Изге Китапны тәрҗемә итү институты
2015

УДК 27-23
ББК 86.37-20

Изге Язма
Татар теленә тәрҗемә

Нәҗип Нәккаш бизәлеше
Хатлар өчен: ibt_inform@ibt.org.ru

ISBN 978-5-93943-220-7

© Институт перевода Библии, 2015

Маттай бәян иткән
Яхшы хәбәр

1

Гайсәнең нәсел шәҗәрәсе

Ибраһ им һәм Давыт ток ым ыннан булган Гайсә сМәсихнең нәсел шәҗәрәсе.
Ибраһ им – Исх акн ың, Исх ак – Ягък убн ың, Ягък уб – с Яһүдәнең һәм аның
агай-энеләренең әтисе, 3 Яһүдә – Тамардан туган Перес һәм Зерахның әтисе, Перес –
Хесронның, Хесрон – Рамн ың, 4 Рам – Амм инадабн ың, Амм инадаб – Нахшонн ың,
Нахшон – Салмонн ың, 5 Салмон – Рәхәбтән туган Богазн ың, Богаз – Руттан туган
Обиднең, Обид – Ишайн ың, 6 Ишай Давыт патшан ың әтисе иде.
Давыт – Урия нең хат ын ыннан туган Сөләйманн ың, 7 Сөләйман – Рех абгамн ың,
Рехабгам – Абиянең, Абия – Асаның, 8 Аса – Еһошафатның, Еһошафат – Йорамның,
Йорам – Уззия нең, 9 Уззия – Иотамн ың, Иотам – Әхәзнең, Әхәз – Хизәк ыйянең,
10 Хиз әк ыйя – Менашшен ың, Менашше – Амонн ың, Амон Йош ия нең әтис е иде.
11 сИсраи л халк ы көчләп сБабилг ә күчер ел ү дәв ер ендә Йош ия нең угл ы Якөнья һәм
аның агай-энеләре туд ы.
12 Бабилг ә көчләп күчер елг әннән соң, Якөнья нең угл ы Шеһ алт иел туд ы. Шеһ ал
тиел – Зеруббабелн ың, 13 Зеруббабел – Абиһудн ың, Абиһуд – Эльяк ыймн ың, Элья
кыйм – Аззурн ың, 14 Аззур – Сад ыйкн ың, Сад ыйк – Ахимнең, Ахим – Элиудн ың,
15 Элиу д – Элг аз арн ың, Элг аз ар – Матт анн ың, Матт ан – Ягък убн ың, 16 Ягък уб
Мәрья мнең ире Йосыфн ың әтисе иде. Мәрья мнән Мәсих дип аталган Гайсә туд ы.
17 Ибраһ имнан Давытк а кадәр барл ыг ы унд үрт буы н, Давытт ан алып Бабилг ә
көчләп күчерелгән вак ытк а кадәр унд үрт буы н һәм Бабилгә күчерелеп, Мәсих ту
ганга кадәр унд үрт буы н булд ы.
1
2

Гайсәнең тууы
Гайсә Мәсихнең туу ы менә болай булган: анасы Мәрья м Йосыф белән ярә
шелгән булган, әмма алар ник ахлашк анч ы, Мәрья мнең сИзг е Рухтан балага узган ы
ачыкланган. 19 Ире Йосыф исә тәкъва кеше буларак, Мәрья мне оятк а калд ырмас
өчен, ярәш үне яшертен генә өзәргә ния тләгән. 20 Әмма ул бу турыда уйлап йөр
гәндә, төшендә аның янына сРаббы сфәрештәсе килеп:
– Давыт нәселеннән булган Йосыф! Мәрья мне хат ын итеп алырга курыкма. Ка
рын ында йөрт кән баласы сИзг е Рухтан. 21 Ул ир бала туд ырачак. Син Аңа Гайсә*
дип исем кушарсың, чөнк и Ул Үз халк ын сгөнаһлардан котк арачак! – диде.
18

* 1:21 Гайсә

– яһүдчә «Ешуа»; бу исемнең мәгънәсе: Раббы котк ара.
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Болар барысы да Раббын ың пәйгамбәр аша:
23
«Менә, гыйффәтле кыз, авырга кал ып, угыл табачак.
Аңа Имман уи л дип исем кушарлар»*, –
дигән сүзләре гамәлгә ашсын өчен булд ы. Имман уи л – «с Аллаһ ы безнең белән»
дигәнне аңлата.
24 Йосыф йок ысыннан уянг ач, Раббын ың фәр ешт әс е нәрс ә кушк ан булса, шу
ны эшләде: ул Мәрья мгә өйләнде. 25 Әмма Мәрья м Угл ын туд ырганч ы, Йосыф аңа
якынаймад ы. Балага ул Гайсә дип исем кушт ы.
22

2

Йолд ызчыларның килүе
с

Гайсә, Һируд патша идарә иткәндә, Яһүдия җирендәге Бәйт-Лехем шәһәрендә
туд ы. Көнч ыг ыштан йолд ызч ылар Иерусал имгә килделәр.
2 – Яһүд иләрнең яңа туг ан Патшасы кайда? – дип сорад ылар алар. – Без көнч ы
гышта Аның йолд ызын күрдек һәм Аңа табын у өчен сәҗдә кыл ырга дип килдек.
3 Һируд патша, бу хакт а ишеткәч, хафаг а төшт е, аның белән берг ә бөт ен Иеруса
лим дә хафаланд ы. 4 Хал ыкн ың барл ык баш срух ан иларын һәм скан ун белг ечләрен
җыеп, ул алардан Мәсихнең кайда туарга тиешлег ен сорад ы.
5 – Яһүд ия җир ендәг е Бәйт-Лехем шәһәр ендә, – диделәр алар, – чөнк и пәйг ам
бәр арк ыл ы Аллаһ ы болай дип әйт кән:
6
«Син, Яһүдә җирендәг е Бәйт-Лехем!
Син Яһүдәнең бөек шәһәрләреннән
һич ким түг елсең,
чөнк и синнән Юлбашч ы чыгачак.
Ул халк ым Исраи лнең Көт үчесе булачак»*.
1

Шуннан соң Һируд, йолд ызч ыларн ы яшерт ен рәв ешт ә чак ырт ып алып, алар
дан йолд ызн ың төг әл кал ыкк ан вак ыт ын белешт е 8 һәм, аларн ы Бәйт-Лехемгә
җиб әр еп:
– Барыг ыз, Бала хак ында барын да җентекләп белешег ез. Аны тапк ач, миңа хә
бәр итег ез. Мин дә Аңа сәҗдә кыл ырга барыр идем, – диде.
9 Патшан ы тыңлаг аннан соң, йолд ызч ылар юлг а чыкт ылар, һәм көнч ыг ышт а
күргән йолд ыз алларыннан бард ы. Бала булг ан урынг а килеп җиткәч туктад ы.
10 Йолд ызн ы күр еп, алар шунд ый шатланд ылар, шунд ый сөенделәр! 11 Йолд ыз
чылар, өйгә кергәч, Балан ы һәм анасы Мәрья мне күрделәр. Бала карш ында сәҗдә
кылд ылар, аннары, хәзинә санд ыкларын ачып, Аңа алт ын, с ладан һәм смирра дигән
хуш исле майлар бүләк иттеләр. 12 Төшләрендә Һируд янына кире килмәскә дип
кисәт ү алгач, башк а юл белән үз илләренә кайт ып киттеләр.
7

Мисырга качу
13

Алар кит ү белән, Раббы фәрештәсе Йосыфн ың төшендә күренеп:

* 1:23 Караг ыз:
* 2:6 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 7:14.
«Михә», 5:2.
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– Балан ы анасы белән алып, Мисырга кач. Мин сиңа әйт кәнгә кадәр, шунда
кал, чөнк и Һируд Балан ы табып үтерергә ния тл и, – диде.
14 Ул, торып, анасы белән Балан ы алд ы да төнлә Мисырг а китт е. 15 Һируд үлг ән
че, ул анда калд ы. Бу исә Раббын ың пәйгамбәр аша «Мисырдан чак ырып алд ым
Мин Үземнең Угл ымн ы»* дигәннәре гамәлгә ашсын өчен булд ы.
Сабыйларны үтерү
Үзенең йолд ызч ылар тарафыннан алданган ын күреп, Һируд бик ярсыд ы. Ул
Бәйт-Лехемдәге һәм аның тирәсендәге ике яшьлек һәм шуннан кечерәк ир балаларны үтерергә боерды. Баланың туу вакытын йолдызчылар әйткән сүзләрдән
ачыклады. 17 Ирем ия пәйгамбәр аша әйтелгәннәр шулай гамәлгә ашт ы:
18
«Рамаһ шәһәрендә бер тавыш –
ачыргаланып, иңрәп елаган тавыш ишетелә.
Балаларын кызганып Рахилә елый анда,
һичкемнең юатуын теләми,
чөнки инде балалары юк»*.
16

Мисырдан әйләнеп кайту
Һируд үлг әннән соң, Мисырда Йосыфн ың төшендә Раббын ың фәрештәсе
күренеп:
20 – Тор, Балан ы анасы белән алып, Исраи л җир енә әйләнеп кайт. Балан ы үте
рергә теләүчеләр инде үлделәр, – диде.
21 Йосыф торд ы да, анасы белән Балан ы алып, Исраи л җир енә китт е. 22 Әмма
Яһүд ия дә атасы Һируд урын ына Архелай патша идарә итүен ишетеп, Йосыф анда
барырга курыкт ы. Төшендә кисәт ү алгач, ул сГәл иләя өлкәсенә китте һәм 23 Насара
шәһәренә барып урнашт ы. сПәйгамбәрләр арк ыл ы «Аны „Насарал ы“ дип атарлар»
дигән сүзләр шулай гамәлгә ашт ы.
19

3

Чумд ыручы Яхъяның вәгазьләве

Ул көннәрдә Яһүд ия чүленә Чумд ыруч ы Яхъя* килде. 2 Ул:
– сТәүбә итег ез, сКүкләр Патшал ыг ы инде бик якын! – дип игълан итте.
3 Ишаг ыйя пәйг амб әр:
«Чүлдә әнә бер аваз яңг ырый:
„Раббыга юл әзерләг ез,
Аның барыр сукмакларын турайт ыг ыз“»*, –
дип, Яхъя турында әйт кән иде.
1

* 2:15 Караг ыз:

«Һошея», 11:1.
«Ирем ия», 31:15.
* 3:1 ...Чумд ыр учы Яхъя... – Яхъян ы «Чумд ыруч ы» дип атыйл ар, чөнк и ул кешеләрне суг а
чумд ыру йоласын башк ара иде. Суг а чумд ыру – тәүбә итү һәм үзеңне Аллаһ ы Тәг аләг ә
баг ышлау йоласы.
* 3:3 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 40:3.
* 2:18 Караг ыз:
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4 Яхъян ың өст ендә дөя йон ыннан хәст әрләнг ән кием, ә билендә күн каеш иде.
Ашаган ризыг ы саранча һәм кыр бал ы булд ы. 5 Аның янына Иерусал им халк ы
һәм бөтен Яһүд ия белән Үрд үн буе төбәг ендә яшәүчеләр килә иде. 6 Кил үчеләр
үзләренең гөнаһларын тан ыд ылар, һәм Яхъя аларн ы Үрд үн елгасында чумд ырд ы*.
7 Суг а чумд ырыл ырг а дип, күп с фарис ейларн ың һәм с садд укейларн ың кил үен
күреп, ул аларга:
– И-и сез елан ток ым ы! Баш ыг ызга төшәсе Аллаһ ы ачу-ярсуыннан кач ып кот ы
ла алырбыз дигән фикерне кем әйтте сезгә? 8 Тәүбәгә кил үег езнең ихлас күңелдән
икәнен эшег ез белән раслаг ыз. 9 «Атабыз Ибраһ им бит, кот ыл ырбыз!», – дип кенә
уйламаг ыз. Сезгә әйтәм: Аллаһ ы әнә шул ташлардан Ибраһ имга балалар бар кыла
ала. 10 Агач там ыры янында балта әзер ята: яхш ы җимеш бирм и торган һәр агачн ы
кисеп утк а ташл ыйлар. 11 Мин, тәүбә итүег езнең билг есе итеп, сезне суга чумд ырам.
Әмма арт ымнан Кил үче миннән кодрәтлерәк. Мин Аның аяк киемнәрен күтәреп
йөрергә дә лаек түг елмен. Ул башк арган чумд ыру Изг е Рух һәм ут белән бул ыр.
12 Аның кул ында җилг әрг еч. Ул, ашл ыкн ы ынд ырда җилг әр еп, бодаен, аерып, ке
ләтенә сал ыр, ә кибәг ен сүнмәс утта янд ырыр, – дип әйтте.

Гайсәнең суга чумд ырылуы
Шул вак ытта, Үрд үн елгасында Яхъя тарафыннан суга чумд ырыл у өчен, Гә
лиләя дән Гайсә килде. 14 Яхъя исә, Аны туктат ырга тырыш ып:
– Син мине чумд ырырга тиеш, ә Син миңа килгәнсең! – диде.
15 – Хәз ер шулай булсын. Без Аллаһ ын ың гадел ихт ыя рын шулай итеп үтәрг ә
тиеш, – диде аңа Гайсә.
Шуннан соң Яхъя риза булд ы. 16 Гайсә, чумд ырыл ып, судан чыкк ач ук, күк ка
пусы ачыл ып китте, һәм Ул Үзенә Аллаһ ы Рух ын ың күгәрчен рәвешендә иңүен
күрде. 17 Күктән:
– Бу – Минем сөекле Угл ым, Ул – Минем куан ыч ым, – дигән тавыш килде.
13

4

Гайсәнең иблис тарафыннан вәсвәсәгә салынуы

Шуннан соң, Рух Гайсәне, сибл ис тарафыннан вәсвәсәгә сал у өчен, чүлгә
ияртеп алып китте. 2 Ризык капм ыйча, кырык көн һәм кырык төн узд ырып,
Гайсә бик нык ачыкт ы. 3 Азд ыруч ы ибл ис, Аның янына килеп:
– Әгәр Син Аллаһ ы Углы булсаң, бу ташларга боер, икмәккә әйләнсеннәр! – диде.
4 Гайс ә аңа болай дип җав ап бирде:
– «Кеше икмәк белән генә түг ел, Аллаһ ы әйт кән һәр сүз белән яши»*, – дип
язылган сИзг е язмада!
5 Шуннан соң, ибл ис Аны Иерусал имг ә – изг е шәһәрг ә алып килеп, с Аллаһ ы
йорт ын ың иң биек урын ына китереп баст ырд ы 6 һәм:
– Әгәр Син Аллаһ ы Угл ы булсаң, түбәнгә ташлан! – диде. – Изг е язмада әй
телгән бит:

* 3:6

1

Сүзлектәге «Суг а чумд ыру йоласы» сүзен караг ыз.
«Кан ун», 8:3.

* 4:4 Караг ыз:
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«Аллаһ ы Синең турыда фәрештәләренә әмер бирер.
Алар Сине кулларына күтәреп алырлар,
аякларың ташк а абынмас»*.
– Анда: «Раббы Аллаңн ы сынама»*, – дип тә язылг ан, – дип җавап бирде Гайсә.
Аннары ибл ис, Аны бик биек тауга алып менеп, дөнья н ың барл ык патшал ык
ларын һәм аларн ың бөтен зиннәтен күрсәтте 9 һәм:
– Әгәр йөзт үбән каплан ып, миңа табынсаң, боларн ың һәммәсен Сиңа бирер
мен! – диде.
10 – Кит, ибл ис! – дип җав ап бирде Гайс ә. – Изг е Язмада язылг ан: «Раббы Аллаңа
табын, Аңа гына хезмәт ит»*.
11 Шуннан соң ибл ис Аны калд ырып китт е, һәм янына фәр ешт әләр килеп, Гай
сәгә хезмәт күрсәтте.
7

8

Гайсәнең хезмәт итә башлавы
Яхъян ың зинданга утырт ыл уы хак ында белгәннән соң, Гайсә Гәл иләя гә китте.
Насаран ы калд ырып китеп, Ул Гәл иләя күле* янындаг ы Зәбул ун һәм Нәптал и
җирендәг е Кәпәрнау м шәһәренә барып урнашт ы. 14 Бу исә Ишаг ыйя пәйгамбәр
аша әйтелгәннәр гамәлгә ашсын өчен булд ы:
15
«Зәбул ун җире, Нәптал и җире!
Диңг езгә алып баруч ы юл,
Үрд үн аръя г ындаг ы Гәл иләя – смәҗ үсиләр иле!
16
Караңг ыл ыкта яшәүче хал ык көчле якт ыл ыкн ы күрде.
Үлем караңг ыл ыг ында яшәүчеләр өчен нур балк ыд ы»*.
12

13

Шул вак ыттан алып Гайсә:
– Тәүб әг ә килег ез! Күкләр Патшал ыг ы инде бик якын! – дип игълан итеп йөрде.
17

Гайсәнең беренче шәкерт ләре
Гәл иләя күле яныннан үтеп барганда, Гайсә берт уганкардәш ләрнең – Петер
дип аталган Шим ун һәм Әнд ринең – күлгә ятьмә сал уларын күрде. Алар бал ык
чылар иде.
19 – Миңа ияр ег ез! Мин сезне кеше аулауч ы* итәрмен! – диде аларг а Гайс ә.
20 Алар шунд а ук, ятьмәләр ен калд ырып, Аңа иярделәр. 21 Анн ан китк әч, Гай
сә башк а берт уг ан кардәш ләрне – Зеб едәй угл ы Ягък убн ы һәм Яхъян ы күр еп
18

* 4:6 Караг ыз:

«Зәбур», 90:11-12.
«Кан ун», 6:16.
* 4:10 Караг ыз: «Кан ун», 6:13.
* 4:13 Гәлил әя күл е – аны Генн ис ар ет күле дип тә атыйл ар.
* 4:15-16 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 9:1-2.
* 4:19 ...кеш е аул аучы... – Гайс ә бир едә кешеләрне Алл аһ ы юлын а алып кил үне бал ык тот у
белән чаг ышт ыра.
* 4:7 Караг ыз:
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алд ы. Алар аталары Зеб едәй белән берг ә көймәдә ятьмәләр ен сипл иләр иде. Ул
Үзенә ияр ерг ә өндәде. 22 Алар шунда ук, көймәне һәм аталарын калд ырып, Гай
сәг ә иярделәр.
Гайс ән ең гыйл ем бирүе, сав ыкт ыр уы
Гайс ә бөт ен Гәл иләя җир ендә сгыйбадәтх анәләрдә гыйлем бир еп, Патшал ык
хак ында с Яхш ы хәб әрне сөйләп, хал ыкн ы төрле авырулардан һәм чирләрдән са
выкт ырып йөрде. 24 Бөт ен Сүрия буйлап Аның хак ында хәб әр таралд ы. Янына
төрле авырулардан һәм инт ект ерг еч чирләрдән җәфаланг аннарн ы, җенлеләрне,
өянәк белән авырг анн арн ы һәм парал ич сукк анн арн ы алып килделәр. Гайс ә
аларн ы савыкт ырд ы. 25 Аның арт ыннан Гәл иләя дән, Ун каладан, Иерусал имнән,
Яһүд ия дән һәм Үрд үн аръя гыннан килг ән хал ык төркемнәр е йөрде.
23

5

Тауд аг ы вәг азь
Хал ык төркемнәр ен күр еп, Гайс ә тауг а менде. Ул утырг ач, янына шәкерт
ләр е килделәр.
1

Чын бәх ет
Гайс ә аларг а гыйлем бир еп сөйл и башлад ы:
3
«Рух и якт ан фәк ыйрьләр бәхетле,
чөнк и Күкләр Патшал ыг ы аларн ык ы.
4
Хәср әт кичерүчеләр бәхетле,
чөнк и аларн ы юат ырлар.
5
Юашлар бәхетле,
чөнк и алар җирне мирас итеп алырлар.
с
6
Тәкъв ал ыкк а ачыкк ан һәм сусаг ан кешеләр бәхетле,
чөнк и аларн ың ул теләг е үтәлер.
7
Шәфк атьлеләр бәхетле,
чөнк и аларг а шәфк ать күрс әт елер.
8
Саф күңеллеләр бәхетле,
чөнк и алар Аллаһ ын ы күр ерләр.
9
Тат ул ык урнашт ыруч ылар бәхетле,
чөнк и аларн ы Аллаһ ы балалары дип атарлар.
10
Тәкъв а булг аннары өчен эзәрлекләнг әннәр бәхетле,
чөнк и Күкләр Патшал ыг ы аларн ык ы.
11 Кешеләр сезне Минем арк ад а хурл аг анд а, эзәрлекләг әндә һәм сезг ә карш ы
төрле явызл ык эшләг әндә, сез бәхетле. 12 Шатл ан ыг ыз һәм куа н ыг ыз, чөнк и
күкләрдә сезг ә әҗер е зур булачак. Сезг ә кадәр яшәг ән пәйг амб әрләрне дә шулай
эзәрлекләг әннәр.
2

Тоз һәм якт ыл ык
13 Сез – җир тозы. Әгәр тоз үз тәмен җуйс а, аның тәмен ничек кайт арырсың?
Ул, чыг арып ташлан ып, кешеләрнең тапт авыннан башк а һичнәрс әг ә ярамас.
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14 Сез – дөнья якт ысы. Тау баш ынд аг ы шәһ әр күр енм и кал а алм ас. 15 Шу
лай ук шәмне янд ырг ач, аны чүлмәк аст ын а куйм ыйл ар, кир ес енчә, шәмдәлг ә
утырт ал ар, һәм ул өйдәг еләрнең барысын якт ырт а. 16 Яхш ы эшләр ег езне күр еп,
Күкт әг е с Атаг ызн ы данл асынн ар өчен, сезнең якт ыл ык та кешеләр алд ынд а шу
лай балк ысын.

Кан ун һәм пәйг амб әрл әр
Минем хакт а, Муса кан ун ын яки пәйг амб әрләр язг аннарн ы юкк а чыг арырг а
килг ән, дип уйламаг ыз. Мин юкк а чыг арырг а дип түг ел, башк арырг а дип килдем!
18 Сезг ә хак сүз әйт әм: җир һәм күк юкк а чыкк анч ы, Кан унн ың бер генә сызыг ы
да юкк а чыкмая чак – барысы да торм ышк а ашырылачак! 19 Шулай итеп, кем дә
кем бу иң кечкенә әмерләрнең дә бер әрс ен бозып, кешеләрне шуңа өйр әтс ә, ул
кеше Күкләр Патшал ыг ында иң түб ән кеше дип атал ыр. Ә кем аларн ы үтәп, баш
каларн ы да үтәрг ә өйр әтс ә, ул кешене Күкләр Патшал ыг ында бөек дип атарлар.
20 Сезг ә әйт әм: тәкъв ал ыг ыг ыз фарис ейл арн ык ынн ан һәм кан ун белг ечләр ене
кеннән өст ен булмаса, Күкләр Патшал ыг ына кермәя чәкс ез.
17

Үтерү һәм ачу тот у тур ынд а
Ата-бабаларыгызга: „Үтермә! Кеше үтерүче хөкем ител үг ә лаек“*, – диелг ән
не сез ишетт ег ез. 22 Ә Мин сезг ә әйт әм: туг ан ына ачу тот уч ы хөкем ител үг ә лаек,
туг ан ына: „Яраксыз“, – дип әйт үче исә сЮгары киңәшмә алд ында җав апк а тар
тыл уг а, ә инде „Ахмак“, – дип әйт үче җәһәннәм утына лаек. 23 Шуңа күр ә әгәр
Аллаһ ыг а бүләк алып барг анда, туг ан ыңн ың сиңа карш ы бер әр нәрс әс е бул уы
с
мәзбәх алд ында исеңә төшсә, 24 бүләг еңне шунда калд ырып торып, башта туг ан ың
белән тат улаш, аннан соң гына кир е килеп, бүләг еңне бир. 25 Бер әү синең белән
дәгъв алаш ып, сине хөкемчег ә алып барса, әле юлда чакт а, дәгъв ал ы эшне җайг а
сал. Югыйс ә, гаепләүчең сине хөкемчег ә кит ер ер, хөкемче зиндан хезмәтчес енә
тапш ырыр, һәм сине зинданг а ябарлар. 26 Сиңа хак сүз әйт әм: бурыч ыңн ың акт ык
тиененә* кадәр бир еп бет ерм ичә, аннан чыг а алмассың.
21

Зин а кыл у һәм аер ыл ыш у тур ынд а
„Зина кылма“*, – дип әйт елг әнне сез ишетт ег ез. 28 Ә Мин сезг ә әйт әм: хатын-кызга җенси теләк белән карауч ы күңеленнән инде зина кылг ан була. 29 Әгәр
сине уң күз ең вәсв әс әг ә салса, аны умырып алып, читкә ташл а! Бөт ен тәнең
җәһәннәмг ә ташлан уг а караг анда, бер әгъз аңн ы югалт уы ң синең өчен яхш ырак
бул ыр. 30 Әгәр сине уң кул ың гөнаһк а төшерс ә, аны чабып, читкә ташла! Бөт ен
тәнең җәһәннәмг ә ташлан уг а караг анда, бер әгъз аңн ы югалт уы ң синең өчен ях
шырак бул ыр.
27

* 5:21 Караг ыз:

«Чыг ыш», 20:13; «Кан ун», 5:17; «Ярат ыл ыш», 9:6.
Тиен – грекча «кодрант». Кодрант – римл ыларн ың акча берәмлег е. 64 кодрант бер
динарг а (эшченең бер көнлек хезмәт хак ына) тиг ез.
* 5:27 Караг ыз: «Чыг ыш», 20:14; «Кан ун», 5:18.
* 5:26
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31 Таг ын: „Бер әрс е хат ын ын аерып җиб әр ә икән, аңа талак хат ы бирс ен“*, – дип
әйтелгән иде. 32 Ә Мин сезгә әйтәм: әгәр ир кеше, зина кыл удан башк а сәбәп арк а
сында хат ын ы белән аерыл ышса, ул хат ын ын зина кыл уга этәрә. Аерылган хат ынга
өйләнгән кеше дә зина кыла.

Ант итү турында
Ата-бабаларга: „Ялган ант итмә! Раббы карш ында биргән ант ыңн ы үтә“*, –
дип әйтелгәнне дә сез ишеттег ез. 34 Ә Мин әйтәм: бөтенләй дә ант итмә! Күк бе
лән дә ант итмә, чөнк и ул – Аллаһ ын ың тәхете. 35 Җир белән дә ант итмә, чөнк и
ул – Аллаһ ын ың аяк басу урын ы. Иерусал им белән дә ант итмә, чөнк и ул – бөек
Патшан ың шәһәре. 36 Баш ың белән дә ант итмә, чөнк и чәчеңнең бер бөртег ен генә
дә ак яки кара итә алм ыйсың. 37 Сезнең „Әйе“ дигән сүзег ез – „Әйе“, „Юк“ – „Юк“
булсын. Шуннан арт ык һәммәсе ибл истән була.
33

Үч алу турында
Сез „Күзгә – күз“ һәм „тешкә – теш“* диелгәнне ишеттег ез. 39 Ә Мин сезгә
әйтәм: үзеңә явызл ык кыл уч ыг а карш ы килмә. Уң яңаг ыңа сукк ан кешегә сул
яңаг ыңн ы да куй. 40 Берәрсе сине хөкемгә тарт ып, күлмәг еңне алырга теләсә, аңа
өске киемеңне дә бир. 41 Берәрсе сине бер ара җир үтәргә мәҗбүр итсә, аның белән
бергә ике ара үт. 42 Синнән сорауч ыга бир һәм бурычк а алырга теләүчене буш итмә.
38

Дошманнарыгызны яратыгыз
43 „Якын ыңн ы ярат*, дошман ыңа нәфр әтлән!“ – дип әйт елг әнне ишетт ег ез. 44 Ә
Мин сезгә әйтәм: дошманнарыг ызн ы ярат ыг ыз һәм сезне эзәрлекләүчеләр өчен дога
кыл ыг ыз. 45 Шулай эшләп, Күктәг е Атаг ызн ың балалары бул уы г ызн ы күрсәтерсез,
чөнк и Аллаһ ы коя ш ны явызлар өчен дә, рәх имлеләр өчен дә чыгара һәм яңг ырны
тәк ъваларга да, тәкъва булмаганнарга да яуд ыра. 46 Әгәр сез үзег езне ярат уч ыларн ы
гына яратсаг ыз, ул чакта Аллаһ ы сезгә ни өчен әҗер бирер? Сал ым җыюч ылар да
шулай итәләр түг елме соң?! 47 Сез дусларыг ыз белән генә сәламләшсәг ез, мон ың
иск итәрлек нәрсәсе бар? Мәҗ үсиләр дә шулай эшләм име соң?! 48 Шулай булгач,
Күктәг е Атаг ыз кам ил булган кебек, сез дә шулай кам ил бул ыг ыз.

6

Хәер-сәдака бирү турында

Тәкъва эшләрег езне кешеләрг ә күрсәт үдән саклан ыг ыз. Югыйсә Күктәг е
Атаг ыздан әҗер алмассыз.
2 Шуң а күр ә, сәд ак а бирг әнд ә, ул хакт а кычк ырып йөрмә. Кешел әр аларг а
макт ау яуд ырсын дип, гыйбадәтх анәләрдә һәм урамн ард а икейөзлеләр шул ай
эшл иләр. Сезг ә хак сүз әйт әм: алар тул ысынча әҗерләр ен алд ылар. 3-4 Ләк ин
1

* 5:31 Караг ыз:

«Кан ун», 24:1.
«Левиләр», 19:12; «Саннар», 30:3.
5:38 Караг ыз: «Чыг ыш», 21:24; «Кан ун», 19:21.
5:43 Караг ыз: «Левиләр», 19:18.

* 5:33 Караг ыз:
*
*

1416

Маттай 6

син фәк ыйрьг ә сәдак а бирг әндә, ярдәмең яшер ен эшләнс ен өчен, сул кул ың уң
кул ыңн ың ни эшләг әнен белмәс ен. Яшер ен кыл ынг ан һәммә эшне күрүче Атаң
сиңа әҗер еңне бир ер.
Гайсәнең дога кылырга өйрәтүе
Дог а кылг анда, икейөзлеләр кебек булмаг ыз. Алар, барысы да күрсен дип,
гыйбадәтх анәләрдә һәм юл чат ында басып дога кыл ырга яраталар. Сезгә хак сүз
әйтәм: алар тул ысынча әҗерләрен алд ылар. 6 Ә син, дога кылганда, бүлмәңә кереп,
арт ыңнан ишег еңне яп һәм күзгә күренмәгән Атаңа дога кыл. Яшерен кыл ынган
һәммә эшне күрүче Атаң сиңа әҗереңне бирер.
7 Дог а кылг анда, мәҗ үсиләр кеб ек, буш сүзләр әйт мәг ез. Дог аларыбызда күп сүз
ләр әйтсәк, илаһларыбыз безне ишетер, дип уйл ыйлар алар. 8 Аларга охшамаг ыз.
Атаг ыздан сораганч ы ук, нәрсәгә мохтаҗ бул уы г ызн ы Ул белә бит. 9 Ә сез болай
дога кыл ыг ыз:
Күктәг е Атабыз!
Исемең изг е дип икърар ителсен,
10
Синең Патшал ыг ың килсен.
Күктәг е кебек җирдә дә
Синең ихт ыя рың гамәлгә ашсын.
11
Көндәлек икмәг ебезне безгә бүг ен бир.
12
Без дә үзебезгә явызл ык кыл уч ыларн ы кичергәндәй,
безнең явыз эшләрне Син кичер.
13
Безне сынауга дучар итмә,
ә явыздан сакла.
14 Кешеләрнең гаеп эшләр ен кичерс әг ез, Күкт әг е Атаг ыз сезнекен дә кичер ер.
15 Ләк ин сез үзег ез башк аларн ы кичермәс әг ез, сезнең гаеп эшләрне Күкт әг е Ата
гыз кичермәс.
5

Ураз а тоту турында
16 сУраз а

тотк анда, икейөзлеләр кебек караңг ы чырайл ы булмаг ыз. Үзләренең
ураза тот уларын кешеләр күрсен дип, алар шулай моңсу бул ып йөриләр. Сезгә
хак сүз әйтәм: алар әҗерләрен тул ысынча алд ылар. 17 Ә син исә, ураза тотк анда,
чәчләреңне майла һәм битеңне ю: 18 шунда синең ураза тот уы ңн ы кешеләр түг ел,
күзгә күренмәгән Атаң гына күрер. Яшерен эшләнгән барча эшләрне күрүче Атаң
сиңа әҗереңне бирер.
Чын хәз инә
Җирдә үзег езгә байл ык җыймаг ыз. Анда аны көя тап ый, ул тут ыга, караклар
урлап чыга. 20 Әмма сез хәзинәне күктә җыег ыз: анда аны көя дә тапам ый, ул ту
тыкм ый да, караклар да кереп урлап чыкм ый. 21 Хәзинәң кайда булса, күңелең дә
шунда бул ыр.
22 Күзләр кешене якт ырт а торг ан чырагт ыр. Күзләр ең якт ы икән, үзең дә якт ы
лык белән тул ырсың. 23 Ләк ин күзләрең тон ык булса, бөтен тәнең караңг ы бул ыр.
19
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Әгәр эчеңдәг е якт ыл ык караңг ыл ык икән, ул вак ытта караңг ыл ык турында нәрсә
әйтергә?!
Борчылмагыз
Берәү дә ике хуҗ ага хезмәт итә алмас: берсен яратмас, ә икенчесен ярат ыр;
берсенә тугры бул ыр, ә икенчесен санга сукмас. Аллаһ ыга да, байл ыкк а да берь
юл ы хезмәт итә алмассыз.
25 Шуңа күр ә, Мин сезг ә әйт әм: җан асрар өчен, нәрс ә белән туклан ыйм һәм
нәрсә эчим, тәнемне каплар өчен, нәрсә кии м дип борч ылмаг ыз. Җан – ризык
тан, тән киемнән мөһ имрәк түг елме соң? 26 Кошларга караг ыз: алар чәчм иләр дә,
урм ыйлар да, ашл ыкн ы амбарларга да салм ыйлар, шулай да аларн ы Күктәг е Ата
гыз туенд ыра. Ә сез кошлардан кадерлерәк түг елме соң? 27 Кайсыг ыз, кайг ырганга
карап, үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала? 28 Кием өчен ник борч ыласыз?
Кыр чәчәкләренә караг ыз, алар ничек үсәләр: эшләм иләр дә, эрләм иләр дә. 29 Әмма
сезгә әйтәм: хәтта Сөләйман патша да, ник адәр мәһабәт булмасын, аларн ың берсе
кадәр дә киенә алмаган. 30 Бүг ен кырда үсеп утырган, ә иртәгә учакк а ташлана
сы үләнне Аллаһ ы шулай киендерә икән, сезне ничек киендермәсен ди инде, сай
иманл ылар? 31 Шулай итеп: „Ни ашарбыз, ни эчәрбез, ни кия рбез?“ – дип борч ыл
маг ыз. 32 Мәҗ үсиләрнең төп кайг ылары шулд ыр. Ә боларн ың һәммәсенә мохтаҗ
бул уы г ызн ы Күктәг е Атаг ыз белә. 33 Барыннан да бигрәк Аллаһ ын ың Патшал ыг ын
һәм гадел ихт ыя рын эзләг ез, һәм боларн ың барысы да сезгә насыйп ителер. 34 Ир
тәгә булачак көн өчен борч ылмаг ыз. Ул үзе хак ында үзе кайг ырт ыр. Һәр көннең үз
мәшәк атьләре җитәрлек.
24

7

Берәүне дә хөкем итмәгез

Берәүне дә хөкем итмәг ез, сезне дә Аллаһ ы хөкем итмәс. 2 Нинд и хөкем бе
лән хөкем итсәг ез, сез дә шунд ый хөкем белән хөкем ителерсез. Нинд и үлчәм
белән үлчәсәг ез, сезгә дә шунд ый үлчәм белән үлчәп бирелер. 3 Ничек син туган ың
күзендәг е чүп бөртег ен күрәсең, ә үз күзеңдәг е бүрәнәне сизм исең? 4 Үз күзеңдә
бүрәнә булганда, син ничек туган ыңа: „Күзеңдәг е чүпне алыйм әле“, – дип әйтә
аласың? 5 Икейөзле! Элек үз күзеңдәг е бүрәнәне чыгар, аннары инде күзләрең ях
шырак күрер һәм туган ыңн ың күзендәг е чүпне ала алырсың.
6 Изг е нәрс әне этләрг ә бирмәг ез: алар, сезг ә борыл ып, үзег езне бот арлар. Энҗе
гезне дуңг ызлар алд ына сипмәг ез: алар энҗег езне аяклары белән таптарлар.
1

Сорагыз, эзләгез, шакыгыз
Сораг ыз – сезг ә бир ерләр, эзләг ез – табарсыз, шак ыг ыз – сезг ә ачарл ар.
Чөнк и һәр сорауч ы ала, эзләүче таба һәм шак уч ыг а ачалар. 9 Араг ыздан кайсы
гыз икмәк сорауч ы угл ына таш тотт ырыр? 10 Ул бал ык сораг анда, кайсыг ыз елан
бирер? 11 Әгәр сез, явыз кешеләр бул ып та, балаларыг ызг а яхш ы бүләкләр бир ә
беләсез икән, Күкт әг е Атаг ызн ың Үзеннән сораг аннарг а яхш ы нәрс әләрне бирүе
шөбһәсездер.
7

8
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12 Кешеләрнең сезг ә нәрс ә эшләүләр ен теләс әг ез, үзег ез дә аларг а шун ы эшләг ез.
Муса кан ун ын ың һәм пәйгамбәрләр язганнарн ың мәгънәсе шундад ыр.

Тар капка
Тар капк адан керег ез, чөнк и һәлакәткә илт үче юл җиңел, капк асы да киң, һәм
күпләр шул капк адан керәләр. 14 Ә торм ышк а керә торган капк а кысан, юлы тар,
һәм аны азлар гына таба.
13

Ялган пәйгамбәрләр
Яныгызга сарык тиресе ябынып килүче ялган пәйгамбәрләрдән сакланыгыз:
эчендә ерткыч бүреләр алар. 16 Сез аларны җимешләренә карап танырсыз. Күгән
куаг ыннан – йөзем, тигәнәктән инҗир җыялармыни? 17 Менә шулай, яхшы агач –
яхшы җимеш, ә начар агач начар җимеш бирә. 18 Яхшы агач – начар җимеш, начар
агач та яхшы җимеш бирә алмый. 19 Яхшы җимеш бирми торган һәр агачны, кисеп,
утка ташлыйлар. 20 Шулай итеп, ялган пәйгамбәрләрне җимешләренә карап танырсыз.
21 Күк Патшал ыг ына Миңа: „с Хак имем! Хак имем!“ – дип әйт үче һәркем түг ел,
ә Күктәг е Атам ихт ыя рын үтәүче генә керәчәк. 22 Кыя мәт көнендә Миңа күпләр:
„Хак имем, Хак имем! Без Синең исемеңнән пәйгамбәрлек итмәдекмен и?! Синең
исемең белән җеннәрне куы п чыгармад ыкм ын и?! Синең исемең белән башк а күп
кодрәтле эшләр эшләмәдекмен и?!“ – дип әйт ерләр. 23 Менә шул вак ытта Мин
аларга: „Сезне, явызл ык кыл уч ыларн ы, Мин һичк айчан белмәдем, китег ез яным
нан!“ – дип җавап кайтарырм ын.
15

Ике төзүче
Шулай итеп, сүзләремне ишетеп, аларн ы үтәүче һәркем үзенең йорт ын таш
өстенә салган акылл ы кешегә охшаган. 25 Яңг ыр явып, елгалар таш ып, көчле җил
ләр исеп, шул йортк а ябырылган, әмма ул җимерелмәгән, чөнк и таш ниг ез өстенә
сал ынган булган ул. 26 Ә инде ишетеп тә, сүзләремне үтәмәүче кеше үзенең йорт ын
ком өстенә төзегән акылсыз кешегә охшаган. 27 Яңг ыр явып, елгалар таш ып, көчле
җилләр исеп, шул йортк а ябырылган. Ул йорт җимерелгән, һәм аның җимерел үе
коточк ыч булган».
28 Гайсә сүзләрен тәмамлагач, Аның өйрәт үләреннән хал ык хәйран калд ы, 29 чөнк и
Ул кан ун белг ече сыман түг ел, ә бәлк и хак имлеккә ия булган кеше кебек өйрәтте.
24

8

Гайсәнең мах аулыны савыктыруы

Гайсә таудан төшкәч, арт ыннан күп хал ык иярде. 2 Менә янына бер мах ау
чире* белән авыруч ы кеше килеп тез чүкте һәм:
– Әфәндем! Әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең! – диде.
3 Гайс ә, кул ын сузып, аңа орынд ы һәм:
– Әйе, тел им. Тазарын! – диде. Шунда ук мах аул ы кеше тазард ы. 4 Шуннан соң
Гайсә аңа:
1

* 8:2 Мах ау

чире – йог ышл ы тире авыруы.
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– Кара аны, берәүгә дә сөйл исе булма, ләк ин рух ан ига барып күрен һәм терел ү
еңнең билг есе итеп Муса кан ун ында таләп ителгән бүләкне китер, – диде.
Йөзбашының хезмәтчесен савыктыруы
Гайсә Кәпәрнау мга килгәч, Аңардан ярдәм сорап, бер йөзбаш ы килде:
– Әфәндем! Минем хезмәтчем өйдә парал ичтан бик нык газаплан ып ята.
7 – Мин барып, аны савыкт ырырм ын, – диде Гайс ә.
8 – Әфәндем! Сине үз йорт ымда кабул итәрг ә мин лаек түг елмен, – дип җав ап
бирде Аңа йөзбаш ы. – Син әйт кенә, һәм минем хезмәтчем савыгачак. 9 Мин үзем
дә буйсын удаг ы кешемен, үземнең дә кул аст ымда гаскәриләр бар. Аларн ың берәр
сенә: «Кит», – дисәм, китә, икенчесенә: «Кил», – дисәм, килә, хезмәтчемә: «Мон ы
эшлә», – дисәм, эшл и.
10 Мон ы ишет еп, Гайсә хәйран калд ы һәм арт ыннан ияреп баруч ыларга болай диде:
– Сезгә хак сүз әйтәм: Исраи лдә монд ый ышан ун ы һичкемдә күрмәгән идем.
11 Мин сезг ә әйт әм: көнч ыг ышт ан һәм көнбат ышт ан күпләр килеп, Күк Патша
лыг ында Ибраһ им, Исх ак һәм Ягък уб белән бергә мәҗлестә утырырлар. 12 Ә Пат
шал ыкк а ия бул ырга тиешле кешеләр читкә, караңг ыл ыкк а куы п чыгарыл ырлар:
анда елау һәм теш шык ырдат у бул ыр.
13 Шуннан соң Гайс ә йөзбаш ына:
– Өеңә кайт, сиңа иман ыңча булсын, – диде.
Хезмәтчесе шул сәгатьтә үк савыкт ы.
5

6

Гайсәнең күпләрне савыктыруы
14 Гайс ә Пет ернең өенә килде һәм кайнанасын ың кызыш ып, авырып ятуы н күр
де. 15 Гайсә ул хат ынн ың кул ына каг ылгач, кызыш уы шунда ук бетте. Ул, торып,
Гайсә хөрмәтенә табын әзерл и башлад ы. 16 Ә инде кич җиткәч, Гайсә янына җен
каг ылган күп кешеләрне алып килделәр. Ул Үзенең сүзе белән с явыз рухларн ы куы п
чыгард ы һәм бөтен авыруларн ы савыкт ырд ы. 17 Шун ың белән:
«Ул сырх ауларыбызн ы Үз өстенә алд ы,
авыруларыбызн ы күтәреп алып китте»*, –
дип, Ишаг ыйя пәйгамбәр әйт кәннәр торм ышк а ашт ы.

Гайсәгә иярергә теләүчеләрнең кайберләре
Тирә-ягындагы хал ык төркемнәрен күреп, Гайсә шәкертләренә күл аръя г ына
чыгарга кушт ы. 19 Шунда Аның янына кан ун белг ечләреннән берәү килеп:
– Остаз, Син кая гына барсаң да, мин арт ыңнан барырм ын, – диде.
20 – Төлкеләрнең – өннәр е, кошларн ың оялары бар, ә с Адәм Угл ын ың баш төрт ер
урын ы юк, – дип җавап бирде Гайсә.
21 Икенче берс е – шәкертләр енең кайсыд ыр – Аңа болай диде:
– Әфәндем! Өемә кайт ып, әүвәл атамн ы күмеп килергә рөхсәт ит.
22 Ләк ин Гайс ә аңа:
18

* 8:17 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 53:4.
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– Миңа ияр! Үлеләрне үле булганнар үзләре күмсен, – диде.
Гайсәнең давылны тынычланд ыруы
23 Гайс ә көймәг ә кер еп утырд ы. Аның арт ыннан шәкертләр е дә иярде. 24 Кинәт
күл өстендә көчле давыл күтәрелде. Дулк ыннар көймәгә бик кат ы итеп бәрделәр,
һәм аңа су керде. Ә Гайсә йоклап ята иде. 25 Шәкертләре килеп, Аны уятт ылар һәм:
– Хак имебез, котк ар! Батабыз! – дип кычк ырд ылар.
26 – Ни өчен сез шунд ый курк ак, сай иманл ылар? – диде Ул аларг а.
Гайсә, торып, җилне һәм күлне тыйд ы. Һәм үле тынл ык урнашт ы.
27 – Кем соң Ул? Җил дә, күл дә буйсына Аңа! – дип, кешеләр таң калд ы.

Гайсәнең җен кагылган ике кешене савыктыруы
Гайсә арг ы як ярдаг ы Гәдара җиренә килгәч, кабер-мәгарәләрдән* Аңа кар
шы җен каг ылган ике кеше килеп чыкт ы. Алар шунд ый усал булган ки, хәтта ул
юлдан һичкем үтә алмаган.
29 – Аллаһ ы Угл ы, Сиңа бездән ни кир әк? Син монда безне вак ыт ыннан элек
газапларга килдеңме? – дип кычк ырд ылар алар.
30 Ә ерак түг ел зур дуңг ыз көт үе утлап йөри иде. 31 Җеннәр:
– Әгәр безне куы п чыгарсаң, дуңг ыз көт үенә җибәрче! – дип үтенделәр Аңардан.
32 – Барыг ыз, – дип җав ап бирде Гайс ә.
Җеннәр кешеләрдән чыг ып, дуңг ызлар эченә керделәр. Шунд ук бөтен көт ү те
кә ярдан күлгә ташланд ы да бат ып үлде. 33 Ә көт үчеләр исә кач ып киттеләр. Алар
шәһәргә йөг ереп кайт ып, барысы хак ында сөйләделәр. Җенле кешеләр белән дә ни
булган ын хәбәр иттеләр. 34 Менә бөтен шәһәр халк ы Гайсә карш ына килде. Аны
күреп, алар Аңардан үзләренең җиреннән кит үен үтенделәр.
28

9

Гайсәнең паралич суккан кешене савыктыруы

Гайсә, көймәгә кереп, күлне кичте һәм Үзе яшәгән шәһәргә килде. 2 Менә
берн ичә кеше парал ич сукк ан авырун ы ятаг ы белән күтәреп, Аңа китерделәр.
Гайсә, аларн ың ышан уларын күреп, авыруга:
– Кыю бул, угл ым! Синең гөнаһларың кичерелде! – дип әйтте.
3 Шул вак ытт а кан ун белг ечләр е эчләр еннән генә: «Бу Кеше көф ер сөйл и!» – ди
деләр. 4 Гайсә, аларн ың ни уйлауларын белеп:
– Ни өчен күңелег ездә шунд ый начар уйлар? – дип сорад ы. – 5 Нәрсә җиңелрәк:
«гөнаһларың кичерелде» дип әйт үме, әллә «тор да йөреп кит!» дип әйт үме? 6 Ләк ин
сез хәзер Адәм Угл ын ың җирдә гөнаһларн ы кичерергә кодрәте барл ыг ын белерсез!
Шулчак Гайсә, парал ич сукк ан кешегә мөрәҗәгать итеп:
– Тор да, ятаг ыңн ы алып, өеңә кайт! – диде.
7 Тег ес е, торып, өенә кайт ып китт е. 8 Мон ы күр еп торг ан хал ык курк ыш ып кал
ды һәм кешеләргә шунд ый кодрәт биргән Аллаһ ын ы данлад ы.
1

* 8:28 ...кабер-мәгарәләрдән...

– Яһүд иләр мәе тләрне таун ы тишеп ясалг ан кабер-мәгарәләргә

куйг аннар.
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Гайсәнең Маттайны чакыруы
9 Шул урыннан кит еп барг анда, Гайс ә сал ым җыя торг ан урында утыруч ы Мат
тай исемле кешене күрде һәм:
– Миңа ияр! – диде.
Маттай, торып, арт ыннан китте.
10 Гайс ә аның өенә ашк а килде. Анда күп кенә сал ым җыюч ылар һәм башк а
гөнаһл ылар җыел ып, Гайсә һәм Аның шәкертләре белән бергә ашап утырд ылар.
11 Фарис ейлар, мон ы күр еп, шәкертләрг ә әйтт еләр:
– Ни өчен Остазыг ыз сал ым җыюч ылар һәм гөнаһл ылар белән бергә ашап утыра?
12 Гайс ә, мон ы ишет еп:
– Табиб сәламәт кешеләрг ә түг ел, ә авыруларг а кир әк. 13 Барыг ыз һәм «Мин
корбаннар түг ел, рәхим-шәфкать тел им»* диг ән сүзләрнең мәгънәс ен өйр әнег ез.
Мин бит тәкъв а кешеләрне түг ел, гөнаһл ыларн ы чак ырырг а килдем, – дип җа
вап бирде.

Ураз а тоту хакында сорау
Шуннан соң янына Чумд ыруч ы Яхъян ың шәкертләре килеп:
– Без һәм фарисейларн ың шәкертләре еш ураза тотабыз. Ни өчен Синекеләр
ураза тотм ыйлар? – дип сорад ылар.
15 Гайс ә аларг а:
– Кияү әле яннарында чакта, туйдаг ы кунаклар кайг ыра алам ы?! Әмма килер
бер көн, кия үне алар яныннан алып китәрләр, әнә шул чакта алар ураза тотарлар.
16 Иске киемг ә яңа тук ымадан ямаул ык салм ыйлар, чөнк и яңа ямаул ык, утырып,
иске тук ыман ы тартт ырыр, һәм тишек таг ын да зураер. 17 Яңа шәрабн ы иске тур
сыкк а* салм ыйлар, югыйсә иске турсык тишелер дә шәраб та агып бетәр, турсык та
әрәм бул ыр. Киресенчә, яңа шәрабн ы яңа турсыкк а салалар. Шул вак ытта шәраб
та, турсык та саклан ып кал ыр, – дип җавап бирде.
14

Гайсәнең үлгән кызны һәм авыру хатынны терелтүе
Гайсә шулай сөйләп торганда, янына яһүд иләр башл ыг ын ың берсе килеп тез
чүкте һәм:
– Әле генә кызым үлде. Ә Син янына килеп, өстенә скулларыңн ы куйч ы, һәм
ул терелеп китәр! – дип әйтте.
19 Гайс ә, урын ыннан торып, шәкертләр е белән шул кеше арт ыннан китт е. 20 Шул
вак ыт уни ке ел дәвам ында кан кил үдән интеккән бер хат ын, Гайсәнең арт ыннан
килеп, өс киеменең чабуы на орынд ы. 21 Ул: «Киеменә генә каг ылсам да савыг ыр
идем», – дип уйлаган иде. 22 Гайсә борыл ып карад ы да, аны күреп:
– Кыю бул, кызым! Сине ышан уы ң савыкт ырд ы, – диде.
Шул вак ытта ук хат ын савыкт ырылд ы.
18

* 9:13 Караг ыз:
* 9:17 Турсык

«Һошея», 6:6.
– сыекл ык өчен капч ык сыман зур күн савыт.
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23 Башл ыкн ың өенә керг әч, Гайс ә анда мат әм көйләр ен уйнауч ыларн ы һәм елау
чылар төркемен күреп:
24 – Кит ег ез моннан! Кыз бала үлмәг ән, ул йокл ый! – диде.
Аңардан көлә башлад ылар. 25 Ләк ин хал ык өйдән чыгарылгач, Гайсә, бүлмәгә
кереп, кызн ың кул ыннан тотт ы, һәм кыз торып баст ы. 26 Бу хактаг ы хәбәр бөтен
тирә-якка таралд ы.

Гайсәнең ике сукырны һәм телсез кешене савыктыруы
Гайсә аннан киткәндә, арт ыннан ике сук ыр иярде.
– Давыт Угл ы, безне кызганч ы! – дип кычк ырд ылар алар.
28 Ул өйг ә керг әч, бу сук ырлар янына килделәр. Гайс ә алардан:
– Ярдәм итә алуы ма сез ышанасызм ы? – дип сорад ы.
– Әйе, Әфәндем, – дип җавап бирделәр алар.
29 Гайс ә аларн ың күзләр енә каг ылд ы һәм:
– Ышан уы г ызча булсын сезгә, – диде.
30 Аларн ың күзләр е ачыл ып китт е. Гайс ә аларг а:
– Караг ыз аны, бу хакта беркем дә белмәсен, – дип кат ы кисәтеп әйтте.
31 Әмма алар, киткәч, Аның хак ында бөт ен тирә-якта сөйләп йөрделәр.
32 Алар кит әм диг әндә, Гайс ә янына җен каг ылг ан телс ез кешене кит ерделәр.
33 Гайс ә җенне куы п чыг арг ач, телс ез кеше сөйләшә башлад ы. Моңа хал ык хәйран
кал ып:
– Исраи лдә берк айчан да монд ый хәлнең булган ы юк, – дип әйтте.
34 Ләк ин фарис ейлар:
– Ул җеннәр башл ыг ы ярдәме белән җеннәрне куы п чыгара, – дип карш ы сөй
ләделәр.
35 Гайс ә гыйбадәтх анәләрдә гыйлем бир еп, бөт ен шәһәрләр һәм авыллар буйлап
Патшал ык хак ындаг ы Яхш ы хәбәрне игълан итеп, хал ыкн ы төрле авырулардан
һәм чирләрдән савыкт ырып йөрде. 36 Ул хал ык төркемнәрен күреп кызганд ы: алар,
көт үчеләре булмаган сарыклардай борч ылган һәм таралган иделәр. 37 Шул чакта
Гайсә шәкертләренә әйтте:
– Урасы ашл ык күп, ә уракч ылар аз. 38 Шуңа күрә Үз ашл ыг ын урып алу өчен,
эшчеләр җибәрсен дип, ашл ык Хуҗ асына ялварыг ыз.
27

10

Унике шәкерт не сайлау

Гайсә Үзенең янына уни ке шәкертен чак ырып алып, аларга явыз рухларн ы
куы п чыгару һәм төрле авырулардан, төрле чирләрдән савыкт ыру кодрәтен
бирде. 2 Менә ул уни ке срәсүлнең исеме: беренчесе – Петер дип аталган Шим ун һәм
аның берт уган кардәше Әнд ри, Зебедәй угл ы Ягък уб һәм аның берт уган кардәше
Яхъя, 3 Фил ип һәм Барт ул умай, Томас һәм сал ым җыюч ы Маттай, Һалфай угл ы
Ягък уб, Таддай, 4 Көрәшче Шим ун* һәм Гайсәгә хыя нәт итәчәк Яһүдә Иск ариот.
1

* 10:4 Көрәшч е

Шим ун – Рим хак имлег ен көч белән бәреп төшерүне яклап көрәш үче яһүд и
ләр төркеменең әгъзасы.
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Гайсәнең унике шәкертен җибәрүе
Нәсыйхәт биреп, Гайсә менә шуш ы уни кене юлга озатт ы:
– Башк а хал ыкларг а бармаг ыз һәм сСамарея нең бер шәһәренә дә кермәг ез.
6 Бигр әк тә Исраи л халк ын ың югалг ан сарыклары янына барыг ыз. 7 Барг анда исә:
«Күкләр Патшал ыг ы инде якын!» – дип хәбәр итег ез. 8 Авыруларн ы савыкт ыры
гыз, үлгәннәрне терелтег ез, махаул ыларн ы тазарт ыг ыз, җеннәрне куы п чыгарыг ыз.
Бушлай алд ыг ыз – бушлай бирег ез. 9 Билбау янчыгыгызга сал у өчен, үзег ез белән
алт ын да, көмеш тә, бак ыр акча да алмаг ыз. 10 Биштәр дә, алмаш күлмәк тә, аяк
киеме дә, юл тая г ы да алмаг ыз – эшләгән кеше үзенә ризык бирел үгә лаек.
11 Бер әр шәһәр яки авылг а килг әч, лаекл ы кешене табып, киткәнче аның өендә
кал ыг ыз. 12 Өйгә кергәндә, иминлек теләг ен әйтег ез. 13 Әгәр өйдәг еләр лаекл ы бул
са, сез теләгән иминлек анда булсын, ә лаексыз булса, иминлег ег ез үзег езгә кире
кайтсын. 14 Ә берәр йорт яки шәһәрдә сезне кабул итм ичә, сүзләрег езне тыңлап та
тормасалар, бу йорттан яки бу шәһәрдән киткәндә, аякларыг ыздан тузанн ы каг ып
төшерег ез. 15 Сезгә хак сүз әйтәм: кыя мәт көнендә Сәд үм белән Гам ура шәһәрлә
ренең хәле ул шәһәрнекенә караганда җиңелрәк бул ыр.
5

Буласы эзәрлекләүләр
Мин сезне сарыклар сыман бүреләр арасына җибәрәм, шуңа күрә еланнардай
акыллы һәм күгәрченнәрдәй эчкерсез булыгыз. 17 Кешеләрдән сакланыгыз. Алар
сезне мәхкәмәләргә тапшырып хөкем итәрләр, гыйбадәтханәләрендә камчыларлар.
18 Сезне идарәчеләр, патшалар каршына Минем аркада алып барырлар. Сез аларга
һәм халыкларга шаһитлык бирерсез. 19 Үзегезне мәхкәмәгә алып барганда, нәрсә
һәм ничек сөйләрбез, дип хафаланмагыз: сезгә ул сәгатьтә нәрсә сөйләргә кирәклеге
белдерелер. 20 Әйткән сүзләрегез сезнеке булмас, сезнең аша Атагызның Рухы сөйләр.
21 Кардәш – кардәшен, ата баласын үлемг ә тапш ырыр, ә балалар ата-аналарына
каршы чыг ып, аларны үтертер. 22 Минем аркада барысы да сезгә нәфрәт белән карар,
әмма ахырга кадәр чыдаган кеше кот ыл ыр. 23 Бер шәһәрдә эзәрлекл и башласалар,
башк асына кач ыг ыз. Хак сүз әйтәм: сез Исраи лнең барл ык шәһәрләрен әйләнеп
чыгарга өлг ергәнче, Адәм Угл ы киләчәк.
24 Шәкерт үзенең ост азыннан өст ен булм ый, хезмәтче дә үзенең хуҗ асыннан
өстен булм ый. 25 Шәкерт исә – остазы кебек, ә хезмәтче хуҗ асы кебек булса, шул
җитә. Йорт хуҗ асын Белзебул* дип атыйлар икән, өйдәг еләрен инде бигрәк тә
шулай дип атарлар.
16

Кемнән куркырга кирәк?
Шуңа күрә ул кешеләрдән курыкмаг ыз! Ачылм ый калмас яшерен нәрсә һәм
беленмәс һичбер сер юк. 27 Мин сезгә караңг ыда сөйләгәннәрне көн якт ысын
да сөйләг ез, пыш ылдап әйт кәннәрне өй түбәләреннән игълан итег ез. 28 Бәдәнне
26

* 10:25

Белзебул – ибл ис исемнәренең берсе. Белзебул кәнг ан иләрнең илаһ ы булг ан. Аны
явыз рухлар башл ыг ы дип санаг аннар. (Караг ыз: «IV Патшалар», 1:2.)
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үтереп тә, җанн ы үтерә алмауч ылардан курыкмаг ыз. Күбрәк җанн ы да, бәдәнне
дә җәһәннәмдә һәлак итүче Аллаһ ыдан курк ыг ыз!
29 Ике чыпч ык бер бак ыр тәңкәг ә* сат ыла түг елме? Әмма алай да аларн ың берс е
дә Атаг ызн ың рөхсәтеннән башк а җиргә төшмәс. 30 Ә сезнең хәтта баш ыг ыздаг ы
һәр чәч бөртег е дә санаул ы. 31 Шулай итеп, курыкмаг ыз: сез өер-өер чыпч ыклар
дан күпкә кадерлерәк.
Мәсих артыннан бару
Кешеләр алд ында Мине икърар итүчене Мин дә Күктәг е Атам алд ында икърар
итәрмен. 33 Ә инде берәрсе кешеләр алд ында Миннән ваз кичсә, Мин дә Күктәг е
Атам хозурында аннан ваз кичәрмен.
34 Мине җирг ә тын ычл ык кит ер ер өчен килде дип уйламаг ыз. Мин тын ычл ык
китерергә дип килмәдем, әмма кыл ыч алып килдем. 35 Мин угыл белән атан ы,
кыз белән анан ы, килен белән кайнанан ы аерырга дип килдем. 36 Кеше өчен үз
өендәг еләр дошман бул ыр.
37 Атасын яки анасын Миннән арт ык ярат уч ы Миңа лаек түг ел. Угл ын яки кы
зын Миннән арт ык ярат уч ы Миңа лаек түг ел. 38 Үз схач ын алып, Миңа иярмәгән
кеше Миңа лаек түг ел. 39 Җан ын үзе өчен сакларга тырыш уч ы кеше аны югалт ыр.
Ә Минем хакк а җан ын югалт к ан кеше аны табар.
40 Сезне кабул итүче Мине кабул итә. Ә Мине кабул итүче Мине Җиб әрүчене
кабул итә. 41 Пәйг амб әрне пәйг амб әр булг ан ы өчен кабул итүче пәйг амб әрнең
әҗерен алыр. Тәкъван ы тәкъва булган ы өчен кабул итүче тәкъван ың әҗерен алыр.
42 Шуш ы иң түб әннәрнең берс енә, шәкерт ем булг ан ы өчен, бер чыная к салк ын су
эчерсә, хак сүз әйтәм: ул кеше әҗерсез калмас.
32

11

Гайсәнең Чумд ыручы Яхъяга җавабы

Гайсә, Үзенең уни ке шәкертенә нәсыйхәт биреп бетергәч, башк а шәһәр
ләрдә гыйлем биреп һәм вәгазьләп йөрергә дип, аннан китеп бард ы.
2-3 Чумд ыруч ы Яхъя исә, зинданда чакт а Мәсихнең кылг ан гамәлләр е хак ында
ишеткәч, Аңардан: «Килергә тиеш булган Зат Синме, әллә бүтән берәүне көт ик
ме?» – дип сорарга шәкертләрен җибәрде. 4 Гайсә, аларга җавап биреп:
– Барыг ыз, күргәннәрег езне һәм ишеткәннәрег езне Яхъяга кайт ып сөйләг ез:
5 сук ырлар янә күр ә, аксаклар йөри, мах аул ылар таз арына, чукраклар ишет ә, үл
гәннәр терелә һәм фәк ыйрьләргә Яхш ы хәбәр игълан ителә. 6 Минем хакта кем
шикләнм и, шул бәхетле, – диде.
7 Яхъя шәкертләр е киткәндә, Гайс ә хал ыкк а Яхъя хак ында сөйл и башлад ы:
– Сез чүлгә нәрсә карарга бард ыг ыз? Җилдә тирбәлә торган кам ышн ы карарга
дипме? 8 Нәрсә карарга бард ыг ыз инде сез? Купш ы кием кигән кешенеме? Ә бит
купш ы кием кигәннәр сарайларда яшиләр. 9 Ул чакта нәрсә карарга бард ыг ыз?
Пәйгамбәрнеме? Әйе! Мин сезгә әйтәм, ул пәйгамбәрдән дә бөегрәк! 10 Изг е язмада:
1

* 10:29 Бер

бакыр тәңкә – грек телендәг е төп нөсхәдә «бер ассарион». Бер ассарион 1/16 ди
нарг а тиг ез. (Бер динар – эшченең бер көнлек хезмәт хак ы.)
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«Менә, Мин алд ыңнан
хәбәрчемне җибәрәм,
Синеңалд ыңнан ул юл әзерләр»*, –
дип язылган сүзләр аның турында.
11 Сезг ә хак сүз әйт әм: хатын-кыздан туг ан кешеләр арасында Чумд ыруч ы Яхъя
дан бөегрәк һичкем булмад ы. Шуңа карамастан Күкләр Патшал ыг ында иң кече
се дип хисапланучы да аңардан бөегрәк. 12 Чумд ыруч ы Яхъя көннәреннән алып
бүг енгә хәтле Күкләр Патшал ыг ы өчен көрәш бара һәм көч куюч ылар аны кулга
төшерәләр. 13 Барл ык пәйгамбәрләр һәм бөтен Кан ун Яхъяга кадәр пәйгамбәрлек
иттеләр, 14 әгәр кабул итәргә тел исез икән, белег ез: ул – килергә тиешле Ильяс.
15 Колаг ы булг аннар – ишетс ен!
16-17 Бүг енг е буы нн ы кемг ә тиңләп була? Алар:
«Без сезгә күңелле көйләр уйнад ык,
ә сез биемәдег ез.
Без кайг ыл ы җырлар җырлад ык,
ә сез кайг ырып еламад ыг ыз», –
дип, базар мәйдан ында бер-берсенә кычк ырып утыруч ы балаларга охш ый. 18 Яхъя
килде, ашам ый да, шәраб та эчм и, һәм кешеләр: «Аңа җен каг ылган», – диләр.
19 Адәм Угл ы килде. Ул ашый да, эчә дә, ә алар: «Күр ег езче, менә бир ән, эчкече,
сал ым җыюч ыларн ың һәм гөнаһл ыларн ың дуст ы!» – диләр. Ә Аллаһ ын ың зирәк
лег е үзенең эшләре белән хак дип исбат ителә.
Тәүбәгә килмәгән шәһәрләр
20 Аннан соң Гайс ә могҗ из аларын ың күб ес е эшләнг ән шәһәрләрне тәүб әг ә кил
мәгәннәре өчен шелтәл и башлад ы:
21 – Кайг ы сиңа, Хоразин! Кайг ы сиңа, Бәйт-Сайда! Әгәр сездә кыл ынг ан мог
җизалар Сур һәм Сид ун шәһәрләрендә күрсәтелгән булса, алар күптән инде тупас
киемнәргә төренеп һәм көлгә утырып тәүбә итәрләр иде. 22 Ләк ин сезгә әйтәм,
кыя мәт көнендә Сур белән Сид унн ың хәле сезнекенә караганда җиңелрәк бул ыр.
23 Әй, Кәпәрнау м, әллә сине күкләрг ә күт әр ерләр дип уйл ыйсыңм ы? Юк, сүлеләр
дөн ьясына төшерелерсең. Әгәр синдә кыл ынган могҗ изалар Сәд үмдә эшләнсә,
ул хәзерг е көнгә кадәр саклан ып калган бул ыр иде. 24 Ләк ин сезгә әйтәм: кыя мәт
көнендә Сәд үм җиренә сиңа караганда җиңелрәк бул ыр.

Миңа килегез
Шунда Гайсә:
– Әй Атам, күк вә җирнең Хуҗ асы! – дип әйтте. – Зирәкләрдән һәм акыл иялә
реннән яшереп, аларн ы балаларга ачып бирүең өчен, Сиңа шөкрана кылам! 26 Әйе,
Атам, Синең изг е теләг ең шунд ый булд ы! 27 Атам һәммә нәрсәне Миңа тапш ырд ы.
Угл ын Атасыннан башк а һичкем белм идер. Атасы да Угылдан һәм Угл ы белдерергә
теләгән кешедән гайре һичкемгә мәгъл үм түг елдер.
25

* 11:10 Караг ыз:

«Малах и», 3:1.
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28 Хәлдән тайг аннар, авыр йөкт ән инт ег үчеләр, һәммәг ез дә Миңа килег ез. Мин
сезгә тын ычл ык бирермен. 29 Кам ыт ымн ы үзег езгә киег ез һәм Миннән өйрәнег ез,
чөнк и Мин юаш, басынк ы күңелле, һәм сез җаннарыг ызга тын ычл ык табарсыз.
30 Кам ыт ым уңайл ы һәм йөг ем җиңел!

12

Шимбә хакында сорау
с

Бер шимбә көнне Гайсә иген кырлары аша үтеп бара иде. Ачыкк ан шәкерт
ләре башаклар өзеп ашый башлад ылар. 2 Фарисейлар, мон ы күреп, Гайсәгә:
– Кара, шәкертләрең шимбә көнне эшләргә ярамаганны эшлиләр! – дип әйттеләр.
3-4 – Давыт һәм юлдашлары ачыкк ач, аның нәрс ә эшләг әне хак ында укыг ан ыг ыз
булмад ым ын и: ул, Изг е йортк а кереп, Аллаһ ыга баг ышланган икмәкләрне аша
ган, ә аларн ы исә һичкемгә – ни аның үзенә, ни кешеләренә, рух ан илардан башк а
һичкемгә дә ашарга рөхсәт ителмәгән*, – дип җавап кайтард ы Гайсә. – 5 Аллаһ ы
йорт ында рух ан иларн ың шимбә көн кан ун ын бозуларын, әмма мон ың аларга га
епкә саналмавын Кан ун китабыннан укымад ыг ызм ы әллә? 6 Сезгә әйтәм: монда
Аллаһ ы йорт ына караганда бөегрәг е бар. 7 Әгәр сез Аллаһ ын ың: «Мин корбаннар
түгел, рәхим-шәфкать телим»* дигән сүзләренең мәгънәсен аңласаг ыз, гаепсезләрне
хөкем итмәс идег ез. 8 Адәм Угл ы – шимбә көннең Хуҗ асы.
1

Гайсәнең кулы корышкан кешене савыктыруы
9 Аннан кит еп, Гайс ә гыйбадәтх анәг ә килде. 10 Анда кул ы корышк ан бер кеше
бар иде.
– Шимбә көнне савыкт ыру рөхсәт ителәме? – дип сорад ылар кайберләре Гай
сәдән. Чынл ыкта исә алар Гайсәне гаепләргә сәбәп эзл иләр иде.
11 – Араг ыздаг ы бер әүнең бердәнбер сарыг ы бул ып, ул сарык шимб ә көнне чок ыр
га егыл ып төшсә, аны чыгармас иде микән? – диде Гайсә. – 12 Кеше исә сарыктан
күпкә кадерлерәк бит. Шулай булгач, шимбә көнне яхш ыл ык эшләү рөхсәт ителә.
13 Шуннан соң Ул тег е кешег ә:
– Кул ыңн ы суз! – диде.
Ул кул ын сузд ы, һәм кул ы савыкт ы. Икенчесе кебек үк исән булд ы. 14 Фарисей
лар исә, гыйбадәтх анәдән китеп, Гайсәне ничек һәлак итү хак ында бергәләшеп
киңәш корд ылар.

Аллаһының сайланган Хезмәтчесе
Гайсә, бу хакта белеп, аннан китте. Арт ыннан күп хал ык иярде. Ул авыру
ларн ың барысын да савыкт ырд ы. 16 Әмма Үзенең кем бул уы хак ында беркемгә дә
сөйләмәскә кушт ы. 17 Бу вак ыйгалар Ишаг ыйя пәйгамбәр аша әйтелгән сүзләр
гамәлгә ашсын өчен булд ы:
18
«Менә Үзем сайлап алган Хезмәтче,
Минем сөеклем, җан ымн ың шатл ыг ы.
15

* 12:3-4 Караг ыз:
* 12:7 Караг ыз:

«I Патшалар», 21:1-6; «Чыг ыш», 25:30.
«Һошея», 6:6.
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19
20

21

Мин Аны Рух ым белән сугарырм ын,
һәм Ул хал ыкларга гадел хөкемне игълан итәр.
Ул бәхәсләшмәс, кычк ырмас,
урамнарда тавыш ын һичкем ишетмәс.
Гаделлекне җиң үгә ирештергәнче,
чатнаган кам ышн ы сынд ырып төшермәс,
пыск ып ятк ан филтәне сүндермәс.
Хал ыклар Аның исеменә өмет багларлар*».
Гайсә һәм Белз ебул

Аннары Гайсә янына җен каг ылган кешене китерделәр. Ул сук ыр һәм телсез
иде. Гайсә аны савыкт ырд ы, һәм ул сөйләшә, күрә башлад ы. 23 Кешеләр шакк ат
тылар һәм:
– Давыт Угл ы була алам ы Ул? – дип сорад ылар бер-берсеннән.
24 Мон ы фарис ейлар ишет еп:
– Җеннәр башл ыг ы Белзебул ярдәме белән генә Ул җеннәрне куы п чыгара, –
диделәр.
25 Гайс ә, аларн ың уйларын белеп:
– Үз эчендә бүлгәләнгән һәр патшал ык җимерелер. Шулай ук үз эчендә бүл
гәләнгән шәһәр яки гаилә дә тарк ал ыр. 26 Әгәр сшайтан шайтанн ы куы п чыгара
икән, димәк, үз-үзенә карш ы көрәшә. Аның патшал ыг ы ничек саклан ып кал ыр
икән? 27 Ә инде Мин Белзебул ярдәме белән җеннәрне куы п чыгарам икән, ияр
ченнәрег ез кем ярдәмендә куы п чыгара соң?! Шул сәбәпле алар сезнең хөкемчег ез
бул ыр. 28 Ә инде Мин Аллаһ ы Рух ы белән җеннәрне куы п чыгарам икән, димәк,
сезгә Аллаһ ы Патшал ыг ы инде килеп җитте дигән сүз, – диде.
29 – Кем көчле кешенең өенә кер еп, аның мал ын талар икән?! Башт а ул аны бәй
ләп куя рга тиеш. Бәйләсә генә, ул аның өен талап чыга алыр.
30 Минем якл ы булмаг ан – Миңа карш ы диг ән сүз. Кем Минем белән җыйм ый,
ул тарк ата. 31 Шуңа күрә Мин сезгә әйтәм: кешеләрнең бөтен гөнаһлары һәм кө
ферлег е кичерелер, әмма Аллаһ ы Рух ына карш ы көферлән ү кичерелмәс. 32 Адәм
Угл ына карш ы берәр нәрсә әйт үче кичерелер, әмма Изг е Рухк а карш ы берәр нәрсә
әйт үче хәзерг е заманда да, киләчәктә дә кичерелмәс.
22

Җимешенә карап, агачы беленә
Яхш ы җимеш китерер өчен, агачн ың яхш ы бул уы кирәк. Әгәр агач начар икән,
җимешләре дә начар бул ыр. Җимешенә карап, агач ы беленә. 34 Елан ток ым ы! Явыз
була торып, сез ничек яхш ы сөйләшә аласыз? Кеше күңеленнән нәрсә таш ыса, те
лендә дә шул була. 35 Яхш ы кеше үзенең яхш ыл ык хәзинәсеннән яхш ыл ык чыгара,
ә явыз кешенең явызл ык хәзинәсеннән явызл ык сарк ый. 36 Сезгә әйтәм: әйтелгән
һәр буш сүз өчен кешеләр кыя мәт көнендә хисап тотачак. 37 Әйт кән сүзләреңә ка
рап, сине акларлар, әйт кән сүзләреңә карап хөкем итәрләр.
33

* 12:18-21 Караг ыз:
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Шуннан соң кан ун белг ечләре һәм фарисейлар арасыннан берн ичәсе Аңа:
– Остаз, без Синең берәр илаһ и билг е күрсәт үеңне тел ибез, – дип әйттеләр.
39 Ләк ин Гайс ә аларг а:
– Явыз һәм Аллаһ ыга иман итмәүче буы н билг е таләп итә, әмма аларга Юныс
пәйгамбәр галәмәтеннән башк а билг е бирелмәс, – дип җавап бирде. – 40 Юныс
пәйгамбәр диңгез җанварының карынында өч көн һәм өч төн үткәргән кебек*, Адәм
Угл ы да җир куен ында өч көн һәм өч төн үткәрер. 41 Ниневәлеләр кыя мәт көнендә
бу буы н кешеләре белән бергә торып, аларн ы гаепләрләр, чөнк и алар Юныс пәй
гамбәрнең вәгазен ишетеп тәүбәгә килгәннәр иде. Ә Мондаг ы – Юныстан бөегрәк.
42 Көнья к патш абикәс е кыя мәт көнендә, бу буы н кешеләр е белән берг ә торып,
аларн ы гаепләр, чөнк и ул, Сөләйман патшан ың зирәк сүзләрен тыңлау өчен, җир
читеннән килгән булган*. Ә Мондаг ы Сөләйманнан бөегрәк.
43 Явыз рух, кешедән чыкк аннан соң, сусыз урыннарда үзенә сыен ыр урын эзләп
йөри, әмма таба алм ый. 44 Ул: «Элекке йорт ыма әйләнеп кайт ыйм әле», – ди. Кире
кайт к ач, ул аны кешесез, себерелгән һәм җыешт ырылган хәлдә күрә. 45 Аннары
ул үзеннән дә явызрак җиде рухн ы ияртеп кайт ып, алар шунда яши башл ыйлар.
Шуннан әлег е кешенең хәле элеккегә караганда да начарлана. Бу явыз буы н белән
дә шулай бул ыр.
38

Гайсәнең анасы һәм туганнары
46 Гайс ә хал ыкк а сөйләг әндә, анасы һәм энеләр е тышт а торд ылар: алар Гайс ә
белән сөйләшергә теләделәр. 47 Нинд идер бер кеше Гайсәгә:
– Анаң белән энеләрең тышта көт еп торалар. Алар Синең белән сөйләшергә
тел иләр, – дип әйтте.
48 Гайс ә исә бу кешег ә:
– Кем Минем анам һәм туганнарым кем? – җавап бирде. 49 Кул ы белән шәкерт
ләренә күрсәтеп:
– Менә Минем анам һәм туганнарым! – дип дәвам итте. – 50 Күктәг е Атамн ың
ихт ыя рын үтәүче кеше Миңа ир туган ым да, кыз туган ым да, анам да була.

13

Чәчүче хакында гыйб рәтле хикәя

Шул көнне Гайсә, өйдән чыг ып, күл ярына барып утырд ы. 2 Аның тирә
сенә күп хал ык җыелд ы. Шунл ыктан Аңа көймәгә утырырга туры килде, ә
бөтен хал ык яр буенда басып торд ы. 3 Гайсә гыйбрәтле хикәя ләр ярдәмендә аларга
күп нәрсә хак ында сөйләде:
– Менә бер кеше чәч үгә чыкк ан, ди. 4 Чәчкәндә, орл ыкларн ың бер өлеше юл
буена төшкән. Кошлар, очып килеп, аларн ы чүпләп бетергән. 5 Икенче бер өлеше
аз туфракл ы ташл ы урынга төшкән. Орл ык өстә генә ятк анга күрә, бик тиз шыт ып
чыкк ан. 6 Ә инде коя ш чыг ып кызд ыргач, там ырлан ып өлг ермәгәнгә, үсентеләр
шиңеп төшкәннәр. 7 Орлыкларның башкалары күгәнлеккә төшкән. Күгән куаклары,
1

* 12:40 Караг ыз:
* 12:42 Караг ыз:

«Юныс», 2:1.
«III Патшалар», 10:1-10.
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үсеп, аларн ы басып киткән. 8 Ә башк а орл ыклар уңд ырышл ы җиргә төшкән һәм
йөзләтә, алтм ышлата, утызлата уңыш биргән. 9 Колаг ы булганнар – ишетсен!
10 Шәкертләр е, Аның янына килеп:
– Син ни өчен хал ык белән киная ле хикәя ләр ярдәмендә сөйләшәсең? – дип
сорад ылар.
11 – Сезг ә Күкләр Патшал ыг ын ың серләр ен бел ү бир елг ән, ә аларг а бир елмә
гән, – диде Ул. – 12 Кемдә бар булса, шуңа бирелер һәм аңарда арт ыг ы белән бул ыр.
Ә кемдә юк икән, аңардан булган ы да тарт ып алын ыр. 13 Менә шуңа күрә Мин
аларга киная ле хикәя ләр куллан ып сөйл им: алар бит карыйлар, ләк ин күрм иләр,
тыңл ыйлар, ләк ин ишетм иләр һәм төшенм иләр. 14 Шулай Ишаг ыйянең пәйгам
бәрлек сүзләре аларда торм ышк а ашт ы:
«Ничек кенә тыңласаг ыз да – аңламассыз,
ничек кенә карасаг ыз да – күрмәссез,
15
чөнк и бу хал ыкн ың йөрәг ен май баск ан.
Көчкә генә ишетә колаклар,
күзләрен дә алар йомганнар.
Әгәр шулай булмаса,
күзләре белән күрерләр,
колаклары белән ишетерләр иде.
Йөрәкләре белән аңларлар,
Миңа таба борыл ырлар
һәм Мин аларн ы савыкт ырыр идем»*.
16 Ләк ин күзләр ег ез бәхетле, чөнк и алар күр әләр, колакларыг ыз бәхетле, чөнк и
алар ишетәләр. 17 Сезгә хак сүз әйтәм: сез күреп торган нәрсәләрне күп пәйгамбәрләр
һәм тәкъвалар күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр; сез ишетеп торган нәрсәләрне
ишетергә теләделәр, әмма ишетмәделәр.
18 Шулай итеп, чәчүче хакындагы гыйбр
 әтле хикәянең нәрсә аңлатканын тыңлагыз.
19 Патшалык хакындагы сүзне ишетүче һәм аңламаучы һәркемнең йөрәгенә чәчел
гәнне явыз иблис килеп алып китә. Бу – юл буен
 а чәчелгән орлык. 20 Ташлы урынга
чәчелгән орлык исә – сүзне ишетү белән шатланып кабул итүче кеше ул. 21 Әмма
аның тамыры булмаганлыктан, түземлеге күпкә җитми. Сүз аркасында авырлыклар
яки эзәрлекләүләр башланса, ул бик тиз чигенә. 22 Күгәнлеккә чәчелгәне исә – сүзне
ишетүче кеше, әмма тормыш мәшәкатьләре һәм байлык артыннан куу сүзне басып
китә һәм ул уңыш бирми. 23 Ә уңдырышлы җиргә чәчелгәне – сүзне ишетеп, аны
аңлаучы кеше, ул җимеш бирә һәм уңышы йөзләтә, алтмышлата һәм утызлата була.

Тиле бодай хакында гыйб рәтле хикәя
Гайсә аларга таг ын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде:
– Күкләр Патшал ыг ы нәрсәгә охшаган? Күз алд ыг ызга китерег ез: кеше үзенең
басуы на яхш ы орл ыг ын чәчкән. 25 Әмма төнлә, һәммәсе йоклаганда, дошман ы
24

* 13:14-15 Караг ыз:
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килеп, иген арасына тиле бодай чәчеп киткән. 26 Үсентеләр күтәрелеп, башаклары
күренгән вак ытта, тиле бодай да күренә башлаган. 27 Йорт хуҗасын ың хезмәтчеләре
аңа килеп: «Хуҗам, син бит үзеңнең басуыңа орлыкн ың иң яхш ыларын чәчтең. Тиле
бодай каян килеп чыккан соң?» – дип сораганнар. 28 «Бу – дошман эше», – дип җавап
биргән хуҗ алары. «Теләсәң, без барып утыйк аларн ы!» – дигәннәр алар. 29 Ләк ин
ул: «Кирәкм и, югыйсә утаганда, тиле бодай белән бергә игенне дә йолк уы г ыз бар.
30 Анысы да, мон ысы да ург анг а кадәр үсс еннәр. Ә инде урак өст ендә уруч ыларг а
әйтермен: „Янд ыру өчен, иң элек тиле бодайн ы җыег ыз һәм аларн ы көлтәләргә
бәйләг ез, ә игенне келәткә илтеп сал ыг ыз“», – дип әйт кән.
Горчица орлыгы һәм ачыткы хакында гыйб рәтле хикәя ләр
Гайсә аларга таг ын бер гыйбрәтле хикәя сөйләде:
– Күкләр Патшал ыг ы нәрсәгә охшаган? Күз алд ыг ызга китерег ез: бер кеше үз
басуы на горч ица орл ыг ын чәчкән, ди. 32 Ул бөтен орл ыклардан да кечкенәрәк, ә
инде үсеп җиткәч, бакчадаг ы һәммә үсемлекләрдән дә биегрәк, агач кебек була.
Кошлар, очып килеп, ботаклары арасында оя коралар.
33 Гайс ә аларг а таг ын бер гыйбр әтле хикәя сөйләде:
– Күкләр Патшалыг ы нәрсәгә охшаган? Күз алдыг ызга китерегез: менә бер хатын,
ачытк ы сал ып, бер капч ык* оннан кам ыр басып куйган һәм берн ик адәр вак ыттан
кам ыры бик нык кабарган, ди.
34 Боларн ың барысын Гайс ә хал ыкк а киная ле хикәя итеп сөйләде. Аларг а ки
ная ле хикәясез бернәрсә дә сөйләмәде Ул. 35 Бу – пәйгамбәр әйт кәннәр гамәлгә
ашсын өчен булд ы:
«Авызымн ы ачып, киная ле хикәя ләр куллан ып сөйләрмен,
дөнья ярат ылган көннәрдән бирле
сер булганнарн ы игълан итәрмен»*.
31

Тиле бодай хакындагы гыйб рәтле хикәя нең мәгънәсе
Аннары, хал ыкн ы җибәреп, Гайсә өйгә керде. Шәкертләре янына килеп:
– Басудаг ы тиле бодай хак ындаг ы гыйбрәтле хикәя нең мәгънәсен безгә аңла
тып бирче! – диделәр.
37 – Яхш ы орл ык чәч үче – Адәм Угл ы, – диде Гайс ә. – 38 Басу – дөнья ул, яхш ы
орл ыклар – Патшал ык кешеләре, тиле бодай – явыз ибл ис кешеләре, 39 һәм аны
чәч үче дошман – ибл ис. Урак өсте – дөнья бет ү ул, ә уруч ылар – фәрештәләр.
40 Тиле бодайн ы җыеп, утт а ничек янд ырсалар, дөнья беткәндә дә, шулай булачак.
41 Адәм Угл ы фәр ешт әләр ен җиб әр ер, алар Аның Патшал ыг ыннан гөнаһк а тар
туч ыларн ың һәм явызл ык эшләүчеләрнең һәммәсен, җыеп, 42 янып торган утл ы
мичкә ташларлар. Анда елау һәм теш шык ырдат у бул ыр. 43 Ә тәкъва кешеләр Ата
ларын ың Патшал ыг ында коя штай балк ып торырлар. Колаг ы булганнар – ишетсен!
36

* 13:33 ...бер капчык... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: өч сат он; сат он – сыекл ык үлчәү

берәмлег е, 7,3 л. Яһүд телендәг е төп нөсхәдә «сеа» дип бирелә.
«Зәбур», 77:2.
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Яшерелгән хәз инә һәм энҗ е хакында гыйб рәтле хикәя
44 Күкләр Патшал ыг ы нәрс әг ә охшаг ан? Күз алд ыг ызг а кит ер ег ез: бер әү кырда
күмеп куелган хәзинә тапк ан, ди. Ул аны яңадан күмеп куйган һәм, шатлан ып,
бөтен булган нәрсәсен сат ып, шул кырн ы сат ып алган.
45 Күкләр Патшал ыг ы таг ын нәрс әг ә охшаг ан? Күз алд ыг ызг а кит ер ег ез: сәүдә
гәр яхш ы энҗеләр эзл и, ди. 46 Менә ул иск иткеч мат ур энҗе тапк ан. Кайт ып, бар
булган нәрсәсен сатк ан һәм аны сат ып алган.

Ятьмәгә эләккән балыклар хакында гыйб рәтле хикәя
Күкләр Патшал ыг ы таг ын нәрсәгә охшаган? Күз алд ыг ызга китерег ез: бал ык
чылар күлдә ятьмә салганнар һәм аңа төрле бал ыклар эләккән, ди. 48 Ятьмә бал ык
белән тулг ач, алар ятьмәне ярг а тарт ып чыг арг аннар да, утырып, бал ыкларн ы
сайл ый башлаганнар. Яхш ыларын кәрзингә салганнар, яраксызларын исә читкә
ташлаганнар. 49 Дөнья беткәндә дә, шулай булачак: фәрештәләр килеп, тәкъва
лардан яман кешеләрне аерырлар. 50 Аларн ы янып торган утл ы мичкә ташларлар.
Анда елау һәм теш шык ырдат у бул ыр.
51 Сез боларн ың барысын да аңлад ыг ызм ы?
– Әйе, – дип җавап бирделәр шәкертләре.
52 – Менә шуңа күр ә, – диде аларг а Гайс ә, – Күкләр Патшал ыг ын ың шәкерт е
бул ып киткән һәр кан ун белг ече үзенең келәтеннән иске әйберләрен дә, яңаларын
да чыгаруч ы йорт хуҗ асы белән охшаш.
47

Гайсәнең Насарада инк яр ителүе
53 Шуш ы гыйбр әтле хикәя ләрне сөйләп бет ерг әч, Гайс ә аннан китт е. 54 Үз шә
һәренә кайт к ач, Ул кешеләргә гыйбадәтх анәдә гыйлем бирде. Тыңлауч ыларн ың
һәммәсе таң калд ы.
– Шунд ый тирән акыл һәм кодрәтле эшләр Аңарда кайдан икән? – диделәр
алар. – 55 Ул балта остасын ың угл ы түг елме соң?! Аның анасы – Мәрья м, энелә
ре – Ягък уб, Йосыф, Шим ун һәм Яһүдә түг елме?! 56 Аның бөтен сеңелләре монда
яшәм имен и?! Шулай булгач, мон ың барысы Аңа кайдан килгән?
57 Һәм Аны кир е какт ылар.
– Пәйгамбәр һәр җирдә ихт ирам ителә, фәк ать үз илендә һәм гаиләсендә генә
хөрмәт күрм и, – диде аларга Гайсә.
58 Алар ышанмаг анг а күр ә, Ул анда кодр әтле эшләрне күп эшләмәде.

14

Чумд ыручы Яхъяның үлеме

Шушы вак ытта идарәче Һируд* Гайсә хак ында ишетте. 2 Үзенең кешеләренә:
«Ул – үледән терелеп торган Чумд ыруч ы Яхъя. Шуңа күрә Аның кодрәтле
эшләр күрсәтергә куә те бар», – диде ул.
1

* 14:1 Һир уд

– Һируд Ант ипас, Бөек Һирудн ың угл ы.
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3 Һируд, берт уг ан кардәше Фил ипнең Һируд ия хат ын ы арк асында, Яхъян ы кул
га алып, богаулап, зинданга япк ан иде, 4 чөнк и Яхъя: «Сиңа аның белән яшәргә
ярам ый», – дигән булган. 5 Һируд аны үтерер дә иде, әмма Яхъян ы пәйгамбәр дип
исәпләгән хал ыктан курыкт ы.
6 Һирудн ың туг ан көнендә Һируд ия нең кызы кунаклар алд ында биеде һәм Һи
рудк а шулк адәр ошад ы ки, 7 ул ни генә сораса да, барын да бирергә ант итте. 8 Кыз
исә анасы өйрәткәнчә:
– Хәзер үк Чумд ыруч ы Яхъян ың баш ын тәл инкәгә сал ып китер, – дип әйтте.
9 Патша кайг ыг а төшт е, әмма кунаклар алд ында әйт елг ән ант хак ына кызн ың
теләген үтәргә 10 һәм, зинданда Яхъян ың баш ын кистерергә, дип әмер бирде. 11 Баш
ны тәл инкәгә сал ып китерделәр һәм кызга бирделәр, ә ул анасына илтеп бирде.
12 Яхъян ың шәкертләр е килеп, аның гәүдәс ен алып каб ерг ә салд ылар, аннары
китеп, бу хакта Гайсәгә хәбәр иттеләр.

Биш меңне ашату
Гайсә исә бу хакта ишеткәч, ялгызы гына көймәгә утырып, аулак урынга китте.
Әмма бу турыда билгеле булгач, кешеләр шәһәрләреннән чыгып, артыннан җәяүләп
киттеләр. 14 Ярга чыккач, Гайсә зур халык төркемен күреп алды. Ул аларны кызганып,
авыру булганнарын савыктырды. 15 Кич җиткәндә, Аның янына шәкертләре килеп:
– Биредә бик аулак, ә вак ыт соң инде. Хал ыкн ы җибәр, авылларга барып, үзлә
ренә ризык сат ып алсыннар, – диделәр.
16 – Аларг а кит әрг ә кир әкм и. Аларн ы үзег ез ашат ыг ыз, – диде Гайс ә.
17 – Безнең монда бары тик биш икмәк һәм ике бал ык кына бар, – дип әйтт еләр
тег еләр.
18 – Аларн ы Миңа алып килег ез, – диде Гайс ә.
19 Ул кешеләрг ә чир әмг ә утырырг а кушт ы. Биш икмәкне һәм ике бал ыкн ы алд ы
да күккә карап шөкрана кылды һәм икмәкләрне сындыргалап, шәкертләренә бирде,
ә алар исә хал ыкк а өләштеләр. 20 Барысы да туйганч ы ашад ы. Калган сын ыкларн ы
җыеп, уни ке кәрзингә тут ырд ылар. 21 Ашауч ыларн ың сан ы исә, хат ыннарн ы һәм
балаларн ы исәпкә алмаганда, биш меңгә якын иде.
13

Гайсәнең су өстеннән атлап килүе
Шул ук вак ытта Гайсә шәкертләренә, көймәгә утырып, Үзеннән алданрак
арг ы якк а чыгарга кушт ы. Ә Үзе, хал ыкн ы кайтарып җибәргәнче, шунда калд ы.
23 Хал ыкн ы җиб әрг әч, аулакт а дог а кыл ырг а дип, Гайс ә тауг а күт әр елде. Кич җит
кәндә дә, Ул анда ялг ызы булд ы. 24 Ә көймә исә ярдан еракта*, һәм, җил карш ы
булганл ыктан, аңа көчле дулк ыннар бәрә иде. 25 Иртәнг е өч белән алт ы арасында*
22

* 14:24 ...ярд ан

еракта... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: берн ичә стад ия дә; стад ия –
озынл ык үлчәү берәмлег е, 192 м.
* 14:25 Ирт әнг е өч бел ән алты арасынд а... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: төннең дүр
тенче сак вак ыт ында. Рим сист емасы буенча, төн өчәр сәг атьтән торг ан дүрт сак вак ыт ына
бүленг ән булг ан.
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Гайсә, су өстеннән атлап, алар янына китте. 26 Шәкертләре Гайсәнең су өстеннән
кил үен күреп курк ышт ылар:
– Бу – өрәк! – диделәр һәм курк уларыннан кычк ырып җибәрделәр.
27 – Тын ычлан ыг ыз, Мин бу! Курыкмаг ыз! – диде шунда ук аларг а Гайс ә.
28 Шуннан соң Пет ер Аңа:
– Хак имем! Әгәр Син булсаң, яныңа су өстеннән атлап килергә әмер бирче ми
ңа, – дип эндәште.
29 – Кил, – диде аңа Гайс ә.
Петер, көймәдән чыг ып, су өстеннән Гайсәгә таба атлад ы. 30 Әмма җилнең көчле
бул уы н тоеп курк ып китте һәм бата башлад ы.
– Котк ар мине, Хак имем! – дип кычк ырып җибәрде ул.
31 Гайс ә шунда ук, кул ын сузып, аны эләкт ер еп алд ы һәм:
– Сай иманл ы син, нигә икеләндең? – дип сорад ы.
32 Алар көймәг ә керг әч, җил тынд ы. 33 Көймәдәг е шәкертләр е Гайс ә карш ында
йөзт үбән капланд ылар.
– Син – чыннан да Аллаһ ы Угл ы! – диделәр алар.
34 Алар, күлне кичеп, Генн исар ет ярына чыкт ылар. 35 Җирле хал ык, Гайс әне та
нып, бу хакта шундаг ы бөтен әйләнә-тирәгә хәбәр таратт ы. Аның янына барл ык
авыруларн ы алып килделәр. 36 Алар киеменең чабуы на гына булса да каг ыл ырга
рөхсәт бирүен үтенделәр. Каг ылган һәр кеше савыкт ы.

15

Аллаһы әмере һәм ата-бабалардан килгән йолалар

Шуннан соң Гайсә янына Иерусал имнән фарисейлар һәм кан ун белг еч
ләре килделәр.
2 – Ни өчен Синең шәкертләр ең ата-бабалардан килг ән йолаларн ы боз алар: ашар
алд ыннан кулларын юмыйлар? – дип сорад ылар.
3 – Ә сез ни өчен үзег езнең йолаларыг ыз хак ына Аллаһ ы әмер ен боз асыз? – дип
карш ы төште Гайсә. – 4 Аллаһ ы: «Үз атаңн ы һәм анаңн ы хөрмәт ит»* һәм «Атасын
яки анасын хурлаган кеше үлем җәзасына тарт ыл ырга тиеш»*, – дип әйт кән. 5 Ә сез:
«Берәрсе атасына яки анасына: „Сиңа бирәсе бүләкне мин Аллаһ ыга бирергә вәгъ
дә иттем“, – дип әйтә икән, 6 аңа инде ата-анасын хөрмәтләмәсә дә ярый», – дип
өйрәтәсез. Мон ың белән сез үзег езнең йолаг ыз хак ына Аллаһ ы сүзен юкк а чыгара
сыз. 7 Икейөзлеләр! Сезнең хакта Ишаг ыйя пәйгамбәр, алдан күреп, дөрес әйт кән:
8
«Бу хал ык Мине телдә генә хөрмәт итә,
ә йөрәг е Миннән ерак.
9
Миңа табын улары бушк а:
алар кеше уйлап чыгарган каг ыйдәләргә өйрәтәләр»*.
10

1

Гайсә, хал ыкн ы Үзе янына чак ырып:

* 15:4 Караг ыз:

«Чыг ыш», 20:12; «Кан ун», 5:16.
«Чыг ыш», 21:17; «Левиләр», 20:9.
15:8-9 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 29:13.

* 15:4 Караг ыз:
*
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– Тыңлаг ыз һәм аңларга тырыш ыг ыз. 11 Аллаһ ы алд ында кешене авызына кергән
нәрсә нәҗесл и алм ый, киресенчә, авызыннан чыкк ан нәрсә нәҗесл и, – дип әйтте.
12 Шуннан соң, шәкертләр е янына килеп:
– Сүзләреңне ишетеп, фарисейларн ың рәнҗ үләрен беләсеңме? – диделәр.
13 – Күкт әг е Атам тарафыннан утырт ылмаг ан һәр үсент е там ыры белән йолк ына
чак, – диде Ул. – 14 Калд ырыг ыз аларн ы! Сук ырларн ы җитәкләп йөрүче сук ырлар
алар. Сук ыр сук ырн ы җитәкләп бара икән, чок ырга икесе дә егыл ып төшәчәк.
15 – Безг ә бу сүзләрне аңлат ып бирче, – дип мөр әҗәг ать итт е Аңа Пет ер.
16 – Әллә сез дә һаман аңлам ыйсызм ы?! – диде Гайс ә. – 17 Авызг а керг ән нәрс әнең
карынга керүе, ә аннан тышк а чыгарыл ып ташлан ыл уы сезгә аңлаш ылм ыйм ын и?
18 Кешенең авызыннан чыкк ан ы йөр әг еннән чыг а. Аны шул нәҗесл идер. 19 Явыз
ния тләр, кеше үтерү, зинач ыл ык, фәхешлек, урлаш у, ялган шаһ итл ык итү, хурлау
кешенең йөрәг еннән чыга бит. 20 Кешене менә шулар, юылмаган куллар белән ашау
кешене нәҗесләм и.
Кәнган хатынының иманы
Гайсә ул урыннан Сур һәм Сид ун җирләренә китте. 22 Янына шул җирләрдә
яшәүче сКәнган хат ын ы килеп:
– Әфәндем, Давыт Угл ы! Кызган мине: кызыма җен каг ылган һәм ул бик нык
газаплана! – дип кычк ырд ы.
23 Әмма Гайс ә аңа бер сүз белән дә җав ап кайт армад ы. Шәкертләр е, янына ки
леп, Аңардан үтенә башлад ылар:
– Җибәр аны. Югыйсә ул кычк ырып безнең арттан килә.
24 Гайс ә исә:
– Мин Исраи л халк ын ың югалган сарыкларына гына җибәрелгән идем, – дип
җавап бирде.
25 Әмма хат ын якын килде һәм, Аның карш ында йөзт үб ән каплан ып:
– Әфәндем, миңа ярдәм итче! – диде.
26 – Икмәкне, балалардан тарт ып алып, көчекләрг ә ташлау яхш ы түг ел, – диде
Гайсә.
27 – Әйе, Әфәндем. – дип җав ап кайт ард ы хат ын. – Ләк ин көчекләр дә хуҗ ала
рын ың өстәленнән коелган валч ыкларн ы ашый бит.
28 Гайс ә аңа:
– Әй, хан ым! Синең иман ың нык! Сиңа теләгәнеңчә булсын, – диде.
Шул вак ытта ук аның кызы савыкт ы.
21

Дүрт меңне ашату
Аннан киткәч, Гайсә Гәл иләя күле буеннан атлад ы. Ул тауга менеп утырд ы.
Янына хал ык төркемнәре килеп, үзләре белән аксакларн ы, сук ырларн ы, гарип
ләрне, телсезләрне һәм башк а күп төрле авыру кешеләрне китерделәр. Авыруларн ы
Аның аяклары янына салд ылар, һәм Гайсә аларн ы савыкт ырд ы. 31 Телсезләрнең
сөйләш үен, гарипләрнең савыг уы н, аксакларн ың йөрүен һәм сук ырларн ың күзләре
ачылган ын күреп, хал ык таң калд ы. Алар Исраи л Алласын данлад ылар.
29

30
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Гайсә шәкертләрен чак ырып, аларга:
– Кешеләр кызган ыч. Алар янымда инде өч көн, ә ашарларына һичнәрсәләре
юк. Аларн ы ач килеш җибәрәсем килм и: юлда хәлсезләнерләр, – дип әйтте.
33 – Шунд ый төркемне туенд ырырл ык икмәкне монда, чүлдә, кайдан алыйк? –
диделәр Аңа шәкертләре.
34 – Сездә ничә икмәк бар? – дип сорад ы Гайс ә.
– Җиде икмәк һәм берн ичә кечкенә бал ык, – дип җавап бирделәр алар.
35 Гайс ә хал ыкк а утырырг а кушт ы һәм, 36 җиде икмәкне һәм бал ыкларн ы алып,
шөкрана кылгач, аларн ы сынд ыргалад ы һәм шәкертләренә бирде, ә шәкертләре
хал ыкк а өләште. 37 Барысы да туйганч ы ашад ылар. Калган сын ыкларн ы җиде кәр
зин тут ырып җыйд ылар. 38 Ә ашауч ылар исә, хат ыннарн ы һәм балаларн ы исәпкә
алмаганда, дүрт мең кеше иде.
39 Хал ыкн ы кайт арып җиб әрг әч, Гайс ә көймәг ә утырд ы һәм Мәг едән җирләр е
нә юл тотт ы.
32

16

Гайсәдән илаһ и билге күрсәтүе н таләп итүләре

Аннан соң Гайсә янына фарисейлар һәм садд укейлар килделәр. Сынарга
теләп, Аңардан күктән берәр илаһ и билг е күрсәт үен үтенделәр. 2 Әмма Ул:
– Кич белән сез: «Күк йөзе кызыл, шуңа күрә һава торыш ы яхш ы бул ыр», –
дисез. 3 Ә иртән ирт үк: «Бүг ен давыл булачак, чөнк и күк йөзе кып-кызыл һәм
хәвефле», – дисез. Күккә карап, сез һава торыш ын әйтә аласыз, ә вак ытларн ың
билг еләрен аера белм исез. 4 Аллаһ ыга иман итмәүче явыз буы н кешеләре! Илаһ и
билг еләр таләп итәсез, әмма сезгә Юныс пәйгамбәр галәмәтеннән башк а билг е
бирелмәс, – дип җавап бирде.
Һәм Гайсә аларн ы калд ырып китте.
1

Фарисейлар һәм садд укейлар ачыткысы
Башк а ярга килеп җиттеләр. Шәкертләре үзләре белән икмәк алырга онытк ан
нар иде. 6 Шунда Гайсә аларга:
– Караг ыз, фарисейлар һәм садд укейлар ачытк ысыннан саклан ыг ыз!
7 Алар исә үзара: «Икмәг еб ез булмаг анг а, шулай әйт әдер», – диешт еләр. 8 Гайс ә,
мон ы белеп:
– Сай иманлылар! Сез ни өчен икмәгегез юклыгы турында сөйләшәсез? 9 Сез берни
дә аңламыйсызмыни?! Биш мең кешегә өләшкән биш икмәкне оныттыгызмы?! Сез
ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? 10 Ә җиде икмәкне дүрт меңгә өләшү хакын
да? Сез ул вакытта ничә кәрзин җыеп алдыгыз? 11 Икмәк хакында әйтм
 әвем сезгә
аңлашылмыймы?! Фарисейлар һәм саддукейлар ачыткысыннан сакланыгыз! – диде.
12 Шунда алар Гайс әнең икмәк ачытк ысыннан түг ел, ә фарис ейлар һәм садд у
кейлар тәгъл имат ыннан саклан ырга куш уы н аңлад ылар.
5

Кем ул Гайсә?
Фил ип Кайсариясе шәһәре янындаг ы җиргә килгәч, Гайсә шәкертләреннән:
– Кешеләр Адәм Угл ын кем дип белә? – дип сорад ы.

13
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14 – Бер әүләр Аны – Чумд ыруч ы Яхъя, ди, икенчеләр е – Ильяс, ә кайб ерләр е
исә Ирем ия яки башк а пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпл иләр, – дип җавап бир
деләр алар.
15 – Ә сез, сез Мине кем дип беләс ез? – дип сорад ы Гайс ә.
16 – Син – Мәсих, тер е Аллаһ ын ың Угл ы, – дип җав ап бирде Шим ун Пет ер.
17 – Яхъя угл ы Шим ун, син бәхетле, чөнк и мон ы сиңа кеше түг ел, ә Минем Күк
тәг е Атам ачып бирде, – диде Гайсә. 18 – Шуңа күрә Мин сиңа әйтәм: син – Петер*,
һәм бу кыя да Мин Үземә симан итүчеләр бердәмлег ен* төзеячәкмен. Аны үлеләр
дөньяс ы* җиңә алмас. 19 Мин сиңа Күкләр Патшал ыг ын ың ачк ычларын бирермен.
Син җирдә тыйганн ы Аллаһ ы күкләрдә тыя чак, ә җирдә рөхсәт иткәнне Аллаһ ы
күкләрдә рөхсәт итәчәк.
20 Аннан соң шәкертләр енә Үзенең Мәсих бул уы н һичкемг ә дә әйт мәскә кушт ы.

Гайсәнең Үз үлеме хакында әйтүе
Шул вак ыттан алып, Гайсә шәкертләренә Үзенең Иерусал имгә барырга һәм
анда сөлкәннәр, баш рух ан илар һәм кан ун белг ечләре тарафыннан күп газапларга
дучар ителергә, анда үтерелергә, әмма өченче көнне терелтеп торг ызыл ырга тиеш
лег е хак ында ачык итеп сөйл и башлад ы.
22 Пет ер исә, Аны читкәр әк алып кит еп, карш ы әйт ә башлад ы:
– Сине Аллаһ ы сакласын, Хак имем! Синең белән монд ый хәл була күрмәсен!
23 Әмма Гайс ә, борыл ып, Пет ерг ә:
– Кит янымнан, ибл ис! Син Мине юлдан язд ырырга тырышасың. Уйларың Ал
лаһ ыдан түг ел, синдә адәм и уйлар, – диде.
24 Аннары Гайс ә шәкертләр енә болай диде:
– Минем арттан барырга теләгән кеше үз-үзеннән баш тарт ып, хач ын күтәрсен
дә Миңа иярсен. 25 Чөнк и үз җан ын саклап кал ырга теләгән кеше аны югалт ыр. Ә
үз җан ын Минем хакк а югалт к ан кеше аны табар. 26 Бөтен дөнья н ы яулап, җан ын
харап итсә, кешегә моннан ни файда? Кеше, нәрсә биреп, үз җан ын кайтарып ала
алыр икән? 27 Адәм Угл ы Атасын ың балк ып торган шөһрәте һәм Үз фәрештәләре
белән килер дә һәркемгә гамәленчә бирер. 28 Сезгә хак сүз әйтәм: шуш ында басып
торуч ыларн ың кайберләре Адәм Угл ын ың Патша бул ып кил үен күргәнче дөнья
куймая чаклар.
21

17

Гайсәнең кыя фәте үзгәрүе

Алт ы көн узганнан соң, Гайсә Петерне, Ягък убн ы һәм аның берт уган кар
дәше Яхъян ы Үзе белән алып, биек тауга күтәрелде. Алар анда үзләре генә
иде. 2 Шунда аларн ың күз алд ында Гайсәнең кыяфәте үзгәреп китте: йөзе коя штай
балк ыд ы, ә киемнәре якт ыл ык кебек ап-ак булд ы. 3 Менә алар карш ында Муса
1

* 16:18 Пет ер

– грек телендә «кыя» диг ән мәгънәне аңлата.
иман итүчеләр бердәмлеген... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Минем

* 16:18 ...Үзем ә

җыен ым.
* 16:18 ...үлел әр дөнья сы...

– Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: үлеләр дөньясы капк алары.
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белән Ильяс пәйгамбәрләр пәйда бул ып, Гайсә белән сөйләштеләр. 4 Шунда Пе
тер Гайсәгә:
– Хак имебез! Безнең монда бул уыбыз ничек яхш ы! Тел исеңме, өч чат ыр корам:
берсен Сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяск а? – дип әйтте.
5 Пет ер сөйләг ән вак ытт а, балк ып торг ан бол ыт төшеп, аларн ы каплад ы. Бол ыт
эченнән: «Бу Минем сөекле Угл ымд ыр, Ул – Минем куан ыч ым. Аны тыңлаг ыз!»
дигән өн килеп иреште.
6 Бу тавышн ы ишет еп, шәкертләр йөзт үб ән капланд ылар һәм нык курк ышт ылар.
7 Гайс ә, яннарына килеп, аларг а каг ылд ы һәм:
– Торыг ыз, курыкмаг ыз! – диде.
8 Шәкертләр, күт әр елеп караг ач, Гайс әдән башк а беркемне дә күрмәделәр.
9 Таудан төшкәндә, Гайс ә аларг а боерып:
– Адәм Угл ы үледән терелтеп торг ызылганга кадәр, күргәнег ез хак ында беркемгә
дә сөйләмәг ез, – дип әйтте.
10 – Ә кан ун белг ечләр е ни өчен, башт а Ильяс килерг ә тиеш, дип әйт әләр соң? –
дип сорад ылар шәкертләре.
11 – Дөр ест ән дә, башт а Ильяс килеп, бар нәрс әне әзерләп куя р*, – дип җав ап
бирде Гайсә. – 12 Сезгә әйтәм: Ильяс килде инде, ләк ин кешеләр аны тан ымад ы
лар һәм аның белән ни теләсәләр, шун ы эшләделәр. Шулай ук Адәм Угл ы да алар
арк асында күп газаплар кичерәчәк.
13 Шунд а шәк ерт л әр е Гайс ән ең Чумд ыр уч ы Яхъя хак ынд а сөйл әг ән ен аңл а
дыл ар.
Гайсәнең җен орган малайны савыктыруы
Алар хал ык төркеме янына әйләнеп кайт к ач, бер кеше килде дә Гайсә алд ын
да тез чүг еп:
15 – Әфәндем, угл ымн ы кызг анч ы! Аңарда өянәк авыруы, ул бик газ аплана. Еш
кына әле утк а, әле суга ташлана. 16 Мин аны шәкертләреңә китергән идем, әмма
алар аны савыкт ыра алмад ылар, – диде.
17 – Әй, имансыз һәм бозык буы н! Миңа сезнең белән күпме бул ырг а? Күпме
сезгә түзеп торырга? Малайн ы яныма китерег ез! – диде Гайсә.
18 Гайс ә җенг ә чыг арг а әмер бирде. Җен чыг ып китт е, малай шул мизг елдә үк
савыкт ы.
19 Шәкертләр е Гайс ә белән ялг ыз гына калг ач, янына килделәр һәм:
– Ни өчен без аны куы п чыгара алмад ык? – дип сорад ылар.
20 – Чөнк и иман ыг ыз аз, – дип җав ап бирде Гайс ә. – Сезг ә хак сүз әйт әм: горч и
ца орл ыг ы кадәр генә иман ыг ыз булса һәм менә бу тауга: «Моннан тег ендә күчеп
кит», – дип әйтә калсаг ыз, ул урын ыннан күчәр иде. Сезнең өчен мөмк ин булмаган
һичнәрсә булмас иде. [21 ]*
14

* 17:11 Караг ыз:

«Малах и», 4:5-6.
кулъязмаларда 21 нче аять тә бар: «Монд ый җеннәр төре исә фәк ать дог а кыл у
һәм ураза тот у белән куы п чыг арыла».

* 17:21 Кайб ер

1438

Маттай 17, 18
22 Алар Гәл иләя дә берг ә җые лг ач, Гайс ә аларг а:
– Адәм Угл ы кешеләр кул ына тот ып бирелергә 23 һәм үтерелергә тиеш, әмма
өченче көнне Ул терелтеп торг ызылачак, – дип әйтте.
Шәкертләр бик хафаланд ылар.

Аллаһы йортына бирелә торган сәдака
Алар Кәпәрнау мга килеп җиткәч, Петер янына Аллаһ ы йорт ы өчен сал ым*
җыюч ылар килде.
– Остазыг ыз сал ым түләм име? – дип сорад ылар алар.
25 – Түл и, – дип җав ап бирде Пет ер.
Петер өйгә кергәч, беренче бул ып сүзне Гайсә башлад ы:
– Шим ун, син ничек уйл ыйсың: җирдәг е патшалар сал ымн ы һәм ясакн ы кем
нән түләтәләр? Үз угылларыннанм ы, әллә чит кешеләрдәнме?
26 Пет ер:
– Чит кешеләрдән, – дип җавап бирде.
– Алай булгач, үз угыллары түләүдән азат, – диде Гайсә. – 27 Әмма аларн ы рән
җетм ик. Күлгә барып кармак сал. Беренче эләккән бал ыкн ы алып, авызын ач һәм
анда көмеш тәңкә* табарсың. Аны алып, Минем өчен дә, үзең өчен дә сал ым җы
юч ыларга бир.
24

18

Кем иң бөеге?

Шул вак ытта Гайсә янына шәкертләре килеп:
– Күкләр Патшал ыг ында кем иң бөег е? – дип сорад ылар.
2 Гайс ә бер балан ы чак ырып алып, алар урт асына баст ырд ы 3 һәм:
– Сезгә хак сүз әйтәм: әгәр сез үзгәреп, балалар кебек булмасаг ыз, Күкләр Пат
шал ыг ына кермәя чәксез, – диде. 4 – Кем шуш ы бала кебек үзен кече итеп тота,
шул Күкләр Патшал ыг ында иң бөег е бул ыр. 5 Минем хакк а шуш ынд ый бер балан ы
күңеле белән кабул иткән кеше Мине кабул итә. 6 Әмма Миңа симан итүче әлег е
кечкенәләрнең берәрсен юлдан язд ыруч ын ы, муен ына тег ермән таш ы асып, тирән
диңг ез суы нда бат ырсалар, аның өчен яхш ырак бул ыр иде.
7 Дөнья г а кайг ы, чөнк и юлдан язд ырырдай нәрс әләр күп! Вәсв әс әләрнең ки
лүе кот ылг ысыз, әмма алар кем арк ыл ы килә, шуңа кайг ы! 8 Әгәр сине кул ың яки
аягың вәсвәсәгә салса, аны чабып, читкә ташла! Ике кул ың һәм ике аягың белән
сау килеш мәңг елек утк а ташлан уга караганда, торм ышк а бер кулл ы бул ып яки
аксак килеш керүең синең өчен яхш ырак. 9 Әгәр күзең сине вәсвәсәгә салса, аны
суы рып алып, читкә ташла! Ике күзең сау килеш җәһәннәм утына ташлан уга ка
раганда, торм ышк а бер күзле бул ып керүең яхш ырак.
1

* 17:24 ...Алл аһы йорты өчен салым...

– Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ике драхма. Яһү
диләрдән һәр ир-ат елг а бер тапк ыр Аллаһ ы йорт ына ике динарг а тиг ез булг ан ике драхма
күләмендә сал ым түләрг ә тиеш булг ан.
* 17:27 Көм еш тәңк ә – грекч а «стат ер». Стат ер дүрт драхм аг а, ягън и дүрт дин арг а тиг ез.
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Югалган сарык хакында гыйб рәтле хикәя
10 Караг ыз, әлег е кечкенәләрнең берс ен дә түб әнс етмәг ез. Сезг ә әйт әм: аларн ың
фәрештәләре Күктәг е Атамн ың йөзен һәрвак ыт күреп торалар. [11 ]*
12 Сез ничек уйл ыйсыз? Әгәр бер әүнең йөз сарыг ы бул ып, аның берс е югалса,
ул кеше, туксан туг ыз сарыг ын тауларда калд ырып, югалган ын эзләп китмәсме
икән соң? 13 Әгәр тапса, сезгә хак сүз әйтәм: югалмаган туксан туг ызга караган
да, табылган ына күбрәк куан ыр. 14 Күктәг е Атаг ыз да шулай: әлег е кечкенәләрнең
берсенең дә һәлак бул уы н теләм и.

Имандашың гөнаһ кылса
Имандаш ың сиңа карш ы гөнаһ кылса, барып, гаебен үзенә генә фаш ит. Ул
тыңласа, сез бер-берегезне таг ын имандашлар дип атый алырсыз. 16 Ләк ин тың
ламаса, «һәр очрак ике яки өч шаһ ит белән раслансын өчен»*, үзең белән бер яки
ике кешене ал. 17 Әгәр аларн ы да тыңламаса, иман итүчеләр бердәмлег ендә* сөй
лә, ә инде бердәмлек әгъзаларын да тыңламаса, ул синең өчен мәҗ үси яки сал ым
җыюч ы кебек булсын.
18 Сезг ә хак сүз әйт әм: җирдә нәрс әне тыйсаг ыз, шун ы күкт ә Аллаһ ы тыя р һәм
нәрсәне рөхсәт итсәг ез, күктә Аллаһ ы да рөхсәт итәр.
19 Таг ын сезг ә әйт әм: араг ыздаг ы икег ез үзара килешеп, җирдә нәрс ә генә сораса
гыз да, Күктәг е Атам аны эшләя чәк. 20 Чөнк и икәү яки өчәү Минем хакк а җыелса,
Мин дә алар белән булачакм ын.
15

Мәрх әмәтсез хезмәтче хакында гыйб рәтле хикәя
21 Шуннан соң Аның янына Пет ер килеп:
– Хак имем, туган ым миңа карш ы гөнаһ кылса, ничә тапк ыр кичерергә тиеш
мен? Җиде тапк ырм ы?!
22 – Юк, җиде түг ел, ә җитмеш тапк ыр җиде мәрт әб ә! – дип җав ап бирде аңа
Гайс ә. – 23 Күкләр Патшал ыг ы менә нәрс әг ә охшаш. Күз алд ына кит ер ег ез: бер
патша хезмәтчеләр еннән хисап таләп иткән. 24 Акча хисабы башланг ач, аңа ун
мең талант* бурыч ы булг ан бер кешене кит ерг әннәр. 25 Аның бурыч ын кайт а
рырг а акчасы булмаг ач, бурыч ын түләт ер өчен, патша аның үзен дә, хат ын ын да,
балаларын да, бар милкен дә сат ырг а әмер бирг ән. 26 Хезмәтче патша карш ында
йөзт үб ән каплан ып: «Бурыч ымн ы көтче! Мин сиңа барын да кайт арып бир әчәк
мен!» – дип әйт кән. 27 Хуҗ асы, аны кызг ан ып, бурыч ын бәх илләг ән һәм хезмәт
чес ен җиб әрг ән.

* 18:11 Кайб ер

кулъязмаларда 11 нче аять тә бар: «Адәм Угл ы югалг анн ы котк арырг а килде».
«Кан ун», 19:15.
* 18:17 Иман итүчеләр бердәмлеге – грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: иманл ыларн ың җыен ы.
* 18:24 Тал ант – римл ыл арн ың иң зур акч а бер әмлег е. Ул 6000 дин арг а тиг ез, ә бер дин ар –
бер көнлек хезмәт хак ы.

* 18:16 Караг ыз:
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28 Хезмәтчесе исә чыгып киткән һәм үзенә йөз динар* тиешле хезмәттәшләренең
берсен очраткан. Ул аны, бугазына ябышып, буа башлаган. «Миңа бурычыңны тү
лә!» – дип таләп иткән. 29 Тегесе, тезләренә егылып, аңа: «Бурычымны көтче, мин
кайтарып бирәчәкмен!» – дигән. 30 Әмма хезмәтче, риза булмыйча, бурычын түләгәнгә
кадәр, аны зинданга утырткан. 31 Патшаның башка хезмәтчеләре, моны күреп, бик
кайгырганнар һәм бар булган хәлне хуҗаларына килеп сөйләп биргәннәр. 32 Шун
нан соң хуҗасы әлеге хезмәтчене чакырып: «Яраксыз хезмәтче! Үтенгәч, мин бөтен
бурычыңны бәхилләдем. 33 Мин рәхимлек күрсәткән кебек, хезмәттәшеңә син дә
рәхимлек күрсәтергә тиеш түгел идеңмени?!» – дип әйткән. 34 Ачуы чыккан патша,
хезмәтчесе бөтен бурычын түләп бетергәнче, аны газаплаучылар кулына тапшырган.
35 Әгәр туг ан ыг ызн ы ихлас күңелдән кичермәс әг ез, Күкт әг е Атам да сезнең бе
лән шулай эшләя чәк.

19

Гайсәнең аерылышу хакында өйрәтүе

Гайсә сүзен тәмамлагач, Гәл иләя дән китеп, Үрд үн аръя г ындаг ы Яһүд ия
җиренә юнәлде. 2 Арт ыннан халык төркемнәре иярде. Гайсә алар арасындаг ы
авыруларн ы савыкт ырд ы. 3 Гайсә янына фарисейлар килгәч, Аны сынарга теләп:
– Ир кешегә хат ын ын һәртөрле сәбәптән аерып җибәрергә кан ун рөхсәт итә
ме? – дип сорад ылар.
4 – Кешеләрне бар иткәндә, Ярат уч ы башт ан ук «аларн ы ир-ат һәм хатын-кыз
итеп яратт ы»* дигәнне сез укымад ыг ызм ын и?! – дип сорад ы Гайсә. – 5 Аллаһ ы
әйт кән: «Шуңа күрә ир кеше, атасын һәм анасын калд ырып, хат ын ына куш ыл ыр
һәм алар икесе бер тән бул ыр»*. 6 Димәк, алар инде ике кеше түг ел, ә бербөтен.
Аллаһ ы кушк анн ы кеше аермасын.
7 – Алай булса, ниг ә соң Муса ирләрг ә үз хат ын ына талак хат ы бир еп, аерып
җибәрергә рөхсәт иткән?* – диделәр алар.
8 – Ул сезг ә, күңелләр ег ез кат ы булг анг а күр ә, хат ын ыг ыз белән аерыл ыш ырг а
рөхсәт биргән. Башта алай түг ел иде, – диде Гайсә. – 9 Сезгә әйтәм: ир кеше, зи
на кыл удан башк а сәбәп арк асында хат ын ы белән аерыл ыш ып, башк ага өйләнә
икән, ул зина кыла.
10 Шәкертләр е Аңа:
– Ирнең хат ынга карата мөнәсәбәт е шунд ый була икән, ул чакта өйләнмәве
яхш ырак, – диделәр.
11 – Бу сүзләрне барысы да кабул итә алм ыйлар, ә бары тик кемг ә бир елг ән булса,
шул кабул итәр, – дип җавап бирде Гайсә. – 12 Кешеләр төрле сәбәпләр арк асында
өйләнм и: берәүләр ана карын ыннан шунд ый бул ып туа лар, икенчеләрен кешеләр
шунд ый итәләр, һәм өченчеләре исә Күкләр Патшал ыг ы хак ына үзләре өйләнм и
ләр. Мон ы кем кабул итә ала, шул кабул итсен!
1

* 18:28 Йөз

динар – ягън и йөз көнлек хезмәт хак ы.
«Ярат ыл ыш», 1:27; 5:2.
19:5 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 2:24.
19:7 Караг ыз: «Кан ун», 24:1, 3.

* 19:4 Караг ыз:
*
*
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Гайсәнең балаларга фат их а бирүе
13 Шуннан соң, кулларын куеп дог а кылсын дип, кешеләр Гайс ә янына балаларын
алып килделәр. Шәкертләре исә аларн ы шелтәләделәр. 14 Әмма Гайсә:
– Балаларга ирек бирег ез, аларга яныма килергә комачауламаг ыз, чөнк и Күкләр
Патшал ыг ы менә шунд ыйларн ык ы, – диде.
15 Гайс ә аларг а кул ы белән орын ып, Үзенең фат их асын күндерде һәм аннан ки
теп бард ы.

Гайсә һәм бер бай
Бервак ыт Гайсә янына бер кеше килеп:
– Остаз, мәңг елек торм ышк а ия бул ыр өчен, мин нинд и игелекле эш эшләргә
тиеш? – дип сорад ы.
17 – Син игелек хак ында ник Миннән сорыйсың? Бер әү генә игелекле. Мәңг елек
торм ышк а керәсең килә икән, Аның әмерләрен үтә, – диде Гайсә.
18 – Нинд иләр ен? – дип сорад ы тег ес е.
– Кеше үтермә, зина кылма, урлашма, ялган шаһ итл ык бирмә, 19 атаң белән анаң
ны хөрмәт ит* һәм якын ыңн ы үзеңне яратк ан кебек ярат*, – дип җавап бирде Гайсә.
20 – Мин боларн ы үтәп киләм. Миңа таг ын нәрс ә җитм и? – дип сорад ы егет.
21 – Кам ил бул ырг а теләс әң, бар да, булг ан милкеңне сат ып, фәк ыйрьләрг ә
өләш. Шулай эшләсәң, күктәг е хәзинәгә ия бул ырсың. Аннары яныма кил дә Ми
ңа ияр, – диде Гайсә.
22 Егет исә, бу сүзләрне ишеткәч, борч уг а төшт е һәм кит еп бард ы, чөнк и ул бик
бай иде.
23 Ә Гайс ә шәкертләр енә:
– Сезгә хак сүз әйтәм: бай кешегә Күкләр Патшал ыг ына керүе кыен шул. 24 Та
гын сезгә әйтәм: бай кешегә Аллаһ ы Патшал ыг ына керүгә караганда, дөя гә энә
күзе аша үтү җиңелрәк, – диде.
25 Шәкертләр е, мон ы ишет еп, бик гаҗәпләнделәр.
– Алай булгач, кем генә кот ыла алыр соң?! – дип сорад ылар алар.
26 Гайс ә аларг а карап:
– Кешеләр өчен мөмк ин булмастай эш бу, әмма Аллаһ ы һәммәсен дә булд ыра
ала, – диде.
27 Шунда Пет ер Гайс әг ә мөр әҗәг ать итт е:
– Менә без, бөтен нәрсәбезне калд ырып, Сиңа иярдек. Мон ың өчен безгә нәр
сә була?
28 – Сезг ә хак сүз әйт әм: бөт ен дөнья яңарг ач, Адәм Угл ы шөһр әтле тәхет енә
утырганнан соң, сез дә, Миңа иярүчеләр, Исраи лнең уни ке ыруг ы белән идарә итәр
өчен, уни ке тәхеткә утырачаксыз. 29 Йортларын яки агай-энеләрен, апа-сеңелләрен
яки ата-анасын, балаларын яки басуларын Минем хакк а калд ырган һәркем йөз
16

* 19:18-19 Караг ыз:
* 19:19 Караг ыз:

«Чыг ыш», 20:12-16; «Кан ун», 5:16-20.
«Левиләр», 19:18.
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тапк ыр күбрәк алачак һәм мәңг елек торм ышк а ия булачак. 30 Әмма беренчеләрнең
күбесе соңг ылар бул ыр, соңг ылар исә беренчегә чыгар.

20

Йөз ем бакчасында эшләүчеләр хакында гыйб рәтле хикәя

Күкләр Патшал ыг ы нәрсәгә охшаш? Күз алд ыг ызга китерег ез: иртән ир
түк хуҗ а үзенең йөзем бакчасына эшчеләр ялларга барган. 2 Ялч ылар белән
көненә бер динардан килешкәч, ул аларн ы йөзем бакчасына җибәргән. 3 Иртәнг е
сәгать туг ызда* өеннән чыг ып, базар мәйдан ына килгәч, ул анда эшсез торган
башк а кешеләрне күреп: 4 «Сез дә минем йөзем бакчасына барыг ыз. Мин сезгә ти
ешенчә түләрмен», – дигән. Алар киткәннәр. 5 Ә хуҗ а сәгатьуни кедә дә, көндезг е
сәгать өчтә дә шулай ук эшләгән. 6 Сәгать бишләр тирәсендә хуҗ а таг ын чыг ып,
басып торган кешеләрне күргән. «Сез нигә монда көне буе эшсез торасыз?» – дип
сораган ул алардан. 7 «Безне беркем дә ялламад ы», – дип җавап кайтарганнар алар.
Ул аларга: «Сез дә йөзем бакчасына барыг ыз», – дип әйт кән.
8 Кич җиткәч, хуҗ а идар әчес енә: «Эшчеләрне чак ырып, аларг а түлә. Соңг ы ял
ланганнарыннан башлап, беренчеләре белән тәмамла», – дигән. 9 Кичке биштә
ялланганнар килеп, һәрберсе бер динар акча алган. 10 Шуңа карап, беренчеләре:
«Күбрәк алырбыз», – дип уйлаганнар. Әмма алар да берәр динар акча алганнар.
11 Ә алг ач, хуҗ аг а зарлана башлаг аннар: 12 «Бу соң килг әннәр е бары тик бер сәг ать
эшләделәр, ә син аларн ы безнең белән тиңләдең. Без бит көннең авырл ыг ын һәм
эсселег ен кичердек».
13 Әмма ул аларн ың берс енә: «Дуст ым, мин сиңа карат а гаделс езлек эшләмәдем.
Син минем белән бер динарга килештең түг елме соң?! 14 Үзеңә тиешлесен ал да
кит. Ә мин бу соңг ысына да сиңа биргән кадәр бирергә тел им. 15 Акчам белән үзем
теләгәнчә эшләргә хок ук ым юкм ын и?! Әллә син минем юмартл ыг ымнан көнлә
шәсеңме?» – дип җавап биргән.
16 Шулай, соңг ылар бер енче бул ырлар, ә бер енчеләр исә соңг ы бул ырлар, – диде
Гайсә.
1

Гайсәнең янә Үзенең үлеме хакында әйтүе
Иерусал имгә таба барганда, Гайсә, уни ке шәкертен читкә чак ырып, аларн ың
үзләренә генә болай диде:
18 – Без Иерусал имг ә барабыз. Адәм Угл ын анда баш рух ан илар һәм кан ун бел
гечләре кул ына тот ып бирерләр. Алар Аны үлемгә хөкем итәрләр, 19 мыск ыллау,
камч ы белән сукт ыру һәм хачк а кадаклат у өчен, мәҗ үсиләр кул ына тапш ырырлар.
Әмма өченче көнгә Ул үледән терелтеп торг ызылачак.
17

Гайсә һәм Зебедәй угыллары
Шуннан соң Зебедәйнең хат ын ы, угыллары белән Гайсә янына килеп, алд ында
тезләнде. Ул Аңардан нәрсәдер сорарга теләде.
21 – Син нәрс ә тел ис ең? – дип сорад ы Гайс ә.
20

* 20:3 Ирт әнг е

сәгать тугызда – сүзлектәге «Вак ыт хисабы»н караг ыз.
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– Ике угл ым Патшал ыг ыңда берсе уң ягыңа, икенчесе сул ягыңа утырачак, дип
вәгъдә итсәң иде, – диде хат ын.
22 – Сез нәрс ә сораг ан ыг ызн ы аңлам ыйсыз, – диде Гайс ә. – Мин эчәс е кас әдән
эчә алырсызм ы?
– Алырбыз, – диделәр алар.
23 – Сез Минем кас әмнән эчәрс ез, ә менә уң яки сул ягымда утырырг а рөхс әт
бирү-бирмәү Минем ихт ыя рымда түг ел. Атам ул урыннарн ы кемнәргә тәгаенләсә,
шуларн ык ы бул ыр.
24 Бу хакт а ишеткәч, калг ан ун шәкерт нең бу икәүг ә карш ы ачулары чыкт ы. 25 Ә
Гайсә аларн ы чак ырып алып:
– Сез беләсез: хал ык җитәкчеләре хал ыклар белән хак имлек кыла һәм түрәләр
дә алар белән идарә итә. 26 Ләк ин сездә алай булмасын! Араг ызда бөек бул ырга те
ләүче башк аларга – хезмәтче, 27 араг ызда беренче бул ырга теләүче сезнең өчен кол
булсын. 28 Адәм Угл ы да бит Үзенә хезмәт итсеннәр өчен түг ел, ә бәлк и Үзе хезмәт
итәр һәм күпләрне сйол ып алыр өчен, торм ыш ын бирергә дип килде, – диде.
Гайсәнең ике сукырны савыктыруы
Гайсә шәкертләре белән Әрихә шәһәрен калд ырып киткәндә, арт ыннан күп
санл ы хал ык иярде. 30 Юл читендә ике сук ыр утыра иде. Алар Гайсәнең үтеп ба
руы н ишеткәч:
– Әфәндем, Давыт Угл ы! Безне кызган! – дип кычк ырып җибәрделәр.
31 Хал ык, ачулан ып, аларн ы тыймакч ы булд ы, әмма алар таг ын да көчлер әк итеп:
– Әфәндем, Давыт Угл ы! Безне кызган! – дип кычк ырд ылар.
32 Гайс ә, тукт ап, аларн ы чак ырд ы һәм:
– Сезнең өчен нәрсә эшләвемне тел исез? – дип сорад ы.
33 – Әфәндем! Күзләр еб ез ачылсын иде! – диделәр алар.
34 Гайс ә, аларн ы кызг ан ып, күзләр енә каг ылд ы: алар шунда ук күр ә башлад ылар
һәм Аңа ияреп киттеләр.
29

21

Гайсәнең Иерусалимгә тантана белән керүе

Алар Иерусал имгә якынлаш ып, Зәйтүн-тау янындаг ы Бәйт-Фәг и авыл ына
килгәч, Гайсә ике шәкертен җибәрде 2 һәм:
– Карш ыг ыздаг ы авылга барыг ыз. Шунда ук бәйләп куелган ана ишәк белән
яшь ишәкне күрерсез. Аларн ы бәйдән ычк ынд ырып, Миңа китерег ез. 3 Кем дә
булса берәр нәрсә әйтсә, аңа: «Алар безнең Хуҗ ага кирәк», – дип җавап бирег ез.
Ул ишәкләрне шунда ук җибәрер, – диде.
4 Бу – пәйг амб әр аша әйт елг ән сүзләр гамәлг ә ашсын өчен булд ы:
5
«Сион-кызга әйтег ез:
„Менә Патшаң сиңа килә.
Ул тыйнак-күндәм, ишәккә һәм тайга,
кам ыт киг езелгән ишәк баласына атланган“»*.
1

* 21:5 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 62:11; «Зәкәрия», 9:9.
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6 Шәкертләр е барып, барын да Гайс ә кушк анча эшләделәр. 7 Ишәк белән бала
сын алып килеп, өс киемнәрен ишәкләр сырт ына салд ылар һәм Гайсә аларга менеп
атланд ы. 8 Зур хал ык төркеме өс киемнәрен юл өстенә җәйделәр, башк алары исә
агач ботакларын сынд ырып юлга салд ылар. 9 Гайсәнең алд ыннан һәм арт ыннан
кил үче зур хал ык төркемнәре:
«Давыт Угл ына һошанна!*
Раббы исеменнән Кил үче мөбарәктер!*
Югарыда, күкләрдә һошанна!» –
дип кычк ырд ылар.
10 Гайс ә Иерусал имг ә килеп керг әч, бөт ен шәһәр кузг алд ы.
– Кем бу? – дип сорашт ылар кешеләр.
11 – Бу – Гайс ә, Гәл иләя дәг е Насарадан пәйг амб әр, – дип җав ап бирде хал ык.

Аллаһы йортын чистарту
Гайсә, Аллаһ ы йорт ына кереп, барл ык сат уч ыларн ы һәм сат ып алуч ыларн ы
куы п чыгард ы, акча алмашт ыруч ыларн ың өстәлләрен һәм күгәрчен сат уч ыларн ың
утырг ычларын аударып ташлад ы. 13 Гайсә аларга:
– Изг е язмада: «Минем Йорт ым дога кыл у йорт ы дип атал ыр»*, – дип язылган,
ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндерәсез!* – диде.
14 Аллаһ ы йорт ында Гайс ә янына сук ырлар, аксаклар килде һәм Ул аларн ы савык
тырд ы. 15 Ләк ин баш рух ан иларн ың һәм кан ун белг ечләренең, Ул эшләгән иск ит
кеч эшләрне һәм балаларн ың Аллаһ ы йорт ында: «Давыт Угл ына һошанна!» – дип
кычк ыруларын күреп, ачулары чыкт ы. 16 Алар Аңардан:
– Аларн ың нәрсә әйт үләрен ишетәсеңме? – дип сорад ылар.
– Әйе, – дип җавап бирде Гайсә. – Сез: «Сабый һәм имчәк балалар теленнән
Син Үзеңә мактау яуд ыртт ың»*, – дип язылганн ы һичк айчан укымад ыг ызм ы әллә?
17 Гайсә, аларн ы калд ырып, шәһәрдән Бәйт-Ән ия г ә китт е һәм төнне анда үткәрде.
12

Гайсәнең инҗ ир агачын каргавы
Иртә белән шәһәргә таба юл тотк анда, Гайсә ачыг ып киткән кебек булд ы.
Юл буендаг ы инҗ ир агач ын күреп, Ул янына килде, әмма яфрактан башк а бер
ни тапмагач, аңа:
– Моннан ары җимешең берк айчан булмасын! – диде.
Һәм шунда ук инҗ ир агач ы корып төште.
20 Мон ы күр еп, шәкертләр енең исләр е китт е.
– Ничек алай кинәт кенә инҗ ир агач ы корып төште соң? – дип сорад ылар алар.
18

19

* 21:9 Һош анн а!

– яһүдчә «Котк ар безне!». Гайсә заман ында әлег е сүз Аллаһ ын ы мактау өчен
куллан ылг ан.
* 21:9 Караг ыз: «Зәбур», 117:25, 26.
* 21:13 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 56:7.
* 21:13 Караг ыз: «Ирем ия», 7:11.
* 21:16 Караг ыз: «Зәбур», 8:3.
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21 – Сезг ә хак сүз әйт әм: ышансаг ыз һәм шикләнмәс әг ез, Мин инҗ ир агач ы
белән эшләгәнне генә эшләп калмассыз, әмма бу тауга: «Күтәрел дә диңг езгә таш
лан!» – дип әйтсәг ез дә шулай булачак. 22 Догаг ызда ни генә сорасаг ыз да, әгәр
ышансаг ыз, алырсыз, – диде Гайсә.

Гайсәнең вәкаләте турында сорау
Гайсә Аллаһ ы йорт ына кереп гыйлем биргәндә, янына баш рух ан илар белән
хал ык өлкәннәре килде.
– Син боларн ы нинд и вәк аләт белән эшл исең? Анд ый хок укн ы Сиңа кем бир
де? – дип сорад ылар алар.
24 – Мин дә сезг ә бер сорау бир әм, – диде аларг а Гайс ә. – Әгәр сез җав ап бир
сәг ез, Мин дә бу гамәлләрне нинд и вәк аләт белән эшләвемне әйтермен. 25 Суга
чумд ыру хок ук ы Яхъяга кайдан бирелгән: күктәнме әллә кешеләрдәнме?
Алар үзара:
– Әгәр: «Күктән», – дип әйтсәк, Ул: «Ә ни өчен сез аңа ышанмад ыг ыз?» – дип
сорая чак. 26 Ә инде: «Кешеләрдән», – дип әйтсәк, хал ык безне нишләтер? Алар бит
барысы да Яхъян ы пәйгамбәр дип исәпл и, – диештеләр.
27 Шуңа күр ә алар Гайс әг ә:
– Белм ибез, – дип җавап кайтард ылар.
– Алай булгач, Мин дә сезгә бу эшләрне нинд и вәк аләт белән башк аруы мн ы
әйт м им.
23

Ике угыл хакында гыйб рәтле хикәя
28 Ә менә бу хакт а сез ни дия рс ез? Бер кешенең ике угл ы булг ан. Бер енчес е янына
килеп, ул болай дигән: «Угл ым, бүг ен йөзем бакчасына барып эшлә әле». 29 Тег есе:
«Теләм им», – дип әйт кән, әмма бераздан кире уйлап киткән. 30 Атасы икенче угл ы
янына килеп, шун ы ук әйт кән. Анысы исә: «Барам, әфәндем», – дип җавап биргән,
әмма бармаган. 31 Аталарын ың ихт ыя рын кайсысы үтәгән?
– Беренчесе, – дип җавап бирделәр тег еләр.
– Сезгә хак сүз әйтәм: Аллаһ ы Патшал ыг ына сал ым җыюч ылар һәм фах ишәләр
сездән алда керәчәкләр. 32 Яхъя сезгә тәкъвал ык юлын күрсәтергә дип килгән иде,
әмма сез аңа ышанмад ыг ыз. Ә сал ым җыюч ылар һәм фах ишәләр аңа ышанд ылар.
Сез, мон ы күреп тә, барыбер тәүбә итмәдег ез һәм аңа ышанмад ыг ыз.

Йөз ем үстерүче явызлар хакында гыйб рәтле хикәя
Хәзер икенче гыйбрәтле хикәя не тыңлаг ыз. Җир биләүче бер кеше булган.
Ул йөзем бакчасы утырт к ан, аны койма белән әйләндереп алган, йөзем изү өчен,
махсус чок ыр әзерләгән, бакчан ы саклар өчен манара төзегән һәм бакчан ы йөзем
үстерүчеләргә куллан у өчен биреп, үзе чит якларга китеп барган. 34 Уңыш җыя р
вак ыт җиткәч, үз өлешен алырг а дип, хезмәтчеләрен җибәргән. 35 Әмма йөзем
үст ерүчеләр, хезмәтчеләрен тот ып, берсен кыйнаг аннар, башк асын үтергәннәр,
өченчесенә үлгәнче ташлар атк аннар. 36 Хуҗ а таг ын да күбрәк хезмәтчеләрен җи
бәргән, әмма алар белән дә шулай ук эшләгәннәр. 37 Ниһая ть, «Угл ыма хөрмәт
33
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күрсәтерләр», – дип уйлап, угл ын җибәргән. 38 Әмма йөзем үстерүчеләр хуҗ ан ың
угл ын күреп, бер-беренә: «Бу бит – варис. Әйдәг ез, аны үтерик һәм мирасын үзе
безгә алыйк», – диешкәннәр. 39 Алар аны тот ып, йөзем бакчасыннан чыг арып
ташлаганнар һәм үтергәннәр.
40 Шулай итеп, йөз ем бакчасын ың хуҗ асы әйләнеп кайт к ач, бу йөз ем үст ерүче
ләр белән нәрсә эшләр?
41 – Явыз кешеләрне ул рәх имсез рәвештә үтерер һәм йөзем бакчасын башк а йөзем
үстерүчеләргә куллан ырга биреп торыр. Болар хуҗ ага тиешле өлешне вак ыт ында
бирерләр, – дип җавап бирделәр алар.
42 Гайс ә болай диде:
– Ә сез Изг е язмада:
«Төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш
иң мөһ им почмак таш ына әйләнде.
Раббы тарафыннан кыл ынд ы бу,
һәм безнең күзләр өчен могҗ изад ыр»*, –
дигәнне укымад ыг ызм ын и? 43 Шуңа күрә, Мин сезгә әйтәм: Аллаһ ы Патшал ыг ы
сездән алын ып, аның җимешен китерүче хал ыкк а биреләчәк. 44 Бу ташк а абынган
һәркем чәлпәрәмә киләчәк, таш кемнең дә булса өстенә төшсә, сытачак.
45 Баш рух ан илар һәм фарисейлар, Гайсәнең гыйбр әтле хикәя ләрен ишет еп, Аның
үзләре хак ында сөйләвен аңлад ылар. 46 Алар Гайсәне кулга алырга теләделәр, лә
кин Аны пәйгамбәр дип исәпләгән хал ыктан курыкт ылар.

22

Туй мәҗлесе хакында гыйб рәтле хикәя

Гайсә, алар белән сөйләшкәндә, таг ын гыйбрәтле хикәя ләр сөйләде:
– Күкләр Патшал ыг ы нәрс әг ә охшаг ан? Күз алд ыг ызг а кит ер ег ез: патша
угл ы өчен туй мәҗлес е үткәрг ән. 3 Ул, чак ырылг ан кунакларн ы мәҗлескә җы
ярг а ния тләп, хезмәтчеләр ен җиб әрг ән, ләк ин кунаклар килерг ә теләмәг әннәр.
4 «Мәҗлес ем инде әзер: үгезләр ем һәм симерт елг ән мал суе лг ан, бөт ен нәрс ә әзер,
кунакк а килег ез», – дип, таг ын хезмәтчеләр ен чак ырылг ан кешеләрг ә әйт ерг ә
җиб әрг ән. 5 Әмма, чак ырун ы санг а сукм ыйча, аларн ың һәрб ерс е үз эшләр е бе
лән тарал ышк аннар: берс е – басуы на, икенчес е үзенең сәүдә эшенә киткән, 6 ә
калг аннары исә хезмәтчеләрне тот ып кыйнаг аннар һәм үтерг әннәр. 7 Патша, яр
сып, ул үтерүчеләрне юк итәрг ә, ә шәһәрләр ен янд ырырг а әмер бир еп, гаскәр ен
җиб әрг ән. 8 Аннан соң патша хезмәтчеләр енә болай дип әйт кән: «Мәҗлес әзер,
ә чак ырылг ан кунаклар лаекл ы булмад ылар. 9 Юл чатларына барыг ыз, кемне ге
нә күрс әг ез дә, мәҗлескә чак ырыг ыз». 10 Хезмәтчеләр, юлларг а чыг ып, очраг ан
бар кешене – яман ын да, яхш ысын да алып килг әннәр. Бөт ен мәҗлес бүлмәс е
кунаклар белән тулг ан.
11 Ләк ин патша, кунакларн ы карарг а чыкк ач, анда бәйр әм киеменә киенмәг ән
бер кешене күреп алган. 12 Патша аңа: «Дус, син ничек монда бәйрәм киеме ким ичә
килдең?» – дигән. Тег есе эндәшмәгән. 13 Шуннан соң патша хезмәтчеләренә: «Аяк1
2

* 21:42 Караг ыз:

«Зәбур», 117:22-23.
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кулларын бәйләп, караңг ылыкка чыгарып ташлаг ыз. Анда елау һәм теш шык ырдат у
бул ыр», – дигән. 14 Чак ырылганнар күп, ләк ин сайланганнар аз.
Кайсарга салым түләү хакында сорау
Шуннан соң фарисейлар, китеп, Гайсәне ничек сүздә эләктерергә икән дип
киңәшләштеләр. 16 Алар үзләренең шәкертләрен Һируд тарафдарлары белән бергә
Гайсә янына җибәрделәр.
– Остаз, – диделәр алар, – Синең туры сүзле бул уы ңн ы һәм Аллаһ ы юлына ха
кыйк ать кушк анча өйрәт үеңне без беләбез. Син берәүгә дә ярарга тырышм ыйсың,
чөнк и кемнең кем бул уы Сиңа мөһ им түг ел. 17 Шуңа күрә әйтче безгә, Син ничек
уйл ыйсың: скайсарга сал ым түләү рөхсәт ителәме, әллә юкм ы?
18 Әмма Гайс ә аларн ың явыз ния тләр ен белеп:
– Нәрсәгә дип сын ыйсыз сез Мине, икейөзлеләр? – дип җавап бирде. – 19 Сал ым
түл и торган акчан ы миңа күрсәтег ез!
Алар Аңа динар бирделәр.
20 – Монда кемнең сур әт е төшер елг ән, кемнең исеме суг ылг ан? – дип сорад ы
алардан Гайсә.
21 – Кайсарн ык ы, – дип җав ап бирделәр тег еләр.
– Димәк, кайсарн ык ын – кайсарга, ә Аллаһ ын ык ын Аллаһ ыга бирег ез, – диде
шуннан соң аларга Гайсә.
22 Бу сүзләрне ишет еп, алар хәйран калд ылар һәм Аны калд ырып китт еләр.
15

Үледән терелү турында сорау
23 Шул ук көнне Гайс ә янына садд укейлар килделәр. Алар исә үлеләрнең тер е
лүен инк яр итәләр иде. Алар Гайсәгә монд ый сорау бирделәр:
24 – Ост аз, Муса Кан унда әйт кән: «Әгәр бер әү, ата бул у бәхет енә ирешм ичә, үлеп
китсә, аның тол хат ын ына берт уган ы өйләнсен һәм үлгән берт уган кардәшенең
нәселен дәвам иттерсен»*. 25 Менә арабызда берт уган җиде ир кардәш бар иде. Бе
ренчесе өйләнгән, бала күрм ичә, хат ын ын туган ына хат ынл ыкк а калд ырып, үлеп
киткән. 26 Икенчесе, өченчесе дә һәм барл ык җидесе белән дә шулай булган. 27 Ә
ахырда хат ын үлеп киткән. 28 Шулай булгач, үлеләр терелгән вак ытта, ул аларн ың
кайсысын ың хат ын ы булачак? Җидесе дә аның ире булган бит!
29 – Сез ялг ышасыз, чөнк и Изг е язман ы да, Аллаһ ы кодр әт ен дә белм ис ез, – дип
җавап бирде Гайсә. 30 – Үлеләр терелгәндә, алар өйләнмәсләр дә, кия үгә дә чыкмас
лар. Алар күктәг е фәрештәләрдәй булачаклар. 31 Ә үлеләрнең терел ү мәсьәләсенә
килгәндә, Аллаһ ын ың әйт кәннәрен сез укымад ыг ызм ын и? 32 Ул: «Мин – Ибра
һим Алласы, Исх ак Алласы һәм Ягък уб Алласы»*, – дип әйт кән. Аллаһ ы – үлеләр
Алласы түг ел, Ул тереләрнеке.
33 Гайс әне тыңлаг ан хал ык Аның өйр әт үләр енә таң калд ы.

* 22:24 Караг ыз:
* 22:32 Караг ыз:

«Кан ун», 25:5-6.
«Чыг ыш», 3:6.
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Иң мөһ им әмер хакында сорау
34 Гайс әнең садд укейларн ы эндәшмәслек итүен ишеткәч, фарис ейлар берг ә җы
елд ылар. 35 Аларн ың берсе – кан ун белг ече, Аны сынарга теләп:
36 – Ост аз, Кан унда кайсы әмер иң мөһ име? – дип сорад ы.
37 – «Раббы Алл аңн ы бөт ен йөр әг ең, бөт ен җан ың һәм бөт ен акыл ың белән
ярат»*, – диде Гайсә. – 38 Бу – беренче һәм иң мөһ им әмер. 39 Икенчесе дә шунд ый
ук: «Якын ыңн ы үзеңне яратк ан кебек ярат»*. 40 Бөтен Муса кан ун ы һәм пәйгам
бәрләр шуш ы ике әмергә ниг езләнгәннәр.

Мәсих – Давыт Углымы?
Фарисейлар бергә җыелгач, Гайсә алардан болай дип сорад ы:
– Сез Мәсих хак ында нәрсә уйл ыйсыз? Чыг ыш ы буенча, Ул – кем Угл ы?
– Давыт Угл ы, – дип җавап бирделәр алар.
43 – Ә ни өчен Давыт, Изг е Рух белән илһ амлан ып, Мәсихне Хак имем дип ата
ган? Ул бит болай дигән:
44
«Раббы минем Хак имемә:
„Дошманнарыңн ы Синең аяк аст ына түндергәнче,
Минем уң ягымда утыр“, – ди»*.
45 Шулай итеп, Давыт Аны «Хак имем» дип атый икән, ничек инде Ул аның Уг
лы була ала?
46 Беркем дә Аңа җав ап кайт ара алмад ы. Шуш ы көннән алып, бер кеше дә Гай
сәдән нәрсә дә булса сорарга бат ырч ыл ык итмәде.
41

42

23

Гайсәнең канун белгечләреннән сакланырга куш уы

Шуннан соң Гайсә хал ыкк а һәм Үзенең шәкертләренә мөрәҗәгать итте:
– Муса урын ын фарисейлар һәм кан ун белг ечләре алд ылар. 3 Шуңа күрә,
аларн ың сезгә кушк аннарын тыңлаг ыз һәм үтәг ез, әмма алар кебек эшләмәг ез,
чөнк и алар үзләре өйрәткәннәре буенча гамәл кылм ыйлар. 4 Алар кешеләр җилкә
сенә авыр йөкләрне бергә бәйләп салалар, ә үзләре бармаклары белән дә кыйм ыл
дат ырга теләм иләр. 5 Нәрсә генә эшләсәләр дә, аны кешеләр күрсен дип эшл иләр.
Алар догалар салган тарт мач ыкларын* зурайталар, кием чукларын озынайталар.
6 Мәҗлесләрдә алар иң түрдә, гыйбадәтх анәләрдә дәр әҗәле урыннарда утырыр
га яраталар, 7 мәйданнарда үзләрен ихт ирам белән сәламләүне һәм кешеләрнең
аларн ы «остаз» дип атауларын яраталар. 8 Ә сезне «остаз» дип атамасыннар, чөн
ки сезнең тик бер Остазыг ыз бар һәм сез – бер-берегезгә туганнар. 9 Җирдә «ата»
дип беркемне дә атамаг ыз – сезнең бер генә – Күктәг е Атаг ыз гына бар. 10 Сезне
1
2

* 22:37 Караг ыз:

«Кан ун», 6:5.
«Левиләр», 19:18.
* 22:44 Караг ыз: «Зәбур», 109:1.
* 23:5 Тартм ачыкл ар – яһүд иләр дог а кылг ан вак ытт а маңг айл арын а һәм сул кулл арын а күн
тартмач ыклар бәйләгәннәр. Аларга Тәүрат текстларын салганнар. Караг ыз: «Кан ун», 6:8; 11:18.
* 22:39 Караг ыз:
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«нәсыйхәтче» дип тә атамасыннар, чөнк и бердәнбер Нәсыйхәтчег ез – Мәсих. 11 Ә
араг ыздаг ы иң бөег е сезнең өчен хезмәтче булсын. 12 Үзен-үзе күтәрүчене Аллаһ ы
түбәнсетер, ә үзен түбәнсеткәнне Аллаһ ы күтәрер.
13 Кайг ы сезг ә, кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар! Икейөзлеләр! Сез кешеләрдән
Күкләр Патшал ыг ын бикләп куясыз, үзег ез дә керм исез, керергә теләүчеләрне дә
керттермисез. [14 ]*
15 Кайг ы сезг ә, кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар! Икейөзлеләр! Тик бер әүне
генә булса да үзег ез тотк ан иманга китерер өчен, сез диңг езләр һәм коры җирләр
аша үтәсез. Ә инде берәрсен китерсәг ез, аны, үзег езгә караганда да, җәһәннәмгә
икеләтә лаекл ы итәсез.
16 Кайг ы сезг ә, сук ыр юлбашч ылар! Сез: «Аллаһ ы йорт ы белән ант иткәннең
ант ы берн игә дә торм ый, ә Аллаһ ы йорт ын ың алт ын ы белән ант итсә, ул ант ын
үтәргә тиеш», – дип өйрәтәсез. 17 Сук ыр ахмаклар! Кайсысы мөһ имрәк: алт ынм ы
әллә алт ынн ы изг е итүче Аллаһ ы йорт ым ы? 18 Таг ын әйтәсез: «Мәзбәх белән ант
иткәннең ант ы берн игә дә торм ый, ә мәзбәхтәг е бүләк белән ант итсә, ул ант ын
үтәргә тиеш». 19 Сук ырлар! Кайсысы мөһ имрәк: бүләкме, әллә бүләкне изг е итүче
мәзбәхме? 20 Шуңа күрә, мәзбәх белән ант итүче кеше аның белән дә, аның өстен
дәг е бөтен нәрсә белән дә ант иткән була. 21 Аллаһ ы йорт ы белән ант итүче кеше
исә аның белән дә, аның эчендә Яшәүче белән дә ант иткән була. 22 Күк белән ант
иткән кеше Аллаһ ы тәхете һәм анда Утыруч ы белән ант иткән була.
23 Кайг ы сезг ә, кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар! Икейөзлеләр! Сез бөтнекне,
укропн ы, ак әнисне гошер сәдак асы итеп бирәсез, ә Кан ундаг ы иң мөһ им нәрсәне:
гаделлек, шәфк атьлек һәм тугрыл ыкн ы читтә калд ыргансыз. Менә боларн ы үтәргә
һәм Кан унн ың башк а өлешләрен дә онытмаск а кирәк иде. 24 Сук ыр юлбашч ылар!
Сез черк ине сөзеп аласыз, ә дөя не йотасыз!
25 Кайг ы сезг ә, кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар! Икейөзлеләр! Кас әләрнең һәм
савытларн ың тышк ы ягын чистартасыздыр, ә эче исә комсызл ык һәм тотнаксызл ык
белән тул ы. 26 Сук ыр фарисей! Элек касәләрнең эчен чистарт, шул вак ытта гына
аның тыш ы да счиста бул ыр!
27 Кайг ы сезг ә, кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар! Икейөзлеләр! Сез агарт ылг ан
төрбәләр кебек: тыштан алар мат ур бул ып күренәләр, ә эчләре исә мәет сөя кләре
һәм төрле шакш ыл ык белән тул ы! 28 Сез дә шулай ук: тыштан кешеләргә тәкъва
бул ып күренәсез, ә эчег ез тул ы икейөзлелек һәм кан унсызл ык.
29 Кайг ы сезгә, кан ун белг ечләре һәм фарисейлар! Икейөзлеләр! Сез пәйг амбәрләр
өчен төрбәләр төзисез һәм тәкъваларн ың кабер һәйкәлләрен бизисез. 30 Сез: «Атабабаларыбыз чорында яшәгән булсак, алар белән бергә пәйгамбәрләрнең кан ын
түг үдә катнашмаган бул ыр идек», – дисез. 31 Шулай итеп, үзег езгә карш ы үзег ез
шаһ итл ык итәсез: сез – пәйгамбәрләрне үтерүче ата-бабаларыгызның угыллары.
32 Шулай ата-бабаларыгыз башлаг анн ы тул ыланд ырыг ыз. 33 Сез – еланнар һәм елан
* 23:14 Кайб ер

кулъязмаларда 14 нче аять тә бар: «Кайг ы сезг ә, кан ун белг ечләре һәм фари
сейлар! Икейөзлеләр! Тол хат ыннарн ың йортларын үзег езг ә аласыз һәм, кешеләр күрсен
дип, озак итеп дог а кыласыз. Болар өчен таг ын да кат ырак хөкемг ә тарт ылачаксыз».
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ток ым ы! Сез җәһәннәм хөкеменнән ничек качарга уйл ыйсыз? 34 Шуңа күрә Мин
сезгә пәйгамбәрләрне, акыл ияләрен һәм кан ун белг ечләрен җибәрәм. Берәүләрен
сез үтерерсез, хачк а кадакларсыз, башк аларын гыйбадәтх анәләрдә камч ылат ып,
шәһәрдән шәһәргә куарсыз. 35 Шулай итеп, бөтен тәкъваларн ың җирдә түг елгән
кан ы баш ыг ызга төшәчәк: тәкъва Һабил кан ыннан алып, мәзбәх белән Изг е йорт
арасында сез үтергән Бәрәх ия угл ы Зәкәрия кан ына кадәр*. 36 Сезгә хак сүз әйтәм:
боларн ың һәммәсе шуш ы буы н кешеләренә төшәчәк!
37 Иерусал им! Пәйг амб әрләрне үтерүче һәм хозурыңа җиб әр елг әннәрне ташлар
атып кыйнауч ы Иерусал им! Кош үзенең балаларын канат аст ына җыйган кебек,
Мин дә халк ыңн ы ничә тапк ыр шулай бергә җыя рга теләдем, әмма сез, Иерусал им
кешеләре, карш ы килдег ез! 38 Инде менә Изг е йорт ыг ыз ташланд ык хәлдә кал ыр.
39 Сезг ә әйт әм: «Раббы исеменнән Кил үче мөбар әкт ер!»* – дип әйт м и торып, Ми
не күрмәссез!

24

Аллаһы йортының җимерелүе

Гайсә Аллаһ ы йортыннан чыг ып киткәндә, Аның игътибарын Аллаһ ы йор
тын ың биналарына юнәлтер өчен, янына шәкертләре килделәр. 2 Ә Гайсә:
– Боларн ың һәммәсен да күрәсезме? – диде. – Сезгә хак сүз әйтәм: монда таш
өстендә таш калмая чак, бар нәрсә җимереләчәк!
1

Ахыр заман билгеләре
3 Гайс ә Үзе генә Зәйт үн тавында утырг анда, янына шәкертләр е килде.
– Әйт әле безгә: бу хәлләр кайчан бул ыр икән? Без Синең кил үеңне һәм бу дөнь
ян ың бетәчәг ен нинд и билг е аша беләчәкбез? – дип сорад ылар алар.
4 Гайс ә җав ап бирде:
– Караг ыз аны, алдамасыннар үзег езне, 5 чөнк и күпләр, үзләрен Минем исем
белән атап килеп, «Мин – Мәсих» дия рләр һәм күпләрне алдарлар. 6 Сез якындаг ы
суг ышлар авазын һәм ерактаг ы суг ышлар хак ында хәбәрләр ишетерсез – караг ыз,
курыкмаг ыз! Шулай бул ырга тиеш. Әмма мон ың белән генә бетмәс әле: 7 хал ык ха
лыкк а һәм патшал ык патшал ыкк а карш ы чыгар, төрле урыннарда ачл ык һәм җир
тетрәүләр бул ыр, 8 әмма боларн ың барысы – тулгак тот у газапларын ың баш ы гына.
9 Шушы вакытта сезне газаплауга дучар итәрләр һәм үлемгә тартырлар, бөтен ха
лыклар да Минем өчен сезгә нәфрәтләнер. 10 Шул вакытта күпләр иманнан ваз кичәр,
бер-беренә хыянәт итәр һәм нәфрәтләнер. 11 Ялган пәйгамбәрләр күбәеп, күпләрне
алдар. 12 Явызлык артканлыктан, күпләрнең мәхәббәте суыныр. 13 Әмма ахырга тикле
чыдаган кеше котылыр. 14 Барча халыкларга дәлил итеп, Патшалык хакындагы бу
Яхшы хәбәрне бөтен җиһанда таратырлар. Менә шуннан соң ахыры килер.
15 Шуңа күр ә, сез Дан ии л пәйг амб әр язг ан «ташланд ык хәлг ә кит ер ә торг ан
нәҗес нәрсәнең» изг е урында торуы н* күргәч (бу сүзләрне укыган кеше аңласын),
* 23:35 Караг ыз:

«II Елъязма», 24:20-22.
«Зәбур», 117:26.
24:15 Караг ыз: «Дан ии л», 9:27; 11:31; 12:11.

* 23:39 Караг ыз:
*
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16 Яһүдия җирендәг еләр тауларга качсыннар, 17 өй түбәсендәг еләр, әйберләрен алырга

дип, өйгә төшеп тормасын, 18 кырдаг ылар исә өс киемен алырга өенә кайт масын.
19 Ул көннәрдә авырл ы һәм бала имезг ән хат ыннарг а – кайг ы! 20 Кач уы г ыз кышк а
һәм шимбә көненә туры килмәсен дип, дога кыл ыг ыз, 21 чөнк и ул вак ытта дөнья
ярат ылганнан бирле бүг енг е көнгә кадәр булмаган һәм киләчәктә дә булмая чак
зур афәт килер. 22 Әгәр ул көннәр кыск арт ылмаса, һичкем исән калмас иде. Әмма
сайланганнар хак ына ул көннәр кыск арт ылачак.
23 Әгәр сезг ә шул вак ытт а: «Кара, Мәсих менә монда!» яки «Ул тег ендә!» – дип
әйтсәләр, ышанмаг ыз, 24 чөнк и ялган мәсихләр вә ялган пәйгамбәрләр килер, әгәр
килеп чыкса, хәтта Аллаһ ы тарафыннан сайланганнарн ы алдамакч ы бул ып, ис
киткеч галәмәтләр һәм могҗ изалар күрсәтер. 25 Менә Мин сезгә барысы хак ында
алдан әйтеп куйд ым.
26 Шулай итеп, әгәр: «Кара, Ул чүлдә», – дис әләр, анда бармаг ыз яки: «Менә Ул
эчке бүлмәләрдә», – дисәләр, ышанмаг ыз. 27 Чөнк и Адәм Угл ын ың кил үе күкне
көнч ыг ыштан көнбат ышк а кадәр яшен ярып үткән кебек бул ыр. 28 Мәет кайда
булса, үләксә кошлары шунда җыел ыр.
29 Шунда ук, ул көннәрдәг е афәтт ән соң,
«коя ш карал ыр, ай якт ырт мас,
күкләрдән йолд ызлар коел ыр һәм
күк җисемнәре тетрәнер»*.
30 Шулв ак ыт Адәм Угл ын ың билг ес е күр енер, Аның күк бол ытл ары өст ендә
кодрәт вә дан белән кил үен* күреп, җирнең бөтен хал ыклары кычк ырып, бик нык
кайг ырырлар. 31 Адәм Угл ы фәрештәләрен көчле бырг ы тавыш ы белән җибәрер.
Алар дөнья н ың дүрт тарафыннан, җирнең бер читеннән башлап икенче читенә
кадәр Аның сайланганнарын җыя рлар.
32 Менә инҗ ир агач ына күз сал ыйк: бөр еләр е бүрт еп, яфрак яра башласа, сез
тиздән җәй җитәсен беләсез. 33 Монда да нәкъ шулай: бу хәлләрнең гамәлгә ашу
ын күргәндә белеп торыг ыз: ул вак ыт якын, инде ишек төбендә! 34 Хак сүз әйтәм
сезгә: болар һәммәсе гамәлгә ашк анч ы, бүг енг е буы н әле юкк а чыкмас. 35 Күк һәм
җир юкк а чыгар, әмма Минем сүзләрем һичк айчан юкк а чыкмас.
Көне һәм сәгате билгесез
Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан җитәсен һичкем белм и: күктәг е фәрештәләр
дә, Угыл да. Бу турыда бары тик Ата гына белә. 37 Нух көннәрендә ничек булса*,
Адәм Угл ы килгән вак ытта да шулай булачак. 38 Туфан алд ыннан кешеләр аша
ганнар, эчкәннәр, өйләнгәннәр һәм кия үгә чыкк аннар. Нух көймәгә кергән көнгә
кадәр шулай дәвам иткән. 39 Туфан килеп, барын да агызып киткәнгә кадәр, алар
нәрсә буласын аңламаганнар. Адәм Угл ы килгән вак ытта да нәкъ шулай булачак.
36

* 24:29 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 13:10; «Йои л», 2:10, 31.
«Дан ии л», 7:13.
24:37 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 6:5-7:1.

* 24:30 Караг ыз:
*
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Ул вак ытта кырда ике кеше бул ыр: берсе алын ыр, икенчесен калд ырырлар. 41 Бер
кул тег ермәнендә тарт уч ы ике хат ынн ың берсе алын ыр, икенчесен калд ырырлар.
42 Шуңа күр ә, уяу бул ыг ыз! Хак имег ез кайсы көндә киләчәг ен сез белм ис ез бит.
43 Шун ы аңлаг ыз: йорт хуҗ асы каракн ың төнлә белән кайсы сәг атьт ә киләс ен бел
сә, йоклам ыйча, аңа үз йорт ына керергә ирек бирмәс иде. 44 Шуңа күрә, сез дә әзер
бул ып торыг ыз: Адәм Угл ы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк.
45 Шулай итеп, хезмәтчеләргә ризыкн ы үз вак ыт ында өләш ү өчен, хуҗ а тарафыннан
башл ык итеп куелган ышан ычл ы һәм акылл ы хезмәтче нинд и була соң? 46 Хуҗ асы
әйләнеп кайт ып, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. 47 Сезгә
хак сүз әйтәм: хуҗ асы аны бөтен милкенә башл ык итеп куя р. 48 Ләк ин ул хезмәтче
начар булса һәм: «Хуҗ ам тиз кайт мас әле», – дип уйлап, 49 башк а хезмәтчеләрне
кыйн ый, үзе эчкечеләр белән ашап-эчә башласа, 50 хуҗ асы ул көтмәгән көндә һәм
уйламаган сәгатьтә кайт ып керер дә 51 аны җәзага тарт ыр һәм икейөзлеләр белән
бер язм ышк а дучар итәр: анда елау һәм теш шык ырдат у бул ыр.
40

25

Ун кыз хакында гыйб рәтле хикәя

Күкләр Патшал ыг ы ул вак ытта менә нәрсәгә охшар. Күз алд ыг ызга ките
рег ез: ун кыз, кулларына якт ырт к ычлар тот ып, кияү карш ыларга чыкк ан.
2 Бишес е – ахмак, калг ан бишес е исә акылл ы булг ан. 3 Ахмаклары якт ырт к ычла
рын алганнар, ә май алмаганнар. 4 Акылл ылары исә якт ырт к ычлар белән бергә
чүлмәкләрдә май да алганнар. 5 Кияү тотк арланганл ыктан, кызлар йок ымсырый
башлаган һәм йоклап та киткәннәр.
6 Төн урт асынд а: «Кияү килә, аны карш ыл арг а чыг ыг ыз!» – дип кычк ырг ан
тавыш ишет елг ән. 7 Шул вак ытта бөт ен кызлар уян ып кит еп, якт ырт к ычлары
яхш ырак янсын өчен, аларн ы рәтләгәннәр. 8 Ахмаклары акылл ыларга: «Безнең
якт ырт к ычларыбыз сүнә, безгә бераз май бирег езче», – дип әйт кәннәр. 9 Ә акыл
лылары: «Юк, безнең май бөтенебезгә дә җитмәс. Иң яхш ысы, сат уч ыларга барып,
май сат ып алыг ыз», – дигәннәр.
10 Әмма алар сат ып алырг а дип киткән арада, кияү килеп җиткән. Кия үне кар
шылау өчен, барын да әзерләп куйган кызлар аның белән бергә туй мәҗлесенә
киткәннәр, һәм алар арт ыннан ишек ябылган.
11 Аннан соң калг ан кызлар да килгәннәр. «Әфәнде, безгә ач әле!» – дип әйт кәннәр
алар. 12 Ләк ин ул: «Хак сүз сезгә әйтәм: мин сезне белм им», – дип җавап кайтарган.
13 Шуңа күр ә уяу бул ыг ыз: сез бит көнен дә, сәг ат ен дә белм ис ез, – диде Гайс ә.
1

Хезмәтчеләргә бирелгән акчалар турында гыйб рәтле хикәя
Ул вак ытта болай бул ыр: бер кеше, чит илләргә киткәнче, хезмәтчеләрен ча
кырып алып, аларга үзенең милкен ышан ып тапш ырган. 15 Һәрк айсына сәләтенә
карап: берсенә ул – биш талант, икенчесенә – ике талант һәм өченчесенә бер та
лант күләмендә акча калд ырган, ә үзе китеп барган. 16 Биш талант алган ы, шунда
ук эшкә керешеп, таг ын биш талант казанган. 17 Ике талант алган ы да шулай ук
таг ын ике талант казанган. 18 Ә бер талант алган ы исә, китеп, хуҗ асын ың акчала
рын яшереп, җиргә күмеп куйган.
14
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19 Күп вак ыт үтк әнн ән соң, хезмәтчеләрнең хуҗ ал ары әйләнеп кайт к ан һәм
алард ан хисаплаш уларын таләп иткән. 20 Биш талант алг ан ы таг ын бишне кит ер
гән. «Хуҗ ам, – диг ән ул, – син миңа биш тал ант бирдең. Кара, мин таг ын бишне
эшләп тапт ым». 21 Хуҗ асы аңа бол ай диг ән: «Яхш ы эшләг әнс ең, син – яхш ы һәм
ышан ычл ы хезмәтче. Кечкенә эшт ә син ышан ычл ы булд ың, мин сиңа зурысын
йөкләрмен. Килеп, хуҗ аңн ың шатл ыг ын урт акл аш».
22 Ике тал ант алг ан ы да килеп: «Хуҗ ам, син миң а ике тал ант бирдең. Менә мин
таг ын ике талант эшләп тапт ым», – дип әйт кән. 23 Хуҗ асы аңа болай диг ән: «Яхш ы
эшләг әнс ең, син – яхш ы һәм ышан ычл ы хезмәтче. Кечкенә эшт ә син ышан ычл ы
булд ың, мин сиңа зурысын йөкләрмен. Килеп, хуҗ аңн ың шатл ыг ын урт акл аш».
24 Инде бер тал ант алг ан ы килеп әйт к ән: «Хуҗ ам, мин синең кат ы бәг ырьле
кеше икәнеңне белдем: үзең чәчмәг ән җирдә урасың, утырт маг ан җирдә җыясың.
25 Мин синнән курыкт ым һәм акч аңн ы җирг ә күмдем. Менә алар, ал үзеңнең
акч аңн ы».
26 Ә хуҗ асы бол ай дип җав ап кайт арг ан: «Яраксыз һәм ялк ау хезмәтче! Үзем
чәчмәг ән җирдә уруы мн ы, утырт м аг ан җирдә җыюы мн ы белдең! 27 Сиңа акч ал а
рымн ы әйләнешкә керт ерг ә кир әк иде. Мин әйләнеп кайт к ач, үземнекен табыш ы
белән алг ан бул ыр идем».
28 Шунн ан хуҗ а, сүз ен дәв ам итеп: «Аңард ан бер тал ант н ы алыг ыз да ун та
лант ы булг анг а бир ег ез. 29 Чөнк и кемдә бар булс а, аңа таг ын бир елер, һәм аның
арт ыг ы белән бул ыр, ә кемдә юк икән, аның булг ан нәрс әс е дә тарт ып алын ыр.
30 Ә бу булд ыксыз хезмәтчене тышк ы кар аңг ыл ыкк а чыг арып ташл аг ыз: анд а
елау һәм теш шык ырд ат у бул ыр», – диде.

Бул ач ак хөк ем
Адәм Угл ы Үз дан ы һәм барл ык фәр ешт әләр е белән килеп, шөһр әтле тәхет енә
утырач ак. 32 Барч а хал ыкл ар Аның хозурын а кит ер елер. Ул, көт үче сарыкл арн ы
кәҗәләрдән аерг анд ай, кешеләрне икег ә аерач ак. 33 Сарыкл арн ы – уң ягын а,
кәҗәләрне исә сул ягын а баст ырыр.
34 Шунд а уң ягынд а торуч ыл арг а Патш а: «Килег ез, Атамн ан фат их а алг анн ар!
Дөнья ярат ылг ан көннән бирле сезнең өчен әзерләп куе лг ан патш ал ыкн ы мирас
итеп алыг ыз. 35 Ач идем – ашатт ыг ыз, сус аг ан идем – эчертт ег ез, мос афир идем –
сыен ыр урын бирдег ез, 36 яланг ач идем – киендердег ез, авыру идем – кайг ырт
тыг ыз, зинд анд а идем – яным а килдег ез», – дип әйт ер.
37 Шунд а тәкъв ал ар: «Хак имеб ез! Синең ач бул уы ңн ы күр еп, без кайч ан ашатт ык,
сусаг ан ыңн ы күр еп, кайчан эчертт ек? 38 Синең мосафир бул уы ңн ы күр еп, кайчан
сыен ыр урын бирдек, яланг ач бул уы ңн ы күр еп, кайч ан киендердек? 39 Авырг а
ныңн ы һәм зинд анд а утырг ан ыңн ы күр еп, кайч ан яныңа бард ык?» – дип сорар
лар. 40 Патш а аларг а җав абынд а: «Сезг ә хак сүз әйт әм: кечкенә туг анн арымн ың
берс енә нәрс ә генә эшләг ән булс аг ыз да, Миңа эшләг ән бул асыз», – дип әйт ер.
41 Анн ан соң Ул сул ягынд а торуч ыл арг а әйт ер: «Кит ег ез янымн ан, ләгънәт
төшкәннәр! Ибл искә һәм фәр ешт әләр енә билг еләп куе лг ан мәңг елек утк а бары
гыз! 42 Чөнк и ач идем – ашатм ад ыг ыз, сус аг ан идем – эчерт мәдег ез, 43 мос афир
31
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идем – сыен ыр урын бирмәдег ез, яланг ач идем – киендермәдег ез, авырг анда һәм
зинданда утырг анда, яныма килмәдег ез».
44 Шунда тег еләр е дә: «Хак имеб ез! Без кайчан ач бул уы ңн ы, сусавыңн ы, мосафир,
яланг ач, авыру бул уы ңн ы, зинданда утыруы ңн ы күр еп, Сиңа ярдәм итмәдек?» –
дип сорарлар. 45 Шул чакт а Ул: «Сезг ә хак сүз әйт әм: бу кечкенә туг аннарымн ың
берс енә эшләмәг ән нәрс әне Миңа да эшләмәдег ез».
46 Алар – мәңг елек җәз аг а, ә тәкъв ал ар мәңг елек торм ышк а юнәләчәк.

26

Гайс ән е үтерү ния т е

Гайс ә бу сүзләр ен тәмамлаг ач, шәкертләр енә:
– Ике көннән сКот ыл у бәйр әме буласын сез беләс ез. Ул көннәрдә Адәм
Угл ын хачк а кадакларг а тапш ырачаклар, – дип әйтт е.
3 Шул вак ытт а баш рух ан ил ар һәм хал ык өлк әннәр е Кәяф әс исемле олуг рух ан и
сараенда җыелд ылар да 4 Гайс әне хәйлә белән кулг а алып үтер ерг ә сүз куешт ылар.
5 – Ләк ин, хал ык арасынд а чуа л ыш килеп чыкм асын өчен, бәйр әм вак ыт ынд а
ярамас, – диделәр алар.
1
2

Гайс ән е Бәйт-Ән ия д ә майл ау
Гайс ә Бәйт-Ән ия дә мах аул ы Шим унн ың өендә иде. 7 Ул анда ашап утырг анда,
янына бик кыйммәтле хуш исле май сал ынг ан алебастр* савыт тот ып, бер хат ын
килде һәм майн ы Гайсәнең баш ына койд ы. 8 Ә мон ы күргән шәкертләре, ачулан ып:
– Майн ы ниг ә алай әрәм итәрг ә? – диделәр. – 9 Ул майн ы зур бәя г ә сат ып,
акчасын фәк ыйрьләрг ә өләшерг ә була иде бит!
10 Әмм а шәкерт ләр енең канәг атьс езлег ен белг ән Гайс ә:
– Бу хат ынн ы ник бит әрл ис ез? Минем өчен ул изг е эш эшләде. 11 Фәк ыйрьләр
һәрв ак ыт сезнең белән бит, Мин исә сезнең белән һәрв ак ыт булмам. 12 Ул хат ын,
тәнемә май коеп, Мине күмәрг ә әзерләде. 13 Сезг ә хак сүз әйт әм: җир йөз енең бу
Яхш ы хәб әр килеп ирешкән һәр почмаг ында, әлег е хат ынн ы искә алып, аның
нәрс ә эшләв е хак ында сөйләя чәкләр, – диде.
6

Яһүд ән ең Гайс әг ә хыя н әт итүе
Шуннан соң, уни ке шәкерт нең берс е Яһүдә Иск арио т баш рух ан илар янына
барып:
15 – Әгәр сезг ә Гайс әне тапш ырс ам, миң а нәрс ә бир ерс ез? – диде.
Алар аңа утыз көмеш тәңкә санап бирделәр. 16 Шуш ы вак ытт ан алып, ул, Гай
сәне аларн ың кулларына тапш ырыр өчен җай чыкк анн ы көт еп йөри башлад ы.
14

Гайс ән ең Кот ыл у бәйр әм е риз ыг ын соңг ы тапк ыр ашав ы
17 сТөче

күмәч бәйр әменең бер енче көнендә шәкертләр е Гайс ә янына килеп:
– Кот ыл у бәйр әме хөрмәт енә табынн ы Синең өчен кайда әзерләв еб езне тел и
сең? – дип сорад ылар.
* 26:7 Алебастр

– савыт ясау өчен куллан ыла торг ан йомшак таш.
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Гайсә аларга:
– Шәһәрдәг е шул-шул кешегә барып, болай әйтег ез: «„Билг еләгән сәгатем якын
лаш ып килә. Шәкертләрем белән Кот ыл у бәйрәме ашын синдә ашарм ын“, – дип
әйтте Остазыбыз», – диде.
19 Шәкертләр е Гайс ә кушк анн ы үтәделәр һәм Кот ыл у бәйр әме табын ын әзер
ләделәр.
20 Кич җиткәч, Гайс ә уни ке шәкерт е белән берг ә табын янына утырд ы. 21 Алар
ашап утырган чакта Гайсә:
– Мин сезгә хак сүз әйтәм: араг ыздан берәү Миңа хыя нәт итәчәк, – диде.
22 Алар, хафаг а төшеп, берс е арт ыннан берс е:
– Хак имем, мин түг елдер бит? – дип сорый башлад ылар.
23 Ә Ул аларг а болай дип җав ап бирде:
– Минем белән бер савыттан ашауч ы кеше Миңа хыя нәт итәчәк. 24 Изг е язмада
язылганча, Адәм Угл ы китә. Әмма Адәм Угл ына хыя нәт иткән кешегә – ни кайг ы!
Ул кеше бөтенләй дә тумаса, аның өчен яхш ырак бул ыр иде!
25 Шуннан соң, хыя нәт итәчәк Яһүдә Аңардан:
– Остаз, мин түг елдер бит? – дип сорад ы.
– Мон ы син үзең әйттең! – дип җавап бирде Гайсә.
26 Ашап утырг анд а, Гайс ә икмәк алып шөкрана кылд ы һәм аны, сынд ырып,
шәкертләренә бирде.
– Алып ашаг ыз, бу Минем тәнемдер, – диде Ул.
27 Аннары кас әне алд ы һәм, шөкрана кыл ып, аларг а сузд ы һәм:
– Шуңардан эчег ез. Барыг ыз да эчег ез. 28 Бу, гөнаһлар кичерелсен дип, күпләр
өчен түг елә торган кан ымд ыр. Бу кан Аллаһ ы скилеш үен расл ый. 29 Сезгә әйтәм:
бүг еннән алып, Атам Патшал ыг ында сезнең белән бергә яңа шәраб эчәр көн җитм и
торып, Мин инде йөзем шәрабы эчмәя чәкмен, – диде.
30 Мәдх ия җырлаг аннан соң, алар Зәйт үн тавына китт еләр.
18

Петернең ваз кичәчәген Гайсәнең алдан әйтүе
Шунда Гайсә аларга:
– Изг е язмада:
«Көт үчене суг ып егарм ын
һәм сарыклар тарал ыш ыр»*, –
дип язылганча, сез барыг ыз да бу төндә Миннән баш тарт ырсыз. 32 Әмма, Мин те
релеп торганнан соң, сездән алда Гәл иләя гә бара торырм ын, – дип әйтте.
33 Пет ер исә:
– Синнән һәммәсе баш тартк анда да, мин һичк айчан баш тартмам! – дип кар
шы төште.
34 Ләк ин Гайс ә аңа:
– Сиңа хак сүз әйтәм: бу төнне, әтәч кычк ырганч ы, син Миннән өч тапк ыр ваз
кичәчәксең, – дип әйтте.
31

* 26:31 Караг ыз:

«Зәкәрия», 13:7.
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35 – Синең белән берг ә үләрг ә туры килс ә дә, мин Синнән һичк айчан ваз кич
мәя чәкмен! – диде Петер. Башк а шәкертләре дә шулай диештеләр.

Гайсәнең Гетсимән и бакчасында дога кылуы
Шуннан соң Гайсә шәкертләре белән Гетсимән и дип аталган урынга килде.
Шунда Ул аларга:
– Мин тег ендә барып дога кыл ыйм. Сез шуш ында утырып торыг ыз, – дип әйтте.
37 Ул Үзе белән Пет ерне һәм Зеб едәйнең ике угл ын иярт еп алып китт е. Аның
күңелен саг ыш һәм шом биләп алд ы. 38 Ул аларга:
– Йөрәг емне үлем саг ыш ы баст ы, шуш ында көтеп торыг ыз һәм Минем белән
бергә уяу бул ыг ыз! – диде.
39 Ул читкәр әк китт е дә җирг ә йөзт үб ән каплан ып дог а кылд ы:
– Атам! Әгәр мөмк ин булса, бу газаплар касәсе Мине читләтеп үтсә иде! Хәер,
Мин теләгәнчә түг ел, Син теләгәнчә булсын.
40 Гайс ә шәкертләр е янына әйләнеп килг әндә, аларн ың йоклап ятуы н күрде.
– Ничек сез Минем белән бергә бер сәгать тә уяу утыра алмад ыг ыз? – диде Ул
Петергә. – 41 Уяу бул ыг ыз, вәсвәсәгә дучар булмас өчен, дога кыл ыг ыз. Рух көчле,
ә тән зәг ыйфьтер!
42 Гайс ә таг ын, икенче тапк ыр читкә кит еп, дог а кылд ы:
– Атам, Миңа бу касәне эчм ичә үткәрергә мөмк ин булмаса, Синең ихт ыя рың
буенча булсын!
43 Әйләнеп килг әч, аларн ың таг ын йоклауларын күрде: күзләрен йок ы баск ан иде.
44 Аларн ы калд ырып, Гайс ә таг ын читкәр әк китт е һәм өченче тапк ыр шул ук сүз
ләрне әйтеп дога кылд ы. 45 Шуннан соң, шәкертләре янына әйләнеп килеп, аларга:
– Сез һаман йокл ыйсызм ы, ял итәсезме? Менә Адәм Угл ы гөнаһл ылар кул ына
тапш ырылачак вак ыт җитте. 46 Торыг ыз, киттек! Күрег ез, Миңа хыя нәт итүче ки
лә, – дип әйтте.
36

Гайсәне кулга алу
Гайсә әле әйтеп тә бетермәде, уни ке шәкерт нең берсе – Яһүдә килеп чыкт ы.
Аның белән бергә баш рух ан илар, өлкәннәр җибәргән күп санл ы хал ык төркеме
кыл ычлар һәм чукмарлар күтәреп килделәр. 48 Хыя нәтче: «Мин кемне үпсәм, шул
Гайсә бул ыр. Аны кулга алыг ыз», – дип, алар белән алдан сүз беркеткән иде.
49 Яһүдә туп-туры Гайс ә янына килде.
– Исәнме, Остаз! – дип, Гайсәне үбеп алд ы.
50 Әмма Гайс ә аңа:
– Син нәрсә өчен килгән булсаң, шун ы эшлә, дуст ым! – диде.
Шуннан соң Яһүдә белән булган кешеләр алга чыкт ылар һәм, Гайсәне кулга
алып, сак аст ына куйд ылар. 51 Гайсә белән булг аннарн ың берсе, кул ын сузып,
кыл ыч ын чыгард ы һәм, олуг рух ан и хезмәтчесенә селтәнеп, аның колаг ын чабып
өзде. 52 Шунда Гайсә аңа:
– Кыл ыч ыңн ы кын ына тыг ып куй! Кыл ыч алуч ы һәркем кыл ычтан һәлак бу
лыр! 53 Әллә Мин Атама мөрәҗәгать итә алм ыйм, дип уйл ыйсыңм ы?! Ул шунда ук
47
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Миңа уни ке гаскәрдән* дә арт ыграк фәрештәләрен җибәргән бул ыр иде! 54 Әмма
ул вак ытта Изг е язмаларда болар бул ырга тиеш дип язылганнар ничек гамәлгә
ашсын? – дип әйтте.
55 Шуннан соң Гайс ә хал ык төркеменә болай диде:
– Юлбасар тотарга чыкк андай, Минем янга кыл ыч һәм чукмарлар күтәреп кил
гәнсез! Һәр көнне Аллаһ ы йорт ында утырып гыйлем бирдем, һәм сез Мине кулга
алмад ыг ыз. 56 Әмма болар һәммәсе пәйгамбәрләрнең язганнары гамәлгә ашсын
өчен булд ы.
Шулвак ыт барл ык шәкертләре Аны калд ырып кач ып киттеләр.
Гайсә Югары киңәшмә каршында
Гайсәне кулга алган кешеләр Аны олуг рух ан и Кәяфәс янына кит ерделәр.
Анда кан ун белг ечләре һәм өлкәннәр җыелган иде инде. 58 Ә Петер исә, арттарак
кал ып, олуг рух ан ин ың ишегалд ына кадәр Гайсә арт ыннан бард ы һәм, эчкә ке
реп, боларн ың һәммәсенең нәрсә белән бет үен күрергә теләп, хезмәтчеләр белән
бергә утырд ы.
59 Ә баш рух ан илар һәм бөт ен Югары киңәшмә, Гайс әне үтерт ү өчен, Аңа карш ы
ялган шаһ итл ык эзләде. 60 Әмма күп ялган шаһ итлар килеп ялганласалар да, бер
нинд и гаеп таба алмад ылар. Ниһая ть, шаһ итл ык күрсәтеп, ике кеше чыкт ы. 61 Алар:
– Бу кеше: «Мин Аллаһ ы йорт ын җимереп, өч көн эчендә яңадан төзи алам», –
дип әйтте, – диделәр.
62 Шуннан олуг рух ан и торып, Гайс әг ә:
– Аларн ың Сиңа карш ы әйт кән сүзләренә берн ичек тә җавап бирм исеңме? –
дип сорад ы.
63 Әмма Гайс ә эндәшмәде. Шуннан соң олуг рух ан и Аңа:
– Мәңг е тере Аллаһ ы исеме белән әйтергә өнд имен, әйт безгә: Син – Мәсих,
Аллаһ ы Угл ым ы? – диде.
64 Гайс ә аңа:
– Мон ы син үзең әйттең. Әмма Мин сезгә әйтәм:
«Кодрәт Иясенең уң ягында
Адәм Угл ын ың утыруы н
һәм күктәг е бол ытлар өстеннән кил үен күрерсез»*, –
дип әйтте.
65 Шунда олуг рух ан и, өст ендәг е киемен ерт ып җиб әр еп:
– Көферлән ү бу! Таг ын нинд и шаһ итлар кирәк безгә? Көфер сүз сөйләвен хәзер
үзег ез ишеттег ез! 66 Бу хакта сез нәрсә уйл ыйсыз? – диде.
– Ул гаепле һәм үләргә тиеш, – дип җавап бирделәр калганнар.
67 Шуннан соң алар Гайс әнең бит енә төкерделәр һәм кыйнад ылар; башк алар
сукт ылар һәм:
68 – Әй, Мәсих, пәйг амб әрлек итеп әйт безг ә: Сиңа кем сукт ы? – диделәр.
57

* 26:53 Гаскәр – грекча «лег ион», римл ыларн ың 6000 суг ышч ыдан торг ан иң зур хәрби төркеме.
* 26:64 Караг ыз:

«Даниил», 7:13.
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Петернең Гайсәдән ваз кичүе
69 Пет ер исә тышт а, ишег алд ында утыра иде. Янына хезмәтче кыз килеп:
– Син дә бит гәл иләя ле Гайсә белән идең, – диде.
70 Әмма Пет ер, аларн ың барысы алд ында ваз кичеп:
– Мин синең нәрсә хак ында сөйләвеңне белм им, – диде.
71 Капк а янына килг әч, аны икенче хезмәтче кыз күр еп, анда торуч ыларг а:
– Менә бу кеше насарал ы Гайсә белән булган, – дип әйтте.
72 Пет ер таг ын, ант итеп, ваз кичт е:
– Мин ул Кешене белм им!
73 Бераздан шунда басып торг ан кешеләр янына килеп:
– Син чыннан да аларн ың берсе бит. Ничек сөйләш үеңнән беленеп тора, – ди
деләр алар.
74 Шунда Пет ер Аллаһ ы белән ант итә башлад ы һәм:
– Мин ул Кешене белм им! – дип әйтте.
Нәкъ шул вак ытта әтәч кычк ырд ы. 75 Гайсәнең: «Әтәч кычк ырганч ы, син Мин
нән өч тапк ыр ваз кичәчәксең», – дип әйт кән сүзләрен Петер исенә төшерде дә,
урам якк а чыг ып, ачы күз яшьләре түкте.

27

Гайсәнең Пилатка тапшырылуы

Иртән ирт үк барл ык баш рух ан илар һәм хал ык өлкәннәре, киңәшләшеп,
Гайсәне үтерү турында сүз куешт ылар. 2 Аны бәйләп, идарәче Пилатк а алып
барып тапш ырд ылар.
1

Яһүдәнең үлеме
Гайс әг ә хыя нәт итк ән Яһүдә, Аның үлемг ә хөкем ител үен белг әч, эшләг ән
эшенә үкенеп, баш рух ан ил арг а һәм өлк әннәрг ә утыз көмеш тәңк әне кайт арып
бир еп:
4 – Гөнаһ кылд ым мин, гаепс ез Кешег ә хыя нәт итт ем, – диде.
– Безгә ни, ул – синең эшең, – дип җавап бирделәр тег еләр.
5 Ул тәңкәләрне Аллаһ ы йорт ында атып бәр еп чыг ып китт е дә асыл ынд ы.
6 Баш рух ан илар тәңкәләрне алып:
– Боларн ы Аллаһ ы йорт ындаг ы хәзинәгә сал у кан унга сыйм ый: бу – канл ы
тәңкәләр, – диделәр.
7 Алар, киңәшләшеп, бу тәңкәләргә, үлгән чит ил кешеләрен күмәр өчен, чүлмәкче
кырын сат ып алырга, дигән карар чыгард ылар. 8 Шуңа күрә бу кыр Кан кыры дип
атала башлад ы һәм хәзерг е көнгә кадәр шулай атала. 9 Шулай Ирем ия пәйгамбәр
аша әйтелгән сүзләр гамәлгә ашт ы: «Алар Исраи л халк ы тарафыннан Аның өчен
билг еләнгән бәя не – утыз көмеш тәңкәне алд ылар, 10 һәм, Раббы миңа кушк анча,
ул акча белән чүлмәкче кырын сат ып алд ылар»*.
3

* 27:9-10 Караг ыз:

«Ирем ия», 32:6-9; «Зәкәрия», 11:12-13.
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Гайсә Пилат алд ында
Гайсә идарәче карш ына баст ырылд ы.
– Син – яһүд иләр Патшасым ы? – дип сорад ы Аңардан Пилат.
– Бу – синең сүзләрең, – дип җавап бирде Гайсә.
12 Баш рух ан илар һәм өлкәннәр Аны гаепл и башлаг ач, Ул аларг а җав ап бирмәде.
13 Шуннан соң Пилат:
– Үзеңә каршы шулкадәр күп гаепләүләрне ишетмисеңме әллә Син? – дип сорады.
14 Әмма Гайс ә җав ап итеп бер сүз дә әйт мәде, мон ың белән Ул идар әчене бик
нык гаҗәпләндерде.
15 Гадәтт әг ечә, идар әче бәйр әм уңаеннан хал ык сораг ан бер тотк ынн ы азат итә
торган иде. 16 Ул вак ытта дан ы киң таралган Бараб исемле бер тотк ын бар иде.
17 Шуңа күр ә, хал ык җые лг ач, Пилат алардан:
– Сезгә кемне азат итүемне тел исез: Барабн ым ы, әллә Мәсих дип аталган Гай
сәнеме? – дип сорад ы
18 Яһүд иләрнең башл ыкл ары Гайс әдән көнләшк әнг ә, Аны тот ып бирүләр ен
Пилат белә иде. 19 Ул хөкем итү урын ында утырган чакта, хат ын ы аңа: «Бу тәкъва
Кешегә карш ы бернәрсә дә эшләмә! Бүг ен төшемдә Аның арк асында бик нык га
запланд ым», – дип хәбәр иттерде.
20 Баш рух ан илар һәм өлкәннәр исә Барабн ы азат итүен, ә Гайс әне үлем җәз асына
тарт уы н таләп итәргә дип хал ыкн ы кот ыртт ылар. 21 Идарәче хал ык төркеменнән:
– Сез кемне тел исез? Сезгә икенең кайсысын азат итим? – дип сорад ы.
– Барабн ы, – дип җавап бирделәр алар.
22 – Ә Мәсих дип аталг ан Гайс ә белән нәрс ә эшл им? – дип сорад ы Пилат.
– Аны хачк а кадакларга! – дип җавап бирде аларн ың барысы да.
23 – Ул нинд и явызл ык эшләг ән соң? – дип сорад ы ул.
– Аны хачка кадакларга! – дип, таг ын да кат ырак итеп кычк ырды җыелган халык.
24 Пилат бернәрс ә дә эшл и алмавын, хәтт а чуа л ыш чыг у мөмк инлег ен күр еп, су
китерергә кушт ы һәм хал ык алд ында кулларын юды.
– Бу Кешенең үлемендә гаебем юк, үзег езгә караг ыз! – диде ул.
25 – Аның кан ы өчен без һәм балаларыбыз җав апл ы булсын! – дип җав ап бирде
бөтен хал ык.
26 Шунда Пилат аларг а Барабн ы азат итт е. Ә Гайс әне камч ы белән сукт ырг ач,
хачк а кадаклат ырга тапш ырд ы.
11

Гаскәриләрнең Гайсәне мәсх әрәләве
Шуннан соң гаскәриләр Гайсәне идарәченең сараена алып киттеләр. Аларн ың
бар гаскәре Гайсә тирәл и җыелд ы. 28 Алар Гайсәнең киемнәрен салд ырып, җете
кызыл төстәг е япанча кидерделәр, 29 чәнечкеле ботаклардан таҗ үреп, баш ына ки
дерделәр, уң кул ына тая к тотт ырд ылар һәм карш ында тез чүг еп: «Яшәсен яһүд иләр
Патшасы!» – дип мыск ыллад ылар. 30 Аннары Гайсәгә төкерделәр, тая к алып, баш ы
на суг ып кыйнад ылар. 31 Мәсхәрәләүләрен тәмамлагач, алар Гайсәдән япанчан ы
салд ырып, Аңа Үз киемнәрен кидерделәр һәм хачк а кадакларга алып киттеләр.
27
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Гайсәне хачка кадаклау
32 Алар, чыг ып барг анд а, Күрин идән килг ән Шим ун исемле бер кешене очр а
тып, аны Гайс әнең хач ын күт әреп барырг а мәҗбүр итт еләр. 33 Гөлг ет ә, ягън и «Баш
сөя г е» дип аталг ан урынг а килеп җиткәч, 34 алар Гайс әг ә үт кат ыш шәраб бирде
ләр. Ул тат ып карад ы, әмма эчәрг ә теләмәде. 35 Гайс әне хачк а кадаклаг ач, алар,
жир әб ә сал ып, Аның киемнәр ен бүлешт еләр 36 һәм Аны анда саклап утырд ылар.
37 Гайс әнең баш өст енә гае б ен күрс әт үче «Бу – Гайс ә, яһүд иләр Патш асы» диг ән
язу беркет еп куйд ылар. 38 Аның белән берг ә ике юлбасарн ы да кадаклад ылар:
берсен уң ягына, берсен сул ягына. 39 Үтеп баруч ылар, башларын чайкый-чайкый,
Аны хурлад ылар.
40 – Син, Аллаһ ы йорт ын җимер еп, аны өч көндә төз үче, Үзеңне котк ар! Аллаһ ы
Угл ы булсаң, төш хачтан! – диделәр алар.
41 Баш рух ан илар да кан ун белг ечләр е һәм өлкәннәр белән берг ә Аны мыск ыл
лад ылар:
42 – Башк аларн ы котк ард ы, ә Үзен котк ара алм ый! Ә Үзе – Исраи л Патшасы!
Төшсен хачтан, шунда без Аңа ышан ырбыз! 43 Ул Аллаһ ыга тая на. Әгәр Ул Аллаһ ыга
яракл ы булса, ул чакта Аны Аллаһ ы котк арсын! Ул Үзен Аллаһ ы Угл ы дип атый бит.
44 Аның белән берг ә кадакланг ан юлбасарлар да Аны шунд ый ук сүзләр белән
мәсхәрәләделәр.

Гайсәнең үлеме
45 Көн урт асында бөт ен җир йөз ен караңг ыл ык каплап алд ы, һәм көндезг е сәг ать
өчкә кадәр шулай дәвам итте. 46 Ә сәгать өчләр тирәсендә Гайсә:
– Эли, Эли, лема сабахтан и?* – дип кат ы итеп кычк ырып җибәрде. (Бу «Әй Ал
лам, Аллам! Нигә ташлад ың Син Мине?» дигәнне аңлата.)
47 Анда торуч ыларн ың кайб ерләр е, сүзләр ен ишет еп:
– Ильясн ы чак ыра, – диделәр.
48 Шунда аларн ың берс е йөг ер еп килеп, губк а кис әг ен әче шәрабк а манч ып, аны
тая кк а элде һәм Гайсәгә эчәргә бирде. 49 Калган кешеләр аңа:
– Тукта! Әйдә карыйк: Ильяс Аны котк арырга килерме икән? – диделәр.
50 Ә Гайс ә таг ын бер тапк ыр кат ы итеп кычк ырып җан бирде.
51 Менә Алл аһ ы йорт ынд аг ы пәрдә өст ән аск а кадәр урт ал ай ерт ыл ып төшт е.
Җир тетр әде, таш кыя лар ярылд ылар, 52 каб ерләр ачыл ып кит еп, үлг ән изг еләр
арасыннан күбесе терелт еп торг ызылд ылар. 53 Алар каберләрдән чыкт ылар, ә Гай
сә тер елг әч, алар изг е Иерусал им шәһәр енә керделәр, һәм күпләр аларн ы күрде.
54 Йөзбаш ы һәм аның белән Гайс әне саклауч ы гаскәриләр, җир тетр әүне һәм
башк а хәлләрне күреп, бик нык курыкт ылар.
– Ул, чыннан да, Аллаһ ы Угл ы булган икән, – диделәр.
55 Анд а читт ән кар ап тор уч ы күп хат ынн ар да бар иде (алар Гайс әг ә Гәл ил ә
ядән ияр еп килг ән һәм Аңа хезмәт итк ән иделәр). 56 Алар арасынд а магд ал ал ы
* 27:46 Караг ыз:

«Зәбур», 21:2.
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Мәрья м, Ягък уб белән Йосыфн ың анасы Мәрья м һәм Зеб едәй угылл арын ың
анасы бар иде.
Гайсәне кабергә салу
57 Кич белән Аримат айдан Йосыф исемле бай кеше килде. Ул да Гайс әнең шәкер
те иде. 58 Пилат янына килеп, ул Гайсәнең җәсәден алып китәргә сорад ы. Шунда
Пилат Аның җәсәден Йосыфк а бирергә кушт ы. 59 Гәүдәне алып, Йосыф аны чиста
җитен тук ымага төрде 60 һәм күптән түг ел кыя да уелган кабер-мәгарәгә салд ы. Зур
таш тәгәрәтеп алып килеп, кабер авызын томалад ы да китеп бард ы. 61 Магдалал ы
Мәрья м белән икенче Мәрья м исә кабер карш ында утыра иделәр.

Кабер сакчылары
Икенче көнне (ул шимбә көн иде) Пилат янына баш рух ан илар һәм фарисей
лар килеп:
63 – Әфәндеб ез, бу ялг анч ын ың исән чаг ында: «Мин өч көннән соң тер елт елеп
торг ызылачакм ын», – дип әйт кәнен хәтерл ибез, – диделәр алар. – 64 Өченче көнгә
кадәр каберне сакларга әмер бир, югыйсә шәкертләре килеп, гәүдәсен урлап ки
түләре мөмк ин. Хал ыкк а: «Ул үледән терелтеп торг ызылд ы», – дип әйтерләр. Һәм
бу соңг ы ялган беренчесеннән дә яманрак бул ыр.
65 – Сакч ыларн ы алып барып, белг әнег езчә каб ерне саклаг ыз, – диде Пилат.
66 Алар, барып, каб ер авызын томалаг ан ташк а мөһер суг ып, каб ерне сакларг а
гаскәриләрен куйд ылар.
62

28

Гайсә Мәсихнең үледән терелүе

1 Шимб ә көн үтеп, атнан ың бер енче көне таң ында магдалал ы Мәрья м бе
лән икенче Мәрья м кабер-мәгарәне карарга бард ылар. 2 Кинәт бик кат ы
җир тетрәде, чөнк и Раббы фәрештәсе күктән төште. Кабер янына килеп, таш ын
аударып ташлад ы һәм шул таш өстенә утырд ы. 3 Аның кил үе яшендәй, ә киемнәре
кар кебек ак иде. 4 Сакч ылар курк уларыннан калт ырап, үледәй кат ып калд ылар.
5 Фәр ешт ә исә хат ыннарг а болай диде:
– Курыкмаг ыз! Мин хачк а кадакланган Гайсәне эзләвег езне беләм. 6 Ул монда
юк. Үзе әйткәндәй, үледән терелтеп торг ызылд ы. Килег ез монда, Ул монда ятк ан
иде, караг ыз. 7 Тизрәк барып, шәкертләренә: «Гайсә үледән терелтеп торг ызылд ы!
Ул сездән алда Гәл иләя гә бара торыр. Сез Аны шунда күрерсез», – дип әйтег ез.
Мин сезгә шун ы әйтер өчен килдем.
8 Хат ыннар ашыга-ашыга каб ер яныннан китт еләр. Курк ып һәм бик нык шат
лан ып, шәкертләренә сөйләргә йөг ерделәр. 9 Кинәт алар алд ына Гайсә Үзе килеп
чыкт ы.
– Иминлек сезгә! – диде Ул.
Алар Гайсә янына килеп, аякларын кочаклап, алд ында тезләнделәр. 10 Шунда
Гайсә:
– Курыкмаг ыз! – диде. – Барыг ыз, шәкертләремә Гәл иләя гә барырга куш ыг ыз.
Алар Мине шунда күрерләр.
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Кабер сакчыларын җавапка тарту
11 Хат ыннар киткәч, кайб ер сакч ылар, шәһәрг ә барып, баш рух ан иларг а булг ан
бөтен хәлне сөйләп бирделәр. 12 Баш рух ан илар өлкәннәр белән җыел ыш ып ки
ңәшләшкәч, гаскәриләргә күп итеп акча бирделәр 13 һәм аларга:
– «Без йоклаганда, шәкертләре төнлә килеп, гәүдәсен урлап киткәннәр», – дип
әйтег ез. 14 Бу хәбәр идарәчегә барып җитсә, борч ылмаг ыз, сезнең гаебег ез юк, дип
без аны күндерә алырбыз, – диделәр.
15 Сакч ылар акчаларн ы алып, ничек куш ылг ан булса, шулай эшләделәр. Бу хәб әр
яһүд иләр арасында хәзерг е көнгә кадәр киң тарала.

Гайсә шәкерт ләре нәрсә эшләргә тиешләр
Унбер шәкерт исә Гәл иләя гә, Гайсә барырга кушк ан тауга китте. 17 Аны күреп,
алар карш ында тез чүктеләр, әмма кайберләре шикләнделәр. 18 Гайсә, алар янына
килеп, болай диде:
– Күктә дә, җирдә дә бөтен хак имлек Миңа бирелде. 19 Шуңа күрә барыг ыз һәм
бөтен хал ыкларн ы Минем шәкертләрем итег ез. Аларн ы Ата, Угыл һәм Изг е Рух
исеме белән суга чумд ырыг ыз 20 һәм Мин сезгә кушк аннарн ың барын да үтәргә
өйрәтегез. Шун ы белегез: Мин, дөнья беткәнгә тикле, һәрвак ыт сезнең белән булам.
16
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Яхшы хәбәр

1

Чумд ыручы Яхъяның вәгаз е
1 с Аллаһ ы

Угл ы Гайсә сМәсих хак ындаг ы с Яхш ы хәбәрнең баш ы. Ишаг ыйя
пәйгамбәр китабында:
2-3
«Менә, Мин алд ыңнан
хәбәрчемне җибәрәм,
ул Сиңа юл әзерләр.
Чүлдә әнә бер аваз яңг ырый:
„сРаббыга юл әзерләг ез,
Аның барыр сукмакларын турайт ыг ыз!“»* –
дип язылганча, 4 чүл якларына Чумд ыруч ы Яхъя килде һәм, тәүбәгә кил үег езнең
билг есе итеп, ссуга чумд ыру йоласын үтәг ез, һәм Аллаһ ы сезнең сгөнаһларыг ызн ы
кичерер, дип хал ыкн ы вәгазьләп йөрде.
5 Аның янын а бөт ен Яһүд ия иленн ән, Иерус ал имн ән кешел әр агыл а баш
лад ы. Кил үчеләр гөн аһл арын икър ар итәләр, һәм Яхъя аларн ы Үрд үн суы н а
чумд ыр а иде.
6 Яхъян ың өст ендә дөя йон ыннан хәст әрләнг ән кием, ә билендә күн каеш иде.
Ашаган ризыг ы аның саранча вә кыр бал ы булд ы.
7 – Минем артт ан кодр әтлер әк Бер әү килә. Мин, иелеп, Аның аяк киеме каеш ын
чишәргә дә лаек түг елмен, – дип вәгазьләде ул. – 8 Мин сезне суга чумд ырсам,
Ул сезне сИзг е Рухк а чумд ырыр.
Гайсәнең суга чумд ырылуы һәм шайтан тарафыннан
вәсвәсәгә салынуы
Шул көннәрдә Яхъя янына сГәл иләя өлкәсенең Насара шәһәреннән Гайсә
килде, һәм Яхъя Аны Үрд үн елгасына чумд ырып алд ы. 10 Судан чыг уга, Гайсә күк
кап усын ың ачыл уы н һәм Рухн ың күгәрчен рәвешендә Үзенә иңүен күрде; 11 һәм
шулчак күкләр киңлег еннән «Син – Минем сөекле Угл ым, Син – Минем куан ы
чым!» дигән тавыш килеп иреште.
12 Шул ук мизг елдә Рух Гайс әне чүлг ә иярт еп алып китт е. 13 Гайс ә, чүлдә кырык
көн бул ып, сшайтан тарафыннан вәсвәсәгә сал ынд ы. Ул анда кырг ый хайваннар
арасында яшәде, ә сфәрештәләр Аңа хезмәт күрсәтте.
9

* 1:2-3 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 40:3; «Малах и», 3:1.
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Гайсәнең беренче шәкерт ләре
14 Яхъя зинданг а ябылг аннан соң, Гайс ә Гәл иләя г ә килде һәм Аллаһ ыдан иреш
кән Яхш ы хәбәрне тарат ып йөри башлад ы:
15 – Вак ыт ы җитт е! – диде Ул. – с Аллаһ ы Патшал ыг ы инде бик якын! Тәүб әг ә
килег ез һәм Яхш ы хәбәргә инан ыг ыз!
16-17 Көннәрдән беркөнне Гәл иләя күле* буеннан барг анда, Гайс ә ятьмә сал уч ы
Шим ун белән аның берт уган кардәше Әнд рине күрде (алар бал ыкч ылар иде).
– Минем арттан иярег ез! Мин сезне кеше аулауч ы* итәрмен, – диде аларга Гайсә.
18 Алар шунда ук, ятьмәләр ен калд ырып, Аңа иярделәр.
19 Таг ын берар а үткәч, Гайс ә, көймәдә ятьмәләр ен сипләп утыруч ы Зеб едәй
угылларын – Ягък убн ы һәм аның берт уган кардәше Яхъян ы күреп, 20 шунда ук Үз
янына дәште; һәм алар, аталары Зебедәйне ялч ылары белән бергә көймәдә калд ы
рып, Аның арт ыннан киттеләр.

Гайсәнең явыз җенне чыгаруы
Алар бергәләп Кәпәрнау м шәһәренә килделәр; сшимбә көн җит үгә, Гайсә
гыйбадәтх анәгә бард ы һәм шунда гыйлем бирә башлад ы. 22 Аның сөйләгәннәренә
барысы да хәйран калд ы, чөнк и Ул скан ун белг ече сыман түг ел, ә бәлк и хак имлеккә
ия булган кеше кебек өйрәтте.
23 Шулв ак ытн ы гыйбадәтх анә эчендә җен каг ылг ан бер адәм бар иде:
24 – Насарал ы Гайс ә! Сиңа бездән нәрс ә кир әк?! Син безне һәл ак итәр өчен
килдеңме? Мин Синең Кем икәнеңне беләм! Син – Аллаһ ын ың Изг есе, – дип
кычк ырд ы ул.
25 Әмма Гайс ә адәм эчендәг е җенг ә:
– Шым бул! Чык аңардан! – дип боерд ы.
26 Җен, тег е кешене калт ырат ып һәм кат ы итеп кычк ырып, аңардан чыг ып китт е.
27 Барысы, шомг а кал ып, бер-берсенә:
– Нәрсә бу? Яңа һәм кодрәтле нинд и гыйлем бу? Аның боеруы на хәтта җеннәр
дә буйсына!
28 Гайс ә турындаг ы хәб әр тиз арада бөт ен Гәл иләя җир ендә таралд ы.
29 Гайс ә, Ягък уб һәм Яхъя, гыйб адәтх анәдән чыг ып, бөт енес е берг ә Шим ун
белән Әнд ринең йорт ына юнәлделәр. 30 Шим унн ың кайнанасы кызышып-авырып
ята иде, бу хакт а шунд ук Гайс әг ә әйтт еләр. 31 Гайс ә аның янына килеп кул ын
нан тотт ы да торырг а бул ышт ы. Хат ынн ың кызыш уы бетт е, һәм ул аларг а табын
әзерл и башлад ы.
32 Ә инде кич җит еп коя ш баег ач, Гайс ә янына барл ык авыру һәм җен каг ылг ан
кешеләрне алып килә башлад ылар. 33 Ишек төбенә бөтен шәһәр халк ы җыелд ы.
34 Гайс ә төрле авырулардан инт еккән байт ак кешене савыкт ырд ы, күп җеннәрне
21

с

* 1:16-17 Гәлил әя

күле – аны «Генн исарет күле» дип тә атыйлар.
Гайсә биредә кешеләрне Аллаһ ы юлына алып кил үне бал ык тот у
белән чаг ышт ыра.

* 1:16-17 ...кеш е аул аучы... –
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куы п чыгард ы. Җеннәр Аның Кем бул уы н белгәнгә күрә, Ул аларга һичнәрсә әй
тергә рөхсәт итмәде.
35 Ирт әг ес ен Гайс ә якт ырг анч ы ук торд ы да, аулак урынг а барып, дог а кылд ы.
36 Шим ун үзенең ипт әшләр е белән Аны эзләп китт е һәм, 37 Гайс әне табып:
– Барысы да Сине эзл иләр, – диде.
38 – Башк а урыннарг а, күрше авыл-шәһәрләргә кит ик, Миңа анда да Яхш ы хә
бәрне тарат ырга кирәк. Мин бит шун ың өчен килдем, – диде Гайсә.
39 Ул шулай, гыйбадәтх анәләрдә Яхш ы хәб әрне сөйләп, җен каг ылг ан кешеләр
дән җеннәрен куы п, бөтен Гәл иләя җире буйлап йөрде.
Гайсәнең мах аулы адәмне савыктыруы
Бер көнне мах ау чире* белән авыруч ы бер кеше, Гайсә карш ына килеп, тез
ләренә егылд ы да:
– Теләсәң, мине тазарта алыр идең Син! – дип, гозерен белдерде.
41 Гайс ә аны кызг анд ы һәм, кул ын сузып, аңа орынд ы да:
– Әйе, тел им. Тазарын! – диде.
42 Гайс ә шулай дип әйт үг ә, тег енең тәне мах аудан арынд ы, һәм ул таз арын ып
калд ы.
43-44 – Кара аны, бер әүг ә дә сөйл ис е булма, ләк ин срух ан иг а барып күр ен һәм те
рел үеңнең билг есе итеп Муса кан ун ында таләп ителгән скорбан ыңн ы китер, – дип
җитд и итеп кисәткәннән соң, Гайсә аны шунд ук өенә кайтарып җибәрде.
45 Әмма әлег е адәм, Гайс ә яныннан кит үг ә, шуш ы хәл турында бөт ен җирдә сөй
ләп йөри башлад ы. Шуңа күрә Гайсә инде ачыктан-ачык шәһәрдә күренә алмад ы,
кешесез-аулак урыннарда кала бирде. Әмма Аның янына төрле тарафлардан хал ык
һаман агыла торд ы.
40

2

Гайсәнең паралич суккан кешене савыктыруы

Берн ичә көннән Гайсә янә Кәпәрнау м шәһәренә әйләнеп кайтт ы. Аның өйдә
икәнлег е мәгъл үм булгач, 2 шулк адәр күп хал ык җыелд ы ки, хәтта ишек тө
бендә дә урын калмад ы. Гайсә исә хал ыкк а Аллаһ ы сүзен җиткерде. 3 Шулвак ыт
дүрт кеше Аның янына парал ич сукк ан бер авырун ы күтәреп алып килде. 4 Әмма
хал ык арасыннан үтә алмаганга, алар, Гайсә басып торган турыда түбәне тишеп,
парал ич сукк ан кешене ятаг ы белән бергә шул тишек аша төшерделәр. 5 Гайсә,
аларн ың ышан уларын күреп, парал ич сукк ан кешегә:
– Угл ым, синең гөнаһларың кичерелде! – диде.
6 Анда берн ичә кан ун белг ече утыра иде, алар эчт ән генә:
7 – Нәрс ә сөйл и Ул? Бу бит көф ер сүз! Гөнаһларн ы Аллаһ ыдан башк а кем кичер ә
алсын?! – дип уйлад ылар.
8 Гайс ә шунд ук аларн ың уйларын белеп алып:
– Ни өчен сезнең күңелег ездә шунд ый уйлар? – диде. – 9 Нәрсә җиңелрәк: пара
лич сукк ан кешегә: «Гөнаһларың кичерелде», – дип әйт үме, әллә: «Тор, ятаг ыңны
1

* 1:40 Мах ау

чире – йог ышл ы тире авыруы.
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алып кайт ып кит!» – дип әйт үме? 10-11 Адәм Угл ын ың җир йөзендә гөнаһларн ы
кичерергә кодрәте барл ыг ын белеп торыг ыз.
Шулчак Гайсә, парал ич сукк ан кешегә мөрәҗәгать итеп:
– Сиңа әйтәм: тор да, ятаг ыңн ы алып, өеңә кайт! – диде.
12 Тег е шунд ук торд ы һәм, ятаг ын алып, барысын ың күз алд ында чыг ып китт е.
Моңа бөтенесе таң калд ылар һәм, Аллаһ ын ы данлап:
– Монд ый хәлне әле күргәнебез юк иде! – диделәр.
Гайсәнең Левине чакыруы
Гайсә янә Гәл иләя күле буена чыкт ы. Бөтен хал ык таг ын Аның янына җыелд ы,
һәм Ул аларга гыйлем бирде. 14 Сал ым җыя торган урында утыруч ы Һалфай угл ы
Леви яныннан үтеп барышл ый Ул аңа:
– Миңа ияр! – диде.
Леви, торып, Аның арт ыннан китте.
15 Леви өендә Гайс ә өст әл янына килеп утырд ы. Гайс ә һәм аның шәкертләр е
белән бергә күп кенә сал ым җыюч ылар, башк а гөнаһл ы бәндәләр дә бар иде; алар
Гайсә арт ыннан күпләп ияреп йөри иделәр. 16 Кан ун белг ечләре һәм фарисейлар,
Гайсәнең шунд ый кешеләр белән ашап утыруы н күреп, Аның шәкертләренә:
– Ничек Ул салым җыючылар һәм гөнаһлылар белән бергә ашап утыра? – диделәр.
17 Гайс ә, мон ы ишет еп, аларг а:
– Табиб сәламәт кешеләргә түг ел, ә авыруларга кирәк. Мин тәкъва адәмнәрне
түг ел, гөнаһл ыларн ы чак ырырга килдем, – дип әйтте.
13

Ураз а тоту һәм шимбә көн турындагы сораулар
Беркөнне, Чумд ыруч ы Яхъян ың шәкертләре һәм фарисейлар сураза тотк анда,
Гайсә янына нинд идер кешеләр килеп:
– Ни өчен Яхъян ың һәм фарисейларн ың шәкертләре ураза тота, ә Синекеләр
тотм ый? – дип сорад ылар.
19 Гайс ә аларг а:
– Кияү яннарында булганда, туйдаг ы кунаклар ураза тотар микән?! Яннарында
кияү бар чакта, ураза тотм ыйлар! – диде. – 20 Әмма килер бер көн, кия үне алар
яныннан алып китәрләр, әнә шул чакта алар ураза тотарлар.
21 Иске киемг ә яңа тук ымадан ямаул ык салм ыйлар, югыйс ә яңа ямаул ык, уты
рып, иске тук ыман ы тартт ырыр, һәм тишек таг ын да зураер. 22 Шулай ук яңа шә
рабн ы да иске турсыкк а* салм ыйлар, югыйсә шәраб турсыкн ы тишәр, һәм шәраб
та, турсык та әрәм бул ыр. Яңа шәрабн ы яңа турсыкк а салалар.
23 Шимб ә көннәрнең берс ендә Гайс ә иген кыры буйлап барг анда, шәкертләр е
башак өзә башлад ы. 24 Фарисейлар Аңа:
– Кара, ни өчен алар шимбә көнне эшләргә ярамаганн ы эшл иләр? – диде.
25 – Давыт белән юлдашлары, ач кал ып, мохт аҗл ык кичерг ән чакт а, Давытн ың
нәрсәләр эшләве турында бер дә укыган ыг ыз булмад ым ын и? – дип җавап кайтар
18

* 2:22 Турсык

– сыекл ык өчен капч ык сыман зур күн савыт.
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ды аларга Гайсә. – 26 Олуг рух ан и бул ып Абъя тар торган заманда ул, Изг е йортк а
кереп, Аллаһ ыга баг ышланган һәм рух ан илардан башк а һичкемгә ашарга рөхсәт
ителмәгән икмәкләрне ашаган һәм юлдашларына да биргән*.
27 Аннары:
– Кеше шимбә көн өчен түг ел, ә бәлк и шимбә көн кеше өчен ярат ылган. 28 Шуңа
күрә Адәм Угл ы шимбә көннең дә Хуҗ асыд ыр, – дип өстәде.

3

Кулы корышкан кешенең савыг уы

Гайс ә яңадан гыйбадәтх анәг ә килде. Анда кул ы корышк ан бер кеше бар
иде. 2 Әгәр Гайс ә шимб ә көнне бер әрс ен савыкт ырса, Аны гаепләрг ә сәб әп
бул ыр иде, дип, берн ичә фарис ей Аның арт ыннан күз әтт е. 3 Кул ы корышк ан ке
шег ә Гайс ә:
– Уртага чыг ып бас, – диде.
4 Ә тег еләрдән исә:
– Шимбә көнне нәрсә эшләргә рөхсәт ителә: яхш ыл ык кыл ыргам ы әллә яман
лыкм ы? Кеше гомерен саклап кал ыргам ы яки һәлак итәргәме? – дип сорад ы.
Фарисейлар дәшмәделәр. 5 Кат ы күңелле бул уларына ачын ып, Гайсә ачу белән
аларга карап алд ы да тег е кешегә:
– Кул ыңн ы суз! – диде.
Авыру адәм кул ын сузд ы, һәм аның кул ы савыкт ы. 6 Гыйбадәтх анәдән чыг уга,
фарисейлар, Гайсәне һәлак итәргә ниятләнеп, сҺируд патша тарафдарлары белән
киңәш корырга тот ынд ылар.
7-8 Гайс ә Үзенең шәкерт ләр е белән Гәл иләя күленә таб а юнәлде. Аңа Гәл иләя
төб әг еннән һәм Яһүд ия дән күп санл ы хал ык иярде. Аның эшләг ән эшләр е ха
кында ишет еп, Иерусал имнән, Идумая дән, Үрд үн аръя гыннан, Сур һәм Сид ун
тир әләр еннән дә күп хал ык килә иде. 9 Хал ык арасында кысыл ып калмас өчен,
шәкертләр енә Гайс ә көймәне әзер тот арг а кушт ы. 10 Бик күпләрне савыкт ырг ан
га күр ә, чирдән инт еккән кешеләр, Гайс әг ә орынмакч ы бул ып, этешеп-төртешеп
Аңа таба омт ылалар, 11 эчләр ендә с явыз рух булг аннар да, Аны күрүг ә карш ында
йөзт үб ән егыл ып:
– Син – Аллаһ ы Угл ы! – дип кычк ыра иделәр.
12 Әмм а Гайс ә Үзенең кем бул уы хак ынд а сөйләүдән явыз рухл арн ы катг ый
итеп тыйд ы.
1

Унике шәкерт сайлау
Шуннан Гайсә тауга күтәрелде һәм Үзе сайлаган кешеләрне янына чак ырд ы;
тег еләр килделәр. 14-15 Болар һәрчак Аның янында бул ырга һәм хал ык арасында
Яхш ы хәбәрне тарат ырга тиешле уни ке кеше иде. Гайсә аларга шулай ук җеннәрне
куы п чыгару кодрәте дә бирде. 16 Менә ул уни ке шәкерт: Гайсә «Петер» дип исем
кушк ан Шим ун, 17 Зебедәй угл ы Ягък уб һәм аның берт уган кардәше Яхъя (Гай
сә аларн ы «Боан ирг ес» дип атад ы, бу – «Күк күкрәү угыллары» дигәнне аңлата),
13

* 2:26 Караг ыз:

«I Патшалар», 21:1-6; «Чыг ыш», 25:30.
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18 Әндри, Фил ип, Барт ул умай, Матт ай, Томас, Һалфай угл ы Ягък уб, Таддай, Кө
рәшче Шим ун* 19 һәм Гайсәгә хыя нәт итәчәк Яһүдә Иск ариот.

Гайсә һәм Белз ебул
Гайсә яңадан өйгә әйләнеп кайтт ы. Анда таг ын шунд ый күп хал ык җыелд ы
ки, Аның һәм шәкертләренең хәтта ашарга да вак ытлары булмад ы. 21 Шуш ы хәлләр
турында ишеткәннән соң, Гайсәнең туганнары, акылдан язган икән Бу, дип уйлап,
Аны үзләре белән алып китмәкче булд ылар.
22 Иерусал имнән килг ән кан ун белг ечләр е исә Гайс ә турында:
– Аның эченә Белзебул* кереп оялаган! Җеннәр башл ыг ы ярдәме белән җеннәрне
куы п чыгара Ул, – дип әйтә иделәр.
23 Гайс ә, шундаг ы хал ыкн ы Үз янына җыеп, гыйбр әтле сүзләр ярдәмендә болай
дип сөйләде:
– Ничек итеп шайтан шайтанны куып чыгарсын инде? 24 Бүлгәләнгән патшалык
яши алмый. 25 Әгәр гаиләдә дошманлык хөкем сөрсә, гаилә таркалмый калмый. 26 Ә
инде шайтан, үзенә үзе каршы чыгып, үз-үзе белән дошманлашып яшәсә, аның соңгы
сәгате сукты дигән сүз. 27 Берәү дә, көчленең өенә кереп, аны бәйләмичә, малын талап
чыга алмас; бәйләсә генә, өен талап чыга алыр. 28 Хак сүз әйтәм сезгә: адәм баласының
кылган барча гөнаһлары, нинди генә көфер сүзе дә кичерелер, 29 әмма Изге Рухны
көфер итүче һичкайчан кичерелмәс, аның гөнаһы мәңге җуелмас.
30 Кайб ер әүләр бит Гайс ә турында, Аның эчендә явыз рух бар, дип әйт ә иделәр.
20

Гайсәнең анасы һәм туганнары
31 Шулв ак ыт Гайс әнең анасы белән энеләр е килделәр һәм, үзләр е ишег алд ында
кал ып, Аны чак ырырга кеше җибәрделәр. 32 Гайсәнең әйләнә-тирәсенә бик күп
хал ык җыелган иде.
– Сине тышта анаң һәм энеләрең көтә, – диделәр Аңа.
33 – Кем Минем анам? Туг аннарым кем? – диде Гайс ә аларг а җав ап итеп, 34 ан
нары, әйләнә-тирәсендә утыруч ыларга карап, болай диде:
– Менә Минем анам һәм туганнарым. 35 Аллаһ ы ихт ыя рын үтәүчеләр Миңа ир
туган ым да, кыз туган ым да, анам да бул ыр.

4

Чәчүче хакында гыйб рәтле хикәя

Гайсә янә күл буенда кешеләргә гыйлем бирә башлады. Аның янына бик күп ха
лык җыелганга күрә, Ул көймәгә утырды. Көймә күл өстендә иде, ә халык яр буенда
калды. 2 Гыйбрәтле хикәял
 әр ярдәмендә Гайсә аларга күп нәрсәләр турында сөйләде:
3 – Тыңлаг ыз: менә бер адәм чәч үг ә чыкк ан, ди. 4 Чәчкән вак ытт а орл ыкн ың бер
өлеше юл буена төшкән, һәм кошлар, очып килеп, аны чүпләп бетергән. 5 Икенче
1

* 3:18 Көрәшч е Шим ун

– Рим хак имлег ен көч куллан ып бәреп төшерү өчен көрәшкән яһүд и
ләр төркеменең әгъзасы.
* 3:22 Белз ебул – ибл ис исемнәр енең берс е. Белз ебул кәнг ан иләрнең илаһ ы булг ан. Аны явыз
рухлар башл ыг ы дип санаг аннар. (Караг ыз: «IV Патшалар», 1:2.)
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бер өлеше аз туфракл ы ташл ы урынга төшкән. Орл ык өстә генә ятк анга күрә, бик
тиз шыт ып чыкк ан. 6 Ә инде коя ш чыг ып кызд ыра башлагач, там ырлан ып өлг ер
мәгәнгә, үсент еләр шиңеп төшкән. 7 Орл ыкн ың кайберсе күгән куа г ы арасына
төшкән. Куак, үсеп-киңәеп, аны басып киткән, һәм үсентеләр башак бирмәгән. 8 Ә
башк а орл ыклар уңд ырышл ы җиргә төшкән. Алар үсеп күтәрелгән һәм утызлата,
алтм ышлата, йөзләтә уңыш биргән.
9 – Колаг ы булг аннар – ишетс ен! – диде Гайс ә.
10 Үзләр е генә калг ач, юлдашлары һәм уни ке шәкерт е Гайс әдән гыйбр әтле хи
кәя ләр хак ында сорад ылар.
11 – Аллаһ ы Патшал ыг ын ың сер е сезг ә ачылг ан, – диде Гайс ә аларг а, – башк а
ларга исә киная ле хикәя ләр ярдәмендә әйтелә. 12 Бу шун ың өчен ки:
«Ничек кенә карасалар да – күрмәсләр,
ничек кенә тыңласалар да – ишетмәсләр һәм төшенмәсләр.
Әгәр алар ишетеп-күрсәләр,
Аллаһ ыга борыл ырлар,
һәм гөнаһлары кичерелер иде»*.
Сез бу киная ле хикәя нең мәгънәсен аңламад ыг ызм ын и? – дип сорад ы алардан
Гайсә. – Алайса ничек башк а хикәя ләрне аңларсыз икән? 14 Чәч үче сүз чәчә. 15 Юл
буена төшкән орл ыклар чәчкән сүзне ишет үче адәмнәрне белдерәдер. Әмма шай
тан, килеп, алар күңеленә сал ынган сүзне шунда ук алып китә. 16 Ташл ы урынга
чәчелгәне исә – сүзне ишет ү белән шатлан ып кабул итүчеләр. 17 Әмма там ырлары
булмаганга, аларн ың түземлег е күпкә җитм и. Сүз арк асында авырл ыклар һәм эзәр
лекләүләр башланса, бик тиз кире чиг енәләр. 18 Ә башк алары исә күгәнлеккә төш
кән орл ыкк а охш ыйлард ыр: алар сүзне ишетәләр, 19 әмма торм ыш мәшәк атьләре,
байлык арт ыннан куу һәм башка теләкләр, аларның күңеленә үтеп, ишетелгән сүзне
басып китәләр, һәм сүз уңыш бирм и. 20 Ә инде уңд ырышл ы җиргә чәчелгәне – сүзне
ишетеп, аны кабул итүчеләр: алар утызлата, алтм ышлата, йөзләтә уңыш бирәләр.
13

Янып торган шәмне шәмдәлгә куя лар
Аннары Гайсә аларга:
– Шәмне чүлмәк яки сәке аст ына куя р өчен алып керәләрмен и? Киресенчә,
аны шәмдәлгә утырт ып куя лар! – диде. – 22 Фаш ителм ичә һичбер яшерен нәрсә,
ачылм ыйча бер генә сер дә калмая чак. 23 Колаклары булганнар – ишетсеннәр!
24 Аннары Гайс ә аларг а болай дип әйтт е:
– Ишеткән сүзләргә игът ибарл ы бул ыг ыз. Нинд и үлчәм белән үлчәсәг ез, сезгә
дә шунд ый үлчәм белән үлчәп бирерләр һәм өстәрләр дә. 25 Кемдә бар булса, аңа
янә бирелер, ә кемдә юк икән, аңардан булган ы да тарт ып алын ыр.
21

Орлык хакында гыйб рәтле сүзләр
26

Әйт кәннәргә өстәп, Гайсә болай диде:

* 4:12 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 6:9-10.
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– Аллаһ ы Патшалыг ы менә нәрсәгә охшаган: кеше орлык чәчә, 27 аннары ул төнлә
йокл ый, көндезен тора, ә орл ык, шыт ып чыг ып, өскә үрмәл и. Кеше мон ың ничек
бул уы н белм и дә. 28 Җир үзеннән-үзе уңыш бирә: башта – сабак, аннары – башак,
шуннан соң башак тул ы орл ык үстерә. 29 Ә инде ашл ык өлг ерүгә, кеше кулга урак
ала, чөнк и ашл ык урыр вак ыт җитә.
Горчица орлыгы хакында гыйб рәтле хикәя
Гайсә, сүзен дәвам итеп:
– Аллаһ ы Патшал ыг ын нәрсә белән чаг ышт ырырга һәм ничек итеп тасвирларга
икән? – диде. – 31 Ул – горч ица орл ыг ы кебек: җиргә чәчкән вак ытта бөтен орл ык
лардан кечкенәрәк. 32 Ә инде чәчкәч шыт ып чыга һәм бөтен үсемлекләрдән биегрәк
бул ып үсә, аның зур-зур ботаклары күләгәсендә хәтта кошлар оя корырл ык була.
33 Шунд ый гыйбр әтле сүзләрне Гайс ә кешеләрг ә күп сөйләде, ләк ин Ул алар
аңлардай нәрсәләр турында гына сөйл и иде. 34 Ул һәрвак ыт шулай гыйбрәтле хи
кәя ләр ярдәмендә сөйл и, ә инде шәкертләре белән ялг ызы калгач, аларга барын
да аңлат ып бирә иде.
30

Гайсәнең давылны тынычланд ыруы
Шул көнне кичен шәкертләренә Гайсә:
– Әйдәг ез, күлнең аръя г ына чыг ыйк, – диде, һәм 36 шәкертләре, хал ыкн ы калд ы
рып, Аның янына көймәгә утырд ылар да юлга кузгалд ылар. Анда башк а көймәләр
дә бар иде. 37 Кинәт кенә көчле давыл күтәрелде һәм, дулк ыннар көймәгә бәрелеп,
аның эченә су тула башлад ы. 38 Гайсә исә көймәнең койрыг ында баш ын мендәргә
сал ып йок ыга киткән иде. Шәкертләре, Аны уят ып:
– Остаз, батабыз бит! Ә Синең исеңдә дә юк! – диде.
39 Ул, торып, җилне тыйд ы, ә күлг ә:
– Шаулама, тын ычлан! – дип боерд ы.
Җил туктад ы, һәм әйләнә-тирәдә тынл ык урнашт ы.
40 – Ни өчен сез шунд ый курк ак? Әле һаман ышан ыч ыг ыз юкм ы? – диде Гайс ә
аларга.
41 Котлары алынг ан шәкертләр бер-берсенә:
– Кем соң Ул? Җил дә, күл дә Аңа буйсына ич, – диештеләр.
35

5

Гайсәнең җенле кешене савыктыруы

Менә алар Гәл иләя күленең аръя г ындаг ы Герәсә җиренә килеп туктад ылар.
Гайсә көймәдән төш үгә, кабер-мәгарәдән* карш ына җен каг ылган бер кеше
килеп чыкт ы. Ул кеше шунда, мәгарәләрдә яшәп, аны һичберкем хәтта чылбыр
белән дә бәйләп куя алмаган: 4 күп тапк ырлар аяк-кулларын чылбыр белән бәйлә
сәләр дә, ул барыбер чылбырн ы өзгән, богауларн ы ватк ан; һәм берәү дә аны җиңә
алмаган. 5 Ул шулай, көне-төне, берт уктаусыз кычк ырып һәм үзен-үзе ташлар бәреп
кыйнап, каберләр арасында, тауларда йөри иде.
1

2-3

* 5:2-3 ...кабер-мәгарәдән... – Яһүдиләр мәетне тауда тишеп ясалган кабер-мәгарәләргә куйганнар.
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6 Гайс әне ул еракт ан ук күр еп алд ы һәм, йөг ер еп килеп, аяг ына егылд ы да 7 кат ы
итеп кычк ырып җибәрде:
– Аллаһ ы Тәгалә Угл ы Гайсә! Сиңа миннән ни кирәк? Аллаһ ы хак ына ялварып
сорыйм: газаплама мине.
8 Чөнк и Гайс ә әлег е кешенең эченә оялаг ан җенг ә: «Явыз рух, бу адәмнән чыг ып
кит!» – дип боерган иде.
9 – Исемең ничек синең? – дип сорад ы Гайс ә җеннән.
– Без бик күптер, шуңа күрә минем исемем – Гаскәр*, – дип җавап бирде тег е.
10 Һәм явыз рухлар Гайс әдән үзләр ен бу җирдән куы п җиб әрмәв ен үтенделәр.
11 Якында гына, тау бит ендә, шакт ый зур дуңг ыз көт үе утлап йөри иде.
12 – Безне әнә тег е дуңг ызлар янына җиб әр, шулар эченә керикче! – дип ялв арып
сорад ы Гайсәдән явыз рухлар.
13 Гайс ә рөхс әт итүг ә, явыз рухлар, тег е кешедән чыг ып, дуңг ызлар эченә керде
ләр, һәм ике мең баш дуңг ыздан торган көт ү шунд ук текә ярдан күлгә ташланд ы
да бат ып үлде.
14 Көт үчеләр, кач ып кит еп, бу хакт а шәһәрдә һәм аның тир әс ендәг е авылларда
сөйләп йөрделәр. Анда яшәүчеләр, ни булган ын карарга дип, 15 Гайсә янына килде
ләр, эченә җеннәр өере кереп оялаган кешенең киенгән һәм акыл ына килгән хәлдә
утыруы н күреп курк ып калд ылар. 16 Әлег е вак ыйган ың шаһ итлары җен каг ылган
кеше белән, дуңг ызлар белән ни булган ын сөйләп бирделәр. 17 Шуннан соң алар
Гайсәнең бу яклардан кит үен үтенә башлад ылар.
18 Гайс ә көймәг ә утырг ан чакт а, җеннән кот ылг ан тег е кеше Аның белән кит әрг ә
рөхсәт сорад ы. 19 Әмма Гайсә риза булмад ы:
– Бар, өеңә кайт ып, Раббын ың сиңа нинд и мәрхәмәт күрсәт үен һәм синең өчен
нәрсә эшләвен туганнарыңа сөйлә, – диде.
20 Тег е кеше, кит еп, үзе өчен Гайс әнең нәрс ә эшләв е турында Ун калада сөйләп
йөрде; аның сүзләрен һәркем таң кал ып тыңлад ы.

Үлгән кыз һәм авыру хатын
Гайсә көймәдә янә күлнең аръя г ына чыкк ач, яр буенда Аның янына таг ын
бик күп хал ык җыелд ы. 22 Гыйбадәтх анә башл ыкларын ың Яһир исемлесе, Гайсәне
күрүгә, аяг ына килеп егылд ы 23 һәм:
– Кызым үлем хәлендә ята. Килеп, кулларың белән аңа орынсаң, ул савыг ыр
һәм яшәр иде! – дип ялварырга тот ынд ы.
24 Гайс ә аның белән кит еп бард ы.
Алар арт ыннан, Гайсәне һәр яктан кысрыклап, бик күп хал ык иярде. 25-26 Арада
уни ке ел дәвам ында кан кил үдән газапланган бер хат ын да бар иде. Ул бик күп
табибларда дәваланган, бөтен байл ыг ын сарыф итсә дә, файдасын күрмәгән, ки
ресенчә, аның хәле начарлана гына барган. 27-28 Гайсә хак ында ишеткәннән соң:
«Аның киеменә генә каг ылсам да савыг ыр идем», – дип уйлап, әлег е хат ын хал ык
арасында, арттан килеп, Гайсәнең киеменә каг ылд ы, 29 һәм, кан кил ү шунд ук
21

* 5:9 Гаск әр – грекч а «лег ион», римл ыл арн ың 6000 суг ышч ыд ан торг ан иң зур хәрби төркеме.
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туктап, хат ын үзенең тул ысынча савыг уы н тойд ы. 30 Гайсә исә, Үзеннән көч кит
кәнне тоеп, арт ына борылд ы да хал ыктан:
– Минем киемемә кем каг ылд ы? – дип сорад ы.
31 – Хал ыкн ың ничек кысрыклавын күр ә торып, Син ни өчен, кем каг ылд ы, дип
сорыйсың? – диде Аңа шәкертләре.
32 Әмм а Ул Үзенә орынг ан кешене күзләр е белән эзл и бирде. 33 Курк уы нн ан
калт ырап төшкән хат ын, үзенең сихәтлән үен аңлап, хал ык арасыннан чыкт ы һәм,
Гайсә алд ына егыл ып, дөресен сөйләп бирде.
34 – Кызым, сине ышан уы ң савыкт ырд ы, имин йөр һәм сәламәт бул, – диде аңа
Гайсә.
35 Гайс ә шулай дип сөйләп торг ан арада, гыйбадәтх анә башл ыг ын ың өеннән
килеп, башл ыкк а:
– Кызың вафат. Остазн ы ник борч ып торырга, – дип әйттеләр.
36 Әмма Гайс ә, аларн ың сүзләр ен игът ибарг а алм ыйча, башл ык булг ан кешег ә:
– Курыкма, тик ышан гына! – диде.
37 Пет ер, Ягък уб һәм Ягък убн ың берт уг ан кардәше Яхъядан башк а Гайсә һичкемгә
Үзе белән барырга рөхсәт итмәде. 38 Башл ыкн ың өе янына килгәч, Гайсә ыгы-зыгы
килеп йөрүчеләрне һәм такмаклый-такмаклый үкереп елауч ыларн ы күрде.
39 – Ниг ә сез ыгы-зыгы киләс ез, ниг ә елыйсыз? Бала үлмәг ән, йокл ый гына
ул, – диде Гайсә, өйгә кергәч.
40 Аңардан көләрг ә тот ынд ылар, әмма Ул аларн ы куы п чыг ард ы да кызн ың атаанасын, Үзенең юлдашларын алып, кыз ятк ан бүлмәгә керде. 41 Балан ың кул ыннан
тот ып, Гайсә аңа:
– Тал ита, кум! («Кызым, сиңа әйтәм, тор!») – диде.
42 Кыз бала шунд ук аяг ына торып баст ы һәм йөр еп китт е (аңа уни ке яшь иде).
Шуш ы хәлне күрүчеләр хәйран калд ылар. 43 Гайсә исә аларн ы, бу хакта һичкем
белергә тиеш түг ел, дип кисәтте, ә кыз балан ы ашат ырга кушт ы.

6

Гайсәне Насарада инк яр итүләре

Гайс ә, шәкертләр е белән берг ә ул яклардан кит еп, Үзе яшәг ән шәһәрг ә
кайтт ы. 2 Шимб ә көнне Ул гыйбадәтх анәдә гыйлем бирде. Аны тыңлаг ан
һәммәс е:
– Бу гыйлемнәр Аңа кайдан килгән?! Нинд и тирән гак ыл бирелгән Аңа! Шунд ый
кодрәтле эшләрне ничек итеп кыла икән Ул? – дип гаҗәпләнде. – 3 Балта остасы
түг елме соң Ул? Мәрья мнең угл ы һәм Ягък уб, Йосис, Яһүдә, Шим унн ың абыйсы
түг елме? Аның сеңелләре биредә, безнең арада яши түг елме соң?
Шул рәвешле, алар Аны кире какт ылар.
4 – Пәйг амб әрне һәр җирдә ихт ирам итәләр, тик үз илендә, үз туг аннары һәм
гаиләсе тарафыннан гына хөрмәт юк аңа, – диде аларга Гайсә.
5 Шуңа күр ә Ул анда һичн инд и кодр әтле эш кыла алмад ы, куллары белән оры
нып, фәк ать берн ичә авыру кешене генә савыкт ырд ы. 6 Аларн ың ышанмаулары
Гайсәне гаҗәпкә калд ырд ы.
1
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Гайсәнең шәкерт ләрне озатуы
Гайсә, әйләнә-тирәдәге авылларда йөреп, хал ыкк а гыйлем бирүен дәвам итте.
Беркөн Ул уни ке шәкертен чак ырып алд ы да, аларга явыз рухларн ы куарга хок ук
биреп, икешәрләп-икешәрләп юлга озатт ы.
8 – Юл таягыннан тыш икмәк тә, биштәр дә алмагыз, билбау янчыгына акча да
салмагыз; 9 аягыгызга киегез, үзегез белән хәтта алмаш күлмәк тә алмагыз, – диде Ул
аларга. 10 – Кайсы йортта тукталсагыз, шул урыннан киткәнче, әлеге йортта калыгыз.
11 Берәр җирдә сезне кабул итмичә, сүзләрегезне тыңлап та тормасалар, ул урыннан
киткәндә, аякларыгыздан тузанны кагып төшерегез: алар өчен бу кисәтү булыр.
12 Шуннан шәкертләр, юлг а чыг ып, кешеләрне тәүб әг ә килерг ә өндәп йөрделәр,
13 күп җеннәрне куы п чыг ард ылар һәм, зәйт үн мае сөрт еп, байт ак авыру кешеләрне
савыкт ырд ылар.
7

Чумд ыручы Яхъяның үлеме
Гайсәнең исеме халык теленә кергәч, Аның турындагы хәбәр Һируд патшага да
килеп иреште. Берәүләр Гайсә турында: «Үледән терелгән Чумдыручы Яхъя бу, шуңа
күрә Аның кодрәтле эшләр күрсәтергә куәте бар», – дип сөйләсә, 15 башкалар: «Ильяс
бу», – диде, бүтәннәр исә: «Борынгы заманнардагы сыман бер пәйгамбәр», – дип әйтте.
16 Шуш ыларн ы ишет еп, Һируд:
– Мин баш ын кистергән Чумд ыруч ы Яхъя Ул, үледән терелгән әнә! – диде.
17 Һируд, үзенең берт уг ан кардәше Фил ипнең хат ын ы Һируд ия г ә өйлән ү сәб әпле,
Яхъян ы, кулга алып, зинданга утырт ып куйган иде. 18 Чөнк и Яхъя Һирудк а: «Сиңа
берт уган кардәшеңнең хат ын ы белән яшәргә ярам ый», – дип әйт кән була. 19 Һиру
дия, Яхъяга ачу саклап, аны үтертергә тел и, әмма берн и эшл и алм ый иде. 20 Яхъя
ның тәкъва вә изг е кеше икәнен белгән Һируд аңардан курк а һәм аны һаман яклап
килә иде. Яхъян ың сүзләре патшан ы борч ыса да, ул аны рәхәтләнеп тыңл ый иде.
21 Үзенең туг ан көне уңаеннан Һируд дәр әҗәле түр әләрне, гаскәр башл ыкла
рын һәм Гәл иләя сөлкәннәрен аш мәҗлесенә чак ыргач, Һируд ия гә җай чыкт ы.
22 Мәҗлескә Һируд ия нең кызы да керде. Ул анда биеде, һәм аның биюе Һирудк а
вә кунакларга бик ошад ы. Патша аңа:
– Ни теләсәң, шун ы сора: барын да бирермен! – диде. 23 Һәм ант итеп әйтте:
– Хәтта патшал ыг ымн ың ярт ысын сорасаң да, бирермен!
24 Кыз, барып, анасыннан:
– Миңа нәрсә сорарга? – диде.
– Чумд ыруч ы Яхъян ың баш ын сора, – диде тег есе.
25 Кыз шунда ук, патша янына барып:
– Чумд ыруч ы Яхъян ың баш ын, тәл инкәгә сал ып, хәзер үк миңа кит ерүеңне
тел им! – дип үтенде.
26 Патша зур кайгыга төшсә дә, кунаклары алдында ант иткәч, каршы килергә ба
тырчылык итмәде. 27 Ул шунда ук, Яхъяның башын китерергә кушып, җәлладны*
14

* 6:27 Җәлл ад

– үлем җәзасын башк аруч ы.
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зинданга җибәрде. Сакч ы, барып, Яхъян ың баш ын кисте 28 һәм, тәл инкәгә сал ып,
кызга китереп бирде, ә кыз исә анасына тапш ырд ы. 29 Яхъян ың шәкертләре, бу
хакта ишетеп, аның гәүдәсен килеп алд ылар һәм кабергә салд ылар.
Биш мең кешене ашату
30 с

Рәсүлләр, Гайсә янына әйләнеп кайт ып, эшләгән эшләре, хал ыкн ы нәрсәгә
өйрәт үләре хак ында бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. 31 Ул аларга:
– Ә хәзер, берәр аулак урынга барып, ял итеп алыйк, – диде.
Чынлап та, һаман кемнәрдер бер-бер артл ы яннарына килеп торганга күрә, алар
ның хәтта ашап алырга да вак ытлары калм ый иде.
32 Шуннан алар, көймәгә утырып, аулак урынга юнәлделәр. 33 Әмма кешеләр аларның
китеп баруын күрделәр. Күбесе, аларны танып, әйләнә-тирәдәге барлык шәһәрләрдән
яр буйлап алар барасы урынга ашыкты һәм көймәдән алданрак шунда килеп җитте.
34 Ярга чыккач, Гайсә шактый зур халык төркемен күрде һәм аларны бик кызганды,
чөнки алар көтүчесез сарыклар кебек иде. Шуннан аларны күп нәрсәләргә өйрәтә
башлады. 35 Вакыт соң иде инде, һәм шәкертләре, Аның янына килеп:
– Биредә бик аулак, вак ыт та соң инде. 36 Китсеннәр алар, якын-тирәдәге авылсалаларга барып, үзләренә ашарга сат ып алсыннар, – диделәр. 37 Әмма Гайсә шә
кертләргә:
– Үзег ез ашат ыг ыз аларн ы, – дип җавап кайтард ы.
– Әллә без ике йөз динарл ык* икмәк сат ып алып ашат ыйкм ы? – диде алар.
38 – Сездә күпме икмәк бар? Барып караг ыз әле, – диде Ул. Тег еләр карап килеп:
– Биш икмәк һәм ике бал ык, – дип җавап бирде.
39 Гайс ә Үзенең шәкертләр енә хал ыкн ы, төркемнәрг ә бүлеп, яшел чир әмг ә утыр
тырга кушт ы. 40 Тег еләр, йөзәр һәм иллешәр кешелек төркемнәргә бүленеп, тезе
лешеп утырд ылар. 41 Гайсә биш икмәк белән ике бал ыкн ы алд ы да күккә карап
шөкрана кылд ы һәм, хал ыкк а сынд ыргалап өләшер өчен, икмәкне шәкертләренә
бирде. Ике бал ыкн ы да Ул бөтенесенә бүлеп бирде. 42 Барысы да туйганч ы аша
ды. 43 Аннары икмәк һәм бал ык сын ыкларын, җыеп, уни ке кәрзингә тут ырд ылар.
44 Тамак туйдырган ирләрнең сан ы биш мең иде.
Гайсәнең су өстеннән атлап килүе
Шуннан Гайсә Үзенең шәкертләренә көймәдә карш ы ярдаг ы Бәйт-Сайдага
чыга торырга кушт ы, Үзе исә, хал ык кайт ып киткәнче, алар янында тотк арланд ы.
46 Хал ык белән саубуллашк ач, Ул дог а кыл ыр өчен тауг а күт әр елде.
47 Кич җиткәндә, көймә күл урт асында иде инде, ә Ул берүзе яр буенда калд ы.
48 Шәкертләр енең карш ы искән җил белән көр әш үләр ен, ишә-ишә хәлдән таюла
рын күреп, иртәнг е өч белән алт ы арасында* Ул, су өстеннән атлап, алар янына
45

* 6:37 Дин ар

– көмеш тәңкә. Эшченең бер көнлек хезмәт хак ын тәшк ил иткән.
– Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: төннең дүр
тенче сак вак ыт ында. Рим сист емасы буенча, төн өчәр сәг атьтән торг ан дүрт сак вак ыт ына
бүленг ән булг ан.

* 6:48 ...ирт әнг е өч бел ән алты арасынд а...
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китте. Гайсә яннарыннан үтеп китәргә теләгән иде, 49-50 әмма шәкертләре, Аның
су өстеннән кил үен күреп, өрәктер дип уйлад ылар да кычк ырып җибәрделәр: Аны
күрүгә, аларн ың котлары очт ы.
– Тын ычлан ыг ыз, Мин бу! Курыкмаг ыз! – диде Гайсә, шунда ук алар белән сөй
ләшә башлап, 51 һәм алар янына көймәгә кереп утырд ы. Шунда җил тынд ы. Бу хәл
шәкертләрне таг ын да ныграк гаҗәпләндерде. 52 Икмәк белән булган вак ыйган ы
бит алар аңламад ылар, чөнк и йөрәкләре туң иде.
53 Көймәдәг еләр, күлне кичеп, Генн исарет шәһәрендә яр буена килеп тукт ад ылар.
54 Алар көймәдән чыг уг а, кешеләр Гайс әне тан ып алд ылар һәм, 55 Аның кил үен
хәбәр итеп, бөтен әйләнә-тирәне йөг ереп әйләнеп чыкт ылар. Шуннан Гайсә тук
талган урынга түшәктә ятуч ы авыруларн ы китерә башлад ылар. 56 Гайсә кая гына
килсә дә – авылларга, шәһәрләргә, берәрсенең биләмәсенәме, – бөтен җирдә авы
руларн ы ачык урынга китереп сала һәм Аның чабуы на булса да каг ыл ырга рөхсәт
бирүен үтенә иделәр. Каг ылган һәр кеше савыга иде.

7

Ата-баба йолалары

Бервак ыт Гайсә янына фарисейлар һәм Иерусал имнән килгән берн ичә ка
нун белг ече җыелд ы. 2 Алар Гайсә шәкертләреннән кайберләренең пычрак кул
белән, ягън и кулларын юмыйча ашауларына игът ибар иттеләр.
3 Фарис ейл ар, барл ык яһүд иләр кеб ек үк, ата-бабадан килг ән йол ал арн ы төг әл
үтәп, кул юмыйча ашарг а утырм ыйлар иде. 4 Баз ардан кайт к ач та, алар рәв ешен
кит ер еп юынм ыйча ашарг а утырм ыйлар, шулай ук бик күп башк а нәрс әләрне,
мәс әлән, кас ә, чүлмәк, бак ыр савытл арн ы юуга караг ан күрс әтмәләрне төг әл
үтиләр иде.
5 Фарис ейлар һәм кан ун белг ечләр е Гайс әдән:
– Ни өчен Синең шәкертләрең ата-бабадан килгән йолаларн ы үтәм иләр, ризык
ны пычрак кул белән ашыйлар? – дип сорад ылар.
6 Ул аларг а болай дип җав ап бирде:
– Икейөзлеләр сез! Ишаг ыйя пәйгамбәр үзенең язмаларында сезнең хакта, ал
дан күреп, дөрес әйт кән:
«Бу хал ык Мине телдә генә хөрмәт итә,
ә йөрәг е аның Миннән ерак.
7
Миңа табын улары да бушк а:
алар кеше уйлап чыгарган каг ыйдәләргә өйрәтәләр»*.
1

Сез, Аллаһ ы әмерен читтә калд ырып, кеше урнашт ырган йолаларн ы үтисез.
Үзег езнең йолаларн ы үтәр өчен, шунд ый оста итеп Аллаһ ы әмерен кире кага
сыз! – дип дәвам итте Гайсә. – 10 Муса: «Үзеңнең атаңн ы һәм анаңн ы хөрмәт ит»*
һәм «Атасын яки анасын хурлаган кеше үлем җәзасына тарт ыл ырга тиеш»*, – дип
8
9

* 7:6-7 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 29:13.
«Чыг ыш», 20:12; «Кан ун», 5:16.
7:10 Караг ыз: «Чыг ыш», 21:17; «Левиләр», 20:9.

* 7:10 Караг ыз:
*
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әйт кән. 11 Ә сез: «Әгәр кеше үзенең атасына яки анасына: „Сиңа бирәсе әйберне мин
Аллаһ ыга корбан (ягън и, Аллаһ ыга тиешле бүләк) итәргә вәгъдә бирдем“, – дип
әйтә икән, 12 ул кеше инде ата-анасы өчен бернәрсә дә эшләмәскә мөмк ин», – дип
өйрәтәсез. 13 Сез үзег ез өйрәткән тәрт ипләрег ез белән Аллаһ ы сүзен юкк а чыга
расыз һәм шун ың ише нәрсәләрне байтак эшл исез.
14 Ул, янә Үз янына хал ыкн ы чак ырып алып:
– Әйт кәннәремне тыңлаг ыз һәм аңларга тырыш ыг ыз! – диде. – 15 Кеше эченә
читтән кергән һичнәрсә аны нәҗесл и алм ый, киресенчә, эченнән чыкк ан нәрсә
кешене нәҗесл и. [16 ]*
17 Гайс ә, хал ыкн ы урамда калд ырып өйг ә керг әч, шәкертләр е Аңардан бу сүз
ләрне аңлат ып бирүен сорад ылар.
18 – Әйт кәннәр емне әллә сез дә аңлам ыйсызм ы?! – диде Ул аларг а. – Кешенең
эченә читтән кергән һичнәрсә аны нәҗесл и алмаганн ы аңлам ыйсызм ы? 19 Кеше
нең йөрәг енә түг ел, ә карын ына керә ул һәм аннары чыгарып ташлан ыла бит! (Бу
сүзләре белән Гайсә бөтен ризыкн ың да счиста бул уы н белдерде.)
20 – Ә кешене исә эченнән чыкк ан нәрс ә нәҗесл идер, – дип дәв ам итт е Гай
сә. – 21-22 Фәхешлеккә, урлаш уга, кеше үтерүгә, зинач ыл ыкк а этәрүче явыз ни
ятләр, шулай ук саранл ык, яманл ык, мәкерлек, әхлаксызл ык, көнчелек, хурлау,
тәкәбберлек, акылсызл ык кешенең йөрәг еннән килә. 23 Әнә шул яманл ыкларн ың
һәммәсе, кешедән чыг ып, аны нәҗесл идер.
Мәҗүси хатынның Гайсәгә ышануы
24 Аннары Гайс ә Сур шәһәр е тир әс енә юл алд ы. Анда Ул бер йортт а тукт алд ы.
Бирегә кил үе турында Ул һичкемгә белдерергә теләмәгән иде, әмма мон ы яшереп
кал у мөмк ин булмад ы. 25 Кызына явыз рух каг ылган бер хат ын, Гайсә хак ында
ишеткәннән соң шунд ук Аның янына килеп, аяг ына егылд ы. 26 сМәҗ үси бу хат ын
чыг ыш ы белән Сүрия Фойн икәсе төбәг еннән иде. Ул Гайсәдән кызын ың эчендәг е
җенне куы п чыгаруы н үтенде. 27 Гайсә исә аңа:
– Башта балалар тамак туйд ырсын, – диде. – Икмәкне, балалардан тарт ып алып,
көчекләргә ташлау яхш ы түг ел.
28 – Шулай, Әфәндем, – дип җав ап бирде хат ын, – ләк ин көчекләр дә өст әл ас
тында балалардан коелган валч ыкларн ы ашый бит.
29 – Шулай дип җав ап бирг әнең өчен, өеңә кайт а аласың: җен инде кызыңнан
чыкт ы, – диде аңа Гайсә.
30 Хат ын өенә әйләнеп кайтт ы һәм кызын ың түшәкт ә исән-сау ятуы н күрде. Җен
аның эченнән чыкк ан иде инде.

Гайсәнең телсез, чукрак кешене савыктыруы
Сур якларыннан кайт ышл ый Гайсә, Сид ун аша үтеп, Ун кала төбәг ендә Гәл и
ләя күленә чыкт ы. 32 Шунда Гайсә янына чукрак һәм начар сөйләшә торган берәүне
алып килеп, Аның әлег е кешегә куллары белән орын уы н үтенделәр. 33 Гайсә аны
31

* 7:16 Кайб ер

кулъязмаларда 16 нчы аять тә бар: «Колаг ы булг аннар – ишетсен!»
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хал ык төркеменнән читкәрәк алып китте дә тег енең колаг ына бармаг ын тыкт ы,
аннары, Үзенең бармаг ына төкереп, теленә каг ылд ы һәм, 34 күккә карап, тирән
итеп сул ыш алд ы да чукрак кешегә:
– Эффата! («Ачыл!») – диде.
35 Шунда ук тег е кешенең колаг ы ишет ә башлад ы һәм теле чишелде, ул ачык итеп
сөйләшәргә тот ынд ы. 36 Кешеләргә Гайсә бу хакта берәүгә дә сөйләмәскә кушт ы.
Әмма Ул тыйган саен, кешеләр күбрәк сөйл и бирделәр. 37 Аларн ың гаҗәплән үе
чиксез иде.
– Ул нәрсә генә эшләсә дә, яхш ы итеп эшл и: чукраклар ишетә башл ый, телсез
ләрнең теле ачыла! – диде алар.

8

Дүрт мең кешене ашату

Ул көннәрдә таг ын бик күп кеше җыел ып, аларн ың ашар ризыклары калма
гач, Гайсә, шәкертләрен чак ырып:
2 – Кешеләр кызг ан ыч. Алар инде өч көн Минем янда, ә ашарларына һичнәр
сәләре юк. 3 Әгәр аларн ы өйләренә ач килеш кайтарып җибәрсәм, юлда хәлсезлә
нерләр, чөнк и кайберләре ерактан килгән, – диде.
4 – Барысын да туенд ырыр өчен, чүлдә шун ың кадәр икмәкне кайдан алыйк
соң? – дип сорад ы шәкертләре.
5 – Сездә ничә икмәк бар? – диде Гайс ә.
– Җиде, – дип җавап бирде шәкертләре.
6 Шуннан Гайсә халыкка утырырга кушты. Җиде икмәкне алып Аллаһыга шөкра
на кылгач, икмәкне сындыргалады һәм, халыкка өләшү өчен, шәкертләренә бирде.
Алар икмәкне өләшеп чыктылар. 7 Шәкертләрнең берничә балыгы да бар иде. Гайсә,
шөкрана кылып, балыкны да өләшергә кушты. 8 Кешеләр туйганчы ашадылар, һәм
калган сыныкларны җыйганнан соң, тагын җиде кәрзин тулды. 9 Ашаучыларның
саны дүрт меңгә якын иде. Аннары Гайсә аларны өйләренә кайтарып җибәрде, 10 ә
Үзе шунда ук шәкертләре белән көймәгә утырып, Далманута җирләренә юнәлде.
11 Гайс ә янына фарис ейлар килеп, Аның белән бәхәсләшә башлад ылар һәм, сы
нарга теләп, күктән берәр илаһ и билге күрсәт үен таләп иттеләр. 12 Гайсә, авыр сулап:
– Бүг енг е буы н ни өчен илаһ и билг е таләп итә икән? Хак сүз әйтәм сезгә: бүг енг е
буы нга илаһ и билг е күрсәтелмәя чәк, – диде.
13 Шуннан, аларн ы калд ырып, янә көймәг ә утырд ы һәм карш ы ярг а таба юл алд ы.
1

Фарисейлар һәм Һируд ачыткысы
Гайсәнең шәкертләре үзләре белән ризык алырга онытк ан бул ып чыкт ы –
көймәдә бары тик бер икмәк кенә бар иде. 15 Шәкертләрен кисәтеп, Гайсә аларга:
– Караг ыз аны, фарисейлардан һәм Һируд ачытк ысыннан саклан ыг ыз! – диде.
16 Ә шәкертләр е исә үзара: «Икмәг еб ез булмаг анг а, шулай әйт әдер», – дип сөй
ләнделәр.
17 Аларн ың нәрс ә турында сөйләшкәннәр ен белеп, Гайс ә әйтте:
– Ни өчен сез, икмәг ебез юк, дип сөйләнәсез? Сез әле һаман берн и аңлам ыйсыз
һәм төшенм исезме? Йөрәкләрег ез һаман туң килеш кала бирәме?! 18 Күзләрег ез
14
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бул ып та күрм исез, колакларыг ыз бул ып та ишетм исезме?! Хәтерләм исез дәме?!
19 Биш икмәкне Мин биш мең кешег ә бүлеп бирг әндә, калг ан сын ыкларн ы җыеп,
сез ничә кәрзин тут ырд ыг ыз?
– Уни ке, – дип җавап бирде шәкертләре.
20 – Ә җиде икмәкне дүрт мең кешегә бүлгәндә, ничә кәрзин сынык-санак җыйдыгыз?
– Җиде, – дип җавап бирде тег еләр.
21 – Әллә һаман аңлам ыйсызм ы?! – диде шунда Гайс ә аларг а.
Гайсәнең Бәйт-Сайдада бер сукыр кешене савыктыруы
Аннары алар Бәйт-Сайдага килделәр. Биредә Гайсә янына бер сук ырн ы китер
деләр һәм аңа кул ы белән орын уы н үтенделәр. 23 Гайсә, сук ырн ы җитәкләп, авыл
читенә алып чыкт ы, аның күзләренә төкереп, баш ына кул ын куйд ы һәм:
– Берәр нәрсә күрәсеңме? – дип сорад ы. 24 Тег е, әйләнә-тирәсенә күз сал ып:
– Кешеләрне күрәм, ләк ин алар йөри торган агачлар бул ып күренә, – диде.
25 Гайс ә аның күзләр енә таг ын бер тапк ыр кулларын тидер еп алг ач, тег е текәлеп
карад ы һәм ачык итеп күрә башлад ы.
26 – Кара аны, авылг а кер әс е булма, – дип, Гайс ә аны өенә кайт арып җиб әрде.
22

Гайсә кем Ул?
Гайсә Үзенең шәкертләре белән Фил ип Кайсариясе шәһәре тирәсендә урнаш
кан авылларга китте. Юлда барганда, Ул шәкертләреннән:
– Кешеләр Мине кем дип белә? – дип сорад ы.
28 – Бер әүләр Сине – Чумд ыруч ы Яхъя, икенчеләр – Ильяс, кайб ер әүләр исә
пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпл и, – диде алар.
29 – Ә сез, сез Мине кем дип беләс ез? – дип сорад ы Ул алардан.
– Син – Мәсих, – дип җавап бирде Петер.
30 Гайс ә аларг а Үзе хак ында беркемг ә дә сөйләмәскә кушт ы.
27

Үлеме хакында Гайсәнең алдан әйтеп куюы
Шәкертләренә Гайсә болай дип сөйл и башлад ы: «Адәм Угл ына күп газаплар
чигәргә туры килер, өлкәннәр, баш рух ан илар, кан ун белг ечләре Аны читкә тибә
рерләр. Аны үтерерләр, әмма өч көннән Ул терелеп торыр». 32 Бу хакта Ул ап-ачык
итеп әйтте. Шунда Петер Аны читкәрәк алып китте һәм Аңа карш ы сөйләргә то
тынд ы. 33 Ләк ин Гайсә шәкертләргә борыл ып карад ы да:
– Кит янымнан, сибл ис! Уйларың Аллаһ ыдан түг ел, синдә адәм и уйлар, – дип,
Петерне кырт туктатт ы.
34 Үз янына шәкертләр ен һәм хал ыкн ы чак ырып, Гайс ә:
– Минем арттан барырга теләгән кеше, үз-үзеннән баш тарт ып, схач ын күтәрсен
дә Миңа иярсен, – диде. – 35 Җан ын саклап кал ырга теләгән адәм аны югалт ыр.
Ә инде җан ын Минем хакк а һәм Яхш ы хәбәр хак ына югалт к ан адәм аны саклап
кал ыр. 36 Әгәр берәү, бөтен дөнья н ы яулап, җан ын харап итсә, моннан ни файда?
37 Кеше нәрс ә бир еп үз җан ын кайт арып ала алыр икән? 38 Шуш ы имансыз һәм гө
наһл ы буы н алд ында кем дә булса Миннән һәм сүзләремнән гарьләнсә, с Атасының
31
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балк ып торган шөһрәте якт ыл ыг ында Үзенең изг е фәрештәләре белән килгән Адәм
Угл ы да әлег е кешедән гарьләнер.

9

Гайсә янә аларга:
– Хак сүз әйтәм сезгә: шуш ында басып торуч ылардан кайберләрег ез кодрәт
белән кил үче Аллаһ ы Патшал ыг ын күрм ичә дөнья куймас, – диде.
1

Гайсәнең кыя фәте үзгәрү
Алт ы көн узганнан соң, Петер, Ягък уб һәм Яхъян ы Үзе белән алып, Гайсә биек
тауга күтәрелде. Анда алар үзләре генә иде. Шулчак аларн ың күз алд ында Гайсәнең
кыяфәте үзгәреп китте. 3 Аның киеме җир йөзендә һичкем шулай агарталмасл ык,
күз чаг ылд ырырл ык ак төскә керде. 4 Шунда шәкертләр карш ында Ильяс һәм Муса
пәйгамбәр пәйда булд ылар да Гайсә белән сөйләшә башлад ылар. 5 Петер Гайсәгә:
– Остаз! Безнең монда бул уыбыз ничек яхш ы! Әйдә өч чат ыр корыйк: берсе –
Сиңа, берсе – Мусага, берсе Ильяск а бул ыр, – диде.
6 Бу сүзләрне ул нәрс ә дия рг ә дә белмәг әнг ә әйтт е, чөнк и шәкертләр шулк адәр
курк ып калган иде.
7 Шулчак аларн ы бол ыт каплап алып, бол ыт эченнән «Бу Минем сөекле Угл ым
дыр, тыңлаг ыз Аны!» дигән өн килеп иреште. 8 Шәкертләр кинәт кенә як-якларына
каран ып алд ылар, әмма яннарында Гайсәдән башк а һичкемне күрмәделәр.
9 Тауд ан төшкән чакт а, Гайс ә аларг а, Адәм Угл ы үледән тер елг әнчег ә кадәр
биредә күргәннәрег езне һичкемгә әйт мәг ез, дип боерд ы. 10 Алар әлег е боерыкн ы
үтәделәр, әмма үзара: «Аның „үледән терел ү“ дигәне нәрсә аңлата икән?» – дип
баш ватт ылар. 11 Шәкертләре Гайсәдән:
– Ни өчен кан ун белг ечләре, башта Ильяс килергә тиеш, дип әйтәләр? – дип
сорад ылар.
12 – Дөр ест ән дә, әүвәле Ильяс, килеп, бар нәрс әне әзерләп куя р*, – дип җав ап
бирде Гайсә. – Ә ни өчен сИзг е язмада, Адәм Угл ына күп газаплар, кимсет үләр
кичерергә туры киләчәк, дип язылган? 13 Тик Мин сезгә, Ильяс килде инде һәм,
алдан язылганча, аның белән ни теләсәләр, шун ы эшләделәр, дип әйтәм.
2

Гайсәнең җен орган малайны савыктыруы
Калг ан шәкертләр янына әйләнеп кайт к ач, Гайсә һәм өч шәкерт е тег еләр
тирәсенә җыелган күп санл ы хал ыкн ы һәм алар белән бәхәсләшеп торуч ы кан ун
белг ечләрен күрделәр. 15 Гайсәне күреп гаҗәпкә калган хал ык төркеме шунда ук
Аны сәламләргә йөг ерде. 16 Гайсә Үзенең шәкертләреннән:
– Нәрсә хак ында бәхәсләшәсез сез алар белән? – дип сорад ы.
17 Хал ык арасыннан бер әү, җав ап бир еп:
– Остаз! Мин Сиңа үземнең угл ымн ы алып килдем. Аның эченә явыз рух оялап,
угл ымн ы телсез итте, – диде. – 18 Явыз рух аны кайда эләктереп алса, шунда җиргә
атып бәрә дә, малайн ың авызыннан күбек ага башл ый, ул тешләрен шык ырдата,
14

* 9:12 Караг ыз:

«Малах и», 4:5-6.
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аннан соң бөтен гәүдәсе кат ып кала. Шәкертләреңнән явыз рухн ы кууларын үтен
гән идем дә, булд ыра алмад ылар.
19 – Әй, имансыз буы н! – диде Гайс ә. – Сезнең янда Миңа әле озак бул ырг ам ы?
Күпме сезгә түзеп торырга? Китерег ез Минем янга малайн ы!
20 Аны Гайс ә янына кит ерделәр. Гайс әне күрүг ә, явыз рух малайн ы калт ырат ырг а
тот ынд ы, һәм малай, җиргә егыл ып, авызыннан күбекләр агыза-агыза тәгәрәргә
кереште.
21 – Бу хәл кайчаннан бирле дәв ам итә? – дип сорад ы Гайс ә малайн ың атасыннан.
– Балачактан бирле шулай, – дип җавап бирде ул. – 22 Харап итәр өчен, явыз
рух аны күп тапк ырлар әле утк а, әле суга ташлад ы. Әгәр кул ыңнан килсә, кызган
безне, ярдәм ит!
23 – Ни диг ән сүз ул «кул ыңн ан килс ә»? Ышанг ан кеше бар нәрс әне булд ыр а ала.
24 Шулчак малайн ың атасы кычк ырып җиб әрде:
– Ышанам! Әмма шиклән үемне җиңәргә ярдәм ит!
25 Йөгерә-чаба хал ык җые лг анн ы күр еп, явыз рухк а Гайс ә:
– Телсез һәм чукрак рух! Мин сиңа боерам ын: чык аңардан һәм моннан ары
һичк айчан керәсе булма! – дип әмер бирде.
26 Явыз рух, малайн ы дер калт ырат ып, үкерә-үкерә аңардан чыг ып китт е. Малай
исә мәет сыман ята бирде; бик күпләр үзара, малай үлде, дип сөйләште. 27 Әмма
Гайсә, кул ыннан тот ып, малайн ы торг ызд ы, һәм ул аяг ына баст ы.
28 Гайс ә, өйг ә кер еп шәкертләр е белән ялг ызы гына калг ач, тег еләр Аңардан:
– Ни өчен без аны куы п чыгара алмад ык? – дип сорад ылар.
29 – Монд ый җеннәрне бары тик дог а белән генә куы п чыг арып була, – дип җа
вап бирде Гайсә.
30-31 Шуннан алар, ул җирләрдән кит еп, Гәл иләя төб әг е аша үтт еләр. Шәкертләре
нә гыйлем бирү белән мәшг уль Гайсә Үзенең бу якларга кил үе турында һичкемнең
бел үен теләмәде. Ул аларга:
– Адәм Угл ын кешеләр кул ына тот ып бирерләр, һәм алар Аны үтерерләр, әмма
өч көннән Ул үледән терелер, – дип сөйләде.
32 Шәкертләре Гайсә әйтк
 әннәрне аңламадылар, әмма Аңардан сорарга курыктылар.
Кем бөегрәк?
Алар Кәпәрнау мга әйләнеп килделәр. Өйгә керүгә, Гайсә алардан:
– Юлда сез нәрсә хак ында бәхәсләшеп бард ыг ыз? – дип сорад ы.
34 Алар дәшмәделәр, чөнк и, арада кайсыбыз бөегр әк, дип бәхәсләшкән иделәр.
35 Гайс ә утырд ы да, уни ке шәкерт ен янына чак ырып:
– Беренче бул ырга теләгән кеше иң соңг ысы һәм барысын ың да хезмәтчесе бул
сын, – диде.
36 Шунда Гайс ә, урт аларына бер балан ы баст ырып, кочаклап алд ы һәм шәкерт
ләренә әйтте:
37 – Шуш ынд ый балаларн ың берсен Минем хакк а күңеле белән кабул иткән кеше
Мине кабул итә, ә Мине кабул итүче Мине генә түг ел, бәлк и Мине Җибәрүчене
кабул итә дигән сүз.
33
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Безгә каршы булмаган кеше безнең яклы
38 – Ост аз, – диде Яхъя, – без бер кешенең, Синең исемне әйт еп, җеннәрне куы п
чыгаруы н күрдек. Безгә ияреп йөрмәгәнгә, без аны бу эшеннән тыйд ык.
39 Гайс ә, аларг а җав ап бир еп:
– Тыймаг ыз аны. Минем исемем хак ына кодрәтле эшләр кылган кеше Минем
хакта начар сүз сөйләмәс, – диде. – 40 Безгә карш ы булмаса, димәк, ул безнең як
лы! 41 Хак сүз әйтәм сезгә: Мәсих тарафдары булган өчен, кемдер сезгә бер чыная к
су эчерсә, ул кеше әҗерсез калмая чак!
42 Ә инде Миңа симан итүче шуш ы кечкенә кешеләрнең бер әрс ен юлдан язд ы
руч ын ы, муен ына тег ермән таш ы асып, диңг езгә ташласалар, аның өчен яхш ырак
бул ыр иде. 43 Әгәр сине кул ың вәсвәсәгә салса, аны чабып ташла! Ике кул ың сау
килеш җәһәннәмгә, сүнмәс утка барып кергәнче, бер куллы булып тормышка керүең
яхш ырак. [44 ]* 45 Әгәр сине аягың вәсвәсәгә салса, аны чабып ташла! Ике аягың сау
килеш җәһәннәмгә барып кергәнче, бер аякл ы бул ып торм ышк а керүең яхш ырак.
[46 ]* 47-48 Әгәр сине күзең вәсвәсәгә салса, аны йолк ып ташла! «Кешеләрне берт ук
таусыз кортлар кимереп һәм һич сүнм ичә уты янып торган»* җәһәннәмгә ике күзең
сау килеш барып кергәнче, бер күзле бул ып Аллаһ ы Патшал ыг ына керүең яхш ырак.
49 Һәркем ут белән сынал ыр*.
50 Тоз – яхш ы нәрс ә. Әмма ул үзенең тәмен җуйса, аңа ничек итеп тәм кайт ара
сың? Тоз сезнең үзег ездә булсын! Һәм бер-берегез белән тат у яшәг ез.

10

Гайсәнең аерылышу турындагы сүзләре
1 Гайсә, ул яклардан кит еп, Яһүд ия гә һәм Үрд үн аръя г ындаг ы җирләргә юнәл

де. Аның янына янә күп хал ык җыел ып, Ул, гадәтенчә, аларга гыйлем бирде.
Гайсә янына фарисейлар килделәр һәм, Аны сынарга теләп:
– Ир кешегә хат ын ын аерып җибәрергә Кан ун рөхсәт итәме? – дип сорад ылар.
3 – Муса сезг ә нәрс ә эшләрг ә кушт ы соң? – диде Гайс ә.
4 – Муса әйт үенчә, ир кеше, хат ын ына талак хат ы язып бир еп, аны аерып җиб әр ә
ала, – дип җаваплад ы алар.
5 – Ул сезг ә шунд ый әмерне күңелләр ег ез кат ы булг анг а язг ан, – диде Гайс ә.
6 – Әмма башт а ук, һәммә нәрс әне бар кылг анда, Аллаһ ы «аларн ы ир-ат һәм хатынкыз итеп яратт ы*. 7 Шуңа күрә ир кеше, атасын һәм анасын калд ырып, хат ын ына
куш ыл ыр, 8 һәм алар икесе бер тән бул ыр»*. Димәк, алар инде ике кеше түг ел, ә
бербөтен. 9 Аллаһ ы кушк анн ы кеше аермасын.
2

* 9:44 Кайб ер

кулъязмаларда 44 нче һәм 46 нчы аятьләр дә бар: «Анда кешеләрне берт уктау
сыз кортлар кимереп һәм һич сүнм ичә ут янып тора».
* 9:46 44 нче аятьнең искәрмәс ен караг ыз.
* 9:47-48 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 66:24.
* 9:49 ...сын алыр. – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: тозл ан ыр.
* 10:6 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 1:27; 5:2.
* 10:7-8 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 2:24.
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Өйдә шәкертләре бу хакта Гайсәдән кабат сорад ылар.
– Ир кеше, хат ын ы белән аерыл ыш ып, башк ага өйләнә икән, беренче хат ын ы
алд ында зина кыла дигән сүз, – диде Гайсә. – 12 Шулай ук хат ын кеше дә, иреннән
аерыл ып, башк ага кия үгә чыкса, зина кыла, димәк.
10
11

Гайсәнең балаларны фат их алавы
Балаларга орын ып Үз сфат их асын күндерсен өчен, кешеләр Гайсә янына ба
лаларын алып килә, әмма шәкертләр әлег е кешеләрне шелтәл и иделәр. 14 Мон ы
күреп, Гайсәнең ачуы килде, һәм шәкертләренә Ул:
– Балаларга Минем янга килергә ирек бирег ез, комачауламаг ыз аларга, чөнк и
Аллаһ ы Патшал ыг ы әнә шунд ыйларн ык ы, – диде. – 15 Хак сүз әйтәм сезгә: Аллаһ ы
Патшал ыг ын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәя чәк.
16 Һәм Ул, балаларн ы кочаклап, аларг а кул ы белән орынд ы, Үзенең фат их асын
күндерде.
13

Гайсә һәм бер бай
Гайсә юлга чыкк анда, карш ына бер кеше, йөг ереп килеп, тезләренә егылд ы да:
– Игелекле Остаз, мәңг елек торм ышк а ия бул ыр өчен, миңа нәрсә эшләргә ки
рәк? – дип сорад ы.
18 – Ниг ә син Мине игелекле дип атыйсың? – диде Гайс ә. – Аллаһ ыдан башк а
һичкем игелекле түг ел. 19 Аның әмерләрен син беләсең: кеше үтермә, зина кылма,
урлашма, ялган шаһ итл ык бирмә, алдашма, атаң белән анаңн ы хөрмәт ит*.
20 – Ост аз, мин боларн ың барысын яшьт ән үтәп киләм, – дип җав ап бирде тег ес е.
21 Гайс ә аңа карап куйд ы, һәм әлег е кеше Аның күңеленә хуш килде. Шуннан
Гайсә аңа:
– Сиңа бер генә нәрсә җитм и: бар да, булган һәммә нәрсәңне сат ып, фәк ыйрь
ләргә өләш. Шулай эшләсәң, күктәг е хәзинәгә ия бул ырсың. Аннары яныма кил
һәм Миңа ияр, – диде.
22 Бу сүзләрне ишет еп, егет борч уг а төшт е һәм кит еп бард ы. Чөнк и ул бик бай иде.
23 Гайс ә исә, әйләнә-тирәсенә күз ташлап, шәкертләр енә:
– Байл ыг ы булганнарга Аллаһ ы Патшал ыг ына керү ничек кыен! – диде.
24 Аның бу сүзләр е шәкертләрне бик тә гаҗәпләндерде. Әмма Гайс ә янә:
– Дусларым! Аллаһ ы Патшал ыг ына керү ничек кыен! – дип кабатлад ы. – 25 Бай
кешегә Аллаһ ы Патшал ыг ына керүгә караганда, дөя гә энә күзе аша үтү җиңелрәк.
26 Алар, гаҗәпләнеп, үзара:
– Алай булгач, кем генә кот ыла алыр соң?! – дип сөйләштеләр.
27 Аларг а карап, Гайс ә:
– Кешеләр өчен мөмк ин булмастай эш бу, мон ы Аллаһ ы гына эшл и ала. Ул бул
дыра алмастай нәрсә юк, – диде.
28 Шуннан соң Пет ер:
– Менә без, бөтен нәрсәбезне калд ырып, Сиңа иярдек, – диде.
17

* 10:19 Караг ыз:

«Чыг ыш», 20:12-16; «Кан ун», 5:16-20.
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29 – Хак сүз әйтәм сезгә: йортын яки агай-энеләрен, апа-сеңелләрен, ата-анасын,
балаларын йә булмаса басуларын Минем хакка һәм Яхшы хәбәр хакына калдырган
һәркем 30 бу дөньяда йөз тапкырга артыграк күләмдә йортлар, агай-энеләр, апасеңелләр, аналар, балалар, басулар һәм, әлбәттә инде, эзәрлекләүләр дә алачак. Ә
киләчәк дөньяда мәңгелек тормышка ия булачак. 31 Әмма беренчеләрнең күбесе соң
гылар булыр, соңгылар исә беренчегә чыгар.

Гайсәнең янә Үз үлеме хакындагы сүзләрне кабатлавы
Алар Иерусалимгә карап юл алдылар. Иң алдан – Гайсә, Аның артыннан –
шомланып калган шәкертләре, алар эзеннән куркынган юлдашлары атлады. Гайсә,
унике шәкертен читкә чакырып алып, Үзе белән нәрсәләр буласын сөйли башлады:
33 – Без Иерусалимгә барабыз. Адәм Углын анда баш руханилар һәм канун бел
гечләре кулына тотып бирерләр, ә алар Аны, үлемгә хөкем итеп, мәҗүсиләр кулына
тапшырырлар. 34 Мәҗүсиләр исә, мыскыллап, Аңа төкерерләр, Аны камчы белән
суктырырлар, аннары үтерерләр. Әмма өч көн үтүгә, Ул үледән терелер.
32

Гайсә һәм Зебедәй угыллары
Гайсә янына Зебедәй угыллары Ягъкуб белән Яхъя килеп:
– Остаз, без сораганны үтәсәң иде, – диделәр.
36 – Сезнең өчен Мин нәрсә эшләргә тиеш? – дип сорады Ул.
37 Алар:
– Син дан-дәрәҗәгә ирешкәч, янәшәңә утырырга рөхсәт итсәң иде: беребезгә –
уң, икенчебезгә сул ягыңа, – дип җавап бирделәр.
38 – Сез нәрсә сораганыгызны аңламыйсыз, – диде аларга Гайсә. – Мин эчәсе ка
сәдән эчә яки Мин кичерәсе «чумдыру»ны кичерә алырсызмы соң?
39 – Алырбыз, – дип җавап бирде алар.
Шуннан Гайсә:
– Сез Мин эчәсе касәдән эчәрсез, Мин кичерәсе «чумдыру»ны кичерерсез. 40 Ә
менә уң яки сул ягымда утырырга рөхсәт бирү-бирмәү Минем ихтыярымда түгел. Ул
урыннар кемнәргә тәгаенләнсә, шуларныкы булыр, – диде.
41 Бу хакта ишеткәч, калган ун шәкертнең Ягъкуб белән Яхъяга ачуы чыкты. 42 Әм
ма Гайсә, аларны чакырып алып, болай диде:
– Сез беләсез: халык җитәкчеләре дип исәпләнүчеләр халыклар өстеннән хакимлек
кыла, халык түрәләре дә алар белән идарә итә. 43 Ләкин сездә алай булмасын: арагызда
бөек булырга теләүче – башкаларга хезмәтче, 44 һәм арагызда беренче булырга теләүче
барыгыз өчен дә кол булсын. 45 Адәм Углы да бит Үзенә хезмәт итсеннәр өчен дип түгел, ә
бәлки Үзе хезмәт итәр һәм күпләрне сйолып алыр өчен, Үзенең гомерен бирергә дип килде.
35

Гайсәнең сукыр Барт имәйне савыктыруы
Алар Әрихә шәһәренә килеп җиттеләр. Соңрак, Гайсә үзенең шәкертл
 әре һәм
күп санлы халык белән Әрихәдән чыгып барганда, юл читендә сукыр Бартимәй (ягъ
ни, Тимәй углы) теләнеп утыра иде. 47 Ул, насаралы Гайсәнең үтеп баруы хакында
ишетеп, кычкырып җибәрде:
46
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– Давыт Угл ы Гайсә! Кызган мине!
48 Кешеләр аны тыймакч ы булд ы, әмма сук ыр адәм таг ын да кат ырак кычк ы
рырга тот ынд ы:
– Давыт Угл ы, кызган мине!
49 Гайс ә, барг ан җир еннән тукт ап:
– Чак ырыг ыз аны! – диде.
– Кузгал әйдә, сине чак ыра, – дип, сук ырн ы дәштеләр.
50 Барт имәй, өс киемен сал ып ташл ап, сикер еп торд ы да Гайс ә янын а йөг ер еп
килде.
51 – Син миннән нәрс ә көт әс ең? – дип сорад ы аңардан Гайс ә.
– Остаз, күзләрем күрсә иде! – диде сук ыр адәм.
52 – Бар, сине ышан уы ң савыкт ырд ы, – диде Гайс ә.
Тег е адәм шунд ук күрә башлад ы һәм Гайсәгә ияреп китте.

11

Гайсәнең тантана белән Иерусалимгә керүе

Иерусал имгә якынлаш ып, Зәйтүн-тау итәг ендәг е Бәйт-Фәг и һәм БәйтӘния авылларына җиткәндә, Гайсә ике шәкертен чак ырып алд ы да 2 аларга:
– Карш ыг ыздаг ы авылга барыг ыз. Анда керү белән моңарч ы һичкем атланмаган,
бәйдәг е яшь ишәкне күрерсез. Аны бәйдән ычк ынд ырыг ыз да монда алып киле
гез, – диде. – 3 Әгәр берәрсе: «Ник алай эшл исез?» – дип сораса, сез: «Ишәк безнең
Хуҗ ага кирәк, Ул аны тиздән кире кайтарыр», – дип җавап бирег ез.
4 Алар, кит еп, тыкрыкт а ишек янына бәйләп куе лг ан яшь ишәкне күрделәр дә
чишә башлад ылар. 5 Шул тирәдә басып торган кешеләр алардан:
– Нәрсә эшл исез сез? Ни өчен ишәкне бәйдән ычк ынд ырасыз? – дип сорад ылар.
6 Әмма Гайс ә кушк анча җав ап кайт арг ач, аларн ы тотк арламад ылар. 7 Ишәкне
Гайсә янына китереп, өс киемнәрен хайванның сыртына салдылар, һәм Гайсә ишәк
кә менеп атланд ы. 8 Хал ыкн ың күбесе юлга өс киемен җәйде, башк алар исә кырда
үсеп утырган агач ботакларын кисеп түшәде. 9 Алда баруч ылар да, арттаг ылар да:
«Һошанна!*
Раббы исеменнән Кил үче мөбарәктер!*
10
Атабыз Давытн ың якынлаш ып килгән патшал ыг ы мөбарәк!
Югарыда, күкләрдә һошанна!» – дип кычк ырд ы.
1

Иерусал имгә керүгә, Гайсә с Аллаһ ы йорт ына юнәлде. Һәммә нәрсәне күздән
кичергәнче, кич җитте, һәм Гайсә унике шәкерте белән Бәйт-Әниягә әйләнеп кайтты.
11

Аллаһы йорты – дога кылу урыны
Иртәг есе көнне Бәйт-Ән ия дән чыкк анда, Гайсә ачыг ып киткән кебек булд ы.
Еракта куе яфракл ы инҗ ир агач ы күреп, Ул, җимеше булмасм ы дип, агач янына
12

13

* 11:9 Һош анн а!

– яһүдчә «Котк ар безне!». Гайсә заман ында әлег е сүз Аллаһ ын ы мактау өчен
куллан ылг ан.
* 11:9 Караг ыз: «Зәбур», 117:25, 26.
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килде, әмма анда яфрактан башк а берн и күренмәде: җимеш өлг ерергә әле иртә
иде. 14 Инҗ ир агач ына Гайсә:
– Моннан ары җимешеңне мәңг е беркем ашамасын! – диде.
Шәкертләре исә мон ы ишетеп торд ылар.
15 Менә алар Иерусал имг ә килеп җитт еләр. Аллаһ ы йорт ына керүг ә, Гайс ә андаг ы
сат уч ыларн ы һәм сат ып алуч ыларн ы куы п чыгара башлад ы, акча алмашт ыруч ы
ларн ың өстәлләрен һәм күгәрчен сат уч ыларн ың утырг ычларын аударып ташлад ы;
16 Аллаһ ы йорт ын ың ишег алд ы аша нәрс әдер күт әр еп узуч ыларн ы да тыйд ы. 17 Ан
нары Гайсә, хал ыкк а гыйлем биреп:
– Изг е язмада: «Минем Йорт ым барча хал ыклар өчен дога кыл у йорт ы дип ата
лыр»*, – дип әйтелмәгәнмени? Ә сез аны юлбасарлар оясына әйләндергәнсез!* – диде.
18 Баш рух ан илар һәм кан ун белг ечләр е бу хакт а ишеткәч, Гайс әне һәлак итү
әмәлен эзләргә тот ынд ылар. Чөнк и бар хал ык Аның гыйлем бирүен таң кал ып
тыңлаганга, алар Аңардан курк а иделәр.
19 Кич җиткәч, Гайс ә шәкертләр е белән шәһәрдән китт е.
Корыган инҗ ир агачы
Иртәг есен инҗ ир агач ы яныннан үтеп барганда, алар агачн ың очыннан алып
там ырына тикле корыг ан бул уы н күрделәр. 21 Пет ер исә, кичә нәрсә булг ан ын
исенә төшереп, Гайсәгә:
– Остаз! Кара әле, Син каргаган инҗ ир агач ы корып төшкән бит! – диде.
22 Аларг а җав ап итеп, Гайс ә:
– Аллаһ ыга ышан ыг ыз! – диде. – 23 Хак сүз әйтәм сезгә: әгәр кем дә булса шуш ы
тауга: «Күтәрел дә диңг езгә ташлан!» – дип әйтсә һәм күңеленнән һич шиклән
мичә әйт кән сүзләренең үтәләсенә ышанса, нәкъ шулай бул ыр да. 24 Шуңа күрә
Мин сезгә әйтәм: дога кыл ып Аллаһ ыдан нәрсә генә сорасаг ыз да, аны инде алд ым
дип ышан ыг ыз – һәм сез аны алырсыз! 25 Шулай ук дога кыл ып торган чакта да
берәрсенә үпкәг ез булса, Күктәг е Атаг ыз гаеп эшләрег езне кичерсен өчен, үзег ез
дә һәммә кешене кичерег ез. [26 ]*
20

Гайсәгә монд ый вәкаләтне кем биргән?
Алар янә Иерусал имгә килделәр. Гайсә Аллаһ ы йорт ын ың ишегалд ы буйлап
йөргән чакта, янына баш рух ан илар, кан ун белг ечләре һәм өлкәннәр килделәр.
28 – Монд ый эшләр башк арырг а Синең нинд и хок ук ың бар? Боларн ы эшләрг ә
Сиңа кем вәк аләт бирде? – дип сорад ы алар.
29 – Мин сезг ә бер сорау бир әм, – диде Гайс ә. – Әгәр сез җав ап бирс әг ез, Мин дә
бу гамәлләрне нинд и вәк аләт белән эшләвемне әйтермен. 30 Суга чумд ыру хок ук ы
Яхъяга күктән бирелгәнме, әллә кешеләрдәнме? Җавап бирег ез!
27

* 11:17 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 56:7.
«Ирем ия», 7:11.
* 11:26 Кайб ер кулъязм ал ард а 26 нчы аять тә бар: «Ә инде кичермәс әг ез, Күкт әг е Атаг ыз да
гаеп эшләрег езне кичермәс».
* 11:17 Караг ыз:
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Алар үзара:
– Әгәр: «Күктән», – дип әйтсәк, Ул: «Ә ни өчен сез аңа ышанмад ыг ыз?» – дип
сорар. 32 «Кешеләрдән», – дип әйтергәме әллә? – дип фикерләштеләр.
Бар хал ык Яхъян ы пәйгамбәр дип исәпләгәнгә күрә, алар, хал ыктан курк ып:
33 – Белм иб ез, – дип җав ап кайт ард ылар.
– Алай булгач, Мин дә сезгә бу эшләрне нинд и вәк аләт белән башк аруы мн ы
әйт м им, – дип җавап бирде Гайсә.
31

12

Йөз ем үстерүче явызлар хакында гыйб рәтле хикәя

Шуннан Гайсә аларга гыйбрәтле хикәя ләр сөйл и башлад ы:
– Бер кеше йөзем бакчасы утырт к ан, аны койма белән әйләндереп алган,
йөзем изү өчен махсус чок ыр әзерләгән. Бакчан ы саклар өчен манара төзегән дә,
йөзем үстерүчеләргә бакчасын куллан у өчен биреп, чит якларга китеп барган. 2 Уңыш
җыя р вак ыт җиткәч, йөзем бакчасыннан үз өлешен алырга дип, хезмәтчесен озат
кан. 3 Ә тег еләр аны тот ып кыйнаганнар һәм буш кул белән кайтарып җибәргән
нәр. 4 Бакча хуҗ асы икенче хезмәтчесен юллаган. Ләк ин аны, баш ын җәрәхәтләп,
мыск ыл итеп җибәргәннәр. 5 Хуҗ а кеше янә бер хезмәтчесен юллаган – анысын
үтергәннәр. Башк аларын да җибәреп караган: кайсын кыйнаганнар, кайсын үтер
гәннәр. 6 Ахыр чиктә аның бер генә кешесе – сөекле угл ы калган. Шуннан әлег е
хуҗ а: «Угл ыма алар хөрмәт күрсәтерләр», – дип уйлап, аны озатк ан. 7 Әмма йөзем
үстерүчеләр үзара: «Варис бит бу! Әйдәг ез, үтерик аны, һәм аңа каласы мирас милке
безнеке бул ыр», – дип сөйләшкәннәр дә 8 хуҗ ан ың угл ын тот ып алып үтергәннәр
һәм йөзем бакчасыннан чыгарып ташлаганнар.
9 Инде йөз ем бакчасын ың хуҗ асы нәрс ә эшләр? Ул, әйләнеп кайт ып, йөз ем үс
терүчеләрне үтерер һәм йөзем бакчасын башк аларга бирер. 10-11 Изг е язмада:
«Төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш
иң мөһ им почмак таш ына әйләнде.
Раббы тарафыннан кыл ынд ы бу,
һәм безнең күзләр өчен бу могҗ изад ыр»*, –
дигәнне әллә сез укымад ыг ызм ы?
12 Гайс ә сөйләг ән гыйбр әтле хикәя нең үзләр е турында икәнен аңлап, яһүд иләр
нең башл ыклары Аны кулга алырга теләгән иде дә, хал ыктан курк а калд ы. Шуңа
күрә алар Аны калд ырып китеп бард ы.
1

Кайсарга салым түләү турында
Аннан соң Гайсә янына, Ул берәр гаеп сүз әйт мәсме дип, фарисейларн ы һәм
Һируд тарафдарларын җибәрделәр. 14 Алар, Аның янына килеп:
– Остаз! Синең туры сүзле бул уы ңн ы беләбез. Син берәүгә дә ярарга тырыш
мыйсың, чөнк и кемнең кем бул уы Сиңа мөһ им түг ел. Син хак ыйк ать кушк анча
Аллаһ ы юлына өйрәтәсең. Әйт әле, скайсарга сал ым түләргә рөхсәт ителәме, юкм ы?
Сал ым түләргәме безгә, юкм ы? – диде.
13

* 12:10-11 Караг ыз:

«Зәбур», 117:22-23.
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Аларн ың икейөзлелег ен белгәнгә, Гайсә:
– Нәрсәгә дип сын ыйсыз сез Мине? Бер динарл ык тәңкә күрсәтег ез әле, – диде.
16 Аңа тәңкә алып килеп бирделәр, һәм Гайс ә алардан:
– Монда кемнең сурәте төшерелгән, кемнең исеме суг ылган? – дип сорад ы.
– Кайсарн ык ы, – дип җавап бирде алар.
17 Шуннан Гайс ә:
– Кайсарн ык ын – кайсарга, ә Аллаһ ын ык ын Аллаһ ыга бирег ез, – диде.
Аның бу җавабына тег еләр таң калд ы.
15

Үледән терелү турында сорау
Гайсә янына үлеләрнең терел үен инк яр итүче ссадд укейлар килеп, Аңардан
менә нәрсә хак ында сорад ылар:
19 – Ост аз! Кан унда Муса безг ә: «Әгәр бер әүнең ир туг ан ы, ата бул у бәхет енә
ирешм ичә үлеп китеп, аның хат ын ы калса, бу тол хат ынн ы кардәше үзенә алсын
һәм үлгән берт уган кардәшенең нәселен дәвам итсен»*, – дип язган. 20 Берт уган
җиде ир кардәш булган. Беренчесе өйләнгән һәм бала калд ырм ыйча үлеп киткән.
21 Аның хат ын ын икенче туг ан ы үзенә алг ан, ләк ин бала калд ырм ыйча үлеп киткән.
Өченчесе белән дә нәкъ шулай булган. 22 Җиде агай-эне арасында берсе дә нәсел
варисын калд ыра алмаган. Барысыннан соң хат ын үзе дә үлеп киткән. 23 Үлеләр
терелгән вак ытта, ул кайсысын ың хат ын ы булачак? Җидесе дә аның ире булган бит!
24 – Сез ялг ышасыз. Ни өчен дис әг ез, Изг е язман ы һәм Аллаһ ы кодр әт ен бел
мисез, – диде аларга Гайсә. – 25 Үледән терелгәннәр өйләнмәсләр дә, кия үгә дә
чыкмаслар. Алар күктәг е фәрештәләр сыман бул ырлар. 26 Ә инде үлгәннәрнең
терел үе мәсьәләсенә килгәндә, Муса китабындаг ы хикәя дә Аллаһ ын ың янып тор
ган күгән куаг ы арасыннан: «Мин – Ибраһ им Алласы, Исх ак Алласы һәм Ягък уб
Алласы»*, – дип әйт кән сүзләрен укымад ыг ызм ын и? 27 Аллаһ ы – үлеләр Алласы
түг ел, Ул тереләрнеке. Сез бик тә ялг ышасыз.
18

Иң мөһ им әмер
Аларн ың бәхәсен ишетеп һәм Гайсәнең аларга яхш ы итеп җавап бирүен күреп,
кан ун белг ечләреннән берсе Аның янына килде дә:
– Әмерләрнең кайсысы мөһ имрәк? – дип сорад ы.
29 – Иң мөһ им әмер шушыдыр, – дип җав ап бирде Гайс ә: – «Тыңла, сИсраи л
халк ы! Раббы Аллабыз – бердәнбер Раббы! 30 Раббы Аллаңн ы бөтен йөрәг ең, бөтен
җан ың, бөтен акыл ың белән һәм бар көчеңә ярат»*. 31 Ә менә икенчесе: «Якын ыңн ы
үзеңне яратк ан кебек ярат»*. Бу әмерләрдән дә мөһ имрәг е юк.
32 – Яхш ы әйтт ең, Ост аз, – диде кан ун белг ече, – «Аллаһ ы бердәнб ер һәм Аннан
башк а илаһ юк», – дип, Син дөрес әйтәсең. 33 «Аны бөтен йөрәг ең, бөтен акыл ың
28

* 12:19 Караг ыз:

«Кан ун», 25:5-6.
«Чыг ыш», 3:6.
12:29-30 Караг ыз: «Кан ун», 6:4-5.
12:31 Караг ыз: «Левиләр», 19:18.

* 12:26 Караг ыз:
*
*
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белән һәм бар көчеңә ярат у» һәм «Якын ыңн ы үзеңне яратк ан кебек ярат у» барл ык
янд ыру корбаннарыннан һәм башк а төр корбаннардан мөһ имрәк.
34 Аның акылл ы җав абын ишет еп, Гайс ә:
– Син Аллаһ ы Патшал ыг ыннан ерак түг елсең, – диде.
Шуннан соң инде бер кеше дә Гайсәдән нәрсәдер сорарга бат ырч ыл ык итмәде.
«Мәсих – Давыт Углымы?»
Аллаһ ы йорт ында гыйлем биргәндә, Гайсә әйтте:
– Ни өчен кан ун белг ечләре, Мәсих Ул – Давыт Угл ы, дип әйтә ала? 36 Изг е Рух
белән илһамланган Давыт та бит болай дигән:
«Раббы минем с Хак имемә:
„Дошманнарыңн ы Синең аяк аст ына түндергәнче,
Минем уң ягымда утыр“, – ди»*.
37 Давыт үзе Мәсихне «Хак имем» дип атый. Алай икән, ничек итеп Мәсих аның
Угл ы була ала?
Җыелган бар хал ык Аны рәхәтләнеп тыңлад ы. 38-39 Хал ыкка гыйлем биреп, Гайсә:
– Кан ун белг ечләреннән саклан ыг ыз, – диде. – Алар озын киемнән йөрүне,
мәйданнарда үзләрен ихт ирам белән сәламләгәнне, гыйбадәтх анәләрдә дәрәҗәле
урыннарда, мәҗлесләрдә иң түрдә утырун ы яраталар. 40 Алар, хәйләләп, тол хат ын
нарн ың йортларын үзләренә алалар, кешеләр күрсен дип, озак итеп дога кылалар.
Анд ыйларн ы иң кат ы хөкем көтә!
35

Тол хатынның бүләге
41 Гайс ә, сәдак а санд ыг ы янына утырып, хал ыкн ың акча сал уы н күз әт еп торд ы.
Байларн ың күбесе акчан ы мулдан салд ы. 42 Шунда бер фәк ыйрь тол хат ын, килеп,
ике данә вак акча* (бер кодрант) салд ы. 43 Гайсә, шәкертләрен чак ырып, аларга:
– Хак сүз әйтәм сезгә: бу фәк ыйрь тол хат ын акчан ы барысына караганда күб
рәк салд ы. 44 Сәдак а санд ыг ына акча сал уч ыларн ың барысы да үзеннән артк ан ын
салд ы, ә ул, фәк ыйрь була торып, бар акчасын, яшәү өчен кирәк булганн ың бөте
несен салд ы, – дип әйтте.

13

Ахыр заман билгеләре

Аллаһ ы йорт ыннан чыг ып барганда, шәкертләрнең берсе Гайсәгә:
– Остаз! Кара әле, нинд и зур ташлар, нинд и мат ур биналар! – диде.
2 – Син шуш ы зур биналарн ы күр еп таң калд ыңм ы? – диде Гайс ә. – Монда таш
өстендә таш калмая чак, бар нәрсә җимереләчәк!
3 Гайс ә Зәйт үн тавында Аллаһ ы йорт ы карш ында утырг ан чакт а, Пет ер, Ягък уб,
Яхъя һәм Әнд ри, Аның белән ялгызлары гына калгач, Аңардан:
1

* 12:36 Караг ыз:

«Зәбур», 109:1.
...ике данә вак акча... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ике лепт он. Лепт он –
грекларн ың иң вак акча берәмлег е. Бер кодрант – римл ыларн ың акча берәмлег е; 64 кодрант
бер динарг а тиг ез.

* 12:42
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4 – Әйт әле безг ә: ул хәлләр кайчан бул ыр, аларн ың тиздән гамәлг ә ашачаг ын
нинд и билге-ишарә аша белербез? – дип сорад ылар.
5 Гайс ә аларг а болай дип сүз ен башлад ы:
– Караг ыз аны, алдамасыннар үзег езне! 6 Күпләр, килеп, үзләрен Минем исем
белән атарлар һәм: «Мин – Ул», – дип әйтеп, байтак кешене алдарлар. 7 Якындаг ы
суг ыш авазын һәм ерактаг ы суг ышлар хак ында ишеткәндә курыкмаг ыз: шулай
бул ырга тиеш. Әмма мон ың белән генә бетмәс әле: 8 хал ык – хал ыкк а, патшал ык
патшал ыкк а карш ы чыгар, төрле урыннарда җир тетрәүләр, ачл ык бул ыр. Болар –
тулгак газапларын ың баш ы гына.
9 Сез исә әзер бул ып торыг ыз: сезне, мәхкәмәләрг ә тапш ырып, хөкем итәрләр
һәм гыйбадәтх анәләрдә кыйнарлар. Минем хакк а сез, патшалар һәм идарәчеләр
карш ына килеп басып, шаһ итл ык бирерсез. 10 Әмма аңарч ы бар хал ыкларга Яхш ы
хәбәр килеп ирешергә тиеш. 11 Үзег езне хөкемгә алып барганда, нәрсә сөйләрбез,
дип хафаланмаг ыз: шул сәгатьтә үзег езгә нәрсә хәбәр ителсә, шун ы сөйләрсез,
чөнк и сез үзег ез түг ел, сезнең өчен Изг е Рух сөйләр. 12 Кардәш – кардәшен, ата
үзенең баласын үлемгә тапш ырыр, ә балалар, ата-аналарына карш ы чыг ып, аларн ы
үтертер. 13 Минем арк ада барысы да сезгә нәфрәт белән карар. Әмма ахырга кадәр
чыдаган кеше кот ыл ыр.
14 Сез «ташланд ык хәлг ә кит ерүче нәҗес нәрс әнең» тиешс ез урында торуы н*
күрерсез (бу сүзләрне укыг ан кеше аңласын). Шулвак ыт Яһүд ия җирендәг еләр
тауларга качсын. 15 Өй түбәсендә булганнар, әйберләрен алыр өчен, өйгә төшеп
тормасыннар, 16 кырда булганнар өс киемен алырга өйләренә кайт масыннар. 17 Ул
көннәрдә авырл ы булган һәм бала имезгән хат ыннарга – кайг ы! 18 Бу хәлләр кыш
көненә туры килмәсен дип, дога кыл ыг ыз. 19 Ул көннәрдә дөнья яралганнан, Ал
лаһ ы дөнья н ы яратк аннан бирле булмаган һәм киләчәктә дә булмая чак афәт ки
лер. 20 Әгәр Раббы шул көннәрне кыск арт маса, һичкем исән калмас иде. Әмма Үзе
сайлаган кешеләр хак ына Раббы ул көннәрне кыск артт ы.
21 Әгәр сезг ә шул вак ытт а: «Кара, Мәсих менә монда!» яки «Ул анда!» – дип әйт
сәләр, ышанмаг ыз! 22 Чөнк и ялган мәсихләр вә ялган пәйгамбәрләр килер; алар,
Аллаһ ы тарафыннан сайланганнарны алдамакчы булып, галәмәтләр һәм могҗ изалар
күрсәтер. 23 Әмма сез сак бул ыг ыз: барысы хак ында Мин сезгә алдан әйтеп куйд ым.
24 Ул көннәрдә, шул афәтт ән соң,
«коя ш карал ыр,
ай якт ырт мас,
25
йолд ызлар күктән коел ып,
күк җисемнәре тетрәнер»*,
26 шул чаг ында бөек кодр әт вә с дан белән бол ытлар эчендә кил үче Адәм Угл ын*
күрерләр; 27 Ул, фәрештәләрен җибәреп, дөнья н ың дүрт тарафыннан – җир читен
нән башлап күк читенә кадәр Үзе сайлаганнарн ы җыеп алыр.
* 13:14 Караг ыз:

«Дан ии л», 9:27; 11:31; 12:11.
«Ишаг ыйя», 13:10; «Йои л», 2:10, 31.
13:26 Караг ыз: «Дан ии л», 7:13.

* 13:24-25 Караг ыз:
*
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28 Менә инҗ ир агач ына күз сал ыйк: бөр еләр е бүрт еп, яфрак яра башласа, сез
тиздән җәй җитәсен беләсез. 29 Монда да нәкъ шулай: бу хәлләрнең гамәлгә ашу
ын күргәндә, белеп торыг ыз: ул вак ыт якын*, инде ишек төбендә! 30 Хак сүз әйтәм
сезгә: болар һәммәсе гамәлгә ашк анч ы, бүг енг е буы н әле юкк а чыкмас. 31 Күк һәм
җир юкк а чыгар, әмма Минем сүзләрем һичк айчан юкк а чыкмас.

Көне һәм сәгате билгесез
Ул көннең һәм сәгатьнең кайчан җитәсен һичкем белм и: күктәг е фәрештә
ләр дә, Угыл да. Бу турыда бары тик Ата гына белә. 33 Караг ыз аны, уяу бул ыг ыз!
Вак ыт ы кайчан җитәсен сез белм исез. 34 Сәфәр чыкк анда, кеше, үзенең йорт ын
хезмәтчеләренә калд ырып, аларн ың һәрк айсына аерым эш куша, капк а сакч ысына
уяу бул ырга боера. 35 Шуңа күрә уяу бул ыг ыз! Йорт хуҗ асын ың кайчан әйләнеп
кайтасын белм исез бит: кичтәнме, төн уртасындам ы, тәүг е әтәч кычк ыргандам ы,
әллә иртәнме. 36 Көтмәгәндә хуҗ аг ыз кайт ып керә калса да, караг ыз аны, сезне
йоклап ятк ан хәлдә күрмәсен! 37 Сезгә әйт кән бу сүзләрне Мин бар кешегә кабат
лыйм: уяу бул ыг ыз!
32

14

Бәйт-Ән иядә Гайсәнең башына хуш исле май сөртү

Ике көннән Кот ыл у һәм сТөче күмәч бәйрәме иде. Баш рух ан илар һәм
кан ун белг ечләре Гайсәне хәйлә белән кулга алырга һәм үтерергә җай эз
ләделәр. 2 «Бәйрәм вак ыт ында ярамас, хал ык арасында чуа л ыш башлан ырга мөм
кин», – диде алар.
3 Гайс ә Бәйт-Ән ия дә мах аул ы Шим унн ың өендә ашап утыра иде. Шулв ак ыт бер
хатын алебастр* савытка салынган кыйммәтле, саф вә хуш исле нард* мае алып килде
һәм, савытн ы ват ып, майн ы Аның баш ына койд ы. 4 Кайберәүләр, ачулан ып, үзара:
– Нигә майн ы алай әрәм итәргә? 5 Аны өч йөз динардан арт ыграк бәя гә сат ып,
акчасын фәк ыйрьләргә өләшергә була иде бит! – диештеләр.
Алар шулай дип аны шелтәл и бирделәр, 6 әмма Гайсә:
– Куег ыз, ник битәрл исез аны? Минем өчен изг е эш эшләде ул, – диде. – 7 Фә
кыйрьләр бит һаман сезнең янда, һәм теләгән вак ытта сез аларга игелек кыла ала
сыз, ә менә Мин һәрвак ыт сезнең белән булмам. 8 Ул үзе булд ыра алганн ы эшләде:
тәнемне, майлап, күмәр өчен алдан ук әзерләде. 9 Хак сүз әйтәм сезгә: җир йөзенең
Яхш ы хәбәр килеп ирешкән һәр почмаг ында, бу хат ынн ы искә алып, аның нәрсә
эшләве хак ында сөйләя чәкләр.
1

Яһүдәнең Гайсәгә хыя нәт итүе
Шунда уни ке шәкерт нең берсе, Яһүдә Иск арио т исемлесе, Гайсәгә хыя нәт
итәргә ния тләп, баш рух ан илар янына килде. 11 Аның ни өчен кил үен ишеткәч,
10

* 13:29 ...ул

вакыт якын... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ул якын. Мон ы болай да
аңларг а мөмк ин: «Ул, димәк, Адәм Угл ы, озаклам ый киләчәк».
* 14:3 Алебастр – савыт ясау өчен кулл ан ыл а торг ан йомш ак таш.
* 14:3 Нард – Һиндс танд а үсә торг ан үсемлек.
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тег еләр, шатлан ыш ып, аңа акча вәгъдә итт еләр. Шуннан соң Яһүдә, рух ан илар
кул ына Гайсәне тапш ырыр өчен, җай чыкк анн ы көтеп йөри башлад ы.
Гайсәнең Котылу бәйрәме риз ыгын соңгы тапкыр ашавы
Төче күмәч бәйрәменең беренче көнендә, сКот ыл у бәйрәме хөрмәтенә бәрән
чала торган көндә, шәкертләре Гайсәдән:
– Кот ыл у бәйрәме хөрмәтенә табынн ы Сиңа кайда әзерләргә? – дип сорад ылар.
13 Ул, ике шәкерт ен озат ып, аларг а әйтт е:
– Шәһәргә барыг ыз, анда су чүлмәг е күтәреп кайт уч ы бер кешене очрат ырсыз.
Аның арт ыннан ияреп барыг ыз да 14 ул кергән өйнең хуҗ асына: «Остаз синнән:
„Шәкертләрем белән Кот ыл у бәйрәме ашын кайсы бүлмәдә ашыйк?“ – дип со
рый», – дип әйтег ез. 15 Ул сезгә бәйрәм өчен әзерләнгән, өске каттаг ы җыешт ы
рылган зур бүлмәне күрсәтер; безгә табынн ы әнә шунда әзерләг ез.
16 Шәкертләр е шәһәрг ә китт еләр, һәм барысы да Гайс ә әйт кәнчә килеп чыкт ы;
аннары алар бәйрәм табын ы әзерләделәр.
17 Кич җиткәч, уни ке шәкерт е белән берг ә Гайс ә килде. 18 Алар ашап утырг ан
да, Гайсә:
– Хак сүз әйтәм сезгә: араг ыздан берәү, Минем белән бергә ашап утыруч ы, Миңа
хыя нәт итәчәк, – диде.
19 Шәкертләр е, хафаг а төшеп, берс е арт ыннан икенчес е:
– Мин түг елдер бит? – дип, Аңардан сорый башлад ы.
20 Ул аларг а:
– Минем белән бер савытка икмәк манучы унике шәкертнең берсе ул, – дип җавап
бирде. 21 Дөрес, Изге язмада әйтелгәнчә, Адәм Углы китә, ләкин Адәм Углына хыянәт
иткән кешегә ни кайгы! Ул кеше бөтенләй тумаса, аның өчен яхшырак булыр иде!
22 Ашап утырг анда, Гайс ә икмәк алд ы, шөкрана кыл ып сынд ырд ы да шәкерт
ләренә бирде.
– Алыг ыз, бу – Минем тәнемдер, – диде Ул.
23 Аннары кас әне алд ы һәм, шөкрана кыл ып, шәкертләр енә сузд ы. Барысы да
касәдән эчтеләр.
24 – Бу – күпләр өчен түг елә торг ан Минем кан ымд ыр. Бу кан Аллаһ ы скилеш үен
расл ый, – диде Гайсә. – 25 Хак сүз әйтәм сезгә: Аллаһ ы Патшал ыг ында яңа шәраб
эчәр көн җитм и торып, Мин инде йөзем шәрабы эчмәя чәкмен.
26 Мәдх ия җырлаг аннан соң, алар Зәйт үн тавына китт еләр.
27 – Изг е язмада:
«Көт үчене суг ып егарм ын,
һәм сарыклар тарал ыш ыр»*, –
дип язылганча, сез барыг ыз да Миннән баш тарт ырсыз, – диде аларга Гайсә. –
28 Әмма үледән тер елг әннән соң, Мин сездән алда Гәл иләя г ә бара торырм ын.
29 – Синнән һәммәс е баш тартк анда да, мин баш тартмам, – дип карш ы төшт е
Аңа Петер.
12

* 14:27 Караг ыз:

«Зәкәрия», 13:7.
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30 – Хак сүз әйт әм сиңа: бүг ен төнлә әтәч ике тапк ыр кычк ырг анч ы, син Мин
нән өч тапк ыр ваз кичәчәксең, – диде аңа Гайсә.
31 Әмма Пет ер:
– Синең белән бергә үләргә туры килсә дә, мин Синнән һичк айчан ваз кичмә
ячәкмен! – дип үзенекен тәк рарлад ы.
Башк алар да шулай диештеләр.

Гайсәнең Гетсимән и бакчасында дога кылуы
Алар Гетсимән и дип аталган урынга килделәр. Шәкертләренә:
– Мин дога кылганч ы, шуш ында утырып торыг ыз, – дип, Гайсә 33 Үзе белән Пе
тер, Ягък уб һәм Яхъян ы ияртеп алып китте. Аның күңелен шом, газап биләп алд ы.
34 – Йөр әг емне үлем саг ыш ы баст ы, – диде Ул аларг а. – Мине шуш ында көт еп
торыг ыз, уяу бул ыг ыз!
35 Гайс ә читкәр әк китт е дә җирг ә йөзт үб ән каплан ып, әгәр мөмк ин булса, бу
авыр вак ыт Мине читләтеп үтсә иде, дип дога кылд ы.
36 – И газиз Атам!* Синең һәммә нәрс әг ә кодр әт ең җит ә. Бу кас әне Миңа эчерт
мәсәң иде. Ләк ин Мин теләгәнчә түг ел, Син теләгәнчә булсын!
37 Гайс ә әйләнеп килде һәм шәкертләр енең йоклап ятуы н күрде.
– Шим ун, йоклап ятасыңм ы? Бер сәгать тә уяу утыра алмад ыңм ы? – диде Ул
Петергә. – 38 Уяу бул ыг ыз, вәсвәсәгә төшмәс өчен, дога кыл ыг ыз! Рух көчле, ә тән
зәг ыйфьтер!
39 Гайс ә янә читкә китт е һәм, шул ук сүзләрне кабатлап, дог а кылд ы. 40 Әйләнеп
килгәч, шәкертләренең йоклавын күрде – аларн ың күзләрен йок ы баск ан иде. Алар
Гайсәгә нәрсә әйтергә дә белмәделәр.
41 Өченче тапк ыр әйләнеп килеп, Ул:
– Һаман йокл ыйсызм ы, ял итәсезме? Җиткәндер! – диде. – Сәгате сукт ы: Адәм
Угл ын әнә гөнаһл ылар кул ына тапш ыралар. 42 Торыг ыз, киттек! Күрег ез, Миңа
хыя нәт итүче килә.
32

Гайсәне кулга алу
Ул әле әйтеп тә бетермәде, уни ке шәкерт нең берсе – Яһүдә килеп чыкт ы. Аның
белән бергә, кыл ыч һәм чукмарларын күтәреп, баш рух ан илар, кан ун белг ечләре,
өлкәннәр җибәргән хал ык төркеме дә ияреп килгән иде. 44 Хыя нәтче: «Мин кемне
үпсәм, шул Гайсә бул ыр. Аны кулга алыг ыз да ышан ычл ы сак аст ында озат ыг ыз», –
дип, алар белән алдан сүз беркеткән иде.
45 Яһүдә туп-туры Гайс ә янына килде һәм:
– Остаз! – дип, Аны үбеп алд ы.
46 Гайс әне шунд ук кулг а алып, сак аст ына куйд ылар. 47 Янәшәдәг еләрнең бер
се кыл ыч ын чыгард ы да, олуг рух ан ин ың хезмәтчесенә селтәнеп, аның колаг ын
чабып өзде.
43

* 14:36 И

газиз Атам! – Грек телендәг е төп нөсхәдә әлег е сүз – «Абба» – арамей телендә би

релг ән.
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48 – Юлбасар тот арг а чыкк андай, Минем янг а кыл ыч һәм чукмарлар күт әр еп
килгәнсез! – диде Гайсә аларга. – 49 Мин һәр көнне Аллаһ ы йорт ында сезнең алда
гыйлем бирдем, һәм сез Мине кулга алмад ыг ыз. Хәер, Изг е язмада нәрсә язылган
булса, шулар гамәлгә ашсын!
50 Шулв ак ыт барл ык шәкертләр Гайс әне калд ырып кач ып китт еләр.
51 Шәр ә тәненә җит ен җәймә бөркәнг ән бер егет аның арт ыннан иярде. Аны
тот ып алд ылар, 52 ләк ин ул, җәймәсен тег еләр кул ында калд ырып, шәрә килеш
кач ып китте.

Гайсә Югары киңәшмә каршында
Гайс әне олуг рух ан и янын а алып килделәр. Баш рух ан ил ар, өлк әннәр һәм
кан ун белг ечләр енең барысы да шунд а җые лд ы. 54 Пет ер исә, Гайс әдән артт ар ак
кал ып, олуг рух ан ин ың ишег алд ын а кадәр Аның арт ынн ан бард ы да, хезмәтче
ләр арасын а кер еп утырып, учак янынд а җыл ын а башл ад ы. 55 Ә баш рух ан ил ар
һәм бөт ен сЮгары киңәшмә Гайс әне үлем җәз асын а хөкем итәр өчен, Аңа кар
шы шаһ итл ык эзләде, әмм а гаепләрдәй һичнәрс ә таб а алм ад ы. 56 Күпләр Аңа
карш ы ялг ан шаһ итл ык бирделәр, әмм а берс енең күрс әтмәс е икенчес енекенә
туры килмәде.
57 Шулв ак ыт кайб ер әүләр, торып, Аңа карш ы ялг ан шаһ итл ык бирделәр:
58 – Без Аның «Мин, адәм кул ы белән сал ынг ан шуш ы Аллаһ ы йорт ын җимер еп,
өч көн эчендә адәм кул ы белән эшләнмәгән башк асын төзеячәкмен» дип әйт кәнен
ишеттек, – диде алар.
59 Әмма аларн ың бу күрс әтмәләр е дә расланмад ы.
60 Шуннан олуг рух ан и, торып, алг а чыкт ы да Гайс әдән:
– Сиңа карш ы әйтелгән сүзләргә берн ичек тә җавап бирм исеңме? – дип сорад ы.
61 Әмма Гайс ә дәшмәде, нәрс ә дип тә җав ап бирмәде. Олуг рух ан и Аңардан янә
сорад ы:
– Мәсих, шөһрәтле Аллаһ ын ың Угл ы Синме?
62 – Әйе, Мин, – дип җав ап кайт ард ы Гайс ә. –
«Сез Кодрәт Иясенең уң ягында
Адәм Угл ын ың утыруы н
һәм күктәг е бол ытлар белән бергә кил үен күрерсез»*.
53

Шунда олуг рух ан и, өстендәг е киемен ерт ып җибәреп:
– Таг ын нинд и шаһ итлар кирәк безгә? 64 Көфер сүз сөйләвен сез үзег ез ишетте
гез! Бу хакта сез нәрсә уйл ыйсыз? – диде.
Барысы да, Ул гаепле һәм үләргә тиеш, дигән карарга килде.
65 Кайб ер әүләр Аңа төкер ә, Аның йөз ен каплап, кыйнарг а тот ынд ылар.
– Пәйгамбәрлек кыл ып, кем сукк анн ы әйт инде менә хәзер! – диде алар.
Аннары Аны сакч ылар кыйн ый башлад ы.
63

*

14:62 Караг ыз:
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Петернең Гайсәдән ваз кичүе
66 Бу вак ытн ы Пет ер аст а, ишег алд ында иде. Олуг рух ан ин ың хезмәтче кызла
рын нан берсе, килеп, 67 учак янында җыл ын ып утырган Петерне күреп алд ы һәм,
аңа текәлеп карап:
– Син дә бит насарал ы Гайсә белән идең, – диде.
68 Әмма Пет ер:
– Мин берн и белм им һәм синең нәрсә сөйләвеңне дә аңлам ыйм! – дип, аның
сүзләрен инк яр итте.
Һәм тышк а, алг ы ишегалд ына чыг ып китте. [Шулвак ыт әтәч кычк ырд ы.]*
69 Хезмәтче кыз, аны янә күр еп, ишег алд ындаг ы кешеләрг ә икенче тапк ыр:
– Бу кеше – аларн ың берсе, – диде.
70 Пет ер янә кызн ың сүзләр ен инк яр итт е. Бераздан ишега лд ындаг ылар:
– Ә син, чыннан да, аларн ың берсе бит. Син дә Гәл иләя дән ич, – диделәр.
71 Әмма ул:
– Сез әйт кән Кешене мин белм им! – дип, Аллаһ ы белән ант итә башлад ы.
72 Нәкъ шул вак ытт а әтәч икенче тапк ыр кычк ырд ы. Пет ер исә, Гайс әнең «Әтәч
ике тапк ыр кычк ырганч ы, син Миннән өч тапк ыр ваз кичәчәксең» дигән сүзләрен
исенә төшереп, елап җибәрде.

15

Гайсә идарәче Пилат алд ында

Баш рух ан илар, өлкәннәр, кан ун белг ечләре һәм бөтен Югары киңәшмә,
иртәдән үк киңәшләшеп, Гайсәне бәйләделәр һәм, Пилат янына алып ки
теп, аңа тапш ырд ылар.
2 – Син – яһүд иләр Патшасым ы? – дип сорад ы Аңардан Пилат.
– Бу – синең сүзләрең, – дип җавап бирде Гайсә.
3 Баш руханилар Аны күп нәрсәдә гаепләделәр. 4 Шуннан Пилат янә Аңардан сорады:
– Ник Син нәрсә дип тә җавап бирм исең? Күрәсеңме, Сиңа күпме гаеп тагалар!
5 Әмма Гайс ә бүт ән җав ап бирмәде һәм мон ың белән Пилатн ы бик нык гаҗәп
ләндерде.
1

Гайсәнең үлемгә хөкем ителүе
Бәйрәм уңаеннан Пилат гадәттә хал ык сораган бер тотк ынн ы азат итә торган
иде. 7 Нәкъ шул көннәрдә, чуа л ыш вак ыт ында кеше үтергән фетнәчеләр зинданга
ябыл ып, алар арасында Бараб атл ы тотк ын бар иде. 8 Хал ык, Пилат янына килеп,
гадәттәг ечә берәр тотк ынн ы азат итүен сорый башлад ы. 9 Пилат:
– Тел исезме, мин сезгә яһүд иләр Патшасын азат итәм? – диде.
10 Баш рух ан иларн ың Гайс әне тот ып бирүләре көнләшүдән килә иде, һәм Пилат
мон ы аңл ый иде.
11 Әмма баш рух ан илар, Барабн ы азат итүне таләп итег ез, дип, хал ыкн ы кот ыр
тып куйганнар иде.
6

* 14:68 Берн ичә

кулъязмада җәя ләр эчендәг е сүзләр юк.
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– Сез «Яһүд иләр Патшасы» дип атаган кеше белән миңа ни эшләргә? – диде
яңадан Пилат.
13 – Хачк а кадакла Аны! – дип кычк ырд ы хал ык.
14 – Нинд и явызл ык эшләг ән соң Ул? – диде Пилат.
Ләк ин хал ык, таг ын да кат ырак итеп:
– Хачк а кадакла Аны! – дип кычк ырд ы.
15 Пилат, хал ыкк а ярарг а тырыш ып, Барабн ы азат итт е, ә Гайс әне, камч ы белән
сукт ырганнан соң, хачк а кадакларга боерд ы.
12

Гаскәриләрнең Гайсәне мәсх әрәләве
Гаскәриләр Аны идарәче Пилат сараен ың, ягън и преториу мн ың ишегалд ына
алып кереп, бар гаскәрне шунда җыйд ылар. 17 Алар Гайсә өстенә куе кызыл төстәг е
япанча, баш ына чәнечкеле ботаклардан үрелгән таҗ кидерттеләр 18 һәм:
– Яшәс ен яһүд иләр Патшасы! – дип, Аны сәламләрг ә кер ешт еләр.
19 Аннары таяк белән башына сугып кыйнадылар. Аңа төкерделәр, каршына тез
ләнеп, алдында баш иделәр. 20 Туйганчы мәсхәрәләгәннән соң, өстеннән куе кызыл
япанчаны салдырып, Үз киемнәрен кидерделәр һәм, хачка кадакларга дип, алып
чыгып киттеләр.
16

Гайсәне хачка кадаклау
Кырдан кайт ып кил үче күрин иле Шим ун атл ы бер кешене – Искәндәр белән
Руфусн ың атасын – Гайс әнең хач ын күт әр еп барырг а мәҗбүр итт еләр. 22 Гайс әне
Гөлг ет ә дип аталг ан урынг а (бу сүз «Баш сөя г е» диг әнне аңлат а) алып килделәр,
23 мирр а кат ыш шәр аб тәкъд им итт еләр, әмм а Ул эчемлект ән баш тартт ы. 24 Ан
нары Гайс әне хачк а кадаклад ылар һәм, жир әб ә сал ып, киемнәр ен үзара бүлеш
теләр. 25 Аны хачк а кадаклаг анда, ирт әнг е сәг ать туг ыз иде. 26 Баш өст енә Аның
гаеб ен күрс әткән «Яһүд иләр Патшасы» диг ән язу эленг ән иде. 27 Гайс ә белән
берг ә ике юлбасарн ы – берсен Аның уң ягына, икенчесен сул ягына кадаклап
куйд ылар. [28 ]*
29 Үтеп баруч ыл ар, башл арын чайкый-чайкый, Аны хурл ад ыл ар.
– Әй Син, Аллаһ ы йорт ын җимер еп, аны өч көндә төз үче, 30 Үзеңне котк ар –
төш хачт ан! – диде алар.
31 Шул ай ук баш рух ан ил ар һәм кан ун белг ечләр е дә Гайс әне мыск ылл ад ы.
– Башк аларн ы котк ард ы, – диде алар, – ә Үзен котк ара алм ый. 32 Мәсих, Ис
раи л Патшасы, күз алд ыбызда хачт ан төшс ен, шул чакт а Аңа ышан ырбыз!
Хәтт а Гайс ә белән берг ә кадакланг аннар да Аны мәсхәр әләде.
21

Гайс ән ең үлем е
Көн урт асында бөт ен җир йөз ен караңг ыл ык каплап алд ы, һәм көндезг е сә
гать өчкә кадәр шулай дәв ам итт е. 34 Ә сәг ать өчт ә Гайс ә:
33

* 15:28 Кайб ер
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– Элои, Элои, лема сабахт ан и?* – дип, кат ы итеп кычк ырып җиб әрде (бу сүзләр
«Әй Аллам, Аллам! Ник ташлад ың Син Мине?» диг әнне аңлат а).
35 Якынд а басып торуч ыл арн ың кайб ерләр е, Аның сүзләр ен ишет еп:
– Ишет әс езме, Ильясн ы чак ыра! – диде.
36 Ә берс е, йөг ер еп килеп, әче шәр абк а манч ыг ан губк а кис әг ен тая кк а элеп:
– Әйдәг ез, карыйк, Ильяс Аны хачт ан алырг а килерме икән? – диг ән сүзләр
белән Аңа эчәрг ә бирде.
37 Гайс ә кат ы итеп кычк ырып җиб әрде дә җан бирде.
38 Нәкъ шул чакт а Аллаһ ы йорт ындаг ы пәрдә өст ән аск а урт алай ерт ыл ып төшт е.
39 Хач карш ында торг ан йөзбаш ы, Гайс әнең ни рәв ешле җан бирг әнен күр еп:
– Бу Кеше, чыннан да, Аллаһ ы Угл ы булган икән! – диде.
40 Анда читт ән карап торуч ы хат ыннар бар иде. Магдалал ы Мәрья м, шулай ук
кече Ягък уб белән Йосиснең анасы Мәрья м һәм Сал ум и да шунда иде. 41 Алар
Гайсәгә ияреп йөри һәм, Ул Гәл иләя дә чакта, Аңа хезмәт итә иделәр. Анда Аның
белән Иерусал имгә килгән хат ыннар да байтак иде.
Гайсәне кабергә салу
Кич җитеп килә иде. Бәйрәмгә әзерләнә торган, шимбә көнгә карш ы көн иде.
Югары киңәшмәнең абруйл ы әгъзасы ариматайл ы Йосыф та Аллаһ ы Патшал ы
гын көтеп яши иде. Ул, җөрьә т итеп, Пилат янына керде һәм Гайсәнең җәсәден
алып китәргә сорад ы. 44 Гайсәнең инде үле бул уы на Пилат бик гаҗәпләнде һәм,
йөзбаш ын чак ырт ып:
– Аның үлгәненә күпме булд ы? – дип сорад ы.
45 Йөзбаш ыннан сораш ып белг әннән соң, Гайс әнең җәс әден Йосыфк а алырг а
рөхсәт бирде. 46 Йосыф җитен тук ыма сат ып алд ы, Гайсәне, хачтан төшереп, шул
тук ымага төрде һәм кыя да уелган кабер-мәгарәгә салд ы; аннары, таш тәгәрәтеп
китереп, кабер авызын томалад ы. 47 Ә магдалал ы Мәрья м белән Йосиснең анасы
Мәрья м исә Гайсәнең кайда күмелгәнен күреп торд ылар.
42

43

16

Гайсә Мәсихнең үледән терелүе

Шимбә көн үткәннән соң, магдалал ы Мәрья м, Ягък убн ың анасы Мәрья м
һәм Сал ум и, Гайсәнең җәсәден майларга бармакч ы бул ып, хуш исле майлар
сат ып алд ылар. 2 Атнан ың беренче көнендә иртән ирт үк, коя ш чыг уга, алар кабер
янына киттеләр.
3 – Мәг ар ә авызын томалаг ан ташн ы кем читкә тәг әр әт ер икән? – диешт е алар
бер-беренә.
4 Килеп кар ас ал ар – ташн ы читк ә тәг әр әтк әннәр! Ә ул таш бик зур иде. 5 Мә
гар ә эченә керүг ә, алар, уң якт а утырг ан ап-ак киемле бер егетне күр еп, курк ып
китт еләр.
6 – Курыкмаг ыз! – диде ул аларг а. – Сез хачк а кадакланг ан насарал ы Гайс әне
эзл исездер. Ул үледән терелде, монда юк Ул. Менә Аның ятк ан урын ы. 7 Гайсәнең

*
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шәкертләренә һәм Петергә: «Гайсә сездән алда Гәл иләя гә бара торыр. Ул алдан
әйтеп куйганча, Аны шунда күрерсез», – дип барып әйтег ез.
8 Котлары алын удан калт ырап төшкән хат ыннар мәг ар әдән чыг ып йөг ерделәр.
Алар беркемгә бер сүз әйт мәделәр, чөнк и бик нык курыкк аннар иде.
Гайсә белән очраш улар
Атнан ың беренче көнендә иртә таңда үледән терелгәч, Гайсә иң элек магда
лал ы Мәрья мгә күренде. Кайчанд ыр бу хат ыннан Ул җиде җенне куы п чыгарган
иде. 10 Мәрья м, барып, элегрәк Гайсә белән бергә йөргән һәм хәзер хәсрәткә төшеп
елап утырган кешеләргә Гайсәне күрүе турында хәбәр итте. 11 Алар Гайсәнең исән
бул уы на, Мәрья мнең Аны күрүенә ышанмад ылар.
12 Шуннан соң Гайс ә шәһәрдән кит еп баруч ы ике шәкерт енә башк а кыяф әтт ә
күренде. 13 Алар, кире кайт ып, башк аларга хәбәр иттеләр. Әмма аларн ың сүзенә
дә ышанмад ылар.
14 Гайс ә, ниһ ая ть, ашап-эчеп утырг ан унб ер шәкерт е алд ында пәйда булд ы һәм
аларн ы ышанмаулары, үҗәтлекләре, Аның терелгәнен күрүчеләргә ышанмаган
өчен шелтәләде. 15 Ул аларга:
– Бөтен җир йөзе буйлап йөреп чыг ып, һәр җан иясенә Яхш ы хәбәрне тара
тыг ыз! – диде. – 16 Иман китереп суга чуму йоласын үтәүче кот ыл ыр, инанмаган
кеше исә хөкем ителер. 17 Иман китергәннәр төрле галәмәтләр күрсәтерләр: Минем
исемем белән җеннәрне куы п чыгарырлар; яңа телләрдә сөйләшерләр; 18 кулларына
елан алсалар яки агу эчсәләр, аларга зыя н килмәс; авыру кешеләргә куллары белән
орынсалар, тег еләр савыг ыр.
19 Шул сүзләрне әйт кәннән соң, Хак им Гайс ә, күккә алын ып, Аллаһ ын ың уң
ягына утырд ы. 20 Ә шәкертләре, китеп, бөтен җир йөзе буйлап Яхш ы хәбәрне тара
тып йөрделәр, һәм Хак им Гайсә, аларга ярдәм итеп, аларн ың сөйләгәннәрен илаһ и
билг еләр белән раслап торд ы*.
9

* 16:9-20 Кайб ер
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Лүк бәян иткән
Яхшы хәбәр

Арабызда бул ып үткән вак ыйгалар турында күпләр язарга алынд ы. Алар
әлег е вак ыйгаларн ы баштан ук үз күзләре белән күргән кешеләрнең, с Аллаһ ы
Сүзен вәгазьләүчеләрнең шаһ итл ыкларына тая н ып хикәя ләде. 3-4 Шулай итеп, мин
дә, мөхтәрәм Тәүфил*, үзеңә бирелгән белемнәрнең дөреслег енә инануыңны те
ләп, барысын да баштан ук җентекләп тикшергәннән соң, шуш ыларн ың һәммәсе
турында сиңа эзлекле рәвештә язарга дигән фикергә килдем.
1-2

Яхъяның туасы алдан мәгълүм булу
Яһүд ия дә* Һируд патша идарә иткән заманда, Абия нәселеннән булган срух а
нилар төркемендә Зәкәрия атл ы бер рух ан и яши иде. Аның хат ын ы Элисабет тә
рух ан илар нәселеннән бул ып, 6 алар икесе дә сРаббы әмерләрен һәм Ул кушк аннар
ны төгәл үтәүче тәкъвалардан иде. 7 Инде олы яшькә җиткән бу икәүнең, Элисабет
балага уза алмаганл ыктан, балалары юк иде.
8 Зәкәрия төркеме үз нәүб әт ендә Аллаһ ы хозурында рух ан и хезмәт е башк арг ан
бер көнне, 9 рух ан иларда кабул ителгәнчә жирәбә сал ып, сРаббы йорт ында хуш
исле сумала-майлар төтәсләү Зәкәрия гә чыкт ы.
10 Аллаһ ы йорт ында хуш исле сумала-майлар көйр әткәндә, бар хал ык тышк ы
якта дога кыл ып торд ы. 11 Шулвак ыт Зәкәрия алд ында, хуш исле сумала-майлар
көйрәтә торган смәзбәхтән уң якта, Раббы сфәрештәсе пәйда булд ы. 12 Фәрештәне
күргәч, Зәкәрия бик нык курыкт ы. 13 Фәрештә исә аңа:
– Курыкма, Зәкәрия, синең догаң килеп иреште, – диде. – Хат ын ың Элисабет
сиңа ир бала туд ырачак, син аңа Яхъя* дип исем кушарсың. 14 Ул сиңа сөенеч һәм
шатл ык китерер, аның туу ы на күпләр куан ыр, 15 чөнк и Раббы карш ында ул бөек
бул ыр, шәраб һәм исерт кеч эчемлекләр эчмәс, анасын ың карын ында вак ытта ук
с
Изг е Рух белән сугарыл ыр. 16 сИсраи л балаларын ың күбесен ул Раббыга, аларн ың
үз Алласына кире кайтарыр. 17 Ильясн ык ы кебек рухк а һәм кодрәткә ия бул ып,
Раббы алд ыннан барыр, аталарн ы һәм балаларн ы тат улашт ырыр, Аллаһ ыга буй
сынмасларн ы тәкъвалар юлына борыр һәм Раббын ың кил үенә хал ыкн ы әзерләр.
5

с

* 1:3-4 Тәүф ил

– грек телендә «Теофилос»; «Аллаһ ын ың сөеклесе» яки «Аллаһ ын ы сөюче»
диг әнне аңлата.
* 1:5 Яһүд ия – монд а бөт ен Фәләстин җир енә карый. 4:44, 6:17, 7:17 һәм 23:5 тә шул ук
мәгънәдә.
* 1:13 Яхъя – яһүдчә «Раббы мәрхәмәтле» мәгънәс ендә.
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Зәкәрия фәрештәдән:
– Мон ың шулай буласын мин ничек белермен? – дип сорад ы. – Мин инде карт,
хат ын ым да олы яшьтә.
19 – Мин – Аллаһ ыг а хезмәт итүче Җәбраи лмен, – диде аңа фәр ешт ә, – һәм мине
Ул шуш ы куан ычл ы хәбәрне сиңа җиткерү өчен җибәрде. 20 Вак ыт ы җиткәч, мин
әйт кәннәр чынга ашар. Ә хәзер, минем сүзләремә ышанмаган өчен, әйткәннәрем
торм ышк а ашк анч ы, телсез бул ырсың һәм сөйләшә алмассың.
21 Хал ык, Аллаһ ы йорт ында Зәкәрия нең тотк арлан уы на апт ырап, аны көт ә бир
де. 22 Зәкәрия исә, Аллаһ ы йорт ыннан чыкк ач, сөйләшә алмад ы, һәм кешеләр аңа
илаһ и күренеш ирешкәнен аңлад ылар. Ул алар белән ишарәләр ярдәмендә аңлашт ы
һәм телсез килеш кала бирде.
23 Хезмәт башк ару көннәр е тәмамланг ач, ул өенә кайтт ы. 24 Күпмедер вак ытт ан
соң хат ын ы Элисабет балага узд ы һәм биш ай буена кеше арасына чыкмад ы.
25 – Минем хакк а мон ы Раббы эшләде, Ул, миңа игът ибар бир еп, ил алд ында йөз
карал ыг ыннан котк ард ы, – диде ул.
18

Гайсәнең туачагы алдан мәгълүм булу
Элисабет балага узып, алт ынч ы ай киткәч, Аллаһ ы Җәбраи л фәрештәне
Гәл иләя өлкәсендәг е Насара шәһәренә, Мәрья м исемле гыйффәтле кыз янына
җибәрде. Әлег е Мәрья м Давыт нәселеннән булган Йосыф атл ы кешегә ярәшелгән
иде. 28 Мәрья м янына килеп, фәрештә:
– Иминлек сиңа! Аллаһ ын ың смәрхәмәтен кабул итүче син. Раббы синең бе
лән! – диде.
29 Мәрья м исә бу сүзләрнең мәгънәс ен аңларг а тырыш ып кыенсын ып калд ы.
30 Фәр ешт ә аңа:
– Курыкма, Мәрья м! Аллаһ ы сиңа мәрхәмәт кылд ы. 31 Син буйга узарсың һәм
Ир Бала табарсың, Аңа Гайсә* дип исем кушарсың. 32 Ул бөек бул ыр, Аны Хак Тә
галәнең Угл ы дип йөртерләр. Раббы Алла Аңа борынг ы бабасы Давытн ың тәхетен
бирер, 33 Ул Ягък уб халк ы өстеннән мәңг е патшал ык итәр, һәм патшал ыг ын ың
ахыры булмас, – диде.
34 Мәрья м исә фәр ешт әдән:
– Ничек шулай була алыр икән? – дип сорад ы. – Мин бит әле кия үдә түг елмен!
35 – Изг е Рух иңеп, сине Аллаһ ы Тәг аләнең кодр әт е каплап алачак, шуңа күр ә
синнән туачак Бала изг е бул ыр һәм Аллаһ ы Угл ы дип атал ыр, – дип җавап бирде
фәрештә. – 36 Менә, кардәшең Элисабет тә картайган көнендә балага узд ы, ул ир
бала көтә. Кешеләр аның турында, авырга уза алм ый, дип әйтәләр иде, ә ул инде
алт ынч ы аен авырл ы, 37 чөнк и Аллаһ ы булд ыра алмаган эш юк.
38 Шуннан Мәрья м:
– Мин – Раббы бәндәсемен, син ничек әйтсәң, шулай булсын, – диде.
Һәм фәрештә аның яныннан китеп бард ы.
26-27

с

* 1:31 Гайсә

– яһүдчә «Ешуа»; «Раббы котк ара» диг әнне аңлата.
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Мәрья мнең Элисабет янына кунакка килүе
39 Озак та үтмәст ән Мәрья м ашыг ып кына таул ы Яһүд ия дә урнашк ан шәһәрг ә,
Элисабетләргә китеп бард ы. 40 Килеп җитеп, Зәкәрия нең өенә керде һәм Элисабет
белән исәнләште. 41 Мәрья мнең сәламләвен ишет үгә, Элисабет карын ындаг ы ба
ла хәрәкәтләнеп куйд ы, һәм Элисабет сИзг е Рух белән сугарылд ы. 42 Ул күтәренке
тавыш белән:
– Хат ыннар арасында син иң мөбарәг е! Карын ыңдаг ы балаң да мөбарәктер! –
диде. – 43 Ни өчен мин шунд ый илт ифатк а лаек булд ым икән, минем янга с Хак и
мемнең анасы килгән! 44 Синең сәламеңне ишет үгә, карын ымдаг ы балам шатл ы
гыннан талпынып куйды. 45 Раббы тарафыннан үзенә әйтелгән сүзләрнең тормышка
ашасына ышанган хат ын бәхетледер!

Мәрья мнең мәдх иясе
46
47
48

49
50
51
52
53
54-55

56

«Күңелем Раббын ы данл ый,
Рух ым Аллаһ ын ы, сКотк аруч ымн ы уйлап шатлана,
чөнк и Ул Үзенең күндәм кол ына игът ибар итте.
Моннан соң барл ык буы ннар мине
бәхетле дип атарлар,
чөнк и Кодрәт Иясе минем өчен бөек эшләр кылд ы!
Аның исеме мөк атдәс!
Үзеннән курк уч ыларга Ул буыннан-буынга шәфк ать күрсәтә.
Үз кул ы белән Ул куә тле эшләр кылд ы:
күңелендә тәкәббер уй йөрткәннәрне куы п таратт ы.
Түрәләрне тәхетләреннән төшерде,
ә түбәндәг еләрне күтәрде.
Ниг ъмәтләре белән ачларн ың тамаг ын туйд ырд ы,
ә байларн ы буш кул белән җибәрде.
Аталарыбызга биргән вәгъдәсе буенча,
хезмәтчесе Исраи лгә ярдәм итте,
халк ын исендә тот ып,
Ибраһ имга һәм аның нәселенә
мәңг егә шәфк ать күрсәтте», – диде Мәрья м.

Мәрья м, өч айга якын Элисабет янында кунак булганнан соң, үз өенә кайтт ы.
Яхъяның тууы

Элисабетнең бала табар вак ыт ы җитте, һәм ул ир бала туд ырд ы. 58 Күршеләре
һәм кардәшләре, Раббын ың Элисабеткә зур шәфк ать күрсәт үен ишетеп, аның бе
лән бергә куанд ылар. 59 Сиг езенче көнне балан ы ссөннәткә утырт ырга килделәр
һәм аны атасы исеме белән Зәкәрия дип атарга теләделәр. 60 Ләк ин балан ың анасы,
карш ы килеп:
– Юк, аның исеме Яхъя бул ырга тиеш, – диде.
57
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61 – Синең кардәшләр ең арасынд а анд ый исемне йөрт үче юк бит, – диделәр
аңа, – 62 һәм ишарәләр ярдәмендә балан ың атасыннан нинд и исем кушарга телә
вен сорад ылар.
63 Зәкәрия, язар өчен, такт а сорап алып: «Аның исеме Яхъя», – дип язд ы. Барысы
да хәйран калд ылар. 64 Шул мизг елдә аның теле ачылд ы, һәм ул, Аллаһ ын ы данлап
сөйл и башлад ы. 65 Зәкәрия белән Элисабетнең күрше-тирәсендә яшәүчеләр барысы
курк уга калд ы; таул ы Яһүд ия нең барл ык төбәкләрендә шуш ы вак ыйгалар турында
гына сөйләделәр. 66 Шуш ы турыда ишеткән һәркем, уйга кал ып, күңеленнән: «Бу
бала кем бул ыр икән?» – дип баш ватт ы. Чөнк и, дөрестән дә, Раббын ың кодрәте
аның белән булд ы.

Зәкәрия нең мәдх иясе
Балан ың атасы Зәкәрия, Изг е Рух белән сугарыл ып, телгә килде һәм пәйгам
бәрлек кылд ы:
68
«Раббын ы, Исраи лнең Алласын, данл ыйк,
чөнк и Ул ярдәмгә килде һәм Үз халк ын азат итте,
69
Үзенең кол ы Давыт нәселеннән
куә тле Котк аруч ын ы җибәрде,
70
бу турыда Ул күп еллар элек
Үзенең изг е спәйгамбәрләре аша әйт кән иде.
71
Котк аруч ы безне дошманнардан
һәм безне нәфрәт итүчеләрдән сйол ып алырга дип килде.
72-75 Дошманнарыбыз кул ыннан кот ылг ач,
гомеребезнең барл ык көннәрендә
бернәрсәдән курыкм ыйча,
Аллаһ ы алд ында изг е һәм тәкъва бул ып,
Аңа хезмәт итә алсын өчен,
Аллаһ ы шул рәвешле ата-бабаларыбызга
шәфк ать күрсәтте,
Үзе төзегән изг е скилеш үне –
атабыз Ибраһ имга биргән ант ын –
исендә тотт ы.
76
Һәм син, сабый,
Аллаһ ы Тәгаләнең пәйгамбәре дип атал ырсың,
чөнк и, Раббыга юлн ы әзерләп,
Аның алд ыннан барырсың,
77
Аның халк ына,
с
гөнаһларыг ыз кичерелгәч,
сезне кот ыл у көтә, дип белдерерсең.
78
Аллабызн ың шәфк ате таш ып тора,
һәм шуңа күрә безгә
югарыдан таң коя ш ы иңәчәк;
67
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79

караңг ыда һәм үлем күләгәсендә утырганнарга якт ыл ык
бирү өчен,
аякларыбызн ы тын ычл ык юлына юнәлт ү өчен киләчәк Ул».

Ә бала үсә һәм рух и яктан ныг ый бирде. Ул, Исраи л халк ына күренер вак ыт
җиткәнче, чүл якларында гомер сөрде.
80

2

Гайсәнең тууы
1 Шул көннәрдә сРим скайсары Авг уст*

үз кул астындагы барлык җирләрдә халык
сан ын исәпкә алырга фәрман бирде. 2 Хал ык сан ын исәпкә алу беренче тапк ыр
узд ырыл ып, Сүрия өлкәсе белән ул заманда Квирин и идарә итә иде. 3 Теркәл ү өчен,
һәркем үз нәселенең шәһәренә кайт ырга тиеш иде. 4 Давыт нәселеннән булганга
күрә, Йосыф та Гәл иләя дәг е Насара шәһәреннән Яһүд ия гә, Давыт шәһәре саналган
Бәйт-Лехемгә китте. 5 Исемлеккә теркәлер өчен, Йосыф үзенә ярәшелгән Мәрья м
белән бергә бард ы. Бу вак ытта Мәрья м авырл ы иде. 6 Бәйт-Лехемдә чакта Мәрья м
нең бала табар вак ыт ы җитте. 7 Мәрья м үзенең беренче Баласын – Ир Бала тапт ы.
Ул Аны биләде дә утл ыкк а салд ы, чөнк и аларга кунак йорт ында урын табылмад ы.
Көтүчеләр һәм фәрештәләр

Әлег е төндә шул тирәдә берн ичә көт үче кырда сарыкларын сакл ый иде. 9 Кинәт
кенә алар карш ында Раббы фәрештәсе пәйда бул ып, әйләнә-тирә Раббы сшөһрә
теннән балк ып китте. Көт үчеләр бик нык курыкт ылар.
10 Фәр ешт ә исә аларг а:
– Курыкмаг ыз! Мин сезгә куан ычл ы хәбәр – бөтен хал ык өчен зур шатл ык алып
килдем, – диде. – 11 Бүг ен Давыт шәһәрендә сезнең Котк аруч ыг ыз – сМәсих, Ха
ким туд ы! 12 Сезгә менә шунд ый билг е: утл ыкта ятк ан биләүле Балан ы күрерсез.
13 Кинәт фәрештә янында күк гаскәре – күп санл ы фәрештәләр күренде, һәм алар:
14
«Күкләрдәг е Аллаһ ыга дан!
Аллаһ ы илт ифат күрсәткән кешеләргә җирдә иминлек булсын!» –
дип Аллаһ ын ы данлад ылар.
15 Фәр ешт әләр күккә күт әр елг әннән соң, көт үчеләр бер-берсенә:
– Әйдәг ез Бәйт-Лехемгә барыйк, анда ниләр булганн ы, Раббы әйт кәннәрне кү
рик, – диделәр.
16 Алар, ашыг ып, Бәйт-Лехемгә килделәр һәм анда Мәрья м белән Йосыфн ы,
утл ыкта ятк ан Балан ы күрделәр. 17 Балан ы күргәннән соң алар Аның хак ында
үзләренә әйтелгән сүзләрне башк аларга да сөйләделәр. 18 Көт үчеләр сөйләгәнне
ишеткән кешеләрнең барысы хәйран калд ы. 19 Мәрья м исә боларн ың һәммәсен
күңеленә сал ып куйд ы һәм шул хакта уйлап йөрде.
20 Ишеткән һәм күрг ән барл ык нәрс әләр өчен Аллаһ ын ы данлап һәм макт ап, кө
түчеләр үзләренең маллары янына кайтт ылар. Барысы да фәрештә әйт кәнчә булд ы.
8

* 2:1 Авг уст

– беренче Рим императ оры Авг уст б. э. к. 27 нче елдан б. эран ың 14 нче елына
кадәр патшал ык итә.
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Гайсәне Аллаһы йортына алып килү
21 Сиг ез көн үтеп, Балан ы сөннәткә утырт у вак ыт ы җиткәч, Аңа Гайс ә диг ән
исем кушт ылар. Әнкәсе Мәрья м авырга узганч ы ук, Балага фәрештә әнә шул исем
не кушк ан иде.
22 Муса скан ун ында әйт елг ән пакьлән ү көннәр е тәмам булг ач, Мәрья м белән
Йосыф Балан ы Раббы хозурына Иерусал имгә алып килделәр. 23 Чөнк и Раббы ка
нун ында: «Ана карын ыннан беренче бул ып туган һәр ир бала Раббыга баг ышла
нырга тиеш»*, – дип язылган. 24 Раббы кан ун ы буенча алар шулай ук «ике урман
күгәрченен яки ике бала күгәрченне»* корбанга китерергә тиеш иде.

Шимунның фат их а бирүе һәм аның пәйгамбәрлек сүзләре
Ул заманнарда Иерусал имдә Шим ун исемле бер кеше бар иде. Исраи лгә юан ыч
кил үен көтеп яшәүче тәкъва һәм диндар бу адәм Изг е Рух белән сугарылган иде.
26 Изг е Рух аңа: «Раббы Мәсихен күрм ичә үлмәсс ең», – дип әйт кән була. 27 Изг е Рух
куш уы буенча әнә шул Шим ун Аллаһ ы йорт ына килде. Кан унда язылган йолан ы
башк ару өчен, нарасый Гайсәнең ата-анасы Аны Аллаһ ы йорт ына алып килгәч,
28 Шим ун сабый Балан ы кулларына алд ы һәм, Аллаһ ын ы данлап:
29
«И-и Хөкемдар, вәгъдәңне Син үтәдең,
иминлектә җибәрәсең кол ыңн ы,
30-32 чөнк и барча хал ыклар карш ында
Син әзерләгән кот ыл ун ы,
с
мәҗ үсиләрнең күзен ачасы якт ыл ыкн ы,
халк ың Исраи лгә киләчәк
данн ы күрдем», – диде.
25

Гайсәнең атасы һәм анасы Шимунның Бала хакында әйтк
 ән сүзләрен гаҗәплә
неп тыңлап тордылар. 34 Шимун аларны сфатихалады һәм Баланың анасы Мәрьямгә:
– Бу Бала Исраи лдә күпләрнең егыл уы на һәм күтәрел үенә сәбәпче, Аллаһ ыдан
килгән бер билг е кебек бул ыр, ләк ин күпләр аны кире кагар, 35 күпләрнең күңе
лендәг е уй-фикерләре ачыл ыр. Синең үзеңнең дә күңелеңә кыл ыч белән кадаган
кебек бул ыр, – диде.
33

Хөннәнең Аллаһыга шөкрана кылуы
Аллаһ ы йорт ында Ашер ыруг ыннан Пен уи л кызы Хөннә – шакт ый өлкән
яшьтәг е пәйгамбәр хат ын бар иде. Кия үгә чыг ып, ире белән җиде ел яшәгәннән
соң 37 тол калган бу хат ынга сиксән дүрт яшь иде. Ул, һәрвак ыт сураза тот ып һәм
дога кыл ып, Аллаһ ы йорт ында көне-төне Аллаһ ы хезмәтендә иде.
38 Хөннә дә, шунда алар янына килеп, Аллаһ ыг а шөкрана кылд ы һәм Иеруса
лимнең азат ител үен күз текәп көткән кешеләрнең барысына Бала хак ында сөйләде.
36

* 2:23 Караг ыз:
* 2:24 Караг ыз:

«Чыг ыш», 13:2, 12, 15.
«Левиләр», 12:8.
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39 Раббы кан ун ы кушк ан гамәлләрне тәмамлаг аннан соң, Йосыф белән Мәрья м
үзләре яшәгән шәһәргә, Гәл иләя дәг е Насарага әйләнеп кайтт ылар. 40 Бала исә үсә,
ныг ый, гак ыл тупл ый бирде, һәм Аллаһ ын ың шәфк ате Аның белән булд ы.

Яшүсмер Гайсә Аллаһы йортында
Гайсәнең ата-анасы һәр елн ы Иерусал имгә сКот ыл у бәйрәменә бара торган
иде. 42 Гайсәгә уни ке яшь тулгач, алар гадәттәг ечә Иерусал им шәһәренә бәйрәмгә
килделәр. 43 Бәйрәм көннәре үткәч, Йосыф белән Мәрья м кайт ыр юлга чыкт ы
лар. Яшүсмер Гайсә исә Иерусал имдә калган бул ып чыкт ы, ә ата-анасы бу турыда
белмәде. 44 Алар Аны, башк а юлч ылар белән бергә барад ыр, дип уйлад ылар. Бер
көнлек юл үткәннән соң, Аны кардәшләре һәм таныш-белешләре арасыннан эзл и
башлад ылар 45 һәм, таба алмагач, кабат Иерусал имгә килделәр. 46 Өч көннән соң
Аны Аллаһ ы йорт ында тапт ылар. Ул яһүд и укыт уч ылар арасында аларн ы тыңлап
һәм сораулар биреп утыра иде. 47 Гайсәнең сүзләрен ишеткән һәркем Аның тирән
акыл ына, биргән җавапларына хәйран калд ы. 48 Аны күреп, ата-анасы бик гаҗәп
ләнде. Әнисе Аңа:
– Углым, ник алай эшләдең? Без әтиең белән Сине эзләдек, бик борчылдык, – диде.
49 Гайс ә аларг а:
– Ни өчен сез мине эзл исез? с Атам Йорт ында бул ырга тиешлег емне белм исезме
әллә? – диде.
50 Ләк ин алар Аның сүзләр ен аңламад ылар. 51 Гайс ә алар белән берг ә Насараг а
әйләнеп кайтт ы һәм ата-анасына карата бик итагатьле булд ы. Әнисе Мәрья м бу
хәлләрнең барысын күңеленә сал ып куйд ы. 52 Гайсә исә үсте, акыл җыйд ы; һәм
үскән саен, Аллаһ ын ың вә бәндәләрнең илт ифат ын ныграк казана бард ы.
41

3

Чумд ыручы Яхъяның вәгазьләве

Кайсар Тибери хак имлег енең унбишенче елында, Яһүд ия дә римлы Понт и
Пилат идарә иткән чорда, өлкә идарәчесе вазифасын Гәл иләя дә – Һируд*,
Итурая һәм Трах ун ит ис өлкәләрендә – аның берт уган кардәше Фил ип, Абил ин и
дә Лусан и башк ард ы. 2 Олуг рух ан и вазифасын Һаннас һәм Кәяфәс башк ара иде.
Шул көннәрдә чүлдә яшәүче Зәкәрия угл ы Яхъяг а Аллаһ ы сүзе килеп ирешт е.
3 Шуннан Яхъя, Үрд үн елг асы тир әс ендәг е барл ык төб әкләрне әйләнеп чыг ып,
тәүбәгә кил үег езнең билг есе итеп ссуга чуму йоласын үтәг ез, һәм Аллаһ ы сезнең
гөнаһларыг ызн ы кичерер, дип хал ыкн ы вәгазьләп йөрде. 4 Ишаг ыйя пәйгамбәр
китабында бу хакта болай дип язылган:
«Чүлдә әнә бер аваз яңг ырый:
„Раббыга юл әзерләг ез:
Аның барыр сукмакларын турайт ыг ыз,
5
һәрбер чок ыр тиг езләнсен,
таулар һәм калк у урыннар түбәнәйсен,
бормал ы юллар турылансын,
1

* 3:1 Һир уд

– Һируд Ант ипас, Бөек Һирудн ың угл ы.
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6

сикәлтәләр тиг езләнсен –
шул чаг ында барча кешеләр
Аллаһ ын ың котк аруы н күрерләр“»*.

Суг а чуму йоласын үтәр өчен күпләп-күпләп килг ән хал ыкк а Яхъя:
– И-и сез, елан ток ым ы! Баш ыг ызг а төшәс е Алл аһ ы ачу-ярсуыннан кач ып
кот ыла алырбыз диг ән фикерне кем әйтт е сезг ә? – диде. – 8 Тәүб әг ә кил үег езнең
ихлас күңелдән икәнен эшег ез белән раслаг ыз. «Безнең атабыз Ибраһ им бит, ко
тыл ырбыз!» дип уйл ый күрмәг ез. Шун ы әйт әм сезг ә: Аллаһ ы әнә шул ташлардан
да Ибраһ имг а балалар бар кыла ала. 9 Агач там ыры янында балт а әзер ята: яхш ы
җимеш бирмәүче һәр агачн ы, кис еп, утк а ташл ыйлар.
10 – Безг ә нәрс ә эшләрг ә соң? – дип сор аг ан хал ыкк а Яхъя:
11 – Ике күлмәг е булг ан кеше аның берс ен күлмәкс езг ә бирс ен. Ризыг ы барл ар
ашарына булмаг ан кеше белән бүлешс ен, – дип җав ап кайт ара иде.
12 Суг а чумд ыру йол асын үтәр өчен, сал ым җыюч ыл ар да килделәр һәм Яхъяд ан:
– Ост аз! Ә безг ә нәрс ә эшләрг ә? – дип сорад ылар.
13 Ул аларг а:
– Тиешеннән арт ыг ын таләп итмәг ез, – дип җав ап бирде.
14 Гаск әриләр дә:
– Ә безг ә нәрс ә эшләрг ә? – дип сорад ы.
– Беркемнән дә көчләп, янап әйб ер алмаг ыз. Хезмәт хак ыг ыздан канәг ать бу
лыг ыз, – диде Яхъя.
15 Хал ык өметләнеп яшәде; Яхъя хак ынд а күңеленнән һәркем: «Мәсих шул түг ел
микән?» – дип уйлад ы. 16 Әмма Яхъя аларн ың барысына болай дип җав ап бирде:
– Мин сезне суг а чумд ырам. Ләк ин миннән кодр әтлер әк Бер әү килә, мин
Аның аяк киеме каеш ын чишәрг ә дә лаек түг елмен. Ул башк арг ан чумд ыру Изг е
Рух һәм ут белән бул ыр. 17 Ынд ырдаг ы ашл ыкн ы җилг әр ер өчен, Ул кул ына җил
гәрг еч тотк ан; бодаен, аерып, келәт енә сал ыр, ә киб әг ен сүнмәс утт а янд ырыр.
18 Яхъя шул ай, хал ыкк а күп нәрс әләр турынд а үгет-нәсыйхәт бир еп, с Яхш ы
хәб әрне бәя н итеп йөрде. 19 Әмма өлкә идар әчес е Һируд, берт уг ан кардәшенең
хат ын ы Һируд ия белән булг ан мөнәс әб әтләр е һәм башк а явызл ыклары өчен Яхъя
тарафыннан фаш ителеп, 20 кылг ан с җиная тьләр енә таг ын бер җиная ть өст әде –
Яхъян ы зинданг а утыртт ы.
7

Гайс ән ең суг а чуму йол ас ын үтәв е
Бар хал ык суг а чуму йоласын үтәг ән вак ытт а, Гайс ә дә бу йолан ы үтәде. Ул
дог а кыл ып торг ан чакт а, күк кап усы ачылд ы да 22 Аңа күг әрчен рәв ешендә Изг е
Рух иңде, һәм күкләрдән:
– Син – Минем сөекле Угл ым; Син – Минем куа н ыч ым! – диг ән сүзләр яң
гырад ы.
21

* 3:4-6 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 40:3-5.
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Гайсәнең нәсел шәҗәрәсе
23 Хезмәт ен башлаг ан вак ытт а, Гайс ә утыз яшьләр чамасында иде. Кешеләр Аны
Йосыф угл ы дип уйлад ы. Эли угл ы Йосыфн ың ата-бабалары шулар: Эли, 24 Маттат,
Леви, Мәлк и, Яннай, Йосыф, 25 Мәтт ит ия, Амотс, Нах ум, Һесл и, Нәггәй, 26 Мах ат,
Мәтт ит ия, Шымг ый, Йосых, Йода, 27 Йох анан, Риса, Зеруббабел, Шеһалт иел, Нер,
28 Мәлк и, Адд и, Көсам, Элмадам, Эр, 29 Ешуа, Элиг ызыр, Йорим, Матт ат, Леви,
30 Шим ун, Яһүдә, Йосыф, Йонам, Эльяк ыйм, 31 Мелеа, Менна, Матт ат а, Нат ан,
Давыт, 32 Ишай, Обид, Богаз, Салмон, Нахшон, 33 Амм инадаб, Адм ин, Арн и, Хес
рон, Перес, с Яһүдә, 34 Ягък уб, Исх ак, Ибраһ им, Терах, Нахор, 35 Серуг, Рег у, Пелег,
Гыйбер, Шелах, 36 Кынан, Әрпәхшәд, Шем, Нух, Ләмех, 37 Мәт ушелах, Ханох, Еред,
Маһалалел, Кынан, 38 Энош, Шет, Адәм, Адәм исә – Аллаһ ы угл ы.

4

Гайсәнең иблис тарафыннан вәсвәсәгә салынуы

Изге Рух белән сугарылган Гайсә Үрдүн буеннан чүлгә китте, һәм Рух Аны чүл
буйлап йөртте. 2 Гайсә, чүлдә кырык көн булып, сиблис тарафыннан вәсвәсәгә са
лынды. Ул бернәрсә ашамады һәм соңгы көннәрендә бик ачыкты. 3 Шунда иблис Аңа:
– Әгәр син Аллаһ ы Угл ы булсаң, бу ташк а боер, икмәккә әйләнсен! – диде.
4 Гайс ә аңа болай дип җав ап бирде:
– сИзг е язмада: «Кеше икмәк белән генә яшәм и»*, – дип әйтелгән.
5 Шуннан соң ибл ис Гайс әне югарыг а алып менде һәм мизг ел эчендә Аңа галәм
дәг е барл ык патшал ыкларн ы күрсәтте.
6 – Шуш ы патшал ыкларн ың барысы өст еннән хак имлекне һәм аларн ың дан ын
сиңа тапш ырам, – диде Аңа ибл ис, – чөнк и аларн ың барысы миңа бирелгән, һәм
мин аларн ы кемгә теләсәм, шуңа бирә алам. 7 Шулай итеп, миңа табынсаң, бары
сы да Синеке бул ыр.
8 Моңа карш ы Гайс ә болай дип җав ап бирде:
– Изг е язмада: «Раббы Аллаңа табын, Аңа гына хезмәт ит»*, – дип әйтелгән.
9 Шуннан соң ибл ис Гайс әне Иерусал имг ә алып китт е. Ул Аны Аллаһ ы йорт ы
ның иң биек урын ына китереп баст ырд ы да:
– Әгәр Син Аллаһ ы Угл ы булсаң, шуш ы урыннан түбәнгә ташлан. 10 Изг е язмада:
«Ул Үзенең фәрештәләренә
Синең хакта кайг ырт ырга әмер бирер.
11
Алар Сине кулларына күтәреп алырлар,
аякларың ташк а абынмас»*, –
дип язылган бит, – диде.
12 Гайс ә аңа җав ап бирде:
– Изг е язмада: «Раббы Аллаңн ы сынама»*, – дип язылган.
1

* 4:4 Караг ыз:

«Кан ун», 8:3.
«Кан ун», 6:13.
4:11 Караг ыз: «Зәбур», 90:11-12.
4:12 Караг ыз: «Кан ун», 6:16.

* 4:8 Караг ыз:
*
*
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13 Ибл ис исә, барча вәсв әс әләрен тәмамлаг аннан соң, икенче бер уңайл ы вак ытк а
кадәр Аның яныннан китте.
14 Рухн ың кодр әт е белән суг арылг ан Гайс ә Гәл иләя г ә кайтт ы. Аның хак ындаг ы
хәбәр бөтен тирә-якка таралд ы. 15 Ул сгыйбадәтх анәләрдә хал ыкк а гыйлем бирде,
һәм барысы Аңа дан-мактау яуд ырд ы.

Гайсәнең Насарада инк яр ителүе
Гайсә Үзе үскән шәһәргә – Насарага килде һәм, гадәттәг ечә, сшимбә көнне
гыйбадәтх анәгә керде. Изг е язман ы укырга дип урын ыннан торгач, 17 Аңа Иша
гыйя пәйгамбәрнең язмасын бирделәр. Гайсә, скулъязма төргәг ен ачып, монд ый
сүзләр язылган урынн ы тапт ы:
18-19 «Раббын ың Рух ы Минем өст ә,
чөнк и Ул Мине, майлап, махсус эшкә сайлад ы.
Ул Мине фәк ыйрьләргә Яхш ы хәбәр җиткерергә,
әсирләргә: Котылырсыз!», сукырларга: Күзегез ачылыр!» – дип белдерер,
җәберләнгәннәрне – иреккә чыгарыр,
Раббын ың шәфк ать күрсәт ү елы җиткәнне хәбәр итәр өчен
җибәрде»*.
16

Гайсә төргәкне, җыеп, хезмәтчегә кайтарып бирде дә урын ына утырд ы. Гый
бадәтх анәдәг еләрнең күзләре Аңа текәлгән иде.
21 Ул аларг а:
– Бүг ен, сез Язман ы тыңлаганда, бу сүзләр торм ышк а ашт ы, – диде.
22 Барысы да Гайс әне макт ад ылар һәм Аның мәрхәмәт тул ы сүзләр енә таң кал ып:
– Йосыф угл ы түг елме соң бу? – диештеләр.
23 Гайс ә аларг а:
– Сез Миңа, әлбәттә, «Табиб! Башта үзеңне дәвала» дигән мәк альне әйтерсез.
Сез: «Кәпәрнау мда кылган эшләреңне ишеттек. Монда, Үз шәһәреңдә дә шуларн ы
кабатла», – дия рсез. 24 Хак сүз әйтәм сезгә: бер пәйгамбәрне дә үз илендә теләп ка
бул итм иләр, – диде. – 25 Бу чынлап та шулай: Ильяс пәйгамбәр заман ында, өч ел
ярымга күкләр ябыл ып, яңг ыр яумад ы, һәм бөтен Исраи л илендә зур ачл ык булд ы.
Исраи лдә тол хат ыннар күбәйде, 26 ләк ин Ильяс аларн ың берсе янына да түг ел,
ә Сид ун җирендәг е Сарепат шәһәрендә яшәүче бер тол хат ын янына җибәрелде.
27 Шулай ук Элиша пәйг амб әр заман ында да Исраи лдә мах аул ылар* күп иде, әмма
сүрия ле Нагаманнан башк а бер генә мах аул ы да тазарынмад ы*.
28 Бу сүзләрне ишеткәч, гыйбадәтх анәдәг е хал ыкн ың бик нык ачуы чыкт ы. 29 Алар
урыннарыннан торд ылар да Гайсәне шәһәрдән көчләп алып чыкт ылар һәм, кыя дан
төртеп төшерергә уйлап, шәһәр сал ынган таун ың читенә китереп баст ырд ылар.
30 Әмма Гайс ә хал ык төркемен ерып узып кит еп бард ы.
20

* 4:18-19 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 61:1-2.
чире – йог ышл ы тире авыруы.
4:27 Караг ыз: «IV Патш ал ар», 5:1-14.

* 4:27 Мах ау
*
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Гайсәнең җенне куы п чыгаруы
31 Шуннан Гайс ә Гәл иләя җир ендәг е Кәпәрнау м шәһәр енә килде һәм шимб ә
көнне хал ыкк а гыйлем бирде. 32 Гайсә сөйләгәннәргә барысы да хәйран калд ы,
чөнк и Ул хак имлеккә ия булган кеше сыман өйрәтте. 33 Гыйбадәтх анәдә җен ка
гылган бер адәм бар иде. Әнә шул адәм кинәт кенә:
34 – Ә-ә, насарал ы Гайс ә, Сиңа бездән нәрс ә кир әк?! Син безне һәлак итәр өчен
килдеңме? Синең Кем икәнеңне беләм мин. Син – Аллаһ ын ың Изг есе, – дип бар
көченә кычк ырып җибәрде.
35 – Шым бул! Чык аңардан! – дип боерд ы Гайс ә җенг ә.
Җен исә, бар хал ык алд ында тег е кешене егып ташлап, һичбер зыя н китерм ичә
аңардан чыг ып китте. 36 Барысы, таң кал ып:
– Бу нинд и сүзләр икән? с Явыз рухларга Ул көч вә кодрәт белән боерык бирә,
һәм тег еләр чыг ып китәләр, – диештеләр.
37 Аның хак ында хәб әр бөт ен тирә-якка таралд ы.

Шимун кайнанасының савыг уы
Гайсә гыйбадәтх анәдән Шим ун өенә китте. Шим унн ың кайнанасы, бик нык
кызышып, авырып ята икән. Гайсәнең аңа ярдәм итүен үтенделәр. 39 Ул, хатын янына
килеп, аңа таба иелде дә, әмер биреп, хат ынн ың кызышуын туктатт ы. Шим унн ың
кайнанасы шунд ук торып баст ы һәм аларга табын әзерл и башлад ы.
38

Гайсәнең күпләрне савыктыруы
40 Төрле авырулардан газ ап чиг үчеләрнең барысын да якыннары коя ш баег ан
вак ытта Гайсә янына алып килделәр. Ул, хаста кешеләрнең һәрберсенә куллары
белән орын ып, аларн ы савыкт ырд ы. 41 Шулай ук байтак кешедән: «Син – Аллаһ ы
Угл ы», – дип кычкыра-кычкыра җеннәр дә чыкт ы. Әмма Гайсә җеннәрне сөйләү
дән тыйд ы, чөнк и алар Аның Мәсих икәнлег ен белә иде.
42 Көн туу г а Гайс ә, өйдән чыг ып, аулак урынг а китт е. Хал ык Аны эзләрг ә то
тынд ы, тапк ач исә, үз янында тотк арлап кал ырга тырышт ы.
43 Ләк ин Ул аларг а:
– Мин башк а шәһәрләрдә дә с Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ындаг ы Яхш ы хәбәрне
җиткерергә тиешмен, чөнк и Мин шун ың өчен җибәрелдем, – диде.
44 Шулай итеп, Ул Яһүд ия җир ендәг е гыйбадәтх анәләрдә Яхш ы хәб әрне сөйләп
йөрүен дәвам итте.

5

Гайсәнең беренче шәкерт ләре

Беркөнне Генн исарет күле* буена җыелган хал ык, Аллаһ ы сүзен тыңларга
теләп, Гайсәне төрле яклап кысрыкл ый башлад ы. 2 Шунда Ул яр буендаг ы ике
көймәне күрде. Бал ыкч ылар, әлег е көймәләрдән чыг ып, ятьмәләрен юа иде. 3 Гайсә
1

* 5:1 Геннисар ет

күле – бу күлне Гәл иләя күле дип тә атаг аннар.
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көймәләрнең берсенә керде дә (ул көймә Шим унн ык ы иде) ярдан бераз арырак
китәргә сорад ы һәм көймәдә утырган килеш хал ыкк а гыйлем бирергә кереште.
4 Сүз ен тәмамлаг ач, Ул:
– Шим ун, тирәнрәк урынга китеп, ятьмәләрег езне сал ыг ыз, – диде.
5 Шим ун Аңа:
– Остаз! Без төн буе тырышт ык, ләк ин һичнәрсә тота алмад ык. Шулай да, Син
кушасың икән, ятьмәне салам, – дип җавап бирде.
6 Шулай эшләделәр, һәм аларг а бик күп бал ык эләкт е, хәтт а ятьмәләр е ерт ы
ла башлад ы. 7 Шуннан бал ыкч ылар, икенче көймәдәг е иптәшләренә кул болгап,
аларн ы ярдәмгә чак ырд ылар. Тег еләре килгәч, бергәләп ике көймәне дә шыгрым
тут ырд ылар, көймәләре аздан гына батм ый калд ы. 8 Шим ун Петер, шуш ы хәлне
күреп, Гайсә алд ында тезләренә егылд ы да:
– Хак имем, кит янымнан, мин гөнаһл ы кешемен! – диде.
9 Ул да, аның белән булг ан кешеләр дә, тот ылг ан бал ыкн ың күплег енә гаҗәплә
неп, курк ып калд ылар. 10 Шулай ук Шим унн ың иптәшләре – Зебедәй угыллары
Ягък уб белән Яхъя да хәйран калд ы. Гайсә Шим унга:
– Курыкма, бүг еннән башлап, син кеше аулауч ы* бул ырсың, – диде. 11 Көй
мәләр ен ярг а тарт ып чыг арг ач, алар, бөт ен нәрс әләр ен калд ырып, Гайс әг ә ияр еп
китт еләр.
Гайсәнең мах аулыны савыктыруы
12 Гайс ә бер шәһәрдә булг анда, янына бөт ен тәнен мах ау зәхмәт е баск ан бер кеше
килде һәм, Гайсәне күргәч, йөзт үбән капланд ы да ялварып:
– Әфәндем! Әгәр теләсәң, мине тазарта алыр идең Син, – диде.
13 Гайс ә, кул ын сузып, аңа орынд ы һәм:
– Әйе, тел им. Тазарын! – диде, һәм әлег е кеше шунд ук махаудан арынд ы. 14 Гайсә
аңа бу турыда беркемгә сөйләмәскә кушт ы.
– Бар, рух ан ига күрен һәм терел үеңнең билг есе итеп Муса кан ун ында таләп
ителгән корбан ыңн ы китер, – диде.
15 Әмма Гайс ә турындаг ы хәб әр таралганнан-тарала гына бард ы. Аны тыңлар
һәм чиреннән арын ыр өчен, янына берөзлексез хал ык агылд ы. 16 Ә Гайсә, вакытвакыт аулак урыннарга китеп, дога кыла иде.

Гайсәнең паралич суккан кешене савыктыруы
Беркөнне, Гайсә хал ыкк а гыйлем биргән вак ытта, Гәл иләя нең һәм Яһүд ия нең
барлык авылларыннан, Иерусалимнән килгән сфарисейлар һәм кан ун укыт учылары
да шунда утыра иделәр. Раббын ың кодрәте Аның белән иде, һәм Ул авыруларн ы
савыкт ырд ы.
18 Берн ичә ир-ат парал ич сукк ан бер әүне ятаг ы белән күт әр еп алып килделәр
һәм аны, Гайсә карш ына керт еп ятк ырыр өчен, өйгә алып кермәкче булд ылар.
17

* 5:10 ...кеш е

аулаучы... – Гайсә биредә кешеләрне Аллаһ ы юлына алып кил үне бал ык тот у
белән чаг ышт ыра.
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Ләк ин хал ык арасыннан үтә алмаганга күрә, өй түбәсенә менеп, чирәпне сүтеп
алд ылар да авырун ы ятаг ы белән бергә Гайсәнең алд ына төшерделәр. 20 Гайсә,
аларн ың ышан уларын күреп, тег е кешегә:
– Дуст ым, синең гөнаһларың кичерелде, – диде.
21 Кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар:
– Көфер сүз сөйләүче бу Кеше – Кем ул? Гөнаһларн ы Аллаһ ыдан башк а кем
кичерә алсын?! – диештеләр.
22 Гайс ә, аларн ың уйларын белеп:
– Ни өчен сез шулай уйл ыйсыз? – диде. – 23 «Гөнаһларың кичерелде», – дип әйт ү
яисә: «Тор да йөреп кит!» – дип әйт ү җиңелрәкме? 24 с Адәм Угл ын ың җир йөзендә
гөнаһларн ы кичерергә кодрәте барл ыг ын белеп торыг ыз.
Шуннан Гайсә, парал ич сукк ан кешегә мөрәҗәгать итеп:
– Сиңа әйтәм: тор да, ятаг ыңн ы алып, өеңә кайт! – диде.
25 Тег е кеше шунд ук бөт енес енең күз алд ынд а торд ы да, ятаг ын алып, Алл а
һын ы данлый-данлый өенә кайт ып китт е. 26 Барысы да, таң кал ып, Аллаһ ын ы
данлад ылар:
– Без бүг ен иск итәрлек нәрсәләр күрдек, – диде һәммәсе, курк уга төшеп.
19

Гайсәнең Левине чакыруы
Шуннан Гайсә ул йорттан чыг ып китте. Сал ым җыя торган урынга җиткәч,
Ул шунда утырып торган Леви атл ы сал ым җыюч ын ы күрде.
– Миңа ияр! – диде Ул аңа.
28 Леви торд ы да, бөт ен эшен калд ырып, Гайс ә арт ыннан китт е.
29 Аннары Леви үзенең өендә Гайс ә хөрмәт енә зур мәҗлес җыйд ы. Кунаклар ара
сында сал ым җыюч ылар да, башк а кешеләр дә күп иде. 30 Фарисейлар һәм аларн ың
кан ун белг ечләре, ачулан ып, Гайсәнең шәкертләренә:
– Ни өчен сез сал ым җыюч ылар һәм гөнаһл ылар белән бергә ашап-эчеп уты
расыз? – диделәр.
31 Гайс ә аларг а:
– Табиб сәламәт кешеләргә түг ел, ә авыруларга кирәк. 32 Мин тәкъваларн ы түг ел,
ә гөнаһл ыларн ы тәүбәгә чак ырырга дип килдем, – дип җавап бирде.
27

Ураз а тоту турындагы сораулар
Шуннан алар Гайсәгә:
– Яхъян ың да, фарисейларн ың да шәкертләре еш кына ураза тота һәм дога кы
лалар, ә Синекеләр ашыйлар, эчәләр, – диделәр.
34 Ул исә аларг а:
– Кияү әле яннарында чакта, туйдаг ы кунакларн ы ураза тотарга мәҗбүр итеп
булам ы? 35 Әмма килер бер көн, кия үне алар яныннан алып китәрләр, әнә шул
чаг ында алар ураза тотарлар, – диде.
36 Ул аларг а киная ле бер хикәя сөйләде:
– Берәү дә, яңа киемнән ямаул ык кисеп алып, иске киемне ямам ый, югыйсә яңа
сы да бозыла, иске киемгә дә яңа тук ымадан сал ынган ямаул ык барм ый. 37 Берәү
33
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дә яңа шәрабн ы иске турсыкк а* салм ый, чөнк и яңа шәраб турсыкн ы тишәр һәм
шәраб та агып бетәр, турсык та әрәм бул ыр. 38 Киресенчә, яңа шәраб яңа турсыкк а
сал ын ырга тиеш. 39 Беркем дә, иске шәрабн ы эчкәннән соң, яңасын эчәргә теләмәс,
«Искесе яхш ырак шул», – дия р.

6

Шимбә көннәрнең берсендә, Гайсә Үз шәкертләре белән иген кыры буйлап
барган чакта, шәкертләре башак өзде һәм, учларында уып, бодай бөртеге ашады.
2 Фарис ейларн ың кайб ерләр е шунда аларг а:
– Ни өчен сез шимбә көнне эшләргә ярамаганн ы эшл исез? – диделәр.
3 Гайс ә аларг а:
– Давыт һәм аның юлдашлары ачыкк ач, Давытн ың нәрсә эшләве хак ында укы
ган ыг ыз булмад ым ын и? 4 Ул, Изг е йортк а кереп, рух ан илардан башк а беркемгә дә
ашарга рөхсәт ителмәгән, Аллаһ ыга баг ышланган икмәкләрне алып ашаган, үзенең
юлдашларына да биргән*, – дип җавап кайтард ы 5 һәм, сүзен тәмамлап: – Адәм
Угл ы – шимбә көннең Хуҗ асы, – диде.
1

Гайсәнең корышкан куллы кешене савыктыруы
Икенче бер шимбәдә Гайсә, гыйбадәтханәгә килеп, халыкка гыйлем бирде. Анда
уң кул ы корышк ан бер кеше бар иде. 7 Кан ун белг ечләре һәм фарисейлар исә, Гай
сәне гаепләргә сәбәп эзләп, шимбә көнне авыруларн ы савыкт ырмасм ы икән, дип
Аны күзәтеп торд ылар. 8 Ә Гайсә, аларн ың уйларын белеп, кул ы корышк ан кешегә:
– Тор да уртага чыг ып бас, – диде.
Тег е кеше уртага килеп баст ы.
9 – Мин сезг ә шунд ый сорау бир әм, – диде Гайс ә кан ун белг ечләр енә һәм фа
рисейларга, – шимбә көнне яхш ыл ык эшләргә рөхсәт ителәме, әллә яманл ыкн ы?
Кеше гомерен саклап кал ыргам ы, әллә аны харап итәргәме?
10 Гайс ә, һәммәс ен күздән кичер еп, тег е кешег ә:
– Кул ыңн ы суз! – диде.
Тег е кеше шулай эшләде, һәм аның кул ы савыкт ы. 11 Фарисейларн ың һәм кан ун
белг ечләренең бик нык ачулары чыкт ы, һәм алар, Гайсәгә карш ы нәрсә эшләргә
икән, дип киңәшергә тот ынд ылар.
6

Унике рәсүлне сайлау
Шул көннәрдә Гайсә, дога кыл у өчен, тауга күтәрелде һәм төн буе Аллаһ ыга
дога кылд ы. 13 Иртәг есен шәкертләрен Үзе янына чак ырд ы да алар арасыннан ун
икесен сайлап алып, срәсүлләр дип атад ы. 14 Ул Петер дип исем кушк ан Шим унн ы
һәм аның берт уган кардәше Әндрине, Ягък убны, Яхъяны, Филипне, Барт ул умайны,
15 Матт айн ы, Томасн ы, Һалфай угл ы Ягък убн ы, Көр әшче кушаматл ы Шим унн ы*,
12

* 5:37 Турсык

– сыекл ык өчен капч ык сыман зур күн савыт.
«I Патшалар», 21:1-6; «Чыг ыш», 25:30.
* 6:15 Көрәшч е Шим ун – Рим хак имлег ен көч кулл ан ып бәр еп төшерүне якл ауч ы яһүд иләр
төркеменең әгъзасы.
* 6:4 Караг ыз:

1512

Лүк 6

Ягък уб угл ы Яһүдәне һәм соң ыннан хыя нәтче булачак Яһүдә Иск ариотн ы сай
лап алд ы.

16

Гайсәнең бик күп кешене савыктыруы
Гайсә рәсүлләр белән бергә таудан төште. Тау итәг ендәг е тиг ез җиргә Аның күп
санл ы шәкертләре, бөтен Яһүд ия дән, Иерусал имнән, Сур һәм Сид ун шәһәрләре
урнашк ан диңг ез буе төбәкләреннән 18 Гайсәне тыңлар, авыруларыннан арын ыр
өчен, байтак хал ык килгән иде. Явыз рухлардан газап чиг үчеләр дә сихәтләнеп ки
тә иде. 19 Һәммәсе Гайсәгә орын ырга омт ылд ы, чөнк и Аңардан бөркелгән кодрәт
барысын да савыкт ыра иде.
17

Бәх етле булганнар һәм кайгыга тарыганнар
Шәкертләренә карап, Гайсә сөйл и башлад ы:
«Фәк ыйрьләр, сез бәхетле,
чөнк и Аллаһ ы Патшал ыг ы сезнеке.
21
Әй сез, хәзер ач калганнар, бәхетлесез!
Сез тук булачаксыз.
Әй сез, күз яше коюч ылар, бәхетлесез!
Сез сөенечтән көләчәксез.
22 Адәм Угл ы хак ына кешеләр сезне нәфр әт итс ә, үз араларыннан куы п җиб әрс ә,
хурласа һәм исемег езгә тап төшерсә – сез бәхетле. 23 Шул көнне куан ыг ыз һәм
шатл ыктан сикерег ез, чөнк и күктә сезгә әҗере зур булачак. Ул кешеләрнең атабабалары да пәйгамбәрләр белән шулай эшләгәннәр.
24
Ә сезгә, байлар, – кайг ы!
Сез инде җитәрлек юанд ыг ыз.
25
Хәзер тук булганнар, сезгә – кайг ы!
Сез ачк а интег ерсез.
Бүг ен авыз ерып көл үчеләр, сезгә – кайг ы!
Сез хәсрәт чигәрсез һәм еларсыз.
26
Сезне бар кеше макт ый икән,
сезгә – кайг ы!
Чөнк и аларн ың аталары да
ялган пәйгамбәрләрне шулай мактаганнар.
20

Дошманнарыгызны яратыгыз
Ә сезгә, мине тыңлауч ыларг а, болай дип әйтәм: дошманнарыг ызн ы ярат ыг ыз,
сезне нәфр әт итүчеләрг ә яхш ыл ык эшләг ез, 28 сезне карг ауч ыларн ы фат их ала
гыз һәм үзег езне рәнҗет үчеләр өчен дог а кыл ыг ыз. 29 Бер яңаг ыңа сукк ан кешег ә
икенче яңаг ыңн ы да куй, өске киемеңне тарт ып алуч ыг а күлмәг еңне дә алырг а
комачаулама. 30 Сораган һәр кешегә бир, һәм үзеңнекен алган кешедән кире сорама.
31 Кешеләрнең сезг ә нәрс ә эшләв ен теләс әг ез, үзег ез дә кешеләрг ә шун ы эшләг ез.
32 Үзег езне ярат уч ыларн ы гына яратсаг ыз, нәрс ә өчен сезг ә рәхмәт әйт ерг ә? Үз
ләрен ярат уч ыларн ы гөнаһл ылар да ярата. 33 Үзег езгә яхш ыл ык кыл уч ыларга гына
27
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яхш ыл ык эшләсәг ез, нәрсә өчен сезгә рәхмәт әйтергә? Гөнаһл ылар да шулай эш
ли. 34 Бурычк а биргәндә, кире алырм ын, дип уйласаг ыз, нәрсә өчен сезгә рәхмәт
әйтергә? Гөнаһл ылар да, башк а гөнаһл ыларга бурычк а биргәндә, шун ың кадәр үк
кире кайтарып алырм ын, дип уйлап бирәләр. 35 Ә сез, киресенчә, дошманнарыг ыз
ны ярат ыг ыз, аларга яхш ыл ык эшләг ез, кире алырм ын, дип өметләнм ичә бурычк а
бирег ез. Шулай эшләсәг ез, сезгә әҗере зур бул ыр, һәм сез Аллаһ ы Тәгаләнең бала
лары бул ырсыз. Яхш ыл ыкн ың кадерен белмәүчеләргә һәм явызларга да миһербан
лы бит Ул. 36 Күктәг е Атаг ыз шәфк атьле булган кебек, сез дә шәфк атьле бул ыг ыз.
Башкаларны хөкем итмәгез
Башк аларн ы хөкем итмәг ез, шул чаг ында сезне дә хөкем итмәсләр. Беркемне
гаепләмәг ез, шул чаг ында үзег езне дә гаепләмәсләр. Кичерег ез, һәм сезне дә киче
рерләр. 38 Бирег ез, һәм сезгә дә бирерләр, итәг ег езгә күп итеп сал ырлар, үлчәү савы
тын селкетеп, баск алап тыг ызларлар, кырыеннан түг елә башлаганч ы тут ырырлар.
Нинд и үлчәм белән үлчәп бирсәг ез, үзег езгә дә шунд ый үлчәм белән үлчәрләр».
39 Гайс ә аларг а гыйбр әтле бер сүз сөйләде:
«Сук ыр сук ырн ы җитәкләп бара алам ы? Икесе дә чок ырга егыл ып төшмәсме?
40 Шәкерт үзенең ост азыннан өст ен була алм ый, әмма өйр әнеп җиткәннән соң,
һәркем остазы кебек була.
41 Ничек син туг ан ыңн ың күз ендәг е чүп бөрт ег ен күр әс ең, ә үз күз еңдәг е бү
рәнәне сизм исең? 42 Ничек син, үз күзеңдә бүрәнә була торып, туган ыңа: „Кая,
туган ым, күзеңдәг е чүпне алыйм әле“, – дип әйтә аласың? Икейөзле! Элек үз кү
зеңдәг е бүрәнәне чыгар, шуннан күзең яхш ырак күрер, һәм туган ыңн ың күзендәг е
чүпне ала алырсың.
43 Бер яхш ы агач та начар җимеш бирм и, һәм, кир ес енчә, бер начар агач та яхш ы
җимеш китерм и. 44 Һәр агачн ы җимешенә карап тан ыйлар! Күгән куаг ыннан – ин
җир, ә чәнечкеле агачтан йөзем җыйм ыйлар. 45 Яхш ы кеше күңелендәг е яхш ыл ык
хәзинәсеннән яхш ыл ык бөркелә, ә явыз кеше күңелендәг е явызл ык хәзинәсеннән
явызл ык сарк ый. Чөнк и кеше күңеленнән нәрсә таш ыса, аның телендә дә шул була.
37

Ике төзүче
Ни өчен сез Миңа: „Хак имем! Хак имем!“ – дисез, ә үзег ез Мин әйт кәннәрне
үтәм исез? 47 Яныма килеп, Мине ишетеп, сүзләремне үтәүчене менә нинд и кешегә
тиңләп була: 48 ул, йорт төзегәндә җирне тирән итеп казып, аны таш ниг ез өстенә
салган кеше кебек. Ташк ын вак ыт ында ярларыннан чыкк ан сулар йортк а килеп
бәрелгән, ләк ин аны селкетә алмаган, чөнк и ул нык итеп төзелгән. 49 Ә инде ише
теп тә сүзләремне үтәмәүче кеше – ниг ез салм ыйча гына җир өстенә йорт төзегән
кеше кебек. Ташк ын сулар йортк а килеп бәрелгән, һәм ул шунд ук авып төшкән –
аңардан берн и калмаган».
46

7

Йөзбашының авыру хезмәтчесен савыктыру
Хал ыкк а җиткерәсе сүзләрен сөйләп бетергәннән соң, Гайсә Кәпәрнау мга
килде.
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2 Бер йөзбаш ын ың бик ихт ирам иткән хезмәтчес е, авырып кит еп, үлем хәлен
дә ята икән. 3 Гайсә турында ишеткәч, йөзбаш ы «Килеп, хезмәтчемне котк арсын
иде» дигән үтенеч белән яһүд иләрнең сөлкәннәрен Гайсә янына җибәрде. 4-5 Гайсә
янына килгәч, алар:
– Ул йөзбаш ы Синең ярдәмеңә лаек, чөнк и безнең хал ыкн ы ярата. Гыйбадәтх а
нәне дә безгә ул салд ырд ы, – дип, чын күңелдән ялвард ылар.
6 Шуннан Гайс ә алар белән китт е. Йөзбаш ын ың өенә җит әрг ә аз гына калг ач,
йөзбаш ы, Гайсәгә шуш ы сүзләрне әйтергә дип, дусларын җибәрде:
– Мәшәк атьләнмә, Әфәндем! Сине үз йорт ымда кабул итәргә мин лаек түг елмен.
7 Шуңа күр ә Синең карш ыңа барырг а да үземне лаекл ы дип санамад ым. Син әйт
кенә, һәм хезмәтчем савыгачак. 8 Мин үзем дә буйсын удаг ы кешемен, үземнең дә
кул аст ымда гаскәриләр бар. Аларн ың берәрсенә: «Кит», – дисәм, китә. Икенче
сенә: «Кил», – дисәм, килә. Хезмәтчемә: «Мон ы эшлә», – дисәм, эшл и.
9 Бу сүзләрне ишет еп, Гайс ә хәйран калд ы һәм, борыл ып, Үзе арт ыннан ияр еп
баруч ы хал ыкк а:
– Мин сезг ә шун ы әйт әм: хәтт а Исраи лдә дә монд ый ышан ун ы күрмәг ән
идем, – диде.
10 Гоз ер белән кил үчеләр, әйләнеп кайт ып, авыру хезмәтченең савыкк ан бул уы н
күрделәр.

Тол хатынның үлгән углын терелтү
11 Озак та үтмәст ән Гайс ә Наи н дип аталг ан шәһәрг ә китт е. Аның арт ыннан шә
кертләре һәм бик күп хал ык ияреп бард ы. 12 Гайсә шәһәр капк асына якынлаш ып
килгәндә, шәһәрдән бер мәетне күтәреп чыг ып баралар иде. Бер тол хат ынн ың
бердәнбер угл ы үлгән икән. Хат ын белән бергә күп кенә кешеләр чыг ып килә иде.
13 Хак им Гайс ә, хат ынн ы күр еп, бик кызг анд ы.
– Елама, – диде Ул аңа.
14 Аннары Гайс ә, алар янына килеп, табутк а кул ын тидерде. Табутн ы күт әр еп
баруч ылар туктад ылар, һәм Гайсә:
– Егет, сиңа әйтәм, тор! – диде.
15 Үлг ән егет торып утырд ы һәм сөйләшә башлад ы. Шулай итеп, Гайс ә аны ана
сына кайтарып бирде. 16 Барысы курк а калд ылар һәм Аллаһ ын ы данлад ылар.
– Безнең арадан бөек Пәйгамбәр чыкт ы. Аллаһ ы Үз халк ына ярдәмгә килде, –
диделәр.
17 Гайс ә хак ындаг ы хәб әр бөт ен яһүд иләр иленә һәм әйләнә-тирәгә таралд ы.

Гайсәнең Яхъяга биргән җавабы
Чумд ыруч ы Яхъян ың шәкертләр е бу хәлләрнең барысы хак ынд а ост аз
ларына сөйләделәр. Ул: «Килерг ә тиеш булг ан Зат Синме, әллә бүт ән бер әүне
көт икме?» – дип сорарг а Хак им Гайс ә янына ике шәкерт ен җиб әрде. 20 Гайс ә
янына килг әч, алар:
– Чумд ыруч ы Яхъя Синнән: «Килергә тиеш булган Зат Синме, әллә бүтән бе
рәүне көт икме?» – дип сорарга җибәрде, – диделәр.
18-19
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21 Ул вак ытт а Гайс ә күпләрне сырх аулардан, көчле авырулардан, явыз рухлардан
савыкт ырган һәм күп сук ырларн ы күзле иткән иде.
22 Яхъян ың хәб әрчеләр енә Гайс ә болай дип җав ап бирде:
– Барыг ыз, күргәннәрег езне һәм ишеткәннәрег езне Яхъяга кайт ып сөйләг ез: су
кырлар янә күрә, аксаклар йөри, махаул ылар тазарына, чукраклар ишетә, үлгәннәр
терелә, фәк ыйрьләргә Яхш ы хәбәр игълан ителә.
23 Минем хакт а кем шикләнм и, шул бәхетле.
24 Яхъян ың хәб әрчеләр е киткәч, Гайс ә хал ыкк а Яхъя хак ында сөйл и башлад ы:
– Сез чүлгә нәрсә карарга бард ыг ыз? Җилдә тирбәлә торган кам ышн ы карарга
дипме? 25 Нәрсә карарга бард ыг ыз инде сез? Купш ы киемнәр кигән кешенеме? Ә
бит кыйммәтле киемнәргә киен үчеләр һәм зиннәттә яшәүчеләр – патша сарайла
рында. 26 Ул чакта нәрсә карарга бард ыг ыз? Пәйгамбәрнеме? Әйе! Мин сезгә әйтәм,
ул пәйгамбәрдән дә бөегрәк! 27 Изг е язмада:
«Менә, Мин алд ыңнан
хәбәрчемне җибәрәм,
Синең алд ыңнан ул юл әзерләр»*, –
дип язылган сүзләр аның турында.
28 Мин сезгә шун ы әйтәм: хатын-кыз туд ырг ан кешеләр арасында Яхъядан бөегрәк
берәү дә юк. Шуңа карамастан Аллаһ ы Патшал ыг ында иң кечесе дип хисапланучы
да аңардан бөегрәк, – диде Гайсә.
29 Бу сүзләрне ишеткән бар хал ык, хәтт а сал ым җыюч ылар да Аллаһ ы юлын хак
дип тан ыд ылар, чөнк и алар Яхъя янында суга чумд ыру йоласын үтәгән иделәр.
30 Ләк ин фарисейлар һәм кан ун белг ечләре, Аллаһ ы ихт ыя рына карш ы килеп, Яхъя
тарафыннан суга чумд ырыл ырга теләмәделәр.
31 – Бүг енг е буы нн ы кемг ә тиңләп була, кемг ә охшаг ан алар? – дип сүз ен дәв ам
итте Гайсә. –
32
«Без сезгә күңелле көйләр уйнад ык,
ә сез биемәдег ез.
Без кайг ыл ы җырлар җырлад ык,
ә сез еламад ыг ыз», –
дип, базар мәйдан ында бер-берсенә кычк ырып утыруч ы балаларга охш ый алар.
33 Чумд ыруч ы Яхъя килде; ул икмәк тә ашам ый, шәраб та эчм и. Ә сез: «Аңа җен
каг ылган», – дисез. 34 Адәм Угл ы килде. Ул ашый да, эчә дә, ә сез: «Күрег езче, менә
бирән, эчкече, сал ым җыюч ыларн ың һәм гөнаһл ыларн ың дуст ы», – дисез.
35 Ә Аллаһ ын ың Зир әклег е барл ык балалары тарафыннан хак дип исбат ителә.

Гөнаһлы хатынның Гайсә аякларын майлавы
Фарисейларн ың берсе Гайсәне ашк а чак ырд ы. Гайсә, фарисейн ың өенә кереп,
табын янына утырды. 37 Әлеге шәһәрдә яшәүче гөнаһлы бер хатын, Гайсәнең фарисей
өендә ашап утыруы н белеп, алебастр* савытк а сал ынган хуш исле май алд ы да шул
36

* 7:27 Караг ыз:
* 7:37 Алебастр

«Малах и», 3:1.
– савыт ясау өчен куллан ыла торг ан йомшак таш.
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йортк а килде. 38 Ул Гайсә арт ында елап басып торд ы, күз яшьләре Аның аякларын
чылатт ы. Хат ын, Гайсәнең аякларына тамган күз яшьләрен үзенең чәчләре белән
сөртеп, Аның аякларын, үбә-үбә, хуш исле май белән майлад ы.
39 Гайс әне ашк а чак ырг ан фарисей, мон ы күр еп: «Әгәр Ул пәйг амб әр булса, Үзенә
орынган хат ынн ың кем икәнен белер иде. Ул бит – гөнаһл ы хат ын», – дип уйлад ы.
40 Гайс ә аңа:
– Шим ун! Мин сиңа бер нәрсә әйтергә тел им, – диде.
– Әйт, Остаз, – диде фарисей.
41 – Әҗәткә бир еп торг ан бер әүг ә ике кешенең бурыч ы бар икән: берсенеке – биш
йөз динар*, ә икенчесенеке – илле динар. 42 Ләк ин алар бурычларын түли алмаганга,
ул икесен дә бәх илләгән. Ничек уйл ыйсың, аларн ың кайсысы аны күбрәк ярат ыр?
43 – Зуррак бурыч ы кичер елг әне, дип фараз кылам, – диде Шим ун.
Гайсә аңа:
– Син дөрес уйл ыйсың, – диде. 44 Аннары, хат ынга таба борыл ып, Шим унга
болай диде:
– Бу хат ынн ы күрәсеңме? Мин өеңә килдем, ә син аяк юарга су бирмәдең. Ә бу
хат ын аякларымн ы күз яшьләре белән чылатт ы, чәчләре белән сөртте. 45 Син Мине
үпмәдең, ә ул, Мин монда килгәннән бирле, аякларымн ы үбүдән туктам ый. 46 Син
Минем баш ыма май сөрт мәдең, ә ул аякларымн ы хуш исле май белән майлад ы*.
47 Мин әйт ермен ни өчен икәнен: аның гөнаһлары күп иде, һәм алар кичер елде,
шуңа күрә аның мәхәббәте зур. Ә кемгә аз кичерелә, ул аз ярата.
48 Хат ынг а исә Гайс ә:
– Гөнаһларың кичерелде, – диде.
49 Табын янында утыруч ылар бер-берсе белән:
– Кем Ул? Ул хәтта гөнаһларн ы да кичерә! – дип гәпләштеләр.
50 Гайс ә исә хат ынг а:
– Ышан уы ң сине котк ард ы, имин йөр, – диде.

8

Шуннан Гайсә шәһәр һәм авыллар буйлап Аллаһы Патшалыгы хакындагы
Яхшы хәбәрне сөйләп йөрде. Унике шәкерте Аның белән булды. 2 Гайсә явыз
рухлардан һәм авырулардан савыктырган хатын-кызларның берничәсе – Гайсә җиде
җенне куып чыгарган магдалалы Мәрьям, 3 Һируд йортында идарә итүче Хузас хаты
ны Йохана, шулай ук Сусанна һәм күп кенә башка хатыннар Аны озата йөрде. Әлеге
хатын-кызлар Гайсәгә һәм Аның шәкертл
 әренә үз хисапларына ярдәм итәләр иде.
1

Чәчүче хакында гыйб рәтле хикәя
Гайсә янына төрле шәһәрләрдән шакт ый күп хал ык җыелгач, Ул аларга гыйб
рәтле бер хикәя сөйләде:
4

* 7:41 Дин ар

– көмеш тәңкә. Эшченең бер көнлек хезмәт хак ын тәшк ил итә.
Яһүдиләр кунакларга аяк юарга су тәкъдим иткәннәр; гадәттә кешеләр яланаяк яки
ачык аяк киеме киеп йөргәнгә күрә, аяклары бик тузанлана торган булган. Шулай ук хуҗа кеше
кунакның битләреннән үпкән һәм аерата хөрмәтле кунакның башына хуш исле май сөрткән.
* 7:44-46
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5 – Бер кеше чәч үг ә чыкк ан ди. Чәчкән вак ытт а орл ыкларн ың кайб ерләр е юл
буена төшеп тапталган, һәм аларн ы кошлар чүпләп бетергән. 6 Кайберләре таш
лы туфракк а төшкәннәр һәм, тишелеп чыксалар да, дым булмаганга кипкәннәр.
7 Кайб ер орл ыклар күг ән куа клары арасына төшкән. Күг ән куа клары, алар белән
бергә үсеп, орлыкн ы басып киткән. 8 Ә башк а орл ыклар яхш ы җиргә төшеп үсеп
киткән, һәм һәр орл ык йөз тапк ыр арт ыграк уңыш биргән.
Сөйләп бетергәч, Гайсә, тавыш ын күтәрә төшеп:
– Колаг ы булганнар ишетсен! – диде.
9 Гайс әнең шәкертләр е исә Аңардан:
– Бу киная ле хикәя нең мәгънәсе нидә? – дип сорад ылар.
10 Ул аларг а:
– Сезгә Аллаһ ы Патшал ыг ын ың серләрен бел ү насыйп булд ы, ә башк аларга Мин
киная ле хикәя ләр ярдәмендә сөйл им, – диде. – Алар карыйлар, ләк ин күрм иләр,
тыңл ыйлар, ләк ин төшенм иләр*.
11 Киная ле хикәя нең мәгънәс е исә менә монд ый: орл ык – Аллаһ ы сүз е ул. 12 Юл
буена төшкән орл ыклар шунд ый адәмнәрне белдерәдер: алар сүзне ишетәләр, әмма
ибл ис килә дә, сүзне ишеткән кешеләр ышан ып кот ылмасын өчен, алар күңелен
дәг е сүзне алып китә. 13 Ташл ы туфракк а төшкән орл ык исә монд ый кешеләрне
белдерә: алар сүзне шатлан ып кабул итәләр, әмма там ырлары булмаганга, аларн ың
ышан улары кыск а вак ытл ы, һәм сынау вак ыт ы җиткәндә, алар чиг енәләр.
14 Күг ән куа клары арасына төшкән орл ыклар шунд ый адәмнәрне белдер ә: алар
сүзне ишетәләр, ләк ин торм ыш мәшәк атьләреннән, байлык-ләззәт арт ыннан куы п
бөг елеп төшәләр, һәм җимешләре өлг ерм и.
15 Уңд ырышл ы җирг ә төшк ән орл ык исә – сүзне ишет еп, ихл аст ан һәм яхш ы
күңел белән шул сүзне тот уч ы кешеләр. Анд ыйлар, түз емлелек күрс әт еп, җимеш
бир әләр.

Янып торган шәмне шәмдәлгә куя лар
Шәмгә ут алгач, беркем дә аны савыт белән каплам ый, сәке аст ына да куйм ый.
Киресенчә, керүчеләр якт ыл ыкн ы күрсен өчен, шәмдәлгә утырта. 17 Чөнк и фаш
ителм и калган бер яшерен нәрсә дә, беленм ичә, ачылм ыйча калган бер сер дә юк.
18 Шул сәб әпле, ничек тыңлавыг ызг а игът ибар итег ез. Чөнк и кемдә бар булса, аңа
янә бирелер; кемдә юк икән, аның бар дип уйлаган ы да тарт ып алын ыр.
16

Гайсәнең анасы һәм туганнары
Гайсә янына анасы белән энеләре килделәр һәм, хал ык күп булганл ыктан,
янына керә алмад ылар.
20 – Анаң белән энеләр ең Сине күр ерг ә тел иләр, алар урамда көт еп торалар, –
дип, Гайсәгә кереп әйт кәч, 21 Ул аларга:
– Аллаһ ы сүзен тыңлауч ылар һәм аны үтәүчеләр Минем анам һәм туганнарым
була, – дип җавап бирде.
19

* 8:10 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 6:9.
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Гайсәнең давылны тынычланд ыруы
Шулай беркөнне Гайсә белән шәкертләре көймәгә утырд ылар:
– Күлнең аръя г ына чыг ыйк, – диде Ул, һәм алар кузгал ып киттеләр.
23 Көймәдә барг анда, Гайс ә йоклап китт е. Ул арада күлдә көчле давыл кузг ал ып,
көймәгә су тула башлад ы – аларн ың хәле курк ын ыч иде.
24 Шәкертләр е, янына килеп, Гайс әне уятт ылар.
– Остаз! Остаз! Батабыз! – дип кычк ырд ы алар.
Гайсә, торып, җилне дә, кот ырынган дулк ыннарн ы да тыйд ы, һәм алар тын ып
калд ылар, әйләнә-тирәдә тынл ык урнашт ы.
25 – Инан уы г ыз кайда сезнең? – дип сорад ы Гайс ә шәкертләр еннән.
Курк уга калган шәкертләр, гаҗәпләнеп, бер-берсенә:
– Кем соң Ул? Җилг ә дә, суг а да әмер бир ә, һәм алар Аңа буйсыналар, – ди
ешт еләр.
22

Гайсәнең җенле кешене савыктыруы
Көймәдәг еләр Гәл иләя өлкәсе карш ындаг ы ярда урнашк ан Герәсә җиренә
килеп җиттеләр. 27 Гайсә ярга чыкк ач, шул тирәдәг е шәһәрдә яшәүче җен каг ыл
ган бер кеше Аның карш ына очрад ы. Ул кеше инде күптәннән кием ким и, йортта
түг ел, ә кабер-мәгарәләрдә* яши иде. 28 Гайсәне күрүгә, ул, акырып, Аның алд ына
килеп егылд ы һәм:
– Аллаһ ы Тәгалә Угл ы Гайсә, Сиңа миннән ни кирәк? Үтенеп сорыйм, газапла
ма мине, – дип кычк ырд ы, 29 чөнк и явыз рухк а Гайсә ул кешедән чыгарга боерган
иде. Явыз рух әлег е адәмне инде күптәннән газаплаган. Чылбырлар һәм богаулар
белән бәйләп саклаганда да, ул кеше богауларн ы өзгән, җен аны чүлләргә куы п
алып китә торган булган.
30 Гайс ә аңардан:
– Исемең ничек? – дип сорад ы.
Ул:
– Гаскәр*, – диде, чөнк и аның эченә бих исап күп җеннәр оялаган иде.
31 Җеннәр Гайс әдән үзләр ен төпс ез упк ынг а җиб әрмәв ен үтенделәр.
32 Шул тир әдәг е тау бит ендә зур гына дуңг ыз көт үе утлап йөри иде. Җеннәр Гай
сәдән шул дуңг ызлар эченә керергә рөхсәт сорад ылар. Ул рөхсәт итте. 33 Җеннәр,
тег е адәмнән чыг ып, дуңг ызлар эченә керделәр. Дуңг ыз көт үе шулчак текә ярдан
күлгә ташланд ы да бат ып үлде.
34 Бу хәлне күр еп кач ып киткән көт үчеләр шәһәр һәм авылларда шуш ыларн ың
һәммәсе турында сөйләп йөрделәр. 35 Кешеләр, нәрсә булд ы икән, дип шул урынга
киттеләр. Гайсә янына килеп җиткәч, алар җеннәрдән кот ылган кешенең киенгән
һәм акыл ына килгән хәлдә Гайсә янында утыруы н күреп курк ып калд ылар. 36 Би
26

* 8:27 ...кабер-мәгарәләрдә...

– Яһүд иләр мәе тләрне тауда тишеп ясалг ан кабер-мәгарәләргә
куйг аннар.
* 8:30 Гаскәр – грекча «лег ион», римл ыларн ың 6000 суг ышч ыдан торг ан иң зур хәрби төркеме.
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редә булган хәлләрне күрүчеләр җен каг ылган кешенең ни рәвешле савыг уы н аларга
сөйләп бирделәр.
37 Гер әс ә җир ендә яшәүче хал ык, курк уг а төшеп, Гайс әнең бу җирләрдән кит ү
ен үтенде. Ул, көймәгә утырып, юлга кузгалганда, 38-39 җеннәрдән арынган кеше:
– Синең белән китәргә рөхсәт ит, – дип ялвард ы Аңа.
Әмма Гайсә:
– Өеңә кайт та Аллаһ ын ың синең өчен нәрсә эшләве турында сөйлә, – дип, аны
кайтарып җибәрде.
Әлег е кеше Гайсәнең аның өчен нәрсә эшләве хак ында бөт ен шәһәр буйлап
сөйләп йөрде.
Гайсәнең авыру хатынны һәм үле кызны терелтүе
Гайсәнең әйләнеп кайт уы н барысы да көтә иде, шуңа күрә җыелган хал ык Аны
шатлан ып карш ы алд ы. 41 Шулчак гыйбадәтх анә башл ыг ы Яһир, Гайсә карш ына
килеп, аякларына егылд ы да, ялынып-ялварып, үзенең өенә чак ырд ы, 42 чөнк и
уни ке яшьләр тирәсендәг е бердәнбер кызы үлем хәлендә ята икән. Яһирн ың өенә
барган чакта, Гайсәне һәр яктан кысрыклап, бик күп хал ык иярде.
43 Арада уни ке ел дәв ам ында кан кил үдән газ апланг ан бер хат ын да бар иде. Бө
тен байл ыг ын табибларга сарыф итсә дә, аны беркем савыкт ыра алмаган. 44 Шул
хат ын, арттан килеп, Гайсәнең өс киеменең чабуы на орынд ы – һәм кан кил ү шун
дук туктад ы.
45 Гайс ә шунда:
– Кем каг ылд ы Миңа? – дип сорад ы.
Барысы да инк яр иттеләр. Петер:
– Остаз! Хал ык Сине урап алган, бар яктан кысрыкл ыйлар! – диде.
46 Ләк ин Гайс ә:
– Кемдер Миңа орынд ы, Мин Үземнән көч кит үен сиздем, – диде.
47 Шулчак тег е хат ын, яшер енеп кала алмая чаг ын күр еп, калтырана-калтырана
Гайсә янына килде дә, Аның алд ына егыл ып, ни өчен каг ыл уы н һәм ничек итеп
шунд ук савыг уы н бөтен хал ык алд ында сөйләп бирде.
48 Гайс ә аңа:
– Кызым, сине ышан уы ң савыкт ырд ы! Имин йөр, – диде.
49 Гайс ә шул сүзләрне әйт еп бет ер ерг ә өлг ермәде – гыйбадәтх анә башл ыг ын ың
өеннән килгән бер кеше:
– Кызың вафат, Остазн ы борч ыма инде, – диде.
50 Әмма Гайс ә, аның сүзләр ен ишет еп, Яһирг а:
– Курыкма, тик ышан гына, һәм кызың савыгачак, – диде.
51 Яһирн ың өенә килеп җиткәч, Пет ер, Яхъя, Ягък уб һәм кызн ың ата-анасыннан
башк а берәүгә дә Гайсә Үзе белән керергә рөхсәт итмәде.
52 Барысы да елый, кыз өчен хәср әтләнә иде. Әмма Гайс ә:
– Еламаг ыз, үлмәгән ул, бары йокл ый гына, – диде.
53 Кешеләр Аңардан көләрг ә тот ынд ылар, чөнк и кызн ың үлүен беләләр иде.
54 Гайс ә кызн ың кул ыннан тотт ы да, тавыш ын күт әр ә төшеп:
40
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– Балам, тор, – диде.
55 Кызг а җан керде, һәм ул шунд ук урын ыннан торд ы. Гайс ә исә кызг а ашарг а
бирергә кушт ы.
56 Кызн ың ата-анасы хәйран калд ы. Ә Гайс ә аларг а бу хәл турында беркемг ә дә
сөйләмәскә кушт ы.

9

Гайсәнең унике шәкерт не хезмәткә җибәрүе

Үзенең уни ке шәкертен чак ырып китереп, Гайсә аларга, кешеләрдән җен
нәрне куы п чыгарыр һәм авырулардан савыкт ырыр өчен, көч вә кодрәт бирде.
2-3 Шуннан Ул аларн ы, Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ында сөйләр һәм авыру кешеләрне
савыкт ырыр өчен, юлга озат ып:
– Юлга бернәрсә дә: юл тая г ы да, биштәр дә, акча да, алмаш күлмәк тә алмаг ыз, –
диде. – 4 Кайсы йортк а керсәг ез, әлег е шәһәрдән киткәнче шул йортта кал ыг ыз.
5 Әгәр кайда да булса сезне кабул итмәс әләр, ул шәһәрдән киткәндә, аларг а карш ы
шаһ итл ык билг есе итеп, аяг ыг ыздан тузанн ы каг ып төшерег ез.
6 Шәкертләр юлг а чыкт ылар һәм, авылдан-авылга йөр еп, барг ан һәр җирдә Ях
шы хәбәр турында сөйләделәр, авыруларн ы савыкт ырд ылар.
1

Һирудның аптырашка калуы
Идарәче Һируд боларн ың барысы турында ишет еп апт ырашк а калд ы. Чөн
ки Гайсә турында берәүләр: «Бу – Яхъя, ул үледән терелеп торган», 8 икенчеләр:
«Җиргә Ильяс килгән», башк алар исә: «Борынг ы пәйгамбәрләрнең берсе үледән
терелгән», – дип әйтә иде. 9 Ә Һируд:
– Яхъян ың баш ын мин үзем кистердем, ә Мон ысы кем соң: миңа Аның турында
шунд ый нәрсәләр ишеттерәләр! – диде.
Һирудн ың бик тә Аны күрәсе килде.
7

Биш мең кешене ашату
Әйләнеп кайт к ач, башк арган эшләре турында рәсүлләр Гайсәгә сөйләп бир
деләр. Шәкертләре белән ялг ызы гына кал ыр өчен, Ул аларн ы Бәйт-Сайда дигән
шәһәргә алып китте. 11 Ләк ин Гайсәнең кая киткәнен белеп, хал ык Аның арт ыннан
иярде. Гайсә аларн ы теләп кабул итте, аларга Аллаһ ы Патшал ыг ы турында сөй
ләде һәм дәвалауга мохтаҗларн ы терелтте. 12 Көн кичкә авыша башлад ы. Уни ке
шәкерт, Гайсә янына килеп:
– Зинһар, хал ыкн ы тарат, якын-тирәдәге авыл-салаларга барып, үзләренә кунар
урын эзләсеннәр. Кешесез урын бит бу, – диде. 13 Ә Гайсә:
– Үзег ез ашат ыг ыз аларн ы, – дип җавап кайтард ы.
– Безнең биш икмәк белән ике бал ыктан башк а һичнәрсәбез юк. Биредәг е ке
шеләрнең һәммәсенә ризыкн ы без сат ып алыйкм ы? – диде шәкертләр.
14 Ә анда биш мең чамасы кеше бар иде. Шәкертләр енә Гайс ә:
– Хал ыкн ы төркемнәргә бүлеп, якынча иллешәр кеше итеп утырт ыг ыз, – диде.
15 Шәкертләр шулай эшләделәр, барысын да утыртт ылар. 16 Шуннан Гайс ә биш
икмәкне һәм ике бал ыкн ы алд ы да күккә карап шөкрана кылд ы һәм, ризыкларн ы
10
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сынд ыргалап хал ыкк а өләшер өчен, шәкертләренә бирде. 17 Барысы да туйганч ы
ашаганнан соң, әле таг ын уни ке кәрзин сынык-санак җыелд ы.
Кем ул Гайсә?
Бервак ыт Гайсә ялг ызы гына дога кылганда, шәкертләре Аның янында иде
ләр, һәм Ул аларга:
– Хал ык Мине кем дип белә? – дигән сорау бирде.
19 Алар Аңа:
– Берәүләр Сине – Чумдыручы Яхъя, икенчеләр – Ильяс, кайберәүләр исә үледән
терелгән борынгы пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпли, – диделәр.
20 Аннары Гайс ә алардан:
– Ә сез, сез Мине кем дип беләсез? – дип сорад ы.
Петер Аңа:
– Син – Аллаһ ын ың Мәсихе, – дип җавап бирде.
21 Гайс ә исә, бу хакт а һичкемг ә әйт мәг ез, дип шәкертләр ен катг ый кис әт еп куй
ды. 22 Ул:
– Адәм Угл ына күп газаплар чигәргә туры килер, өлкәннәр, баш рух ан илар һәм
кан ун белг ечләре Аны читкә тибәрерләр. Аны үтерерләр, әмма өч көннән Ул те
релеп торыр, – диде.
18

Кеше үзеннән баш тартсын
23 Аннары Гайс ә аларн ың барысына да болай диде:
– Минем арттан барырга теләгән кеше үзеннән баш тартсын да, схач ын күтә
реп, көн дә Миңа ияреп йөрсен. 24 Чөнк и җан ын саклап кал ырга теләгән кеше аны
югалт ыр, ә җан ын Минем хакк а югалт к ан кеше аны саклап кал ыр. 25 Үзен югалта
яки харап итә икән, бөтен дөнья н ы яулаудан кешегә ни файда? 26 Кем Миннән һәм
сүзләремнән гарьләнә икән, Үзенең балк ып торган шөһрәте якт ысында, Атан ың
һәм изг е фәрештәләрнең дан ы белән килгән вак ытта, Адәм Угл ы да ул кешедән
гарьләнер. 27 Хак сүз әйтәм сезгә: шуш ында басып торуч ыларн ың кайберләре Ал
лаһ ы Патшал ыг ын күрм ичә дөнья куймая чак.

Гайсәнең кыя фәте үзгәрү
Шуш ы сүзләрне сөйләгәннән соң сиг ез көн чамасы үткәч, Петерне, Яхъян ы
һәм Ягък убн ы Үзе белән алып, Гайсә дога кыл ырга дип тауга күтәрелде. 29 Дога
кылган чакта, Аның йөзе кинәт үзгәреп китт е, киеме ялт ырап торган ак төскә
керде. 30-31 Шулвак ыт ике кеше, балк ып торган шөһрәттә пәйда бул ып, Аның бе
лән сөйләшә башлад ы. Алар – Муса белән Ильяс – Гайсәнең дөнья дан кит үе һәм
Аның бу эшне Иерусал имдә гамәлгә ашырырга тиешлег е хак ында сөйләштеләр.
32 Пет ерне һәм аның белән килг ән шәкертләрне йок ы баск ан иде. Алар, уян ып ки
теп, Гайсәнең балк ып торган шөһрәтен һәм Аның янындаг ы ике кешене күрделәр.
33 Әлег е кешеләр Гайс ә яныннан киткән вак ытт а, Пет ер Гайс әг ә:
– Остаз! Безнең монда бул уыбыз ничек яхш ы! Әйдәг ез, өч чат ыр корыйк, берсен
Сиңа, берсен Мусага, берсен Ильяск а, – диде.
28
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Ул нәрсә әйт кәнен үзе дә белм и иде. 34 Петер шулай дип сөйләп торган арада,
бер бол ыт, пәйда бул ып, аларн ы каплап алд ы. Бол ыт эчендә калгач, шәкертләр бик
курыкт ылар. 35 Шулвак ыт бол ыт эченнән:
– Бу – Минем Угл ым, Мин Аны Үзем сайлап алд ым. Аны тыңлаг ыз! – дигән
өн килеп иреште.
36 Тавыш тын уг а, шәкертләр Гайс әнең ялг ызын гына күрделәр. Күрг әннәр е ха
кында алар ул көннәрдә беркемгә бернәрсә сөйләмәделәр.
Гайсәнең җен орган малайны савыктыруы
Икенче көнне таудан төш үгә, Гайсәне бик күп хал ык карш ылад ы. 38 Шунда
хал ык арасыннан берәү:
– Остаз! Ялварып сорыйм Синнән, минем угл ымн ы килеп кара, зинһар. Ул –
минем бердәнбер балам, – дип кычк ырд ы. – 39 Явыз рух аңа һөҗ үм итә: бала кинәт
кычк ыра башл ый, аның тәне тарт ыша, авызыннан күбек килә. Явыз рух аны тәмам
интектереп бетерм ичә китм и! 40 Шәкертләреңнән аны куы п чыгарырга үтенгән
идем дә, булд ыра алмад ылар.
41 – Әй имансыз һәм бозык буы н! Миңа сезнең белән күпме бул ырг а, сезг ә күпме
түзеп торырга? – диде Гайсә. – Угл ыңн ы алып кил!
42 Малай Аңа таба юнәл үг ә, җен аны җирг ә егып салд ы, һәм малай тарт ыша
башлад ы. Әмма Гайсә явыз рухн ы тыйд ы һәм, балан ы савыкт ырып, атасы кул ына
тапш ырд ы.
43 Аллаһ ын ың бөеклег ен күр еп, барысы таң калд ы.
37

Үзенең китүе хакында Гайсәнең алдан әйтеп куюы
Хал ык Гайсә кылган эшләргә гаҗәпләнеп торган арада, шәкертләренә Ул:
44 – Әлег е сүзләрне хәт ер ег езг ә сал ып куег ыз: Адәм Угл ын кешеләр кул ына то
тып бирәчәкләр, – диде.
45 Ләк ин шәкертләр е Аны аңламад ылар. Бу сүзләрнең мәгънәс е аларг а яшер ен
иде, шуңа күрә төшенмәделәр. Ә Гайсәдән сорарга курыкт ылар.
Кем бөегрәк?
Шәкертләр, безнең арада кем бөегрәк, дип бәхәсләшә башлад ылар. 47 Гайсә,
аларн ың уйларын белеп, бер балан ы күтәреп алд ы да Үз янына баст ырд ы һәм:
48 – Шуш ы балан ы Минем хакк а күңеле белән кабул иткән кеше Мине кабул
итә дигән сүз, – диде Ул шәкертләренә. – Ә Мине кабул иткән кеше, димәк, Мине
җибәргән Затн ы кабул итә. Араг ызда иң кечкенәсе – чын мәгънәсендә бөек кеше.
46

Сезгә каршы булмаган кеше – сезнең яклы
Шунда Яхъя:
– Остаз! Бер кешенең, Синең исемне әйтеп, җеннәрне куы п чыгаруы н күрдек;
безнең белән йөрмәгәнгә, без аны бу эшеннән тыйд ык.
50 Гайс ә аңа:
– Тыймаг ыз аны. Сезгә карш ы булмаган кеше – сезнең якл ы, – диде.
49
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Гайсәне инк яр итү
51 Күкләрг ә алын ыр вак ыт ы якынлашк ач, Гайс ә Иерусал имг ә барырг а җыен ып
юлга чыкт ы. 52 Ул Үзе алд ыннан хәбәрчеләрен җибәрде. Алар, Гайсә кил үгә бар
нәрсәне әзерләп кую өчен, сСамарея җирендәг е бер авылга керделәр. 53 Әмма Гайсә
Иерусал имгә юл тотк анга күрә, анда Аны кабул итмәделәр. 54 Гайсәнең шәкертләре
Ягък уб белән Яхъя, мон ы күреп:
– Хак имебез! Күктән ут төшеп аларн ы юкк а чыгарсын, дип боеруыбызн ы тел и
сеңме? – диделәр.
55 Ләк ин Гайс ә, шәкертләр енә таба борыл ып, аларн ы бу эшт ән тыйд ы*. 56 Шун
нан алар икенче авылга киттеләр.

Миңа ияр
Юлда барганда, кемдер Гайсәгә:
– Син кая гына барсаң да, мин Синең арт ыңнан барырм ын, – дип әйтте.
58 Гайс ә аңа:
– Төлкеләрнең – өннәре, кошларн ың оялары бар, ә Адәм Угл ын ың баш төртер
урын ы юк, – дип җавап бирде.
59 Икенче бер әүг ә Гайс ә:
– Миңа ияр! – диде.
Тег е кеше исә:
– Әфәндем! Өемә кайт ып, әүвәл атамн ы күмеп килергә рөхсәт ит, – диде.
60 Ләк ин Гайс ә аңа:
– Үлеләрне үле булганнар үзләре күмсен, – диде. – Ә син бар һәм Аллаһ ы Пат
шал ыг ы турындаг ы Хәбәрне тарат.
61 Таг ын берс е:
– Мин Сиңа ияреп китәм, Әфәндем! Тик башта өемдәг еләр белән саубуллаш ып
килергә рөхсәт ит, – диде.
62 Гайс ә исә аңа:
– Сук ал ый башлагач, арт ына борыл ып караган кеше Аллаһ ы Патшал ыг ы өчен
яракл ы түг ел, – диде.
57

10

Җитмеш ике шәкерт не хезмәткә җибәрү

Хак им Гайсә, таг ын җитмеш ике шәкерт сайлап, Үзе барырга җыенган һәр
шәһәр һәм авылга Үзеннән алда аларн ы икешәр-икешәр итеп озат ып җи
бәрде. 2 Аларга Ул:
– Урасы ашл ык күп, ә уракч ылар аз; шуңа күрә Үзенең ашл ыг ын урып алу өчен
эшчеләр җибәрсен дип, ашл ыкн ың Хуҗ асына ялварыг ыз, – диде. – 3 Барыг ыз!
Мин сезне, бәрәннәр сыман, бүреләр арасына җибәрәм. 4 Үзег ез белән янч ык та,
1

* 9:55 ...аларны... тыйд ы.

– Кайбер кулъязмаларда: «аларн ы тыйд ы һәм әйтт е: „Сез үзег езнең
нинд и рухк а мөнәсәб әтле бул уы г ызн ы белм исез. Адәм Угл ы кешеләрне һәлак итү өчен тү
гел, ә котк ару өчен килде“» диг ән сүзләр дә бар.
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биштәр дә, аяк киеме дә алмаг ыз һәм, сәлам бирү өчен, юлда туктал ып торма
гыз. 5 Кайсы өйгә керсәг ез дә, иң элек: «Йорт ыг ыз имин булсын», – дип әйт ег ез.
6 Анд а иминлек сөюче кеше яшәс ә, сезнең иминлег ег ез аның белән кал ыр; әгәр
юк икән – үзег езгә кире кайт ыр. 7 Шул өйдә туктал ыг ыз; нәрсә бирсәләр, шун ы
ашаг ыз һәм эчег ез, чөнк и эшләгән кеше хезмәт хак ына лаек. Өйдән-өйгә күчеп
йөрмәг ез. 8 Кайсы да булса шәһәргә килеп, сезне анда кабул итәләр икән, алд ы
гызг а нәрсә куйсалар, шун ы ашаг ыз. 9 Андаг ы авыруларн ы савыкт ырыг ыз һәм
аларг а: «Аллаһ ы Патшал ыг ы инде сезгә бик якын!» – дип әйт ег ез. 10 Әмма нинд и
дә булса шәһәргә килеп, сезне анда кабул итмәсәләр, аның урамнарына чыг ып,
болай дип әйт ег ез: 11 «Аяг ыбызг а сезнең шәһәрдә кунг ан тузанн ы да хәтта үзе
гездә каг ып калд ырабыз; шулай да белеп торыг ыз: Аллаһ ы Патшал ыг ы инде бик
якын!» 12 Сезгә әйтәм: кыя мәт көнендә Сәд үм шәһәренең хәле ул шәһәрнекенә
караг анда җиңелрәк бул ыр.
Тәүбәгә килмәгән шәһәрләр
– Кайг ы сиңа, Хоразин! Кайг ы сиңа, Бәйт-Сайда! Чөнк и сездә кыл ынг ан
могҗ из алар Сур һәм Сид ун шәһәрләр ендә кыл ынг ан булса, алар күпт ән инде
тупас киемнәрг ә төр енеп һәм көлг ә утырып стәүб ә итәрләр иде. 14 Әмма кыя мәт
көнендә Сур белән Сид унн ың хәле сезнекенә караг анда җиңелр әк бул ыр. 15 Әй
Кәпәрнау м, әллә сине күкләрг ә күт әр ерләр дип уйл ыйсыңм ы? Юк, сүлеләр дө
ньясына төшәрс ең син. 16 Сезне тыңлаг ан – Мине тыңлаг ан, сезне кир е какк ан
Мине кир е какк ан булад ыр; Мине кир е какк ан исә Мине җиб әрг ән Затн ы кир е
каг а диг ән сүз.
13

Җитмеш ике шәкерт нең әйләнеп кайтуы
Җитмеш ике шәкерт, шатлана-шатлана, Гайс ә янын а әйләнеп кайтт ыл ар
һәм Аңа:
– Хак имеб ез, Синең исемеңне телг ә алг анда, безг ә хәтт а җеннәр дә буйсына
иде, – диделәр.
18 Ул исә аларг а:
– Мин сшайт анн ың яшен кебек күктән егыл ып төш үен күрдем, – диде. – 19 Мин
сезг ә елан-чаяннарны һәм дошманн ың бар көчен сал ып тапт арг а кодр әт бирдем,
сезг ә һичнәрс ә зыя н кит ер ә алмас. 20 Әмма рухларн ың сезг ә буйсын уы на түг ел,
ә бәлк и исемнәр ег езнең күкләрдә языл уы на шатлан ыг ыз.
17

Ата һәм Угыл
Шулв ак ыт Гайс ә, Изг е Рухт ан илһамланып-шатланып:
– Әй Атам, күк вә җирнең Хуҗ асы. Бу эшләрне, зир әкләрдән һәм акыл ия
ләр еннән яшер еп, бал ал арг а ачып бирүең өчен, Сиң а шөкр ан а кыл ам. Әйе,
Атам, Синең изг е теләг ең шунд ый булд ы! 22 Атам Миң а һәммә нәрс әне тап
шырд ы. Угылн ың кемлег ен Атад ан башк а һичкем белм идер, Атасын ың кемлег е
дә Угылд ан һәм Угл ы белдер ерг ә теләг ән кешедән гайр е һичкемг ә мәгъл үм
түг елдер, – диде.
21
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Аннары шәкертләр енә таба борылд ы һәм алар гына ишет ерлек итеп:
– Сез күрг әнне күрүче күзләр бәхетле! 24 Сезг ә әйт әм: күп пәйг амб әрләр һәм
патшалар сез күреп торган нәрсәләрне күрергә теләделәр, әмма күрмәделәр, һәм сез
ишет еп торг ан нәрс әләрне ишет ерг ә теләделәр, әмма ишетмәделәр, – дип өст әде.
23

Шәфкатьле самарея ле
Менә кан ун белгечләреннән берсе урын ыннан торд ы да Гайсәне сынарга теләп:
– Остаз! Мәңг елек торм ыш насыйп булсын өчен, миңа нәрсә эшләргә кирәк? –
дип сорад ы.
26 Гайс ә аңардан:
– Кан унда нәрсә язылган? Син аны ничек аңл ыйсың? – дип сорад ы.
27 Кан ун белг ече:
– «Раббы Аллаңн ы бөтен йөрәг ең, бөтен җан ың, бөтен көчең вә акыл ың белән
ярат»* һәм «Якын ыңн ы үзеңне яратк ан кебек ярат»*, – диде.
28 Гайс ә аңа:
– Дөрес җавап бирдең; шулай эшләсәң – яшәрсең! – диде.
29 Әмма кан ун белг ече, үзен акларг а теләп, Гайс әдән:
– Ә минем якын ым кем соң? – дип сорад ы.
30 Гайс ә моңа болай дип җав ап кайт ард ы:
– Бер кеше, Иерусал имнән Әрихәг ә барг анда, юлбасарлар кул ына эләккән.
Алар аның киемнәр ен салд ырып алг аннар һәм, кыйнап, үлем хәлендә калд ырып
киткәннәр. 31 Бер рух ан иг а да шул юлдан барырг а туры килг ән, әмма, ул шунда
ятк ан кешене күрг әч, юлн ың икенче ягына чыг ып үтеп киткән. 32 Шулай ук ле
виләрдән* дә бер әү узып барышл ый бу кешене күрг ән һәм ул да, юлн ың икенче
ягына чыг ып, аның яныннан кит еп барг ан. 33 Бер самар ея ле исә, үтеп барг анда
бу кешег ә тап бул ып, аны бик кызг анг ан. 34 Янына килеп, яраларын шәраб белән
юган һәм зәйт үн мае сөрт еп бәйләг ән; аны, үзенең ишәг енә атланд ырып, кунак
йорт ына алып килг ән һәм анда да аның хак ында кайг ырт к ан. 35 Ә икенче көн
не юлг а чыг арг а җыенг анда, ике динар чыг арып, кунак йорт ы хуҗ асына бирг ән
һәм: «Аның хак ында кайг ырт ч ы, әгәр күбр әк сарыф итс әң, кир е кайт к анда тү
ләрмен», – диг ән.
36 Сүз ен йомг аклап, Гайс ә:
– Шуш ы өч кешенең кайсысы, синеңчә, юлбасарлар кул ына эләккән кешенең
якын ы була? – дип сорад ы.
37 – Аңа шәфк ать күрс әткәне, – дип җав ап бирде кан ун белг ече.
Шунда Гайсә аңа:
– Бар, син дә шулай эшлә, – диде.
25

* 10:27 Караг ыз:

«Кан ун», 6:5.
«Левиләр», 19:18.
* 10:32 Леви – Ягък уб угылл арын ың берс е. Леви ток ым ынн ан булг ан кешеләр (левиләр) ге
нә Аллаһ ы әмере низегендә Аллаһ ы йорт ында рух ан и ярдәмчесе хезмәт ен башк арг аннар.
* 10:27 Караг ыз:
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Гайсә Мәрья м белән Марта янында
38 Юлларын дәв ам итеп, Гайс ә белән шәкертләр е бер авылг а керделәр; Март а
исемле бер хат ын Аны үз өендә кабул итте. 39 Аның Мәрья м атл ы сеңлесе бар иде;
ул, Хак им Гайсәнең аяк очына утырып, Аның сөйләгәнен тыңлад ы. 40 Марта исә
бик тырыш ып табын әзерләп йөри иде; шуннан ул, Гайсә янына килеп:
– Хак имем! Сеңлемнең бөтен эшне миңа калд ыруы на бер дә пош ынм ыйсыңм ы?
Әйт әле, бул ышсын миңа, – диде.
41 Хак им Гайс ә исә аңа:
– Марта, Марта! Син күп нәрсә хак ында кайг ыртасың һәм ыгы-зыгы килеп йө
рисең, 42 ә бит бары бер генә нәрсә кирәк. Мәрья м исә үзе өчен яхш ырак нәрсәне
сайлад ы, һәм ул аңардан тарт ып алынмас, – дип җавап кайтард ы.

11

Гайсәнең дога кылырга өйрәтүе

Бервак ыт Гайсә дога кыл ып тора иде. Догасын тәмамлагач, шәкертләрен
нән берсе Аңардан:
– Хак имем! Яхъя үзенең шәкертләрен өйрәткән кебек, безне дә дога кыл ырга
өйрәтче, – дип үтенде.
2 Ул аларг а:
– Дога кылганда болай дип әйтег ез:
«Атабыз, исемең изг е дип икърар ителсен!
Синең Патшал ыг ың килсен!
3
Безгә көндәлек икмәг ебезне биреп тор.
4
Гөнаһларыбызн ы кичер,
чөнк и без дә үзебезгә явызл ык кыл уч ы һәр кешене
кичерәбез;
безне сынауга дучар итмә», – диде.
1

Аннары шәкертләренә Гайсә болай диде:
– Әйт ик, сезнең берег ез төн уртасында дуст ы янына барып: «Әй дуст ым, бу
рычк а өч ипи биреп торч ы, 6 чөнк и узып барышл ый миңа бер дуст ым килеп керде,
аның алд ына табынга куя рга бернәрсәм юк», – дип әйтте ди. 7 Ә тег е исә өй эчен
нән: «Борч ып йөрмә әле, инде ишекләр бикле, балаларым да минем янда ятакта;
урыннан торып, син сораганн ы бирә алм ыйм», – дип җавап бирде ди. 8 Мин сезгә
шун ы әйтәм: дус булган өчен генә бирергә теләмәсә дә, тег есе нык ялваргач, бир
ми калалмас.
9 Шулай булг ач, сезг ә әйт әм: сораг ыз – һәм сезг ә бир ерләр; эзләг ез – һәм та
барсыз; шак ыг ыз – һәм сезгә ачарлар. 10 Чөнк и һәр сорауч ы – ала, эзләүче – таба,
һәм шак уч ыга ачалар. 11 Араг ыздан кайсы ата, әгәр угл ы аңардан бал ык сораса,
елан тотт ырыр? 12 Яки йом ырк а сораса, чая н бирер? 13 Шулай итеп, сез, явыз кеше
бул ып та, балаларыг ызга яхш ы нәрсәләр бирә беләсез икән, Күктәг е Атан ың исә
Үзеннән сораганнарга Изг е Рухн ы бирүе шөбһәсездер.
5
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Гайсә һәм Белз ебул
14 Гайс ә телс ез бер кешедән җенне куы п чыг ард ы. Җен чыкк аннан соң, телс ез
кеше сөйләшә башлад ы, һәм хал ык моңа хәйран калд ы. 15 Аларн ың кайберләре:
– Җеннәрне Ул җеннәр башл ыг ы Белзебул* ярдәме белән куы п чыгара, – диде.
16 Ә башк алары, Гайс әне сынарг а теләп, Аның күкт ән бер әр илаһ и билг е күрс ә
түен таләп иттеләр. 17 Әмма Ул, аларн ың уйларын белеп, хал ыкк а:
– Бүлгәләнгән һәр патшал ык җимерелер; бүлгәләнгән гаилә дә тарк ал ыр, – ди
де. – 18 Әгәр шайтан үз-үзенә карш ы килә икән, аның патшал ыг ы ничек саклан ып
кал ыр икән? Мин мон ы шуңа әйтәм, чөнк и сез Миңа: «Җеннәрне Белзебул ярдәме
белән куып чыгарасың», – дисез. 19 Мин җеннәрне Белзебул ярдәмендә куып чыгарам
икән, сезнең иярченнәрег ез кем ярдәме белән куы п чыгара соң?! Шул сәбәпле алар
сезнең хөкемчег ез булсын! 20 Инде дә Мин җеннәрне Аллаһ ы ярдәме белән куы п
чыгарам икән, димәк, Аллаһ ы Патшал ыг ы сезгә килеп җитте дигән сүз. 21 Көчле
кеше үз йорт ын корал белән саклаган вак ытта аның милке иминлектә бул ыр. 22 Ә
инде көчлерәк берәү аңа һөҗ үм итеп җиңә калса, аның тая н ыч ы булган корал ын
тарт ып алыр һәм талап алган мал ын бүләр. 23 Минем якл ы булмаган – Миңа кар
шы дигән сүз; кем Минем белән җыйм ый – шул тарк ата.

Явыз рухларның кире кайтуы
Явыз рух, кешедән чыкк аннан соң, сусыз урыннарда үзенә сыен ыр урын эзләп
йөри дә, таба алмагач: «Элекке йорт ыма әйләнеп кайт ыйм әле», – ди. 25 Кайт к ач
исә, йортн ы себерелгән, җыешт ырылган хәлдә күрә һәм, 26 үзеннән дә явызрак
җиде рухн ы ияртеп кайт ып, алар шунда яши башл ыйлар. Шуннан әлег е кешенең
хәле элеккегә караганда да начарлана.
24

Чын бәх ет
Гайсә шуш ыларн ы сөйләгән чакта, хал ык арасыннан бер хат ын, тавыш ын
күтәрә төшеп:
– Сине күтәреп йөргән карын һәм Сине имезгән күкрәкләр бәхет-сәгадәтле! – диде.
28 Хат ынн ың сүзләр енә Гайс ә:
– Аллаһ ы сүзен тыңлаучылар һәм аны үтәүчеләр сәгадәтлерәк! – дип җавап бирде.
27

Галәмәт эзләүчеләргә кисәтү
Гайсә тирәсенә хал ык таг ын да күбрәк җыелгач, Ул сөйл и башлад ы:
– Бүгенге буын кешеләре явыз; алар илаһ и билгеләр таләп итә, әмма аларга Юныс
пәйгамбәр галәмәтеннән башк а билг е бирелмәс. 30 Юныс Ниневә халк ы өчен бер
билг е кебек булса, Адәм Угл ы да бүг енг е буы н өчен билг е бул ыр. 31 Кыя мәт көнендә
Көнья к патшабикәсе*, бүг енг е буы н кешеләре белән бергә торып басып, аларн ы
29

* 11:15

Белзебул – ибл ис исемнәренең берсе. Белзебул кәнг ан иләрнең илаһ ы булг ан. Аны
явыз рухлар башл ыг ы дип санаг аннар. (Караг ыз: «IV Патшалар», 1:2.)
* 11:31 Караг ыз: «III Патш ал ар», 10:1-10.
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гаепләр. Сөләйман патшан ың зирәк сүзләрен тыңлар өчен, ул җир читеннән килгән
булган хәтта, ә хәзер сезнең янда булган Зат Сөләйманнан бөегрәк. 32 Ниневәлеләр
кыя мәт көнендә бүг енг е буы н кешеләре белән бергә торып басып, аларн ы гаепләр,
чөнк и алар, Юныс пәйгамбәрнең вәгазен ишетеп, тәүбәгә килгәннәр иде*; ә хәзер
исә сезнең янда булган Зат Юныстан бөегрәк.
Күзләр – кешене яктырта торган шәм-чырагтыр
Беркем дә, шәмгә ут алгач, аны яшерен урынга [яки чүлмәк аст ына]* куйм ый;
киресенчә, керүчеләр якт ыл ыкн ы күрсен өчен, шәмдәлгә утырта. 34 Күзләр – ке
шене якт ырта торган шәм-чырагтыр. Күзләрең якт ы икән, үзең дә якт ыл ык белән
тулырсың, ә инде тонык икән, караңг ылык эчендә калган кебек булырсың. 35 Шулай
булгач, кара аны: синдәг е якт ыл ык караңг ыл ык түг ел микән! 36 Әгәр син якт ыл ык
белән тулган бул ып, синдә һичбер караңг ы урын юк икән, шәм-чыраг утында то
таштан нурланып-балкып торган кебек бул ырсың.
33

Фарисейларга һәм канун белгечләренә кисәтү
Гайсә сөйләп бетергәннән соң, бер фарисей Аны өенә ашк а чак ырд ы; Гайсә,
өйгә кереп, өстәл янына утырд ы. 38 Фарисей исә Аның ашар алд ыннан кул юмавын
күреп гаҗәпкә калд ы. 39 Әмма Хак им Гайсә аңа:
– Әйе, сез, фарисейлар, савыт-сабагызның тышк ы ягын чистартасыздыр, ә үзегез
нең эчег ез комсызл ык һәм явызл ык белән тул ы, – диде. – 40 Ахмаклар! Тышк ы ягын
бар иткән Аллаһ ы аның эчке ягын да бар кылган түг елме соң?! 41 Савыт-сабагызда
булган нәрсәне фәк ыйрьләргә өләшегез; шул чакта сезнең бар нәрсәгез спакь бул ыр.
42 Кайг ы сезг ә, фарис ейлар! Сез бөтнекнең, рут ан ың* һәм һәрт өрле яшелчәнең
уннан бер өлешен гошер сәдак асы итеп бирәсез, ә гаделлеккә һәм Аллаһ ын ы яра
туга игът ибар бирм исез; менә анысын да үтәргә һәм Кан унн ың башк а өлешләрен
калд ырмаск а кирәк иде. 43 Кайг ы сезгә, фарисейлар! Сез гыйбадәтх анәләрдә дәрә
җәле урыннарда утырун ы һәм мәйданнарда үзег езне ихт ирам белән сәламләгәнне
яратасыз. 44 Кайг ы сезгә, чөнк и сез билг е куелмаган кабер кебек: кешеләр, анда
кабер барл ыг ын да белм ичә, өстеннән таптап йөри бирәләр.
45 Моңа карш ы кан ун белг ечләр енең берс е:
– Остаз! Бу сүзләрең белән Син безне дә мыск ыл итәсең, – диде.
46 Әмма Гайс ә:
– Сезгә дә, кан ун белгечләре, кайг ы, сез кеше иңенә күтәрә алмастай йөк саласыз,
ә үзег ез, аларга ярдәм итәр өчен, бармагыгызны да кыймылдатмыйсыз, – диде. –
47 Кайг ы сезг ә, чөнк и сез пәйг амб әрләр каб ер енә һәйкәлләр куясыз. Ә бит ул пәй
гамбәрләрне сезнең ата-бабаларыгыз үтергән. 48 Мон ың белән сез ата-бабаларыгыз
кылган эшне дөрес дип расл ыйсыз: алар пәйгамбәрләрне үтергәннәр, ә сез кабер
өстенә һәйкәлләр куясыз. 49 Шуңа күрә Аллаһ ын ың Зирәклег е әйт кән: «Мин аларга
37

* 11:32 Караг ыз:

«Юныс», 3:6-9.
кулъязмаларда «яки чүлмәк аст ына» диг ән сүзләр дә бар.
11:42 Рут а – хуш исле тәмләткеч үлән.

* 11:33 Кайб ер
*
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пәйгамбәрләр вә рәсүлләр җибәрәм – аларн ың кайберләрен үтерерләр, ә кайбер
ләрен эзәрлекләрләр». 50 Шуңа күрә, дөнья ярат ылганнан алып түг елгән барл ык
пәйгамбәрләр кан ы өчен, бүг енг е буы н кешеләре хөкем ителер: 51 Һабил кан ыннан
башлап, мәзбәх белән Изг е йорт арасында үтерелгән Зәкәрия кан ына кадәр*. Әйе,
сезгә әйтәм: бүг енг е буы н хөкем ителер. 52 Кайг ы сезгә, кан ун белг ечләре, чөнк и
сез белем ачк ыч ын үзләштердег ез. Әмма үзег ез анда кермәдег ез, керергә теләүче
ләргә дә юл бирмәдег ез.
53 Гайс ә әлег е өйдән чыкк ач, кан ун белг ечләр е һәм фарис ейлар, Аны тәнк ыйть
ләп, сорау арт ыннан сорау яуд ырырга тот ынд ылар, 54 Гайсәне тозакк а эләктермәкче
бул ып, Аның сүзләреннән гаеп эзләделәр.

12

Гайсәнең икейөзлелек турында кисәтүе

Шул арада меңләгән кеше җыел ып бер-берсен кысрыкл ый башлад ы. Иң
әүвәл Гайсә үзенең шәкертләренә төбәп сөйләде:
– Фарисейлар ачытк ысыннан, ягън и икейөзлелектән саклан ыг ыз! 2 Ачылм ый
калачак яшерен нәрсә һәм беленм и калачак һичбер сер юк. 3 Шуңа күрә караңг ыда
сөйләгән сүзег ез көн якт ысында ишетелер, һәм эчке бүлмәдә колакк а пыш ылдап
әйткәнег ез өй түбәсеннән яңг ырар. 4 Сез дусларыма шун ы әйтәмен: тәнне үтерү
челәрдән курыкмаг ыз – шуннан арт ыг ын алар эшл и алм ый. 5 Кемнән курк ырга
кирәклег ен әйтәм Мин хәзер: үтергәннән соң кешене җәһәннәмгә ташларга кодрә
те булган Аллаһ ыдан курк ыг ыз; әйе, сезгә әйтәм, менә Аңардан курк ыг ыз! 6 Биш
чыпч ык бары тик ике бак ыр тәңкәгә* сат ыла түг елме? Әмма алай да Аллаһ ы алар
ның берсен-бер онытм ый. 7 Ә сезнең исә баш ыг ыздаг ы һәр чәч бөртег е дә санаул ы.
Курыкмаг ыз, сез өер-өер чыпч ыклардан күпкә кадерлерәк.
8 Әйт әм бит: кешеләр алд ында Мине икърар итүчене Адәм Угл ы да Аллаһ ы фә
рештәләре алд ында икърар итәчәк. 9 Кешеләр алд ында Миннән ваз кичкән адәм
нән Мин дә Аллаһ ы фәрештәләре алд ында ваз кичәрмен. 10 Адәм Угл ына карш ы
сүз әйт үче һәркем кичерелер; ә Изг е Рухк а карата көфер сүз әйт үче кичерелмәс.
11 Сезне гыйбадәтх анәләрг ә, башл ыклар һәм хак им ия т кешеләр е алд ына кит ерг ән
вак ытта, үзебезне ничек якларбыз яки нәрсә сөйләрбез, дип хафаланмаг ыз: 12 сезгә
нәрсә әйтәсен Изг е Рух шул сәгатьтә киңәш итәр.
1

Акылсыз бай турында гыйб рәтле хикәя
Хал ык арасыннан берәү Гайсәгә:
– Ост аз! Абыема әйтче, атабыз калд ырг ан мирасн ы минем белән бүлешс ен
иде, – диде.
14 Гайс ә исә аңа:
– Дуст ым, сезгә хөкем чыгарырга яки мал ыг ызн ы бүләргә Мине кем билг елә
де? – дип җавап бирде.
13

* 11:51 Караг ыз:

«II Елъязма», 24:20-22.
Ике бакыр тәңкә – грек телендәг е төп нөсхәдә: ике ассарион. Бер ассарион 1/16 ди
нарг а тиг ез.

* 12:6
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Шуннан соң һәммәсенә мөрәҗәгать итеп:
– Караг ыз аны, һәрт өрле комсызл ыктан саклан ыг ыз, чөнк и кешенең гомере
мал-мөлкәтенең күплег енә бәйләнмәгән, – диде.
16 Аннары аларг а шуш ы гыйбр әтле хикәя не сөйләде:
– Бер байн ың ашл ыг ы бик уңган. 17 Әлег е бай кеше күңеленнән болай дип уйл ый
икән: «Инде миңа нәрсә эшләргә? Ашл ыг ымн ы сал ыр урын ым юк». 18 Шуннан ул
мондый карарга килгән: «Менә нәрсә эшлим: амбарларымны сүтим дә зуррак амбар
лар сал ыйм һәм бөтен ашл ыг ымн ы, бар мал ымн ы шунда җый ыйм. 19 Әнә шуннан
соң үземә: „Синең күп елларга җитәрлек мал ың бар; ял ит, аша, эч, торм ышн ың
рәхәтен күр“, – дия рмен». 20 Әмма Аллаһ ы аңа әйт кән: «Әй син, акылсыз! Шуш ы
төндә җан ың синнән алын ыр. Җыйган мал ың кемгә кал ыр?» 21 Үзе өчен хәзинә
туплаган, әмма Аллаһ ы карш ында бай булмаган һәркем белән менә шулай бул ыр.
22 Гайс ә Үзенең шәкертләр енә әйтт е:
– Әнә шун ың өчен Мин сезгә: «Җан асрар өчен, нәрсә белән туклан ыйм, тә
немне каплар өчен, нәрсә кии м дип борч ылмаг ыз», – дим. 23 Җан – ризыктан, тән
киемнән мөһ имрәк бит. 24 Козг ыннарга караг ыз: алар чәчм иләр дә, урм ыйлар да;
аларн ың келәтләре дә, амбарлары да юк; шулай да Аллаһ ы аларн ы туенд ыра. Ә сез
кошларга караганда күпкә кадерлерәк бит. 25 Сезнең кайсыг ыз, кайг ырганга карап,
үз гомерен бер сәгатькә булса да озайта ала? 26 Шулай булгач, әнә шунд ый кечкенә
нәрсәне дә эшл и алм ыйсыз икән, нигә башк асы өчен кайг ырырга?
27 Кыр чәчәкләр енә караг ыз, әнә ничек үсәләр: эшләм иләр дә, эрләм иләр дә;
ләк ин, сезгә әйтәм: хәтта Сөләйман патша да ник адәр мәһабәт булмасын, алар
ның берсе кадәр дә киенә алмаган. 28 Бүг ен кырда үсеп утырган, ә иртәгә учакк а
ташланасы үләнне Аллаһ ы шулай киендерә икән, сезне, сай иманл ылар, киенде
рәчәг е шөбһәсездер. 29 «Ни ашарбыз, ни эчәрбез» дип кайг ырмаг ыз һәм хафалан
маг ыз. 30 Дөнья да хал ыкларн ың төп кайг ысы шулд ыр; ә Атаг ыз шуш ы нәрсәләргә
мохтаҗ бул уы г ызн ы белә. 31 Сез, киресенчә, Аллаһ ы Патшал ыг ын эзләг ез, һәм
калган ы сезгә насыйп ителер. 32 Әй кечкенә көт ү, курыкма! Атаг ыз Патшал ыкн ы
сезгә тапш ырун ы хуш күрде. 33 Милкег езне сат ыг ыз да ярл ыларга сәдак а өләшег ез.
Тузм ый торган янч ыклар әзерләг ез үзег езгә, күктә һич тә кимем и торган хәзинә
туплаг ыз, анда карак та тия алмас, көя дә төшмәс. 34 Хәзинәг ез кайда булса, күңе
лег ез дә шунда бул ыр.
15

Һәрвакыт әзер булыгыз
Хуҗ асын ың туйдан кайт уы н көтеп, ул шак уга ишекне ачарга әзер торган
хезмәтчеләр кебек, һәрвак ыт әзер бул ыг ыз, билег ездәг е пута – буы лган, якт ырт
кычларыг ызга ут алынган булсын. 37 Хуҗ алары, әйләнеп кайт ып, хезмәтчеләрен
уяу хәлдә күрсә, шул хезмәтчеләр бәхетле. Хак сүз әйтәм сезгә: хуҗ а үзенең билен
бәйләр дә, аларн ы өстәл янына утырт ып, үзе хезмәт күрсәтеп йөрер. 38 Әгәр ул,
төн уртасында яки таг ын да соңрак кайт ып, хезмәтчеләрен уяу хәлдә күрсә, менә
шул хезмәтчеләр сәгадәтле! 39 Әмма шун ы аңлаг ыз: йорт хуҗ асы каракн ың кайчан
киләсен белсә, аңа үз йорт ына керергә ирек бирмәгән бул ыр иде. 40 Сез дә әзер
бул ып торыг ыз: Адәм Угл ы сез уйламаган сәгатьтә киләчәк.
35-36
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Ышанычлы һәм ышанычсыз хезмәтчеләр
Шулчак Петер Гайсәдән:
– Хак имем! Бу гыйбрәтле сүзләрне безнең өчен генә сөйл исеңме, әллә бар ке
шегәме? – дип сорад ы.
42 Хак им Гайс ә исә болай дип җав ап кайт ард ы:
– Хезмәтчеләргә тиешле ризыкны үз вакытында өләшү өчен, хуҗа тарафыннан баш
лык итеп куелган ышанычлы һәм акыллы хезмәтче нинди була? 43 Хуҗасы, әйләнеп
кайтып, аның шулай эшләвен күрсә, менә шул хезмәтче сәгадәтле. 44 Хак сүз әйтәм
сезгә: хуҗасы аны бөтен милкенә башлык итеп куяр. 45 Ә инде шул хезмәтче: «Хуҗам
тиз кайтмас әле», – дип уйлап, хезмәтче ирләрне, хатыннарны кыйнаса, ашап-эчә
һәм исерә калса, 46 хуҗасы ул көтмәгән көндә, ул уйламаган сәгатьтә кайтып керер
дә аны җәзага тартыр һәм имансызлар белән бер язмышка дучар итәр. 47 Хуҗасының
теләген белеп тә, әзер булып тормаган һәм аның ихтыярынча эшләмәгән хезмәтче
бик каты кыйналыр. 48 Ә инде хуҗасының теләген белмичә җәзага лаек эш кылган
адәм азрак кыйналыр. Кемгә күп бирелгән булса, аңардан күп таләп ителер; һәм
кемгә күп ышанып тапшырылган булса, аңардан күбрәк соралыр.
49 Мин җирг ә ут алып килдем һәм ул утн ың инде янып кит үен тел им! 50 Әмма
Мин авыр сынаулар үтәргә тиешмен; һәм шул сынауларн ың бет үен интег еп көтәм!
51 Сез Мине җирг ә тын ычл ык кит ер ер өчен килде дип уйл ыйсызм ы? Юк, Мин
аерыр өчен килдем. 52 Моннан ары бер өйдә яшәгән биш кеше бер-берсенә карш ы
бул ыр, өчесе – икесенә, ә икесе өчесенә карш ы чыгар. 53 Ата – угл ына, угл ы – ата
сына карш ы; ана – кызына, кызы – анасына карш ы; кайнана – килененә, килене
кайнанасына карш ы бул ыр.
41

Заман билгеләре
Гайсә янә хал ыкк а мөрәҗәгать итте:
– Көнбат ышта болыт күтәрелгәнен күрүгә, сез, яңг ыр явар, дисез; һәм шулай була
да. 55 Көнья ктан җил иссә, эссе бул ыр, дисез; һәм шулай була да. 56 Икейөзлеләр!
Җир һәм күк йөзен күзәтеп, сез һава торыш ын әйтә аласыз, әмма ничек соң сез
нинд и заман җиткәнне аңлата алм ыйсыз? 57 Ни өчен сез нәрсәнең дөрес икәнлег ен
үзег ез хәл итм исез? 58 Дәгъвач ың сине хөкемче янына алып барганда, аның белән
юлда ук килешергә тырыш, юкса ул сине хөкемче карш ына ирексезләп алып барыр,
ә хөкемче сине җәзалауч ыга тапш ырыр, җәзалауч ы исә зинданга ябар. 59 Әйтәм
бит: бурыч ыңн ы акт ык тиененә* кадәр биреп бетерм ичә, аннан чыга алмассың.
54

13

Тәүбә итмәсәгез һәлак булырсыз

Шулвак ыт кемнәрдер, Гайсә янына килеп, Пилат үтерткән гәл иләя леләр
турында сөйләде. Корбан китергән вак ытта үтерелгән әлеге кешеләрнең каны
корбанл ык малн ың кан ы белән аралаш ып акк ан ди. 2 Шуш ы хәлгә карата Гайсә:
1

* 12:59 Тие н

– грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: лепт он. Лепт он – грекларн ың иң вак акча
берәмлег е. Йөз егерме сиг ез лепт он бер динарг а (хезмәтченең бер көнлек эш хак ына) тиг ез.
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– Бу гәл иләя леләр калган бөтен Гәл иләя кешеләреннән гөнаһл ырак булган өчен
шулай җәфа чиккәннәр дип уйл ыйсызм ы? – диде. – 3 Юк, дип әйтәм Мин сезгә!
Әмма тәүбә итмәсәг ез, барыг ыз да алар кебек һәлак бул ырсыз. 4 Яки сез Шил уа х
таг ы манара басып үтергән шул унсиг ез кеше Иерусал имдә яшәүчеләрнең бары
сыннан да гаеплерәк булган дип уйл ыйсызм ы? 5 Юк, дип әйтәм Мин сезгә! Әмма
тәүбә итмәсәг ез, барыг ыз да алар кебек һәлак бул ырсыз.
6 Шуннан Гайс ә монд ый гыйбр әтле хикәя сөйләде:
– Берәүнең йөзем бакчасында инҗ ир агач ы үсеп утырган, ди. Бервак ыт ул бак
чага килгән дә агачтан җимеш эзләргә тот ынган, ләк ин, таба алмагач, 7 бакчач ыга:
«Менә өч ел инде мин шуш ы инҗ ирнең җимешен җыя рга дип киләм, ләк ин таба
алм ыйм. Кисеп ташла аны! Ни өчен ул урын алып тора?» – дигән. 8 Бакчач ы исә
аңа болай дип җавап биргән: «Хуҗ ам, аны таг ын бер елга калд ырып тор, мин, аның
әйләнә-тирәсен казып, тирес сал ырм ын, 9 бәлк и киләсе елга җимеш бирер. Юк
икән, кисеп ташларга кушарсың».
Шимбә көнне Гайсәнең бер авыруны савыктыруы
Шимбә көнне Гайсә гыйбадәтх анәләрнең берсендә гыйлем бирде. 11 Анда ун
сиг ез ел буена явыз рухтан интег еп бөкрәеп беткән, бөтенләй турая алмаган бер
хат ын бар иде.
12 Аны, күр еп, Гайс ә Үз янына чак ырып алд ы да:
– Апа, син чиреңнән кот ылд ың, – диде.
13 Гайс ә аның баш ына кулларын куюг а, хат ын шунд ук тураеп баст ы һәм Алла
һын ы данл ый башлад ы. 14 Гыйбадәтх анә башл ыг ы исә, Гайсәнең шимбә көнне
дәвалавына ачуы килеп, хал ыкк а:
– Эшләү өчен, атнада алт ы көн бар; чирег ездән савыг у өчен, шимбә көнне түг ел,
әнә шул көннәрнең берсендә килег ез, – диде.
15 Хак им Гайс ә, аңа җав ап итеп:
– Икейөзлеләр, шимбә көнне сезнең һәрк айсыг ыз үгезен яки ишәг ен, утл ыктан
ычк ынд ырып, су эчертергә алып барм ыйм ын и? – диде. – 16 Ибраһ им нәселеннән
булган бу хат ынн ы унсиг ез ел буе шайтан бәйләп тотк ан. Аны бу чиреннән шимбә
көнне азат итәргә ярам ыйм ын и?
17 Бу сүзләрне ишеткәч, Аңа карш ы сөйләүчеләр барысы да оялд ылар; бар хал ык
исә Ул кылган данл ы эшләргә шатланд ы.
10

Горчица орлыгы һәм ачыткы турында
гыйб рәтле сүзләр
Шуннан Гайсә:
– Аллаһ ы Патшал ыг ы нәрс әг ә охшаг ан, аны нәрс ә белән чаг ышт ырыйм? –
диде. – 19 Күз алд ына кит ер ег ез: бер кеше үзенең бакчасында горч ица орл ыг ы
утыртк ан, һәм ул агач кеб ек биек бул ып үскән; кошлар аның бот аклары арасында
оя корг ан, ди.
20 Сүз ен дәв ам итеп, Ул:
18
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– Аллаһ ы Патшал ыг ын нәрсә белән чаг ышт ырып була икән? – диде. – 21 Ул
ачытк ы кебек; менә бер хат ын, ачытк ы сал ып, бер капч ык* оннан кам ыр басып
куйган, һәм берн ик адәр вак ыттан кам ыры бик нык кабарган, ди.
Тар ишек
Гайсә, шәһәр-авылларда туктый-туктый хал ыкк а гыйлем биреп, Иерусал имгә
таба юл тотт ы. 23 Кемдер Аңардан:
– Әфәндем! Шулай бик азлар кот ыл ырм ын и? – дип сорад ы.
Ул исә, андаг ы кешеләргә җавап итеп:
24 – Тар ишект ән кер ерг ә омт ыл ыг ыз. Сезг ә әйт әм: күпләр кер ерг ә тырыш ып
карарлар, әмма булд ыра алмаслар, – диде. – 25 Йорт Хуҗ асы, торып, ишекне бик
ләг әннән соң, сез тышк ы якт ан ишек каг а башларсыз һәм: «Әфәндем! Ишекне
ач безг ә», – дия рс ез. Ә Ул сезг ә: «Кем икәнег езне һәм кайдан килг әнег езне бел
мим», – дип җав ап бир ер. 26 Шунда сез: «Без Синең белән берг ә ашап-эчтек, һәм
Син урамнарыбызда безг ә гыйлем бирдең», – дип әйт ә башларсыз. 27 Әмма Ул:
«Кем икәнег езне һәм кайдан килг әнег езне белм им, явызл ык кыл уч ылар, һәммәг ез
янымнан кит ег ез!» – дия р. 28 Ибраһ имн ың, Исх акн ың, Ягък убн ың һәм барл ык
пәйгамбәрләрнең Аллаһ ы Патшал ыг ында бул уы н, ә үзег езнең аннан куы л уы г ызн ы
күр еп, сез еларсыз һәм тешләр ег езне шык ырдат ырсыз. 29 Көнч ыг ыш һәм көнба
тыш, төнья к һәм көнья к тарафлардан кешеләр, килеп, Аллаһ ы Патшал ыг ында
мәҗлест ә утырырлар. 30 Хәз ер соңг ы булг аннар – бер енче, бер енче булг аннар
ахырг ы санал ыр.
31 Шулв ак ыт берн ичә фарис ей, килеп, Гайс әг ә:
– Сиңа моннан китәргә кирәк, чөнк и Һируд Сине үтерергә тел и, – диде.
32 Ул аларг а болай дип җав ап бирде:
– Барыг ыз, ул төлкегә: «Бүг ен һәм иртәгә җеннәрне куы п чыгарам, авыруларн ы
савыкт ырам, ә өченче көнгә эшемне тәмамларм ын», – дип әйтег ез. 33 Ләк ин Мин
бүг ен дә, иртәгә дә һәм берсекөнгә дә Үз юлымн ы дәвам итәргә тиешмен, чөнк и
пәйгамбәрнең Иерусал имнән читтә һәлак бул уы мөмк ин эш түг елдер.
34 И-и Иерусал им! Пәйг амб әрләрне үтерүче, хозурыңа җиб әр елг әннәрне ташлар
атып кыйнауч ы шәһәр! Кош үзенең балаларын канат аст ына җыйган кебек, Мин
дә синең халк ыңн ы ничә тапк ыр шулай бергә җыя рга теләдем, әмма сез, Иеруса
лим кешеләре, карш ы килдег ез! 35 Инде менә Изг е йорт ыг ыз бушап, ташланд ык
бул ып кал ыр. Сезгә шун ы әйтеп куя м: «Раббы исеменнән Кил үче мөбарәктер!»*
дип әйт м и торып, Мине кабат күрмәссез.
22

14

Гайсәнең шимбә көнне авыруларны савыктыруы
Шимбә көннәрнең берсендә Гайсә фарисейлар башл ыг ын ың берсенә ашк а
бард ы. Мәҗлестәг еләрнең барысы игът ибар белән Аны күзәтте. 2 Шулвак ыт
1

* 13:21 ...бер капчык... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: өч сат он; сат он – сыекл ык үлчәү

берәмлег е, 7,3 л. Яһүд телендәг е төп нөсхәдә «сеа» дип бирелә.
«Зәбур», 117:26.

* 13:35 Караг ыз:
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Аның карш ына сары су авыруы ннан интег үче бер кеше килеп баст ы. 3 Кан ун бел
гечләренә һәм фарисейларга мөрәҗәгать итеп, Гайсә шунда:
– Кан ун шимбә көнне авыруларн ы савыкт ырырга рөхсәт итәме? – дип сорад ы.
4 Алар эндәшмәделәр. Ә Ул, авыру кешег ә куллары белән орын ып алып, аны
савыкт ырд ы һәм өенә кайтарып җибәрде. 5 Гайсә аларга:
– Берәрег езнең угл ы яки үгезе коега төшсә, шимбә көн бул уга карамастан, шун
дук коедан чыгармас идег езмен и? – диде.
6 Аның бу соравына тег еләр җав ап бир ә алмад ылар.
Никах мәҗлесе турында гыйб рәтле хикәя
Чак ырылган кунакларн ың түрдән урын сайлауларын күреп, Гайсә аларга шу
шы гыйбрәтле хикәя не сөйләде:
8 – Берәү сине никах мәҗлесенә чакырса, түр башына утырма, чөнки сиңа кара
ганда хөрмәтлерәк берәүнең чакырылган булуы мөмкин. 9 Сине дә, аны да кунакка
чакырган хуҗа, яныңа килеп: «Бу кешегә урын бирче», – дип әйтер, һәм шул чакта
син, оятка калып, ишек катына барып утырырга мәҗбүр булырсың. 10 Мәҗлескә
чакырсалар, киресенчә, ишек катына утыр; шунда хуҗа, яныңа килеп: «Әй дустым,
түргәрәк утыр», – дияр, шул чагында мәҗлестәгеләр алдында сиңа ихтирам булыр.
11 Чөнки үзен башкалардан өстен куючы түбәнсетелер, ә үзен түбәнсетүче – күтәрелер.
12 Үзен ашк а чак ырг ан кешег ә дә Гайс ә:
– Әгәр син төш вакытында яки кичен мәҗлес җыясың икән, дусларыңны да,
туганнарыңны да, кан кардәшләреңне һәм бай күршеләреңне дә чакырма, чөнки
чакыруыңа каршы кайчан да булса алар да сине ашка чакырыр, һәм шуның белән
исап-хисап беткән булып чыга, – диде. – 13 Мәҗлес үткәрә калсаң, фәкыйрьләрне,
гарипләрне, аксак-сукырларны чакыр. 14 Әнә шул чакта бәхетле булырсың, чөнки алар
сиңа кайтарып түли алмыйлар. Ә сиңа тәкъвалар үледән терелгән көндә әҗере булыр.
7

Зур аш мәҗлесе турында гыйб рәтле хикәя
Гайсә белән табын янында утыруч ыларн ың берсе, мон ы ишетеп, Аңа:
– Аллаһы Патшалыгындагы мәҗлестә ризыктан авыз итәчәк кешеләр бәхетле! – диде.
16 Гайс ә исә аңа болай дип җав ап бирде:
– Бер кеше, зур аш мәҗлесе үткәрергә җыен ып, күп кунаклар чак ырган һәм,
17 мәҗлес башлан ыр вак ыт җиткәч, чак ырылг ан кешеләрг ә: «Килег ез, инде бар
нәрсә әзер», – дип әйтергә үзенең хезмәтчесен җибәргән. 18 Барысы да сүз берләш
кән кебек гафу үтенә башлаган. Беренчесе: «Җир сат ып алган идем, шун ы барып
карарга кирәк, зинһар, гафу ит», – дигән. 19 Икенчесе: «Биш пар үгез сат ып алган
идем, хәзер шуларн ы эштә сынап карамакч ы булам, зинһар, гафу ит», – дигән.
20 Өченчес е: «Мин әлер әк кенә өйләндем, шуңа күр ә килә алм ыйм», – диг ән.
21 Хезмәтче, кайт ып, бу хакт а хуҗ асына хәб әр иткән. Хуҗ ан ың моңа ачуы килг ән
һәм хезмәтчесенә: «Бар, тиз генә шәһәр урамнарыннан һәм тыкрыклардан фәк ыйрь,
гарип, сук ыр һәм аксакларн ы җыеп алып кил», – дигән. 22 Берн ик адәр вак ыт үткәч,
хезмәтче аңа: «Хуҗ ам, синең әмерең үтәлде, әле таг ын да буш урыннар бар», – ди
гән. 23 Хуҗ а исә хезмәтчесенә: «Бар, юлларга, сукмакларга чык, кешеләрне монда
15
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килергә кыста, өем тул ы булсын. 24 Сезгә әйтәм: элек чак ырылганнарн ың берсе дә
минем ашымн ы тат ымас», – дигән.
Гайсә Үзенең шәкерт ләреннән нәрсә таләп итә?
Гайсәгә ияреп бик күп хал ык бард ы. Аларга мөрәҗәгать итеп, Ул:
– Минем яныма кил үче үзенең атасын, анасын, хат ын ын, балаларын, ир һәм
кыз туганнарын, хәтта үзенең гомерен Миннән кадерлерәк күрсә, ул кеше Минем
шәкертем була алм ый, – диде. – 27 Үзенең хач ын күтәреп, арт ымнан бармаган ке
ше Минем шәкертем була алм ый. 28 Әйт ик, араг ызда кем дә булса манара төзергә
тел и, ди. Төзелешне башк арып чыгарл ык акчасы барл ыг ын бел ү өчен, иң башта
утырып аның күпмегә төшәсен хисапламасм ы әллә ул? 29-30 Югыйсә, ниг езен са
лып та, төзеп бетерә алмаса, мон ы күрүче һәркем: «Бу кеше төзи башлад ы, әмма
тәмамл ый алмад ы», – дип аңардан көләр.
31 Яки, әйт ик, бер патша икенче патшаг а карш ы яуг а җыена, ди. Үзенең ун мең
суг ышч ысы белән егерме меңлек гаскәргә карш ы кузгалган вак ытта, дошман белән
алыш ырга көче җитү-җитмәвен башта утырып уйламасм ы әллә? 32 Әгәр көче җитм и
икән, солых шартларын сорар өчен, ул әле ерактаг ы теге патшага илчеләрен җибәрер.
33 Шулай ук сезнең һәрк айсыг ыз бар мөлкәт еннән ваз кичмәс ә, Минем шәкер
тем була алм ый.
34 Тоз – яхш ы нәрс ә, әмма ул үзенең тәмен җуйса, аңа яңадан ничек тәм кайт а
расың? 35 Ул җир өчен дә, тирес өеме өчен дә яраксызга әйләнә, һәм аны чыгарып
ташл ыйлар. Колаг ы булганнар – ишетсен!
25

26

15

1 Сал ым җыюч ыларн ың барчасы, гөнаһл ылар, Гайс әне тыңлар өчен, янына
җыелд ылар. 2 Фарисейлар һәм кан ун белг ечләре исә:
– Бу Кеше гөнаһлыларны кабул итә һәм алар белән бергә ашый, – дип сукрандылар.

Югалган сарык турында гыйб рәтле хикәя
Шуннан Гайсә аларга әлег е гыйбрәтле хикәя не сөйләде:
– Әйт ик, берег езнең йөз сарыг ы бул ып, шуларн ың берсен ул югалтт ы, ди. Кал
ган туксан туг ыз сарыг ын бол ында калд ырып, шул югалган ын тапк анч ы эзләмәс
ме әллә? 5 Ә инде тапк ач, шатлан ып, аны җилкәсенә сал ып алып кайт ыр. 6 Өенә
кайтк ач исә, дусларын һәм күршеләрен чак ырып: «Минем белән бергә шатлан ыг ыз,
чөнк и югалган сарыг ымн ы тапт ым», – дия р. 7 Сезгә әйтәм: шул рәвешчә, тәүбә
не хаҗәтсенмәгән туксан туг ыз тәкъвага караганда гөнаһл ы бер кешенең тәүбәгә
кил үенә күкләрдә күбрәк шатлан ырлар.
3
4

Югалган көмеш тәңкә турында гыйб рәтле хикәя
Яки ун көмеш тәңкәсе* бул ып, шуларн ың берсен югалт к ан хат ынн ы алыйк:
шәм янд ырып, идәннәрен себереп, шун ы тапк анч ы җент екләп эзләмәсме әллә
8

* 15:8 ...ун

көмеш тәңкәсе... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ун драхма. Бер драхма
бер динарг а тиг ез булг ан.
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ул?! – дип сүзен дәвам итте Гайсә. – 9 Ә тапк ач, үзенең дусларын һәм күршеләрен
чак ырып, аларга: «Минем белән бергә шатлан ыг ыз, чөнк и мин югалт к ан акчамн ы
тапт ым», – дия р. 10 Сезгә әйтәм: Аллаһ ы фәрештәләре дә тәүбә иткән бер гөнаһл ы
өчен шулай шатланалар.
Читкә киткән угыл турында гыйб рәтле хикәя
Гайсә сөйләвен дәвам итте:
– Бер кешенең ике угл ы булган. 12 Шуларн ың кечерәк дигәне атасына: «Әти,
милекнең миңа тиешле өлешен бүлеп бир», – дигән. Атасы үзенең милкен угыл
ларына бүлеп биргән. 13 Берн ичә көн үткәч, кече угл ы, үз өлешен сат ып, булган
акчан ы үзе белән алып, ерак илгә чыг ып киткән һәм анда, азг ынл ыкк а бирелеп,
байл ыг ын тузд ырып бетергән. 14 Ул шулай бөтен байл ыг ын тузд ырып бетергәннән
соң, бу илдә бик кат ы ачл ык башлан ып, егет мохтаҗл ыкта калган. 15 Шуннан ул
җирле бер кешегә ялланган, һәм тег е аны үзенең басуы на дуңг ыз көтәргә җибәр
гән. 16 Егет шулк адәр ачк а интеккән, хәтта дуңг ызлар ашый торган азыкк а да шат
буласы икән, ләк ин аңа беркем бернәрсә бирмәгән.
17 Шунн ан ул, акыл ын а килеп: «Атамн ың ялч ыл ары күп, һәм барысын ың да
туйг анч ы ашарг а ризыг ы бар, ә мин монда ачк а тилмер әм! 18 Хәзер үк атам яны
на кайт ыйм да: „Әти, мин Күктәг е Аллаһ ы карш ында һәм синең алд ыңда гөнаһ
кылд ым, 19 инде мин синең угл ың дип атал ырг а да лаек түг елмен; ялч ыларыңн ың
берсе бул ырг а рөхсәт ит миңа“, – дип әйт им», – диг ән дә 20 атасы янына кайт ып
киткән. Атасы аны, ерактан ук күреп алып, бик кызганган, карш ына йөг ереп барып
кочаклап үпкән. 21 Угл ы исә аңа: «Әти, мин Күктәг е Аллаһ ы карш ында һәм синең
алд ыңда гөнаһ кылд ым, инде синең угл ың дип атал ырг а лаек түг елмен», – диг ән.
22 Ә атасы үзенең хезмәтчеләр енә: «Иң яхш ы кием алып килеп, аны киендер ег ез,
бармаг ына йөзек бирег ез, аякларына башмаклар кидерег ез. 23 Аннары симерт ел
гән боз аун ы алып чыг ып чал ыг ыз. Ашыйк һәм күңел ачыйк! 24 Минем бу угл ым
үлг ән иде, хәзер терелде, югалг ан иде – табылд ы», – диг ән, һәм алар бәйр әм итә
башлаг аннар.
25 Аның өлкән угл ы исә бу вак ытт а кырда булг ан. Өенә кайт ып җит әр әк, ул җырбию тавышлары ишеткән. 26 Хезмәтчеләрнең берсен чак ырып: «Бу ни хәл?» – дип
сораган. 27 Хезмәтче аңа: «Синең энең кайтт ы, аның сау-сәламәт әйләнеп кайт уы на
куан ып, атаң симертелгән бозау чалд ырд ы», – дигән. 28 Өлкән угылн ың моңа ачуы
килгән, һәм ул өйгә керергә теләмәгән. Атасы исә, чыг ып, аңардан өйгә керүен
үтенгән. 29 Әмма атасына җавап итеп, ул: «Менә мин сиңа күпме еллар хезмәт итәм
һәм кушк ан ыңн ы һич үтәм и калган ым юк, шуңа да карамастан, дусларым белән
күңел ачу өчен, синең миңа берк айчан кәҗә бәт ие дә биргәнең булмад ы. 30 Ә инде
милкеңне фах ишәләр белән тузд ырып бетергән бу угл ың кайт к ач, аның өчен си
мертелгән бозау чалд ыргансың!» – дигән. 31 Атасы исә аңа: «Угл ым, син һәрвак ыт
минем белән булд ың, минем бөтен нәрсәм – синеке. 32 Шатлан ырга, күңел ачарга
безнең сәбәп бар, чөнк и синең энең үлгән иде, ә хәзер терелде, югалган иде – та
былд ы», – дип әйт кән.
11
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Ышанычсыз идарәче

Ә Үзенең шәкертләренә Гайсә болай дип сөйләде:
– Бер байн ың хуҗ ал ык белән идар ә итүчесе булг ан. Аның хак ында байг а:
«Милкеңне тузд ырып бет ер ә», – дип килеп әйт кәннәр. 2 Бай, аны чак ырып: «Си
нең турыда мин нәрсә ишетәм? Эшең хак ында хисап бир, чөнк и моннан ары син
минем хуҗ ал ыг ым белән идар ә итә алм ыйсың», – диг ән. 3 Шунда идар әче: «Инде
нәрсә эшләрг ә? Хуҗ ам мине идар ә эшеннән азат итә. Җир казырг а көчем юк, хәер
сораш ырг а оялам. 4 Хуҗ ал ык белән идар ә итү эшеннән чыг арылг ач, кешеләр мине
үз йортларына кабул итсеннәр өчен, нәрсә эшләрг ә кир әг ен беләм мин», – дип
уйлаг ан да, 5 хуҗ асына бурыч ы булг ан кешеләрне бер-бер артл ы чак ырып, бе
ренчесеннән: «Минем хуҗ ама синең күпме бурыч ың бар?» – дип сораг ан. 6 Тег е:
«Мин аңа йөз үлчәм* май тиешмен», – диг ән. Идар әче аңа: «Бурыч кәг азеңне ал
да, утырып, тиз генә „илле үлчәм“ дип яз», – диг ән. 7 Аннары икенчесеннән: «Ә
синең күпме бурыч ың бар?» – дип сораг ан. Тег есе: «Йөз мичкә* бодай», – диг ән.
Идар әче: «Бурыч кәг азеңне ал да „сиксән мичкә“ дип яз», – диг ән. 8 Ә хуҗ а на
муссыз идар әчене тапк ырл ыг ы өчен мактаг ан. Чөнк и бу дәвер кешеләре, үзләре
сыманнар белән эш кылг анда, якт ыл ык балаларыннан* күпкә тапк ыррак. 9 Сезг ә
әйтәм: җирдәг е байл ык ярдәмендә үзег езг ә дуслар булд ырыг ыз. Шулай эшләсә
гез, байл ык беткәч, мәңг елек яшәү урын ына кабул ителерсез. 10 Кечкенә нәрсәдә
ышан ычл ы кеше зур нәрсәдә дә ышан ычл ы бул ыр, ә кечкенә нәрсәдә ышан ычсыз
адәм зур нәрсәдә дә ышан ычсыз. 11 Шул рәвешле, әгәр сез җирдәг е байл ык белән
ышан ычл ы эш йөрт м исез икән, чын байл ыкн ы сезг ә кем әманәт итәр? 12 Әгәр
башк алар милке белән ышан ычл ы эш итм исез икән, үзег езг ә аталг анн ы сезг ә кем
бирер?! 13 Бер кол да ике хуҗ аг а хезмәт итә алмас: берсен ул яратмас, ә икенчесен
ярат ыр; берсенә тугры бул ыр, ә икенчесен санг а сукмас. Аллаһ ыг а да, байл ыкк а
да берьюл ы хезмәт итә алмассыз.
1

Фарисейларга җавап
Акча ярат уч ы фарисейлар, боларн ы ишетеп, Гайсәнең сүзләреннән көлделәр
генә. 15 Әмма Ул аларга болай диде:
– Кешеләр алд ында сез үзег езне яхш ы итеп күрсәтәсез, ләк ин Аллаһ ы сезнең
күңелег езне белә бит; кешеләр югары бәя биргән нәрсә Аллаһ ы өчен җирәнг еч
тер. 16 Муса кан ун ы чоры һәм пәйгамбәрләр заман ы Чумд ыруч ы Яхъя килгәнче
дәвам итте. Хәзер исә Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ында Яхш ы хәбәр вәгазь кыл ына,
һәм һәркем шунда омт ыла, шунда аяк басарга тырыша. 17 Әмма күк һәм җир юкк а
чыкк анда да, Кан унн ың бер генә сызыг ы да юкк а чыкмая чак.
18 Үз хат ын ын аерып, башк а хат ынг а өйлән үче һәркем зина кыла; ире аерг ан
хат ынга өйлән үче дә зина кыла.
14

* 16:6 Үлч әм

– грекча «бат». Бат – сыекл ык үлчәү берәмлег е, 22 л.
– грекча «кор». Бер кор – 220 л.
16:8 Яктылык бал ал ары – Раббы юлын а аяк басуч ыл ар күздә тот ыл а.

* 16:7 Мичк ә
*
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Бай һәм Элгаз ар
19 Кайчанд ыр бер бай яшәг ән. Ул нәфис җит ен һәм куе кызыл тук ымадан тег елг ән
затл ы киемнәр генә кигән һәм һәр көнне зур-зур мәҗлесләр үткәрә торган булган.
20-21 Ә аның капк а төбендә, бай табын ыннан өстәл аст ына төшкән сынык-саныкларга
өметләнеп, бөтен тәнен җәрәхәт баск ан Элгазар исемле бер фәк ыйрь ята, һәм эт
ләр, килеп, аның яраларын ялап китә икән. 22 Көннәрдән беркөнне әлег е фәк ыйрь
вафат булган, һәм фәрештәләр аны Ибраһ им пәйгамбәр янына илт кәннәр; шуннан
соң бай да үлгән, һәм аны күмгәннәр. 23 Бай кеше, үлеләр дөньясында газап чиккән
вак ытта, баш ын күтәреп караган һәм еракта Ибраһ имн ы, аның янында Элгазарн ы
күргән. 24 Шунда ул, кычк ырып: «Ибраһ им атам, шәфк ать күрсәтеп, минем янга
Элгазарн ы җибәрче, бармак баш ын суга чылат ып, телемне суы тсын иде, чөнк и бу
ялк ында шунд ый газап чигәмен», – дигән. 25 Әмма Ибраһ им аңа: «Угл ым! Исеңә
төшер, син торм ыш ыңда бар рәхәтне тат ыд ың инде, ә Элгазар михнәт чикте; хәзер
исә ул монда юан ыч күрә, ә син газап чигәсең. 26 Моннан тыш, безнең белән сез
нең арада зур упк ын, шунл ыктан сезнең якк а чыгарга теләүче моннан китә алмас,
сезнең яктан да монда беркем аяк баса алмас». 27 Бай исә: «Атам, алайса, зинһар
өчен, Элгазарн ы атам йорт ына җибәр, 28 анда минем биш туган ым бар, Элгазар
аларн ы кисәтсен, алар да бу газапларга тарымасын иде», – дигән. 29 Ибраһ им аңа:
«Аларн ың Мусалары һәм пәйгамбәрләре бар, шуларн ы тыңласыннар», – дип җавап
биргән. 30 Бай исә: «Юк, Ибраһ им атам. Менә үлгәннәрдән берәрсе, терелеп, алар
янына барса, бәлк и тәүбәгә килерләр иде», – дигән. 31 Ибраһ им аңа: «Әгәр алар
Мусан ы һәм пәйгамбәрләрне тыңлам ыйлар икән, берәрсе хәтта үледән терелсә дә,
ышанмая чаклар», – дип җаваплаган.

17

Гөнаһ, кичерү һәм иман

Үзенең шәкертләренә Гайсә болай дип сөйләде:
– Гөнаһ кыл ыр өчен, сәбәпләр һаман туа торыр, әмма кешеләрне гөнаһк а
этәрүчегә – кайг ы! 2 Шуш ы кечкенәләрнең берәрсен юлдан язд ыруч ын ы, муен ына
тегермән таш ы асып, диңгезгә ташласалар, аның өчен яхш ырак бул ыр иде. 3 Кылган
гамәлләрегезгә игът ибарлы булыг ыз. Туганың сиңа карата гөнаһ кылса, аны дуслар
ча шелтәлә, ә инде гаебен тан ып үкенсә – кичер; 4 сиңа карата көнгә җиде тапк ыр
гөнаһ кыл ып, гөнаһ кылган саен яныңа килеп: «Мин гаепле», – дисә, кичер аны.
5 Хак им Гайс әг ә рәсүлләр:
– Иман ыбызн ы артт ырсаң иде, – диделәр.
6 Аларг а җав ап итеп, Ул болай диде:
– Сезнең горч ица орл ыг ы кадәр генә иман ыг ыз бул ып, менә бу ефәк агач ына:
«Там ырың белән кубып, үзеңне диңг езгә күчереп утырт!», – дип әйтә калсаг ыз,
ул сезне тыңлар иде. 7 Җир сук алап яки көт ү көтеп кырдан кайт к ан хезмәтчесенә
сезнең кайсыг ыз: «Әйдә, тизрәк ашарга утыр», – дип әйтер икән? 8 Киресенчә:
«Миңа кичке аш әзерлә дә, билеңне буы п, мин ашап-эчкән вак ытта хезмәт күрсәт;
аннары үзең ашап-эчәрсең», – дип әйт мәссезме икән? 9 Кушк анн ы эшләгән хезмәт
чег езгә рәхмәт әйтеп тормассыз бит. 10 Шулай итеп, сез дә кушк анн ың һәммәсен
1
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башк арганнан соң: «Без бары хезмәтчеләр генә, нәрсә эшләргә тиеш булсак, шун ы
гына башк ард ык», – диег ез.
Мах аулы ун кешенең савыг уы
Иерусал имгә барышл ый Гайсә Самарея белән Гәл иләя чиг е буйлап үтте. 12 Бер
авылга кергән вак ытта, Аңа махаул ы ун кеше очрад ы. Алар, бер читтә туктап кал ып:
13 – Гайс ә! Ост аз! Кызг ан безне! – дип кычк ырд ылар.
14 Аларн ы күрүг ә, Ул:
– Барыг ыз, рух ан иларга күренег ез, – диде.
Тегеләр китеп бардылар һәм әле юлда чакта ук авыруларыннан арындылар. 15 Ара
да берсе, үзенең савыг уы н күреп, кире әйләнеп килде дә, кычкырып-кычкырып,
Аллаһ ыга дан-шөһрәтләр яудырды; 16 аннары, Гайсәнең аяг ына егылып, Аңа рәхмәт
укыд ы. Әлег е кеше самарея ле иде. 17 Гайсә аңардан:
– Уныг ыз да савыкмад ым ын и?! – дип сорад ы. – Калган туг ызыг ыз кайда соң?
18 Аллаһ ыг а рәхмәт белдерү өчен, читт ән килг ән шуш ы кешедән башк а берс е дә
кире әйләнеп кайтмад ым ын и?
19 Шуннан Гайс ә аңа:
– Тор һәм юлыңда бул. Ышан уы ң савыкт ырд ы сине, – диде.
11

Аллаһы Патшалыгының килүе
Фарисейлар Гайсәдән:
– Аллаһ ы Патшал ыг ы кайчан килер? – дип сорад ы.
Ул аларга:
– Аллаһ ы Патшал ыг ы күзгә күренеп килмәс. 21 Беркем дә: «Менә ул монда» яки
«Әнә тег ендә», – дип әйт мәс. Чөнк и Аллаһ ы Патшал ыг ы сезнең арада*, – дип җа
вап кайтард ы.
22 Шәкертләр енә мөр әҗәг ать итеп, Гайс ә:
– Шунд ый вак ыт килер, Адәм Угл ы көннәренең берсен генә булса да күрергә
теләрсез, әмма күрә алмассыз, – диде. – 23 Сезгә: «Кара, Ул анда» яки: «Кара, Ул
монда», – дип әйтерләр, ләк ин Аны күрергә дип, берк ая да торып чапмаг ыз. 24 Адәм
Угл ын ың пәйда бул уы күкнең бер читеннән икенче читенә кадәр ялт ыраган яшен
якт ысы кебек бул ыр. 25 Әмма аңарч ы Ул күп газаплар чигәргә һәм бүг енг е буы н
тарафыннан кире каг ыл ырга тиеш.
26 Нух заман ында ничек булса*, Адәм Угл ы килер алд ыннан да шулай бул ыр.
27 Ул вак ытларда да кешеләр ашаг аннар, эчкәннәр, өйләнг әннәр, кия үг ә чыкк ан
нар; Нух көймәгә кергән көнгә кадәр шулай дәвам иткән. Шуннан туфан килгән
һәм һәммәсен һәлак иткән. 28 Лут заман ында да шулай булган: кешеләр ашаганнар,
эчкәннәр, алыш-биреш иткәннәр, чәчкәннәр, төзегәннәр. 29 Әмма Лут Сәд үм шәһә
реннән чыкк ан көнне, күктән ут һәм күкерт яңг ыры явып, аларн ың барысын һәлак
20

* 17:21

...сезнең арада... – Грек телендәг е төп нөсхәдә бу сүзләрне «сезнең эчег ездә» дип тә
аңларг а мөмк ин.
* 17:26 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 6:5-7:1.
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иткән. 30 Адәм Угл ы күренгән көнне дә шулай булачак! 31 Ул көнне өй түбәсендә
булган кеше, өендә әйберләре калган икән, аларн ы алырга өйгә кереп тормасын;
кырда булган кеше дә өенә кайт масын. 32 Лут хат ын ы белән нәрсә булганн ы* исе
гездән чыгармаг ыз! 33 Җан ын саклап кал ырга тырышк ан адәм аны югалт ыр; ә ин
де җан ын югалт к ан адәм аны саклап кал ыр. 34 Сезгә әйтәм: ул төнне бер түшәктә
ятк ан ике кешенең берсе алын ыр, ә икенчесен калд ырырлар. 35 Бергәләп ашл ык
тарт к ан ике хат ынн ың берсе алын ыр, ә икенчесен калд ырырлар. [36 ]* 37 Аның бу
сүзләренә карш ы шәкертләре:
– Хак имебез, бу хәл кайда бул ыр? – диделәр.
Ул исә аларга:
– Үләксә кайда булса, үләксә кошлары да шунда җыел ыр, – дип җавап бирде.

18

Тол хатын һәм хөкемче турында гыйб рәтле хикәя

Берк айчан күңел төшермәскә һәм һәрвак ыт дога кыл ырга кирәклег ен ис
кәрт ү өчен, Үзенең шәкертләренә Гайсә бер гыйбрәтле хикәя сөйләде:
2 – Кайсыдыр шәһәрдә Аллаһыдан курыкмаучы һәм бәндәдән оялмаучы бер хөкемче
яшәгән. 3 Шул ук шәһәрдә бер тол хатын да яши икән, һәм ул, һаман саен хөкемче
янына килеп: «Дошманымнан яклачы», – дип әйтә икән. 4 Әмма хөкемче әлеге тол
хатынның дәгъвасын күпмедер вакыт хәл итәргә ризалашмаган. Аннары, ниһаять,
үз-үзенә: «Аллаһыдан курыкмасам һәм бәндәдән оялмасам да, 5 бу тол хатын тын
гылык бирмәгәнгә күрә, дәгъвасын хәл итим, мине ялыктырып йөрмәсен», – дигән.
6 – Нам уссыз бу хөкемченең нәрс ә әйт кәнен ишетт ег езме? – дип сорад ы Хак им
Гайсә. 7 – Көндез дә, төнлә дә Аллаһ ын ы ярдәмгә чак ыруч ыларн ы – Үзе сайла
ганнарн ы – Ул әллә якламасм ы?! Түзеп тора алырм ы?! 8 Сезгә әйтәм: Ул һичбер
тоткарл ыксыз якларга килер. Әмма Адәм Угл ы, килгәч, җир йөзендә иман табармы?
1

Фарисей һәм салым җыючы
Үзләрен тәкъва дип санауч ы һәм башк аларн ы түбәнсет үче кайберәүләргә Гайсә
шуш ы гыйбрәтле хикәя не сөйләде:
10 – Ике кеше, дог а кыл у өчен, Аллаһ ы йорт ына керг ән: аларн ың берс е фарис ей,
ә икенчесе сал ым җыюч ы икән. 11 Фарисей, торып, болай дип дога кылган: «Йа Ал
лаһ ы! Башк алар кебек талауч ы да, алдакч ы да, зина кыл уч ы да яки менә бу сал ым
җыюч ы кебек тә түг ел мин. Шун ың өчен Сиңа шөкер әйтәм. 12 Атнага ике тапк ыр
ураза тотам, табыш ымн ың уннан бер өлешен гошер сәдак асы итеп бирәм». 13 Чит
тәрәк басып торган һәм күзләрен күтәреп күккә карарга да бат ырч ыл ык итмәгән
сал ым җыюч ы исә күкрәг енә суга-суга: «Йа Аллаһ ы! Мин гөнаһл ыга мәрхәмәтле
бул!» – ди икән. 14 Сезгә әйтәм: фарисей түг ел, нәкъ менә сал ым җыюч ы, Аллаһ ы
карш ында аклан у табып, өенә кайт ып киткән. Чөнк и үзен күтәрүче һәркем түбән
сетелер, ә үзен түбәнсет үче – күтәрелер.
9

* 17:32 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 19:23-26.
кулъязмаларда 36 нчы аять тә бар: «Кырда булг ан ике кешенең берсе алын ыр,
ә икенчесен калд ырырлар».

* 17:36 Кайб ер
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Гайсәнең балаларны фат их алавы
15 Гайс ә, орын ып, фат их асын күндерс ен өчен, кайб ер әүләр Аның янына сабый
балаларын да алып килделәр. Шәкертләре исә, мон ы күреп, әлег е кешеләрне шел
тәләргә тот ынд ылар. 16 Ә Гайсә, балаларн ы Үз янына чак ырып алып:
– Балаларга Минем янга килергә ирек бирег ез, комачауламаг ыз аларга, чөнк и
Аллаһ ы Патшал ыг ы менә шуш ынд ыйларн ык ы. 17 Хак сүз әйтәм сезгә: Аллаһ ы
Патшал ыг ын балалар кебек кабул итмәгән кеше анда кермәя чәк, – дип әйтте.

Гайсә һәм бер бай
Башл ыкларн ың берсе Гайсәдән:
– Игелекле Остаз! Мәңг елек торм ышк а ия бул ыр өчен, миңа нәрсә эшләргә
кирәк? – дип сорад ы.
19 Гайс ә аңа:
– Нигә син Мине игелекле дип атыйсың? Аллаһ ыдан башк а һичкем игелекле
түг ел. 20 Аның әмерләрен син беләсең: зина кылма, кеше үтермә, урлашма, ялган
шаһ итл ык бирмә, атаң белән анаңн ы хөрмәт ит*, – диде.
21 Ә башл ык:
– Мин боларн ың барысын яшьтән үк үтәп киләм, – дип җавап бирде.
22 Мон ы ишеткәч, Гайс ә аңа:
– Сиңа таг ын бер нәрсә җитм и: булган бар нәрсәңне сат та фәк ыйрьләргә өләш,
шулай эшләсәң, күктәг е хәзинәгә ия бул ырсың. Аннары яныма кил һәм Миңа
ияр, – дип әйтте.
23 Тег е кеше, бу сүзләрне ишет еп, кайг ыг а калд ы, чөнк и байл ыг ы бик зур иде.
24 Гайс ә, аның пошаманг а кал уы н күр еп:
– Байл ыг ы булганнарга Аллаһ ы Патшал ыг ына керү ничек кыен! – диде. – 25 Бай
кешегә Аллаһ ы Патшал ыг ына керүгә караганда, дөя гә энә күзе аша үтү җиңелрәк.
26 Бу сүзләрне ишет үчеләр:
– Алай булгач, кем генә кот ыла алыр соң?! – дип сорад ы.
27 – Кешеләр өчен мөмк ин булм аг ан нәрс ә Алл аһ ы өчен мөмк индер, – диде
Гайс ә.
28 Пет ер исә:
– Менә, булган бар нәрсәбезне калд ырып, без Сиңа иярдек, – диде.
29 Гайс ә аларг а:
– Хак сүз әйт әм сезг ә: Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ына йорт ын яки хат ын ын, агайэнеләрен, ата-анасын яки балаларын калд ырг ан һәркем, 30 бу дөнья н ың үзендә
күп мәрт әб ә арт ыг ы белән алып, киләчәк дөнья да мәңг елек торм ышк а ия була
чак, – диде.
18

Гайсәнең янә Үз үлеме хакында әйтүе
31

Гайсә, уни ке шәкертен Үз янына чак ырып алып, аларга әйтте:

* 18:20 Караг ыз:

«Чыг ыш», 20:12-16; «Кан ун», 5:16-20.
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– Без Иерусал имгә якынлаш ып киләбез, һәм биредә Адәм Угл ы хак ында пәй
гамбәрләр тарафыннан язылганн ың һәммәсе торм ышк а ашачак. 32 Аны мәҗ үсиләр
кул ына тапш ырырлар, алар Аны мыск ыл итәрләр, хурларлар һәм Аңа төкерерләр;
33 Аны камч ы белән сукт ырырлар һәм үтер ерләр. Әмма өченче көнг ә Ул үледән
терелеп торыр.
34 Әмма шәкертләр бу сүзләрдән бернәрс ә дә аңламад ылар; әлег е сүзләрнең мәгъ
нәсе аларга яшерен бул ып калд ы, һәм алар әйтелгәннәргә төшенмәделәр.
Гайсәнең сукыр хәе рчене савыктыруы
Гайсә Әрихәгә якынлаш ып килгәндә, бер сук ыр юл буенда хәер сораш ып утыра
иде. 36 Янәшәсеннән бик күп кешеләр үтеп барганн ы ишетеп, ул:
– Нишл иләр анда? – дип сорад ы.
37 Аңа:
– Насарал ы Гайсә үтеп бара, – диделәр.
38 Шунда ул:
– Давыт Угл ы Гайсә! Кызган мине! – дип кычк ырып җибәрде.
39 Төркем алд ыннан баруч ылар аны тыймакч ы булд ылар, әмма ул, таг ын да ка
тырак итеп:
– Давыт Угл ы! Кызган мине! – дип кычк ырд ы. 40 Гайсә, туктап, аны алып ки
лергә кушт ы. Сук ыр адәм Аның янына килгәч, Ул аңардан:
41 – Син миннән нәрс ә көт әс ең? – дип сорад ы.
Тег е Аңа:
– Әфәндем! Күзләрем күрсә иде, – диде.
42 Гайс ә аңа:
– Күзләрең күрсен! Сине ышан уы ң савыкт ырд ы, – диде.
43 Тег е адәм шунд ук күр ә башлад ы, һәм ул, Аллаһ ын ы данлап, Гайс ә арт ыннан
ияреп китте. Шуш ы хәлне күргән бар кеше Аллаһ ыга мактау яуд ырд ы.
35

19

Зәкәйнең котылуы

Гайсә, Әрихәгә җитеп, шәһәр буйлап барганда, 2 сал ым җыюч ылар башл ы
гы Зәкәй атл ы бер бай адәм, 3 Аның нинд ирәк кеше икәнен бик тә күрәсе
килеп, ләк ин буе кыск а бул у сәбәпле хал ык арасыннан Аны һич күрә алмаганга,
4 йөг ер еп, алг арак узд ы да Гайс ә үтәс е юл буенда үскән кырг ый инҗ ир агач ына
менеп утырд ы. 5 Шул турыга җиткәч, Гайсә югары күтәрелеп карад ы да:
– Зәкәй, төш тизрәк, бүг ен Мин синең өеңдә туктал ырга тиешмен, – диде.
6 Тег е тиз генә төшт е һәм Аны, шатлан ып, өендә кабул итт е. 7 Бу хәлне күрүче
ләрнең барысы:
– Шул гөнаһл ы адәмнең өенә кер еп кунаг ы булд ы! – дип риз асызл ык белдерде.
8 Зәкәй исә, торып, Хак им Гайс әг ә:
– Әфәндем! Милкемнең ярт ысын фәк ыйрьләргә өләшәм, инде кемне дә булса
алдаганм ын икән, аңа дүртләтә кайтарып бирермен, – диде.
9 – Бүг ен шуш ы гаиләг ә кот ыл у килде – әлег е кеше дә Ибраһ им нәс еленнәндер.
10 Адәм Угл ы югалг анн ы эзләп табар һәм котк арыр өчен килде бит.
1
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Хезмәтчеләргә бирелгән акчалар турында гыйб рәтле хикәя
11 Гайс ә, сүз ен дәв ам итеп, бол арн ы тыңл ап торг ан хал ыкк а таг ын бер гыйб 
рәтле хикәя сөйләде, чөнк и Ул Иерусал имг ә якын иде инде, һәм кешеләр, тиздән
Аллаһ ы Патшал ыг ы күр енерг ә тиеш, дип уйлад ылар. 12 Гайс ә болай диде:
– Затл ы нәс елдән булг ан бер кеше, патшал ыкн ы кабул итү өчен, ерак илг ә
киткән. Аннары ул әйләнеп кайт ырг а тиеш булг ан. 13 Юлг а чыкк анч ы, ул, ун
хезмәтчес ен чак ырып, аларн ың һәрб ерс енә йөз динар акча* бирг ән һәм: «Мин
кайт к анч ы, шуш ы акчаларн ы табыш кит ер ерлек итеп әйләнешкә керт ег ез», –
диг ән. 14 Ләк ин ват андашлары, аны яратмау сәб әпле: «Безнең өст ән патшал ык
итүеңне теләм иб ез», – дип, аның эзеннән илчеләр җиб әрг әннәр.
15 Тег е, ерак илд ә патш ал ыкн ы кабул итеп каб ат үз иленә әйләнеп кайт к ач,
акч а бирг ән тег е хезмәтчеләр енең күпме табыш алул арын бел ү өчен, аларн ы үз
янын а чак ырырг а кушк ан. 16 Бер енчес е, килеп: «Хуҗ ам, син бирг ән акч а ун тап
кыр арт ыграк табыш кит ерде», – диг ән. 17 Хуҗ асы аңа: «Бик әйб әт, син – минем
яхш ы хезмәтчем. Кечкенә генә нәрс әдә ышан ычл ы булг ан ың өчен, ун шәһәр
синең кул аст ынд а булсын», – диг ән. 18 Икенчес е, килеп: «Хуҗ ам, син бирг ән ак
ча биш тапк ыр арт ыграк табыш кит ерде», – диг ән. 19 Хуҗ асы аңа да: «Мин сине
биш шәһәр өст еннән башл ык итәрмен», – диг ән. 20-21 Ә өченчес е, килеп, бол ай
диг ән: «Хуҗ ам, менә син бирг ән акч а, синнән курыкк анг а, мин аны кулъя ул ык
ка төр еп сакл ап тотт ым. Син кырыс кеше бит: үзең куйм аг ан нәрс әне аласың,
чәчмәг әнне урасың». 22 Хуҗ асы аңа: «Әй яраксыз хезмәтче! Әйт кән сүзләр еңә
карап, мин сиңа хөкем чыг арам. Минем кырыс бул уы мн ы, үзем куйм аг ан нәр
сәне алуы мн ы, үзем чәчмәг әнне уруы мн ы белг әч, 23 ни өчен соң мин бирг ән
акч ан ы әйләнешкә керт мәдең? Шул ай эшләс әң, кайт к ач, аңард ан табыш алг ан
бул ыр идем», – диг ән. 24 Шунн ан ул янынд аг ыл арг а: «Акч ан ы аңард ан алыг ыз да
ун тапк ыр арт ыграк табыш алг ан хезмәтчег ә бир ег ез», – дип әйт кән. 25 Тег еләр
аңа: «Хуҗ ам! Аның акч асы бол ай да ун тапк ыр арт ыграк бит инде», – диг әннәр.
26 Ә ул аларг а бол ай дип җав ап бирг ән: «Сезг ә әйт әм: кемд ә бар булс а, аңа таг ын
бир елер, ә кемдә юк икән, аның булг ан нәрс әс е дә тарт ып алын ыр. 27 Ә инде үз
ләр е өст еннән патш ал ык итүемне теләмәг ән дошм анн арымн ы монд а кит ер ег ез
һәм күз алд ымд а үтер ег ез».

Гайсәнең тантана белән Иерусалимгә керүе
Шул сүзләрдән соң Гайс ә Иерусал имг ә таба юлын дәв ам итт е. 29-30 Зәйтүнтау итәг ендә урнашк ан Бәйт-Фәг и һәм Бәйт-Ән ия авылларына якынлашк ач, Ул:
– Карш ыг ыздаг ы авылг а барыг ыз; анда керг әч, моңарч ы һичкем атланмаг ан,
бәйдәг е яшь ишәкне күр ерс ез; шун ы, бәйдән ычк ынд ырып, монд а алып ки
лег ез, – дип, шәкертләр енең икес ен Үзеннән алдан җиб әрде. 31 – Әгәр бер әрс е
28

* 19:13 Йөз дин ар акч а

– грекча: мна. Бер мна 100 динарг а, димәк, эшченең 100 көнлек хезмәт

хак ына тиг ез.
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сездән: «Ниг ә аны бәйдән ычк ынд ырасыз?» – дип сораса, аңа: «Безнең Хуҗ ага
кирәк ул», – дип әйтег ез.
32 Ике шәкерт китт е, һәм барысы да Гайс ә әйт кәнчә бул ып чыкт ы. 33 Яшь ишәкне
бәйдән ычк ынд ырган вак ытта, ишәкнең хуҗ алары алардан:
– Нигә сез ишәкне бәйдән ычк ынд ырасыз? – дип сорад ылар.
34 Тег еләр исә:
– Хуҗ ага кирәк ул, – дип җавап бирделәр.
35 Ишәкне Гайс ә янын а алып килделәр; өс киемнәр ен ишәкнең сырт ын а са
лып, аның өст енә Гайс әне атланд ырд ылар. 36 Гайс ә ишәк өст ендә барг ан чакт а,
кешеләр Аның юлына өс киемнәр ен җәйделәр. 37-38 Ә инде Гайс ә Зәйт үн тавын
нан төшә торг ан юлг а якынлашк ач, Күп санл ы шәкертләр е, үзләр е күрг ән барл ык
могҗ из ал ар өчен шатл ан ыш ып, кычкырып-кычкырып, Алл аһ ыг а дан-мактау
яуд ыра башлад ылар:
«Раббы исеменнән кил үче Патша мөбарәктер!*
Күкләрдә – тын ычл ык, югарыда дан-шөһрәт!»
Хал ык арасыннан кайбер фарисейлар шунда Гайсәгә:
– Остаз! Шәкертләреңне тый! – диде.
40 Әмма аларг а җав ап итеп, Ул:
– Сезгә шун ы әйтәм: алар тын ып калсалар, ташлар кычк ыра башлая чак, – диде.
39

Гайсәнең Иерусалим язмышын кайгыртып елавы
41 Иерусал имг ә якынлаш ып, шәһәрг ә караш ын ташлаг ач, аның язм ыш ын кай
гырт ып, Гайсәнең күзләренә яшь килде.
42 – Ичмасам шуш ы көндә син тын ычл ык өчен ниләр кир әклег ен белс әң иде! –
диде Ул. – Әмма хәзергә синең күзләрең өчен бу яшерендер. 43 Синең өчен шунд ый
көннәр килер, дошманнарың, әйләнә-тирәңә чок ырлар казып, туфраклар өеп, сине
чолгап алырлар һәм һәр тарафтан кысарлар. 44 Сине җимереп, халк ыңн ы кырып
бетерерләр, таш өстендә таш калд ырмаслар, чөнк и син яныңа Аллаһ ы килеп шәф
кать күрсәткән вак ытн ы белмәдең.

Аллаһы йорты – дога кылу йорты
Аллаһ ы йорт ына кергәч, Гайсә андаг ы сат уч ыларн ы куы п чыгара башлад ы.
– Изг е язмада: «Минем Йорт ым дога кыл у йорт ы булачак»*, – дип язылган, ә
сез аны юлбасарлар оясына әйләндергәнсез*, – диде Ул.
47 Гайс ә һәркөнне Алл аһ ы йорт ынд а гыйлем бирде. Ә баш рух ан ил ар, кан ун
белг ечләре һәм хал ык башл ыклары Аны һәлак итү юлларын эзләделәр, 48 әмма бу
эшне ничек башк арып чыгарга икәнен һич уйлап таба алмад ылар, чөнк и Гайсәнең
һәр сүзен йотл ыг ып тыңлаган хал ык һәрчак Аның янында булд ы.
45

46

* 19:37-38 Караг ыз:

«Зәбур», 117:26.
«Ишаг ыйя», 56:7.
19:46 Караг ыз: «Ирем ия», 7:11.

* 19:46 Караг ыз:
*
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Гайсәгә бирелгән хок ук һәм вәкаләт турында сорау

Көннәрдән беркөнне Аллаһ ы йорт ында, Яхш ы хәбәрне бәя н итеп, хал ыкка
гыйлем биргән вак ытта, Гайсә янына өлкәннәр белән бергә баш рух ан илар
вә кан ун белг ечләре килделәр һәм:
2 – Әйт әле безг ә, бу эшләрне кыл ырг а Сиңа кем хок ук бирде, анд ый вәк аләт
Синдә кемнән? – дип сорад ылар.
3 Аларг а җав ап итеп, Ул:
– Мин дә сезгә бер сорау бирәм, әйтег ез әле: 4 Суга чумд ыру хок ук ы Яхъяга
күктән бирелгәнме әллә кешеләрдәнме? – дип сорад ы.
5 Тег еләр:
– «Күктән», – дип әйтсәк, Ул: «Ә ни өчен Яхъяга ышанмад ыг ыз?» – дия р. 6 Ә
инде: «Кешеләрдән», – дип әйтсәк, хал ык безне таш атып үтерер, чөнк и алар Яхъя
ның пәйгамбәр бул уы на ышана, – дип үзара фикерләштеләр дә, – 7 кайдан икәнен
белм ибез, – дип җавап бирделәр.
8 Гайс ә аларг а:
– Алай булгач, Мин дә сезгә боларны эшләргә кем хок ук биргәнне әйтмим, – диде.
1

Йөз ем үстерүче явызлар хакында гыйб рәтле хикәя
Шуннан соң Ул хал ыкк а менә шуш ы гыйбрәтле хикәя не сөйләде:
– Бер кеше йөзем бакчасы утырт к ан һәм аны йөзем үстерүчеләргә куллан у өчен
биреп, озак елларга чит якларга китеп барган. 10 Уңыш җыя р вак ыт җиткәч, ул,
үзенә тиешле өлешне бирсеннәр дип, хезмәтчесен йөзем үстерүчеләр янына озат
кан; ләк ин йөзем үстерүчеләр аны, кыйнап, буш кул белән кайтарып җибәргәннәр.
11 Аннары ул икенче хезмәтчес ен юллаг ан; ләк ин аны да, кыйнап һәм мыск ыл итеп,
бернәрсәсез кайтарып җибәргәннәр. 12 Ул өченче хезмәтчесен юллаган; ләк ин аны
да яралап куы п чыгарганнар.
13 Шуннан йөзем бакчасының хуҗасы болай дип уйлаган: «Инде нәрсә эшләргә? Сө
екле углымны җибәрим әле, бәлки аңа хөрмәт күрсәтерләр». 14 Әмма йөзем үстерүчеләр,
аны күргәч, үзара: «Варис бит бу! Әйдәгез, үтерик аны, һәм аңа каласы мирас милке
безнеке булыр», – дип киңәшләшкәннәр дә 15 бакчадан чыгарып атып үтергәннәр.
Инде йөзем бакчасын ың хуҗ асы алар белән ни эшләр? 16 Ул, әйләнеп кайт ып,
йөзем үстерүчеләрне үтерер дә йөзем бакчасын башк аларга бирер.
Мон ы тыңлауч ылар исә:
– Алай була күрмәсен! – диештеләр.
17 Әмма Гайсә, аларның күзенә туры карап:
– Изге язмада:
«Төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш
иң мөһим почмак ташына әйләнде»*, –
дип язылганнар алайса нәрсә аңлата соң? – дип сорад ы. – 18 Бу ташк а абынган
һәркем чәлпәрәмә киләчәк; таш кемнең дә булса өстенә төшсә, сытачак.
9

* 20:17 Караг ыз:

«Зәбур», 117:22.
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19 Баш рух ан илар һәм кан ун белг ечләр е, әлег е гыйбр әтле хикәя нең үзләр е ту
рында икәнен аңлап, Аны шунд ук кулга алырга теләделәр, әмма хал ыктан курк ып
туктап калд ылар.

Кайсарныкын – кайсарга
Шуннан алар, Гайсә арт ыннан күзәтә башлап, янына үз адәмнәрен җибәрделәр.
Гайсәне идарәче кул ына, аның хөкеменә тот ып бирү өчен, үзләрен ихлас күңелле
итеп күрсәткән бул ып, Аңардан бәйләнерлек берәр сүз әйттерергә тырышт ылар.
21 – Ост аз! – диде алар. – Без сүзләр еңнең һәм Син бирг ән гыйлемнең хакл ы
гын, кешене кешедән аермавыңн ы, хак ыйк ать кушк анча Аллаһ ы юлына өйрәт ү
еңне беләбез. 22 Әйт әле безгә шун ы: кайсарга сал ым түләргә рөхсәт ителәме безгә
әллә юкм ы?
23 Гайс ә, аларн ың мәкерле ния тләр ен сиз еп:
24 – Миңа бер динарл ык тәңкә күрс әт ег ез әле. Монда кемнең сур әт е төшер елг ән,
кемнең исеме суг ылган? – диде.
– Кайсарн ык ы, – дип җавап бирде тег еләр.
25 – Шулай булг ач, кайсарн ык ын – кайсарг а, Аллаһ ын ык ын Аллаһ ыг а бир е
гез, – диде Гайсә.
26 Гайс әнең хал ык алд ында сөйләг ән сүзләр ендә алар бәйләнерлек бернәрс ә дә
таба алмад ылар һәм, Аның җавабына хәйран кал ып, тын ып калд ылар.
20

Үледән терелү турындагы сорау
Аннары Гайсә янына үлеләрнең терел үен инк яр итүче ссадд укейлардан бер
ничәсе килеп, Аңа болай диде:
28 – Ост аз! Кан унда Муса безг ә: «Әгәр бер әүнең ир туг ан ы үлеп кит еп, хат ын ы
баласыз калса, шул кеше әлег е тол хат ынн ы үзенә алсын, берт уган кардәшенең нә
селен дәвам иттерсен»*, – дип язган. 29 Шуннан килеп, берт уган җиде ир кардәш
бар иде. Шуларн ың беренчесе, хат ын алып, балалары булм ыйча үлеп киткән. 30 Ул
хат ынга икенчесе дә, 31 өченчесе дә, шул рәвешле, җидесе дә өйләнгәннәр, әмма
барысы да бала калд ырм ыйча үлеп киткәннәр. 32 Ахырда хат ын да дөнья куйган.
33 Шулай булг ач, үлеләр тер елг ән вак ытт а, ул кайсысын ың хат ын ы булачак соң?
Җидесе дә аның ире булган бит!
34 Гайс ә аларг а болай дип җав ап бирде:
– Бу дөнья кешеләре өйләнәләр дә, кия үгә дә чыгалар. 35 Ә инде үледән терелергә
һәм киләчәк дөнья да яшәргә лаек булганнар өйләнмәсләр дә, кия үгә дә чыкмаслар.
36 Алар инде үлә дә алмая чаклар, чөнк и фәр ешт әләр сыман бул ырлар. Алар Аллаһ ы
балаларыд ыр, чөнк и Аллаһ ы аларн ы үледән терелтте. 37 Ә инде янып торган күгән
куаг ы турында сөйләгәндә, Муса үзе дә, Раббын ы «Ибраһ им Алласы, Исхак Алласы
һәм Ягък уб Алласы»* дип атап, үлеләрнең терел үен күрсәткән. 38 Аллаһ ы – үлеләр
Алласы түг ел, Ул тереләрнеке, Аның өчен барысы да тере бит.
27

* 20:28 Караг ыз:
* 20:37 Караг ыз:

«Кан ун», 25:5-6.
«Чыг ыш», 3:6.
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Кан ун белг ечләренең кайберләре бу сүзләргә карш ы:
– Остаз! Яхш ы әйттең, – диде.
40 Шуннан соң алар Гайсәдән бернәрсә турында да сорарга бат ырч ыл ык итмәделәр.
39

Мәсих һәм Давыт
Аннары Гайсә аларга болай диде:
– Ни өчен кешеләр: «Мәсих – Давыт Угл ы», – дип әйтә? 42-43 Зәбур китабында
бит Давыт үзе әйтә:
«Раббы минем Хак имемә:
„Дошманнарыңн ы Синең аяк аст ына
баск ыч басмасы итеп түндергәнче,
Минем уң ягымда утыр“, – ди»*.
44 Димәк ки, Мәсихне Давыт «Хак имем» дип атый. Алай икән, Мәсих ничек итеп
Давытн ың Угл ы була алсын?
41

Гайсәнең канун белгечләре турында искәртеп куюы
Бар хал ык Гайсә сөйләгәннәрне тыңлап торган чакта, Ул, шәкертләренә тө
бәп, болай диде:
46 – Өсләр енә озын киемнәр киеп, мәйданнарда үзләр ен ихт ирам белән сәлам
ләгәнне, гыйбадәтх анәләрдә – дәрәҗәле урыннарда, мәҗлесләрдә түрдә утырун ы
сөюче кан ун белг ечләреннән сак бул ыг ыз! 47 Алар, хәйләләп, тол хат ыннарн ың
йортларын тарт ып алалар, кешеләр күрсен дип, озак итеп дога кылалар. Анд ый
ларн ы иң кат ы хөкем көтәдер.
45

21

Тол хатынның бүләге

Сәдак а санд ыг ына байларн ың сәдак а сал уы на күз төшереп, Гайсә 2 бер
фәк ыйрь тол хат ынн ың да ике данә вак акча сал уы н күрде һәм:
3 – Хак сүз әйт әм сезг ә: бу фәк ыйрь тол хат ын башк аларг а караг анда күбр әк
салд ы, – диде. – 4 Чөнк и тег еләр барысы да Аллаһ ыга үзләреннән арт к анн ы бүләк
итте, ә бу ярл ы хат ын яшәү өчен кирәк булганн ың бөтенесен бирде.
1

Аллаһы йортының җимерелүе
Берәүләрнең Аллаһ ы йорт ын ың затл ы ташлар һәм Аллаһ ыга баг ышланган бү
ләкләр белән бизәл үе хак ында сөйләп торуы н ишетеп, Гайсә:
6 – Шунд ый көннәр килер, сез бир едә күрг ән бар нәрс ә җимер еләчәк, таш өс
тендә таш калмая чак! – диде.
5

Ахыр заман билгеләре
Шунда Аңардан:
– Остаз! Бу хәлләр кайчан бул ыр? Аларн ың тиздән буласын нинд и билге-ишарә
аша белербез? – дип сорад ылар.
7

* 20:42-43 Караг ыз:

«Зәбур», 109:1.
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8 – Карагыз аны, алдамасыннар үзегезне, – диде Гайсә аларга, – чөнки күпләр,
килеп, үзләрен Минем исем белән атарлар һәм: «Мин – Ул!», «Вакыты җитте!» – ди
ярләр. Андыйларга иярмәгез! 9 Сугышлар һәм чуалышлар хакында ишеткәндә, кур
куга калмагыз. Башта шушы вакыйгалар булып узарга тиеш, ләкин бу әле иң ахыры
дигән сүз түгел.
10 Хал ык – хал ыкк а карш ы, патшал ык патшал ыкк а карш ы чыг ар, – дип сүз ен
дәвам итте Ул. – 11 Төрле урыннарда көчле җир тетрәүләр, ачл ык, үләт зәхмәте
бул ыр, күктә курк ын ыч күренешләр һәм бөек галәмәтләр күренер. 12 Әмма әлег е
хәлләргә кадәр сезне кулга алырлар һәм эзәрлекләрләр, хөкем итү өчен, гыйбадәт
ханәләргә алып барырлар һәм зинданнарга утырт ырлар. Минем исемем арк асында
сезне патшалар һәм идарәчеләр алд ына алып барырлар. 13 Шунда сез, форсаттан
файдалан ып, Минем хакта шаһ итл ык бирә алырсыз. 14 Үзебезне ничек якларбыз,
дип, алдан борч ыл ып тормаг ыз. 15 Чөнк и Мин сезгә шунд ый сүзләр һәм гак ыл
бирермен ки, дошманнарыг ызн ың берсе дә сезгә карш ы чыга һәм карш ы тора ал
мас. 16 Хәтта ата-аналарыгыз, агай-энеләрегез, кардәшләрег ез, дусларыг ыз да сезгә
хыя нәт итәрләр, кайберләрег езне үтерерләр дә. 17 Минем арк ада барысы да сезгә
нәфрәт белән карар. 18 Тик шулай да баш ыг ыздаг ы чәч бөртег е дә югалмас. 19 Түзем
бул ыг ыз – һәм торм ыш ыг ызн ы саклап кал ырсыз.

Иерусалимнең җимерелүе турында
20 Иерусал имне гаскәрләр камавын күрг әндә, белеп торыг ыз: аның харап бул ыр
вак ыт ы инде бик якын. 21 Шул чакта Яһүд ия дә булганнар тауларга качсын; шә
һәрдәг еләр аннан чыксын; авыл тирәсендәг еләр шәһәргә кермәсен. 22 Чөнк и ул
көннәр – үч алу көннәре, һәм шул көннәрдә Изг е язмада язылганнарн ың барысы
да торм ышк а ашыр. 23 Ул көннәрдә авырл ы булган һәм бала имезгән хат ыннарга –
кайг ы! Чөнк и бу илне – зур афәт, хал ыкн ы зур нәфрәт көтә: 24 берәүләр кыл ычтан
узар, икенчеләрне, әсир итеп, барча хал ыклар арасына таратып-сибәрләр; һәм ят
хал ыклар дәвере тәмамланганч ы, алар Иерусал имне таптап йөрерләр.

Адәм Углының килүе турында
Кояш, ай вә йолдызларда гаҗәеп галәмәтләр булыр, ә җир йөзендә яшәүче халык
лар өметсезлеккә бирелер һәм диңгез шавыннан, котырынган дулкыннардан котлары
алыныр. 26 Галәмгә киләсе афәтләрне көтеп, кешеләр куркудан аңнарын югалтыр,
чөнки күк җисемнәре дә тетрәнеп куяр. 27 Шулвакыт болыт эчендә бөек кодрәт вә
дан белән килүче Адәм Углын* күрерләр. 28 Бу вакыйгалар гамәлгә аша башлагач, ку
рыкмыйча тураеп басыгыз, башларыгызны күтәрегез, чөнки котылуыгыз инде якын.
25

Инҗ ир агачы хакында гыйб рәтле сүзләр
Гайсә аларга бер гыйбрәтле сүз сөйләде:
– Инҗ ир агач ына һәм башк а агачларга караг ыз: 30 аларн ың яфрак яра башлага
нын күреп, сез тиздән җәй җитәсен беләсез. 31 Монда да нәкъ шулай: бу хәлләрнең
29

* 21:27 Караг ыз:

«Дан ии л», 7:13.
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гамәлгә ашуы н күргәндә, сез Аллаһ ы Патшал ыг ын ың инде якын бул уы н белерсез.
32 Хак сүз әйт әм сезг ә: болар һәммәс е гамәлг ә ашк анч ы, бүг енг е буы н әле юкк а
чыкмас. 33 Күк һәм җир юкка чыгар, әмма Минем сүзләрем һичкайчан юкка чыкмас.
Уяу булыгыз
Караг ыз аны, тамак ягын кайг ырт у, эчкечелек вә торм ыш мәшәк атьләре сез
нең белән идарә итмәсен, ул көн, тозак кебек, сезгә көтмәгәндә килмәсен. Чөнк и
ул көн җир йөзендә яшәүче һәр кешегә киләчәк. 36 Шулай итеп, һәрчак уяу бул ы
гыз, киләсе бәла-казалардан кот ыл ырга һәм Адәм Угл ы карш ына килеп басарга
көчег ез җитсен өчен, дога кыл ыг ыз.
37 Көндезләр ен Гайс ә Аллаһ ы йорт ында хал ыкк а гыйлем бирде, ә кич җит үг ә,
Зәйт үн тавына китеп, төннәрен шунда үткәрде. 38 Таң атуга, бар хал ык, Аны тың
лар өчен, Аллаһ ы йорт ына килде.
34-35

22

Гайсәне үтерү ния те

Кот ыл у бәйрәме, икенче төрле әйт кәндә, сТөче күмәч бәйрәме якынла
шып килгән көннәр иде. 2 Баш рух ан илар һәм кан ун белг ечләре, хал ыктан
курыкк анга күрә, яшертен генә Гайсәдән кот ыл у әмәлен эзләделәр.
3 Шунда уни ке шәкерт нең берсенә – Иск арио т кушаматл ы Яһүдәнең эченә шайтан
керде, 4 һәм ул, баш рух ан илар вә Аллаһ ы йорт ын ың каравыл башл ыклары янына
барып, Гайсәне алар кул ына тапш ыру хак ында сөйләште. 5 Тег еләр, бу хәлгә бик
шатлан ып, аңа акча бирергә булд ылар. 6 Яһүдә аларн ың тәк ъд име белән ризалаш
ты һәм хал ыкк а сиздерм ичә Гайсәне алар кул ына тапш ыру өчен, җай чыкк анн ы
көтеп йөри башлад ы.
1

Котылу бәйрәме хөрмәтенә табын әзерләү
Төче күмәч бәйрәме (Котылу бәйрәме) хөрмәтенә бәрән чала торган көн җитте.
Гайсә:
– Барыг ыз, безгә Кот ыл у бәйрәме хөрмәтенә табын әзерләг ез, – дип, Петер бе
лән Яхъяга йом ыш йөкләде.
9 – Кайда әзерләв еб езне тел ис ең? – дип сорад ы алар Аңардан.
10 – Шәһәрг ә аяк басуг а, сезг ә су чүлмәг е күт әрг ән бер кеше очрар, – дип җав ап
кайтард ы Гайсә. – Аның арт ыннан барыг ыз да, ул кергән өйгә кереп, 11 йорт ху
җасына: «Остазыбыз синнән: „Кот ыл у бәйрәме ашын шәкертләрем белән кайсы
бүлмәдә ашыйк?“ – дип сорый», – дип әйтег ез. 12 Ул сезгә өске каттаг ы җыешт ы
рылган зур бүлмәне күрсәтер, шунда әзерләг ез.
7

8

Гайсәнең Котылу бәйрәме риз ыгын соңгы тапкыр ашавы
Шәкертләр киттеләр, һәм бар нәрсә Гайсә әйт кәнчә бул ып чыкт ы; бәйрәм
табын ын алар шунда әзерләделәр. 14 Аш вак ыт ы җиткәч, Гайсә рәсүлләр белән
бергә табын янына утырд ы.
15 – Газ апларг а дучар ителг әнче, Кот ыл у бәйр әме табын ында сезнең белән уты
рып ашарга шунд ый теләгән идем! – диде аларга Гайсә. – 16 Сезгә әйтәм: Аллаһ ы
13
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Патшал ыг ында Кот ыл у бәйрәменең чын мәгънәсе ачыкланганч ы, Мин инде бәй
рәм ашы ашамая чакм ын.
17 Ул кас әне алд ы да шөкрана кылг аннан соң аларг а сузып:
– Алыг ыз, үзара бүлешеп эчег ез, – диде. – 18 Сезгә әйтәм: Аллаһ ы Патшал ыг ы
килм ичә, Мин инде йөзем шәрабы эчмәя чәкмен.
19 Аннары Гайс ә икмәк алд ы да шөкрана кыл ып сынд ырд ы һәм:
– Бу сезнең хакк а бирелә торган тәнемдер. Мине искә алу өчен, шулай эшлә
гез, – дигән сүзләр белән шәкертләренә бирде.
20 Ашт ан соң Гайс ә янә кас әне алып:
– Менә бу касә сезнең хакк а түг елә торган кан ым белән расланган яңа киле
шүдер, – диде. – 21 Әмма Миңа хыя нәт итүченең кул ы Минем кул ым белән бергә
шуш ы өстәлдәдер. 22 Хәер, алдан ничек билг еләнгән булса, Адәм Угл ы шул юл
белән бара; ләк ин Аңа хыя нәт итүчегә ни кайг ы!
23 Шәкертләр е:
– Безнең арада кайсыбыз монд ый гамәл кыл ыр икән? – дип, бер-берсеннән
сораша башлад ылар.
Иң бөеге кем?
Шуннан алар, арада кайсыбыз бөегрәк санал ырга тиеш, дип бәхәсләшергә
тот ынд ылар. 25 Гайсә исә аларга болай диде:
– Патшалар хал ык өстеннән хак имлек итәләр, һәм әлег е идарә итүчеләр «ях
шыл ык кыл уч ылар» дип аталалар. 26 Сездә исә алай булмасын: иң олы дип санал
ган ы – кече, башл ык булган ы хезмәтче кебек булсын. 27 Чөнк и кем олырак: өстәл
янында утыруч ым ы әллә аңа хезмәт итүчеме? Өстәл янында утыруч ы түг елме соң?
Ә менә сезнең арада Мин хезмәт итүче кебек!
28 Мин узг ан барл ык сынауларда сез һәрчак янәшәмдә булд ыг ыз. 29 Шул сәб әп
ле, Атам Миңа ышан ып тапш ырган кебек, Мин дә сезгә патшал ык итү хок ук ын
тапш ырам. 30 Сез Минем Патшал ыг ымдаг ы табында ашая чаксыз, эчәчәксез һәм,
Исраи лнең уни ке ыруг ы белән идарә итәр өчен, тәхетләрдә утырачаксыз.
24

Петернең ваз кичәсен Гайсәнең алдан әйтүе
Гайсә шунда Петергә:
– Шим ун, Шим ун! Менә шайтан сезне бодай җилгәргән кебек җилгәрергә рөх
сәт алд ы, – диде. – 32 Әмма син иман ыңн ы югалт масын дип, Мин синең өчен дога
кылд ым; син кабат Миңа әйләнеп кайт к ач, имандашларыңн ы ныг ыт.
33 Пет ер Аңа:
– Хак имем! Мин Синең белән зинданга да, үлемгә дә барырга әзермен, – дип
җавап кайтард ы.
34 Әмма Гайс ә аңа:
– Петер, сиңа әйтәм: бүг ен әтәч кычк ырып бетергәнче, Минем белән тан ыш
бул уы ңн ы син өч тапк ыр инк яр итәчәксең, – диде.
35 Аннары шәкертләр еннән:
31
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– Мин сезне янч ыксыз, биштәрсез, башмаксыз килеш юлга озатк ан чакта, сез
нең берәр нәрсәгә ихт ыя җ ыг ыз булд ым ы? – дип сорад ы.
– Һичбер нәрсәгә булмад ы, – дип җавап бирде тег еләр.
36 – Әмма хәзер, – диде Гайсә аларга, – янчыгы булганы аны үзе белән алсын, биш
тәрен дә алсын; ә янчыгы булмаганы өс киемен сатсын да кылыч сатып алсын. 37 Чөнки
сезгә әйтәм, Изге язмадагы «Ул җинаятьчеләр исәбенә кертелде»* дигән сүзләр Ми
нем тормышта урын алырга тиеш. Минем хакта язылганнар тормышка ашу алдында.
38 Шәкертләр е Аңа:
– Хак имебез! Менә безнең ике кыл ыч ыбыз бар, – диде.
Ул исә аларга:
– Бу турыда җитте! – диде.
Гайсәнең Зәйтүн тавында дога кылуы
Гайсә, өеннән чыг ып, гадәтенчә Зәйт үн тавына юнәлде; Аның арт ыннан шә
кертләре дә иярде. 40 Барып җиткәч, Ул аларга:
– Вәсвәсәгә дучар булмас өчен, дога кыл ыг ыз, – диде.
41 Үзе алардан таш атар араг а читкәр әк китт е дә, тезләнеп, дог а кыл ырг а тот ынд ы:
42 – И-и Атам! Син ихт ыя р кыл ып, бу газ аплар кас әс е Мине читләт еп үтс ә иде.
Хәер, Мин теләгәнчә түг ел, Син теләгәнчә булсын.
[43 Шулвак ыт Аның янына күктән бер фәрештә иңеп, Аңа ныкл ык бирде. 44 Кү
ңеле газапланганга, Ул аеруча тырыш ып дога кылд ы; Аңардан, җиргә тамган кан
тамч ылары кебек, тир акт ы.]* 45 Догасын тәмамлаганнан соң, Ул шәкертләре янына
килде һәм аларн ың кайг ыдан талч ыг ып йоклап ятуларын күрде.
46 – Ниг ә йоклап ятасыз сез? – диде Ул. – Торыг ыз һәм, вәсв әс әг ә дучар булмас
өчен, дога кыл ыг ыз.
39

Гайсәне кулга алу
Ул әле әйтеп тә бетермәде, алар янына бер төркем кеше килеп җитте, иң ал
дан уни ке шәкерт нең берсе – Яһүдә исемлесе атл ый иде. Ул, үпмәкче бул ып, Гайсә
янына килде. 48 Гайсә исә аңа:
– Яһүдә! Син, үбеп, Адәм Угл ына хыя нәт кыласыңм ы? – диде.
49 Гайс ә янындаг ы шәкертләр, эшнең кая таба барг ан ын чамалап, Аңа:
– Хак имебез! Бәлк и безгә кыл ычларыбызн ы эшкә җигәргәдер? – диделәр.
50 Аларн ың берс е, олуг рух ан ин ың хезмәтчес енә селт әнеп, аның уң кол аг ын
чабып өзде.
51 – Тукт аг ыз! Җит әр! – диде шунда Гайс ә һәм, хезмәтченең колаг ына кул ын
тидереп, аны савыкт ырд ы. 52 Үзен кулга алырга килгән баш рух ан иларга, Аллаһ ы
йорт ын ың каравыл башл ыкларына һәм өлкәннәргә исә Гайсә:
– Юлбасар тот арг а чыкк андай, Минем янг а кыл ыч һәм чукмарлар күт әр еп
килг әнс ез! – диде. – 53 Мин һәр көнне сезнең белән Аллаһ ы йорт ында булд ым,
47

* 22:37 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 53:12.
кулъязмаларда 43-44 нче аятьләр дә бар.

* 22:43-44 Кайб ер
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һәм сез Миңа кул күт әрмәдег ез; ә хәз ер – сезнең заман, караңг ыл ык хак имлек
иткән чор!
Петернең Гайсәдән ваз кичүе
54 Шуннан алар Гайс әне, тот ып алып, олуг рух ан и өенә алып керделәр. Пет ер
исә, арттарак кал ып, аларга иярде. 55 Ишегалд ы уртасында учак якт ылар. Башк алар
белән бергә Петер дә учак янына килеп утырд ы. 56 Бер хезмәтче кыз, аның учак
янында утыруы н күреп, текәлеп карад ы да:
– Менә бу да Аның белән иде, – диде.
57 Әмма Пет ер:
– Юк, сеңлем, мин Аны белм им, – дип, Гайсәдән ваз кичте.
58 Бераздан аны икенче бер әү, күр еп:
– Син дә аларн ың берсе, – диде.
Ләк ин Петер ул кешегә:
– Юк, дус кеше! – дип, җавап кайтард ы.
59 Бер әр сәг атьт ән таг ын берс е:
– Дөрестән дә, бу да Аның белән иде, ул да – Гәл иләя кешесе бит, – дип, катг ый
рәвештә раслад ы.
60 Әмма Пет ер әлег е кешег ә:
– Синең нәрсә турында сөйләвеңне аңлам ыйм, – диде.
Ул шуш ы сүзләрне әйт үгә, әтәч кычк ырд ы. 61 Шулвак ыт Хак им Гайсә, боры
лып, Петергә карад ы; һәм Петер Аның «Бүг ен син, әтәч кычк ырганч ы, Миннән
өч тапк ыр ваз кичәчәксең» дигән сүзләрен исенә төшерде; 62 ул, урам якк а чыг ып,
ачы күз яшьләре түкте.
63 Гайс әне сакл ауч ыл ар Аны мыск ыл итәрг ә, кыйн арг а тот ынд ыл ар. 64 Алар,
Гайсәнең күзен каплап, Аңардан:
– Пәйгамбәрлег еңне күрсәт әле: Сиңа кем сукт ы? – дип сорад ылар.
65 Моңардан башк а да Аны хурл ый торг ан күп сүзләр әйтт еләр. 66 Таң атк ач, хал ык
өлкәннәре, баш рух ан илар һәм кан ун белг ечләре сЮгары киңәшмәгә җыелд ылар
һәм, Гайсәне җыел ыш алд ына китереп баст ырып, 67 Аңардан:
– Җавап бир: Син Мәсихме? – дип сорад ылар.
Ул аларга:
– Әйтсәм – ышанмассыз, 68 әгәр сезгә сорау бирсәм, җавап кайтармассыз. 69 Әмма
шуш ы вак ыттан башлап, Адәм Угл ы Кодрәт Иясенең уң ягында утырыр, – диде.
70 Шунда һәммәс е:
– Димәк, Син Аллаһ ы Угл ы буласың инде? – дип сорад ы.
– Сез шулай дип әйтәсез ич, – дип җавап бирде Ул.
71 – Безг ә таг ын нинд и шаһ итл ык кир әк? – диде алар. – Үз авызы белән әйт
кәнне ишетеп торд ык бит!

23

Гайсә Пилат алд ында
Киңәшмәдәг еләр барысы торып баст ылар, аннары Гайсәне Пилат янына
алып килделәр.

1
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2 – Бу Кешене без халк ыбызн ы азд ыруч ы дип тапт ык. Ул Үзен Мәсих, Патша дип
атый һәм кайсарга сал ым түләүне тыя, – дип, Аны гаепл и башлад ылар.
3 Пилат Аңардан:
– Син яһүд иләр Патшасым ы? – дип сорад ы.
Ул аңа:
– Бу – синең сүзләрең, – диде.
4 Пилат исә баш рух ан иларг а һәм хал ык төркеменә:
– Мин бу Кешене гаепләрлек бер сәбәп тә күрм им, – диде.
5 Әмма алар:
– Үзенең гыйлеме белән Ул бөтен Яһүд ия җирендәг е хал ыкн ы кот ырта, бу га
мәлен Гәл иләя дә башлаган иде, инде хәзер монда килеп җитте, – дип, үз сүзләрен
тәкрарл ый бирде.

Гайсә Һируд алд ында
Пилат исә, Гәл иләя дигәннәрен ишетеп:
– Ул Гәл иләя дәнме? – дип сорад ы.
7 Гайс әнең Һируд патша идар ә иткән өлкәдән икәнен белг әч, ул Аны Һируд яны
на җибәрде. Ул көннәрдә Һируд Иерусал имдә иде. 8 Һируд исә, Гайсәне күреп, бик
шатланд ы, чөнк и Аның хак ында күп ишеткәнгә күрә, күптәннән Аны очратасы
килеп йөри иде. Гайсә аның өчен нинд и дә булса могҗ иза күрсәтер дип өметләнде
ул. 9 Һируд Аңа байтак кына сораулар бирде, ләк ин Гайсә аңа нәрсә дип тә җавап
кайтармад ы. 10 Янәшәдә басып торган баш рух ан илар һәм кан ун белг ечләре исә,
тырышып-тырышып, Аны гаепл и бирделәр. 11 Һируд һәм аның гаскәриләре, Гай
сәдән мыск ыллап көлгәннән соң, Аны купш ы киемнәргә киендерделәр дә кабат
Пилат янына җибәрделәр. 12 Моңа хәтле дошманлаш ып йөргән Пилат белән Һируд
исә шул көннән дуслаш ып киттеләр.
6

Гайсәнең үлемгә хөкем ителүе
Баш рух ан иларн ы, башл ыкларн ы һәм хал ыкн ы җыеп, Пилат 14 аларга:
– Сез миңа бу Кешене, хал ыкн ы кот ырта, дип алып килдег ез; менә мин сезнең
алда Аңардан сорау алд ым, ләк ин бу Кешедә сез әйт кән гаепләрнең берсен дә тап
мад ым, – диде. – 15 Гаеп тапмаганга, Һируд та Аны кире безгә җибәрде. Шулай
итеп, үлем җәзасы бирерлек һичнәрсә эшләмәгән Ул. 16 Димәк ки, мин, җәза биреп,
Аны иреккә җибәрәм.
[17 ]*
18 Әмма шулчак барысы берт авышт ан:
– Үлем Аңа! Ә безгә Барабн ы азат ит! – дип кычк ыра башлад ы.
19 Әлег е Барабн ы зинданг а шәһәрдә чуа л ыш кит ер еп чыг арг ан һәм кеше үтерг ән
өчен утыртк аннар иде. 20 Пилат, Гайсәне иреккә җибәрмәкче бул ып, таг ын хал ыкк а
мөрәҗәгать итте. 21 Әмма алар:
13

* 23:17 Кайб ер

кулъязмаларда 17 нче аять тә бар: «Чөнк и Пилатк а бәйрәм уңаеннан бер тот
кынн ы азат итәрг ә кирәк иде».
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– Хачк а кадакла Аны, хачк а! – дип кычк ыра бирделәр.
22 Ул өченче мәрт әб ә:
– Нинд и явызл ык эшләгән соң Ул? Мин Аңарда үлем җәзасы бирерлек һичн инд и
гаеп тапмад ым, шуңа күрә мин, Аңа җәза биреп, иреккә җибәрәм, – диде.
23 Ләк ин хал ык, таг ын да кат ырак кычк ырып, Аны хачк а кадакларг а таләп итт е;
һәм ахыр чиктә үз дигәненә иреште. 24 Пилат алар теләгәнчә карар кылд ы. 25 Чу
ал ыш кит ереп чыгарган һәм кеше үтергән өчен зинданга ябылган адәмне, алар
сораганча, азат итте; ә Гайсәне аларн ың ихт ыя рына тапш ырд ы.
Гайсәне хачка кадаклау
Гайсәне җәза урын ына алып барганда, кырдан кайт ып кил үче Шим ун исемле
бер күрин илене туктат ып, хачн ы аның җилкәсенә салд ылар һәм Гайсә арт ыннан
алып барырга кушт ылар. 27 Аның арт ыннан бик күп хал ык бард ы, шулай ук Аны
кызган удан үкереп елый-елый байтак хатын-кыз да иярде. 28 Гайсә исә, борыл ып,
аларга әйтте:
– Әй Иерусал им хатын-кызлары! Минем өчен күз яшьләре түкмәгез, бәлк и үзегез
һәм балаларыг ыз өчен елаг ыз. 29 Чөнк и шунд ый көннәр килер, кысыр хат ыннар,
бала тапмаган һәм имезмәгән күкрәкләр бәхетле, дип әйтерләр. 30 Кешеләр тау
ларга: «Безнең өскә авыг ыз!», калк ул ыкларга: «Безне күмеп китег ез!»* – дия рләр.
31 Яшелләнеп үсеп утырг ан агач белән мон ы эшл иләр икән, корыг ан агач белән
нәрсә бул ыр соң?
32 Үтер ерг ә дип, җәз а урын ына Гайс ә белән берг ә ике җиная тьчене дә алып бар
дылар. 33 «Баш сөя г е» дип аталган урынга җиткәч, Аны да, тег е җиная тьчеләрне
дә – берсен Аның уң, ә икенчесен сул ягына хачк а кадаклад ылар. [34 Гайсә шунда:
– И-и Атам! Кичер бу кешеләрне, чөнк и нәрсә эшләгәннәрен белм иләр, – диде.]*
Гаскәриләр, жирәбә сал ып, Аның киемнәрен бүлештеләр. 35 Хал ык карап торд ы.
Башл ыклар исә, Гайсәне мыск ыллап:
– Башк аларн ы котк арып йөрде бит! Әгәр Аллаһ ы тарафыннан сайланган Мәсих
булса, Үзен котк арсын! – дип көлделәр.
36 Гаскәриләр дә Аңа әче шәраб тәкъд им итеп:
37 – Әгәр яһүд иләр Патшасы булсаң, Үзеңне котк ар! – дип мыск ыллад ылар.
38 Аның баш өст енә хачк а «Бу – яһүд иләр Патшасы» диг ән язу беркет елг ән иде.
39 Хачк а асып куе лг ан җиная тьчеләрнең берс е, Аны хурлап:
– Син Мәсих түг елме соң? Шулай икән, Үзеңне дә, безне дә котк ар! – диде.
40 Икенчес е исә:
– Аллаһ ыдан курык! Син үзең дә – Аның кебек үк хөкемгә дучар ителгән ке
ше бит, – дип тег ене тыйд ы. – 41 Безне гадел хөкем иттеләр, кылган эшебез өчен
тиешлесен алд ык, ә Ул һичбер начарл ык эшләмәгән, – диде. 42 Аннары Гайсәгә
мөрәҗәгать итеп: – Гайсә, Үз Патшал ыг ыңа килгәч, мине искә ал, – дип өстәде.
43 Гайс ә аңа:
26

* 23:30 Караг ыз:
* 23:34 Кайб ер

«Һошея», 10:8.
кулъязмаларда җәя ләр эчендәг е җөмлә дә бар.
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– Хак сүз әйтәм: син бүг ен үк Минем белән бергә җәннәттә бул ырсың, – дип
җавап кайтард ы.
Гайсәнең үлеме
44-45 Көн урт алары җиткән иде инде. Шулв ак ыт коя ш сүнеп, бөт ен җир йөз ен
караңг ыл ык каплап алд ы, һәм шуш ы хәл көндезг е өчкә кадәр дәвам итте. Аллаһ ы
йорт ындаг ы пәрдә исә урталай ерт ыл ып төште. 46 Гайсә шунда:
– Атам! Рух ымн ы Синең кул ыңа тапш ырам*, – дип, кат ы итеп кычк ырд ы һәм
шул сүзләрдән соң җан бирде.
47 Бу хәлләрне күр еп торг ан йөзбаш ы, Аллаһ ын ы данлап:
– Чыннан да, бу Кеше гаепсез булган икән, – диде.
48 Тамаша кыл ырг а җые лг ан хал ык та шуш ы вак ыйг ан ы күрг әннән соң күкр ә
генә суга-суга өенә таралд ы. 49 Гайсәнең бар дуслары, шулай ук Гәл иләя дән Аңа
ияреп килгән хат ыннар да бу хәлне читтән карап торд ылар.

Гайсәне кабергә салу
Югары киңәшмәдә Яһүд ия дәг е Ариматай шәһәреннән Йосыф исемле бер
кеше бар иде. Киңәшмә әгъзасы булса да, анда чыгарылган карарн ы һәм бу эшне
ул хупламад ы. Әлег е игелекле һәм тәкъва адәм Аллаһ ы Патшал ыг ын көтеп яши
иде. 52 Шул Йосыф, Пилат алд ына барып, Гайсәнең җәсәден алып китәргә сорад ы.
53 Аннары Аның җәс әден, хачт ан алып, җит ен тук ымаг а төрде дә кыя да уелг ан,
моңарч ы һичкемнең мәете сал ынмаган яңа кабер-мәгарәгә урнашт ырд ы. 54 Бу –
шимбә бәйрәменә әзерлек киче иде, һәм шимбә көн җитеп килә иде инде. 55 Гә
лиләя дән Гайсәгә ияреп килгән хат ыннар да Йосыф арт ыннан бард ылар, каберне
һәм Гайсәнең җәсәден ничек итеп кабергә куюларын карап торд ылар. 56 Шуннан
соң алар, өйләренә кайт ып, Гайсәнең җәсәденә сөрт ү өчен, бәлзәмнәр һәм хуш
исле майлар әзерләделәр; шимбә көнне, Муса кан ун ында әйтелгәнчә, ял иттеләр.
50-51

24

Гайсә Мәсихнең үледән терелүе

Атнан ың беренче көнендә хатын-кызлар, алдан әзерләгән хуш исле май
ларын алып, иртән ирт үк мәгарә янына килделәр 2 һәм күрделәр: кабер
авызын томалаг ан ташн ы кемдер читкә тәг әр әткән. 3 Эчкә керг әч исә, Хак им
Гайсәнең җәсәден тапмад ылар. 4 Бу хәлгә апт ыраш ып торган вак ытта, кинәт алар
алд ында ялт ыравыклы киемнән ике ир кеше пәйда булд ы. 5 Хат ыннар, курк ып,
җиргә текәлделәр. Әлег е кешеләр аларга:
– Нигә сез тере Затн ы үлеләр арасыннан эзл исез? – диделәр. – 6 Юк Ул монда:
Ул үледән терелде. Гәл иләя дә чаг ында сезгә әйт кән сүзләрен исег езгә төшерег ез:
7 «Адәм Угл ы гөнаһл ылар кул ына тот ып бир елерг ә, хачк а кадаклан ырг а һәм өченче
көндә үледән терелергә тиеш», – дигән иде Ул сезгә.
8 Шунда Гайс әнең сүзләр е аларн ың исенә төшт е. 9 Каб ер яныннан кайт к аннан
соң, бу хәл хак ында алар унбер шәкерт кә һәм башк аларга хәбәр иттеләр. 10 Рә
1

* 23:46 Караг ыз:

«Зәбур», 30:6.
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сүлләргә бу хакта магдалал ы Мәрья м, Йох ана, Ягък уб анасы Мәрья м, шулай ук
алар белән булган башк а хат ыннар да сөйләде. 11 Әмма хатын-кызларның сүзләре
рәсүлләргә буш нәрсә кебек тоелд ы, һәм алар моңа ышанмад ылар. 12 Ләк ин Петер
кабер янына торып йөг ерде һәм, иелеп мәгарә эченә караганнан соң, кәфенлекне
генә күрде. Шуш ы хәлгә бик гаҗәпләнеп, ул өенә кайтт ы.
Эммаус юлында
Шул ук көнне Гайсәнең ике шәкерте Иерусалимнән унбер чакрымдагы* Эммаус
авыл ына барырга чыкт ы. 14 Алар бул ып узган шуш ы вак ыйгалар хак ында сөйләшеп
бард ылар. 15 Шулай гәпләшеп, фикер алыш ып атлаган чакта, Гайсә Үзе, алар яны
на килеп, рәттән бара башлад ы. 16 Әмма шәкертләрнең күзләре томаланган кебек
булганга, алар Аны тан ымад ылар. 17 Ул исә алардан:
– Нәрсә хак ында гәпләшеп барасыз сез? – дип сорад ы.
Алар, йөзләре караңг ылан ып, туктап калд ылар. 18 Шәкертләрнең берсе – Кле
опас атл ысы – Аңа:
– Шуш ы көннәрдә Иерусал имдә ниләр булган ын шәһәргә кил үчеләрдән бары
Син генә белм исеңдер, – диде.
19 Ул алардан:
– Нәрсә булган ын? – дип сорад ы.
Шәкертләр Аңа:
– Насарал ы Гайсә белән булган хәлне, – дип җавап бирделәр. – Ул Аллаһ ы ал
дында һәм бөтен хал ык алд ында эштә дә, сүздә дә кодрәтле Пәйгамбәр иде. 20 Әмма
безнең баш рух ан илар һәм башл ыклар, Аңа үлем җәзасы бирер өчен, хөкем кул ына
тапш ырд ылар, аннары Аны хачк а кадаклад ылар. 21 Ә без «Исраи лне азат итәргә
тиешле Кеше – Ул бул ыр» дип өметләнгән идек. Шун ың өстенә менә таг ын ниләр
булд ы: ул вак ыйгадан соң инде менә өченче көн китте, һәм 22 арабыздан берн и
чә хат ын безне таң калд ырд ы: алар ирт үк кабер янына барганнар, 23 әмма Аның
җәсәден тапмаганнар. Шунда карш ыларында фәрештәләрнең пәйда бул уы н һәм
«Ул – тере!» дип әйт үен кайт ып сөйләделәр. 24 Аннары арабыздан кайберәүләр,
кабер янына барып, хат ыннар сүзенең дөреслег ен күрделәр; Гайсә кабердә юк иде.
25 Шунда Гайс ә аларг а:
– И-и аңсызлар, пәйгамбәрләрнең барл ык сүзләренә сез шунд ый авырл ык бе
лән ышанасыз! 26 Үзенең шөһрәтенә ирешкәнче, Мәсих шулай газап чигәргә тиеш
түг ел идемен и? – диде.
27 Шуннан Ул, Муса пәйг амб әр һәм барча пәйг амб әрләрдән башлап, барл ык Яз
маларда Үзе хак ында әйтелгәнне аңлат ып бирде.
28 Алар үзләр е барасы авылг а якынлашт ылар, ә Гайс ә Үз юлын дәв ам итәрг ә те
ләгән кебек итте. 29 Әмма алар:
– Инде кич якынлаш ып килә, безнең белән кал, – дип, Аны күндерделәр, һәм
Ул алар белән өйгә керде. 30 Бөтенесе бергә өстәл янына ашарга утыргач, Ул, кул ы
13

* 24:13 Унб ер чакрым

– грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: алтм ыш стад ия; стад ия – озын
лык үлчәү берәмлег е, 192 м.
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на икмәк алып шөкрана кылганнан соң, шәкертләргә сынд ырып бирде. 31 Шулчак
аларн ың күзләре ачыл ып киткәндәй булд ы, һәм шәкертләр Гайсәне тан ып алд ылар;
әмма Ул аларга күренмәс булд ы. 32 Алар бер-берсенә:
– Безнең белән юлда сөйләшеп барганда һәм Изг е язман ың мәгънәсен аңлат
канда, күңелләребез күтәрелеп китте түг елме соң? – диештеләр.
33 Шуннан алар торд ылар да Иерусал имг ә әйләнеп кайтт ылар. Анда унб ер шә
керт һәм алар белән башк а кешеләр җыелган бул ып:
34 – Хак имеб ез, чыннан да, үледән тер елде һәм Шим унг а күр енде, – дип сөй
ләшеп тора иделәр.
35 Әлег е ике шәкерт тә юлда булг ан вак ыйг ан ы һәм икмәк сынд ырг ан чакт а Гай
сәне ничек итеп тан ып алулары хак ында сөйләп бирделәр.
Гайсәнең шәкерт ләргә күренүе
Алар шуш ы хакта сөйләп торганда, Гайсә Үзе аларн ың уртасында пәйда бул ып:
– Иминлек сезгә! – диде.
37 Алар, өрәкт ер бу дип уйлап, курк удан кат ып калд ылар. 38 Ләк ин Ул аларг а:
– Нигә каушап калд ыг ыз? Нигә күңелег езгә шунд ый шик керә? – диде. – 39 Кул
ларыма һәм аякларыма караг ыз – Мин бу. Орын ып караг ыз Миңа; өрәкнең тәнбәдәне һәм сөя г е булм ый, ә Миндә, күргәнег езчә, бар.
40 Шул сүзләр белән Ул аларг а кул-аякларын күрс әтт е. 41 Тег еләр шатл ыкт ан һәм
гаҗәплән үдән һаман ышанм ый торганда, Ул алардан:
– Сезнең ашарга берәр нәрсәг ез барм ы? – дип сорад ы.
42 Алар Аңа бер кис әк пешкән бал ык бирделәр. 43 Ул, бал ыкн ы алып, аларн ың
күз алларында ашад ы.
44 Аннан соң Гайс ә аларг а:
– Сезнең янда чакта Мин нәкъ менә шуш ы турыда сөйләдем: Муса кан ун ында,
пәйгамбәрләрнең язмаларында һәм Зәбурда Минем хакта әйтелгәннәрнең барысы
да гамәлгә ашырга тиеш, – диде.
45 Аннары Ул, Изг е язман ы аңлар өчен аларн ың зиһеннәр ен ачып:
46 – Изг е язмада болай дие лг ән: Мәсих газ ап чиг әрг ә, өченче көндә үледән те
релергә, 47 шулай ук тәүбәгә кил ү һәм гөнаһларн ың кичерел үе турындаг ы хәбәр
Иерусал имнән башлап барча хал ыкларга Аның исеменнән вәгазь кыл ын ырга ти
еш, – диде. – 48 Сез шуш ы хәлләрнең шаһитыдыр. 49 Мин сезгә Атам вәгъдә иткәнне
җибәрермен; сез исә, югарыдан кодрәт алганч ы, шәһәрдә кал ыг ыз.
36

Гайсәнең күккә ашуы
Шуннан Гайсә, шәкертләрен шәһәрдән алып чыг ып, Бәйт-Ән ия гә чакл ы алар
белән бард ы һәм, кулларын күтәреп, аларга фат их асын күндерде. 51 Шул рәвешле
фат их асын күндереп торган чакта, Ул алардан ерагая башлад ы да күккә алынд ы.
52 Шәкертләр Аңа сәҗдә кылд ылар, аннары, сөенә-сөенә, Иерусал имг ә кайтт ылар.
53 Аллаһ ын ы данлап, алар һәрчак Аллаһ ы йорт ында булд ылар.
50
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Яхъя бәян иткән
Яхшы хәбәр

1

Сүз Кеше булд ы
с

Иң башт а Сүз булг ан, Сүз Аллаһ ы белән булг ан, һәм Сүз Аллаһ ы булг ан.
Сүз иң башт а ук Аллаһ ы белән булг ан. 3 Бар нәрс ә Сүз аша ярат ылг ан, һәм
ярат ылг ан һәр нәрс ә Аңардан башк а ярат ылмаг ан. 4 Аңарда торм ыш булг ан, һәм
шул торм ыш кешеләрг ә якт ыл ык бирг ән. 5 Якт ыл ык караңг ыл ыкт а якт ырт а,
караңг ыл ык исә аны сүндер ә алмаг ан.
6 Алл аһ ы тар афынн ан җиб әр елг ән Яхъя исемле бер кеше бар иде. 7 Яхъя ша
һит бул ып килде. Аның арк асында барысы да иман кит ерс еннәр дип, Якт ыл ык
хак ында шаһ итл ык бир ерг ә килде. 8 Ул үзе Якт ыл ык түг ел, ләк ин Якт ыл ык ха
кында шаһ итл ык бирү өчен җиб әр елг ән иде.
9 Дөнья г а кил үче һәр кешене якт ырт уч ы Якт ыл ык – чын Якт ыл ык иде. 10 Ул
дөнья да булд ы, ләк ин дөнья, Аның аша ярат ылган бул уы на карамастан, Аны та
нымад ы. 11 Ул Үз кешеләре янына килде, әмма үзенекеләр Аны кабул итмәде. 12 Ә
Аны кабул итеп, Аңа инан уч ыларга Ул Аллаһ ы балалары бул у хок ук ы бирде. 13 Алар
каннан да, тән нәфесеннән дә, ир нәфесеннән дә түг ел, ә Аллаһ ыдан туд ылар.
14 Сүз Кеше булд ы, безнең арад а яшәде, с мәрхәмәт вә хак ыйк ать белән тул ы
иде Ул. Без Аның с дан ын, с Атан ың бердәнб ер Угл ына бирг ән дан ын күрдек.
15 Яхъя Аның хак ынд а шаһ итл ык бир еп:
– «Арт ымнан Кил үче миннән алг а чыкт ы, чөнк и Ул миннән элек бар иде»
дип сөйләг әнем менә Шул инде, – дип кычк ырып әйтт е.
16 Аның тул ыл ыг ынн ан без һәмм әб ез мәрх әм әт өст ен ә мәрх әм әт алд ык,
17 сКан ун Мус а арк ыл ы бир елг ән, мәрхәмәт һәм хак ыйк ать исә Гайс ә сМәсих
аша килде. 18 Аллаһ ын ы беркем, берк айчан күрмәг ән. Аны Ата өчен иң якын,
бердәнб ер Угл ы безг ә тан ытт ы*.
1
2

Яхъяның шаһ итлыгы
19-20 Иерусал им яһүд иләре срух ан иларн ы һәм левиләрне*

Яхъядан: «Син кем?» – дип
сорарга җибәргәч, ул үз шаһ итлыг ын бирде. Аларга ачыктан-ачык, һич тә яшермичә:
* 1:18 Кайб ер борынг ы кулъязм ал ард а бу җөмләдә «Угыл» сузе урын ын а «Алл аһ ы» сузе языл

ган, һәм җөмлә болай аңлаш ыла: «Аны безг ә бердәнбер Угл ы тан ытт ы, Ул Үзе – Аллаһ ы
да, Атаг а иң якын ы да».
* 1:19 Леви – Ягъкуб угылларының берсе. Леви токымыннан булган кешеләр (левиләр) генә
Аллаһы әмере нигезендә Аллаһы йортында рухани ярдәмчесе хезмәтен башкарганнар.
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– Мин Мәсих түг ел, – дип икърар итте ул.
21-22 Алар аңардан:
– Кем соң син, Ильясм ы? – дип сорад ылар.
– Юк, – диде ул.
– Вәгъдә ителгән пәйгамбәрме?
– Юк, – дип җавап бирде Яхъя. Шунда алар:
– Алайса, кем соң син? Безне монда җибәргәннәргә җавап бирү өчен, үзең ха
кында безгә нәрсә әйтерсең?
23 Яхъя, Ишаг ыйя пәйг амб әр әйт кән сүзләрне куллан ып, болай диде:
– Мин – «сРаббыга юлн ы турайт ыг ыз, дип чүлдә яңг ырауч ы тавыш»*.
24 Җиб әр елг әннәр с фарис ейлардан иде. 25 Алар Яхъядан:
– Син Мәсих тә, Ильяс та, вәгъдә ителгән пәйгамбәр дә түг елсең, ни өчен соң
с
суга чумд ырып йөрисең? – дип сорад ылар.
26 Яхъя аларг а:
– Мин чумд ыру йоласын су белән башк арам. Әмма араг ызда сез белмәгән Бе
рәү тора, 27 Арт ымнан Кил үче нәкъ менә Ул инде, ә мин Аның аяк киеме каеш ын
чишәргә дә лаек түг елмен, – дип җавап бирде.
28 Бу вак ыйг алар Яхъя суг а чумд ыра торг ан урында – Үрд үн елг асы аръя г ын
даг ы Бәйт-Ән ия дә булд ы. 29 Икенче көнне Яхъя, карш ына кил үче Гайсәне күреп:
– Менә дөнья н ың сгөнаһ ын Үз өст енә алуч ы с Аллаһ ы Бәр әне. 30 «Арт ымнан
кил үче Бер әү миннән алг а чыкт ы, чөнк и Ул миннән элек бар иде», – дип сөй
ләг әнем Ул – Үзе. 31 Мин Аны тан ымад ым, ләк ин, Аны сИсраи л халк ына тан ыт у
өчен, суг а чумд ыру йоласын башк арырг а килдем, – дип әйтт е.
32 Яхъя болай дип янә шаһ итл ык бирде:
– Мин Рухн ың күг әрчен кеб ек Гайс әг ә күкт ән иңүен һәм Аның өст ендә
кал уы н күрдем. 33 Мин Аны тан ымас идем, әмма суг а чумд ырырг а дип мине
җиб әрг ән Зат: «Рухн ың кемг ә иңүен һәм өст ендә кал уы н күрс әң, сИзг е Рухк а
чумд ыруч ы Шул бул ыр» диг ән иде. 34 Мин мон ы күрдем һәм шаһ итл ык бир әм:
Ул – Аллаһ ы Угл ы.
Гайсәнең беренче шәкерт ләре
Иртәг есе көнне ике шәкерте белән шул ук урында торган Яхъя 36 узып бару
чы Гайсәне күреп:
– Менә, караг ыз, Аллаһ ы Бәрәне, – диде.
37 Ике шәкерт, аның бу сүзләр ен ишет еп, Гайс ә арт ыннан китт еләр. 38 Гайс ә исә
борыл ып карап, аларн ың арттан кил үен күрде дә:
– Сезгә нәрсә кирәк? – диде.
Алар Аңардан:
– Рабби, Син кайд а яшис ең? – дип сор ад ыл ар. (Рабби – Ост аз диг ән мәгъ
нәдә.)
39 Гайс ә аларг а:
35

* 1:23 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 40:3.
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– Әйдәг ез Минем белән, үзег ез күр ерс ез, – диде.
Сәг ать дүртләр чамасы* иде. Алар, Гайс ә белән барып, кайда яшәг әнен күр
деләр һәм ул көнне Аның янында калд ылар.
40 Яхъян ың Гайс ә турынд а әйт к ән сүзләр ен ишет еп, Аның арт ынн ан китк ән
икенең берс е Шим ун Пет ернең берт уг ан кардәше Әнд ри иде. 41-42 Иң элек ул
Шим унн ы табып, аңа:
– Без Мәсихне очратт ык, – диде һәм аны Гайс ә янына алып килде. (Мәсих –
с
Май сөрт елг ән Зат* мәгънәс ендә.)
Гайс ә исә, Шим унг а карап:
– Син – Яхъя угл ы Шим ун. Синең исемең Кифас бул ыр, – диде. (Кифас һәм
Пет ер* диг ән исемнәр кыя мәгънәс ендә.)
43-44 Икенче көнне Гайс ә сГәл иләя г ә барырг а булд ы. Әнд ри белән Пет ер кеб ек
үк, Бәйт-Сайда шәһәр еннән булг ан Фил ипне очратт ы һәм аңа:
– Минем арт ымнан бар, – диде.
45 Фил ип, Нат ан аи лне табып алып:
– Без насарал ы Йосыф угл ы Гайс әне тапт ык. Аның хак ында Муса – Кан унда,
шулай ук спәйг амб әрләр дә язг аннар, – диде.
46 Нат ан аи л исә анн ан:
– Насарадан нинд и дә булса яхш ы нәрс ә чыг арм ы икән? – дип сорад ы.
– Барыйк, үзең күр ерс ең, – диде Фил ип.
47 Гайс ә, Үзенә таб а якынл аш ып кил үче Нат ан аи лне күр еп, аның хак ынд а:
– Менә чын исраи л и, аңарда һичн инд и мәкер юк, – диде.
48 Нат ан аи л Аңард ан:
– Син мине кая н беләс ең? – дип сорад ы.
– Фил ип чак ырг анч ы ук, инҗ ир агач ы төб ендә күрдем Мин сине, – дип җа
вап бирде Гайс ә.
49 – Ост аз! Син – А лл аһ ы Угл ы! Син – Иср аи л Патш ас ы! – дид е Аңа На
тан аи л.
50 Гайс ә:
– Син: «Мин сине инҗ ир агач ы төбендә күрдем», – дигәнемә күрә генә ышана
сыңм ы? Моннан да зуррак нәрсәләр күрерсең әле, – дип җавап бирде һәм, дәвам
итеп, – 51 Сезгә хак сүз әйтәм: күкләр ачыл уы н һәм Аллаһ ы сфәрештәләренең с Адәм
Угл ы с янына күтәрел үләрен һәм иңүләрен күрерсез, – диде.

* 1:39 Сәг ать дүртл әр чам асы

– грекча сүзгә-сүз: сәг ать уныннар чамасы. Сүзлектәге «Вак ыт
хисабы»н караг ыз.
* 1:41-42 Май сөрт елг ән Зат – Рух ан ил ар Алл аһ ы куш уы буенч а Исраи л патш асын билг елә
гәндә сайланг ан кешенең баш ына зәйт үн мае сөртә торг ан булг аннар. Аллаһ ы тарафыннан
дөнья н ы котк ару өчен сайлан ып май сөрт елг ән Зат – Мәсих.
* 1:41-42 Киф ас һәм Пет ер – арамей телендә «Кифас», грек телендә «Пет ер» диг ән исемнәр –
кыя мәгънәсендә.
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2

Гайсәнең суны шәрабка әйләнд ерүе

Өченче көнне Гәл иләя өлкәс енең Кәна шәһәр ендә туй узд ырылд ы, анда
Гайс әнең анасы да бар иде. 2 Гайс ә дә Үзенең шәкертләр е белән шул туйг а
чак ырылг ан иде. 3 Шәраб җитмәг әч, анасы Гайс әг ә:
– Аларн ың шәраблары беткән, – диде.
4 – Хан ым, син ни өчен мон ы Миң а әйт әс ең? Минем әле вак ыт ым килеп җит
мәде, – диде Гайс ә аңа.
5 Анасы хезмәтчеләрг ә:
– Ул сезг ә нәрс ә әйт с ә, шун ы эшләг ез, – диде.
6 Анд а яһүд иләр йол асы буенч а пакьлән ү өчен куе лг ан ике яки өч үлчәм* су
сыйд ырышл ы алт ы таш чүлмәк бар иде. 7 Гайс ә хезмәтчеләрг ә:
– Чүлмәкләрне су белән тут ырыг ыз, – дип әйт кәч, алар чүлмәкләрне мөлде
рәмә итеп тут ырд ылар.
8 Шунн ан соң Гайс ә аларг а:
– Инде чум ырып алыг ыз да туй башл ыг ына илт еп бир ег ез, – диде.
Алар илт еп бирделәр. 9 Туй башл ыг ы шәрабн ың кайдан икәнен белм и иде. Бу
турыда сун ы чум ырып алг ан хезмәтчеләр генә белә иде. Туй башл ыг ы, шәрабк а
әйләнг ән сун ы тат ып караг ач, кия үне үз янына чак ырып алып:
10 – Башт а һәркем яхш ы шәр аб бир ә, ә инде җит әрлек эчелг әч, нач арр аг ын
кит ер ә; ә син яхш ы шәрабн ы иң соңг а калд ырг ансың, – диде.
11 Шул ай итеп, Гәл иләя нең Кән а шәһәр ендә могҗ из ал ы гамәлләр ен башл ап
җиб әр еп, Гайс ә Үзенең дан ын күрс әтт е, һәм шәкертләр е Аңа иман кит ерделәр.
12 Шунн ан соң Ул, анасы, энеләр е һәм шәкерт ләр е белән берг ә Кәпәрн ау м
шәһәр енә килеп, берн ичә көнг ә шунда калд ы.
1

Гайсәнең сату-алучыларны Аллаһы йортын нан куып чыгаруы
Яһүд иләрнең сКот ыл у бәйр әме якынл ашк анд а, Гайс ә Иерус ал имг ә кил
де. 14 Анд аг ы Алл аһ ы йорт ынд а үгез, сарык, күг әрчен сат уч ыл арн ы һәм акч а
алм ашт ырып утыруч ыл арн ы күрг әч, Ул, 15 бауд ан чыбырк ы үреп, сарыкл ары,
үгезләр е белән берг ә һәммәс ен Алл аһ ы йорт ынн ан куы п чыг ард ы. Акч а ал
машт ыруч ыл арн ың акч ал арын чәчеп җиб әрде, өст әлләр ен ауд ард ы. 16 Күг әрчен
сат уч ыл арг а:
– Боларны моннан алып китегез! Атамның йортын базарга әйләндермәгез! – диде.
17 Шунда Аның шәкертләр е: «Йорт ың өчен җан атып көя м Мин»*, – дип языл
ган сүзләрне исләренә төшерделәр.
18 Шуннан яһүд иләр Гайс әдән:
– Болай эшләргә хок ук ың барл ыг ын безгә нинд и галәмәт белән исбат итә ала
сың? – дип сорад ылар.
13

* 2:6 ...ике

яки өч үлчәм... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ике яки өч метрет ес. Мет
рет ес – сыекл ык үлчәү берәмлег е, 40 л.
* 2:17 Караг ыз: «Зәбур», 68:10.
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19 Гайс ә аларг а:
– Бу с Аллаһ ы йорт ын җимереп ташлаг ыз, Мин аны өч көндә яңадан торг ыза
чакм ын, – диде.
20 Моңа җав ап итеп яһүд иләр:
– Бу Аллаһ ы йорт ы кырык алт ы ел төзелде, ә Син аны өч көндә генә торг ыза
алырсыңм ы? – дип әйттеләр.
21 Әмма Гайс ә, Аллаһ ы йорт ы дип, Үзенең тәне хак ында әйт кән иде. 22 Гайс ә
үледән терелтелгәч, шәкертләре Аның бу турыда әйт кәнен исләренә төшерделәр
һәм сИзг е язмага да, Гайсә әйт кән сүзләргә дә ышанд ылар.
23 Кот ыл у бәйр әме көннәр ендә Аның Иерусал имдә күрс әткән могҗ из ал ы гамәл
ләрен күреп, күпләр Гайсәгә иман китерделәр. 24-25 Әмма Гайсә кешеләргә ышан ыч
багламад ы, чөнк и аларн ың барысын да белә иде. Күңелләрендә нәрсә барын Ул
белгәнгә, кемнең дә булса Аңа кешеләр турында сөйләве кирәк түг ел иде.

3

Гайсә һәм Никәд им

Яһүд и башл ыкларн ың фарисейлардан булган Никәд им атл ысы 2 төнлә Гайсә
янына килеп:
– Остаз! Синең Аллаһ ыдан килгән Мөгалл им икәнеңне беләбез, чөнк и Син
күрсәткән могҗ изал ы гамәлләрне, Аллаһ ы үзе белән булмаса, беркем дә эшл и
алмас иде, – диде.
3 – Сиңа хак сүз әйт әм: яңадан тумаса, беркем дә с Аллаһ ы Патшал ыг ын күр ә
алмас, – диде аңа Гайсә җавап биреп.
4 Никәд им Аңардан:
– Кеше картайгач, яңадан ничек туа алсын? Ул, анасы карын ына кереп, икенче
тапк ыр туа алыр микән? – дип сорад ы.
5 Гайс ә җав абында:
– Сиңа хак сүз әйтәм: әгәр кеше судан һәм Рухтан тумаса, ул Аллаһ ы Патшал ы
гына керә алмас. 6 Тәннән туган – тән, Рухтан туган рух була. 7 Минем сиңа: «Сез
яңадан туарга тиешсез», – дип әйт үемә гаҗәпләнмә. 8 Җил кайда теләсә, шунда
исә, аның тавыш ын ишетәсең, ләк ин кайдан килеп, кая кит үен белм исең: Рухтан
туган һәркем белән нәкъ менә шулай була*, – дип әйтте.
9 Никәд им Аңардан:
– Ничек алай була алсын? – дип сорад ы.
10 – Син, Исраи л мөг алл име була торып, шун ы белм ис еңме?! – диде аңа Гай
сә. – 11 Сиңа хак сүз әйтәм: без нәрсә белсәк, шун ы сөйл ибез; нәрсә күрсәк, шуңа
шаһ итл ык бирәбез; ә сез безнең шаһ итл ыг ыбызн ы кабул итм исез. 12 Сез җирдәг е
хәлләр турында сөйләгәнемә ышанм ыйсыз икән, күктәг еләре хак ында сөйләсәм,
ничек ышан ырсыз? 13 Күктән иңгән Заттан башк а берәүнең дә күккә күтәрелгәне
юк. Ул Зат – Адәм Угл ы.
1

* 3:8 Грек

телендәг е «пнеу ма» диг ән сүз «җил» һәм «рух» диг ән мәгънәләрне аңлата.
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Адәм Угл ына симан итүче һәр кеше мәңг елек торм ыш алсын өчен, Муса чүл
дә еланн ы югарыга күтәргән кебек*, Адәм Угл ы да күтәрелергә тиеш. 16 Аллаһ ы
дөнья н ы шулк адәр яратт ы ки, Угл ына иман итүчеләрнең берсе дә һәлак булмасын,
ә бәлк и мәңг елек торм ыш алсын өчен, Үзенең бердәнбер Угл ын бирде.
17 Аллаһ ы Үз Угл ын дөнья н ы хөкем итү өчен түг ел, бәлк и дөнья Аның аша кот
карылсын өчен дөнья га җибәрде. 18 Аңа иман итүче хөкемгә тарт ылм ый, ә инде
иман итмәүче хөкемгә тарт ылд ы, чөнк и ул Аллаһ ын ың бердәнбер Угл ына иман
китермәде. 19 Хөкем исә шуннан гыйбарәт: дөнья га якт ыл ык килде, әмма кешеләр,
эшләре яман булганга, якт ыл ык урын ына караңг ыл ыкн ы яратт ылар. 20 Явызл ык
эшләүче һәркем якт ыл ыкк а нәфрәтләнә һәм, үзенең эшләре ачык күренмәсен дип,
аңа килм и. 21 Ә дөреслек буенча эш итүче, гамәлләренең Аллаһ ы арк ыл ы эшлән
гәнлег е ачык күренсен өчен, якт ыл ыкк а килә.
14-15

Чумд ыручы Яхъяның Гайсә турындагы шаһ итлыгы
Шуннан соң Гайсә шәкертләре белән Яһүд ия җиренә килде һәм алар белән
бергә шунда кал ып, хал ыкн ы суга чумд ырд ы. 23 Яхъя да Сал им янындаг ы күп сул ы
Айн унда суга чумд ыра иде. Кешеләр шунда киләләр һәм суга чумд ырылалар иде.
24 Ул вак ытт а әле Яхъя зинданг а утырт ылмаг ан була.
25 Шул вак ыт Яхъян ың шәкертләр е һәм бер яһүд и арасында пакьлән ү йоласы
турында бәхәс чыкт ы. 26 Алар, Яхъя янына килеп:
– Остаз! Менә Үрдүн аръягында синең белән булган һәм Аның турында син шаһитлык
биргән Кеше халыкны суга чумдыра, һәм барысы да Аның янына баралар, – диделәр.
27 Яхъя болай дип җав ап бирде:
– Күктән бирелмәгән булса, кеше үзенә бернәрсә дә кабул итә алм ый. 28 Сез –
«Мин Мәсих түг ел, әмма Аңардан алда җибәрелдем», – дип әйт кәнемне ишет үче
шаһ итлар. 29 Кияү егетенең кәләше була, ә кияү янында тыңлап торуч ы дуст ы,
аның тавыш ын ишетеп, шатлан ып куана. Минем куан ыч ым да шулай тул ы. 30 Ул
үсәргә, мин кечерәергә тиеш.
31 Югарыд ан Кил үче һәркемнән өст енр әк; ә җирдән булг ан җирнеке бул ып,
җирдәг ечә сөйләр. Күктән Кил үче һәркемнән өст ендер. 32 Ул күрг әннәре һәм
ишеткәннәре турында шаһ итл ык бирә, әмма Аның шаһ итл ыг ын берәү дә кабул
итм и. 33 Аның шаһ итл ыг ын кабул итүче исә Аллаһ ын ың хакл ы бул уы на инан уы н
расл ый. 34 Аллаһ ы җибәргән Зат Аллаһ ы сүзләрен сөйл и бит, Аллаһ ы Үз Рух ын
үлчәм ичә бирә. 35 Ата Үзенең Угл ын ярата һәм бар нәрсәне Аның кул ына тапш ыр
ган. 36 Угл ына иман итүче мәңг елек торм ышк а ия, ә Угл ына иман итмәүче торм ыш
күрмәя чәк, бәлк и аның өстендә Аллаһ ын ың ачуы торачак.
22

4

Гайсә һәм Самарея хатыны
1 Фарисейлар Гайсәнең Яхъяга караганда күбрәк шәкертләр җыюы һәм аларны суга

чумдыруы турында ишеттеләр, 2 хәлбуки кешеләрне Гайсә Үзе түгел, шәкертләре

* 3:14-15 Бу

урында Мусан ың чүлдә Аллаһ ы куш уы буенча бак ырдан ясалг ан еланн ы, колг аг а
беркет еп куеп, югарыг а күтәрүе турында языла (караг ыз: «Саннар», 21:9).
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суга чумдыра иде. 3 Үзе турында нәрсә сөйләгәннәрен белгәч, Гайсә, Яһүдияне кал
дырып, тагын Гәлиләяг ә китте. 4 Аңа сСамарея өлкәсе аша үтәргә туры килде.
5 Самар ея дә, Ягък уб үзенең угл ы Йосыфк а бирг ән җир биләмәс енә якын гына
урнашк ан Сух ар шәһәрендә, 6 Ягък уб коесы бар иде. Юлда арыган Гайсә шул кое
янына килеп утырд ы. Көн урталары иде. 7-8 Шәкертләре, ризык сат ып алу өчен,
шәһәргә киткәч, су алырга дип, бер Самарея хат ын ы килде. Гайсә аңа:
– Миңа эчәргә бирче, – диде.
9 Хат ын исә:
– Ничек итеп Син, яһүди була торып, миннән, Самарея хатыныннан, эчәргә сорый
сың? – диде. Ул бу сүзләрне яһүдиләр самареялеләр белән аралашмаганга күрә әйтте.
10 Гайс ә аңа болай җав ап бирде:
– Аллаһ ын ың бүләг ен һәм синнән: «Миңа эчәргә бирче», – дип сорауч ын ың Кем
икәнен белсәң, син үзең Аңардан сорар идең, һәм Ул сиңа тереклек суы бирер иде.
11 Хат ын Аңа:
– Әфәндем! Синең чум ырып алырга бернәрсәң дә юк, ә кое тирән. Син ул те
реклек суы н кайдан алырсың икән? 12 Бу коен ы безгә Ягък уб атабыз биргән: үзе
дә, балалары да, мал-туарлары да шуш ы коедан эчкәннәр. Син Ягък уб атабыздан
да бөегрәкме әллә? – дип сорад ы.
13 Гайс ә аңа:
– Бу сун ы эчкән һәркем янә сусар, 14 ә Мин бирәчәк сун ы эчкән кеше һичк айчан
сусамас. Мин биргән су аңарда мәңг елек торм ышк а ага торган чишмәгә әверелә
чәк, – дип җавап бирде.
15 – Әфәндем! Миңа шул сун ы бирче, аннан мин сусамас идем һәм, су алыр өчен,
монда килеп йөрмәс идем, – диде хат ын.
16 – Бар, иреңне чак ырып кил, – диде Гайс ә.
17 – Минем ирем юк, – дип җав ап бирде хат ын.
– Ирем юк, дип син дөресен әйттең, 18 чөнк и синең биш ирең булган, ә инде
хәзерг есе сиңа ир түг ел. Син мон ы дөрес әйттең, – диде Гайсә.
19 – Әфәндем! Күр әм, Син – пәйг амб әрс ең. 20 Безнең ата-бабаларыбыз Аллаһ ыг а
бу тауда табынганнар, ә сез, яһүд иләр, кешеләр табына торган урын Иерусал имдә
бул ырга тиеш, дип әйтәсез, – диде Аңа хат ын.
21 – Хан ым, ышан сүз емә, вак ыт җит ә: Атаг а табын уы г ыз бу тауда да, Иерусал им
дә дә булмая чак. 22 Сез кемгә табын уы г ызн ы белм исез, ә без кемгә табын уыбызн ы
беләбез, чөнк и кот ыл у яһүд иләрдән килә. 23 Әмма вак ыт җитеп килә, һәм килеп
тә җитт е инде, ул вак ытта чын күңелдән табын уч ылар Атага рух вә хак ыйк ать
белән табын ырлар, чөнк и Ата шунд ый табын уч ыларн ы эзл и. 24 Аллаһ ы Ул – Рух,
һәм Аңа табын уч ылар рух вә хак ыйк ать белән табын ырга тиешләр, – диде Гайсә.
25 – Мәсихнең киләчәг ен беләм. (Мәсих май сөрт елг ән Зат диг әнне аңлат а.) Ул,
килгәч, безгә бөтенесен аңлат ып бирер, – диде хат ын.
26 – Синең белән сөйләш үче Мин – ул Үзе, – дип әйтт е Гайс ә.
27 Шул вак ыт әйләнеп кайт к ан шәкертләр е, Аның хат ын белән сөйләшеп торуы н
күреп гаҗәпләнделәр, әмма берсе дә: «Син аңардан нәрсә сорыйсың?» – яки: «Бу
хат ын белән нәрсә турында сөйләшәсең?» – дип сорамад ы.
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Хат ын, су чүлмәг ен калд ырып, шәһәргә китте һәм андаг ы кешеләргә:
– Барып караг ыз әле, кылган эшләремнең бөтенесен әйтеп биргән Кешене
күрерсез; Ул Мәсих түг елме икән? – диде.
30 Һәм кешеләр, шәһәрдән чыг ып, Гайс ә янына китт еләр.
31 Ул арада шәкертләр е Аны:
– Остаз! Ашап ал инде, – дип кыстарга керештеләр.
32 – Минем сез белм и торг ан ризыг ым бар, – диде аларг а Гайс ә.
33 Шәкертләр е үзара:
– Әллә Аңа берәрсе ашарга китерде микән? – диештеләр.
34 – Ризыг ым – Мине җиб әрг ән Затн ың ихт ыя рын үтәү һәм Аның эшен төг әлләү.
35 Сез: «Таг ын дүрт айдан урак өст е җит әчәк», – дис ез түг елме? Ә Мин сезг ә әйт әм:
әйбәтләп караг ыз, игеннәр агарып уракк а өлг ергән инде. 36 Уракч ы эш хак ы ала
һәм мәңг елек торм ыш өчен уңыш җыя. Шуңа күрә, чәч үче белән уруч ы бергә ку
ана ала. 37 Шулай итеп, бу очракк а «Берсе чәчә, ә икенчесе ура», дигән әйтем туры
килә. 38 Мин сезне үзег ез үстермәгәнне урырга җибәрдем, анда башк алар эшләгән
иде, ә сез аларн ың хезмәт уңыш ын җыясыз, – диде Гайсә аларга.
39 «Кылг ан эшләр емнең бөт енес ен әйт еп бирде», – дип шаһ итл ык иткән хат ын
ның сүзен ишеткәч, әлеге шәһәрдәге самарея леләрнең күбесе Гайсәгә иман китерде.
40 Шунл ыкт ан, самар ея леләр Аның янына килеп, Аңардан үзләр е янында кал уы н
үтенеп сорад ылар, һәм Ул анда ике көнгә калд ы. 41 Аның сүзләрен ишетеп, таг ын
да күбрәк кеше Аңа иман китерде, 42 ә тег е хат ынга исә:
– Без инде синең сүзләреңнән түгел, бәлки Аның сүзләрен үзебез ишетеп һәм Аның,
чыннан да, дөньяны сКоткаручы Мәсих икәнен белеп, Аңа ышанабыз, – диделәр.
28
29

Гайсәнең сарай әһеле углын савыктыруы
Ике көн үткәч, Гайсә бу шәһәрдән Гәл иләя гә китте. 44 «Пәйгамбәрне үз илендә
ихт ирам итм иләр», – дип, Гайсә Үзе үк шаһ итл ык биргән иде. 45 Ләк ин Ул Гәл и
ләя гә килгәч, кешеләр Аны бик теләп кабул иттеләр, чөнк и алар Иерусал имдәг е
бәйрәмгә барып, Гайсә эшләгән барл ык эшләрне күргәннәр иде.
46 Шуннан соң Гайс ә тег е чакт а сун ы шәрабк а әйләндерг ән урынг а – Гәл иләя
нең Кәна шәһәренә яңадан килде. Кәпәрнау мда угл ы авыру булган бер сарай әһеле
бар иде. 47 Сарай әһеле, Гайсәнең Яһүд ия дән Гәл иләя гә килгәнен ишетеп, Аның
янына китте. Ул Гайсәдән үлем түшәг ендә ятк ан угл ын, килеп, савыкт ыруы н ял
варып сорад ы.
48 – Илаһ и билг еләр һәм могҗ из алар күрмәс әг ез, сез бит ышанмая чаксыз, – ди
де аңа Гайсә.
49 Сарай әһеле исә:
– Әфәндем! Балам үлгәнче килә күр инде, – диде.
50 Шунда Гайс ә:
– Бар, өеңә кайт, угл ың исән, – диде.
Сарай әһеле, Гайсәнең сүзенә ышан ып, кайт ып китте. 51 Кайт ып барганда ук,
хезмәтчеләре очрап, угл ын ың исән бул уы н әйттеләр. 52 «Аңа кайсы сәгатьтә хәл
керде?» дигән соравына, алар:
43

1566

Яхъя 4, 5

– Кичә көндезг е сәгать берләрдә бизгәк аңардан китте, – дип җавап бирделәр.
53 «Угл ың исән» диг ән сүзләрне Гайс әнең нәкъ шул сәг атьт ә әйт үен аңлаг ач, әти
кеше үзе дә, йорт ындаг ыларн ың барысы да Гайсәгә иман китерделәр.
54 Бу – Гайс әнең Яһүд ия дән Гәл иләя г ә килг әч күрс әткән икенче могҗ из ал ы
гамәле булд ы.

5

Буа янында савыктыру

Шуннан соң Гайсә Иерусал имдәг е бер яһүд и бәйрәменә килде. 2 Иеруса
лимдәг е Сарык капк асы янында яһүдчә Бәйт-Хазда* дип аталган буа бар иде.
Ул биш әйван* белән урат ып алынган булган. 3 Анда бик күп авырулар: сук ырлар,
аксаклар һәм парал ич сукк ан кешеләр [су кузгал уы н көтеп] яталар иде. [4 Чөнк и
Раббын ың бер фәрештәсе, вакыт-вакыт буага төшеп, сун ы болгата, һәм су болган у
белән, аңа беренче бул ып кергән кеше теләсә нинд и авырудан да савыга икән.]*
5 Шунда утыз сиг ез ел буе авырып ятуч ы бер кеше бар иде.
6 Гайс ә ул кешене күрде һәм, аның озак вак ыт урын өст ендә ятуы н белеп, аңардан:
– Савыг ырга тел исеңме? – дип сорад ы.
7 – Әфәндем, су болг анг ан вак ытт а мине буаг а төшер ер кеше юк бит, мин анда
барып җиткәнче, башк а берәү инде төшеп өлг ергән була, – дип җавап бирде авыру.
8 Гайс ә аңа болай диде:
– Тор, ятаг ыңн ы ал да йөр.
9 Кеше шунда ук тер елде һәм ятаг ын алып йөр еп китт е.
Бу хәл сшимбә көнне булд ы. 10 Шуңа күрә яһүд иләр савыкк ан кешегә:
– Бүг ен шимбә көн, безнең кан ун буенча син ятаг ыңн ы алып йөрергә тиеш тү
гел, – диделәр.
11 Ул болай дип җав ап бирде:
– Мине савыкт ырган Кеше миңа: «Ятаг ыңн ы ал да йөр», – дип әйтте.
12 – «Ятаг ыңн ы ал да йөр», – дип әйт кән Кеше кем Ул? – дип сорад ылар аңардан.
13 Гайс ә җые лг ан хал ык арасын а кер еп югалг анг а, савыкк ан кеше Аның кем
икәнен белм и иде.
14 Соңрак Гайс ә аны Аллаһ ы йорт ында очрат ып:
– Менә син савыкт ың. Үзеңә таг ын да начаррак булмасын өчен, инде башк а гө
наһ кылма, – диде.
15 Ул кеше, яһүд иләр янына барып, үзен савыкт ыруч ын ың Гайс ә икәнен әйтт е.
1

Атасы нәрсә эшләсә, Углы да шуны эшләр
Шуш ы эшне шимбә көнне эшләгәне өчен, яһүд иләр Гайсәне эзәрлекл и баш
лад ылар. 17 Гайсә исә аларга:
– Минем Атам әле һаман эшл и, Мин дә эшл им, – диде.
16

* 5:2 Бәйт-Хазд а

– шәфк ать йорт ы диг ән мәгънәдә.
– баг анал ы ачык терраса, галерея.
5:3, 4 Кайб ер кулъязм ал ард а җәя ләр эчендәг е сүзләр дә бар.

* 5:2 Әйван
*
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18 Яһүд иләр Аны шимб ә көнен бозуы өчен генә түг ел, бәлк и, бигр әк тә Аллаһ ын ы
Үзенең Атасы дип, Үзен Аллаһ ыга тиңләгәне өчен дә үтерергә теләделәр.
19 Гайс ә аларн ың бу теләкләр енә:
– Сезгә хак сүз әйтәм: Угыл Үзе генә һичнәрсә эшл и алм ый. Ул бары тик Атасын
нан күргән эшләрне генә эшл и ала, – диде. – Атасы нәрсә эшләсә, Угл ы да шун ы
эшләр. 20 Ата Үзенең Угл ын ярата һәм Үзе эшләгән һәр эшен Аңа күрсәтә. Сезнең
исег ез китәрлек моннан да зуррак эшләр күрсәтер әле Ул Аңа. 21 Ата үлгәннәрне
терелтеп җанланд ырган кебек, Угл ы да, кемне теләсә, шун ы җанланд ыра. 22 Ата
беркемне дә хөкем итм и, ә Ул бөтен хөкемне Угл ына тапш ырд ы. 23 Атан ы ихт ирам
иткән кебек, барысын ың да Угл ын ихт ирам итүен тел и бит Ул. Кем Угл ын ихт ирам
итм и, шул Аны җибәргән Атан ы да ихт ирам итм и.
24 Сезг ә хак сүз әйт әм: Минем сүз емне тыңлауч ы һәм Мине җиб әрг ән Затк а иман
итүче кеше мәңг елек торм ышк а ия. Ул кеше хөкемгә дучар булмая чак, чөнк и инде
үлемнән торм ышк а күчкән була. 25 Сезгә хак сүз әйтәм: үлекләр Аллаһ ы Угл ын ың
тавыш ын ишетер вак ыт җитә һәм килеп җитте дә инде. Аны ишеткәннәр терелер.
26 Үзендә торм ыш булг ан кеб ек, Ата Угл ын а да Үз-Үзендә торм ышк а ия бул у
кодрәте бирде. 27 Ата Угл ына хөкем итү хок ук ын да тапш ырд ы, чөнк и Ул – Адәм
Угл ы. 28 Моңа гаҗәпләнмәг ез. Кабердәг еләрнең һәммәсе Аллаһ ы Угл ын ың тавы
шын ишетәчәк вак ыт җитә. 29 Шунда үлекләр каберләреннән чыгачак: яхш ыл ык
эшләгәннәре – яшәү, ә явызл ык эшләгәннәре хөкем ител ү өчен тереләчәк. 30 Мин
Үзлег емнән бернәрсә эшл и алм ыйм; Аңардан ничек ишетсәм, шулай хөкем итәм,
һәм Минем хөкемем гадел, чөнк и Мин Үз ихт ыя рымн ы түг ел, бәлк и Мине җибәр
гән Затн ың ихт ыя рын үтәргә тырышам.

Гайсә хакында шаһ итлыклар
Әгәр дә Мин Үзем хак ында Үзем шаһ итл ык бирәм икән, шаһ итл ыг ым берн игә
дә тормас иде. 32 Минем хакта шаһ итл ык бирүче башк а Берәү бар, һәм Мин беләм:
Аның Минем хакта биргән шаһ итл ыг ы хак. 33 Сез Яхъя янына кешеләр җибәрдег ез,
һәм ул хак ыйк ать хак ында шаһ итл ык бирде. 34 Ләк ин Мин кешеләрнең шаһ итл ы
гына мохтаҗ түг ел, ә боларн ы сез котк арылсын өчен әйтәм.
35 Яхъя януч ы һәм нур бирүче якт ырт к ыч иде, ә сез аның якт ысында бик аз вак ыт
кына куанмакч ы булд ыг ыз. 36 Әмма Минем шаһ итл ыг ым Яхъян ык ыннан зуррак:
Мин Атамн ың тәмамларга дип биргән эшләрен башк арам. Шуларн ың һәммәсе
Мине Атам җибәргәненә шаһ итл ык бирә. 37 Мине җибәргән Ата Үзе Минем хакта
шаһ итл ык итте. Сезнең берк айчан да Аның тавыш ын ишеткәнег ез, йөзен күргә
нег ез юк. 38 Аның сүзе сездә яшәм и, чөнк и сез Ул җибәргән Затк а ышанм ыйсыз.
39 Мәңг елек торм ышк а ия бул ырг а теләп, сез Изг е язмада язылг аннарн ы тикшер ә
сез, ә алар нәкъ Минем хакта шаһ итл ык бирәләр. 40 Әмма сез, торм ышк а ия бул у
өчен, Минем яныма килергә теләм исез.
41 Кешеләрнең Мине данлауларына мохт аҗл ыг ым юк, 42 ә Мин сезне беләм: сездә
Аллаһ ын ы ярат у юк. 43 Мин Атам исеменнән килдем – сез Мине кабул итм исез,
ә үз исеменнән килгәнне кабул итәсез. 44 Сез бер-берегездән дан кабул итәсез,
31
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ә бердәнбер Аллаһ ыдан булган данн ы эзләм исез. Шулай булгач, сез ничек итеп
ышана алырсыз икән?
45 Мин сезне Атам алдында гаепләрмен дип уйламагыз. Сезне гаепләүче – сез өмет
баглаган Муса. 46 Сез Мусага ышансагыз, Миңа да ышаныр идегез, чөнки ул Минем
хакта язды. 47 Ул язганнарга ышанмый торып, Минем сүзләремә ничек ышанырсыз?!

6

Биш меңне ашату

Шуннан соң Гайсә Гәл иләя күленең аръя г ына китте. Ул күл Тибериас күле
дип тә атала иде. 2 Авыруларн ы савыкт ырган могҗ изал ы гамәлләрен күреп,
Аның арт ыннан бик күп хал ык иярде. 3 Гайсә, тауга менеп, анда шәкертләре белән
бергә утырд ы. 4 Шул вак ытта яһүд иләрнең Кот ыл у бәйрәме якынлаш ып килә иде.
5 Гайс ә күзләр ен күт әрде һәм Үзенә таба күп хал ыкн ың кил үен күр еп, Фил ипкә:
– Аларн ы ашат у өчен, икмәк кайдан сат ып алырбыз икән? – диде.
6 Ул бу сүзләрне Фил ипне сынау өчен генә әйтт е, чөнк и Үзе нәрс ә эшләя чәг ен
белә иде. 7 Фил ип:
– Аларн ың һәрберсенә аз-аз гына бирү өчен дә, ике йөз динарл ык* икмәк җит
мәс, – дип җавап бирде.
8 Шәкертләр енең берс е, Шим ун Пет ернең берт уг ан кардәше Әнд ри:
9 – Монда бер малайн ың биш арпа икмәг е һәм ике бал ыг ы бар, әмма монд ый
күп хал ык өчен ул нәрсә инде? – диде.
10 – Хал ыкк а утырырг а куш ыг ыз, – диде Гайс ә.
Ул урында исә чирәм күп иде. Хал ык чирәмгә утырд ы. Алар арасында ир-атлар
гына биш меңгә якын иде. 11 Гайсә икмәкне алд ы да, шөкрана итеп, утыруч ылар
га өләште. Бал ыкларн ы да һәркемгә теләгәнчә өләшеп чыкт ы. 12 Һәммәсе ашап
туйгач, шәкертләренә:
– Калган сын ыкларн ы җыеп алыг ыз, бернәрсә дә әрәм булмасын, – диде.
13 Кешеләр ашаг ан биш арпа икмәкт ән калг ан сын ыкларн ы җыеп, аларн ы уни ке
кәрзингә тут ырд ылар.
14 Гайс ә эшләг ән могҗ из ал ы гамәлне күр еп, кешеләр:
– Дөнья га килергә тиеш булган Пәйгамбәр, чынлап та, Шуш ыд ыр, – диештеләр.
15 Гайс ә исә, аларн ың Үзен көч белән патша итеп куя рг а теләүләр ен белеп, ял
гызы гына таг ын тауга менеп китте.
1

Гайсәнең су өстеннән атлап килүе
Кич җиткәч, Гайсәнең шәкертләре күл буена төштеләр дә, 17 көймәгә утырып,
күл аръя г ындаг ы Кәпәрнау мга таба йөзеп киттеләр. Караңг ы төште, ә Гайсә исә
һаман күренмәде. 18 Күлдә кат ы җил купк анл ыктан, дулк ыннар көчәйде. 19 Бишалты чакрым чамасы* киткәннән соң, алар Гайсәне күреп алд ылар. Ул, су өстеннән
атлап, көймәгә якынлаш ып килә иде. Шәкертләр курк ып калд ылар.
16

* 6:7 Дин ар

– көмеш тәңкә. Эшченең бер көнлек хезмәт хак ын тәшк ил итә.
чакрым чамасы... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: егерме биш-утыз
стад ия; стад ия – озынл ык үлчәү берәмлег е, 192 м.

* 6:19 Биш-алты
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Әмма Гайсә аларга:
– Бу – Мин! Курыкмаг ыз! – диде.
21 Алар Аны көймәг ә алырг а теләделәр, ләк ин нәкъ шул чакт а көймә алар бара
торган ярга җитеп туктад ы.
20

Гайсә – тормыш икмәге
Икенче көнне дә хал ык күлнең тег е ярында тора иде әле. Алар анда бер генә
көймә бул уы н, ул көймәгә шәкертләрнең генә утырып кит үен, ә Гайсәнең анда
утырмаган ын күргәннәр иде. 23 Ул арада Тибериастан башк а көймәләр килеп тук
тад ылар. Көймәләр туктаган урын с Хак им Гайсә шөкрана итеп биргән икмәкне
кешеләр ашаган җиргә якын иде. 24 Шулай итеп, Гайсәнең дә, Аның шәкертләре
нең дә анда юкл ыг ын күргәч, хал ык, көймәләргә утырып, Кәпәрнау мга Гайсәне
эзләргә китте. 25 Аны күлнең аръя г ында эзләп тапк ач:
– Остаз! Син монда кайчан килдең? – дип сорад ылар.
26 Гайс ә аларг а:
– Сезгә хак сүз әйтәм: сез Мине могҗ изал ы гамәлләр күргәнгә түг ел, бәлк и туй
ганч ы икмәк ашаганга эзл исез. 27 Фан и ризык өчен түг ел, мәңг елек торм ыш бирә
торган ризык өчен тырыш ыг ыз. Аны сезгә Адәм Угл ы бирәчәк, чөнк и Аллаһ ы Ата,
Адәм Угл ын хуплап, Үзенең тамгасын салд ы, – диде.
28 Аннан соң алар:
– Аллаһ ы эшләрен башк ару өчен, безгә нәрсә эшләргә кирәк? – дип сорад ылар.
29 – Ул Кемне җиб әрг ән булса, сез Шуңа иман итег ез, Аллаһ ын ың эше – менә
шул, – дип җавап бирде Гайсә.
30 Алар:
– Сиңа иман китерерлек нинд и галәмәт күрсәтерсең? Нәрсә кыл ырсың? 31 Без
нең ата-бабаларыбыз чүлдә манна* ашаганнар. Бу турыда Изг е язмада «Ул аларга
ашар өчен күктән икмәк бирде»* дип язылган, – диделәр.
32 Гайс ә аларг а:
– Сезгә хак сүз әйтәм: сезгә күктән икмәк биргән – Муса түг ел. Күктән хак
икмәкне сезгә Минем Атам бирә. 33 Аллаһ ы икмәг е Ул – күктән иңеп, дөнья га
торм ыш Бирүче, – диде.
34 Алар Гайс әг ә:
– Әфәндем! Безне һәрвак ыт шунд ый икмәк белән тәэм ин итеп торч ы, – диделәр.
35 Гайс ә исә болай дип әйтт е:
– Мин – торм ыш икмәг е. Яныма кил үче һичк айчан ачыкмас, Миңа иман итүче
һичк айчан сусамас. 36 Әмма Мин сезгә әйткәндәй, сез Мине күргән булсаг ыз да
ышанмыйсыз. 37 Атам Миңа биргән һәркем Миңа киләчәк. Килгәннәрне һичкайчан
куы п җибәрмәя чәкмен, 38 чөнк и Мин Үз ихт ыярымн ы түг ел, бәлк и Мине җибәргән
Атам ихт ыя рын башк ару өчен күктән иңдем. 39 Мине җибәргән Атамн ың ихт ыя ры
22

* 6:31 Манн а

– Аллаһ ы борынг ы Исраи л халк ын Мисыр колл ыг ыннан чыг арг ач, чүлдә туй
дыру өчен күктән җибәрг ән ризык.
* 6:31 Караг ыз: «Зәбур», 77:24.
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исә шул: Ул Миңа биргәннәрнең берсен дә югалт м ыйча, ахирәт көнендә аларн ың
барысын да үледән терелтергә тиешмен. 40 Мине җибәргән Атам Угл ын күрүче һәм
Аңа инан уч ы һәркемнең мәңг елек торм ышк а ия бул уы н тел и. Мин аны ахирәт
көнендә терелтеп торг ызачакм ын.
41 Аның: «Мин – күкт ән иңг ән икмәк» диг әне өчен, яһүд иләр Аңардан зарлан
дылар. 42 Алар үзара болай диештеләр:
– Бу Йосыф угл ы Гайсә түг елме соң? Без Аның атасын да, анасын да беләбез
бит. Ничек Ул: «Мин күктән иңдем», – дип сөйл и ала икән?
43 Гайс ә аларг а болай дип җав ап бирде:
– Үзара сукран ышмаг ыз. 44 Мине җиб әрг ән Ата алып килмәс ә, яныма беркем
дә килә алм ый, Мин исә шул кешене ахир әт көнендә тер елт еп торг ыз ачакм ын.
45 Пәйг амб әрләрнең язм ал арынд а: «Һәммәс е дә Алл аһ ы тар афынн ан өйр әт елә
чәк»*, – дип язылг ан. Атан ы ишеткән, Аңардан өйрәнгән һәркем Минем янг а килә.
46 Бу әле кем дә булс а Атан ы күрг ән диг ән сүз түг ел; Атан ы Алл аһ ыд ан килг ән
Зат кына күрг ән. 47 Сезг ә хак сүз әйт әм: Миңа иман итүче мәңг елек торм ышк а
ия. 48 Мин – торм ыш икмәг е. 49 Сезнең аталарыг ыз чүлдә манна ашаг аннар һәм
шуңа карамаст ан үлеп киткәннәр. 50 Ә бу күкт ән иңүче икмәк исә шунд ый ки,
аны ашауч ы үлмәя чәк. 51 Мин – күкт ән иңг ән тер е икмәк, бу икмәкне ашауч ы
мәңг е яшәр. Мин бир әчәк икмәк исә ул – Минем тәнем. Мин аны дөнья яшәс ен
өчен бир әчәкмен.
52 Шуннан соң яһүд иләр ачулан ыш ып:
– Бу Кеше ничек Үзенең тәнен безгә ашар өчен бирә алыр икән? – дип, үзара
бик кат ы бәхәсләштеләр.
53 Гайс ә исә болай дип әйтт е:
– Сезгә хак сүз әйтәм: Адәм Угл ын ың тәнен ашамасаг ыз һәм Аның кан ын эч
мәсәг ез, сездә торм ыш булмая чак. 54 Минем тәнемне ашаган һәм кан ымн ы эчкән
исә мәңг елек торм ышк а ия. Мин аны ахирәт көнендә терелтәчәкмен. 55 Минем
тәнем – чын ризык, кан ым – чын эчемлек. 56 Тәнемне ашаган һәм кан ымн ы эч
кән – Миндә, Мин исә аңарда яшим. 57 Мине мәңг е тере Атам җибәрде һәм Мин
Атам аша яшим, шулай ук Мине ашауч ы да Минем аша яшәя чәк. 58 Күктән иңгән
икмәк менә шулд ыр. Ул икмәк сезнең аталарыг ыз ашаган маннага охшамаган, алар
үлеп киткәннәр. Ә бу икмәкне ашауч ы мәңг е яшәя чәк.
59 Гайс ә боларн ы Кәпәрнау мда сгыйбадәтх анәдә гыйлем бирг ән вак ытт а сөй
ләгән иде.
Сез дә китәргә телисезме?
Гайсәнең күп шәкертләре, бу сүзләрне ишеткәннән соң:
– Нинд и авыр сүзләр! Боларн ы кем тыңл ый алсын? – диделәр.
61 Әмма Гайс ә шәкертләр енең сукран уларын белеп:
– Сезне шуш ы рәнҗетәме? 62 Әгәр сез Адәм Угл ын ың элек булган урын ына кү
тәрел үен күрсәг ез, нәрсә бул ыр? 63 Рух Ул – торм ыш бирүче, кеше үз көче белән
60

* 6:45 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 54:13.
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һичнәрсәгә ирешә алм ый; Мин сезгә сөйләгән сүзләр – рух һәм торм ыш. 64 Әмма
араг ызда иман итмәүчеләр дә бар, – дип әйтте.
Гайсә бит кемнең иман итмәвен һәм кемнең Үзенә хыя нәт итәчәг ен баштан ук
белә иде.
65 Ул сүз ен дәв ам итеп:
– Менә шун ың өчен Мин сезгә, Атам җибәрмәсә, Минем янга беркемнең дә
килә алмая чаг ын әйттем, – диде.
66 Шул вак ытт ан башлап шәкертләр енең күб ес е Гайс әдән аерыл ып китт еләр,
башк а Аның белән бергә йөрмәделәр.
67 Шунда Гайс ә уни ке шәкерт еннән:
– Сез дә китәргә тел исезме? – дип сорад ы.
68 Шим ун Пет ер Аңа:
– Хакимем! Без кем янына барыйк соң? Мәңгелек тормыш сүзләре Синдә бит. 69 Без
Сиңа иман итәбез, Сине Аллаһының Изге Заты дип таныйбыз, – дип җавап бирде.
70 Гайс ә аларг а:
– Мин сезнең уни кег езне сайлап алд ым түг елме? Әмма берег ез – сибл ис, – диде.
71 Ул бу сүзләрне, Үзенә хыя нәт итәчәк, уни кенең берс е булг ан Шим ун угл ы
Яһүдә Иск ариот хак ында әйтте.

7

Гайсә һәм Аның энеләре

1 Шуннан соң Гайс ә Гәл иләя дә йөрде. Ул Яһүд ия дә йөр ерг ә теләмәде, чөнк и
яһүд иләр Аны үтерергә җай эзл иләр иде. 2 Яһүд иләрнең сЧат ырлар бәйрәме
якынлаша иде, һәм 3 энеләре:
– Гәл иләя дән Яһүд ия гә бар, Син эшләгән эшләрне шәкертләрең дә күрсен.
4 Әгәр кеше үзен тан ыт ырг а тел и икән, эшен яшер ен рәв ешт ә эшләм и. Шунд ый
эшләр эшл исең икән, Үзеңне дөнья га тан ыт, – диделәр.
5 Аңа хәтт а энеләр е дә ышанмад ылар.
6 Гайс ә аларг а болай дип әйтт е:
– Минем вак ыт әле килеп җитмәде, ә сезнең өчен теләсә кайсы вак ыт кулай.
7 Дөнья сезг ә нәфр әт белән карам ый, ә Миңа нәфр әтләнә, чөнк и Мин эшләр енең
явыз булганл ыг ына һәрвак ыт шаһ итл ык биреп торам. 8 Сез бәйрәмгә барыг ыз, ә
Мин барм ыйм, чөнк и Минем вак ыт әле җитмәде.
9 Ул, аларг а шулай дип, Гәл иләя дә калд ы, 10 әмма, энеләр е киткәч, яшер ен рә
вештә Үзе дә бәйрәмгә бард ы.

Гайсә Чатырлар бәйрәмендә
Ә яһүд иләр исә Гайсәне бәйрәмдә эзләп:
– Ул кайда икән? – дип сорад ылар.
12 Аның хак ында хал ык арасында күп сүзләр йөрде. Кайб ерләр е: «Ул яхш ы Ке
ше», – диде, башк алары исә: «Юк, Ул хал ыкн ы азд ыра», – дип сөйләде. 13 Әмма,
яһүд иләрдән курк ып, Аның хак ында беркем дә ачык итеп сөйләмәде.
14 Ә инде бәйр әм урт асында Гайс ә Аллаһ ы йорт ына кер еп гыйлем бир ә башла
ды. 15 Яһүд иләр:
11
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– Бу Кеше укымаган булса, шулк адәр нәрсәне кайдан белә икән?! – дип гаҗәп
ләнделәр.
16 Гайс ә аларг а:
– Минем өйр әт үем Үземнеке түг ел, Мине җиб әрг ән Затныкы. 17 Кем Аның
ихт ыя рын башк арырг а тел и, шул кеше бу өйрәт үемнең Аллаһ ыданм ы яки аны
Үземнән генә сөйләвемне белер. 18 Үз исеменнән сөйләүче үзенә дан эзл и, ә Үзен
җибәргән Затк а дан-шөһрәт яулаучы эчкерсездер һәм Аңарда ялган юк, – дип әйт
те. – 19 Муса сезгә Кан ун бирде түг елме? Ә сезнең берег ез дә аны үтәм и. Ни өчен
Мине үтерергә йөрисез?
20 – Сиңа җен каг ылд ым ы әллә? Кем Сине үтер ерг ә йөри?! – диде хал ык.
21 Гайс ә сүз ен дәв ам итт е:
– Мин бер эш эшләдем һәм сез һәммәг ез шуңа гаҗәпләнәсез. 22 Муса сезгә сөн
нәт тапш ырд ы (гәрчә ул Мусадан түг ел, бәлк и аталардан килә), шуңа күрә шимбә
көнне ир балан ы ссөннәткә утыртасыз. 23 Муса кан ун ы бозылмасын дип, шимбә
көнне ир бала сөннәткә утырт ыла ала икән, шимбә көнне бер кешене бөтенләй
савыкт ырган ым өчен, нигә Миңа ачуы г ыз килә? 24 Тышк ы күренешкә генә карап
хөкем итмәг ез, бәлк и дөрес хөкем итег ез.
Гайсә – Мәсихме?
Шунда кайбер иерусал имлеләр бер-берсенә:
– Бу әллә яһүд иләрнең башл ыклары үтерергә теләгән Кешеме? 26 Әнә Ул ачыктан-ачык сөйл и, ә алар Аңа бер сүз дә әйт м иләр: әллә Аны чыннан да Мәсих дип
уйл ыйлар микән? 27 Әмма, Мәсих килгәндә, Аның кайдан икәнлег ен беркем дә
белмәс. Без исә бу Кешенең кайдан икәнен беләбез, – диделәр.
28 Гайс ә, Аллаһ ы йорт ында гыйлем бирг әндә, көчле тавыш белән болай диде:
– Сез Мине һәм кайдан икәнемне дә беләсез. Ләк ин Мин Үзлег емнән килмәдем,
һәм Мине җибәргән Зат хак. Сез Аны белм исез, 29 ә Мин Аны беләм, чөнк и Мин
Аңардан килдем, Мине Ул җибәрде.
30 Алар Гайс әне кулг а алырг а теләделәр, ләк ин берс е дә Аңа кул тидермәде, чөн
ки Аның вак ыт ы килеп җитмәгән иде әле. 31 Хал ык арасында исә күп кешеләр Аңа
иман китерделәр һәм:
– Мәсих килгәч, бу Зат күрсәткәннән дә күбрәк могҗ изал ы гамәлләр күрсәтер
микән? – диештеләр.
32 Фарис ейлар хал ыкн ың Гайс ә хак ында шунд ый сүз йөрт кәннәр ен ишетт еләр,
һәм баш рух ан илар белән фарисейлар, Аны кулга алу өчен, тәрт ип саклауч ыларн ы
җибәрделәр. 33 Гайсә исә:
– Мин сезнең арада озак булмам, Мине җибәргән Зат янына тиздән кире кай
тачакм ын. 34 Мине эзләрсез, әмма тапмассыз. Мин булачак урынга сез килә ал
массыз, – дип әйтте.
35 Мон ы ишеткән яһүд иләр үзара:
– Без таба алмасл ык нинд и урынга китмәкче була икән? Әллә греклар арасына
тарал ып яшәүче яһүд иләр янына китеп, грекларн ы өйрәтергә тел и микән? 36 «Мине
25
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эзләрсез, әмма тапмассыз. Мин булачак урынга сез килә алмассыз» дигән сүзләре
нәрсәне аңлата икән? – диештеләр.
37 Бәйр әмнең соңг ы, бөек көнендә Гайс ә, торып басып, көчле тавыш белән бо
лай дип әйтте:
– Кем сусаса, шул Минем янга килсен һәм эчсен. 38 Изг е язмада әйтелгәнчә,
Миңа иман итүченең «күңел түреннән елгалар бул ып тереклек суы агачак».
39 Ул мон ы Үзенә иман итүчеләр алачак Рух хак ында әйтт е. Әле Гайс ә данлан
маганга, аларга Изг е Рух бирелмәгән иде.
40 Хал ык арасынд а кайб ерләр е Аның бу сүзләр ен ишет еп: «Ул – чынл ап та
вәгъдә ителг ән Пәйг амб әр», – диделәр. 41 Берләр е: «Бу – Мәсих», – диешс ә, ә
башк алары: «Мәсих Гәл иләя дән килер микән? 42 Изг е язмада Мәсих Давыт нәс е
леннән булачак һәм Давыт яшәг ән Бәйт-Лехем авыл ыннан киләчәк, дип язылг ан
түг елме?» – диделәр.
43 Шулай итеп, хал ык арасында Гайс ә хак ында бәхәс чыкт ы. 44 Кайб ерләр е Аны
кулга алырга теләделәр, ләк ин берсе дә Аңа кул тидермәде.
45 Тәрт ип саклауч ылар баш рух ан илар һәм фарис ейлар янына кайт к ач:
– Ни өчен Аны тот ып китермәдег ез? – дип сорад ылар алардан.
46 – Бер әүнең дә әле ул Кешедәй сөйләг әне юк, – дип җав ап бирделәр тәрт ип
саклауч ылар.
47 – Әллә сез дә алданд ыг ызм ы?! – диделәр фарис ейлар. – 48 Башл ыкларн ың
яки фарисейларн ың берәрсе Аңа иман китердеме? 49 Ә Кан унн ы белмәүче бу ха
лык ләгънәт ителгән.
50 Шунда фарис ейларн ың берс е, элек Гайс ә янына килеп киткән Никәд им бо
лай диде:
51 – Иң элек кешене тыңлам ыйча һәм аның нәрс ә эшләг әнен белм ичә безнең
кан ун аны хөкем итәме?
52 – Әллә син дә Гәл иләя дәнме? Тикшер еп кара һәм күр ерс ең: Гәл иләя дән һич
тә пәйгамбәр чыкмас, – дип җавап бирделәр аңа.
Уйнашлыкта тотылган хатын
[53

8

Барысы да өйләренә таралгач,

Гайсә Зәйт үн тавына китте.
Иртә белән Ул яңадан Аллаһ ы йорт ына килде һәм Аның янына күп хал ык
җыелд ы. Ул, утырып, аларн ы өйрәтә башлад ы. 3 Шулчак кан ун белг ечләре һәм
фарисейлар, уйнашл ыкта тот ылг ан бер хат ынн ы алып килеп, уртаг а баст ырып
куйд ылар да:
4 – Ост аз! Бу хат ын зина кылг анда тот ылд ы. 5 Кан унда Муса монд ыйларн ы таш
лар атып үтерергә әмер бирә, ә Син нәрсә әйтерсең? – диделәр Гайсәгә.
6 Алар мон ы, Гайс әне сынау өчен, Аны гаепләрг ә бер әр сылт ау табарбыз, диг ән
уй белән әйттеләр. Әмма Гайсә, чүгәләп, бармаг ы белән җиргә яза башлад ы. 7 Алар
сорауларын кабат биргәнгә, Ул торып басып болай диде:
1
2
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– Сезнең кайсыг ыз гөнаһсыз, шул башлап аңа таш атсын. 8 Һәм, таг ын чүгәләп,
җиргә язуы н дәвам итте.
9 Алар исә мон ы ишеткәч, с өлкәннәр еннән башлап бер-бер артл ы чыг ып китт е
ләр. Гайсә белән уртада басып торган хат ын гына калд ы.
10 Гайс ә торып басып:
– Сеңлем! Кайда алар? Сине беркем дә хөкем итмәдеме? – дип сорад ы.
11 – Беркем дә, Әфәндем! – дип җав ап бирде хат ын.
Гайсә аңа:
– Мин дә сине хөкем итм им: бар, башк а гөнаһ кылма, – диде.]*
Гайсә – дөнья яктылыгы
Гайсә таг ын хал ыкк а сөйләде. Ул:
– Мин – дөнья якт ыл ыг ы. Минем арт ымнан баруч ы караңг ыл ыкта йөрмәя чәк,
бәлк и аның торм ыш бирүче якт ыл ыг ы булачак, – дип әйтте.
13 Шуннан соң фарис ейлар Аңа:
– Син Үзең хак ында Үзең шаһ итл ык бирәсең, Синең шаһ итл ыг ың хак түг ел, –
диделәр.
14 Гайс ә исә аларг а:
– Үзем хак ында Үзем шаһ итл ык бирсәм дә, Минем шаһ итл ыг ым хак, чөнк и
кайдан килеп, кая баруы мн ы беләм. Сез исә Минем кайдан килеп, кая баруы мн ы
белм исез. 15 Сез кешеләр үлчәме белән хөкем итәсез, ә Мин беркемне дә хөкем ит
мим. 16 Мин хөкем итсәм дә, хөкемем хак, чөнк и Мин Үзем генә түг ел, җибәргән
Атам белән бергә Мин. 17 Сезнең Кан ун ыг ызда да «Ике кешенең шаһ итл ыг ы хак»*,
дип язылган. 18 Мин Үзем хак ында Үзем шаһ итл ык бирәм һәм Минем хакта Мине
җибәргән Ата шаһ итл ык бирә, – дип җавап бирде.
19 Шуннан соң:
– Синең атаң кайда? – дип сорад ылар Гайсәдән.
– Сез Мине дә, Атамн ы да белм исез. Әгәр Мине белсәг ез, Атамн ы да белер иде
гез, – дип җавап бирде Ул.
20 Гайс ә бу сүзләрне, Аллаһ ы йорт ында гыйлем бирг әндә, сәдак а санд ыг ы янында
әйтте. Берсе дә Аны кулга алмад ы, чөнк и Аның вак ыт ы әле килеп җитмәгән иде.
12

Мин китәчәк урынга сез килә алмассыз
Гайсә аларга янә болай дип әйтте:
– Мин китәм. Сез Мине эзләрсез, ләк ин үз гөнаһ ыг ыз белән үләрсез. Мин ки
тәчәк урынга сез килә алмассыз.
22 Яһүд иләр үзара болай диешт еләр:
– Ул Үзен Үзе үтерәчәк микәнн и? «Мин китәчәк урынга сез килә алмассыз», –
ди бит.
23 Гайс ә аларг а:
21

* 7:53–8:11 Кайб ер
* 8:17 Караг ыз:

кулъязмаларда җәя ләр эчендәг е сүзләр дә бар.
«Кан ун», 19:15.
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– Сез түбәннән, Мин югарыдан. Сез бу дөнья н ык ы, Мин бу дөнья н ык ы тү
гел, – диде. – 24 Шуңа күрә Мин сезгә: «Сез гөнаһларыг ыз белән үләрсез», – дидем.
Мин – Ул* икәненә ышанмасаг ыз, үз гөнаһларыг ыз белән үләрсез сез.
25 Шуннан соң Гайс әдән:
– Кем соң Син? – дип сорад ылар.
– Мин сезгә Үземнең кемлег емне инде күптән әйтә киләм, – диде аларга Гай
сә. – 26 Сезнең хакта күп сөйләп, сезне хөкем итә алыр идем. Әмма Мине җибәргән
Зат хак, һәм Аңардан нәрсә ишетсәм, дөнья га шун ы сөйл им.
27 Алар Гайс әнең Ата хак ында сөйләв ен аңламад ылар. 28 Шунда Гайс ә аларг а
болай дип әйтте:
– Сез Адәм Угл ын югарыга күтәргәч, Минем мәңг е бар икәнемне һәм Үзлег ем
нән һичнәрсә эшләмәвемне, бәлк и, Атам ничек өйрәткән булса, шулай сөйләвемне
белерсез. 29 Мине Җибәрүче Минем белән. Атам Мине ялг ыз калд ырмад ы, чөнк и
Мин һәрвак ыт Аңа мәгък уль эшләрне генә эшл им.
30 Ул шуш ы сүзләрне сөйләг ән чакт а күпләр Аңа иман кит ерделәр.
Ибраһ им балалары
Гайсә Үзенә иман китергән яһүд иләргә:
– Минем сүзләремне тотсаг ыз, чыннан да, Минем шәкертләрем бул ырсыз. 32 Сез
хак ыйк атьне белерсез һәм хак ыйк ать сезне ирекле итәр, – дип әйтте.
33 – Без Ибраһ им нәс еленнән, – диделәр алар Аңа, – һәм берк айчан да һичкем
нең кол ы булмад ык. Ничек соң Син: «Ирекле бул ырсыз», – дисең?!
Гайсә болай диде:
34 – Сезг ә хак сүз әйт әм: гөнаһ кыл уч ы һәркем – гөнаһ кол ы. 35 Кол өйдә мәңг е
торм ый, ә угыл анда мәңг е тора. 36 Шулай итеп, Угыл сезне ирекле итсә, сез чын
мәгънәсендә ирекле булачаксыз.
37 Мин сезнең Ибраһ им нәс еленнән бул уы г ызн ы беләм. Шул ай да сез Мине
үтерергә йөрисез, чөнк и сүзләремә күңелләрег ездә урын юк. 38 Мин Атам янында
күргәннәрем хак ында сөйл им, ә сез үз атаг ыз янында ишеткәннәрне эшл исез, –
диде аларга Гайсә.
39 – Безнең атабыз – Ибраһ им, – дип җав ап бирделәр алар.
Гайсә исә:
– Сез Ибраһ им балалары булсаг ыз, Ибраһ им эшләрен кыл ыр идег ез. 40 Ә хәзер
Мине, Аллаһ ыдан ишеткән хак ыйк атьне сөйләгән Бәндәне, үтерергә йөрисез. Иб
раһ им алай эшләмәде. 41 Сез үз атаг ызн ың эшләрен кыласыз, – дип әйтте.
Алар Аңа:
– Без уйнаштан тумаган, безнең Атабыз бер генә: Ул – Аллаһ ы, – диделәр.
42 Гайс ә җав ап итеп болай диде:
– Атаг ыз Аллаһ ы булса, сез Мине ярат ыр идег ез, чөнк и Мин Аллаһ ыдан килдем.
Мин Үзлег емнән килмәдем, Мине Ул җибәрде. 43 Ни өчен сез сөйләгәннәремне
31

* 8:24 Мин

– Ул... – Бу сүзләр Аллаһ ын ың Яһв ә диг ән исеменә туры килә. Ул исем «Мин –
бар бул уч ы» диг әнне аңлата. (Тәүрат, «Чыг ыш» китабы 3:14.)
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аңламыйсыз? Чөнк и сез Минем сүземне тыңл ый алм ыйсыз. 44 Сезнең атаг ыз –
ибл ис, һәм сез атаг ызн ың теләкләрен үтәргә тел исез. Ул баштан ук кеше үтерүче
бул ып, хак ыйк атьне тотмад ы һәм хәзер дә тотм ый, чөнк и аңарда хак ыйк ать юк.
Ялган сөйләгән вак ытта, ул үзенекен сөйл и, чөнк и ул – ялганч ы һәм ялганн ың
атасы. 45 Ә сез, Мин хак ыйк ать сөйләгәнгә күрә, сүзләремә ышанм ыйсыз. 46 Гөнаһта
гаепле бул уы мн ы кайсыг ыз исбат итә алыр? Әгәр хак ыйк ать сөйл им икән, ни өчен
Минем сүзләремә ышанм ыйсыз? 47 Кем Аллаһ ыдан булса, шул Аллаһ ы сүзләрен
тыңлар; ә сез Аллаһ ыдан булмаганга күрә тыңлам ыйсыз.
Гайсә һәм Ибраһ им
Моңа яһүд иләр:
– Син самарея ле, эчеңдә җен бар, әллә бу дөрес түг елме? – диделәр.
49 Гайс ә җав ап бирде:
– Миндә җен юк. Мин Атамн ы хөрмәт итәм, ә сез Мине хур итәсез. 50 Хәер, Мин
Үземә дан эзләм им, ә эзләүче башк а Берәү бар һәм Ул хөкем итә. 51 Сезгә хак сүз
әйтәм: кем Минем сүземне тота, ул һичк айчан үлем күрмәя чәк.
52 – Менә хәз ер Синдә җен барл ыг ына һич шиг еб ез калмад ы: Ибраһ им да, пәй
гамбәрләр дә үлгәннәр, ә Син: «Кем Минем сүземне тота, ул берк айчан да вафат
булмая чак», – дисең. 53 Син атабыз Ибраһ имнан да бөегрәкме? Ул үлгән, пәйгам
бәрләр дә үлгәннәр. Син Үзеңне кем дип сан ыйсың? – дип әйттеләр яһүд иләр.
54 Гайс ә аларг а:
– Үземне Үзем данл ыйм икән, Минем дан ым буш бул ыр. Атам Үзе Мине данл ый.
Сез Аны «Аллабыз» дип атыйсыз, 55 асылда Аны белм исез. Мин исә Аны беләм.
Аны белм им дисәм, сезнең кебек ялганч ы бул ыр идем; әмма Мин Аны беләм һәм
Аның сүзен тотам. 56 Атаг ыз Ибраһ им Минем көнемне күрәчәг енә шатланд ы. Ул
аны күреп куанд ы, – дип җавап бирде.
57 Яһүд иләр Аның бу сүзләр енә:
– Сиңа әле илле яшь тә юк, ә Син Ибраһ имн ы күрдеңме? – диделәр.
58 Гайс ә аларг а болай дип әйтт е:
– Сезгә хак сүз әйтәм: Ибраһ им булганга кадәр үк, Мин бар* идем инде.
59 Шул чакт а алар, Аңа ырг ыт у өчен, кулларына ташлар алд ылар, әмма Гайс ә,
яшеренеп, Аллаһ ы йорт ыннан чыг ып китте.
48

9

Тумыштан сукыр кешенең күрә башлавы

Үтеп барышл ый, Гайсә тум ыштан ук сук ыр бер кешене күрде. 2 Шәкертләре
Аңардан:
– Остаз! Бу кешенең сук ыр бул ып туу ы кемнең гөнаһ ыннан: үзе гөнаһ кылган
мы, әллә ата-анасымы? – дип сорад ылар.
3 Гайс ә болай җав ап бирде:
– Бу кеше үзенең гөнаһ ы өчен дә, ата-анасының гөнаһ ы өчен дә сук ыр түг ел.
Аллаһ ын ың гамәлләре аңарда күренсен өчен, ул сук ыр бул ып туд ы. 4 Көн үткәнче
1

* 8:58 Мин

бар... – Бу сүзләр Аллаһ ын ың исеменә туры килә. 8:24 нең искәрмәсен караг ыз.
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Мине җибәргән Затн ың эшләрен башк арырга тиешбез. Төн җитеп килә, ул чакта
һичкем берн и эшл и алмас. 5 Мин дөнья да вак ытта, Мин – дөнья га якт ыл ык.
6 Шулай дип, Ул җирг ә төкерде, төкер ег е белән лай ясап, шун ы сук ырн ың күз
ләренә сөртте дә 7 аңа:
– Шил уа х буасына барып юын, – диде. (Шил уа х – «Җибәрелгән» дигән мәгънәдә.)
Ул барып юынд ы һәм күзләре күрә торган бул ып кайтт ы. 8 Аның күршеләре һәм
элек хәер сораш ып утыруы н күргән кешеләр:
– Бу соң, тег е, хәер сораш ып утырган кеше түг елме? – диештеләр.
9 Кайб ерләр е: «Бу – шул», ә кайб ерләр е: «Шуңа охшаг ан», – диделәр.
Кузләре ачылган кеше үзе исә:
– Мин – шул кеше, – дип әйтә иде.
10 – Күзләр ең ничек ачылд ы соң? – дип сорад ылар аңардан.
11 – Гайс ә атл ы Кеше лай ясап күзләр емә сөртт е дә: «Шил уа х буасына барып
юын», – диде. Мин барып юынд ым һәм күзләрем ачылд ы, – диде ул.
12 Аңардан: «Ул Кеше кайда?» – дип сораг ач:
– Мин белм им, – дип җавап бирде.
13 Элек сук ыр булг ан бу кешене фарис ейлар янына алып бард ылар. 14 Ә Гайс ә,
лай ясап, сук ырн ың күзләрен ачк ан көн – шимбә көн иде. 15 Фарисейлар да аңар
дан ничек күрә башлавы хак ында сорашт ылар. Ул аларга:
– Ул минем күзләремә лай сылады, аннары мин юындым да күрә башладым, – диде.
16 Шунда кайб ер фарис ейлар:
– Бу Кеше шимбә көн каг ыйдәләрен үтәм и, шуңа күрә Ул Аллаһ ыдан түг ел, –
дип әйттеләр.
Ә башк алары:
– Гөнаһл ы кеше монд ый могҗ изал ы гамәлләрне ничек эшл и алсын? – диделәр.
Һәм алар арасында бәхәс чыкт ы. 17 Әлег е кешегә:
– Син Аның турында нәрсә әйтерсең? Ул синең күзләреңне ачт ы бит, – диделәр.
– Ул – Пәйгамбәр, – дип җавап бирде күзләре ачылган кеше.
18 Әмма яһүд иләр, күзләр е ачылг ан кешенең ата-анасын чак ырг анч ы, аның су
кыр булган ына һәм күрә башлавына ышанмад ылар.
19 – Тум ышт ан сук ыр диг ән угл ыг ыз шуш ым ы? Әмма хәз ер ул ничек күр ә ала? –
дип сорад ылар алар.
20 Ата-анасы аларг а:
– Без аның угл ыбыз икәнен һәм сук ыр бул ып туган ын беләбез. 21 Ә аның ни
чек күрә башлавын да, күзләрен кем ачк ан ын да белм ибез. Ул инде бал игъ булган,
үзеннән сораг ыз, үзе хак ында үзе сөйләсен, – дип җавап бирделәр.
22 Күзләре ачылг ан кешенең ата-анасы яһүд иләрдән курыкк анг а күр ә, шулай
диде. Чөнк и яһүд иләр, Гайсәнең Мәсих икәнен икърар итүче һәркемне гыйбадәт
ханәдән куарга, дип сүз куешк ан иделәр. 23 Шунл ыктан аның ата-анасы: «Ул инде
бал игъ булган, үзеннән сораг ыз», – диделәр.
24 Шулай итеп, яһүд иләр элек сук ыр булг ан кешене икенче тапк ыр чак ырып, аңа:
– Аллаһ ын ы хөрмәт ит! Без ул Кешенең гөнаһл ы икәнен беләбез, – диделәр.
25 Ул аларг а:
1578

Яхъя 9, 10

– Ул гөнаһл ым ы, түг елме, анысын белм им. Шун ы гына беләм: мин сук ыр идем,
ә хәзер күрәм, – дип җавап бирде.
26 – Ул нәрс ә эшләде? Синең күзләр еңне ничек ачт ы? – дип таг ын сорад ылар
аңардан.
27 Ул аларг а:
– Мин инде сезгә сөйләдем, ә сез тыңламад ыг ыз. Ни өчен таг ын ишетергә те
лисез? Әллә сез дә Аның шәкертләре бул ырга җыенасызм ы? – дип җавап бирде.
28 Алар аңа мыск ыллап:
– Син – Аның шәкерте, ә без – Муса шәкертләре. 29 Без Аллаһ ын ың Мусага
сөйләгәнен беләбез, әмма Аның кайдан икәнен белм ибез, – диделәр.
30 Күр ә башлаг ан кеше аларг а:
– Шун ысы гаҗәп тә: сез Аның кайдан икәнен белм исез, ә Ул минем күзләремне
ачт ы! – дип әйтте. – 31 Без Аллаһ ын ың гөнаһл ыларн ы тыңламавын беләбез, әмма
Үзенә табын уч ын ы һәм Аның ихт ыя рын башк аруч ын ы Ул тыңл ый. 32 Кемнең дә
булса тум ыштан сук ыр кешенең күзләрен ачк анл ыг ы турында гомердә дә ишетел
гәне юк. 33 Ул Кеше Аллаһ ыдан булмаса, һичнәрсә булд ыра алмас иде.
34 – Баш ыңнан аяг ыңа тикле гөнаһт а туг ансың, ниг ә безне өйр әт әс ең? – дип
алар аны куы п чыгард ылар.
Рух и сукырлык
Гайсә бу кешене куы п чыгарганнарын ишетте дә аны табып:
– Син Адәм Угл ына ышанасыңм ы? – дип сорад ы.
36 – Әфәндем, мин Аңа ышансын өчен, Аның кем икәнен әйт сәнә, – дип җав ап
бирде ул.
37 – Син Аны күрдең. Хәз ер синең белән Ул сөйләшә, – дип әйтт е Гайс ә.
38 – Хак имем, мин ышанам! – дип сәҗдә кылд ы ул.
39 Гайс ә:
– Күрм и торганнар күрсен, ә күрә торганнар сук ырайсын, дип хөкем итү өчен
килдем Мин бу дөнья га, – дип әйтте.
40 Аның янында булг ан кайб ер фарис ейлар, мон ы ишеткәч:
– Әллә без дә сук ырм ы? – диделәр.
41 – Сез сук ыр булсаг ыз, гөнаһ ыг ыз өчен гаепле булмас идег ез. Ә сез «күр әб ез»
дигәнлектән гөнаһ ыг ыз үзег ездә кала, – дип әйтте Гайсә.
35

10

Гайсә – яхшы Көтүче

Сезгә хак сүз әйтәм: кем сарык утарына капк адан түг ел, башк а юл белән
керә, ул – карак һәм юлбасард ыр. 2 Ә капк адан керүче сарыкларга көт үче
була: 3 аңа сакч ы капк а ача, сарыклар аның тавыш ын ишетәләр һәм ул, сарыкла
рын исемнәре белән чак ырып, аларн ы алып чыга. 4 Үзенең бар сарыкларын алып
чыкк аннан соң, ул алар алд ыннан бара; ә сарыклар аның арт ыннан баралар, чөнк и
аның тавыш ын тан ыйлар. 5 Алар чит кеше арт ыннан барм ыйлар, ә аңардан кач ып
китәләр, чөнк и аның тавыш ын тан ым ыйлар.
1
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6 Гайс ә аларг а әлег е гыйбр әтле хикәя не сөйләде, ләк ин кешеләр Аның нәрс ә
хак ында сөйләгәнен аңламад ылар.
7 Шуңа күр ә Гайс ә аларг а янә болай дип әйтт е:
– Сезгә хак сүз әйтәм: Мин – сарыкларга капк а. 8 Миннән алда килгәннәр
нең барысы да карак һәм юлбасар иделәр, әмма сарыклар аларн ы тыңламад ылар.
9 Мин – капк а. Минем аша керүче кот ылачак, кереп-чыгып йөрия чәк һәм көт үлек
табачак. 10 Карак ул урлау, үтерү һәм һәлак итү өчен генә килә. Мин исә торм ыш
бирергә, мул торм ыш бирергә дип килдем.
11 Мин – яхш ы Көт үче. Яхш ы көт үче сарыклары өчен җан ын дә кызг анм ый. 1213 Ә ялланг ан көт үче – чын көт үче түг ел ул. Сарыклар үзенеке булмаг анг а, ул алар
турында кайг ырт м ый: бүренең килгәнен күреп, сарыкларн ы ташлап, кач ып китә,
бүре, сарыкларга һөҗ үм итеп, аларн ы тарат ып бетерә.
14-15 Мин – яхш ы Көт үче. Атам Мине, Мин Атамн ы тан ыг ан кеб ек, Мин үзем
некеләрне тан ыйм, алар Мине тан ыйлар. Мин сарыкларым өчен җан ымн ы да кыз
ганм ыйм. 16 Бу утардан булмаган башк а сарыкларым да бар, Мин аларн ы да алып
килергә тиеш. Алар Минем тавыш ымн ы ишетәчәк, һәм, шулай итеп, бер көт ү һәм
бер көт үче булачак. 17 Мин аны яңадан кабул итү өчен, Үз җан ымн ы бирәм, шун ың
өчен Атам Мине ярата. 18 Беркем дә Миннән җан ымн ы алм ый, Мин аны Үз ихт ы
ярым белән бирәм: аны бирергә дә, кире алырга да хок ук ым бар. Болай эшләргә
Миңа Атам боерык бирде.
19 Бу сүзләр арк асында яһүд иләр арасында янә бәхәс чыкт ы. 20 Аларн ың күб ес е:
– Аңарда җен бар, Ул акылсыз. Сез ни өчен Аны тыңл ыйсыз? – диделәр.
21 Башк алары исә:
– Бу җенле кеше сүзләре түгел, җен сук ырның күзләрен ача аламы соң? – диделәр.

Яһүд иләрнең Гайсәне кабул итмәүләре
Кыш иде. Иерусал имдә Яңару бәйрәме* вак ыт ында, 23 Гайсә Аллаһ ы йорт ында
Сөләйман әйван ында йөри иде. 24 Яһүд иләр Аның тирәсенә җыел ып:
– Син безне газапл ы билг есезлектә озак тотарсыңм ы? Мәсих булсаң, безгә ачык
итеп әйт, – диделәр.
25 Гайс ә аларг а болай дип җав ап бирде:
– Мин сезгә әйттем, ә сез ышанм ыйсыз. Атам исеменнән кылган гамәлләрем
Минем хакта шаһ итл ык бирәләр. 26 Әмма сез ышанм ыйсыз, чөнк и сез Минем са
рыкларымнан түг ел. 27 Минем сарыкларым тавыш ымн ы ишетәләр, Мин дә аларн ы
тан ыйм, һәм алар Минем арттан баралар. 28 Мин аларга мәңг елек торм ыш бирәм.
Алар һичк айчан һәлак булмая чаклар, һәм аларн ы беркем дә Минем кулдан тарт ып
ала алмая чак. 29 Аларн ы Миңа биргән Атам һәммәсеннән дә бөек. Атамн ың кул ын
нан аларн ы тарт ып алырга беркемнең дә көче җитмәя чәк. 30 Мин һәм Ата – бер.
31 Шуннан соң яһүд иләр, Аны үтер ерг ә теләп, таг ын кулларына ташлар алд ылар.
32 Гайс ә исә аларг а:
22

* 10:22 Яңар у

бәйрәме – б. э. к. 165 нче елда Иерусал имдәг е Аллаһ ы йорт ын ың яңадан ачы
луы н искә алу бәйрәме.
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– Мин сезгә Атам исеменнән күп яхш ы эшләр күрсәттем, шуларн ың кайсыөчен
Мине ташлар атып үтерергә тел исез? – дип әйтте.
33 Яһүд иләр Аңа:
– Без Сине яхш ы эшләрең өчен түг ел, бәлк и, Аллаһ ын ы хөрмәт итм ичә, Аңа
карш ы көфер сүз сөйләвең, Үзең кеше була торып, Үзеңне Аллаһ ы дип әйт үең өчен
үтерергә тел ибез, – дип җавап бирделәр.
34 Ә Гайс ә болай дип әйтт е:
– Аллаһ ын ың: «„Сез – илаһлар“, – дидем Мин»* дигән сүзләре сезнең Кан ун ы
гызда язылган түг елме? 35 Аллаһ ы Үзенең сүзе бирелгән кешеләрне илаһлар дип
атад ы, ә Изге язма юкк а чыгарыла алм ый. 36 Мине Ата Үзе, изге эшкә аерып, дөнья га
җибәрде. Ничек соң сез «Мин – Аллаһ ы Угл ы» дигәнемә: «Көфер сөйл исең», – дип
әйтәсез? 37 Мин Атамн ың эшләрен башк арм ыйм икән, Миңа ышанмаг ыз. 38 Ә инде
башк арам икән, Минем Үземә ышанмасаг ыз да, Атамн ың Миндә, Минем Аңарда
икәнлекне бел ү һәм аңлау өчен, эшләремә ышан ыг ыз.
39 Шунда Аны таг ын кулг а алырг а тырышт ылар, әмма Ул алардан кач ып китт е.
40 Шуннан соң Гайс ә таг ын Үрд үннең аръя г ына, Яхъя элек кешеләрне чумд ы
рып йөргән урынга китте һәм шунда калд ы. 41 Күпләр Аның янына килделәр һәм
бер-берсенә:
– Яхъя һичбер могҗ изал ы гамәлләр күрсәтмәде, әмма Яхъян ың бу Кеше турында
әйт кәннәре һәммәсе дә хак, – диделәр.
42 Анда күпләр Аңа иман кит ерде.

11

Гайсәнең Элгаз арны үледән терелтеп торгыз уы

Мәрья м һәм аның апасы Марта яшәгән Бәйт-Ән ия авыл ында Элг азар
исемле бер кеше авырып ята иде. 2 Мәрья м – Хак им Гайсәнең аякларын
хуш исле май белән майлап, чәче белән сөрт кән хат ын. Авырып ятуч ы Элгазар
исә аның абыйсы иде. 3 Кыз туганнар Гайсәгә: «Хак имебез! Якын дуст ың Элгазар
авырый», – дип хәбәр җибәрделәр.
4 Гайс ә бу турыда ишеткәч:
– Бу авыру үлем авыруы түг ел, бәлк и Аллаһ ы дан ы өчен һәм шун ың арк ыл ы
Аллаһ ы Угл ы данлан ыр, – диде.
5 Гайс ә Март ан ы, аның сеңлес ен һәм Элг аз арн ы ярат а иде, 6 әмма, Элг аз арн ың
авыру икәнен ишеткәч тә, булган урын ында таг ын ике көнгә тотк арланд ы. 7 Шун
нан соң шәкертләренә:
– Яңадан Яһүд ия гә барыйк, – диде.
8 Ә шәкертләр е Аңа:
– Остаз! Әле күптән түг ел генә яһүд иләр Сине ташлар атып үтерергә йөргәннәр
иде. Син таг ын шунда барасыңм ы? – диделәр.
9 Гайс ә болай дип җав ап бирде:
– Көн якт ыл ыг ы уни ке сәгать түг елме соң? Көндез йөрүче абынм ый, чөнк и бу
дөнья н ың якт ысын күрә. 10 Ә төнлә йөрүче абына, чөнк и аңарда якт ыл ык юк.
1

* 10:34 Караг ыз:

«Зәбур», 81:6.
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Шуннан соң Гайсә сүзен дәвам итте:
– Дуст ыбыз Элгазар йоклап киткән, Мин аны уят ырга барам.
12 Аның шәкертләр е:
– Хак имебез! Йоклап киткән булса, савыг ыр, – диделәр.
13 Гайс ә аның үлг әнлег е хак ында әйт кән иде, алар исә, гадәтт әг е йок ы турында
сөйл и, дип уйлад ылар. 14 Шуңа күрә Гайсә аларга ачык итеп:
– Элгазар үлгән, – диде. – 15 Анда булмавыма Мин сезнең өчен шат, чөнк и бу
иман ыг ызн ы ныг ыт ыр. Әйдәг ез, аның янына барыйк.
16 Шунда Игез әк кушаматл ы Томас башк а шәкертләрг ә:
– Әйдәг ез, киттек, Аның белән бергә без дә үлик, – диде.
17 Бәйт-Ән ия г ә килеп җиткәч, Гайс ә Элг аз арн ың инде дүрт көн буена каб ер
дә ятуы н ишетте. 18 Бәйт-Ән ия исә Иерусал имгә өч чакрым* чамасы гына иде.
19 Абыйлары өчен кайг ыруч ы Март а белән Мәрья мне юат ырг а байт ак яһүд иләр
килгән иде. 20 Марта, Гайсәнең кил үе хак ында ишеткәч, Аны карш ы алырга чык
ты. Мәрья м исә өйдә калд ы.
21 – Хак имем! – диде Март а Гайс әг ә. – Син монда булсаң, абыем үлмәг ән бул ыр
иде. 22 Әмма хәзер дә беләм: Аллаһ ыдан нәрсә генә сорасаң да, Ул Сиңа бирәчәк.
23 – Абыең тер еләчәк, – диде аңа Гайс ә.
24 – Ахир әт көнендә – үледән тер ел ү вак ыт ында – аның тер еләчәг ен беләм, –
диде Марта.
25 Гайс ә аңа болай дип җав ап бирде:
– Мин – терел ү һәм торм ыш. Миңа иман итүче кеше үлсә дә, тереләчәк. 26 Миңа
иман итеп яшәүче һәркем исә һичк айчан үлмәс. Син моңа ышанасыңм ы?
27 – Әйе, Хак имем! Синең дөнья г а килерг ә тиеш булг ан Мәсих, Аллаһ ы Угл ы
икәнеңә ышанам, – диде Марта.
28 Мон ы әйт кәч, Март а кит еп бард ы һәм, сиздерм ичә генә, сеңлес е Мәрья мне
чак ырып:
– Остаз монда, Ул сине чак ыра, – диде.
29 Мәрья м, мон ы ишеткәч тә, тиз генә урын ыннан торып, Гайс ә янына китт е.
30 Ул вак ытт а Гайс ә әле авылг а керм ичә, Март а белән очрашк ан урында тора иде.
31 Мәрья м белән берг ә өйдә булг ан юат уч ы яһүд иләр аның җәһәт кенә торып чы
гып кит үен күрделәр һәм, елау өчен кабер янына китте, дип уйлап, аның арт ыннан
атлад ылар.
32 Мәрья м исә, Гайс ә торг ан урынг а килеп җиткәч, Аны күр еп, аякларына егыл
ды һәм:
– Хак имем! Син монда булсаң, абыем үлмәгән бул ыр иде, – диде.
33 Мәрья мнең һәм аның белән килг ән яһүд иләрнең елауларын күр еп, Гайс ә Үзе
дә борч ылд ы һәм көенеп:
34 – Сез аны кайда күмдег ез? – дип сорад ы.
Алар Аңа:
– Әйдә, барыйк, Әфәнде! Үзең күрерсең, – диделәр.
11

* 11:18 Өч

чакрым – грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: унбиш стад ия.
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Гайсәнең күзләреннән яшьләр акт ы.
Мон ы күреп яһүд иләр:
– Караг ыз әле, Ул Элгазарн ы ничек яратк ан икән! – диештеләр.
37 Ә кайб ерләр е:
– Ул сук ырн ың күзләрен ачк ан икән, ник соң Элгазарн ы да үлемнән алып кал у
өчен, берәр нәрсә эшл и алмаган? – диделәр.
38 Гайс ә таг ын да ныграк көенг ән хәлдә каб ер янына килде. Каб ер мәг ар ә бул ып,
аңа керү юлы таш белән ябылган иде.
39 – Ташн ы читкә алып куег ыз, – диде Гайс ә.
Ә мәрх үмнең сеңлесе Марта Аңа:
– Хак имем! Ул инде исләнгән, чөнк и ул үлгәннән соң дүрт көн үтте, – диде.
40 – Әгәр иман итс әң, Аллаһ ын ың дан ын күр әчәкс ең, – дип әйт мәдемме си
ңа? – диде Гайсә.
41 Мәг ар ә авызыннан ташн ы алып куйд ылар. Гайс ә исә югары карап:
– Атам! Мине ишеткәнең өчен Сиңа рәхмәт белдерәм. 42 Мине һәрвак ыт ише
түеңне беләм, ләк ин бу сүзләремне монда басып торуч ы кешеләр өчен, Мине Син
җибәргәнгә алар ышансыннар дип әйтәм, – диде.
43 Шулай диг әннән соң Ул көчле тавыш белән:
– Элгазар! Чык! – диде.
44 Шул вак ыт үлг ән кеше килеп чыкт ы. Аның куллары һәм аяклары кәф ен белән
уралган, йөзе яул ык белән капланган иде. Гайсә:
– Чишег ез аны, йөреп китсен, – диде.
35

36

Фарисейларның Гайсәне үтерергә ния тләүләре
Мәрья м янына килгән яһүд иләрнең күбесе, Гайсә кылган эшләрне күреп, Аңа
иман китерделәр. 46 Ә кайберләре фарисейлар янына барып, аларга Гайсә кылган
эшләр турында сөйләделәр. 47 Шунда баш рух ан илар һәм фарисейлар киңәшмә
җыйд ылар.
– Безгә нәрсә эшләргә? – диделәр алар. – Бу Кеше күп могҗ изал ы гамәлләр
күрсәтә. 48 Аны шул көе калд ырсак, һәммәсе Аңа иман кит ерәчәк, ул вак ытта
с
римл ылар килеп, җиребезне дә, халк ыбызн ы да басып алачак.
49 Аларн ың берс е – ул елн ы олуг рух ан и булг ан Кәяф әс аларг а:
– Сез бернәрсә дә белм исез! 50 Бөтен хал ык һәлак бул уга караганда, хал ык өчен
бер кешенең үлүе сезнең өчен хәерлерәк. Сез шун ы аңлам ыйсызм ы? – диде.
51-52 Ул мон ы үзеннән-үзе әйт мәде, бәлк и, ул елн ың олуг рух ан ие буларак, Гайс ә
нең хал ык өчен үләчәг ен алдан әйтеп бирде. Гайсә бу хал ык өчен генә түг ел, әмма
Аллаһ ын ың тарал ып яшәгән балаларын бергә җыю өчен дә үләчәк иде.
53 Шул көннән соң алар Аны үтер ерг ә ния тләделәр. 54 Шуңа күр ә Гайс ә инде яһү
диләр арасында ачыктан-ачык йөрмәде, ә аннан чүл янындаг ы бер өлкәгә, Эфраи м
дигән шәһәргә китте һәм Үзенең шәкертләре белән шунда калд ы.
55 Яһүд иләрнең Кот ыл у бәйр әме якынлашк анда, бәйр әм алд ыннан пакьләнер
гә дип, Иерусал имгә илнең төрле почмакларыннан күп хал ык җыелд ы. 56 Хал ык
Гайсәне эзләде. Алар Аллаһ ы йорт ында бер-берсенә:
45
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– Сез ничек уйл ыйсыз? Ул бәйрәмгә килер микән? – диештеләр.
57 Баш рух ан илар һәм фарис ейлар исә, Гайс әне кулг а алу өчен, «Аның кайда бу
луы н белгән кешеләр безгә килеп әйтергә тиеш» дигән әмер бирделәр.

12

Гайсәне Бәйт-Ән иядә майлау

Кот ыл у бәйрәменә алт ы көн кала, Гайсә Бәйт-Ән ия авыл ына килде. Ул
авылда Гайсә үледән терелт кән Элгазар яши иде. 2 Анда Гайсә хөрмәтенә
аш мәҗлесе җыйд ылар, Марта хезмәт күрсәтеп йөрде, ә Элгазар Гайсә белән бер
гә табын арт ында утыра иде. 3 Мәрья м, бер кадак* кыйммәтле, саф вә хуш исле
нард* мае алып, Гайсәнең аякларын майлад ы да үзенең чәче белән сөртте. Өй эче
ислемайн ың хуш исе белән тулд ы. 4 Шунда Гайсәнең шәкертләреннән берсе – Аңа
хыя нәт итәчәк Яһүдә Иск ариот:
5 – Ни өчен бу хуш исле майн ы, өч йөз динарг а сат ып, акчасын фәк ыйрьләрг ә
өләшеп бирмәскә иде? – диде.
6 Ул мон ы һич тә фәк ыйрьләр хак ында кайг ырт ып түг ел, бәлк и карак булг ан ы
өчен әйтте. Уртак акча янч ыг ын йөрт ү – аның вазифасы, һәм ул аннан үзенә акча
ала торган иде.
7 Гайс ә моңа болай дип җав ап бирде:
– Калд ыр аны, ул бу майн ы Мине күм ү көненә саклад ы. 8 Фәк ыйрьләр һәрвак ыт
сезнең белән бит, ә Мин сезнең белән һәрвак ыт булмам.
9 Шул вак ытт а күп яһүд иләр, Гайс әнең Бәйт-Ән ия дә икәнлег ен белеп, шунда
җыелд ылар. Алар Гайсә өчен генә түг ел, Ул үледән терелт кән Элгазарн ы күрү өчен
дә килделәр. 10 Шунлыктан баш руханилар Элгазарны да үтерергә карар чыгардылар,
11 чөнк и аның арк асында күп яһүд иләр Гайс ә янына килә һәм Аңа иман кит ер ә иде.
1

Гайсәнең тантана белән Иерусалимгә керүе
Икенче көнне бәйрәмгә килгән хал ык арасында «Гайсә Иерусал имгә килә
икән» дигән хәбәр таралд ы. 13 Алар, хөрмә ботаклары тот ып, Гайсәне карш ыларга
чыкт ы һәм:
«Һошанна!*
Раббы исеменнән Кил үче,
Исраи л Патшасы мөбарәктер!»* –
дип кычк ырд ылар.
14 Гайс ә исә бер ишәк табып, аңа атланд ы, һәм һәммәс е Изг е язмада язылг анча
булд ы:
15
«Сион-кыз*, курыкма!
12

* 12:3 Бер

кадак – грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: бер литра. Литра – 330 гр.
– Һиндстанда үсә торг ан үсемлек.
* 12:13 Һош анн а! – яһүдчә «Котк ар безне!». Гайс ә зам ан ынд а әлег е сүз Алл аһ ын ы макт ау
өчен куллан ылг ан.
* 12:13 Караг ыз: «Зәбур», 117:25-26.
* 12:15 Сион-кыз – Иерус ал им халк ы.
* 12:3 Нард
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Менә, яшь ишәккә атлан ып,
Синең Патшаң килә»*.
16 Аның шәкертләр е ул вак ытт а мон ы аңламад ылар, ә инде Гайс ә данланг аннан
соң, Аның хак ында шулай язылган бул уы н һәм Аңа нәкъ шулай эшләүләрен хә
терләренә төшерделәр.
17 Гайс ә Элг аз арн ы каб ердән чак ырып, үледән тер елткәндә, Аның белән булг ан
кешеләр ни булган ы турында сөйләп бирделәр. 18 Шунд ый могҗ изал ы гамәл кыл
ган ын ишеткәнгә, хал ык Аны карш ыларга чыкт ы.
19 Фарис ейлар исә үзара:
– Күрәсезме, безгә бернәрсә дә ярдәм итм и. Бөтен дөнья Аның арт ыннан ба
ра, – диделәр.

Гайсәнең Үз үлеме хакында әйтүе
Бәйрәмдә Аллаһ ыга табын у өчен кил үчеләр арасында берн ичә грек та бар иде.
Алар Гәл иләя дәг е Бәйт-Сайдадан булган Фил ип янына килеп, аңардан:
– Әфәндем! Без Гайсәне күрергә тел ибез, – дип үтенделәр.
22 Фил ип бу турыда Әнд риг ә әйтт е, аннары алар икәүләп бу үтенечне Гайс әг ә
сөйләделәр. 23 Гайсә аларга җавабында:
– Адәм Угл ын ың данлан у вак ыт ы җитт е, – диде. 24 – Сезг ә хак сүз әйт әм:
җирг ә төшкән бодай бөрт ег е үлмәс ә, шул килеш кал ыр, ә үлс ә, зур уңыш кит е
рер. 25 Үз җан ын ярат уч ы аны югалт ыр, ә бу дөнья да үз гомер еннән ваз кич үче
аны мәңг елек торм ыш өчен саклар. 26 Кем Миңа хезмәт итә, ул Миңа иярс ен.
Мин кайд а булсам, Минем хезмәтчем дә шунд а бул ыр. Миңа хезмәт итүчег ә
Атам ихт ирам күрс әт ер.
27 Күңелем Минем хәз ер борч ул ы. Нәрс ә әйт им? «Атам! Мине бу авыр сәг атьт ән
коткар!» – дипме? Ләк ин Мин нәкъ шуның өчен килдем дә. 28 Атам! Исемеңне данла.
Шул вак ыт күктән:
– Мин аны данлад ым һәм данлая чакм ын, – дигән тавыш ишетелде.
29 Шунда торг ан хал ык тавышн ы ишет еп, күк күкр әв ен әйтт е. Кайб ерләр е исә:
– Аңа фәрештә сөйләде, – диделәр.
30 Моңа карш ы Гайс ә:
– Бу тавыш Минем өчен түг ел, сезнең өчен килде. 31 Бу дөнья хәзер хөкем ителә,
хәзер бу дөнья н ың түрәсе* куы п чыгарылачак. 32 Мин җирдән югары күтәрелгән
нән соң барл ык кешеләрне Үземә тартачакм ын, – диде.
33 Ул мон ы Үзенең нинд и үлем белән үләчәг ен белдер еп әйтт е. 34 Хал ык Аңа бо
лай дип җавап бирде:
– Без Кан уннан Мәсихнең мәңг е яшәя чәг ен белдек, ә Син кая н чыг ып, Адәм
Угл ы күтәрелергә тиеш, дип әйтә аласың? Кем Ул – Адәм Угл ы?
35 Шунда Гайс ә аларг а:
20

21

* 12:15 Караг ыз:
* 12:31 Бу

«Зәкәрия», 9:9.
дөньяның түрәсе – ибл ис диг ән мәг ънәг ә ия.
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– Якт ыл ык сезнең белән бераз вак ыт бул ыр әле. Үзег езне караңг ыл ык басма
сын өчен, якт ыл ык бар чаг ында йөреп кал ыг ыз. Караңг ыда йөрүче кая барган ын
белм и. 36 Якт ыл ык сезнең белән булганда, аңа ышан ыг ыз, шул чакта сез якт ыл ык
балалары бул ырсыз, – диде.
Шуш ы сүзләрне әйт кәннән соң Гайсә, китеп, хал ык күзеннән яшеренде.
Халыкның Гайсәгә ышанмавы
Гайсә хал ык алд ында шулк адәр күп могҗ изал ы гамәлләр күрсәтсә дә, алар
Аңа иман китермәде. 38 Ишаг ыйя пәйгамбәрнең:
«Йа Раббым! Без алып килгән хәбәргә кем ышанд ы?!
Раббы кул ын ың көче кемгә ачылд ы?!»* –
дигән сүзләре торм ышк а ашт ы.
39 Алар иман кит ер ә алмад ылар, чөнк и Ишаг ыйя әйт кәнчә:
40
«Ул аларн ың күзләрен күрмәс итте,
йөрәкләрен туң итте;
югыйсә алар күзләре белән күрерләр,
йөрәкләре белән аңларлар,
Миңа таба борыл ырлар
һәм Мин аларн ы савыкт ырыр идем»*.
37

Ишаг ыйя бу сүзләрне Гайсәнең дан ын күргәнгә әйт кән, ул шулай дип Аның
турында сөйләгән.
42 Хәер, башл ыкларн ың да күб ес е Аңа иман кит ерделәр, тик фарис ейлар гыйба
дәтханәдән аерыр дип курк ып, бу турыда анык әйт мәделәр. 43 Алар өчен кешеләрнең
данлавы Аллаһ ын ың данлавына караганда кадерлерәк иде.
44 Гайс ә исә көчле тавыш белән:
– Миңа иман итүче Минем Үземә түг ел, Мине җибәргән Затк а иман итә, – диде.
45 – Мине күрүче кеше Мине җиб әрг ән Затн ы күр ә. 46 Миңа иман итүче караңг ы
лыкта калмасын дип, дөнья га якт ыл ык бул ып килдем. 47 Кем дә булса сүзләремне
ишетеп тә үтәм и икән, аны хөкем итм им, чөнк и Мин дөнья н ы хөкем итү өчен түг ел,
котк ару өчен килдем. 48 Мине кире каг ып, сүзләремне кабул итмәгән кешенең үз
хөкем итүчесе бар: аны әйт кән сүзем кыя мәт көнендә хөкем итәчәк. 49 Мин Үземнән
сөйләмәдем. Нәрсә сөйләргә, нәрсә әйтергә кирәклег е хак ында Мине җибәргән
Ата әмер бирде. 50 Мин беләм: Аның әмере мәңг елек торм ышк а алып бара. Шуңа
күрә, нәрсә генә сөйләсәм дә – һәр сүзне Атам кушк анча сөйл им.
41

13

Гайсәнең шәкерт ләренең аякларын юуы

Кот ыл у бәйрәме алд ыннан Гайсә, Үзенең бу дөнья дан Ата хозурына кит ү
сәгате җиткәнен белеп, дөнья даг ы үзенекеләрен ничек яратк ан булса, алар
ны соңг ы чиккә кадәр шулай ярат уы н эш белән күрсәтте.
1

* 12:38 Караг ыз:
* 12:40 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 53:1.
«Ишаг ыйя», 6:10.
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2 Шим ун Иск арио т угл ы Яһүдәнең күңеленә ибл ис Гайс әг ә хыя нәт итү ния т ен
салганнан соң, Гайсә шәкертләре белән кичке аш ашап утыра иде. 3 Гайсә исә Ата
ның һәрнәрсәне Аның кул ына биргәнен һәм Үзенең Аллаһ ыдан килеп, Аллаһ ы
янына кит үен белә иде. 4 Шуңа күрә Ул урын ыннан торд ы да, өс киемен сал ып,
биленә сөлг е урад ы. 5 Һәм ләгәнгә су сал ып, шәкертләренең аякларын юа башла
ды, юган берсен билендәг е сөлг е белән сөртә бард ы.
6 Нәүб әт Шим ун Пет ер янына җиткәч, Пет ер Аңа:
– Хак имем! Синме минем аякларымн ы юасың?! – диде.
7 – Син әле хәз ер Минем нәрс ә эшләв емне аңлам ыйсың, – дип җав ап бирде
Гайсә, – әмма соң ыннан аңларсың.
8 – Син минем аякларымн ы һичк айчан юарг а тиеш түг елс ең, – диде Пет ер.
– Сине юмасам, Миндә өлешең булмас, – дип җавап бирде Гайсә.
9 – Хак имем! – диде Шим ун Пет ер. – Аякларымн ы гына түг ел, кулларымн ы да,
баш ымн ы да юа күр.
10 – Юынг ан кешенең бөт ен тәне счист а була. Шуңа күр ә аякларыннан башк а
аның бүтән җирен юу кирәк түгел, – диде Гайсә. – Сез чиста, әмма барыг ыз да түгел.
11 Үзенә кемнең хыя нәт итәчәг ен белг әнг ә, Ул: «Сезнең барыг ыз да чист а тү
гел», – диде.
12 Шәкертләр енең аякларын юып бет ерг әч, өске киемен киеп, Ул яңадан уры
нына барып утырд ы һәм аларга:
– Минем нәрсә эшләгәнемне аңл ыйсызм ы? 13 Сез Мине Остаз һәм Хак им дип
атыйсыз. Сез хакл ы: Мин нәкъ Шулм ын. 14 Шулай итеп, Мин – сезнең Хак имег ез
һәм Остазыг ыз, сезнең аякларыг ызн ы юганм ын икән, сез дә бер-берегезнең аяк
ларын юарга тиеш. 15 Мин сезгә нәрсә эшләгән булсам, сез дә шун ы эшләг ез дип,
сезгә үрнәк күрсәттем. 16 Сезгә хак сүз әйтәм: хезмәтче үзенең хуҗ асыннан бөегрәк
түг ел, илче дә үзен җибәрүчедән бөек түг ел. 17 Сез хәзер мон ы беләсез. Белгәнег езне
үтисез икән, сез бәхетле.
18 Мин барыг ыз турында да әйт м им. Кемнәрне сайлап алг ан ымн ы беләм, ләк ин
Изг е язмада: «Минем белән бергә икмәк ашауч ы Миңа карш ы баш күтәрде»*, –
дип язылган сүзләр торм ышк а ашырга тиеш. 19 Алар торм ышк а ашк ан вак ытта
сез Мин – Ул* бул уы ма ышансын өчен, бу сүзләр торм ышк а ашк анч ы ук сөйл им.
20 Сезг ә хак сүз әйт әм: Мин җиб әрг ән кешене кабул итүче Мине кабул итә; Мине
кабул итүче исә Мине җибәргән Затн ы кабул итә дигән сүз.

Гайсәнең хыя нәтче Яһүдәтурындагы  сүзләре
Мон ы әйт кәннән соң Гайсә тирән дулк ынлан у белән шәкертләренә:
– Сезгә хак сүз әйтәм: араг ыздан берәү Миңа хыя нәт итәчәк, – диде.
22 Шәкертләр е исә, Аның кем хак ында сөйләв ен һич аңлам ыйча, бер-берсенә
карашт ылар. 23 Аларн ың берсе – Гайсәнең яратк ан шәкерте – Аның күкрәг енә
терәлеп дия рлек утыра иде.
21

* 13:18 Караг ыз:
* 13:19 Мин

«Зәбур», 40:10.
– Ул... – 8:24 тәг е искәрмәне караг ыз.
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24 Гайс әнең кем хак ында сөйләв ен сорарг а куш ып, Шим ун Пет ер шул шәкерт кә
ымлад ы. 25 Тег е шәкерт, Гайсәгә таг ын да якынрак килеп, Аңардан:
– Хак имем, ул кем? – дип сорад ы.
26 Гайс ә җав ап бирде:
– Мин икмәксын ыгын кемгә ман ып бирсәм, ул – шул.
Шунда Ул бер сын ык икмәкне ман ып, Шим ун Иск ариот угл ы Яһүдәгә бирде.
27 Шул сын ыкн ы кул ына алуг а ук аның эченә ибл ис керде. Шунда Гайс ә Яһүдәг ә:
– Эшл исе эшеңне тизрәк эшлә, – диде.
28 Әмма Гайс әнең аңа ни өчен шулай дип әйт үен анда утыруч ыларн ың берс е дә
аңламад ы. 29 Акча янч ыг ы Яһүдәдә булганл ыктан, кайберәүләр: Гайсә аңа бәйрәм
өчен безгә кирәк булган әйберләрне сат ып алырга яки фәк ыйрьләргә нәрсә дә
булса бирергә кушк анд ыр, дип уйлад ылар. 30 Сын ыкн ы алу белән Яһүдә чыг ып
китте. Төн иде.

Яңа әмер бирәм: бер-берегезне яратыгыз
Яһүдә чыг ып киткәч, Гайсә болай дип әйтте:
– Хәзер Адәм Угл ы данланд ы һәм Аның аша Аллаһ ы данланд ы. 32 [Аллаһ ы Аның
аша данлана икән,]* Ул да Адәм Угл ын Үзендә данлар, һәм мон ы шунда ук эшләр.
33 Балаларым! Мин сезнең белән инде озак булмам. Сез Мине эзләрсез, әмма сезг ә
дә яһүд иләргә әйт кән сүзләремне әйтәм: сез Мин китәчәк урынга килә алмассыз.
34 Сезг ә яңа әмер бир әм: бер-берегезне ярат ыг ыз. Мин сезне яратк ан кеб ек, сез
дә бер-берегезне ярат ыг ыз. 35 Бер-берегезне яратсаг ыз, барысы да Минем шәкерт
ләрем бул уы г ызн ы белер.
36 Шим ун Пет ер Гайс әдән:
– Хак имем, Син кая китәсең? – дип сорад ы.
Гайсә аңа:
– Мин китәчәк урынга Син хәзер ияреп бара алм ыйсың, әмма соң ыннан килә
чәксең, – дип җавап бирде.
37 – Хак имем, ни өчен Синең арт ыңнан хәз ер бара алм ыйм? Синең өчен җан ым
ны да бирергә әзермен, – диде Аңа Петер.
38 Гайс ә аңа:
– Ә син Минем өчен җан ыңн ы да бирергә әзерме? Сиңа хак сүз әйтәм: әтәч
кычк ырганч ы, син Миннән өч тапк ыр ваз кичәчәксең, – диде.
31

14

Мин – юл, хакыйкать һәм тормыш

Борч ылмаг ыз! Аллаһ ыга ышан ыг ыз һәм Миңа ышан ыг ыз. 2 Атам йорт ын
да торыр урын күп. Әгәр дә алай булмаса, сезгә әйт кән бул ыр идем. Мин
сезгә урын әзерләргә барам. 3 Барып, сезгә урын әзерләгәч, сезне Үзем белән алып
китәргә килермен. Шулай Мин булган урында сез дә бул ырсыз. 4 Мин бара торган
урынга сез юлн ы беләсез.
5 Шул вак ыт Томас Гайс әг ә:
1

* 13:32 Кайб ер

кулъязмаларда җәя ләр эчендәг е сүзләр дә бар.
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– Хак имем! Кая баруы ңн ы белм ибез, шулай булгач, анда бару юлын кая н бел ик
инде? – диде.
6 Гайс ә аңа:
– Мин – юл, хак ыйк ать һәм торм ыш. Атам янына алып бара торган Миннән
башк а юл юк. 7 Мине беләсез икән, Минем Атамн ы да белерсез. Шуш ы вак ыттан
башлап, сез Аны беләсез һәм Аны күрдег ез, – дип әйтте.
8 – Хак имем! Безг ә Атан ы күрс әт һәм без канәг ать бул ырбыз, – диде Аңа Фил ип.
9 – Фил ип, Мин ник адәр вак ыт сезнең белән берг ә бул ып та, син Мине бел
мисеңме?! – диде Гайсә. – Мине күргән кеше Атан ы да күргән була. Ничек инде
син: «Безгә Атан ы күрсәт», – дисең? 10 Минем Атада, Атан ың Миндә икәнлег енә
ышанм ыйсыңм ы? Сезг ә сөйләг ән сүзләрне Мин Үземнән сөйләм им, ә Миндә
булган Атам Үз эшләрен башк ара. 11 «Мин Атада һәм Ата Миндә» дигән сүзләремә
ышан ыг ыз. Ә сүзләремә ышанм ыйсыз икән, эшләгән эшләрем хак ына ышан ыг ыз.
12 Сезг ә хак сүз әйт әм: Миңа иман итүче башк арг ан эшләр емне, аларг а караг анда
бөегрәк эшләрне дә башк арыр, чөнк и Мин Атам янына барам. 13 Ата Угл ы арк ыл ы
данлансын өчен, Минем исемем белән нәрсә сорасаг ыз да, эшләрмен. 14 Исемем
белән Миннән сораган һәрнәрсәне эшләрмен.
Гайсә вәгъдә иткән Изге Рух
Мине яратсаг ыз, әмерләремне үтәрсез. 16 Мин Атадан сорарм ын, һәм Ул сезгә
бүтән Яклаучы-Юатучы бирәчәк, Ул сезнең белән мәңг е бул ыр. 17 Ул Яклаучы-Юатучы – хак ыйк ать Рух ы. Дөнья Аны күрмәгәнгә һәм белмәгәнгә кабул итә алм ый,
ә сез Аны беләсез, чөнк и Ул сезнең белән калачак һәм сездә булачак.
18 Сезне ятим калд ырмам, яныг ызг а килермен. 19 Бераздан дөнья Мине күрмәс,
ә сез күрерсез. Мин яшәгәнгә, сез дә яшәрсез. 20 Мин – Атамда, сез – Миндә һәм
Мин сездә икәнемне шул көнне белерсез. 21 Әмерләремне кабул итеп, аларн ы үтәү
че кеше Мине ярата. Мине яратк ан кешене Атам ярат ыр, Мин дә ярат ырм ын һәм
аңа Үземне күрсәтермен.
22 Яһүдә (Яһүдә Иск арио т түг ел) Аңардан:
– Хак имем! Ни өчен Син Үзеңне дөнья га түг ел, безгә генә күрсәтергә тел исең? –
дип сорад ы.
23 Гайс ә аңа болай дип җав ап бирде:
– Мине ярат уч ы сүзләремне тотар. Атам аны ярат ыр һәм Без, аның янына ки
леп, аның белән бергә яшәрбез. 24 Ә Мине яратмауч ы исә сүзләремне тотм ый. Сез
ишеткән сүз Миннән түг ел, бәлк и Мине җибәргән Атадан, – һәм дәвам итеп:
25 – Сезнең белән берг ә булг анда ук, боларн ы сезг ә әйтт ем. 26 Ә Минем исемнән
Атам җибәрәчәк Яклаучы-Юатучы – Изг е Рух – сезне һәрнәрсәгә өйрәтер һәм
Мин сезгә сөйләгәннәрнең һәммәсен хәтерег езгә төшерер.
27 Сезг ә тын ычл ык калд ырам, Үз тын ычл ыг ымн ы сезг ә бир әм, әмма Мин бир
гән тын ычл ык дөнья биргән тын ычл ыкк а охшамаган. Күңелег ез борч ылмасын һәм
курыкмасын. 28 «Сездән китәм һәм яныг ызга киләчәкмен», – дигәнемне ишеттег ез.
Мине яратсаг ыз, Атам янына баруы ма куан ыр идег ез, чөнк и Атам Миннән бөег
рәк. 29 Мин сезгә бу сүзләрне, ул хәл торм ышк а ашк анда, сезнең ышануыгызны
15
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теләп, хәзер сөйләдем. 30 Сезнең белән күп сөйләшмәм инде, чөнк и бу дөнья н ың
түрәсе килә. Минем өстән аның һичн инд и хак имлег е юк. 31 Әмма дөнья белсен:
Мин Атан ы яратам һәм, Ата Миңа нәрсә боерган булса, шун ы башк арам.
Торыг ыз, моннан кит ик, – диде.
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Гайсә – чын йөз ем агачы

Мин – чын йөзем агач ы, ә Минем Атам – Йөзем үстерүче. 2 Ул Миндәг е
җимеш бирм и торган һәр ботакн ы кисеп ташл ый һәм, күбрәк җимеш бирсен
өчен, җимеш бирә торган һәр ботакн ы чистарта. 3 Сезгә сөйләгән сүзем аша сез ин
де чистарт ылд ыг ыз. 4 Миндә торыг ыз, һәм Мин сездә торырм ын. Йөзем агач ында
булмаган ботак үзеннән үзе җимеш бирә алмаган кебек, Миндә тормасаг ыз, сез дә
җимеш бирә алмассыз.
5 Мин – йөз ем агач ы, ә сез – бот аклар. Кем Миндә торса һәм Мин аңарда тор
сам – ул күп җимеш бирер, чөнк и Миннән башк а бернәрсә дә эшл и алмассыз. 6 Кем
Миндә тормаса, аны, ботак кебек кисеп, читкә ташларлар һәм ул корып бетәр, ә
корыган ботакларн ы җыеп утк а ташл ыйлар да янд ыралар. 7 Сез Миндә торсаг ыз
һәм Минем сүзләрем сездә торса, ул чакта нәрсә генә теләсәг ез дә, сораг ыз, һәм
ул сезгә бирелер. 8 Күп җимеш китереп, сез Минем шәкертләрем бул ырсыз, һәм
мон ың белән Минем Атам данлан ыр.
9 Атам Мине яратк ан кеб ек, Мин дә сезне ярат ам. Минем мәхәбб әт емдә кал ыг ыз.
10 Мин, Атамн ың әмерләр ен үтәп, Аның мәхәбб әт ендә калам, һәм сез дә, Минем
әмерләремне үтәсәг ез, Минем мәхәббәтемдә кал ырсыз. 11 Куан ыч ым сездә булсын
һәм куан ыч ыг ыз тул ы булсын дип, Мин боларн ы сезгә сөйләдем.
12 Минем әмерем шуш ы: Мин сезне яратк ан кебек, сез дә бер-берегезне ярат ыг ыз.
13 Дуслары өчен җан ын бирг ән кешенең ярат уы ннан да бөек ярат у юк. 14 Әмерлә
ремне үтәсәг ез, сез – Минем дусларым. 15 Инде сезне хезмәтчеләрем дип атам ыйм,
чөнк и хезмәтче хуҗ асын ың нәрсә эшләвен белм и, ә сезне дусларым дип атыйм,
чөнк и Атамнан ишеткәннәрнең һәммәсен сезгә белдердем. 16 Мине сез сайламад ы
гыз, Мин сезне сайлад ым: сез барып җимеш бирсен һәм җимешег ез даи м и булсын
дип, сезне билг еләп куйд ым. Шунда Минем исемем белән Атамнан нәрсә генә
сорасаг ыз да, Ул аны сезгә бирәчәк. 17 Сезгә әмерем шул: бер-берегезне ярат ыг ыз.
1

Дөнья ның нәфрәте
Дөнья сезгә нәфрәтләнә икән, исег ездә тот ыг ыз: сездән элек ул Миңа нәфрәт
ләнгән иде. 19 Сез дөнья н ык ы булсаг ыз, дөнья сезне үзенеке кебек итеп ярат ыр иде.
Ләк ин сез дөнья дан түг ел, Мин сезне дөнья дан сайлап алд ым, дөнья сезгә шуңа
нәфрәтләнә. 20 «Хезмәтче үзенең хуҗ асыннан бөегрәк түг ел» дигән сүзләремне
хәтерләг ез. Мине эзәрлекләгәннәр икән, сезне дә эзәрлекләрләр. Минем сүземне
тотк аннар икән, сезнекен дә тотарлар. 21 Алар боларн ың барысын да сез Минеке
булганл ыктан эшләрләр, чөнк и Мине җибәргән Затн ы белм иләр. 22 Мин килеп
аларга сөйләмәгән булсам, аларн ың гөнаһта гаепләре булмас иде, ә хәзер гөнаһла
рын акларл ык чаралары юк. 23 Миңа нәфрәтлән үче Атама да нәфрәтләнә. 24 Башк а
беркем дә кылмаган эшләрне алар арасында күрсәтмәгән булсам, аларн ың гөнаһта
18
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гаепләре булмас иде; ә хәзер аларн ы күрделәр һәм Миңа да, Атама да нәфрәтлә
нәләр. 25 Аларн ың Кан ун ындаг ы: «Алар Миңа бер сәбәпсезгә нәфрәтләнделәр»*
дигән сүзләр торм ышк а ашсын өчен бу шулай булд ы.
26 Мин Атадан сезг ә Яклаучы-Юатучы җиб әр әчәкмен. Ул – Атадан чыкк ан ха
кыйк ать Рух ы килгәч, Минем хакта шаһ итл ык бирәчәк. 27 Сез дә Минем хакта
шаһ итл ык бирерсез, чөнк и баштан ук Минем белән булд ыг ыз.

16

Мин боларн ы сез юлдан язмасын дип сөйләдем. 2 Сезне гыйбадәтх анәләр
дән аерырлар. Хәтта шунд ый вак ыт килер: сезне үтерүче һәркем Аллаһ ыга
шун ың белән хезмәт итәм дип уйлар. 3 Шулай эшләрләр, чөнк и Атан ы да, Мине дә
якыннан белмәделәр алар. 4 Әлег е вак ыт җиткәч, ул хакта сөйләгәннәремне исе
гезгә төшерер өчен, боларн ы сезгә алдан әйтеп куйд ым. Мин боларн ы сезгә башта
ук сөйләмәдем, чөнк и сезнең белән бергә булд ым.
1

Яклаучының килүе
Ә хәзер Мине җибәргән Зат янына барам, һәм сезнең берег ез дә Миннән: «Кая
барасың?» – дип сорам ый. 6 Мин сезгә боларн ы сөйләгәнгә күрә, күңелег ез кайг ы
белән тулган. 7 Әмма хак сүз әйтәм: Минем кит үем сезнең өчен хәерлерәк. Мин
китмәсәм, сезгә Яклаучы-Юатучы килмәс, ә китсәм, Аны сезгә җибәрермен. 8 Ул
килгәч, дөнья н ың гөнаһ, гаделлек һәм хөкем турында дөрес уйламавын фаш итә
чәк. 9 Гөнаһ шулд ыр: кешеләр Миңа иман итм иләр; 10 гаделлек шулд ыр: Мин Атам
янына барам һәм сез инде Мине башк а күрмәссез; 11 хөкем шулд ыр: бу дөнья н ың
түрәсе инде хөкем ителгән.
12 Сезг ә сөйл ис е сүзләр ем бик күп, әмма сез аларн ы хәз ер кабул итә алмассыз.
13 Ул хак ыйк ать Рух ы килг әч, сезг ә тул ы хак ыйк атькә юл күрс әт еп торыр. Ул сез
гә Үзеннән түг ел, бәлк и ишеткәнен сөйләр һәм булачак хәлләрне белдерер. 14 Ул,
Миннән кабул иткән сүзләрне сезгә сөйләп, Мине данлар. 15 Атан ың бар нәрсәсе
Минеке; Мин шуңа күрә: «Миннән кабул иткән сүзләрне Изг е Рух сезгә белде
рер», – дидем.
5

Кайгыдан шатлыкка
Тиздән сез Мине күрмәссез инде, күп тә үтм и янә күрерсез.
Шунда Аның кайбер шәкертләре бер-берсенә:
– «Тиздән сез Мине күрмәссез инде, күп тә үтм и янә күрерсез», һәм: «Мин Атам
янына барам», – дип әйт үе нәрсәне аңлата икән? 18 «Тиздән» дигәне нәрсә икән?
Аның нәрсә сөйләгәнен аңлам ыйбыз! – диештеләр.
19 Үзеннән сорарг а теләг әннәр ен аңлап, Гайс ә аларг а болай диде:
– Сез: «Тиздән Мине күрмәссез инде, күп тә үтм и янә күрерсез» дигән сүзләрем
хак ында бер-берегездән сорашасызм ы? 20 Сезгә хак сүз әйтәм: сез еларсыз, үкереп
еларсыз, ә дөнья шатлан ыр; сез кайг ырырсыз, әмма кайг ыг ыз шатл ыкк а әйлә
нер. 21 Вак ыт ы җиткәч, бала туд ыруч ы хат ын җәфа чигә, әмма сабыен туд ыргач,
16
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«Зәбур», 34:19; 68:5.
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баланың дөнья га кил үенә шатлан ып, газаплан уы н оныта. 22 Шун ың кебек сез дә
хәзер кайг ырасыз; әмма Мин сезне таг ын күрермен, шулчак сезнең күңелег ез куа
ныр, куан ыч ыг ызн ы сездән беркем дә ала алмас. 23 Ул көнне сез Миннән бернәрсә
турында да сорамассыз. Сезгә хак сүз әйтәм: Минем исемем белән Атадан нәрсә
генә сорасаг ыз да, Ул сезгә бирәчәк. 24 Моңарч ы сез Минем исемем белән бернәр
сә дә сорамад ыг ыз. Сораг ыз һәм алырсыз, һәм сезнең куан ыч ыг ыз тул ы бул ыр.
Кыю булыгыз: Мин дөнья ны җиңд ем
Моңарч ы Мин сезгә киная ләр белән сөйләдем; ләк ин вак ыт җитәр, Мин сезгә
инде киная ләр белән сөйләмәм, Ата хак ында ачык итеп әйтермен. 26 Ул көнне сез
Минем исемем белән сорарсыз. «Сезнең өчен Атадан үтенермен», – дим им, 27 чөн
ки сез Мине яратк анга һәм Минем Аллаһ ыдан килгән бул уы ма ышанганга, Атам
Үзе дә сезне ярата. 28 Мин дөнья га Атамнан килдем һәм менә яңадан, дөнья н ы
калд ырып, Атам янына китәм.
29 Шәкертләр е Аңа:
– Менә хәзер Син киная ләр белән түгел, ә ачык итеп сөйлисең. 30 Хәзер без Синең
һәрнәрсәне бел үеңне һәм, хәтта, Сиңа сораун ы биреп торырга кирәкмәвен дә күрә
без. Менә шуңа күрә без Синең Аллаһ ыдан килгән бул уы ңа ышанабыз, – диделәр.
31 Гайс ә аларг а болай дип җав ап бирде:
– Сез хәзер ышанасызм ы? 32 Менә вак ыт җитә һәм җитте дә инде: сез тарал ып,
һәрберег ез үз өйләренә китәчәк. Сез Мине ялг ыз калд ырачаксыз. Ләк ин Мин ял
гыз түг ел, чөнк и Ата Минем белән.
33 Мин мон ы тын ычл ыг ыг ыз Миндә булсын дип сөйләдем. Дөнья да кайг ыла
рыг ыз бул ыр, ләк ин кыю бул ыг ыз: Мин дөнья н ы җиңдем.
25
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Гайсәнең догасы

Гайсә бу сүзләрдән соң күккә күтәрелеп карап:
– Атам! Вак ыт җитте, – диде. – Угл ың Сине данласын өчен, Угл ыңн ы
данла. 2 Үзенә тапш ырылган һәрбер кешегә Ул мәңг елек торм ыш бирсен өчен, Син
Аңа бөтен кешеләр белән хак имлек итү хок ук ын бирдең. 3 Сине, бердәнбер хак Ал
лаһ ыны, һәм Син җибәргән Гайсә Мәсихне танып бел ү – шул мәңгелек тормышт ыр.
4 Син тапш ырг ан эшләрне башк арып чыг ып, Мин Сиңа җирдә дан кит ердем.
5 Дөнья ярат ылг анч ы, Мин Синең хозурыңда данл ы идем. Инде хәз ер Син, Атам,
ул дан белән Үз хозурыңда Мине данла.
6 Син дөнья дан Миңа бирг ән кешеләрг ә исемеңне тан ытт ым. Алар Синеке иде,
Син исә аларн ы Миңа бирдең. Алар Синең сүзеңне тотт ылар һәм 7 хәзер Син Миңа
биргән бар нәрсәнең Синнән икәнлег ен беләләр. 8 Миңа әйт кән сүзләреңне аларга
җиткердем бит, алар кабул иттеләр. Минем чынлап та Синнән кил үемне тан ып,
Мине Син җибәргәнгә ышанд ылар.
9 Мин алар өчен үтенәм. Бөт ен дөнья өчен түг ел, бәлк и Син Миңа бирг әннәр
өчен үтенәм, чөнк и алар Синеке. 10 Минем бөтен нәрсәм Синеке, ә Синекеләр Ми
неке. Миңа алар аша дан китерелде.
1
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11 Мин инде дөнья да түг ел, ә алар әле дөнья да. Мин Синең яныңа барам. Изг е
Атам! Без бер булган кебек, алар да бер булсын өчен, Миңа биргән Үз исемеңнең
кодрәте белән аларн ы саклап тор. 12 Алар белән бергә дөнья да булганда, Мин алар
ны Синең исемең белән – Син Миңа биргән исем белән – саклап тотт ым. Мин
аларн ы саклад ым, һәм Изг е язмада язылган сүзләр торм ышк а ашсын өчен, һәлак
бул ырга тиешлесеннән башк а берсе дә югалмад ы.
13 Хәз ер исә Мин Синең яныңа барам. Бу сүзләрне, аларда куа н ыч ым тул ы бул
сын өчен, дөнья да чакта сөйл им. 14 Мин аларга Синең сүзеңне җиткердем. Дөнья
аларга нәфрәтләнде, чөнк и, Мин дөнья дан булмаган кебек, алар да дөнья дан түг ел.
15 Аларн ы дөнья дан алуы ңн ы түг ел, бәлк и явызл ыкт ан саклавыңн ы үтенәм. 16 Мин
дөнья дан булмаган кебек, алар да дөнья дан түг ел. 17 Аларн ы Үз хак ыйк атең белән
изг е ит*. Синең сүзең – хак ыйк ать. 18 Син Мине дөнья га җибәргән кебек, Мин дә
аларн ы дөнья га җибәрдем. 19 Алар да хак ыйк ать белән изг е ителсеннәр дип, Үземне
алар хак ына изг е итәм.
20 Мин алар өчен генә түг ел, аларн ың сүз е арк ыл ы Миңа иман кит ерүчеләр өчен
дә үтенәм: 21 бөтенесе бер булсын иде. Атам, Син Миндә һәм Мин Синдә булгандай,
Синең Мине җибәргәнеңә дөнья ышансын өчен, алар да Бездә булсыннар. 22 Син
Миңа биргән данн ы аларга җиткердем: Без бер булган кебек, алар да бер булсыннар.
23 Мин аларда, Син Миндә. Мине җиб әрг ән бул уы ңн ы һәм Мине яратк ан кеб ек
аларн ы да ярат уы ңн ы дөнья тан ысын өчен, алар тул ысынча бердәм булсыннар.
24 Атам! Син Миңа бирг ән кешеләрнең булачак урын ымда Минем белән берг ә
бул уы н тел им. Дөнья ярат ылганга кадәр үк сөйгәнгә күрә, Син Миңа дан бирдең.
Ул данн ы алар күрсеннәр иде. 25 Гадел Атам! Дөнья Сине белм и, ә Мин беләм, бу
кешеләр дә Синең Мине җибәргәнеңне беләләр. 26 Миңа булган мәхәббәтең аларда
да булсын һәм Үзем дә аларда бул ыйм дип, Синең исемеңне аларга белдердем һәм
белдерәчәкмен.

18

Гайсәнең тоткын ителүе һәм Аңардан сорау алу

Бу сүзләрне әйт кәннән соң, Гайсә шәкертләре белән Кыдрун инешенең
аръя г ына чыг ып, шундаг ы бакчага керде. 2 Гайсә шәкертләре белән еш кына
шунда җыелганл ыктан, ул урынн ы Аңа хыя нәт итәчәк Яһүдә дә белә иде. 3 Шуңа
күрә Яһүдә гаскәри төркем һәм баш рух ан илар вә фарисейлар җибәргән тәрт ип
саклауч ыларн ы үзе белән шунда алып килде. Алар үзләре белән факеллар, якт ырт
кычлар һәм кораллар алганнар иде.
4 Гайс ә исә, Үзе белән булачак һәр нәрс әне белеп, килг ән кешеләрг ә таба атлап:
– Кемне эзл исез? – дип сорад ы алардан.
5 Алар Аңа:
– Насарал ы Гайсәне, – дип җавап бирделәр.
Гайсә аларга:
– Ул – Мин, – диде.
1

* 17:17 ...изг е

ит. – Грек телендә «һаг иа зо» диг ән сүз «изг е итү» һәм «баг ышлау, изг е эшкә
аеру» диг ән мәгънәләрг ә ия. 19 нчы аятьне дә караг ыз.
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Хыя нәтче Яһүдә дә алар белән шунда тора иде. 6 Гайсә: «Ул – Мин», – дигәч,
алар артк а чиг енеп, җиргә егылд ылар.
7 Ул янә:
– Кемне эзл исез? – дип сорад ы.
Алар:
– Насарал ы Гайсәне, – диделәр.
8 Гайс ә аларг а болай дип җав ап бирде:
– Мин инде сезгә: «Ул – Мин», – дип әйттем бит. Мине эзл исез икән, Минем
белән булган кешеләрне чыгарып җибәрег ез.
9 «Син Миңа бирг әннәрнең берс ен дә югалт мад ым» диг ән сүзләр торм ышк а аш
сын өчен, Ул шулай дип әйтте.
10 Шим ун Пет ернең кыл ыч ы бар иде. Ул аны тарт ып чыг ард ы һәм олуг рух ан и
ның хезмәтчесенә селтәнеп, аның уң колаг ын чабып өзде. Ул хезмәтченең исеме
Мәл ик иде. 11 Әмма Гайсә Петергә:
– Кыл ыч ыңн ы кын ына тыг ып куй. Атам биргән касәдән эчмәмме әллә? – диде.
12 Гаскәриләр, аларн ың башл ыг ы һәм яһүд иләрнең тәрт ип саклауч ылары Гай
сәне тот ып бәйләделәр. 13 Башта Аны шул елн ың олуг рух ан ие булган Кәяфәснең
кайнатасы Һаннас янына алып бард ылар. 14 Яһүд иләргә: «Хал ык өчен бер кешенең
үлүе хәерлерәк», – дип киңәш биргән кеше шул Кәяфәс иде.
15 Шим ун Пет ер һәм таг ын бер шәкерт Гайс ә арт ыннан бард ылар. Бу шәкерт исә
олуг рух ан и белән тан ыш булганга күрә, Гайсә белән олуг рух ан ин ың ишегалд ы
на керә алд ы. 16 Ә Петер тышк ы якта ишек арт ында басып калд ы. Аннары олуг
рух ан и белән тан ыш булган тег е шәкерт чыкт ы да, ишек саклауч ы хезмәтче кызга
әйтеп, Петерне эчкә алып керде. 17 Шунда ишек саклауч ы хезмәтче кыз Петердән:
– Син дә бу Кешенең шәкертеме әллә? – дип сорагач, ул:
– Юк, – дип җавап бирде.
18 Салк ын булг анл ыкт ан хезмәтчеләр һәм тәрт ип саклауч ылар учак ягып җы
лын ып торалар иде. Петер дә алар белән бергә җыл ын ып торд ы.
19 Шул вак ытт а олуг рух ан и Гайс әдән шәкертләр е хак ында һәм нәрс әләрг ә өй
рәт үе турында сорашт ы. 20 Гайсә аңа:
– Мин дөнья га ачыктан-ачык сөйләдем. Яһүд иләр һәрвак ыт җыела торган гый
бадәтх анәләрдә һәм Аллаһ ы йорт ында гыйлем бирдем, яшерен рәвештә һичнәрсә
сөйләмәдем. 21 Нигә Миннән сорыйсың? Мин сөйләгәннәрне ишеткән кешеләрдән
сора. Мин нәрсә сөйләгәнне алар беләләр, – дип җавап бирде.
22 Гайс ә шулай диг әч, Аның янында торг ан тәрт ип саклауч ыларн ың берс е, Аның
яңаг ына суг ып:
– Олуг рух ан ига Син шулай җавап бирәсеңме? – диде.
23 Гайс ә аңа:
– Мин ялган сөйләгән булсам, ялган икәнен исбат ит, ә дөресен сөйләгәнмен
икән, нигә Миңа сугасың? – дип җавап бирде.
24 Шул вак ыт Һанн ас Гайс әне, бәйләнг ән хәлдә, олуг рух ан и Кәяф әс янын а
җибәрде.
25 Шим ун Пет ер ишег алд ында җыл ын ып торг анда:
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– Син дә Аның шәкертләренең берсе түг елме? – дип сорад ылар.
Ул:
– Юк, – дип ваз кичте.
26 Олуг рух ан и хезмәтчеләр енең берс е, Пет ер колаг ын чабып өзг ән кешенең ту
ган ы, аңа:
– Мин сине Аның белән бергә бакчада күрдем түг елме соң? – диде.
27 Пет ер таг ын ваз кичт е. Нәкъ шул вак ыт әтәч кычк ырд ы.
28 Кәяф әс яныннан Гайс әне идар әче Пилат сараена алып килделәр. Бу хәл ирт ән
ирт үк булд ы. Пакьлән үләре бозылмасын дип, яһүд иләрнең башл ыклары идарә
че сараена кермәделәр, чөнк и Кот ыл у бәйрәменең ризыг ын ашый алмаслар иде.
29 Шуңа күр ә идар әче Пилат, алар янына чыг ып:
– Сез бу Кешене нәрсәдә гаепл исез? – дип сорад ы.
30 Алар аңа:
– Ул җиная тьче булмаса, Аны сиңа тот ып китермәгән бул ыр идек, – дип җавап
бирделәр.
31 Пилат аларг а:
– Аны алып китеп, кан ун ыг ыз буенча үзег ез хөкем итег ез, – диде.
– Безгә һичкемне үтерү хок ук ы бирелмәгән, – диделәр яһүд иләр аңа.
32 Гайс ә Үзенең нинд и үлем белән үләчәг енә ишар ә итеп әйт кән сүзләр е гамәлг ә
ашсын өчен, бу вак ыйга булд ы.
33 Шунда Пилат яңадан сараена керде һәм, Гайс әне чак ырт ып, Аңардан:
– Син – яһүд иләр Патшасым ы? – дип сорад ы.
34 Гайс ә аңа:
– Син мон ы үзеңнән генә әйтәсеңме, яки Минем хакта сиңа башк алар сөйлә
деме? – диде.
35 – Әллә мин яһүд име? Үз халк ың, баш рух ан илар Сине миңа тапш ырд ы. Нәрс ә
эшләдең Син? – дип әйтте Пилат.
36 – Минем Патшал ыг ым бу дөнья н ык ы түг ел. Әгәр Патшал ыг ым бу дөнья н ык ы
булса, хезмәтчеләрем яһүд иләр кул ына тапш ырылмавым өчен көрәшкән бул ырлар
иде, әмма Минем Патшал ыг ым бу дөнья н ык ы түг ел, – дип җавап бирде Гайсә.
37 – Димәк, Син шулай да Патша икәнс ең?! – диде Пилат.
Гайсә:
– Син Мине Патша дип әйтәсең. Мин хак ыйк ать хак ында шаһ итл ык бирү өчен
туд ым, Мин шун ың өчен дөнья га килдем дә. Хак ыйк ать тарафдары булган һәркем
Мине тыңл ый, – дип җавап бирде.
38 – Нәрс ә ул – хак ыйк ать? – дип сорад ы Аңардан Пилат.
Шуннан соң ул яңадан яһүд иләр янына чыг ып:
– Мин Аны гаепләрлек бер сәбәп тә күрм им, – диде. – 39 Сезнең гореф-гадәтегез
буенча, Кот ыл у бәйрәмендә мин сезгә бер тотк ынн ы азат итәргә тиешмен. Яһүд и
ләр Патшасын азат итүемне тел исезме?
40 Шунда барысы да:
– Аны түг ел, Барабн ы чыгар! – дип кычк ырд ылар.
Бараб исә юлбасар иде.
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19

Гайсәнең үлемгә хөкем ителүе

Шуннан соң Пилат Гайс әне камч ы белән сукт ырырг а кушт ы. 2 Гаскә
риләр Аның баш ына күг ән куа г ы чыбыкларыннан таҗ үреп куйд ылар,
өст енә куе кызыл төст әг е япанча кидерделәр, 3 һәм берс е арт ыннан берс е Аның
янына килеп:
– Яшәсен яһүд иләр Патшасы! – дип, яңакларына сукт ылар.
4 Пилат, янә чыг ып, яһүд иләрг ә әйтт е:
– Караг ыз, Аңарда берн инд и гаеп тапмавымн ы белдерү өчен, Аны хәзер сезнең
янга чыгарам.
5 Шул вак ыт баш ына чәнечкеле таҗ, өст енә япанча кидер елг ән Гайс ә чыкт ы.
– Менә – Кеше! – диде Пилат.
6 Баш рух ан илар һәм тәрт ип саклауч ылар исә Аны күрг әч:
– с Хачк а кадакла, кадакла Аны! – дип кычк ырд ылар.
– Аны алыг ыз да үзег ез кадаклаг ыз. Мин Аңарда берн инд и гаеп тапм ыйм, –
диде Пилат.
7 Яһүд иләр аңа:
– Безнең кан ун ыбыз бар, кан ун буенча Ул үләргә тиеш, чөнк и Ул Үзен Аллаһ ы
Угл ы дип атый, – дип җавап бирделәр.
8 Мон ы ишеткәч, Пилат бигр әк тә курк уг а төшт е, 9 һәм, янә сарайг а кер еп, Гай
сәдән:
– Син кайдан? – дип сорад ы.
Әмма Гайсә аңа җавап бирмәде.
10 Пилат Аңа:
– Миңа җавап бирәсең килм име? Сине хачк а кадаклат ырга да, азат итәргә дә
хакимлегем барл ыг ын белм исеңме әллә? – диде.
11 Гайс ә болай дип җав ап бирде:
– Сиңа югарыдан бирелмәгән булса, Минем өстән һичбер хак имлег ең булмас
иде. Шуңа күрә Мине сиңа тапш ырган кешенең гөнаһ ы синекеннән зуррак.
12 Шул вак ытт ан Пилат Аны азат итү мөмк инлег ен эзл и башлад ы. Яһүд иләр исә:
– Аны җибәрсәң, син скайсарн ың дуст ы түг елсең; үзен-үзе патша итүче һәркем –
кайсарн ың дошман ы, – дип кычк ырд ылар.
13 Бу сүзләрне ишеткәч, Пилат, Гайс әне чыг арып, «Таш басма» (яһүдчә Габбат а)
дип аталган җирдәг е хөкем итү урын ына барып утырд ы. 14 Бу – Кот ыл у бәйрәменә
әзерләнә торган җомга көн, көндезге сәгать уникеләр тирәсе иде. Пилат яһүд иләргә:
– Менә, сезнең Патшаг ыз! – диде.
15 Ә алар:
– Алып кит Аны, олаксын! Хачк а кадакла! – дип кычк ырд ылар.
– Патшаг ызн ы кадакл ыйм м ын и?! – диде Пилат.
Баш рух ан илар:
– Безнең кайсардан башк а патшабыз юк, – дип җавап бирделәр.
16 Ниһ ая ть, Пилат Гайс әне, кадаклау өчен, аларг а тапш ырд ы. Алар Аны алып
киттеләр.
1
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Гайсәне хачка кадаклау
17 Үзенең хач ын күт әр еп, Гайс ә «Баш сөя г е», ягън и яһүдчә Гөлг ет ә дип аталг ан
урынга килеп җитте. 18 Аны һәм Аның белән бергә таг ын ике кешене, берсен Гай
сәнең бер ягына, икенчесен икенче ягына хачк а кадаклад ылар. 19 Пилат кушк анча
язу язып, хач өстенә какт ылар. Ул язуда: «Насарал ы Гайсә, яһүд иләр Патшасы», –
дип язылган иде. 20 Гайсә хачк а кадакланган урын шәһәргә якын булганл ыктан, ул
язун ы күп яһүд иләр укыд ы. Анда яһүдчә, грекча һәм лат инча язылган иде. 21 Яһү
диләрнең баш рух ан илары Пилатк а болай дип әйттеләр:
– «Яһүд иләр Патшасы» дип түг ел, «Ул Үзен: „Мин – яһүд иләр Патшасы“, – ди
де» дип яз.
22 – Мин нәрс ә язд ым, шул язылд ы инде, – дип җав ап бирде Пилат.
23 Гайс әне хачк а кадаклаг ач, гаскәриләр Аның киемнәр ен алып, һәр гаскәриг ә
бер өлеш чыгарл ык итеп дүрткә бүлделәр, чапан ын да алд ылар. Чапан исә тег ел
мәгән, бербөтен тук ымадан иде, 24 шуңа күрә алар бер-берсенә:
– Мон ы ертм ыйк, ә кемгә чыгар дип жирәбә сал ыйк, – диделәр.
Бу Изг е язмадаг ы
«Алар киемнәремне үзара бүлештеләр,
күлмәг ем кемгә тия р дип жирәбә сал ышт ылар»*
дигән сүзләр торм ышк а ашсын өчен булд ы. Гаскәриләр нәкъ шулай эшләделәр.
25 Гайс ә кадакланг ан хач янында Аның анасы, анасын ың сеңлес е, Клопас хат ы
ны Мәрья м һәм магдалал ы Мәрья м басып торалар иде. 26 Гайсә, анасын һәм шунда
торган яратк ан шәкертен күреп, анасына:
– Хан ым! Менә бу – синең угл ың, – диде.
27 Аннары шәкерт кә:
– Менә бу – синең анаң! – дип әйтте.
Шәкерт шул вак ыттан аны үз өенә алд ы.

Гайсәнең үлеме
Шуннан соң Гайсә, һәрнәрсәнең чынга ашк ан ын белеп һәм Изг е язмада языл
ганнар торм ышк а ашсын дип:
– Сусад ым, – диде.
29 Шунда әче шәраб сал ынг ан савыт тора иде. Гаскәриләр губк а кис әг ен шуңа
манч ыд ылар да, сһүссөп ботаг ына элеп, Аның авызына китерделәр.
30 Гайс ә әче шәрабн ы тат ыг ач:
– Тәмамланд ы! – диде һәм, баш ын иеп, җан бирде.
31 Бу – бәйр әм алд ындаг ы җомг а көн иде, яһүд иләр гәүдәләрне шимб ә көнг ә
хачта калд ырырга теләмәделәр, чөнк и ул шимбә бөек бәйрәм көне иде. Шуңа күрә
алар хачк а кадакланган кешеләрнең аякларын сынд ырып, хачтан төшерергә Пи
латтан рөхсәт сорад ылар.
28

* 19:24 Караг ыз:

«Зәбур», 21:19.
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32 Шуннан гаскәриләр килеп, Гайсә белән бергә кадакланганнарның башта берсе
нең, аннан икенчесенең аякларын сындырдылар. 33 Әмма Гайсә янына килгәч, Аның
инде үлгән булуын күрделәр һәм шуңа күрә аякларын сындырмадылар. 34 Ә бер гас
кәри Аның кабыргасына сөңге белән чәнчегәч үк, аннан кан белән су агып чыкты.
35 Бу хәлләрне күрг ән кеше, сез дә иман итс ен дип, шул хакт а шаһ итл ык бирде.
Аның шаһ итл ыг ы хак һәм ул хак ыйк атьне сөйләвен белә. 36 Бу хәл Изг е язмадаг ы:
«Аның һичбер сөя г е сынд ырылмас»* дигән сүзләр торм ышк а ашсын өчен булд ы.
37 Изг е язман ың башк а бер урын ында: «Алар үзләр е чәнчег ән Затк а карарлар»*,
дип тә язылган.

Гайсәне кабергә салу
Шуннан соң, ариматайл ы Йосыф Пилаттан Гайсәнең җәсәден алып кит үен
үтенде. Йосыф – Гайсәнең шәкерте, ләк ин яһүд иләрдән курыкк анга, мон ы яшереп
йөри иде. Пилат рөхсәт бирде, һәм Йосыф барып, Гайсәнең җәсәден хачтан алд ы.
39 Элегр әк төнлә Гайс ә янында булг ан Никәд им дә килде һәм йөз кадакк а якын
с
мирра белән сабур* куш ып ясалган хушбуй китерде. 40 Алар, Гайсәнең җәсәден
алып, яһүд иләрнең күм ү йоласы буенча, Аны хушбуйл ы кәфенгә урад ылар. 41 Гайсә
хачк а кадакланган җирдә бер бакча, ә бакчада әле һичкемнең мәете сал ынмаган
яңа кабер-мәгарә бар иде. 42 Яһүд иләрнең бәйрәмгә әзерләнә торган җомга көне
булганл ыктан, Гайсәне шунда салд ылар, чөнк и кабер-мәгарә якын иде.
38

20

Гайсә Мәсихнең үледән терелүе

Атнан ың беренче көнендә иртән ирт үк, әле караңг ы вак ытта ук, магда
лал ы Мәрья м кабер-мәгарә янына килде һәм авызындаг ы ташн ың читкә
алып ташланган ын күрде. 2 Ул шунда ук Шим ун Петер һәм Гайсәнең яратк ан шул
шәкерте янына йөг ереп барып, аларга:
– Хак имебезне кабердән алып киткәннәр. Кая куйганнарын белм ибез, – диде.
3 Петер белән әлеге шәкерт шундук кабер янына киттеләр. 4 Алар икесе дә йө
герделәр, әмма теге шәкерт, Петергә караганда җәһәтрәк йөгергәнгә, кабер янына
алданрак барып җитте. 5 Иелеп карагач, анда яткан кәфенне күрде, ләкин кабер эченә
кермәде. 6 Аның артыннан Шимун Петер килеп җитте. Ул, кабер эченә кереп, анда
яткан кәфенлекне 7 һәм Гайсәнең башына чорналган булган яулыкны күрде, әмма
яулык кәфен белән бергә түгел, чорнап куелганча, үз урынында ята иде. 8 Шунда
кабер янына алданрак килеп җиткән әлеге шәкерт тә эчкә керде һәм күреп ышан
ды. 9 Алар Изге язмада Гайсәнең үледән терелеп торачагы турында язылганны әле
аңламыйлар иде. 10 Шуннан соң шәкертләр янә өйләренә кайтып киттеләр.
11 Мәрья м исә каб ер янында елап басып калд ы. Елый-елый иелеп, каб ер эченә
карад ы һәм 12 анда актан киенгән ике фәрештәне күреп алд ы. Берсе Гайсә җәсәде
ятк ан урынн ың баш очында, икенчесе аяк очында утыра иде. 13 Алар Мәрья мнән:
1

* 19:36 Караг ыз:

«Зәбур», 33:21; «Чыг ыш», 12:46.
«Зәкәрия», 12:10.
19:39 Сабур – алоэ.

* 19:37 Караг ыз:
*
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– Хан ым! Нигә елыйсың? – дип сорад ылар.
– Минем Хак имемне алып киткәннәр. Аны кая куйганнарын белм им, – диде ул.
14 Шулай диде дә арт ына борыл ып карад ы һәм анда басып торг ан Гайс әне күрде,
әмма Аның Гайсә икәнен тан ымад ы. 15 Гайсә аңардан:
– Хан ым! Нигә елыйсың? Кемне эзл исең? – дип сорад ы.
Мәрья м, Аны бакчач ы дип уйлап:
– Әфәндем! Син Аны чыгарып куйган булсаң, кая куйган ыңн ы әйт, мин Аны
алып китәрмен, – диде.
16 Гайс ә аңа:
– Мәрья м! – диде.
Ә ул әйләнеп карап, яһүдчә:
– Раббун и! – дип әйтте. (Раббун и – Остаз дигәнне аңлата.)
17 Гайс ә аңа:
– Миңа каг ылма, чөнк и Мин әле Атам янына күтәрелмәдем. Туганнарым яны
на кайт ып әйт: «Мин Үземнең Атам һәм сезнең Атаг ыз янына, Үземнең Аллам һәм
сезнең Аллаг ыз янына күтәреләм», – диде.
18 Магдалал ы Мәрья м шәкертләр янына килеп:
– Мин Хакимебезне күрдем, – диде һәм аларга Гайсә әйткән сүзләрне сөйләп бирде.
19 Шәкертләр е шул ук көнне кич белән, яһүд иләрдән курк ып, йорт ишекләр ен
бикләп җыел ып утырганда, Гайсә килеп керде һәм, урталарына басып:
– Иминлек сезгә! – диде.
20 Шулай диг әннән соң, Ул аларг а кулларын һәм кабыргасын күрс әтт е. Шәкерт
ләр Хак им Гайсәне күргәнгә бик куанд ылар.
21 Гайс ә аларг а таг ын:
– Сезгә иминлек булсын! Атам Мине җибәргән кебек, Мин дә сезне җибәрәм, –
дип әйтте.
22 Мон ы әйт кәч, Ул сул ыш ын аларг а өреп:
– Изг е Рухн ы кабул итег ез. 23 Кемнең гөнаһларын кичерсәг ез, шун ык ы кичере
лер; кемнекен кичермәсәг ез, анык ы кичерелмәс, – диде.
Күрм ичә ышанучылар бәх етле
Гайсә килгәндә, уни кенең берсе, Игезәк кушаматл ы Томас, алар белән түг ел
иде. 25 Башк а шәкертләр аңа:
– Без Хак имебезне күрдек! – диделәр.
Ә ул аларга:
– Аның кулларында кадаклардан калган яраларны күрм ичә, шул яраларга бар
маг ымн ы, кабыргасына кул ымн ы тидереп карам ыйча, ышанмам, – дип әйтте.
26 Бер атнадан соң Аның шәкертләре тагын җыелып утырганда, Томас та алар белән
бергә иде. Гайсә ишекләр бикле килеш килеп керде һәм аларның уртасына басып:
– Иминлек сезгә! – диде.
27 Аннары Томаск а:
– Бармаг ыңн ы монда куй һәм кулларыма кара, кул ыңн ы суз да кабыргама тидер.
Шикләнеп торма, ышан, – дип әйтте.
24
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28 Шунда Томас:
– Минем Хак имем һәм Аллам! – диде.
29 Гайс ә:
– Син Мине күргәнгә ышанд ың. Күрм ичә ышан уч ылар бәхетле! – дип әйтте.
30 Гайсә Үзенең шәкертләре алдында бу китапта язылмаган башка бик күп могҗизалы
гамәлләр дә күрсәтте. 31 Болар исә сез Гайсәнең Мәсих, Аллаһы Углы булуына иман
итсен өчен һәм, иман итеп, Аның исеме аркылы сезгә тормыш булсын өчен язылды.

21

Гайсәнең шәкерт ләре белән очраш уы

Шушы хәлләрдән соң Тибериас күле буенда Гайсә шәкертләренә янә күрен
де. Аның күрен үе болай булд ы: 2 Шим ун Петер, Игезәк кушаматл ы Томас,
Гәл иләя дәг е Кәна шәһәреннән Натанаи л, Зебедәй угыллары һәм Гайсәнең таг ын
ике шәкерте бергә иделәр. 3 Шим ун Петер:
– Бал ык тотарга барам, – дигәч, калган шәкертләр аңа:
– Без дә синең белән барабыз, – диделәр.
Алар көймәгә утырып, йөзеп киттеләр, әмма ул төнне һичнәрсә тота алмад ылар.
4 Таң атк анда яр буенда Гайс ә басып тора иде, әмма шәкертләр е Аның Гайс ә
икәнен тан ымад ылар. 5 Гайсә аларга:
– Дусларым! Сезнең ашарга берәр нәрсәг ез барм ы? – диде.
– Юк, – дип җавап бирделәр алар.
6 Ул аларг а:
– Ятьмәне көймәнең уң ягына сал ыг ыз, тотарсыз, – диде.
Алар шулай иттеләр һәм эләккән бал ыкн ың күплег еннән ятьмәне тарт ып чыгара
алмад ылар. 7 Шунда Гайсәнең яратк ан шәкерте Петергә:
– Бу – Хак имебез, – диде.
Аның Хаким икәнен ишеткәч, Шимун Петер, өс киемен киеп (ул чишенгән иде), суга
сикерде. 8 Ярдан йөз кырык аршын* чамасы гына ераклыкта булган башка шәкертләр,
көймә белән килеп, балык белән тулган ятьмәне сөйрәп, ярга алып чыктылар. 9 Ярга
чыккач, алар янган күмер өстендә пешкән балык һәм икмәк күрделәр. 10 Гайсә аларга:
– Тотк ан бал ыкларыг ызн ың беразын монда алып килег ез, – диде.
11 Шим ун Пет ер көймәг ә утырып, зур бал ыклар белән тулг ан ятьмәне өст ер әп
җиргә чыгард ы. Анда йөз илле өч бал ык бар иде. Бал ыкн ың шунд ый күп бул уы на
да карамастан, ятьмә ерт ылмад ы.
12 Гайс ә:
– Ашарга килег ез, – диде.
Шәкертләрнең берсе дә: «Син кем?» – дип сорарга бат ырч ыл ык итмәде, чөнк и
алар Аның Хак им Гайсә икәнен белә иделәр. 13 Гайсә якынрак килеп икмәкне алд ы
һәм аларга өләште, шулай ук бал ыкн ы да алып бирде.
14 Бу инде Гайс әнең, үледән тер елт елг әннән соң, шәкертләр енә өченче тапк ыр
күрен үе иде.
1

* 21:8

...йөз кырык аршын... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ике йөз пех ус. Пех ус –
озынл ык үлчәү берәмлег е, 0,5 м чамасы.
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Яхъя 21

Гайсә һәм Петер
Ашаганнан соң Гайсә Шим ун Петердән:
– Яхъя угл ы Шим ун! Син Мине башк а шәкертләремә караганда күбрәк ярата
сыңм ы? – дип сорад ы.
Петер Аңа:
– Әйе, Хак имем! Син минем ярат уы мн ы беләсең, – дип җавап бирде.
Гайсә аңа:
– Минем бәрәннәремне ашат, – диде.
16 Гайс ә икенче мәрт әб ә:
– Яхъя угл ы Шим ун! Син Мине яратасыңм ы? – дип сорад ы.
Петер Аңа:
– Әйе, Хак имем! Син минем ярат уы мн ы беләсең, – дип җавап бирде.
– Минем сарыкларымн ы көт, – диде Гайсә.
17 Өченче мәрт әб ә Ул Пет ердән:
– Яхъя угл ы Шим ун! Син Мине яратасыңм ы? – дип сорад ы.
Петер, Аның: «Син Мине яратасыңм ы?» – дип, өченче мәртәбә соравына көенеп:
– Хак имем! Син бөтенесен беләсең. Син ярат уы мн ы беләсең, – дип җавап бирде.
Гайсә аңа:
– Минем сарыкларымн ы ашат, – диде. – 18 Сиңа хак сүз әйтәм: син яшь чакта
үзеңне-үзең билбаулап, теләгән җиреңә бара идең. Ә картайгач, кулларыңн ы су
зарсың, һәм башк а берәү, сине билбаулап, теләмәгән җиреңә алып барыр.
19 Ул бу сүзләрне Пет ернең нинд и үлем белән Аллаһ ын ы данлая чаг ын белдер еп
әйтте. Шуннан соң Гайсә аңа:
– Минем арт ымнан бар, – диде.
15

Гайсә һәм Аның яраткан шәкерте турында
Шул вак ыт Петер, арт ына әйләнеп карагач, артларыннан Гайсәнең яратк ан
шәкерте кил гән не күрде. Бу – кичке аш вак ыт ында Гайсәнең күкрәг енә терәлеп
дия рлек утырган, «Хак имем! Сиңа кем хыя нәт итәчәк?» дип сораган шәкерт иде.
21 Пет ер, аны күрг әч, Гайс әдән:
– Хак имем! Аның белән нәрсә булачак? – дип сорад ы.
22 Гайс ә аңа:
– Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм дә, анда синең ни эшең бар? Син
Минем арт ымнан бар, – диде.
23 Шуңа күр ә имандашлар арасында: «Ул шәкерт үлмәя чәк» диг ән сүз таралд ы.
Әмма Гайсә: «Үлмәя чәк», – димәгән, ә: «Мин килгәнгә кадәр аның яшәвен теләсәм
дә, анда синең ни эшең бар?» – дип әйт кән иде.
24 Боларн ың һәммәс е турында шаһ итл ык бир еп, бу сүзләрне язг ан шәкерт – шул
шәкерт була. Без аның шаһ итл ыг ын ың хак икәнен беләбез.
25 Гайс ә болардан башк а да күп эшләр башк ард ы. Аларн ың һәммәс е турында да
язылса, язылган китаплар дөнья га сыймас иде, дип уйл ыйм.
20
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Рәсүлләрнең эшләре

Беренче китабымда мин сиңа, Тәүфил, Гайсәнең хезмәт итә башлаган вак ы
тыннан күккә алынган көненә кадәр барл ык кылган гамәлләре һәм өйрәткән
нәре турында язган идем. Күккә алынганч ы, Ул сайлап алган срәсүлләренә сИзг е
Рух арк ыл ы әмерләрен бирде. 3 Газап чиккәннән соң, күп санл ы хак дәл илләр белән
Гайсә Үзенең тере икәнен исбат итте, кырык көн буена рәсүлләргә күренеп торд ы
һәм с Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ында сөйләде.
1-2

Гайсәнең күккә ашуы
Көннәрнең берендә рәсүлләр белән ашап утырганда, Гайсә аларга шунд ый
әмер бирде:
– Иерусал имнән китмәг ез, с Ата вәгъдә иткән бүләкне көт ег ез. Мин сезгә ул
турыда сөйләгән идем инде. 5 Яхъя ссуга чумд ырд ы, ә сезне, берн ичә көн үткәч,
Изг е Рухк а чумд ырырлар.
6 Берг ә җые лг ач, шәкертләр Гайс әдән:
– с Хак имебез! Син сИсраи л патшал ыг ын шуш ы вак ытта яңадан торг ызачаксың
мы? – дип сорад ылар.
7 Ул исә аларг а:
– Ата Үз хак имлег е белән билг еләгән вак ыт һәм мизг елләрне бел ү сезнең эшег ез
түг ел, – диде. – 8 Әмма сез, үзег езгә Изг е Рух иңгәч, кодрәт алачаксыз һәм Иеру
сал имдә, бөтен Яһүд ия дә, сСамарея дә һәм, хәтта дөнья н ың читенә кадәр барып
җитеп, һәрк айда Миңа шаһ ит булачаксыз.
9 Шуш ы сүзләрне әйт кәч, Гайс ә аларн ың күз алд ында күккә күт әреп алынд ы һәм
бол ыт Аны күз алларыннан алып китте. 10 Гайсәнең күтәрел үен күзәтеп, күккә те
кәлеп карап торганда, кинәт алар янында актан киенгән ике ир зат ы пәйда булд ы.
11 – сГәл иләя ирләр е! Ник сез күккә текәлеп карап торасыз? Яныг ыздан күккә
ашк ан бу Гайсә күз алд ыг ызда ничек күтәрелгән булса, яңадан шул ук рәвешле
киләчәк, – диделәр алар.
4

Яһүдә урынына рәсүл сайлау
Шуннан соң шәкертләр Зәйт үн тавы дип аталг ан бу таудан Иерусал имг ә
кайтт ылар. Зәйт үн тавы Иерусал имнән бер сшимбә көнлек юл* еракл ыг ында иде.
12

* 1:12 Бер шимбә көнл ек юл

– бер чакрым чамасы. Муса кан ун ы буенча шимб ә – яһүд иләрнең
ял итү һәм гыйбадәт кыл у көне. Бу көнне бер чакрымнан да ары йөрерг ә ярамаг ан.
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Кайт ып җиткәч, үзләре тукталган өске каттаг ы бүлмәгә керделәр. Анда Петер,
Ягък уб, Яхъя, Әнд ри, Фил ип, Томас, Барт ул умай, Маттай, Һалфай угл ы Ягък уб,
Көрәшче Шим ун* һәм Ягък уб угл ы Яһүдә бар иде. 14 Алар һәрвак ыт барысы бергә
дога кыла иделәр. Кайбер хат ыннар, Гайсәнең анасы Мәрья м һәм Аның энеләре
дә алар белән иде.
15 Шул көннәрнең берс ендә берг ә җые лг ан имандашлар арасыннан Пет ер торып
баст ы. Анда йөз егермегә якын кеше бар иде.
16 – Иманд ашл арым, – дип сүз башл ад ы ул. – Изг е Рух Яһүд ә хак ынд а Дав ыт
арк ыл ы алд ан әйт кән. сИзг е язм ад аг ы ул сүзләр торм ышк а ашырг а тиеш иде.
Гайс әне кулг а алырг а килг ән кешеләрне Яһүдә алып килг ән булг ан. 17 Ул безнең
бер еб ез бул ып саналд ы, хезмәт еб ездә катнаш у өчен сайланг ан иде, – диде Пет ер.
18 Ә Яһүдә хәр әм акчаг а җир сат ып алг ан, шул җирдә егыл ып, аның эче ярыл
ган һәм барл ык эчке әгъзалары тышк а агып чыкк ан. 19 Бу хәл бөтен Иерусал им
халк ына билг еле булд ы, шуңа күрә дә ул җир аларн ың телендә «Акелдама», ягън и
«Канл ы җир» дип атала башлад ы.
20 «Зәбур»* кит абында болай язылг ан:
«Аның тораг ы ташланд ык булсын,
эчендә яшәүче булмасын»*,
һәм:
«Аның вазифасын башк а берәү алсын»*.
21-22 Шуң а күр ә Яһүд ә урын ын а безг ә башк а кеше куш ыл ырг а тиеш. Хак име
без Гайс ә яныбызд а булг ан вак ытт а – Яхъя Аны суг а чумд ырг ан көннән Аның
күкк ә күт әр елг ән көненә кадәр – бу кешенең һәрв ак ыт безнең белән бул уы
шарт. Ул Гайс әнең үледән тер елт елг әнлег енә безнең белән берг ә шаһ ит бул
сын, – диде Пет ер.
23 Ике кешене: Барсаб дип атал уч ы Йосыфн ы (аны таг ын Юст ы дип тә атыйлар)
һәм Матт иасн ы тәкъд им иттеләр.
24-25 – Хак имеб ез! Син бар кешеләрнең йөр әкләр ен беләс ең. Яһүдә үзенә тиеш
булган урынга китте. Ул калд ырган бу хезмәт урын ын һәм рәсүллекне кабул итү
өчен, Син шуш ы икәүнең кайсын сайлад ың? Шун ы күрсәт, – дип дога кылд ылар.
26 Аннары алар жир әб ә салд ылар. Жир әб ә Матт иаск а чыкт ы, һәм ул унб ер рә
сүл исәбенә кертелде.
13

2

Изге Рухның иңүе
1 сИлленче

көн бәйр әме җиткәндә, иманд ашл ар барысы берг ә иделәр. 2 Ки
нәт күкт ән көчле җил искәнг ә охш аш тавыш ишет елде һәм ул алар бул
ган йортн ы тут ырд ы. 3 Иманд ашл ар арасынд а ялк ын телләр е кеб ек нәрс әләр

* 1:13 Көрәшч е

Шим ун – Рим хак имлег ен көч куллан ып бәреп төшерүне яклауч ы яһүд иләр
төркеменең әгъзасы.
* 1:20 Зәбур – Изг е Кит апн ың бер язм асы «Зәбур» дип атал а (русч асы: Псалт ирь).
* 1:20 Караг ыз: «Зәбур», 68:26.
* 1:20 Караг ыз: «Зәбур», 108:8.
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күренде, һәм ул телләр аларн ың һәрб ерс енә бер әрләп кунд ы. 4 Барысы да сИзг е
Рух белән суг арылд ыл ар һәм Изг е Рух бирг ән сүзләр белән башк а телләрдә
сөйл и башл ад ыл ар.
5 Иерусал имдә исә җир йөз ендәг е һәр хал ыкт ан килг ән диндар яһүд иләр яши
иде. 6 Бу тавышк а җыелган хал ык апт ырад ы, чөнк и һәркем үз телендә сөйлән үен
ишетте. 7 Алар хәйран калд ылар һәм, шакк ат ып:
– Бу сөйләүчеләр барысы да Гәл иләя дән түг елме соң? – диделәр. – 8 Ничек
инде һәрберебез үз туган телендә сөйләүне ишетә? 9 Безнең арабызда пәрт ия ле
ләр, мадайл ылар, эламл ылар, Месопотам ия дә, Яһүд ия дә, Кәппәд үк ия дә, Понт та,
Асия өлкәсендә*, 10 Фрүг ия дә, Памфул ия дә, Мисырда һәм Ливия нең Күрин игә
якын өлешләрендә яшәүчеләр, сРимнан кил үчеләр, 11 арабызда яһүд иләр һәм мә
җүсилектән яһүд иләр диненә күчкән кешеләр, критл ылар һәм Гарәпләр җиреннән
килгәннәр бар. с Аллаһ ын ың бөек эшләре турындаг ы сөйләүләрен барыбыз да үз
телләребездә ишетәбез!
12 Барысы да хәйр ан калд ыл ар һәм, апт ыр аш ып, бер-берсенә: «Бу нәрс әне аң
лат а икән?» – диешт еләр. 13 Ә кайб ерләр е: «Алар шәраб эчеп исерг әннәр», – дип
көлделәр.
Петернең Илленче көн бәйрәмендә сөйләгән нотыгы
Шунда Пет ер унбер рәсүл белән бергә торып баст ы һәм кычк ырып сөйл и
башлад ы:
– Яһүд иләр һәм Иерусал имдә яшәүчеләр! Мин сезгә мон ың нәрсә икәнен аңла
тырм ын. Сүзләремне игът ибар белән тыңлаг ыз, – диде ул хал ыкк а. – 15 Алар, сез
уйлаганча, исерек түгел, хәзер сәгать иртәнге туг ызынч ы* гына бит әле. 16 Бу – Йои л
с
пәйгамбәр арк ыл ы алдан әйтелгән хәл:
17
«Соңгы көннәрдә, – ди Аллаһы, –
һәр кешегә Мин Үземнең Рухымны яудырырмын:
угылларыгыз вә кызларыгыз пәйгамбәрлек кылыр,
егетләрегезгә Аллаһыдан күренешләр иңәр,
өлкәннәрегез гаиптән хәбәр бирүче төшләр күрер.
18
Ул көннәрдә кол ирләр белән кол хатыннарыма да
Үземнең Рухымны яудрырмын,
һәм алар пәйгамбәрлек кылыр.
19-20 Раббының бөек вә шөһрәтле көне җитәр алдыннан
югарыда, күктә, – могҗизалар,
түбәндә, җирдә, галәмәтләр күрсәтермен:
кан, ут вә төтен баганалары күренер,
кояш каралыр, ай исә кан төсенә керер.
с
21
Раббы исемен телгә алып,
14

* 2:9 Асия

өлкәсе – Рим империясенә караг ан Асия өлкәсе бүг енг е Төрк ия җиренең көньяккөнбатыш өлешендә булг ан.
* 2:15 Ирт әнг е туг ыз ынчы – сүзлектәге «Вак ыт хис абы»н караг ыз.
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Аңа мөрәҗәгать иткән һәркем кот ылачак»*.
Исраи л иләр! Бу сүзләрне тыңлаг ыз: белгәнег езчә, Аллаһ ы сезнең араг ызда Гай
сә арк ыл ы кодрәтле эшләр, могҗ изалар, галәмәтләр кылд ы һәм шул эшләре белән
насарал ы Гайсәнең сезнең өчен сайланган Зат икәнен исбат итте. 23 Аллаһ ын ың
алдан билг еләнгән максат ы һәм алдан белеп торуы белән сезнең карамакк а би
релгән шуш ы Кешене кан унсызлар кул ы белән схачк а кадаклап үтердег ез. 24 Әмма
Аллаһ ы, үлем богауларын өзеп, Гайсәне үледән терелтте, чөнк и үлемнең Аны тот ып
кал ырга көче җитмәде. 25 Давыт Аның хак ында болай дигән иде:
«Мин Раббын ы һәрвак ыт Үз алд ымда күрдем.
Ул Минем уң ягымда, кымшанмам шуңа күрә.
26-27 Җан ымн ы сүлеләр дөньясында калд ырмассың Син,
Үз Изг ең не кабердә черетмәссең Син.
Шуңа күрә куана Минем күңелем, шатлана Минем телем,
өмет баглап яшәр хәтта Минем бәдәнем.
28
Торм ыш бирә торган юлн ы күрсәттең Син Миңа.
Миңа шатл ык иңдерерсең Үз карш ыңда»*.
29 Туг анн ар! Ыруг ыбыз башл ыг ы Давыт хак ынд а кыю л ык белән сезг ә шун ы
әйтә алам: ул үлде һәм күмелде. Билг еле булг анча, аның кабере бүг енг е көнгә
кадәр сакланган. 30 Ә Аллаһ ы Давытн ың нәсел орлыгыннан берәүне аның тәхе
тенә утырт ырга ант иткән. Давыт бу ант турында белеп һәм пәйгамбәр буларак,
31 сМәсихнең үледән тер еләчәг е, Аның үлеләр дөньясында калд ырылмая чаг ы һәм
тәненең черемәя чәг е хак ында алдан белеп әйт кән. 32 Аллаһ ы шуш ы Гайсәне үле
дән терелтте, һәм без һәммәбез – мон ың шаһ итлары. 33 Шулай итеп, Аллаһ ы Аны
Үзенең уң ягына* күтәргәч, Ул, Атасыннан вәгъдә ителгән Изг е Рухн ы кабул итеп,
өстебезгә сез хәзер күреп һәм ишетеп торган бүләкне койд ы. 34-35 Давыт үзе күккә
күтәрелмәгән, әмма ул болай дигән:
«Раббы әйтте минем Хак имемә:
„Дошманнарыңн ы аяк аст ыңа баск ыч басмасы итеп түндергәнче,
уң ягымда утыр“»*.
36 Шуңа күр ә бөт ен Исраи л халк ы мон ың дөр еслег ен белс ен: Аллаһ ы сез хачк а ка
даклаган бу Гайсәне Хак им һәм Мәсих итте, – диде Петер.
37 Тыңлауч ылар ишеткән бу сүзләр йөр әкләр енә барып кадалд ы:
– Туганнар, безгә нәрсә эшләргә соң инде? – диделәр алар Петергә һәм башк а
рәсүлләргә.
38 – Һәрк айсыг ыз, сгөнаһларыг ыз кичер елс ен өчен, стәүб ә итеп, Гайс ә Мәсих
исеме белән суга чумд ыру йоласын үтәг ез, һәм сез Изг е Рухн ы бүләк итеп алырсыз.
39 Бу вәгъдә Раббы Аллабыз Үзенә чак ырг ан һәркемг ә – сезг ә, балаларыг ызг а һәм
еракта яшәүче барл ык кешеләргә дә бирелгән, – дип җавап бирде Петер.
22

* 2:21 Караг ыз:

«Йои л», 2:28-32.
«Зәбур», 15:8-11.
2:33 Уң як – аеруч а мөһ им, хөрмәтле урын.
2:34-35 Караг ыз: «Зәбур», 109:1.

* 2:25-28 Караг ыз:
*
*
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40 Ул таг ын да күбр әк дәл илләр кит ер еп:
– Бу бозык буы ннан кот ыл ыг ыз, – дип өндәде.
41 Аның сүзләр ен кабул итүчеләр суг а чумд ырылд ылар, һәм симан итүчеләрг ә ул
көнне өч меңгә якын кеше куш ылд ы.

Имандашларның бердәм тормышы
Имандашлар рәсүлләрнең өйрәт үләрен һәрвак ыт кабул итеп, бер-берсе белән
аралаш ып яшәделәр, бергә икмәк сынд ырд ылар* һәм бергәләп дога кылд ылар.
43 Рәсүлләр арк ыл ы күп могҗ из алар һәм галәмәтләр күрс әт елде, бу исә һәркемнең
күңелендә курк у хисе уятт ы. 44 Барл ык иман итүчеләр бергә булд ылар һәм һәрнәрсә
алар өчен уртак иде. 45 Хуҗ ал ыкларын һәм милекләрен сат ып, һәркемнең хаҗәте
нә карап, үзара бүлештеләр. 46-47 Алар һәр көн даи м и рәвештә с Аллаһ ы йорт ында
бердәм җыелд ылар, өйләрендә Аллаһ ын ы мактап, шат һәм ихлас йөрәктән икмәк
сынд ырып, ризыкн ы бергәләп ашад ылар. Бар хал ык аларн ы ярата иде, Раббы исә
котк арыл уч ыларн ың сан ын һәр көн саен артт ырып торд ы.
42

3

Аяклары гарип кешенең йөри башлавы

Шулай бер көнне көндезг е өчләр тирәсендә, дога кыл у вак ыт ында, Петер бе
лән Яхъя Аллаһ ы йорт ына килделәр. 2 Шул вак ыт ул урынга аяклары тум ыш
тан гарип бер кешене алып керделәр. Аны һәр көн Аллаһ ы йорт ын ың Мат ур дип
аталган капк асы янында керүчеләрдән хәер сорау өчен утырт ып калд ыралар иде.
3 Ул кеше, Пет ер белән Яхъян ың Аллаһ ы йорт ына кер еп баруларын күр еп, алардан
хәер сорад ы. 4 Алар аңа игът ибар белән карад ылар һәм Петер:
– Безгә кара, – диде.
5 Тег е кеше, нәрс ә булс а да алырг а өметләнеп, аларг а тек әлеп кар ад ы. 6 Әмм а
Пет ер:
– Минем алтын-көмешләрем юк, ә нәрсәм бар, шун ы сиңа бирәм. Насарал ы
Гайсә Мәсих вәк аләте белән боерам: тор һәм йөр! – диде 7 һәм аны уң кул ыннан
тарт ып торг ызд ы.
Шунд ук гарип кешенең аяк һәм тубыкларына көч керде. 8 Ул сикереп торд ы
һәм йөри башлад ы, Аллаһ ын ы мактый-мактый, сикерә-сикерә, алар белән бергә
Аллаһ ы йорт ына керде. 9 Бар хал ык бу кешенең йөрүен һәм Аллаһ ын ы мактавын
күрде. 10 Кешеләр аның Мат ур капк а янында хәер сораш ып утырган адәм икәнен
тан ыд ылар, аның белән булган хәлгә хәйран кал ып, бик гаҗәпләнделәр.
1

Петернең Сөләйман әйванында сөйләгән нотыгы
Әлег е савыкк ан кеше Петер белән Яхъян ы җибәрм ичә тот ып торган вак ытта,
бик нык гаҗәпләнгән хал ык, Сөләйман әйван ы* дип аталган залга йөг ереп кереп,
алар янына җыелд ы. 12 Петер, мон ы күреп, хал ыкк а:
11

* 2:42 Икм әк

сындырдылар – Имандашлар берг ә ашаг аннар һәм Гайсә Мәсих кушк ан кичке
ашн ы узд ырг аннар (карагыз: Лүк 22:14-19).
* 3:11 Әйван – баг ан ал ы ачык терраса, галерея.
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– Исраи л ирләре! Нигә моңа гаҗәпләнәсез? – диде. – Ник безгә текәлеп ка
рап торасыз? Әллә без үзебезнең кодрәтебез яки диндарл ыг ыбыз белән аны аякк а
баст ырган дип уйл ыйсызм ы? 13 Ибраһ имн ың, Исх акн ың һәм Ягък убн ың Алласы,
безнең аталарыбызн ың Алласы Үзенең Хезмәтчесе Гайсәне шөһрәтле итте, ә сез
Аны тот ып бирдег ез һәм, Пилат Аны азат итәргә уйлаганда, Пилат алд ында Аңар
дан баш тартт ыг ыз. 14 Сез Изг е һәм Хак Заттан ваз кичтег ез, кеше үтерүчене исә
иреккә чыгарун ы сорад ыг ыз. 15 Сез торм ышн ы Бар итүчене үтердег ез, әмма Аллаһ ы
Аны үледән терелтте. Без – мон ың шаһ итлары, – диде Петер. – 16 Гайсәнең исеме
сез күргән һәм белгән бу кешене куә тләндерде, чөнк и ул аңа ышанд ы. Гайсә аша
бирелгән иман аны карш ыг ызда торганда савыкт ырд ы.
17 Хәер, туг аннар, мин беләм: сез мон ы башл ыкларыг ыз кеб ек үк белм ичә эшлә
дег ез. 18 Аллаһ ы Үз Мәсихенең газап чигәчәг е турында барл ык пәйгамбәрләр аша
алдан әйт кән хәбәрен шулай торм ышк а ашырд ы.
19 Ә сез гөнаһларыг ыз кичер елс ен өчен тәүб ә итег ез һәм с Аллаһ ыг а таба боры
лыг ыз. 20 Шулай эшләсәг ез, Раббыдан яңарыш заманнары килер, Ул сезгә алдан
билг еләнгән Мәсихне – Гайсәне җибәрер. 21 Ә Аллаһ ы Үзенең изг е пәйгамбәрләре
аша борынг ыдан сөйләгән барл ык сүзләр гамәлгә ашк анч ы, Гайсә күктә кал ырга
тиеш. 22 Муса болай дигән: «Раббы Аллаг ыз сезнең өчен кардәшләрег ез арасыннан
миңа охшаш Пәйгамбәр сайлап куя чак. Ул сезгә нәрсә генә сөйләсә дә, сез һәм
мәсен тыңларга тиешсез; 23 бу Пәйгамбәрнең сүзен тыңламаган һәр кеше Аллаһ ы
халк ы арасыннан юк ителәчәк»*.
24 Шемуилдән башлап барлык пәйгамбәрләр бу көннәр хакында алдан хәбәр ит
кәннәр. 25 Сез – пәйгамбәрләрнең варислары. Аллаһы Ибраһимга: «Җир йөзендәге
барлык халыклар синең нәселең аша фатиха алачак»*, – дип әйтеп, аталарыгыз бе
лән скилешү төзегән. Сез – шушы килешүнең мирасын кабул итүчеләр. 26 Аллаһы
сезнең һәркайсыгызны яман эшләрегездән кире кайтарып, сезгә Үзенең фатихасын
күндерергә тели. Шуның өчен Ул Үзенең Хезмәтчесен сайлап куйды һәм Аны иң
элек сезгә җибәрде.

4

Петер белән Яхъя Югары киңәшмә алд ында

Петер белән Яхъя хал ыкк а сөйләп торганда, алар янына срух ан илар, ссадд у
кейлар һәм Аллаһ ы йорт ында тәрт ип саклауч ылар башл ыг ы килде. 2 Аларн ың
ачулары килгән иде, чөнк и бу ике рәсүл хал ыкн ы өйрәтә һәм Гайсә үледән терел
гән кебек, үлеләрнең тереләчәг ен хәбәр итәләр иде. 3 Петер белән Яхъян ы кулга
алд ылар. Инде кич булганл ыктан, иртәг есе көнгә кадәр аларн ы сак аст ына тап
шырд ылар. 4 Ә рәсүлләр сөйләгән хәбәрне тыңлауч ыларн ың күбесе иманга килде.
Имандашларн ың сан ы хәзер биш мең чамасы булд ы.
5 Икенче көнне Иерусал имдә яһүд иләрнең башл ыклары, с өлкәннәр һәм кан ун
белг ечләре җыелд ы. 6 Олуг рух ан и Һаннас, Кәяфәс, Яхъя, Искәндәр һәм олуг ру
хан и гаиләсеннән булган башк алар да шунда иделәр.
1

* 3:22-23 Караг ыз:
* 3:25 Караг ыз:

«Кан ун», 18:15, 18, 19.
«Ярат ыл ыш», 22:18.
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Петер белән Яхъян ы уртага баст ырып, алардан:
– Сез бу савыкт ырун ы нинд и кодрәт яки нинд и исем белән эшләдег ез? – дип
сорад ылар.
8 Шул вак ыт Пет ер, Изг е Рух белән суг арыл ып, аларг а:
– Халык башлыклары, өлкәннәр! – диде. – 9 Авыру кешегә күрсәтелгән яхшылык
турында һәм аның ничек савыктырылуы хакында бүген бездән җавап таләп итәләр
икән, 10 сезнең һәммәгезгә һәм бөтен Исраил халкына мәгълүм булсын: каршыгызда
басып торган адәм Гайсә Мәсих – сез хачка кадаклаткан, Аллаһы тарафыннан үледән
терелтелгән насаралы Гайсә Мәсих исеме белән савыктырылды. 11 Ә Гайсә ул – «сез,
төзүчеләр, яраксыз дип тапкан, ләкин иң мөһим булып чыккан почмак ташы»*.
12 Башк а беркемдә дә кот ыл у юлы юк. Җир йөз ендә кешеләрг ә бир елг ән исемнәр
арасында безне коткарырдай башк а исем юк, – диде Петер.
13 Җые лг ан кешеләр, Пет ер белән Яхъян ың белемс ез, гап-гади кешеләр бул уы н
аңлап, кыюл ыкларына гаҗәпләнделәр. Аларн ың Гайсә белән бергә йөргән кеше
ләр икәнен тан ыд ылар. 14 Савыкк ан кешенең дә алар белән бергә торуы н күргәч,
карш ы сүз әйтә алмад ылар һәм 15 аларга сЮгары киңәшмәдән чыг ып торырга әмер
бирделәр.
16 – Бу кешеләр белән нәрс ә эшләрг ә? Алар кылг ан бу гаҗәеп могҗ из а Иеруса
лимдә яшәүчеләрнең һәммәсенә билг еле, һәм без аны инк яр итә алм ыйбыз. 17 Әм
ма бу хакта хал ык арасында арт ык сүз таралмасын өчен, аларн ы катг ый рәвештә
кисәт ик: бу исем турында берк айчан да кешеләргә сөйләмәсеннәр, – дип үзара
киңәшләштеләр.
18 Аларн ы чак ырып кертт еләр, Гайс ә исеме турында һичнәрс ә сөйләмәскә һәм
өйрәтмәскә әмер бирделәр. 19 Әмма Петер белән Яхъя:
– Үзег ез уйлап караг ыз: Аллаһ ын ың сүзен тыңлауг а караг анда сезнең сүзне
күбрәк тыңлау Аллаһ ы карш ында дөрес бул ырм ы икән? 20 Без күргәннәребез һәм
ишеткәннәребез турында сөйләм и булд ыра алм ыйбыз, – дип җавап бирделәр.
21 Тег еләр исә, җәз а бир ерлек сәб әп таба алм ыйча, таг ын бер тапк ыр янап, Пет ер
белән Яхъян ы чыгарып җибәрделәр. Чөнк и булган хәл өчен һәммәсе Аллаһ ын ы
данл ый иде. 22 Савыг у могҗ изасын тат ыган тег е кеше кырык яшьтән узган иде инде.
7

Иман итүчеләрнең догасы
Азат ителгәннән соң Петер белән Яхъя, иптәшләре янына килеп, баш рух а
нилар һәм өлкәннәр әйт кән сүзләрне сөйләп бирделәр. 24 Имандашлар исә, мон ы
ишеткәч, бердәм рәвештә көр тавыш белән Аллаһ ыга дога кылд ылар:
– Хөкемдарыбыз! Син – күкне, җирне, диңг езне һәм алардаг ы барл ык нәрсәләр
не барл ыкк а китерүче! 25 Син Үзеңнең хезмәтчең һәм атабыз Давыт арк ыл ы Изг е
Рух аша болай дигәнсең:
«Ни өчен кавемнәр кот ырына,
хал ыклар ния т итә юкк а гына?
26
Җирдәг е патшалар баш күтәрә,
23

* 4:11 Караг ыз:

«Зәбур», 117:22.
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Раббыга вә Аның Мәсихенә карш ы тупланалар бергә илбашлары»*.
Чынлап та, сҺируд һәм Понт и Пилат смәҗ үсиләр һәм Исраи л халк ы белән
бергә бу шәһәрдә Син смай сөрт кән Изг е Хезмәтчең Гайсәгә карш ы тупланд ылар.
28 Кодр әт ең һәм ихт ыя рың белән булачаг ын алдан билг еләг ән эшләрне алар га
мәлгә ашырд ылар.
29 Хәз ер, Раббыбыз, аларн ың янауларына игът ибар ит һәм колларыңа сүз еңне зур
кыюл ык белән сөйләргә көч бир. 30 Кул ыңн ы суз һәм Изг е Хезмәтчең Гайсә исеме
белән савыкт ыр, галәмәтләр, могҗ изалар күрсәт.
31 Дог а кыл ып бет ерг әч, алар җые л ып торг ан урын селкенеп китт е, һәм барысы
да Изг е Рух белән сугарылд ылар.
Шуш ы хәлдән соң имандашлар Аллаһ ы сүзен кыюл ык белән сөйл и башлад ылар.
27

Һәрнәрсә уртак
Имандашларн ың һәммәсе йөрәкләре һәм күңелләре белән бердәй булд ылар.
Берсе дә үз милкен минеке дип әйт мәде, һәрнәрсә уртак иде. 33 Рәсүлләр исә бөек
көч белән Хак им Гайсәнең үледән терелеп торуы на шаһ итл ык кылд ылар, һәм Ал
лаһ ы аларн ың һәммәсенә Үзенең смәрхәмәтен мул итеп биреп торд ы. 34 Имандаш
лар арасында беркем дә мохтаҗ булмад ы, чөнк и җирләре яки йортлары булганнар,
аларн ы сат ып, акчасын 35 рәсүлләр карамаг ына тапш ыратордылар. Һәркемгә ха
җәтенә карап бирелә иде. 36 Мәсәлән, рәсүлләр Барнаб (ягън и «Юан ыч угл ы») дип
йөрт кән, Кипрда туган, Леви* ток ым ыннан Йосыф исемле бер адәмнең 37 үз җире
бар иде. Ул, җирен сат ып, акчасын рәсүлләргә китереп бирде.
32

5

Һанан и белән Сапфира

Һанан и атл ы берәү хат ын ы Сапфира белән бергә утарын сат ып, 2 сат удан
чыкк ан акчан ың бер өлешен хат ын ы белән сөйләшеп, яшереп калд ырд ы, ә
калган ын рәсүлләргә китереп бирде. 3 Шунда Петер:
– Һанан и, ни өчен син сшайтанга йөрәг ең белән идарә итәргә ирек бирдең? Хәт
та, сат ылган җир өчен алган акчан ың бер өлешен яшереп калд ырып, Изг е Рухк а
ялганларга уйлагансың, – диде. – 4 Сатмаган хәлдә ул милек синеке бул ып калачак
иде түг елме соң? Сатк аннан соң акчасы синең карамаг ыңда түг ел идеме? Ни өчен
син шундый ния тне йөрәгеңә керттең? Син кешеләргә түгел, Аллаһ ыга ялганладың.
5 Шуш ы сүзләрне ишет ү белән Һанан и, җан бир еп, идәнг ә ауд ы. Бу хәл турында
ишеткәннәрнең һәммәсе курк ып калды. 6 Егетләр Һанан ин ың үле гәүдәсен кәфенгә
төреп алып чыг ып киттеләр һәм күмделәр.
7 Өч сәг ать чамасы үткәннән соң, Һанан ин ың хат ын ы да килде. Ул булг ан хәлне
белм и иде әле. 8 Петер исә аңардан:
– Әйт әле миңа, җирег езне шуш ы бәя гә сатт ыг ызм ы? – дип сорад ы.
Хат ын аңа:
1

* 4:25-26 Караг ыз:

«Зәбур», 2:1-2.
– Ягък уб угылларын ың берсе. Леви ток ым ыннан булг ан кешеләр (левиләр) ге
нә Аллаһ ы әмере ниг езендә Аллаһ ы йорт ында рух ан и ярдәмчесе хезмәтен башкарганнар.

* 4:36 Леви
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– Әйе, шуш ы бәя гә, – дип җавап бирде.
9 Әмма Пет ер:
– Димәк, сез Раббын ың Рух ын сынарга сүз куешт ыг ызм ы? Менә ишектән иреңне
күмгән кешеләр кереп киләләр. Алар сине дә алып чыгачаклар, – диде.
10 Хат ын, шунд ук җан бир еп, Пет ернең аяклары янына ауд ы. Керг әч, егетләр
аның үлгәнлег ен күрделәр һәм ире янына алып чыг ып күмеп куйд ылар.
11 сИман итүчеләр бердәмлег ен һәм бу хәб әрне ишет үчеләрнең барысын көчле
курк у биләп алд ы.
Галәмәтләр һәм могҗ из алар
Рәсүлләр кул ы белән хал ык арасында күп галәмәтләр һәм могҗ изалар кы
лынд ы. Имандашлар бердәм рәвештә Сөләйман әйван ында очраш ып торд ылар.
13 Хал ык аларг а хөрмәт күрс әтт е, ләк ин беркем иман итүчеләрг ә килеп куш ыл ырг а
базмад ы. 14 Шулай да бик күп ир-ат һәм хатын-кыз Хак им Гайсәгә иман китер
деләр, һәм аларн ың сан ы арта бард ы. 15 Петер үтеп барганда, «Һич булмаса аның
күләгәсе төшсен иде» дигән теләк белән авыруларн ы урамнарга чыгарып, ятакларга
һәм түшәкләргә салд ылар. 16 Иерусал имгә якын-тирәдәге шәһәрләрдән дә бик күп
хал ык килә иде. Алар алып килгән сырх аулар һәм җеннәрдән газап чиг үчеләрнең
барысы да савыкт ы.
12

Кулга алынган рәсүлләрне фәрештәнең иреккә чыгаруы
17 Шунда олуг рух ан и һәм аның барл ык тарафдарлары, ягън и садд укейлар төр
кемендәг еләр, көнләшеп, 18 рәсүлләрне кулга алд ылар һәм хал ык зиндан ына ябып
куйд ылар. 19 Әмма төнлә Раббын ың бер сфәрештәсе зиндан ишекләрен ачт ы:
20 – Барыг ыз, бу яңа торм ыш турында барысын да Аллаһ ы йорт ында хал ыкк а
сөйләг ез, – дип, аларн ы чыгарып җибәрде.
21 Рәсүлләр шулай эшләделәр: ирт ә таңнан Аллаһ ы йорт ына килеп өйр әт ә баш
лад ылар.
Ә олуг рух ан и һәм аның ярдәмчеләре, Исраи л халк ын ың өлкәннәрен чак ырып,
Югары киңәшмә җыйд ылар. Рәсүлләрне алып кил ү өчен, хезмәтчеләрен зинданга
җибәрделәр, 22 әмма алар, зинданда рәсүлләрне тапм ыйча, кире кайтт ылар.
23 – Без килг әндә, зиндан ышан ычл ы бикләнг ән, ишекләр янында сакч ылар
басып тора иде. Әмма, ишекләрне ачып, эчкә кергәч, беркемне дә тапмад ык, –
диделәр алар.
24 Аллаһ ы йорт ында тәрт ип саклауч ылар башл ыг ы һәм баш рух ан илар, мон ы
ишеткәч, таг ын нәрсә бул ыр икән инде, дип апт ырашта калд ылар.
25 Шул арада бер әү килеп:
– Әнә, караг ыз, сез зинданга утырт к ан кешеләр Аллаһ ы йорт ында хал ыкн ы
өйрәтә, – дип әйтте.

Рәсүлләр Югары киңәшмә алд ында
26 Шуннан соң тәрт ип саклауч ылар, үзләр енең башл ыклары белән шунда барып,
рәсүлләрне алып килделәр, әмма хал ык үзләренә таш ата башлар дип курыкк анга
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күрә көч кулланмад ылар. 27 Килеп җиткәч, аларн ы Киңәшмә алд ына баст ырып
куйд ылар һәм олуг рух ан и:
28 – Без сезг ә шул Кешенең исеме турында өйр әтмәскә дип, катг ый рәв ешт ә
әйт кән идек түг елме? – дип сорад ы. – Ә сез үзег езнең тәгъл имат ыг ызн ы бөтен
Иерусал имгә таратк ансыз һәм ул Кешенең түг елгән кан ында безне гаепләргә те
ләп ашк ынасыз, – диде.
29 Пет ер һәм башк а рәсүлләр исә:
– Без кешеләргә караганда күбрәк Аллаһ ыга итагатьле бул ырга тиешбез. 30 Сез
агачк а асып үтергән Гайсәне аталарыбызн ың Алласы үледән терелтте. 31 Исраи лгә
тәүбә итү һәм гөнаһлары кичерел ү мөмк инлег ен бирү өчен, Аллаһ ы Аны Юлбашч ы
һәм сКотк аруч ы итеп Үзенең уң ягына күтәрде. 32 Без – бу хәлләргә шаһ ит. Шу
лай ук Аллаһ ы Үзенә итагать итүчеләргә биргән Изг е Рух та боларга шаһ ит, – дип
җавап бирделәр.
33 Мон ы ишеткәч, Киңәшмә әгъз алары бик ярсыд ылар һәм рәсүлләрне үтермәкче
булд ылар. 34 Шул вак ыт бөтен хал ыкн ың хөрмәтен казанган кан ун укыт уч ысы –
Гәмәл ии л атл ы бер сфарисей торып баст ы һәм рәсүлләрне аз гына вак ытк а чыгарып
торырга әмер бирде. 35 Рәсүлләр чыг ып киткәч:
– Исраи л ирләре! – дип сүз башлад ы Гәмәл ии л. – Бу кешеләр белән нәрсә эш
ләя чәг ег езне яхш ырак уйлаг ыз. 36 Моннан элегрәк үзен бик бөек итеп күрсәтергә
тырыш уч ы Тәүдәс дигән кеше пәйда булд ы, аңа дүрт йөзгә якын кеше иярде. Әмма
ул үтерел ү белән, аңа иярүчеләр төркеме юкк а чыкт ы. 37 Шуннан соң сан алу көннә
рендә гәл иләя ле Яһүдә пәйда бул ып, күпмедер хал ыкн ы фетнәгә кот ыртт ы. Әмма
ул һәлак булганнан соң, аңа ияргән хал ык та таралд ы. 38 Шуңа күрә хәзер сезгә
әйтәм: бу кешеләргә тимәг ез, җибәрег ез аларн ы. Алар башлаган эш кешеләрдән
булса, ул үзеннән-үзе җимерелер. 39 Ә инде Аллаһ ыдан булса, сез аны юкк а чыгара
алмая чаксыз. Аллаһ ыга карш ы көрәш үчеләр була күрмәг ез, – диде ул.
Өлкәннәр аның сүзенә колак салдылар. 40 Рәсүлләрне чакырып керттеләр һәм кый
наганнан соң, Гайсә исеме хакында өйрәтмәскә боерып, аларны иреккә җибәрделәр.
41 Рәсүлләр исә, Гайсә исеме өчен кимсетелүгә лаек булганнарына шатланып, Ки
ңәшмәдән чыгып киттеләр. 42 Һәр көн Аллаһы йортында һәм өйләрдә сЯхшы хәбәр
не – Гайсәнең Мәсих икәнлеге хакында сөйләүләрен һәм өйрәтүләрен дәвам иттеләр.

6

Ярдәмчеләр сайлау

Шәкертләрнең сан ы арта барган әлег е көннәрдә грекча сөйләш үчеләре, көн
дәлек ризыкн ы бүлгән вак ытта үзләренең тол хат ыннарын исәпкә алм ыйлар
дип, яһүдчә сөйләш үчеләреннән ризасызл ык белдерделәр. 2 Шуңа күрә уни ке рә
сүл, барл ык шәкертләрне җыеп:
– Без, ризык бүл ү белән шөг ыльләнеп, Аллаһ ы сүзенә игът ибарн ы киметергә
тиеш түг елбез, – диделәр. 3 – Шулай булгач, имандашлар, үз араг ыздан хөрмәтле,
Рух һәм зирәклек белән тул ы җиде кешене сайлап алыг ыз. Без аларн ы шуш ы эшкә
куя рбыз. 4 Ә безнең төп эшебез дога кыл у һәм сүз белән хезмәт итү бул ыр.
5 Бу тәкъдим барысына да ошады. Иман һәм Изге Рух белән тулы булган Эстефәнне,
шулай ук Филипне, Прохырны, Никәнүрне, Тимунны, Парменне һәм мәҗүсилектән
1
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яһүдиләр диненә күчкән антиух ияле Никүләйне сайладылар. 6 Аларны рәсүлләр ал
дына бастырдылар. Рәсүлләр аларның башларына скулларын куеп дога кылдылар.
7 Шулай итеп, Аллаһ ы сүз е киң тарала бард ы, Иерусал имдә шәкертләр сан ы
күпкә артт ы, рух ан иларн ың да бик күбесе иманга буйсынд ылар.
Эстефәннең кулга алынуы
Ә мәрхәмәт һәм кодрәт белән тул ы булган Эстефән исә хал ык арасында бөек
могҗ изалар һәм галәмәтләр кылд ы. 9 Шулай бервак ыт кайбер яһүд иләр Эстефән
белән бәхәскә керделәр. Аларн ың бери шләре күрин илеләрнең һәм искәндәри
ялеләрнең «Азат ителгәннәр сгыйбадәтх анәсе»ннән, ә башк алары Кил ик ия һәм
Асия өлкәләреннән иде. 10 Аның сүзләрендәг е зирәклеккә һәм Рухк а карш ы тора
алмад ылар. 11 Шунда алар берн ичә кешене яшерен рәвештә болай дип әйтергә ко
тыртт ылар: «Без аның Мусага һәм Аллаһ ыга карш ы көфер сөйләгәнен ишеттек».
12 Хал ыкн ы, өлкәннәрне һәм кан ун белг ечләр ен Эст еф әнг ә карш ы кот ырт ып, аңа
ташланд ылар һәм Югары киңәшмә карш ына тот ып алып киттеләр. 13 Алар Ки
ңәшмәдә ялган шаһ итларга сүз бирделәр. Ә тег еләре исә:
– Бу кеше шуш ы изг е урынга һәм сКан унга карш ы көфер сөйләүдән туктам ый, –
диделәр. – 14 Без аның: «Насарал ы Гайсә бу урынн ы җимерәчәк һәм Муса безгә
биргән йолаларн ы үзгәртәчәк» дигәнен ишеттек.
15 Киңәшмәдә утыруч ы барл ык кешеләр Эст еф әнг ә карад ылар. Аның йөз е аларг а
фәрештәнекенә охшаш кебек тоелд ы.
8

7

Эстефән Югары киңәшмә алд ында

Олуг рух ан и Эстефәннән:
– Бу гаепләүләр дөресме? – дип сорад ы.
2 – Туг аннар һәм өлкәннәр! – дип башлад ы сүз ен Эст еф ән. – Тыңлаг ыз! Атабыз
Ибраһ им Харан шәһәренә күчеп килгәнче, Месопотам ия дә аңа шөһрәтле Аллаһ ы
күренгән 3 дә: «Үзең яши торган җирне һәм туганнарыңн ы калд ыр, Мин күрсәтә
чәк җиргә кит», – дигән*. 4 Шуннан соң Ибраһ им, скилдан иләр төбәг еннән китеп,
Харанга күчеп килгән. Атасы вафат булганнан соң, Аллаһ ы аны хәзер менә сез яши
торган шуш ы якларга күчергән. 5 Монда аның үзенә аз гына да биләмә бирмәгән,
ләк ин аңа һәм аның киләчәк нәселенә бу җирне бирергә вәгъдә иткән. Ул вак ытта
әле Ибраһ имн ың баласы да булмаган. 6 Аллаһ ы аңа: «Киләчәк нәселең чит җирдә
килмешәк бул ыр, дүрт йөз ел буена колл ыкта золым-җәбер күреп яшәр. 7 Әмма
Мин аларн ы колл ыкта тотачак хал ыкн ы хөкем итәрмен. Шуннан соң алар ул ил
дән чыгарлар һәм шуш ы җирдә Миңа хезмәт итәрләр», – дигән*.
8 Шуннан соң Аллаһ ы Ибраһ им атабыз белән килеш ү төз ег ән һәм, шул килеш ү
билг есе итеп, ссөннәткә утырт у йоласын биргән. Шулай итеп, Исх ак туганнан соң,
сиг езенче көнне атасы Ибраһ им аны сөннәткә утырт к ан. Исх ак исә Ягък убн ы, ә
Ягък уб уни ке ыруг башл ыг ыбызн ы сөннәтләгән.
1

* 7:3 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 12:1.
«Ярат ыл ыш», 15:13-14.

* 7:6-7 Караг ыз:
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9 Ыруг башл ыклары, үз энеләр е Йосыфт ан көнләшеп, аны Мисырг а сат ып җи
бәргәннәр*. Әмма Аллаһ ы аның белән булган, 10 барл ык хәсрәтләрдән котк арган.
Йосыфн ы зирәк акылл ы итеп, Аллаһ ы аңа Мисыр патшасы булган сфиргавеннең
илт ифатл ыл ыг ын биргән. Фиргавен аны Мисырга һәм үзенең бөтен сараена ида
рәче итеп билг еләгән.
11 Шул дәв ердә бөт ен Мисыр һәм сКәнг ан җир енә зур михнәт – ачл ык килг ән,
һәм аталарыбыз ризык таба алмаг аннар. 12 Ягък уб, Мисырда ашл ык барл ыг ын
ишеткәч, шунда аталарыбызн ы беренче тапк ыр җибәргән. 13 Ә алар икенче тапк ыр
килгәч, Йосыф агай-энеләренә үзенең кем икәнлег ен ачк ан, һәм фиргавен Йо
сыфн ың гаиләсе турында шул вак ытта белгән*. 14 Йосыф, хәбәр җибәреп, үзенең
атасы Ягък убн ы һәм бөтен туганнарын, җитмеш биш җанн ы, үзе янына чак ырып
китергән. 15 Шулай итеп, Ягък уб Мисырга күчеп килгән һәм үзе дә, аталарыбыз да
үлгәнче шунда яшәгәннәр. 16 Үлгәч, аларн ы Шәкем шәһәренә алып килеп, Ибраһ им
Хам ур угылларыннан көмеш түләп сат ып алган кабергә күмгәннәр.
17 Аллаһ ын ың Ибраһ имг а бирг ән вәгъдәс е гамәлг ә ашу вак ыт ы якынлашк ан
саен, Мисырда безнең хал ык сан ы арта барган. 18 Соң ыннан Мисырда Йосыфн ы
белмәгән башк а бер патша хак имлек итә башлаган. 19 Ул халк ыбызга карш ы бик
явыз ния тле булган, яңа туган бер генә нарасый да исән калмасын өчен, аталары
бызн ы балаларын ташларга мәҗбүр иткән.
20 Шул вак ытт а Муса туг ан. Ул бик күркәм бала булг ан, аны өч ай буе үз атасы
өендә тәрбия л и алганнар. 21 Ә чыгарып ташланганнан соң, Мусан ы фиргавен кызы
тапк ан һәм үз угл ыдай күреп тәрбия ләгән. 22 Муса мисырл ыларн ың барл ык гый
лемнәрен өйрәнгән, сүздә дә, эштә дә куә тле булган.
23 Кырык яшь тулг ач, аның күңелендә үз туг аннары – исраи л иләр янына барып
кил ү теләг е туган. 24 Алар янында булган чакта бер мисырл ын ың исраи л ине рән
җет үен күргән һәм, мисырл ын ы үтереп, кыйналган кеше өчен үч алган. 25 Муса үзе
арк ыл ы Аллаһ ын ың аларга кот ыл у бирәчәг ен туганнарым аңларлар, дип уйлаган.
Ләк ин алар аңламаганнар. 26 Икенче көнне ике исраи л инең суг ышк ан ын күргән.
Аларн ы тат улашт ырырга теләп: «Ирләр, сез – туганнар бит, нигә бер-берегезне
рәнҗетәсез?» – дигән. 27 Әмма үз иптәшен рәнҗет үче, Мусан ы этеп җибәреп: «Сине
башл ыг ыбыз һәм хөкемчебез итеп кем куйд ы? 28 Кичә мисырл ын ы үтергән кебек,
әллә мине дә үтерергә тел исеңме?!» – дип сораган*. 29 Муса бу сүзләрне ишеткәч
кач ып киткән һәм Мидья н җирендә килмешәк бул ып яши башлаган. Анда аның
ике угл ы туган.
30 Кырык ел үткәч, сСинай тавы чүлендә янып торуч ы күг ән куа г ы ялк ын ында
Мусага бер фәрештә күренгән. 31 Муса, мон ы күреп, бик гаҗәпләнгән. Ә инде ка
рарга дип якынрак килгәч, Раббын ың: 32 «Мин – ата-бабаларыңның Алласым ын.
Мин – Ибраһ им, Исх ак һәм Ягък уб Алласы» дигән авазын ишеткән. Муса курк у
ыннан калт ыран ып күтәрелеп карарга да бат ырч ыл ык итә алмаган. 33 Ә Раббы аңа:
* 7:9 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 37:28.
«Ярат ыл ыш», 41:54; 42:1-2; 45:3-4.
7:24-28 Караг ыз: «Чыг ыш», 2:11-14.

* 7:11-13 Караг ыз:
*
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«Аяк киемеңне сал, чөнк и син басып торган урын – изг е җир. 34 Мин халк ымн ың
Мисырда җәберлән үен чыннан да күрдем, сыкран уы н ишеттем һәм аны азат итү
өчен иңдем. Юлга чык, Мин сине Мисырга җибәрәм», – дигән*.
35 «Сине безг ә башл ык һәм хөкемче итеп кем куйд ы?» – дип исраи л иләр кире как
кан шул Мусан ы, Аллаһ ы күгән куаг ында күренгән фәрештә арк ыл ы, башл ык һәм
азат итүче итеп җибәргән. 36 Мисырда, Кызыл диңг ездә һәм кырык ел буена чүлдә
могҗ изалар, илаһ и билг еләр күрсәтеп, Исраи л халк ын ул алып чыкк ан. 37 Исраи л
халк ына: «Аллаһ ы сезнең өчен кардәшләрег ез арасыннан миңа охшаш Пәйгамбәр
сайлап куя чак»*, – дип әйт үче дә – шул Муса. 38 Синай тавында фәрештә әйт кән
сүзләрне чүлдә җыелган хал ыкк а нәкъ менә ул җиткергән. Безгә тапш ыру өчен,
тереклек сүзләрен кабул итеп ул алган.
39 Әмма аталарыбыз, Муса әйт кәнне тыңлам ыйча, кабат Мисырг а кит әрг ә телә
гәннәр. 40 Һарунга: «Юлыбызда безне алып барачак аллалар яса. Безне Мисырдан
алып чыкк ан Мусага нәрсә булганын белм ибез», – дигәннәр*. 41 Шул көннәрдә
бозау кыяфәтле пот ясап, шул потк а корбан китергәннәр һәм үз куллары белән
ясаган әйбергә карап күңел ачк аннар. 42 Ә Аллаһ ы алардан читкә борылган һәм
аларн ы күктәг е йолд ызларга табын ырга калд ырган. Пәйгамбәрләр язмасында бо
лай дип язылган:
«Әй, Исраи л халк ы! Кырык ел буе чүлдә
Миңа корбан хайваннары һәм
башк а бүләкләрне китердег езме?!
43
Мол ых илаһн ың чат ырын,
Райфан илаһ ыг ыз йолд ызын* –
табын у өчен үзег ез ясаган шул потларн ы –
сез күтәреп йөрдег ез.
Шуңа күрә Мин сезне
с
Бабилдән дә арырак сөрг енгә җибәрәчәкмен»*.
44 Ата-бабаларыбызның чүлдә Шаһ итл ык чат ыры* булг ан. Ул чат ыр, Аллаһ ы Му
сага боерганча, аңа күрсәтелгән үрнәктә ясалган. 45 Ата-бабаларыбыз ул чат ырн ы
үзләренең аталарыннан кабул итеп алганнар. Хал ыкларын Аллаһ ы куы п чыгарган
җирне алар Ешуа җитәкчелег ендә яулап алганнар һәм чат ырн ы шунда куйганнар.
Чат ыр Давыт патша көннәренә кадәр шул җирдә калган. 46 Аллаһ ы Давытн ы үз
иткән. Давыт Ягък убн ың Алласына яшәү өчен урын табып бирергә рөхсәт сораган.
47 Ә йортн ы Аллаһ ыг а Сөләйман салг ан. 48 Әмма Хак Тәг алә кул белән ясалг ан
корылмаларда яшәм и. Пәйгамбәр әйт кәнчә:
49
«Күк – Минем тәхетем,
* 7:30-34 Караг ыз:

«Чыг ыш», 3:1-10.
«Кан ун», 18:15.
7:40 Караг ыз: «Чыг ыш», 32:1.
7:43 Райф ан илаһыгыз йолдызы – Сат урн йолд ызы. Амос кит абында (5:26) «Кайв ан» дип атала.
7:42-43 Караг ыз: «Амос», 5:25-27.
7:44 Шаһитлык чатыры – сүзлектәге «Изг е чат ыр» сүз ен караг ыз.

* 7:37 Караг ыз:
*
*
*
*
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җир – аякларым баск ан урынд ыр, – ди Раббы. –
Нинд и йорт сала аласыз сез Миңа?!
Нинд и урын Миңа торак була ала?!
50
Һәммәсен боларн ың
булд ырмад ым ы әллә Минем кулларым?»*
51 Үҗәт хал ык! Йөр әкл әр ег ез бел ән дә, кол акл ар ыг ыз бел ән дә с сөнн әтс ез
адәмнәр! Сез аталарыг ыз кеб ек үк һәрв ак ыт Изг е Рухк а карш ы киләс ез. 52 Атабабаларыгыз эзәрлекләмәг ән бер әр пәйг амб әр калд ым ы икән? Алар Хак Затн ың
киләчәг ен алдан хәб әр итүчеләрне үтерг әннәр, ә хәз ер сез Аның Үзенә хыя нәт
итт ег ез һәм үтердег ез. 53 Сез фәр ешт әләр арк ыл ы Кан унн ы кабул итеп алд ыг ыз,
ләк ин аны үтәмәдег ез.
Эстефәннең үтерелүе
Шуш ы сүзләрне ишеткәч, Киңәшмәдә утыруч ылар ачуларыннан тешләрен
шык ырдатт ылар. 55 Изг е Рух белән тул ы булган Эстефән исә, күккә карап, Алла
һын ың шөһрәтен һәм Аллаһ ын ың уң ягында торган Гайсәне күрде.
56 – Менә мин ачылг ан күкләрне һәм Аллаһ ын ың уң ягында басып торуч ы с Адәм
Угл ын күрәм, – диде ул.
57 Ә тег еләр, колакларын томалап, акыра-акыра, барысы берг ә Эст еф әнг ә таш
ланд ылар. 58 Шәһәрдән алып чыг ып, аңа ташлар ата башлад ылар. Шаһ итлар исә
үз киемнәрен Шаул исемле бер егет янына куеп торд ылар. 59 Алар ташлар атк ан
вак ытта, Эстефән, дога кыл ып:
– Хак имем Гайсә, минем рух ымн ы кабул ит, – диде. 60 Тезләренә егыл ып, көчле
тавыш белән: – Хак имем! Мон ы аларга гөнаһ дип санама, – диде. Шуларн ы әйтеп,
ул җан бирде.
54

8

1

Шаул исә Эстефәннең үтерел үен хуплад ы.
Иман итүчеләр бердәмлегенең таралуы

Шул көнне Иерусал имдәг е иман итүчеләр бердәмлег ен нык эзәрлекл и башла
дылар һәм рәсүлләрдән башк алар барысы да Яһүд ия нең һәм Самарея нең төрле
урыннарына таралд ылар.
2 Аллаһ ыг а бир елг ән берн ичә кеше Эст еф әнне күмеп куйд ылар һәм аның өчен
бик нык кайг ырып елад ылар. 3 Ә Шаул иман итүчеләр бердәмлег ен эзәрлекл и
башлад ы. Өйдән-өйгә йөрде, ир-атлар һәм хатын-кызларны сөйрәп алып чыг ып,
зинданга япт ы.
Филип Самареядә
Тарал ышк ан имандашлар, кайда гына булсалар да, Аллаһ ы сүзен сөйләп йөр
деләр. 5 Ә Фил ип, Самарея шәһәренә барып, шәһәр халк ына Мәсих турында сөй
4

* 7:49-50 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 66:1-2.
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ләде. 6 Фил ипнең нәрсә сөйләгәнен ишетеп һәм кылган могҗ изал ы гамәлләрен
күреп, хал ыкн ың күбесе сөйләгән сүзләрен бергәләп дикък ать белән тыңлад ы.
7 Җен ияләшкән кешеләрнең күбесеннән с явыз рухлар көчле тавыш белән акырып
чыкт ылар. Парал ичсуккан һәм аксаккешеләрнең күбесе савыкт ы. 8 Шәһәрдә зур
шатл ык хөкем сөрде.
9 Ул шәһәрдә күпмедер вак ыт сихерчелек итеп, Самар ея халк ын хәйран кал
дырган, үзен бөек дип сан ый торган Шим ун исемле бер кеше бар иде. 10 Кечесе
дә, олысы да – барчасы аңа дикък ать итә иде. «Бу кеше – бөек дип аталган илаһ и
кодрәт», – дип әйтәләр иде аның хак ында. 11 Ул аларн ы шакт ый вак ыт үзенең си
херләре белән шакк ат ырып торганл ыктан, кешеләр аны тыңл ыйлар иде. 12 Әмма
шәһәр кешеләре Фил ип сөйләгән Аллаһ ы Патшал ыг ы һәм Гайсә Мәсих исеме
хак ындаг ы Яхш ы хәбәргә ышангач, ирләр дә, хат ыннар да суга чумд ыру йоласын
үтәделәр. 13 Шим ун үзе дә иманга килде һәм суга чумд ырылд ы. Шуннан соң ул
Фил ип яныннан бер адымга да китмәде, аның могҗ изал ы гамәлләр һәм кодрәтле
эшләр кыл уы н күреп, чиксез хәйран калд ы.
14 Иерусал имдә булг ан рәсүлләр, самар ея леләрнең Аллаһ ы сүз ен кабул итүләр ен
ишетеп, Петер белән Яхъян ы алар янына җибәрделәр. 15 Самарея гә килгәч, Пе
тер белән Яхъя андаг ылар Изг е Рухн ы кабул итеп алсыннар өчен дога кылд ылар.
16 Чөнк и алар инде Хак им Гайс ә исеме белән суг а чумд ырылг ан, ләк ин берс енә
дә әле Изг е Рух иңмәгән була. 17 Шуннан соң Петер белән Яхъя самарея леләрнең
башларына кулларын куйд ылар һәм алар Изг е Рухн ы кабул итеп алд ылар. 18 Ши
мун исә, Рухн ың рәсүлләр кулларын куйганнан соң бирелгәнен күреп, аларга акча
тәкъд им итте.
19 – Мин кул ымн ы баш ына куйг ан һәр кеше Изг е Рухн ы ала алсын өчен, миңа
да шунд ый вәк аләт бирег езче, – диде ул.
20 Әмма Пет ер аңа:
– Әгәр Аллаһ ы бүләг ен акчага сат ып алырга мөмк ин дип уйл ыйсың икән, акча
ларың белән бергә һәлак бул ырсың! – диде. – 21 Син бу эштә берн ичек тә катнаша
алм ыйсың, чөнк и Аллаһ ы карш ында синең күңелең чиста түг ел. 22 Шуңа күрә,
үзеңнең бу явызл ыг ыңнан тәүбә ит һәм Раббыга дога кыл. Бәлк и йөрәг еңдәг е уең
кичерелер. 23 Синең ачы көнчелек белән тулганл ыг ыңн ы һәм гөнаһ богауларында
икәнлег еңне күрәм.
24 – Сез әйт кәннәрнең берс е дә минем белән була күрмәс ен дип, Раббыг а дог а
кыл ыг ыз, – дип җавап бирде Шим ун.
25 Пет ер белән Яхъя, Раббы сүз енә шаһ итл ык кыл ып, аны игълан иткәннән соң,
кире Иерусал имгә киттеләр. Юл уңаеннан Самарея нең күп кенә авылларында Ях
шы хәбәрне игълан иттеләр.
Филип һәм хәбәш и адәм
Раббын ың бер фәрештәсе Фил ипкә:
– Тор да көнья кк а таба, Иерусал имнән Газага илтә торган юлга бар, – диде.
Ул юл чүл аша уза иде.
26
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27 Фил ип шул юлг а чыкт ы. Нәкъ шул вак ыт ул юлдан бер хәб әш и бара иде. Ул
сарай хезмәтчесе*, кәндәк инең* – Хәбәшстан патшабикәсенең – бөтен хәзинәсен
саклауч ы югары дәрәҗәле түрә иде. Ул, Аллаһ ыга табын у өчен, Иерусал имгә кил
гән булган, 28 ә хәзер үз иленә кайт ып бара. Хәбәш и адәм үз арбасында Ишаг ыйя
пәйгамбәр китабын укып утыра иде. 29 Рух Фил ипкә:
– Арбага якынрак кил һәм аның яныннан бар, – диде.
30 Фил ип арба янын а йөг ерде һәм хәб әш инең Ишаг ыйя пәйг амб әр кит абын
укуы н ишетте.
– Син бит аны укыйсың, аңл ыйсыңм ы соң? – дип сорад ы ул аңардан.
31 – Бер әр кеше төшендермәс ә, ничек аңл ый алыйм?! – диде ул һәм Фил ипкә
үзе янына утырырга тәкъд им итте.
32 Хәб әш и адәм Изг е язман ың шуш ы урын ын укый иде:
«Чалырга алып барган сарык бәрәне сыман,
йон кырк уч ылар алд ында
тавыш ын чыгармаган бәрән сыман
ул һичбер аваз салмад ы.
33
Ул кимсетелде,
гадел хөкемнән мәхрүм булд ы.
Аның нәселе турында кем сөйл и алыр?!
Аның торм ыш ы җирдән алынд ы бит»*.

Түрә Фил иптән:
– Зинһар өчен, әйтче миңа. Монда пәйгамбәр кем хак ында сөйл и? Үзе хак ын
дам ы, әллә башк а берәү турындам ы? – дип сорад ы.
35 Фил ип аңа шул урыннан башлап Гайс ә хак ындаг ы Яхш ы хәб әрне сөйләп бир
де. 36 Шулай бара торгач, алар су янына килеп җиттеләр.
– Менә бит, монда су бар, суга чумд ыру йоласын үтәргә миңа нәрсә комачау
лый? – диде хәбәш и адәм.
[37 – Чын күңелеңнән инансаң, мөмк ин, – диде Фил ип.
– Гайсә Мәсихнең Аллаһ ы Угл ы икәнлег енә инанам, – диде хәбәш и.]*
38 Ул арбан ы тукт ат ырг а кушт ы, алар Фил ип белән суг а керделәр һәм Фил ип
аны суга чумд ырып алд ы. 39 Алар судан чыкк ач, Раббы Рух ы Фил ипне алып китте
һәм түрә аны бүтән күрмәде. Ул, шатлан ып, юлын дәвам итте. 40 Ә Фил ип Ашдод
шәһәрендә пәйда булд ы. Ул, сКайсария гә килеп җиткәнче, шәһәрләрдә Яхш ы хә
бәрне вәгазьләп йөрде.
34

* 8:27 Сарай

хезмәтчесе – грек телендәг е төп нөсхәдә бу сүзнең беренче мәгънәсе евн ух, пе
челг ән кеше. Ул вак ытларда сарай хезмәтчеләре бул ып, гадәттә, печелг ән кешеләр хезмәт
иткәннәр.
* 8:27 Кәнд әки – Хәб әшс тан патш абикәләр ен шул ай атаг анн ар.
* 8:32-33 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 53:7-8.
* 8:37 Иң борынг ы кулъязм ал ард а бу аять юк.
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Шаулның Хак им Гайсәгә таба борылуы

Шаулн ың исә һаман да Хак им Гайсә шәкертләрен үтерергә теләп нәфрәтлә
нүе таш ып тора иде. Ул, олуг рух ан ига барып, 2 аңардан Хак им Гайсә юлыннан
баруч ы ир-атларны да, хатын-кызларны да кулга алу һәм Иерусал имгә алып кил ү
вәк аләтен бирә торган хат сорап алд ы. Хат Дәмәшкътәге яһүд иләр гыйбадәтх анә
ләре өчен иде.
3 Юлда, инде Дәмәшкъкә якынлаш ып килг әндә, кинәт Шау лн ың тирә-ягы күк
тән төшкән якт ыл ыктан балк ып китте. 4 Ул җиргә егылд ы һәм:
– Шаул, Шаул! Нигә син Мине эзәрлекл исең? – дигән тавыш ишетте.
5 – Син кем, Әфәндем? – дип сорад ы Шау л.
– Мин – син эзәрлекл и торган Гайсә, – дип җавап бирде тавыш. 6 – Тор да шә
һәргә бар. Анда сиңа нәрсә эшләргә кирәклег е хак ында әйтелер.
7 Шау л белән берг ә булг ан кешеләр тавыш-тынсыз басып торалар иде. Алар әлег е
тавышн ы ишеттеләр, әмма һичкемне күрмәделәр.
8 Шау л җирдән торд ы, ә күзләр ен ачк ач, һичнәрс ә күр ә алмад ы. Шуңа күр ә
Дәмәшкъкә аны җитәкләп алып килделәр. 9 Өч көн буе аның күзләре күрмәде,
һәм ул ашамад ы да, эчмәде дә.
10 Дәмәшкътә Һанан и исемле бер шәкерт бар иде. Аллаһ ыдан иңг ән күр енешт ә
Хак им Гайсә аңа:
– Һанан и! – дип эндәште.
– Әйе, Хак имем, – диде ул.
11 – Туры урам дип аталг ан урамг а бар. Яһүдә яши торг ан йортк а кер еп, Шау л
исемле тарсл ын ы сора. Ул хәзер дога кыла. 12 Аллаһ ыдан иңгән күренештә Һанан и
исемле берәүнең үз янына кил үен һәм, Шаулн ың күзләре янә күрә башласын өчен,
аның үз өстенә кулларын куюы н күрде, – диде аңа Хак им Гайсә.
13 – Хак имем! Мин ул адәмнең Иерусал имдә сизг еләр еңә ник адәр явызл ыклар
кыл уы турында күп кешеләрдән ишеттем. 14 Исемеңне телгә алып, Сиңа мөрәҗә
гать итүчеләрнең барысын монда да кулга алырга аның баш рух ан илардан вәк аләте
бар, – дип әйтте Һанан и.
15 Әмма Хак им аңа:
– Бар, Мин аны, чит хал ыкларга һәм патшаларга, шулай ук Исраи л халк ына
исемемне тан ыт у өчен, корал ым итеп сайлад ым. 16 Аңа исемем хак ына күпме газап
чигәргә тиешлег ен күрсәтермен, – диде.
17 Һанан и китт е дә, шул йортк а килеп, Шау л өст енә кулларын куйд ы.
– Шаул туган! Күзләрең күрә башласын өчен һәм сине Изг е Рух белән сугарырга
дип, Хак имебез – сиңа юлда күренгән Гайсә – мине яныңа җибәрде, – диде Һанан и.
18 Шунд ук, күзләр ен каплап торг ан тәңкәләр кое л ып төшкәндәй, Шау л таг ын
күрә башлад ы. Ул урын ыннан торд ы һәм суга чумд ыру йоласын үтәде. 19 Ашап
алганнан соң, аңа янә көч керде.
Шаул берн ичә көн шәкертләр белән бергә Дәмәшкътә булд ы. 20 Ул шунд ук: «Гай
сә – Аллаһ ы Углы», – дип, яһүдиләрнең гыйбадәтханәләрендә сөйләп йөри башлады.
21 Аның сүзләр ен ишеткән бар кеше, хәйран кал ып:
1
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– Иерусал имдә шул исемне телгә алып мөрәҗәгать итүчеләрне юкк а чыгарырга
тырышк ан кеше түг елме соң бу? Монда да ул аларн ы, кулга алып, баш рух ан иларга
тапш ыру өчен килмәдеме икән? – диде.
22 Ә Шау л кодр әтләнг әннән кодр әтләнде. Гайс әнең Мәсих икәнлег ен исбат итеп
йөреп, Дәмәшкътә яшәүче яһүд иләрне апт ырашк а төшерде.
23 Берн ик адәр вак ытт ан соң, яһүд иләр аны үтер ерг ә сүз куешт ылар, 24 әмма Шау л
аларн ың бу ния тен белеп алд ы. Алар аны үтерү өчен, көне-төне шәһәр капк аларын
күзәтеп торд ылар, 25 ләк ин шәкертләр Шаулн ы бер төндә, шәһәр дивары арк ыл ы
кәрзингә утырт ып төшерделәр.
Шаул Иерусалимдә
Иерусал имгә килгәч, Шаул шәкертләргә куш ыл ырга тырышт ы, әмма барысы
да аңардан курыкт ылар, аның Гайсә шәкерте бул уы на ышанмад ылар. 27 Барнаб
исә Шаулн ы рәсүлләр янына алып килде һәм аның юлда Хак им Гайсәне күрүен,
Хак имнең аңа нәрсәләр әйт үен, аның Дәмәшкътә Гайсә исеме хак ында кыюл ык
белән хәбәр иткәнен аларга сөйләп бирде.
28 Шау л шәкертләр белән калд ы һәм Иерусал имдә Хак им Гайс ә исеме хак ында
кыюл ык белән хәбәр итеп йөрде. 29 Шулай ук ул грекча сөйләш үче яһүд иләр белән
күп тапк ырлар очраш ып сөйләште, бәхәсләште. Ә алар аны үтерергә тырышт ылар.
30 Имандашлар, бу хакт а белеп алг ач, аны Кайсария г ә озатт ылар, ә аннан Тарск а
җибәрделәр.
31 Бөт ен Яһүд ия дә, Гәл иләя дә һәм Самар ея дә иман итүчеләр бердәмлег е өчен
тын ыч заманнар килде. Бердәмлек ныг ыд ы, Хак им Гайсәгә карата тирән хөрмәт
белән яшәде. Изг е Рухн ың дәртләндерүе белән имандашларн ың сан ы арта бард ы.
26

Петер Лүддә һәм Яфу шәһәрләрендә
Бик күп җирләрдә йөреп чыкк аннан соң, Петер Аллаһ ын ың Лүддәдә яшәүче
изг еләре янына килде. 33 Анда ул сиг ез ел буе авырып ятуч ы, парал ич сукк ан Ай
неас исемле бер кешене очратт ы.
34 – Айнеас! Сине Гайс ә Мәсих савыкт ыра. Урын ыңнан тор да түшәг еңне җыеп
куй, – диде аңа Петер.
Ул шунд ук торд ы. 35 Лүддәдә һәм Шаронда яшәүче бар хал ык, савыкк ан кешене
күреп, Хак им Гайсәгә иман китерделәр.
36 Яфу шәһәр ендә Табит а (сгрек телендә «Доркәс»*) исемле бер шәкерт хат ын бар
иде. Ул һәрвак ыт яхшы эшләр кылды, фәк ыйрьләргә ярдәм итте. 37 Шул көннәрдә ул
хат ын авырып вафат булд ы. Аны юып, югары каттаг ы бер бүлмәгә урнашт ырд ылар.
38 Лүддә Яфуг а якын булг анл ыкт ан, шәкертләр Пет ернең анда икәнен ишетт еләр
һәм, аның үзләре янына тизрәк кил үен үтенеп, Петер янына ике кешене җибәрде
ләр. 39 Петер алар белән бергә Яфуга килде, һәм аны югары каттаг ы бүлмәгә алып
керделәр. Барл ык тол хат ыннар, Петер янына килеп, елый-елый, Доркәс теккән
32

* 9:36 Дорк әс

– арамей телендә «Табита», грек телендә «Доркәс» диг ән исемнәр «кыр кәҗәсе»
диг әнне аңлата.
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күлмәкләрне, киемнәрне күрсәттеләр. 40 Бүлмәдән бөтен кешеләрне чыгарып җи
бәргәч, Петер тезләнеп дога кылд ы һәм, мәеткә таба борыл ып:
– Табита, тор! – диде.
Хат ын күзләрен ачт ы һәм Петерне күргәч торып утырд ы. 41 Петер, кул ын биреп,
аны торг ызд ы һәм изг еләрне, тол хат ыннарн ы чак ырып, Табитан ы алар карш ына
тере килеш баст ырып куйд ы.
42 Бу хәл бөт ен Яфу халк ына билг еле булд ы, һәм күпләр Хак им Гайс әг ә иман
китерделәр. 43 Петер Яфуда Шим ун исемле күнче йорт ында шакт ый вак ыт яшәде.

10

Петер һәм Көрн или

Кайсария дә Итал ия полк ы дип аталган гаскәрдә йөзбаш ы бул ып хезмәт
итүче Көрн ил и исемле бер кеше бар иде. 2 Ул үзе һәм аның бөтен гаиләсе
диндар, тирән хөрмәт белән Аллаһ ыдан курк ырлар иде. Ул хал ыкка күп хәер-сәдака
бирә һәм һәрвак ыт Аллаһ ыга дога кыла иде.
3 Бер көнне, көндезг е өчләр тир әс ендә, Аллаһ ын ың бер фәр ешт әс е ап-ачык итеп
Көрн ил игә күренде. Фәрештә аның янына килеп:
– Көрн ил и! – дип эндәште.
4 Көрн ил и курк ып калд ы, аңа күзләр ен текәп:
– Нәрсә, әфәндем? – диде.
– Синең догаларың һәм хәерләрең Аллаһ ыга бүләк бул ып барып җитте, һәм Ул
сине искә алд ы, – дип җавап бирде аңа фәрештә. 5 – Петер исемле Шим унн ы алып
килергә, Яфуга кешеләр җибәр. 6 Ул хәзер күнче Шим ун янында кунакта, аның
йорт ы диңг ез буена урнашк ан.
7 Үзе белән сөйләшкән фәр ешт ә киткәч, Көрн ил и хезмәтчеләр енең икес ен һәм
үз гаскәриләреннән бер диндарн ы чак ырып алд ы. 8 Һәммәсен аңлат ып, аларн ы
Яфуга җибәрде.
9 Икенче көнне җиб әр елг ән кешеләр шәһәрг ә якынлаш ып килг әндә, көндезг е
уни келәр тирәсендә Петер, дога кыл у өчен, өйнең түбәсенә менде. 10 Аның карын ы
ач иде, ул ашарга теләде. Ашарга әзерләнгән арада Петер гадәт и булмаган гыйбадәт
кыл у халәтенә килде. 11 Ул күкнең ачыл уы н һәм зур тук ымага охшаган бер әйбернең
дүрт почмаг ыннан тот ып җиргә төшерел үен күрде. 12 Аның эчендә җирдә яшәүче
һәртөрле дүрт аякл ы җәнлекләр, сөйрәл үчеләр һәм киек кошлар бар иде. 13 «Тор,
Петер, суй һәм аша» дигән тавыш ишетте ул. 14 Әмма Петер:
– Һич юк, Раббым, минем берк айчан да шакш ы яки хәрәм нәрсә ашаган ым
булмад ы, – диде.
15 Шулв ак ыт ул янә: «Аллаһ ы хәләл иткәнне шакш ы дип исәпләмә» диг ән та
выш ишетте.
16 Өч тапк ыр шулай кабатланд ы, һәм шуннан соң ук ул әйб ер күккә күт әр елде.
17 Пет ер Аллаһ ыдан иңг ән бу күр енешнең нәрс ә аңлат уы н уйлап, апт ырап торг ан
арада, Көрн ил и тарафыннан җибәрелгән кешеләр, Шим ун өен эзләп табып, капк а
янына килеп баст ылар.
18 – Пет ер исемле Шим ун монда тукт алд ым ы? – дип кычк ырд ылар.
19 Аллаһ ыдан иңг ән күр енеш турында уйлан ып торг анда, Рух Пет ерг ә:
1
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– Сине өч кеше эзл и. 20 Төш тә, һич шикләнм ичә, алар белән бар. Аларн ы Мин
җибәрдем, – диде.
21 Пет ер Көрн ил и җиб әрг ән кешеләр янына төшт е:
– Сез эзләгән кеше – мин. Нинд и эш белән килдег ез? – диде ул аларга.
22 – Безне бөт ен яһүд халк ы арасында мөхт әр әм, тәкъв а һәм тир ән хөрмәт белән
Аллаһ ыдан курк уч ы йөзбаш ы Көрн ил и җибәрде. Ул изг е фәрештәдән сине үз йор
тына чак ырып, сөйләя чәк сүзләреңне тыңларга дигән боерык алган, – диделәр алар.
23 Шуннан соң Пет ер аларн ы өйг ә чак ырд ы һәм кунак итт е, ә ирт әг ес ен алар
белән китте. Яфудан кайбер имандашлар да аларга иярделәр. 24 Кайсария гә алар
икенче көнне барып җиттеләр. Көрн ил и исә, үзенең туганнарын һәм якын дусларын
җыеп, аларн ы көтеп тора иде. 25 Петер йортк а кергәндә, Көрн ил и аның карш ысына
чыкт ы һәм, Петернең аякларына егыл ып, тирән хөрмәтен күрсәтте.
26 – Тор, мин дә кеше бит, – диде Пет ер һәм аны торг ызд ы.
27 Алар сөйләшә-сөйләшә өйг ә керделәр. Пет ер анда күп хал ык җые лг анл ыг ын
күрде 28 һәм аларга:
– Сез, әлбәттә, беләсез: дин и кан ун ыбыз буенча яһүд игә башк а хал ык кешеләре
белән аралаш ырга, алар янына кунакк а йөрергә рөхсәт ителм и. Әмма Аллаһ ы ми
ңа һичкемне дә шакш ы яки хәрәм дип исәпләмәскә кирәклег ен күрсәтте. 29 Шуңа
күрә, сез мине чак ыру белән, һичсүзсез яныг ызга килдем. Инде әйтег ез: мине ни
өчен чак ыртт ыг ыз? – диде.
30 – Өч көн элек шуш ы вак ытт а, сәг ать өчт ә үз өемдә дог а кыла идем, – диде
Көрн ил и. – Кинәт алд ымда аксыл ялт ыравык кием кигән бер кеше пәйда булд ы
31 һәм миңа: «Көрн ил и, Аллаһ ы синең дог аңн ы ишетт е һәм хәерләр еңне искә алд ы.
32 Яфудан Пет ер исемле Шим унн ы алып килерг ә кешеләр җиб әр. Ул хәз ер диңг ез
буенда яшәүче күнче Шим ун өендә кунакта», – диде. 33 Мин исә шунд ук сиңа ке
шеләр җибәрдем, һәм син, килеп, яхш ы эшләдең. Раббы сиңа сөйләргә кушк ан бар
сүзләрне тыңлау өчен, хәзер без барыбыз Аллаһ ы алд ында торабыз.
Петернең Көрн или өендә вәгазь сөйләве
– Аллаһ ын ың кешеләрне аермавын мин хәзер чынлап та аңл ыйм, – дип, сүзен
башлад ы Петер. – 35 Һәр хал ык арасында Аңардан курк уч ылар һәм стәкъвал ык кы
луч ылар Аңа мәгък уль. 36 Аллаһ ы, Гайсә Мәсих аша кил үче тын ычл ык хак ындаг ы
Яхш ы хәбәрне сөйләп, Исраи л угылларына Үзенең сүзен җибәрде. Гайсә – һәммә
кешенең Хак име.
37 Яхъя суга чумдыру йоласын үтәргә өнди башлаганнан соң, Гәлиләядә, соңрак
бөтен Яһүдиядә ни-нәрсәләр булып узганын беләсез. 38 Сезнең Изге Рух һәм кодрәт
белән Аллаһы майлаган насаралы Гайсә турында ишеткәнегез бар. Аллаһы Гайсә
белән булганга күрә, Гайсә яхшы эшләр кылып, сиблис кулындагыларны савыкты
рып йөрде. 39 Аның Яһүдиядә һәм Иерусалимдә кылган барлык эшләренә без шаһит.
Аны агачка асып үтерделәр. 40 Ә өченче көнне Аллаһы Аны терелтеп торгызды 41 һәм
Үз ихтыяры белән Гайсәне бөтен халыкка түгел, ә Үзе алдан сайланган шаһитларга
күрсәтте. Әлеге шаһитлар – без, Ул үледән терелеп торганнан соң, Аның белән бергә
ашаган һәм эчкән кешеләр. 42 Гайсә ул – тереләрне һәм үлеләрне хөкем итәргә Ал
34
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лаһы билгеләп куйган Зат. Гайсә безгә шушы хакта халыкка вәгазьләргә һәм шаһит
булырга боерык бирде. 43 Аңа иман итүче һәркемнең Аның исеме аркылы гөнаһлары
кичерелер дип, барлык пәйгамбәрләр Аның хакында сөйләделәр, – диде Петер.
Яһүд и булмаганнарның Изге Рухны кабул итүе
Петер бу сүзләрне сөйләгән вак ытта ук тыңлауч ыларн ың барысына да Изг е Рух
иңде. 45 Петер белән бергә килгән иман итүче яһүд иләр Изг е Рухн ың яһүд и бул
маганнарга да бирел үенә бик нык гаҗәпләнделәр, 46 чөнк и алар тег еләрнең тан ыш
булмаган телләрдә сөйләүләрен һәм Аллаһ ын ы олылап мактауларын ишеттеләр.
Шул вак ыт Петер:
47 – Бу кешеләр безнең кеб ек үк Изг е Рухн ы кабул итеп алд ылар. Шуңа күр ә
аларн ы суга чумд ырыл удан кем тыя алыр? – диде.
48 Ул аларн ы Гайс ә Мәсих исеме белән суг а чумд ырырг а әмер бирде. Аннары алар
Петердән үзләре янында берн ичә көнгә кал уы н үтенделәр.
44
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Аллаһы хәләл иткәнне шакшы дип исәпләмә

Рәсүлләр һәм бөтен Яһүд ия дә яшәгән имандашлар яһүд и булмаган кеше
ләрнең дә Аллаһ ы сүзен кабул итүләре хак ында ишеттеләр. 2-3 Шулай Петер
Иерусал имгә килгәч, сөннәтле имандашлар:
– Син, сөннәтсез кешеләр янына кереп, алар белән ашаг ансың, – дип, аны
тиргәделәр.
4 Шунда Пет ер аларг а җент екләп аңлат а башлад ы:
5 – Мин Яфу шәһәр ендә дог а кыла идем һәм гадәт и булмаг ан гыйбадәт кыл у
халәтендә Аллаһ ыдан иңгән бер күренешне күрдем: зур тук ымага охшаган бер әй
бер, дүрт почмаг ыннан тот ып, күктән минем яныма төшерелде. 6 Мин аның эченә
күз ташлад ым һәм җирдә яшәүче дүрт аякл ы хайваннар, җәнлекләр, сөйрәл үчеләр
һәм киек кошларн ы күрдем. 7 Шуннан соң: «Тор, Петер, суй һәм аша» дигән тавыш
ишеттем. 8 «Һич юк, Раббым, берк айчан да минем авызыма шакш ы яки хәрәм нәр
сәнең кергәне юк», – дидем мин. 9 Күктән аваз миңа икенче тапк ыр: «Аллаһ ы хәләл
иткәнне шакш ы дип исәпләмә», – диде. 10 Бу өч тапк ыр кабатланд ы һәм бөтенесе
таг ын күккә тарт ып алынд ы.
11 Нәкъ шул вак ыт мин торг ан йорт алд ына Кайсария дән яныма җиб әр елг ән өч
кеше килеп баст ы. 12 Рух миңа һич тә шикләнмичә алар белән барырга кушт ы. Хәзер
минем янымда торучы бу алт ы имандаш та минем белән бергә барды. Без ул кешенең
өенә килеп җиттек. 13 Ул безгә үз өендә фәрештәне ничек итеп күрүе турында сөй
ләде. Фәрештә аңа: «Петер исемле Шим унн ы чак ыру өчен, Яфуга кешеләр җибәр.
14 Ул сиңа сөйләя чәк сүзләр аша син үзең һәм бөт ен йорт ың кот ылачак», – диг ән.
15 Мин сөйл и башлаг ач, элек безг ә иңг ән кеб ек үк, аларг а да Изг е Рух иңде.
16 Шулв ак ыт мин Хак имеб езнең: «Яхъя суг а чумд ырд ы, ә сез Изг е Рухк а чумд ыры
лырсыз» дигән сүзләрен искә төшердем. 17 Шулай итеп, Хак имебез Гайсә Мәсихкә
иман китергәч, безгә биргән бүләкне Аллаһ ы аларга да биргән икән, Аллаһ ыга
карш ы торырга кем мин? – диде Петер.
18 Мон ы ишеткәч, алар тын ычланд ылар һәм Аллаһ ын ы данлап:
1
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– Димәк, торм ыш бирә торган тәүбә итү юлын Аллаһ ы яһүд и булмаган хал ык
ларга да ачк ан, – диделәр.
Гайсә Мәсихкә иман итүчеләрнең Ант иу х ия шәһәрендәге бердәмлеге
Эстефән белән булган вак ыйгалар арк асында килеп чыкк ан эзәрлекләүләр нә
тиҗәсендә тарал ышк ан иман итүчеләр сФойн икә өлкәсенә, Кипрга һәм Ант иу х ия
шәһәренә кадәр барып җиттеләр. Ләк ин алар Аллаһ ы сүзен фәк ать яһүд иләргә генә
таратт ылар. 20 Әмма алар арасындаг ы кайсыбер кипрл ылар һәм күрин илеләр, Ан
тиу х ия гә килгәч, яһүд и булмаганнарга да Хак им Гайсә хак ындаг ы Яхш ы хәбәрне
сөйләделәр. 21 Раббын ың көче алар белән булд ы, һәм бик күпләр, инан ып, Хак им
Гайсәгә таба борылд ылар. 22 Бу хактаг ы хәбәр Иерусал имдәг е иман итүчеләр бер
дәмлег енә барып җитте, һәм алар Барнабн ы Ант иу х ия гә җибәрделәр.
23 Ант иу х ия г ә килг әч, ул Аллаһ ы мәрхәмәт е җимешләр ен күр еп шатланд ы һәм
андаг ы кешеләрне Хак им Гайсәг ә чын күңелдән тугры бул ып кал ырг а өндәде.
24 Барнаб Изг е Рух һәм иман белән тул ы яхш ы кеше иде, һәм Хак имг ә иман итеп
күп хал ык иярде.
25 Шуннан соң Барнаб, Шау лн ы эзләп, Тарск а китт е һәм, аны табып, Ант иу х ия г ә
алып килде. 26 Алар бер ел буе иман итүчеләр бердәмлег е белән очраш ып торд ылар,
күп кешеләрне өйрәттеләр. Иң беренче тапк ыр шәкертләрне «смәсихчеләр» дип
Ант иу х ия шәһәрендә атый башлад ылар.
27 Шул көннәрдә Ант иу х ия г ә Иерусал имнән пәйг амб әрләр килде. 28 Һаг әб исем
лесе торып баст ы да бөтен җирдә зур ачл ык булачаг ы хак ында Рух арк ыл ы алдан
күреп әйтте. (Ул ачл ык Клавд ий* скайсар заман ында булд ы.)
29 Шуннан соң шәкертләр Яһүд ия дә яшәүче имандашларг а һәрберсенең хәленнән
килгәнчә ярдәм күрсәтергә булд ылар. 30 Шулай эшләделәр дә: җыелган бүләкләрне
Барнаб белән Шаул аша Гайсә Мәсихкә иман итүчеләр бердәмлег енең сөлкәннә
ренә җибәрделәр.
19

12

Петернең кулга алынуы

Шул вак ытларда Һируд патша* иман итүчеләр бердәмлег ендәг е кайбер ке
шеләрне эзәрлекл и башлад ы. 2 Яхъян ың берт уган ы Ягък убн ы кыл ыч белән
чабып үтертте. 3 Бу эшнең яһүд иләргә ошавын күреп, Петерне дә кулга алд ы – ул
вак ытта сТөче күмәч бәйрәме көннәре иде. 4 Һируд аны зинданга утыртт ы һәм, сКо
тыл у бәйрәменнән соң хал ык алд ына чыгарырга уйлап, дүртәр гаскәридән торган
дүрт төркемгә аны сакларга әмер бирде. 5 Петер зинданда сак аст ында булганда,
иман итүчеләр бердәмлег ендә аның өчен Аллаһ ыга бик тырыш ып дога кылд ылар.
1

Петернең азат ителүе
Һируд Петерне хал ык алд ына чыгарырга теләгән көнгә карш ы төндә Петер
ике гаскәри уртасында ике богау белән богауланган килеш йоклап ята иде. Ә ишек
6

* 11:28 Клавд ий

– 41-54 нче елларда Рим императ оры.

* 12:1 Һируд патша – Яһүд ия һәм Самарея нең патшасы Һируд Әгрип I, Бөек Һирудн ың оныг ы.
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янында каравылч ылар сакта тора иде. 7 Кинәт Раббын ың бер фәрештәсе пәйда
булд ы да бүлмә эче якт ырып китте. Фәрештә Петерне төртеп уятт ы.
– Тизрәк тор! – диде ул аңа.
Шул вак ыт Петернең кулларыннан богаулары шуы п төште.
8 – Билеңне бу да аяг ыңа ки, – диде фәр ешт ә.
Ул шулай эшләде.
– Өс киемеңне ки дә минем арттан бар, – диде аннары.
9 Пет ер, фәр ешт ә кылг ан бу эшләрнең чынбарл ыкт а икәнен дә аңлам ыйча, аның
арт ыннан китте. Аллаһ ыдан иңгән күренешне күрәмдер, дип уйлад ы ул. 10 Беренче
һәм икенче сакч ын ы үтеп, шәһәргә чыга торган тимер капк а янына килеп җитте
ләр. Капк а үзеннән-үзе ачылд ы, алар урамга чыкт ылар һәм, бер урам узгач, кинәт
фәрештә аның берүзен калд ырд ы.
11 Шул вак ыт Пет ер аңына килде:
– Хәз ер мин чынлап та беләм: Раббы Үзенең фәр ешт әс ен җиб әрг ән. Ул мине
Һируд кул ыннан һәм яһүд халк ы миңа теләг ән явызл ыкт ан котк ард ы, – дип уй
лад ы ул.
12 Барын да аңл аг ач, Марк дип йөрт елг ән Яхъян ың анасы Мәрья м йорт ын а
килде. Анда җыелган хал ык дога кыла иде. 13 Петер капк ан ы шак ыд ы, тавышк а
Род и исемле хезмәтче кыз чыкт ы. 14 Петернең тавыш ын тан ыгач, ул шатл ыг ыннан
ишекне ачарга да оныт ып йөг ереп кереп китте һәм йорттаг ыларга Петернең ишек
янында торуы н әйтте.
15 – Син үз акыл ыңдам ы? – диделәр аңа.
Әмма кыз үз сүзендә торд ы. Ә тег еләр:
– Ул аның фәрештәседер, – диештеләр.
16 Пет ер исә шак ыд ы да шак ыд ы. Ишекне ачт ылар һәм аны күр еп хәйран кал
дылар. 17 Ул, кул ы белән ишарә ясап, тавышланмаск а кушт ы һәм аларга үзен зин
даннан Раббын ың ничек итеп чыгаруы н сөйләп бирде.
– Бу хакта Ягък убк а да, башк а имандашларга да әйтег ез, – диде ул.
Шуннан соң Петер башк а урынга китте.
18 Көн туг ач, Пет ер белән нәрс ә булд ы икән дип, гаскәриләр борч ыла башлад ы
лар. 19 Һируд исә, аны эзләтеп тә тапт ыра алмагач, сакч ылардан сорау алд ы һәм
аларн ы үтерергә әмер бирде.
Һирудның үлеме
Шуннан соң Һируд Яһүд ия дән Кайсария г ә китт е һәм шунда калд ы. 20 Ул Сур
һәм Сид ун шәһәрләр ендә яшәүчеләрг ә бик ачул ы иде. Алар исә, үзара сүз берке
теп, аның янына килделәр һәм, патшан ың сарай идар әчес е Бласт ын ы үз якла
рына аударып, сол ых сорад ылар, чөнк и аларн ың өлкәс е патшаныкыннан туена
иде. 21 Билг еләнг ән көнне Һируд, патша киемнәр енә киенеп, хөкем итү урын ына
утырд ы һәм алар алд ында чыг ыш ясад ы. 22 Ә хал ык: «Бу тавыш – кеше тавыш ы
түг ел, бу – илаһ тавыш ы», – дип кычк ырд ы. 23 Шунда ук Раббын ың бер фәрештәсе
Һирудн ы орд ы, чөнк и ул Аллаһ ыг а тиеш шөһр әтне Аңа бирмәг ән. Ул кортларг а
җимеш бул ып үлде.
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24 Аллаһ ы сүз е исә киң таралд ы һәм аны кабул итүчеләрнең сан ы үсә бард ы. 25 Ә
Барнаб белән Шаул, тапш ырылган эшне башк арганнан соң, Марк дип йөртелгән
Яхъян ы үзләре белән алып, Иерусал имгә кайтт ылар.
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Барнаб белән Шаулга изге хезмәтнең йөкләнүе

Ант иу х ия дәг е иман итүчеләр бердәмлег ендә Барнаб, Шим ун (аны таг ын
Ниг ер дип тә атыйлар), күрин иле Лук и, өлкә идарәчесе Һируд белән бер
гә тәрбия ләнгән Манаи н һәм Шаул исемле пәйгамбәрләр, мөгалл имнәр бар иде.
2 Алар сураз а тотк ан вак ытт а, Раббыг а хезмәт иткәндә Изг е Рух:
– Хезмәтемне башк ару өчен, Үзем сайлаган Барнаб һәм Шаулн ы Миңа аерып
бирег ез, – диде.
3 Дог алар кыл ып, ураз а тотк аннан соң, пәйг амб әрләр һәм мөг алл имнәр, Барнаб
белән Шаулн ың башларына кулларын куеп, бу икене хезмәт итү өчен җибәрделәр.
1

Рәсүлләр Кипрда
Изг е Рух тарафыннан җибәрелгән Барнаб һәм Шаул Селәүк ия шәһәренә килде
ләр, аннан су юлы белән Кипр утравына киттеләр. 5 Утраудаг ы Салам ис шәһәренә
килгәч, яһүд иләрнең гыйбадәтх анәләрендә Аллаһ ы сүзен вәгазьләделәр. Аларга
Яхъя да ярдәм итте. 6 Бөтен утраун ы үтеп, Паф шәһәренә килделәр. Анда алар си
херче һәм ялган пәйгамбәр Бар-Ешуа исемле бер яһүд игә тап булд ылар. 7 Ул өлкә
башл ыг ы Серг и Паул яраннарын ың берсе иде. Серг и Паул акылл ы кеше иде. Ул,
Барнаб белән Шаулн ы сараена чак ырып, Аллаһ ы сүзен тыңларга теләде. 8 Ә сихерче
Элум (Бар-Ешуаның «сихерче» мәгънәсендәг е икенче исеме), өлкә башл ыг ын ың
иманга кил үенә комачауларга тырыш ып, аларга карш ы торд ы. 9 Изг е Рух белән
сугарылган Шаул, димәк, Паул, Элумга туп-туры карап:
10 – Син һәрт өрле ялг ан һәм мәкерлелек белән тулг ансың. Син – ибл ис угл ы,
һәртөрле дөреслекнең дошман ы! Раббын ың туры юлларын бозып күрсәт үдән тук
там ыйсыңм ы син? – диде. – 11 Менә хәзер Раббын ың кул ы синең өстеңдә: сук ы
рая чаксың һәм билг еле бер вак ытк а кадәр коя шн ы күрмәя чәксең.
Кинәт Элумн ы томан һәм караңг ыл ык каплап алд ы, һәм ул, берәрсе җитәкләп
юл күрсәтмәсме икән дип, әле бер якк а, әле икенче якк а таба атлад ы.
12 Өлкә башл ыг ы, бу хәлне күр еп, Хак им Гайс ә турындаг ы тәгъл иматн ың код
рәтенә таң калд ы һәм Хак имгә иман китерде.
4

Паул һәм Барнаб Ант иу х ия шәһәрендә
Паул һәм аның белән бергә булганнар, Пафтан китеп, су юлы белән Памфу
лия өлкәсендәг е Перг и шәһәренә килделәр. Яхъя, алардан аерыл ып, Иерусал имгә
кайтт ы, 14 ә калганнар Перг идән Писид ия өлкәсендәг е Ант иу х ия гә килделәр.
Шимбә көнне алар яһүд иләр гыйбадәтх анәсенә кереп утырд ылар. 15 Муса кан у
ныннан һәм пәйгамбәрләр китапларыннан өзекләр укыганнан соң, гыйбадәтх анә
башл ыклары кешеләр аша аларга: «Туганнар! Хал ыкк а әйтергә теләгән нәсыйхәт
сүзег ез булса, әйтег ез» дигән хәбәр тапш ырд ылар.
16 Паул, кул ы белән ишар ә итеп, тын ычлан ырг а чак ырд ы:
13
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– Исраи л ирләр е һәм Аллаһ ыг а табын уч ы башк алар, тыңлаг ыз! 17 Исраи л хал
кын ың Алл асы ата-бабаларыбызны сайл ап алг ан һәм Мисыр җир ендә булг ан
чаг ында бу хал ыкн ы бөек иткән, Үзенең кодр әтле кул ы белән аларн ы Мисыр
җир еннән чыг арг ан*. 18 Чүлдә Ул аларг а кырык ел буе түз еп торг ан. 19 Аннан соң
Кәнг ан җир ендә җиде хал ыкн ы юк итт ерг әч, ул җирне аларг а мирас итеп бирг ән.
20 Бу вак ыйг ал ар чам а белән дүрт йөз илле ел дәв ам итә. Монн ан соң, Шем уи л
пәйг амб әр яшәг ән чорг а кадәр, Аллаһ ы аларг а хөкемчеләр бирг ән*. 21 Аннары
алар патша сораг аннар, һәм Аллаһ ы аларг а Бенья м ин нәс еленнән булг ан Кыйш
угл ы Шау лн ы бирг ән. Ул кырык ел чамасы идар ә иткән. 22 Аны тәхетт ән төшер
гәннән соң, патша итеп Давытн ы куйг ан һәм аның хак ында: «Мин Үз күңелемә
хуш килердәй бер ирне – Ишай угл ы Давытн ы тапт ым. Ул теләг ән һәр эшемне
башк арачак», – диг ән*.
23 Үз вәгъдәс е буенча Аллаһ ы Исраи лг ә Давыт нәс еленнән Котк аруч ы Гайс әне
бирде. 24 Котк аруч ы килер алд ыннан Яхъя, тәүбә итәргә һәм суга чумд ыру йоласын
үтәргә өндәп, бөтен Исраи л халк ына вәгазь сөйләде. 25 Үз хезмәтенең ахырында
Яхъя: «Сез мине кем дип уйл ыйсыз? Мин – сез көткән түг ел. Миннән соң бер Зат
килә, мин Аның аяк киеме каеш ын чишәргә дә лаекл ы түг елмен», – диде.
26 Туг аннар! Ибраһ им нәс еленең балалары һәм Аллаһ ыг а табын уч ы башк а кеше
ләр! Кот ыл у хак ындаг ы бу хәбәр безгә җибәрелде. 27 Иерусал имдә яшәүчеләр һәм
аларн ың башл ыклары Мәсихне тан ымад ылар, Аны хөкем итеп, пәйгамбәрләрнең
һәр шимбә укыла торган сүзләрен гамәлгә ашырд ылар. 28 Аны үлемгә дучар итәрдәй
һичн инд и гаеп тапмасалар да, Пилаттан Аның үтертел үен катг ый рәвештә сорад ы
лар. 29 Аның хак ында язылганнарн ың бөтенесен торм ышк а ашыргач, Аны, агачтан
төшереп, кабергә салд ылар. 30 Әмма Аллаһ ы Аны үледән терелтеп торг ызд ы. 31 Ул
Үзе белән Гәл иләя дән Иерусал имгә килгән кешеләргә күп көннәр буе күренде,
хәзер ул кешеләр – хал ык алд ында Аның шаһ итлары.
32-33 Без сезг ә Яхш ы хәб әр алып килдек: Аллаһ ы аталарыбызг а бирг ән вәгъдәс ен
аларн ың балалары – безнең өчен Гайсәне терелтеп торг ызуы белән гамәлгә ашыр
ды. Бу икенче мәдх ия дә язылганча булд ы:
«Син – Минем Угл ым,
бүг ен Мин Синең Атаң булд ым*».
34 Гәүдәс ен чер етм ичә, Аны үледән тер елт еп торг ызу турында исә Аллаһ ы болай
дигән:
«Давытк а бирелгән изг е һәм ышан ычл ы вәгъдәне
сезнең өчен торм ышк а ашырачакм ын»*.
35 Һәм башк а бер урында:
* 13:17 Караг ыз:

«Чыг ыш», 6:6.
«Хөкемчеләр», 2:16.
* 13:22 Караг ыз: «I Патш ал ар», 13:14; 16:13.
* 13:32-33 Патш а итеп сайл ан ып, май сөрт елг ән кешене Алл аһ ы, ата кеше үз угл ын яратк ан
дай, якын күрә. Шунд ый мөнәсәб әт бу өлештә Гайсәг ә карый. («Зәбур», 2 нче мәдх ия.)
* 13:34 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 55:3.
* 13:20 Караг ыз:
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«Үз Изг еңнең гәүдәсен
һичк айчан черетмәссең»* –
дип язылган.
36 Үз дәверендә Аллаһ ы ихт ыя ры буенча хезмәт иткәннән соң, Давыт вафат булг ан
һәм үзенең аталары янына күмелгән. Аның гәүдәсе черегән. 37 Ә Аллаһ ы терелтеп
торг ызган Зат черемәде.
38-39 Шулай итеп, туг аннар, сезг ә мәгъл үм булсын: бу Зат арк ыл ы сезг ә гөнаһла
рыг ызның кичерел үе игълан ителә. Муса кан уны гөнаһлардан саклан у бирә алмады,
ләк ин ышан уч ы һәркем Аның аша барл ык үз гөнаһларыннан аклан у таба. 40 Сак
бул ыг ыз, пәйгамбәрләр әйт кән сүзләр сезгә карата булмасын:
41
«Тәкәбберләр, караг ыз!
Таң кал ыг ыз һәм юк бул ыг ыз.
Сез яшәгән көннәрдә Мин шунд ый эш эшләя чәкмен ки,
аны сезгә сөйләгән булсалар,
сез ышанмас та идег ез»*.
Паул белән Барнаб гыйбадәтх анәдән чыкк анда, алардан киләсе шимбәдә дә
бу хакта сөйләүләрен үтенделәр.
43 Җые л ыш таралг аннан соң, күп яһүд иләр һәм мәҗ үсилект ән яһүд иләр диненә
күчкән, Аллаһ ын ы хөрмәт итә торган диндар кешеләр Паул белән Барнаб арт ыннан
бард ылар, рәсүлләр исә, алар белән әңгәмә корып, аларн ы Аллаһ ы мәрхәмәтендә
торырга үгетләделәр.
44 Икенче шимб әдә бөт ен шәһәр дия рлек Раббы сүз ен тыңларг а җые лд ы. 45 Яһү
диләр хал ыкн ың күплег ен күреп көнләштеләр һәм Паулн ың сүзләренә карш ы яман
телләнделәр. 46 Ә Паул һәм Барнаб исә кыюл ык белән:
– Аллаһ ы сүзе иң элек сезгә игълан ителергә тиеш иде, – диделәр. – Әмма сез
аны кире кагасыз һәм шун ың белән үзег езне мәңг елек торм ышк а лаек түг ел дип
сан ыйсыз. Шуңа күрә без башк а хал ыкларга таба борылабыз. 47 Чөнк и Раббы безгә
«Синең аша кот ыл у
җирнең читләренә барып җитсен дип,
Мин Сине башк а хал ыкларга
якт ыл ык чыганаг ы итеп куйд ым»*
дигән әмер бирде.
48 Яһүд и булм аг ан кешеләр Паул белән Барн аб әйт к ән сүзләрне ишет еп куа н
дылар һәм Раббын ы сүз е өчен данлад ылар. Мәңг елек торм ыш өчен сайлап алын
ганнарн ың барысы да иман кит ерделәр. 49 Раббы сүз е шул тир әдәг е бар җирләрг ә
таралд ы.
50 Әмм а яһүд ил әр атакл ы гаил әл әрд ән булг ан динд ар хат ынн арн ы һәм шәһ әр
дәг е җитәкчеләрне Паул белән Барнабк а карш ы кот ырт ып эзәрлекл и башладылар
42

* 13:35 Караг ыз:

«Зәбур», 15:10.
«Хабакк ук», 1:5.
13:47 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 49:6.

* 13:41 Караг ыз:
*
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һәм үз җирләр еннән куд ыртт ыл ар. 51 Паул белән Барн аб исә, аларг а карш ы ша
һитл ык билг ес е итеп, аякл арынд аг ы туз анн ы какт ыл ар һәм Икүн иу н шәһәр енә
китт еләр.
52 Ә шәкертләр куа н ыч һәм Изг е Рух белән суг арылд ылар.

14

Паул белән Барнаб Икүн иун шәһәрендә

Икүн иу нда Паул белән Барнаб, гадәттәг ечә, яһүд иләр гыйбадәтх анәсенә
керделәр. Аларн ың тәэсирле итеп сөйләүләреннән бик күп яһүд иләр һәм
башк а хал ык кешеләре иманга килделәр. 2 Ә иманга килмәгән яһүд иләр яһүд и бул
маганнарн ы иманга килгән туганнарына карш ы кот ыртт ылар. 3 Паул белән Барнаб
анда шакт ый озак вак ыт булд ылар, Хак им Гайсә турында тәвәккәллек белән вә
газьләделәр. Ә Хак им, Үзенең мәрхәмәте хак ындаг ы хәбәрне раслап, аларн ың кул ы
белән галәмәтләр һәм могҗ изалар кылд ы. 4 Шәһәрдәг е хал ык икегә бүленде: бер
өлеше – яһүд иләр, икенчеләре рәсүлләр ягында булд ы. 5 Яһүд и булмаганнар һәм
яһүд иләр, үзләренең башл ыклары белән берлектә, рәсүлләргә һөҗ үм итеп, ташлар
атып үтерергә булд ылар. 6 Ә рәсүлләр бу хакта ишеткәч, Лукәүн ия гә кач ып китте
ләр. Андаг ы Луст ра, Дерби шәһәрләрендә һәм шул тирәдәг е җирләрдә 7 хал ыкк а
Яхш ы хәбәрне сөйләүләрен дәвам иттеләр.
1

Луст ра шәһәрендә булган хәлләр
8 Луст ра шәһәр ендә аяклары йөрм и торг ан бер кеше бар иде. Ул кеше, тум ышт ан
ук гарип бул ып, берк айчан да йөри алмаган. 9 Ул да Паул сөйләгән сүзләрне тың
лап утырд ы. Паул аңа туп-туры карад ы да, шифа алачаг ына гарипнең ышан ыч ы
булган ын күреп:
10 – Аякларыңа туры итеп бас, – дип, көчле тавыш белән әйтт е.
Гарип шунд ук сикереп торд ы да йөри башлад ы. 11 Хал ык исә, Паулн ың нәрсә
эшләгәнен күреп, лукәүн ия телендә:
– Безнең яныбызга кеше кыяфәтендә илаһлар иңде, – дип кычк ыра башлад ы.
12 Барнабн ы грекларн ың илаһ ы Зевс дип, ә Паулн ы Гермес* дип атад ылар, чөнк и
ул күбрәк сөйл и иде. 13 Шәһәр читенә урнашк ан Зевс гыйбадәтх анәсенең каһ ине*
исә, капк а алд ына үгезләр һәм чәчәк бәйләмнәре алып килеп, хал ык белән бергә
корбан китерергә теләде.
14 Бу хакт а ишеткәч, рәсүлләр өсләр ендәг е киемнәр ен ерт ып төшер еп, хал ык
төркеме арасына йөг ереп керделәр һәм:
15 – Кешеләр, сез нәрс ә эшл ис ез? – дип кычк ырд ылар. – Без дә – сезнең ке
бек үк кешеләр. Без сезгә Яхш ы хәбәр сөйл ибез, сезне бу мәгънәсез әйберләрдән
арынд ырырга, күк, җир, диңг ез һәм алардаг ы барл ык нәрсәләрне яратк ан мәңг е
тере Аллаһ ыга таба борырга өнд ибез. 16 Алдаг ы буы ннар вак ыт ында Ул барл ык ха
лыкларга үз юллары белән барырга ирек бирде. 17 Хәер, яхш ыл ыклар кыл ып, Үзен
* 14:12 ...Зевс ...Герм ес...

– Греклар мифолог иясендә Зевс – иң бөек илаһ, ә Гермес тел остасы
дип саналг ан.
* 14:13 Каһин – мәҗ үсиләрдә дин башл ыг ы.
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күрсәтеп торд ы: вак ыт ында күкләрдән яңг ыр яуд ырып һәм мул уңыш биреп, безне
ризык белән тәэм ин итте, йөрәкләребезне куан ыч белән тут ырып торд ы.
18 Шулай дип әйт еп тә, алар көчкә-көчкә генә хал ыкн ы үзләр енә корбан кит ер
мәскә күндерә алд ылар.
19 Шулай да Ант иу х ия дән һәм Икүн иу н шәһәр еннән килг ән кайб ер яһүд иләр
хал ыкн ы рәсүлләргә карш ы кот ыртт ылар. Паулн ы ташлар атып кыйнад ылар һәм,
үлде дип уйлап, шәһәр читенә чыгарып ташлад ылар. 20 Янына шәкертләр җыелгач
исә, ул торд ы һәм шәһәргә китте.
Икенче көнне ул Барнаб белән Дерби шәһәренә юл тотт ы. 21 Әлег е шәһәрдә Яхш ы
хәбәрне вәгазьләп, күп кешеләрне шәкерт иттеләр. Аннары Луст ра, Икүн иу н һәм
Ант иу х ия шәһәрләренә кайтт ылар. 22 Шәкертләрнең күңелләрен дәртләндереп,
иманда нык торырга өндәделәр.
– Аллаһ ы Патшал ыг ына керү өчен, безг ә күп михнәтләр чиг әрг ә кир әк, – ди
деләр.
23 Һәр бердәмлект ә өлкәннәрне билг еләп куйд ылар һәм, ураз а тот ып дог а кылг ан
нан соң, аларн ы үзләр е иман кит ерг ән Хак им Гайс әнең кулларына тапш ырд ылар.
Сүриядәге Ант иу х иягә әйләнеп кайту
Шуннан соң алар, Писид ия аша үтеп, Памфул ия өлкәсенә килделәр. 25 Перг идә
Аллаһ ы сүзен вәгазьләгәннән соң, Атталея шәһәренә юнәлделәр. 26 Корабка утырып,
Атталеядән Ант иу х ия гә киттеләр. Үзләре әле генә төгәлләгән эшне башк ару өчен,
Паул белән Барнаб Аллаһ ын ың мәрхәмәтенә шуш ы шәһәрдә тапш ырылган иделәр.
27 Ант иу х ия г ә кайт ып җиткәч, алар, бердәмлекне җыеп, үзләр е аша Аллаһ ын ың
нәрсәләр эшләгәнен, яһүд и булмаган хал ыкларга иман ишег ен ачк ан ын – барысын
да бәйнә-бәйнә сөйләп бирделәр. 28 Паул белән Барнаб шәкертләр янында шакт ый
озак вак ытк а калд ылар.
24

15

Сөннәтле булу мәҗбүриме?

Яһүд ия дән Ант иу х ия гә килгән нинд идер кешеләр имандашларн ы:
– Муса кан ун ы кушк анча сөннәткә утырт ылмасаг ыз, кот ыла алм ыйсыз, –
дип өйрәтә башлад ылар.
2 Паул һәм Барнаб әлег е кешеләр белән килешмәделәр һәм алар арасында зур бә
хәс чыкт ы. Шуңа күрә Паул белән Барнабн ы һәм таг ын берн ичә кешене бу мәсьәлә
буенча Иерусал имгә рәсүлләр һәм өлкәннәр янына җибәрергә булд ылар.
3 Шулай итеп, андаг ы бердәмлек аларн ы юлг а озатт ы. Фойн икә һәм Самар ея
өлкәләрен үткәндә, алар, яһүд и булмаган хал ыкларн ың Аллаһ ыга йөз тот улары
турында сөйләп, барл ык имандашлар арасында зур куан ыч уятт ылар. 4 Иеруса
лимгә килеп җиткәч, аларн ы бердәмлек тә, рәсүлләр дә, өлкәннәр дә ачык йөз
белән кабул иттеләр. Паул белән Барнаб аларга үзләре аша Аллаһ ын ың нинд и эш
ләр башк арган ы турында сөйләп бирделәр. 5 Шуннан соң сфарисейлар арасыннан
иманга килгән кайберәүләр, урыннарыннан торып:
– Яһүд и булмаганнарн ы сөннәткә утырт ырга һәм алардан Муса кан ун ын тот ун ы
таләп итәргә кирәк, – диделәр.
1
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6 Бу мәсьәләне тикшерү өчен, рәсүлләр һәм өлкәннәр берг ә җые лд ылар. 7 Озак
бәхәсләрдән соң Петер, урын ыннан торып:
– Имандашлар! – дип сүз башлад ы. – Сез беләс ез, минем аша Яхш ы хәб әрне
ишет еп, яһүд и булмаг ан хал ыклар иманг а килс еннәр өчен, Аллаһ ы мине сезнең
араг ыздан инде күпт ән сайлаг ан иде. 8 Аллаһ ы кеше күңелен белә һәм Ул безг ә
бирг ән Изг е Рухн ы яһүд и булмаг аннарг а да бир еп, аларн ы хуплавын күрс әтт е.
9 Алар белән безнең арад а берн инд и аерм а калд ырм ыйч а, күңелләр ен иман белән
сафланд ырд ы. 10 Шулай булг ач, аталарыбыз да, без үзебез дә күтәр ә алмаг ан йөкне
шәкертләр җилкәс енә сал ып, сез хәз ер ни өчен Аллаһ ын ы сын ыйсыз? 11 Ә бит без
дә алар кебек үк Хак имебез Гайс әнең мәрхәмәт е арк ыл ы кот ыл уыбызг а инанабыз.
12 Бөт ен җые л ыш тын ып калд ы. Барнаб белән Паул үзләр е аша Аллаһ ын ың башк а
хал ыклар арасында кылг ан галәмәтләр е һәм могҗ из алары турында сөйләделәр,
хал ык аларн ы тыңлад ы. 13 Алар сүзләр ен тәмамлаг ач, Ягък уб сөйл и башлад ы:
– Имандашлар, мине тыңлаг ыз! 14 Аллаһ ын ың яһүд и булмаган хал ыкларн ы кай
гырт уы н беренче тапк ыр күрсәтеп, алар арасыннан Үзенә Үз халк ын алуы турында
сөйләде Шим ун. 15 Пәйгамбәрләрнең Изг е язмада язган сүзләре дә моңа туры килә:
16-17 «Шуннан соң, – диг ән Раббы, –
Минеке дип игълан ителгән барча хал ыклар,
кешеләрнең калганнары
Раббын ы эзләсеннәр дип, Мин кире кайт ырм ын.
Давытн ың җимерелгән йорт ын яңадан торг ызырм ын,
җимерекләрдән торг ызып, әүвәлг е хәленә кайтарырм ын.
Шулай дип әйтә Раббы!
18
Борынг ыдан билг еле булган бу эшләрне Ул кыла»*.
19 Шуңа күр ә башк а хал ыклар арасыннан Аллаһ ыг а таба борыл уч ыларг а кыен
лык туд ырырга кирәк түг ел, 20 ә аларга, потларга китерелгән хәрәм нәрсәләрдән,
җенси азг ынл ыктан, буы п үтерелгән хайван итеннән һәм каннан тыел ыг ыз, дип
язарга кирәк хатта, минемчә. 21 Элек-электән Муса кан ун ы һәр шәһәрдә вәгазьлә
неп килә, һәр шимбә гыйбадәтх анәләрдә укыла бит.

Башка халыклардан булган имандашларга җавап
Шуннан соң рәсүлләр һәм өлкәннәр бөт ен бердәмлек белән берг ә үзләр е
арасынн ан берн ичә кешене сайл ап, Ант иу х ия г ә Паул белән Барн абк а иярт еп
җиб әр ерг ә карар кылд ылар. Имандашлар арасында җит әкчелек итә торг ан Бар
саб дип атал уч ы Яһүдәне һәм Силасн ы сайлад ылар да 23 алар белән шунд ый хат
җиб әрделәр:
«Рәсүлләрдән һәм өлкәннәрдән – сезнең имандашларыг ыздан – Ант иу х ия,
Сүрия һәм Кил ик ия дәг е башк а хал ыклардан булган имандашларга сәлам.
24 Бездән килг ән кешеләр, аларг а шунд ый эшне тапш ырмаг ан булсак та, сез
не борч ыганнар һәм күңелег езне тын ычсызлаганнар дип ишеттек. 25-26 Шуңа
күрә без, барыбызн ың ризал ыг ы белән берн ичә кешене сайлап, аларн ы сезнең
22

* 15:16-18 Караг ыз:

«Амос», 9:11-12.
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янга җибәрергә дигән фикергә килдек. Алар сезнең янга үзләренең гомерләрен
Хак имебез Гайсә Мәсихкә баг ышлаган яратк ан имандашларыбыз Барнаб һәм
Паул белән бергә барырлар. 27 Шуңа күрә без Яһүдәне һәм Силасн ы җибәрәбез,
алар сезгә бу хатта язылганнарн ы телдән аңлат ып бирерләр.
28 Изг е Рух һәм без шунд ый карарг а килдек: хәз ер язылачак таләпләрдән
башк а сезнең өскә һичн инд и йөк сал ырга кирәк түг ел. 29 Потларга корбан итеп
китерелгән ризыктан, каннан, буы п үтерелгән хайван итеннән һәм җенси аз
гынл ыктан тыел ыг ыз. Үзег езне шуш ы эшләрдән сакласаг ыз, бик яхш ы бул ыр.
Сәламәт бул ыг ыз!»
Шулай итеп, җибәрелгән имандашлар Ант иу х ия гә килеп җиттеләр һәм, ан
даг ы бердәмлекне җыеп, хатн ы тапш ырд ылар. 31 Хатн ы укыгач, барысы да бу юа
нычл ы хәбәргә куанд ылар. 32 Яһүдә һәм Силас, үзләре пәйгамбәр буларак, бик күп
сүзләр әйтеп, имандашларн ы рухланд ырд ылар һәм ныг ытт ылар. 33 Шул рәвешле
Ант иу х ия дә күпмедер вак ыт булганнан соң, имандашлар, иминлек теләп, аларн ы
үзләрен җибәргән кешеләр янына озатт ылар. [34 Әмма Силас Ант иу х ия дә кал ырга
булд ы.]* 35 Паул белән Барнаб исә Ант иу х ия дә калд ылар. Алар күп кешеләр белән
бергә Раббы сүзен өйрәттеләр һәм вәгазьләделәр.
30

Паул белән Барнабның юллары аерылу
36 Берн ик адәр вак ыт үтк әннән соң, Паул Барн абк а: «Әйдә, без Раббы сүз ен вә
газьләп йөргән барл ык шәһәрләрдәг е имандашлар янына барып, аларн ың хәлләрен
бел ик», – диде. 37 Барнаб исә Марк исемле Яхъян ы да үзләр е белән алырг а теләде.
38 Әмм а Паул аны алырг а теләмәде, чөнк и Яхъя Памфул ия дә алард ан аерыл ып
калг ан һәм тапш ырылг ан эшне башк арып чыг арг а ярдәм итмәг ән иде. 39 Паул
белән Барнаб арасында җитд и карш ыл ык туд ы һәм алар икес е ике якк а кит әрг ә
булд ылар: Барнаб, Маркн ы алып, су юлы белән Кипрг а китт е. 40 Ә Паул үзенә Си
ласн ы сайлап алд ы һәм имандашлар аны Раббы мәрхәмәт енә тапш ырг аннан соң
юлг а чыкт ы, 41 бердәмлекләрне ныг ыт ып, Сүрия һәм Кил ик ия өлкәләр е аша үтт е.

16

Тимутәйнең Паулны озатып баруы

Шуннан соң Паул Дербигә, ә аннары Луст рага килде. Анда Тим утәй атл ы
бер шәкерт бар иде. Аның анасы – Гайсәгә иман итүче яһүд и, ә атасы грек
иде. 2 Луст радаг ы һәм Икүн иу ндаг ы имандашлар Тим утәй турында яхш ы сүзләр
генә сөйләделәр. 3 Паул аның үзе белән юлга чыг уы н теләде, шуңа күрә аны сөн
нәткә утыртт ы. Ул бу эшне анда яшәүче яһүд иләр хак ына эшләде, чөнк и барысы
да атасын ың грек икәнен беләләр иде. 4 Шәһәрләр аша үткәндә, алар иман итүче
ләргә Иерусал имдәг е рәсүлләр һәм өлкәннәр тарафыннан чыгарылган карарларн ы
тапш ырд ылар, аларн ы үтәргә үгетләделәр.
5 Бердәмлекләр иманда ныг ыд ы һәм көннән-көн иман итүчеләрнең сан ы арт а
бард ы.
1

* 15:34 Берн ичә

кулъязмада бу җөмлә юк.
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Паулның Макед ун ия өлкәсенә чакырылуы
6 Паул һәм аның белән булг ан кешеләр Фрүг ия һәм Гәләт ия аша китт еләр, чөнк и
Изг е Рух аларга Асия өлкәсендә Аллаһ ы сүзен хәбәр итәргә рөхсәт итмәде. 7 Мусия
төбәг енә килгәч, алар Бит ун ия төбәг енә барырга булд ылар, әмма Гайсәнең Рух ы
аларн ы җибәрмәде, 8 һәм алар Мусия не узып, Троас шәһәренә килделәр.
9 Төнлә Паулг а Аллаһ ыдан шунд ый бер күр енеш иңде: макед ун ия ле бер әү Паул
карш ында басып тора. Ул: «Макед ун ия гә кил һәм безгә ярдәм ит», – дип ялвара.
10 Шуш ы күр енешт ән соң, Аллаһ ы безне шунда Яхш ы хәб әрне сөйләрг ә чак ыра,
дигән нәт иҗәгә килеп, шунд ук Макед ун ия гә китәргә булд ык.

Луд ия нең Хак им Гайсәгә иман китерүе
Троастан су юлы белән китеп, без туп-туры Сам утрәк и утравына, ә икенче
көнне Неапол ис шәһәренә килдек. 12 Аннары Макед ун ия нең беренче өлешендәг е
Рим хак имлег ендәг е Фил ипп уй шәһәренә* юл тотт ык. Без бу шәһәрдә берн ичә
көнгә тукталд ык. 13 Шимбә көнне, шәһәрдән чыг ып, елга буена китт ек, чөнк и
дога кыл у урын ын шунда дип уйлад ык. Без анда җыелган хатын-кызлар белән
сөйләшеп утырд ык. 14 Анда Түә тәйрә шәһәрендә куе кызыл төстәг е кыйммәтле
тук ымалар сат уч ы, Аллаһ ын ы хөрмәт итә торган Луд ия исемле бер хат ын бар иде.
Паул сөйләгән сүзләргә Хак им Гайсә аның йөрәг ен ачт ы. 15 Үзе һәм өендәг еләре
суга чумд ыру йоласын үтәгәннән соң, ул безгә:
– Мине Хак им Гайсәгә иман итүче дип санасаг ыз, өемә кереп, кунак бул ы
гыз, – диде.
Ул безне күндерде.
11

Филиппуйда тоткынлыкта
Бер көнне дога кыл у урын ына барганда, безгә күрәзәче рухл ы бер хезмәтче кыз
очрад ы. Ул, күрәзәлек итеп, үзенең хуҗ аларына күп табыш китерә икән. 17 Паул
арт ыннан һәм безнең арттан:
– Бу кешеләр – Аллаһ ы Тәгалә коллары, алар сезгә кот ыл у юлын күрсәтәләр, –
дип кычк ырып бард ы кыз.
18 Ул берн ичә көн шулай эшләде. Ниһ ая ть, Паулн ың түз емлег е бетт е һәм ул,
борыл ып, рухк а:
– Гайсә Мәсих вәк аләте белән сиңа аның эченнән чыгарга боерам, – диде.
Һәм рух шунд ук чыкт ы. 19 Кызн ың хуҗ алары, табыш чыганаг ы юкк а чыг уы н
аңлагач, Паул белән Силасн ы тот ып алд ылар һәм мәйданга шәһәр башл ыклары
карш ына өстерәп алып киттеләр. 20-21 Аларн ы идарәчеләр янына китерделәр һәм:
16

* 16:12

...Рим хакимлегендәге Филиппуй шәһәренә... – Грек телендә «Рим колон иясе» диг ән
сүзләр белән бирелг ән. Фил ипп уй шәһәренең Рим императ орыннан кабул итеп алынг ан
үзи дарә хок уклары булг ан, шәһәр Рим кан уннары буенча яшәг ән. Шунд ый колон ия г ә күп
римл ылар күчеп килә торг ан булг аннар.
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– Бу кешеләр – яһүд иләр. Алар безг ә, римл ыларг а, кабул итәрг ә дә, башк арырг а
да ярамаг ан йолаларн ы вәг азьләп, шәһәрдә тын ычсызл ык туд ыралар, – диделәр.
22 Хал ык та Паул белән Силаск а карш ы чыкк ан кешеләрг ә куш ылд ы. Шәһәр
идарәчеләре аларн ың киемнәрен йолк ып салд ырд ылар һәм тая к белән кыйнарга
боердылар. 23 Нык кына кыйнаганнан соң, аларны зинданга ташладылар һәм зиндан
каравылч ысына тотк ыннарн ы бик нык итеп сакларга әмер бирделәр. 24 Шунд ый
әмер алгач, каравылч ы аларн ы зинданн ың эчке бүлмәсенә япт ы да аякларын агач
богауларга беркетеп куйд ы.
25 Төн урт асынд ар ак Паул бел ән Сил ас дог а кылд ыл ар, Алл аһ ын ы макт ап,
мәдх ия ләр җырлад ылар, ә тотк ыннар аларн ы тыңлап утырд ылар. 26 Кинәт бик
нык итеп җир тетр әде, хәтт а зинданн ың ниг ез е селкенеп куйд ы. Шунд ук һәммә
ишекләр ачылд ы, барысын ың да аякларыннан бог аулары төшеп китт е. 27 Зиндан
каравылч ысы йок ысыннан уянд ы да ишекләрнең ачык бул уы н күр еп, тотк ын
нар качк анд ыр, дип уйлад ы һәм, кыл ыч ын чыг арып, үзен-үзе үтер ерг ә теләде.
28 Әмм а Паул:
– Үзеңә һичбер явызл ык эшләмә, чөнк и без барыбыз да монда, – дип кычк ырд ы.
29 Каравылч ы ут сорап алд ы да бүлмә эченә йөг ереп керде һәм, калт ыран ып, Паул
белән Силас алд ына егылд ы. 30 Ул аларн ы тышк ы якк а алып чыкт ы.
– Әфәнделәр ем! Кот ыл у өчен миңа нәрс ә эшләрг ә кир әк? – дип сорад ы ул
алардан.
31 Алар болай дип җав ап бирделәр:
– Хак им Гайсәгә иман китер. Шулай эшләсәң, үзең дә кот ыл ырсың, бөтен өең
дә кот ыл ыр.
32 Аңа һәм өендә булг аннарн ың барысына Раббы сүз ен вәг азьләделәр. 33 Шул ук
сәгатьтә төнлә белән каравылч ы аларн ың җәрәхәтләрен юды. Шунд ук ул үзе һәм
өендәг еләр барысы да суга чумд ыру йоласын үтәделәр. 34 Үзенең өенә алып килеп,
аларга табын тәкъд им итте һәм Аллаһ ыга иман китергәне өчен бөтен йорт ы белән
куанд ы.
35 Көн туг ач, шәһәр идар әчеләр е хезмәтчеләр ен аларн ы азат итәрг ә диг ән боерык
белән җибәрделәр. 36 Зиндан каравылч ысы бу турыда Паулга:
– Шәһәр идарәчеләре сезне азат итәргә дигән боерык җибәргәннәр. Барыг ыз,
иминлек сезгә, – диде.
37 Әмма Паул:
– Безне, Рим гражданнарын, хал ык алд ында хөкемсез кыйнад ылар һәм зинданга
япт ылар, ә хәзер яшерен рәвештә чыгарырга тел иләрме? Юк! Килсеннәр дә үзләре
безне чыгарсыннар, – диде.
38 Хезмәтчеләр бу сүзләрне шәһәр идар әчеләр енә җиткерделәр, ә идар әчеләр
аларн ың Рим гражданнары икәнен ишеткәч курк ып калд ылар. 39 Яннарына килеп
гафу үтенделәр, аларн ы иреккә чыг ард ылар һәм шәһәрдән кит үләр ен сорад ылар.
40 Паул һәм Силас исә, зинданнан чыкк ач, Луд ия нең йорт ына килделәр. Ан
да имандашларын очрат ып, аларга үгет-нәсыйхәт бирделәр һәм соң ыннан юлга
чыкт ылар.
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17

Тессалун икә шәһәрендә чуа лыш

1 Рәсүлләр, Амфипол ис һәм Апулл ун ия шәһәрләр е аша үтеп, Тессал ун икә
шәһәренә килделәр. Анда яһүд иләр гыйбадәтх анәсе бар иде. 2 Паул, гадәт
тәг ечә, гыйбадәтх анәгә бард ы һәм өч шимбә рәттән Изг е язмаларда язылганнар
турында яһүд иләр белән әңгәмә корд ы. 3 Аларга Мәсихнең газап чигәргә һәм үле
дән терелергә тиеш булганл ыг ын аңлатт ы һәм исбат итте.
– Мин сезгә вәгазьләгән Гайсә – шул Мәсих бит инде, – диде Паул.
4 Яһүд иләрнең кайб ерләр е, шул ай ук Алл аһ ын ы хөрмәт итә торг ан бик күп
греклар һәм күп кенә күренекле хатын-кызлар иманга килделәр дә Паул белән
Силаск а куш ылд ылар. 5 Ләк ин башк а яһүд иләр көнләшт еләр һәм, мәйдандаг ы
юньсез кешеләрне җыеп, шәһәрдә чуа л ыш чыгард ылар. Паул белән Силасн ы хал ык
алд ына алып бару өчен, аларн ы эзләп, Ясун йорт ына бәреп керделәр. 6 Рәсүлләрне
тапмагач, Ясунн ы һәм кайбер башк а имандашларн ы шәһәр башл ыклары янына
сөйрәп алып килделәр.
– Бөтен җирдә чуа л ыш чыгарып йөрүчеләр монда да килгәннәр, 7 ә Ясун аларн ы
үз йорт ына кабул иткән. Алар барысы да, кайсарн ың әмерләренә карш ы чыг ып,
башк а берәүне – Гайсәне патша дип исәпл иләр, – дип кычк ырд ылар.
8 Бу сүзләр хал ыкн ы һәм шәһәр башл ыкларын борч уг а салд ы. 9 Ә Ясунн ы һәм
башк аларн ы, иреккә чыг у өчен билг еләнгән күләмдә акча түләтт ергәннән соң,
кайтарып җибәрделәр.

Рәсүлләр Беруя шәһәрендә
10 Шул ук төнне имандашлар Паул белән Силасны Беруя шәһәренә озаттылар.
Беруягә килеп җиткәч, Паул белән Силас яһүдиләр гыйбадәтханәсенә киттеләр.
11 Мондагы кешеләр, тессалуникәлеләргә караганда, киңрәк карашлы иделәр: аларның
хәбәрен бик теләп кабул иттеләр һәм һәр көн, Паул сөйләгән сүзләрнең дөреслеген
тикшерү өчен, Изге язманы өйрәнделәр. 12 Күп кенә яһүдиләр иманга килде, шулай
ук мөхтәрәм грек хатыннары һәм ирләре арасында да иман китерүчеләр аз булмады.
13 Әмм а Паулн ың Беруя дә дә Алл аһ ы сүз ен вәг азьләв е турынд а белеп алг ач,
Тессал ун икәдә яшәүче яһүд иләр монда килделәр һәм, борч у сал ып, хал ыкн ы ко
тыртт ылар. 14 Тиз арада имандашлар Паулн ы диңг ез буена җибәрделәр, ә Силас
белән Тим утәй Беруя дә калд ылар. 15 Паулн ы озата баруч ылар аның белән Афинага
чакл ы килделәр һәм кире кайт ып киттеләр. Паул, Силас һәм Тим утәйнең мөмк ин
кадәр тиз арада килеп җит үен теләп, алар арт ыннан хәбәр җибәрде.

Паул Афинада
Силас белән Тим утәйне көткәндә, бу шәһәрдә потларн ың күп бул уы н күреп,
Паулн ың күңеле әрнеде. 17 Ул гыйбадәтх анәдә яһүд иләр, Аллаһ ын ы хөрмәт итүче
башк а кешеләр белән әңгәмә корып утырд ы, шулай ук һәр көн базар мәйдан ында
очраган кешеләр белән сөйләште.
18 Шул ай бер көнне кайб ер фәлс әф әчеләр – эпик үрчеләр һәм стоач ыл ар – Паул
белән бәхәскә керделәр. Ул аларг а Гайс ә һәм үледән тер ел ү турынд аг ы Яхш ы
16
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хәб әрне сөйләг әнг ә күр ә, фәлс әф әчеләрнең кайб ерләр е: «Бу тел бист әс е нәрс ә
әйт ерг ә тел и?» – диделәр, ә икенчеләр е: «Ул чит илаһлар турында вәг азьл и булса
кир әк», – диделәр. 19 Алар Паулн ы үзләр е белән Арейпәг* киңәшмәс енә алып
килделәр.
– Син вәгазьл и торган бу яңа тәгъл имат турында күбрәк белергә тел ибез. 20 Үзең
безгә сөйләгән сәер сүзләрнең мәгънәсенә төшендер, – диделәр алар.
21 Нинд и дә булса яңа фикерләр турында сөйләү яки тыңлау афинал ыларн ың
һәм анда яшәүче чит ил кешеләренең иң яратк ан шөг ыльләре иде.
22 Паул Арейпәг киңәшмәс е алд ына баст ы.
– Афинал ылар! Сезнең һәр яктан аеруча диндар икәнег езне күреп торам, – диде
ул, – 23 чөнк и сезнең изг е әйберләрег езне карап йөргәндә, мин «Билг есез илаһк а»
дип язылган смәзбәхне дә күрдем. Мин сезгә нәкъ менә шул үзег ез табына торган
билг есез Аллаһ ы турында вәгазь сөйл им.
24 Дөнья н ы һәм андаг ы һәммә нәрс әне бар иткән Аллаһ ы – Ул күкләрнең һәм
җирнең Хак име. Ул кеше кул ы белән төзелгән изг е йортларда яшәм и 25 һәм ке
шеләрнең Аңа үз куллары белән хезмәт итүләренә мохтаҗ түг ел. Ул Үзе һәркемгә
торм ыш, сул ыш һәм барл ык нәрсәне бирә. 26 Бөтен җир йөзендә яшәсеннәр дип,
Ул бер кешедән барл ык хал ыкларн ы бар итте, вак ытларн ы һәм яшәү урыннарын ың
чикләрен билг еләде. 27 Ул мон ы кешеләр Аллаһ ын ы эзләсеннәр өчен, Аны кармап
эзләп тапмасларм ы икән, дип кылд ы. Ул бит безнең һәрберебездән ерак түг ел.
28 Сезнең кайб ер шаг ыйрьләр ег ез: «Без дә Аның нәс еленнән», – дип әйткәндәй,
«без Аңарда яшибез, хәрәкәт итәбез һәм көн күрәбез». 29 Әгәр без Аллаһ ы нәсе
леннән икән, илаһ ил ык ул алт ын, көмеш яки таш әйбер йә кеше остал ыг ы һәм
сәләте белән эшләнгән сурәткә охшаш, дип уйларга тиеш түг елбез. 30 Шул рәвешле
хак ыйк атьне белм ичә яшәгән заманнарн ы Аллаһ ы гаеп итмәде, ләк ин хәзер Ул
бөтен җирдәг е барл ык кешеләргә тәүбә итәргә әмер бирә. 31 Аллаһ ы галәмне гадел
хөкем итү көнен билг еләгән бит. Ул Үзе сайлаган Кеше аша шул көндә гадел хөкем
итәр. Аны үледән терелтеп, Аллаһ ы мон ы һәркемгә исбат итте.
32 Үлеләрнең тер ел үе хак ында ишеткәч, кайб ер әүләр көлделәр, ә икенчеләр е: «Бу
хакта сине башк а бер вак ытта тыңларбыз», – диделәр. 33 Шуннан соң Паул алар
яныннан китте. 34 Кайбер кешеләр, аңа ияреп, иманга килделәр. Алар арасында
Арейпәг әгъзасы Диу н уси, Дамар атл ы бер хат ын һәм таг ын башк алар да бар иде.

18

Паул Көринт шәһәрендә

Шуннан соң Паул, Афинадан китеп, Көринт шәһәренә килде. 2 Ул анда Әкүл
атл ы бер яһүд ине һәм аның Приск иллә исемле хат ын ын очратт ы. Чыг ыш ы
белән Понт шәһәреннән булган Әкүл күптән түг ел хат ын ы белән Итал ия дән кил
гән иде, чөнк и Клавд ий кайсар барл ык яһүд иләргә Римнан китәргә әмер биргән
булган. Паул алар янына бард ы 3 һәм һөнәрләре бер үк булганл ыктан, яннарында
кал ып, алар белән бергә эшләде. Аларн ың кәсебе чат ыр кору иде. 4 Һәр шимбә
1

* 17:19 Арейп әг

– Афина шәһәре урнашк ан калк ул ыкларн ың берсендә – Арес калк ул ыг ында
(грекча «Арейос Паг ос») җыела торг ан хөкем итү шурасын шулай дип атаг аннар.
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көнне Паул гыйбадәтх анәдә, яһүд иләрне һәм грекларн ы инанд ырырга тырыш ып,
алар белән әңгәмә корд ы.
5 Силас белән Тим ут әй Макед ун ия дән килг әч, Паул бөт ен вак ыт ын, Гайс әнең
Мәсих икәнлег енә шаһ итл ык биреп, яһүд иләргә Аллаһ ы сүзен хәбәр итүгә баг ыш
лад ы. 6 Әмма яһүд иләр аңа карш ы чыг ып, яман телләнә башлагач, ул, киемендәг е
тузанн ы каг ып, аларга:
– Үз кан ыг ызга үзег ез гаепле бул ырсыз. Минем өстән җавапл ыл ык алына. Инде
хәзер мин башк а хал ыклар янына китәм, – диде.
7 Ул, гыйбадәтханәдән чыгып, якында гына яшәүче, Аллаһыны хөрмәт итә торган
Тити Юсты атлы кешенең йортына керде. 8 Гыйбадәтханә башлыгы Криспи исә үзе
нең бөтен гаиләсе белән Хаким Гайсәгә иман китерде. Паулның сөйләгәнен ишет
кән күп кенә көринтлеләр дә иманга килделәр һәм суга чумдыру йоласын үтәделәр.
9 Берв ак ыт төнлә белән Паулг а Хак им Гайс ә күр енеп:
– Курыкма! Сөйләвеңне дәвам ит, туктама. 10 Мин синең белән, һәм һичкем сиңа
һөҗ үм итеп зыян китермәя чәк. Бу шәһәрдә Минем күп санлы халк ым бар, – диде аңа.
11 Паул, аларн ы Аллаһ ы сүз енә өйр әт еп, көринтлеләр арасында ел ярым яшәде.
12 Ахаядә Гәлл иу н өлкә башл ыг ы булг ан вак ытт а яһүд иләр, берләшеп, Паулг а
һөҗ үм иттеләр һәм аны хөкем урын ы алд ына тот ып алып килделәр.
13 – Ул кешеләрне Кан унда әйт елмәг әнчә Аллаһ ыг а табын ырг а өйр әтә, – диделәр.
14 Паул сүз ен башларг а гына теләг ән иде, Гәлл иу н:
– Яһүд иләр! Әгәр нинд и дә булса явыз эш яки җиная ть кыл ынган булса, сезне
түземлек белән тыңлау өчен сәбәп бул ыр иде. 15 Әмма сүзләр, исемнәр һәм сезнең
Кан ун ыг ыз хак ында бәхәс барганга күрә, бу мәсьәләне үзег ез хәл итег ез. Мин мон
дый эшләрне хөкем итәргә теләм им, – диде дә 16 аларн ы хөкем урын ыннан куы п
чыгард ы. 17 Анда булган кешеләр хөкем урын ы карш ында гыйбадәтх анә башл ыг ы
Состен исне тот ып кыйнад ылар. Ә Гәлл иу нн ың моңа исе дә китмәде.
Паулның Ант иу х иягә кайтуы
Паул, таг ын шакт ый вак ыт Көринттә булганнан соң, имандашлар белән хуш
лаш ып, су юлы белән Сүрия гә китте. Приск иллә һәм Әкүл дә аның белән иделәр.
Юлга чыгар алд ыннан нәзер биргәнгә күрә, Паул Кеңхерәйдә чәчен алд ырд ы.
19 Эфескә килеп җиткәч, юлдашларыннан аерыл ып, Паул гыйбадәтх анәг ә китт е
һәм яһүд иләр белән сөйләшеп утырд ы. 20 Алар аңардан үзләре янында күбрәк ва
кытк а кал уы н сорасалар да ул риза булмад ы. 21 Алар белән саубуллаш ып:
– Аллаһ ы боерса, таг ын килермен, – диде Паул.
Шуннан соң ул су юлы белән Эфестән китт е. 22 Кайсария г ә килеп җиткәч,
корабтан төшеп, Иерусал имгә бард ы, андаг ы бердәмлекне сәламләде һәм Ант иу
хия гә китте. 23 Анда бераз вак ыт торганнан соң, Паул таг ын юлга чыкт ы. Барл ык
шәкертләрне иманда ныг ыт ып, Гәләт ия һәм Фрүг ия аша үтте.
18

Апуллусның Эфестә вәгазь сөйләве
24 Чыг ыш ы белән Искәндәрия дән булг ан Апулл ус атл ы бер яһүд и Эфескә кил
де. Ул телгә оста, Язман ы белә 25 һәм Хак им Гайсә юлына баст ырылган иде. Яхъя
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кылдырг ан чумд ыру йоласы турында гына белс ә дә, зур рухлан у белән Гайс ә
хак ында дөрес итеп сөйләде һәм өйрәтте. 26 Ул гыйбадәтх анәдә бик кыю сөйл и
башлад ы. Апулл усн ың сөйләгәннәрен ишетеп, Приск иллә белән Әкүл аны үзлә
ре янына чак ырып алд ылар һәм Аллаһ ы юлы турында тул ырак аңлатт ылар. 27 Ул
Ахаягә китәргә ния т белдергәч, имандашлар аны дәртләндерделәр һәм андаг ы
шәкертләргә Апулл усн ы кабул итүләрен сорап хат язд ылар. Анда килгәч, Апулл ус
Аллаһ ы мәрхәмәте арк ыл ы иманга килгәннәргә күп ярдәм күрсәтте. 28 Изг е язмада
язылганнар белән Гайсәнең Мәсих икәнлег ен исбатлап, ул бөтен хал ык алд ында
яһүд иләр сөйләгән сүзләрне ышанд ырырл ык итеп кире какт ы.

19

Паул Эфестә

Апулл ус Көринттә вак ытта, илнең таул ы урыннары аша үтеп, Паул Эфескә
килде. Анда берн ичә шәкерт не очратт ы.
2 – Сез иманг а килг әндә, Изг е Рухн ы кабул итт ег езме? – дип сорад ы ул алардан.
– Изг е Рух хак ында безнең ишеткәнебез дә юк, – диделәр аңа.
3 – Сез нинд и чумд ыру йоласын үтәдег ез соң?
– Яхъя кылган чумд ырыл ун ы, – дип җавап бирделәр шәкертләр.
4 – Яхъя кылг ан чумд ырыл у гөнаһларыннан тәүб ә итүче кешеләр өчен иде. Ул
кешеләрне үзеннән соң Кил үчегә, ягън и Гайсәгә иман китерергә өндәде, – диде
аларга Паул.
5 Мон ы ишеткәч, алар Хак им Гайс ә исеме белән суг а чумд ырылд ылар. 6 Шунда
Паул алар өстенә кулларын куйд ы да шәкертләргә Изг е Рух иңде һәм алар тан ыш
булмаган телләрдә сөйл и һәм пәйгамбәрлек итә башлад ылар. 7 Анда уни келәп ке
ше бар иде.
8 Паул өч ай буе, гыйбадәтх анәг ә йөр еп, әңг әмәләр корд ы, кешеләрг ә Аллаһ ы
Патшал ыг ы турында тәвәккәллек белән һәм ышанд ырырл ык итеп сөйләде. 9 Әмма
кайберәүләр, усаллан ып һәм иман китерергә теләм ичә, җыелган хал ык алд ында
Хак им Гайсәнең юлын яманлад ылар. Шуңа күрә Паул алардан китте һәм шәкерт
ләрне үзе белән алып, Туран атл ы берәүнең дәресләр уза торган бер зур бүлмәсендә
һәр көн әңгәмәләр корып утырд ы.
10 Ике ел буе шулай дәв ам итт е. Шунл ыкт ан Асия өлкәс ендә яшәүчеләрнең һәм
мәсе – яһүд иләр дә, яһүд и булмаганнар да – Раббы сүзен ишеттеләр.
1

Ә сез кемнәр?
Аллаһ ы Паулн ың куллары белән иск итәрлек кодрәтле эшләр кылд ы. 12 Хәтта
элек Паулн ың тәненә тиеп алган кулъя ул ыкларн ы, билбауларн ы авырулар өстенә
салд ылар һәм шуннан соң авырулар савыкт ы, алардан явыз рухлар чыкт ы. 13 Кайбер
ырымч ы илг изәр яһүд иләр дә, җенлеләрдән явыз рухларн ы куы п чыгарырга теләп:
– Мин сезгә Паул вәгазьләгән Гайсә вәк аләте белән боерык бирәм, – дип, Ха
ким Гайсәнең исемен куллан ырга тырышт ылар.
14 Яһүд иләрнең Эскев ә атл ы бер баш рух ан иен ың җиде угл ы да шулай эшләде.
15 Әмма явыз рух:
– Гайсәне беләм, Паул да миңа тан ыш, ә сез кемнәр? – дип җавап бирде.
11
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16 Шунда явыз рухл ы кеше аларг а ташланд ы һәм аларн ы шунд ый итеп кыйнад ы
ки, тег еләр ул йорттан киемнәре ерт ылган, яраланган хәлдә чыг ып качт ылар. 17 Бу
вак ыйга Эфестә яшәүче барл ык яһүд иләргә һәм башк а хал ык кешеләренә мәгъл үм
булд ы. Бар кешеләр курк уга төште, һәм Хак им Гайсәнең исеме таг ын да ныграк
ихт ирам ителә башлад ы. 18 Иманга килгәннәрнең күпчелег е үзләре кылган начар
эшләрне тан ып сөйләп бирделәр. 19 Ә сихерчелек белән шөг ыльлән үчеләрнең күбе
се, үзләренең китапларын җыеп, аларн ы бар кеше алд ында янд ырд ы. Янд ырылган
китапларн ың бәясен исәпләделәр: бөтенесе илле мең көмеш тәңкә чыкт ы.
20 Раббы сүз е менә шунд ый көч белән таралд ы һәм ныг ыд ы.

Эфестә чуа лыш
Шуш ы вак ыйгалардан соң Паул Макед ун ия һәм Ахая җирләре аша Иеруса
лимгә барырга булд ы.
– Иерусал имнән соң мин Римга барып күрергә тиешмен, – диде Паул.
22 Ике ярдәмчес е – Тим ут әй белән Эраст ын ы, Макед ун ия г ә җиб әр еп, үзе бераз
вак ытк а Асия өлкәсендә калд ы. 23 Шул көннәрдә Хак им Гайсә юлына карш ы зур
чуа л ыш булд ы. 24 Эфестә Дим итер атл ы бер көмешче бар иде. Ул греклар алиһәсе
Артем идан ың изг е йорт ын ың көмеш сурәтен ясый, шуш ы эш белән һөнәрчеләргә
шакт ый күп табыш алырга ярдәм итә иде. 25 Ул көмешчеләрне һәм башк а шунд ый
һөнәрчеләрне бергә җыйд ы.
– Дуслар! Сез беләсез, безнең мул тормыш ыбыз шуш ы кәсепкә бәйләнгән, – диде
ул. – 26 Хәлбук и, сез күрәсез һәм ишетәсез, шуш ы Паул, кеше кул ы белән ясалган
нәрсәләр илаһлар түг ел, дип сөйләп, Эфестә генә түг ел, ә бөтен Асия өлкәсендә
дия рлек күп кешеләрне инанд ырд ы һәм юлдан язд ырд ы. 27 Бу исә кәсебебез өчен
генә курк ын ыч түг ел, бөек алиһә Артем идан ың изг е йорт ын ың да әһәм ия те бе
тәр, бөтен Асия өлкәсе һәм бөтен дөнья табына торган алиһә үзенең бөеклег еннән
мәхрүм ителер.
28 Шуш ы сүзләрне ишеткәч, һөнәрчеләрнең ачуы кабард ы:
– Эфеслеләрнең Артем идасы бөек! – дип кычк ыра башлад ылар алар.
29 Бөт ен шәһәрдә чуа л ыш башл анд ы. Паулн ың юлд ашл ары – макед ун ия ле Гәй
һәм Арист архн ы тот ып алып, барысы берг ә тамаша урын ына омт ылд ылар. 30 Паул
хал ык төркеме алд ына чыг арг а теләг ән иде, ләк ин шәкертләр аны җиб әрмәделәр.
31 Шул ай ук Паулн ың дусл ары булг ан Асия өлк әс енең кайб ер башл ыкл ары да, ке
шеләр арт ыннан хәб әр җиб әр еп, аның тамаша урын ында күр енмәв ен үтенделәр.
32 Хал ык җые лг ан урында бер әүләр бер нәрс ә, икенчеләр башк а нәрс ә кычк ыр
ды. Җыел ышта тәрт ипсезлек хөкем сөрде, андаг ыларн ың күбесе ни өчен җыелган
нарын да белм иләр иде. 33 Кайберәүләр Искәндәр исемле бер кешене гаепле дип
уйлад ылар, чөнк и яһүд иләр аны хал ык алд ына чыгарга мәҗбүр иттеләр. Искәндәр,
хал ыкк а сөйләргә теләп, кул ы белән ишарә ясад ы. 34 Аның яһүд и икәнлег ен белеп
алгач, һәммәсе бер тавыштан:
– Эфеслеләрнең Артем идасы бөек! – дип кычк ыра башлад ылар.
Алар ике сәгать буе дия рлек шулай кычк ырып торд ылар. 35 Ниһая ть, шәһәр сәр
кат ибе, хал ыкн ы тын ычланд ырып:
21
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– Эфеслеләр! Бөек алиһә Артем идан ың изг е йорт ын һәм күктән төшкән изг е
ташн ы саклауч ы шәһәр Эфес икәнен кем генә белм и? – диде. – 36 Мон ың шулай
икәнлег е бәхәссез икән, сез тын ыч бул ырга һәм дуамал эш итмәскә тиеш. 37 Сез
тот ып китергән бу кешеләр Артем идан ың изг е йорт ын да таламаган, сезнең алиһә
гезне дә хурламаган. 38 Дим итернең һәм аның белән булган башк а һөнәрчеләрнең
кемгә дә булса дәгъвасы бар икән, мон ың өчен мәхкәмәләр һәм өлкә башл ыклары
бар. Шунда барып, бер-берсенә шик ая ть* белдерсеннәр. 39 Әгәр таг ын сораулары
гыз бар икән, сез аларн ы кан ун и хал ык җыел ыш ында күтәрә аласыз. 40 Бүг енг е
вак ыйга арк асында безнең фетнә куптаруда гаеплән ү курк ын ыч ыбыз бар. Ә бит
монд ый чуа л ышн ы акларл ык һичбер дәл илебез юк.
Шунд ый сүзләр әйтеп, шәһәр сәрк ат ибе җыел ышн ы таратт ы.

20

Паулның Макед ун иягә һәм Грец иягә сәфәре

Чуалыш тукталгач, Паул шәкертләрне үзе янына чакырып алды, күңелләрен
күтәрде һәм, аннан соң алар белән саубуллашып, Македуния өлкәсенә кит
те. 2 Өлкәләр аша үткәндә, имандашларны дәртләндереп, күп нәсыйхәт бирде. Паул
Грецияд
 ә тукталып, 3 анда өч ай булды. Су юлы белән Сүриягә китәргә дип торганда,
яһүдиләр аңа һөҗүм итәргә сүз куештылар. Шуңа күрә ул, Македуния аша кайтыр
га, дигән фикергә килде. 4 Аны Пур углы беруяле Сопатыр, тессалуникәлеләрдән
Аристарх һәм Сикүнди, дербиле Гәй, шулай ук Тимутәй һәм асиялеләр Тухик белән
Трофим озата бардылар. 5 Алдан китеп, алар безне Троас шәһәрендә көтеп тордылар.
6 Ә без, Төче күмәч бәйрәменнән соң, Филиппуйдан су юлы белән киттек һәм биш
көн дигәндә алар янына Троаска килеп җиттек. Без анда җиде көн булдык.
1

Паулның үлгән егетне терелтүе
Атнан ың беренче көнендә, икмәк сынд ырып ашау өчен, бергә җыелд ык. Паул
иман итүчеләр белән әңгәмә корып утырд ы һәм, икенче көнне китәргә ния тләгәнгә
күрә, әңгәмәне төн уртасына кадәр дәвам итте. 8 Без җыелган өске каттаг ы бүлмә
дә күп якт ырт к ычлар яна иде. 9 Паул сөйләгән вак ытта, тәрәзә төбендә утырган
Әүтух исемле бер егетне йок ы баст ы һәм ул, йоклап китеп, өченче каттан егыл ып
төште. Аны күтәрделәр, ул үле иде.
10 Паул урамг а чыкт ы, егетнең өст енә иелеп, аны кочаклад ы һәм:
– Борч ылмаг ыз, ул исән, – диде.
11 Паул янә бүлмәг ә менеп, икмәк сынд ырып ашад ы, аннары таг ын бик озак, таң
атк анга кадәр, шәкертләр белән сөйләшеп утырд ы һәм иртә таңнан юлга чыкт ы.
12 Тег е егетне өенә алып киткәндә, ул тер е иде. Бу хәлг ә бар кешеләр бик куа нд ы.
7

Троастан Милиткә
Без исә, Паулн ы көтеп торм ыйча, корабк а утырып, Ассус шәһәренә таба юл
алд ык. Паул коры җирдән барырга һәм шул шәһәрдә безгә куш ыл ырга булд ы. 14 Ас
сус шәһәрендә очрашк аннан соң, Паулн ы корабк а алып, Мит ул ин и шәһәренә юл
13
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– кешенең гаебен күрсәткән сүз яки әләк.
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алд ык. 15 Мит ул ин идән киткәннең икенче көнендә Хиос утравы карш ында тук
талд ык, ә иртәг есен Сам утравында идек һәм таг ын бер көннән Мил ит шәһәренә
килеп җиттек. 16 Паул, Асия өлкәсендә тотк арланмас өчен, Эфесне читләтеп үтәргә
булды. Мөмк ин булса, Илленче көн бәйрәме җиткәнче, Иерусалимдә булырга ашыга
иде ул. 17 Паул, Мил иттән Эфескә кешеләр җибәреп, бердәмлектәг е өлкәннәрне үз
янына чак ыртт ы. 18 Алар килеп җиткәч, ул болай диде:
– Асия өлкәсендә сезнең белән беренче көннән үк ничек яшәгәнемне үзег ез бе
ләсез, – диде ул аларга. – 19 Яһүд иләрнең явыз ния тләре арк асында үткән сынау
ларыма карамастан, тыйнакл ык һәм күз яшьләре белән Хак имебез Гайсәгә хезмәт
иттем. 20 Сезгә файдал ы бул ырл ык һәрнәрсәне әйт м ичә калд ырмад ым, сезне хал ык
алд ында да, өйдән-өйгә йөреп тә өйрәттем. 21 Тәүбә итеп, Аллаһ ыга таба борыл у
ның һәм Хак имебез Гайсәгә инан ун ың кирәклег е турында яһүд иләргә дә, яһүд и
булмаганнарга да җитд и рәвештә игълан иттем.
22 Ә хәз ер, Рухн ың ихт ыя рына буйсын ып, Иерусал имг ә барам. Анда мине нәрс ә
көтәсен белм им. 23 Мин фәк ать шун ы беләм: булачак һәр шәһәремдә мине богау
лар һәм хәсрәт көт үен расл ый Изг е Рух. 24 Ләк ин минем өчен үз торм ыш ымн ың
кадере юк, тик юлымн ы ахырга кадәр үтәргә һәм Хак имебез Гайсәдән кабул итеп
алган хезмәтне – Аллаһ ын ың мәрхәмәте турындаг ы Яхш ы хәбәрне вәгазьләү ва
зифасын төгәлләргә тел им.
25 Хәз ер беләм: Алл аһ ы Патш ал ыг ын, араг ызд а йөр еп, вәг азьләв емне ишет
кәннәрег езнең берсе дә мине башк а күрмәс. 26 Шуңа күрә бүг ен сезгә әйтәм: әгәр
берәрег ез һәлак булса, сезнең кан ыг ызда гаебем юк. 27 Мин бит сезгә Аллаһ ын ың
ихт ыя рын тул ысы белән бәя н иттем.
28 Үзегез һәм Изге Рух сезне көтүче итеп куйган көтү турында кайгыртыгыз. Углының
каны аша Аллаһы Үзенә алган бердәмлеккә көтүчеләр булыгыз. 29 Мин киткәннән
соң, сезнең яныгызга рәхимсез, көтүгә карата аяусыз бүреләрнең киләчәген беләм.
30 Гайсә шәкертләрен үзләренә ияртү өчен, сезнең үзегезнең арагыздан да ялган
сөйләүчеләр чыгачак. 31 Шуңа күрә сак булыгыз, өч ел буе сезнең һәрберегезгә күз
яшьләре белән көне-төне нәсыйхәт бирүемне хәтерегездән чыгармагыз. 32 Хәзер сезне
Аллаһы кулына һәм Аның мәрхәмәте турындагы сүзгә тапшырам. Ул сүз сезне тагын
да ныгытырга һәм барлык изге ителгәннәр арасында сезгә мирас бирергә сәләтле.
33 Мин һичкемнең алтын-көмешен дә, киемен дә теләмәдем. 34 Үзег ез беләс ез,
ихт ыя җларымн ы һәм минем белән булганнарн ың хаҗәтләрен менә шуш ы кул
ларым канәгатьләндерде. 35 Хак имебез Гайсәнең: «Алуга караганда бирүдә бәхет
күбрәк» дигән сүзләрен истә тот ып, тырышл ык куеп, хәлсезләргә ярдәм итәргә
кирәк. Шулай эшләргә кирәклекне мин һәр эштә күрсәттем.
36 Сөйләп бет ерг әч, Паул, тезләнеп, алар белән берг ә дог а кылд ы. 37 Һәммәс е
күз яше түкте, Паулн ы кочаклап үптеләр. 38 Бигрәк тә «Мине бүтән күрмәя чәксез
инде» дигән сүзләренә кайг ырд ылар. Аннары аны корабк а чакл ы озата бард ылар.
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Паул Иерусалимдә
Без, алар белән саубуллаш ып, юлга чыкт ык һәм туп-туры Кос утравындаг ы
шәһәргә килдек, икенче көнне Родоста, аннары Патара утравында булд ык.
1
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Анда Фойн икә өлкәсенә кит үче кораб табып, аңа утырд ык та кузгал ып киттек.
Кипр утравын көнья г ыннан урап үтеп, Сүрия өлкәсенә таба йөздек. Сурда тук
тал ыш ясад ык, чөнк и анда корабтан йөк бушат ыл ырга тиеш иде.
4 Шул шәһәрдәг е шәкертләрне эзләп табып, яннарында җиде көн булд ык. Алар,
Рух арк ыл ы Паулн ы кисәт еп, Иерусал имгә бармаск а кушт ылар. 5 Китәр вак ыт
җиткәч, юлга чыкт ык. Барл ык имандашлар хат ыннары һәм балалары белән без
не шәһәр читенә кадәр озата бард ылар, ә яр буена килеп җиткәч, бөтенебез бергә
тезләнеп дога кылд ык. 6 Саубуллашк аннан соң, без корабк а утырд ык, ә алар өй
ләренә кайт ып киттеләр.
7 Без исә, юлыбызн ы дәв ам итеп, Пыт улемаис шәһәр енә килеп төшт ек. Анда
имандашлар янына барып, алар белән бер көн булд ык. 8 Ә икенче көнне без Кайса
рия гә килдек һәм җиде ярдәмченең* берсе – Яхш ы хәбәрне тарат уч ы Фил ип өендә
тукталд ык. 9 Аның кия үгә чыкмаган дүрт кызы бул ып, аларн ың пәйгамбәрлек итү
сәләте бар иде.
10 Без килеп, берн ичә көн үткәч, Яһүд ия дән Һаг әб атл ы бер пәйг амб әр кил
де. 11 Яныбызга килеп, ул Паулн ың билбавын алд ы да шун ың белән үзенең кулаякларын бәйләде.
– Изг е Рух болай дип әйтә: Иерусал имдәг е яһүд иләр бу билбаун ың иясен менә
шулай бәйләр һәм мәҗ үсиләр кул ына тапш ырыр, – диде Һагәб.
12 Мон ы ишеткәч, без һәм анда булг ан башк а кешеләр Паулн ың Иерусал имг ә
бармавын үтендек. 13 Әмма Паул:
– Нәрсә эшл исез сез? Ник елыйсыз һәм йөрәг емне телгәл исез? Мин Хак имебез
Гайсә исеме хак ына Иерусал имдә тотк ын бул ырга гына түг ел, үләргә дә әзермен, –
дип җавап бирде.
14 Без исә аны күндер ә алмаг ач тын ычланд ык та:
– Раббын ың ихт ыя ры булсын! – дидек.
15 Кайсария дә бераз вак ыт булг аннан соң, җыен ып, Иерусал имг ә китт ек. 16 Безнең
белән бергә Кайсария дән берн ичә шәкерт тә бард ы. Алар безне бер Мынасун атл ы
кипрл ын ың йорт ына алып килделәр һәм без аның янында тукталд ык. Мынасун
исә инде күптән иманга килгән шәкерт иде.
2

3

Паул Ягък уб янында
Иерусал имг ә килг әч, андаг ы имандашлар безне шатлан ып кабул итт еләр.
Икенче көнне Паул Ягък уб янына барды, без дә аңа иярдек. Анда барлык өлкәннәр
җыелган иде. 19 Аларн ы сәламләгәннән соң, үз хезмәте арк ыл ы Аллаһ ын ың башк а
хал ыклар арасында нәрсәләр эшләгәнлег ен җентекләп сөйләп бирде. 20 Паулн ы
тыңлагач, андаг ылар Аллаһ ын ы данлад ы да Паулга болай дип әйтте:
– Беләсеңме, имандаш, яһүд иләр арасында инде иманга килгән ничә мең ке
ше бар. Алар барысы да – Муса кан ун ын бик тырыш ып яклауч ылар. 21 Ул башк а
хал ыклар арасында яшәүче барл ык яһүд иләрне угылларын сөннәткә утырт маск а
һәм яһүд халк ын ың йолаларын тотмаск а өндәп, Муса кан ун ыннан баш тарт ырга
17

18

* 21:8 Бу

турыда 6:1-6 нчы аятьләрдән укыг ыз.
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өйрәтә икән, дип әйт кәннәр синең хакта аларга. 22 Нәрсә эшләргә инде? Әлбәт
тә, алар синең кил үең турында ишетер. 23 Инде киңәшебез шунд ый: бездә нәзер
кылган дүрт кеше бар, 24 аларн ы үзең белән ал да бергә пакьлән ү йоласын үтәг ез.
Алар чәч алд ыра алсын өчен, чыг ымнарын үз өстеңә ал. Шулай барысы да синең
хакта ишеткәннәренең дөрес түг еллег ен һәм үзеңнең дә Кан унга буйсын ып яшә
веңне аңларлар.
25 Ә инде Гайс ә Мәсихкә иман кит ерг ән башк а хал ык кешеләр енә килг әндә,
без аларга үзебезнең карарн ы әйтеп хат язд ык. «Потларга корбан итеп китерелгән
ризыкн ы, канн ы, буы п үтерелгән хайван итен ашаудан һәм җенси азг ынл ыктан
тыел ыг ыз», – дидек без аларга.
26 Икенче көнне тег е кешеләрне үзе белән алып, Паул алар белән берг ә пакьлән ү
йоласын үтәде. Шуннан соң Аллаһ ы йорт ына кереп, ул пакьлән ү көннәренең бет ү
һәм аларн ың һәрберсе өчен корбан китерел ү вак ыт ын игълан итте.
Паулның Аллаһы йортында кулга алынуы
Җиде пакьлән ү көне үтте дигәндә, Асия өлкәсеннән килгән берн ичә яһүд и,
Паулн ы Аллаһ ы йорт ында күреп, бөтен хал ыкн ы аңа карш ы кот ыртт ылар һәм аны
тот ып алд ылар да:
28 – Исраи л ирләр е, ярдәм итег ез! Бөт ен җирдә безнең хал ыкк а, Кан унг а һәм бу
урынга карш ы өйрәтә торган кеше шуш ы. Шун ың өстенә, яһүд и булмаганнарн ы
Аллаһ ы йорт ына алып кереп, бу изг е урынн ы мәсхәрә итте, – дип кычк ырд ылар.
29 Алар аны элегр әк шәһәрдә эфесле Трофим белән берг ә күрг әнг ә, Трофимн ы
Аллаһ ы йорт ына Паул алып кергән дип уйлад ылар.
30 Бөт ен шәһәрдә ыгы-зыгы купт ы, төрле якт ан хал ык җыйналд ы. Паулн ы Алла
һы йорт ыннан сөйрәп алып чыкт ылар һәм шунд ук капк аларн ы бикләп куйд ылар.
31 Алар аны үтермәкче булг анда, гаскәриләр башл ыг ы бөт ен Иерусал имдә бут ал ыш
башлан уы турында хәбәр алд ы. 32 Ул шунд ук гаскәриләр һәм йөзбашлары белән
бергә хал ык җыелган урынга йөг ерде. Кешеләр, башл ыкн ы һәм гаскәриләрне кү
реп, Паулн ы кыйнаудан туктад ылар. 33 Гаскәриләр башл ыг ы якынрак килде һәм,
Паулн ы кулга алып, ике чылбыр белән богауларга әмер бирде.
– Бу кеше кем һәм ул нәрсә эшләде? – дип сорад ы ул.
34 Хал ык арасында бер әүләр бер нәрс ә, икенчеләр е башк а нәрс ә кычк ыра баш
лад ы. Гаскәриләр башл ыг ы, шунд ый шау-шу булганга, эшнең нәрсәдә икәнен белә
алмад ы һәм шунл ыктан Паулн ы ныг ытмага алып барырга кушт ы. 35 Алар баск ычк а
килеп җиткәндә, халык кысрыклаганлыктан, гаскәриләргә Паулны күтәреп барырга
туры килде. 36 Хал ык төркеме:
– Аңа үлем! – дип кычкыра-кычкыра ияреп бард ы.
37 Ныг ытма эченә кер ер алд ыннан Паул гаскәриләр башл ыг ына:
– Сиңа бер нәрсә әйтергә мөмк инме? – диде.
– Син грекча беләсеңмен и? – дип гаҗәпләнде тег е. – 38 Димәк, элегрәк фетнә
күтәреп, дүрт мең юлбасарн ы чүлгә алып чыкк ан мисырл ы син түг ел?
39 – Мин – яһүд и, Кил ик ия өлкәс ендәг е шакт ый гына тан ылг ан Тарс шәһәр ен
нән. Синнән үтенәм, хал ыкк а сөйләргә рөхсәт итче, – диде аңа Паул.
27
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40 Гаск әриләр башл ыг ы рөхс әт бирде. Паул, баск ычт а басып торг ан килеш,
хал ыкк а ишар ә ясад ы. Тир ән тынл ык урнашт ы һәм Паул с яһүд телендә сөйл и
башлад ы.

22

Паулның үзен яклавы

– Туганнар һәм аталар! Үземне яклап, берн ичә сүз әйтергә рөхсәт ите
гез, – диде Паул.
2 Аның үзләр е белән яһүдчә сөйләш үен ишет еп, хал ык бөт енләй тын ып калд ы.
3 – Мин – яһүд и, – диде ул. – Кил ик ия нең Тарс шәһәр ендә туд ым, Иерусал имдә
тәрбия ләндем. Гәмәл ии лнең шәкерте бул ып, мине аталарыбыз Кан ун ына җентек
ләп өйрәттеләр. Бүг ен сезнең һәммәг ез Аллаһ ыга бирелгәндәй, мин дә – Аллаһ ыга
бик нык бирелгән кеше.
4 Мин Гайс ә юлыннан баруч ыларн ы үтерг әнчег ә тикле эзәрлекләдем, ир-атларны
да, хатын-кызларны да бог аулап, зинданнарг а ташлатт ым. 5 Мон ың шулай икәнен
олуг рух ан и һәм өлкәннәр киңәшмәсе расл ый ала. Мин алардан Дәмәшкътә яшәүче
яһүд и туг аннарг а тәг аенләнг ән хат алд ым. Әлег е юлдан баруч ы кешеләрне кулг а
алу һәм җәз аг а тарт у өчен, Иерусал имг ә алып килерг ә дип, Дәмәшкъкә бара идем.
1

Паулның Хак им Гайсәгә таба борылуы хакында сөйләве
Дәмәшкъкә якынлаш ып килгәндә, көн уртасындарак, кинәт күктән көчле як
тылык төште һәм тирә-ягымны якт ыртт ы. 7 Мин җиргә егылдым һәм: «Шаул, Шаул!
Нигә син Мине эзәрлекл исең?» дигән тавыш ишеттем. 8 Мин: «Син кем, Әфән
дем?» – дип сорад ым. «Мин – син эзәрлекл и торган насарал ы Гайсә», – диде Ул.
9 Минем белән берг ә булг ан кешеләр якт ыл ыкн ы күрделәр, әмма миңа Сөйләүченең
тавыш ын ишетмәделәр. 10 Мин Аңардан: «Әфәндем, миңа нәрсә эшләргә?» – дип
сорад ым. «Тор да Дәмәшкъкә бар, анда сиңа дип билг еләп куелган барл ык эшләр
турында әйтерләр», – диде миңа Хак им Гайсә.
11 Көчле якт ыл ыкт ан сук ыр айг анг а, янымд аг ы кешеләр мине Дәмәшкъкә җи
тәкләп алып килделәр. 12 Дәмәшкътә яшәүче диндар һәм Кан унг а тугрыл ыкл ы,
андаг ы барл ык яһүд иләр тарафыннан хөрмәт ителг ән Һанан и исемле бер әү 13 яны
ма килеп: «Шау л туг ан, күзләр ең ачылсын!» – диде. Шунд ук минем күзләр ем
ачылд ы һәм мин аны күрдем. 14 «Аталарыбызн ың Алласы Үз ихт ыя рын белерг ә,
Хак Затн ы күр еп, Аның тавыш ын ишет ерг ә сине алдан билг еләде, – диде Һана
ни. – 15 Син барл ык кешеләрг ә күрг әннәр еңне һәм ишеткәннәр еңне сөйләп, Аңа
шаһ ит бул ырсың. 16 Инде таг ын нәрс ә көт әрг ә? Тор һәм суг а чумд ыру йоласын
үтә, Аның исеменә мөр әҗәг ать итеп, гөнаһларыңн ы юып төшер», – диде ул миңа.
17 Иерусал имг ә кайт к ач, Аллаһ ы йорт ында дог а кылг ан вак ытт а, гадәт и булма
ган гыйбадәт кыл у халәтенә килеп, 18 Хак им Гайсәне күрдем. Ул миңа: «Ашык һәм
тиз арада Иерусал имнән кит, чөнк и монда Минем хактаг ы шаһ итл ыг ыңн ы кабул
итмәя чәкләр», – диде. 19 «Хак имем! – дидем мин. – Гыйбадәтх анәдән гыйбадәтх а
нәгә йөреп, Сиңа иман итүчеләрне тот ып, зинданнарга утырт уы м һәм кыйнавым
хак ында алар беләләр. 20 Синең хакта шаһ итл ык иткән Эстефәннең кан ы коелган
вак ытта мин анда идем. Мин аны үтерүне хуплад ым, үтерүчеләрнең киемнәрен
6
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саклап торд ым», – дип җавап бирдем. 21 Шунда Хак им миңа: «Бар, Мин сине ерак
ка, башк а хал ыклар янына җибәрәм», – диде.
Паул – Рим гражданы
Шуш ы сүзләрне әйт кәнче, Паулн ы тыңлад ылар, ә аннары:
– Бу кешене җир йөзеннән юк итәргә! Монд ый кеше яшәргә тиеш түг ел, – дип
кычк ыра башлад ылар.
23 Алар, акыра-акыра, өске киемнәр ен күт әр еп болг ад ылар, югарыга туз ан ыр
гытт ылар*. 24 Шунда гаскәриләр башл ыг ы Паулн ы ныг ытмага алып керергә әмер
бирде. Аңа карш ы шул чакл ы акыруларын ың сәбәбен бел ү өчен, аны камч ылап
сорау алырга боерд ы. 25 Ләк ин үзен каешлар белән бәйләгән вак ытта Паул янында
торган йөзбаш ына:
– Рим граждан ын камч ыларга, җитмәсә, хөкем итм ичә торып, рөхсәт ителәме
ни сезгә? – диде.
26 Йөзбаш ы, мон ы ишеткәч, гаскәриләр башл ыг ына бард ы да:
– Нәрсә эшл исең син? Бу кеше – Рим граждан ы, – диде.
27 Шуннан соң гаскәриләр башл ыг ы, Паул янына килеп:
– Әйт әле миңа, син – Рим граждан ым ы? – диде.
– Әйе, – дип җавап бирде Паул.
28 – Мин үземнең гражданл ыг ымн ы күп акча түләп алд ым, – дип әйтт е гаскә
риләр башл ыг ы.
– Ә мин Рим граждан ы бул ып туганм ын, – диде Паул.
29 Аңардан сорау алырг а тиеш булг аннар шунд ук яныннан читкәр әк китт еләр,
ә гаскәриләр башл ыг ы, Паулн ың Рим граждан ы икәнлег ен белгәч, аны бәйләгәне
өчен курк уга төште.
30 Икенче көнне, яһүд иләрнең Паулн ы нәрс ә өчен гаепләүләр ен төг әл белер
гә теләп, гаскәриләр башл ыг ы аның богауларын салд ырд ы. Ул баш рух ан иларга,
Югары киңәшмә әгъзаларын ың барысына җыел ырга әмер бирде һәм Паулн ы алар
алд ына алып кереп баст ырд ы.
22

23

Паул Югары киңәшмә алд ында

Югары киңәшмә әгъзаларына карап, Паул:
– Туганнар! – диде. – Бүг енг е көнгә кадәр Аллаһ ы карш ында саф вөҗдан
белән яшәдем.
2 Шунда олуг рух ан и Һанан и Паул янындаг ыларг а аның авызына суг арг а куш
ты. 3 Ә Паул аңа:
– Әй, агарт ылган дивар, сиңа Аллаһ ы сугачак! Син мине Кан ун буенча хөкем итү
өчен утырасың, ә үзең, Кан унга карш ы килеп, миңа сугарга әмер бирәсең, – диде.
4 – Син Аллаһ ын ың олуг рух ан иен мыск ыл итәс еңме? – диделәр аның янында
торуч ылар.
1

* 22:23 Югарыга

тузан ыргыттылар – яһүд иләрдә кат ы ачулан ун ы белдерү өчен куллан ыл

ган хәрәкәт.
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5 – Мин, туг аннар, аның олуг рух ан и икәнлег ен белмәдем. Изг е язмада: «Үз хал
кың белән идарә итүчене хурлама»*, – дип язылган бит, – диде Паул.
6 Андаг ыларн ың бер өлеше – садд укейлар, икенче өлеше фарис ейлар икәнлег ен
белеп, Паул:
– Туганнар! Ата-бабаларым фарисей булганнар, мин үзем дә – фарисей. Монда
мине үлеләрнең терел үенә өмет баглавым өчен хөкем итәләр, – дип кычк ырд ы.
7 Ул шулай дию белән, фарис ейлар һән садд укейлар арасында кат ы бәхәс чыг ып,
җыел ыш икегә бүленде, 8 чөнк и садд укейлар үледән терел ү, фәрештәләр, рухларн ың
да юкл ыг ын исбатл ыйлар, ә фарисейлар боларн ың барысына да ышаналар. 9 Шунда
зур гауга купт ы, фарисей кан ун белг ечләре бик нык бәхәсләшеп:
– Без бу кешедә һичбер начарл ык тапм ыйбыз. Аңа рух яки фәрештә әйт кәндер,
бәлк и, – диделәр.
10 Ызг ыш көчәйг әнлект ән, гаскәриләр башл ыг ы Паулн ы өзг әләп ташлауларын
нан курк а башлад ы, шуңа күрә ул гаскәриләргә, аск а төшеп, Паулн ы ул кешеләр
арасыннан алырга һәм ныг ытмага илтергә әмер бирде.
11 Икенче төнне Паул янына Хак им Гайс ә килде.
– Нык бул! Иерусал имдә Минем турыда ничек шаһ итл ык биргән булсаң, Римда
да шулай шаһ итл ык бирергә тиешсең, – диде Ул.

Яһүд иләрнең Паулны үтерергә сүз куеш уы
12 Көн туг ач, кайб ер яһүд иләр берг ә җые л ып сүз куешт ылар һәм Паулн ы үтер
гәнчегә тикле ашамаск а, эчмәскә ант иттеләр. 13 Ант итүчеләрнең сан ы кырыктан
арт ык иде. 14 Алар, баш рух ан илар һәм өлкәннәр янына килеп:
– Без, Паулн ы үтерм ичә торып, һичнәрс ә ашамаск а җитд и рәв ешт ә ант итт ек.
15 Ә сез хәз ер Югары киңәшмә белән берлект ә аның хак ынд аг ы эшне төг әлр әк
тикшер ерг ә тел иб ез, диг ән бул ып, гаскәриләр башл ыг ыннан аны яныг ызг а чыг а
руы н сораг ыз. Без әзер торырбыз һәм ул юлда чаг ында, аны үтер ерб ез, – диделәр.
16 Паулн ың сеңлес енең угл ы, алар корг ан явыз ния т турында ишет еп, ныг ытма
га килде һәм бу турыда Паулга әйтеп бирде. 17 Паул исә, йөзбашларын ың берсен
чак ырып:
– Бу егетне гаскәриләр башл ыг ы янына алып бар, чөнк и аның аңа әйтәсе сүзе
бар, – диде.
18 Йөзбаш ы егетне гаскәриләр башл ыг ы янына алып килде.
– Тотк ын Паул, мине үз янына чак ырып, бу егетне яныңа алып кил үемне сора
ды. Ул сиңа нәрсәдер әйтергә тел и.
19 Гаскәриләр башл ыг ы, егетнең кул ыннан тот ып, читкәр әк алып китт е.
– Син миңа нәрсә әйтергә тел исең? – дип сорад ы ул аннан.
20 – Яһүд иләр, Паул хак ындаг ы эшне төг әлр әк тикшерү өчен диг ән бул ып, иртәг ә
синнән Паулн ы Югары киңәшмә алд ына китерүеңне сорарга сүз куешканнар, – дип
җавап бирде егет. – 21 Ләк ин син аларн ы тыңлама, чөнк и Паулн ы үтергәнчегә тикле

* 23:5 Караг ыз:

«Чыг ыш», 22:28.
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ашамаск а һәм эчмәскә дип ант иткән кырыктан арт ык кеше аны сагалап торалар.
Алар инде Паулн ы үтерергә әзер, синең сүзеңне генә көтәләр.
22 Гаскәриләр башл ыг ы егеткә:
– Мон ы миңа сөйләвең турында беркемгә дә әйт мә, – дип кайтарып җибәрде.
Паулның идарәче Филикескә җибәрелүе
Шуннан соң гаскәриләр башл ыг ы ике йөзбаш ын чак ырып алд ы.
– Ике йөз җәя үле, җитмеш атл ы һәм ике йөз укч ы гаскәр әзерләг ез. Алар кичке
сәгать туг ызда Кайсария гә китсеннәр. 24 Паулн ы утырт ып алып барырга да атлар
әзер булсын. Аны идарәче Фил икес янына хәвеф-хәтәрсез алып барып җиткере
гез, – диде ул аларга.
25 Һәм шунд ый эчт әлекле хат язд ы:
26 «Кләүд и Лусидән мөхт әр әм идар әче Фил икескә сәлам!
27 Яһүд иләр бу кешене тот ып алг аннар һәм үтер ерг ә җыеналар иде. Мин,
аның Рим граждан ы икәнен белгәч, гаскәриләр белән барып, аны котк арып
калд ым.
28 Анн ары, ни өчен гаепләүләр ен белерг ә теләп, бу кешене яһүд иләрнең
Югары киңәшмәсенә алып килдем 29 һәм гаепләүләрнең яһүд иләр Кан ун ына
каг ыл ышл ы икәнлег ен белдем, ләк ин аны үлемгә яки богаулауга дучар итәр
лек гаепләүләр булмад ы.
30 Бу кешег ә карш ы сүз куеш ун ы ишеткәч, аны тиз арада яныңа җиб әрдем,
гаепләүчеләргә аңа карш ы син барында сөйләргә әмер бирдем».
31 Шулай итеп, үзләр енә бир елг ән әмерне үтәп, гаскәриләр төнлә белән Паул
ны Ант ипат ырга алып киттеләр. 32 Ә икенче көнне, Паулн ы атл ы гаскәриләргә
тапш ырып, җәя үле гаскәриләр кире ныг ытмага кайтт ылар. 33 Кайсария гә килеп
җиткәч, гаскәриләр, идарәчегә хатн ы биреп, Паулн ы аның карамаг ына тапш ыр
дылар. 34 Идарәче хатн ы укып чыкт ы һәм Паулн ың кайсы өлкәдән бул уы н сорад ы.
Кил ик ия дән икәнен белгәч: 35 «Гаепләүчеләрең монда килгәч, тыңларм ын сине», –
диде. Ә Паулн ы Һируд сараенда сак аст ында тотарга әмер бирде.
23

24

Паулның Филикес каршында гае пләнүе

Биш көннән олуг рух ан и Һанан и өлкәннәр һәм кан ун белг ече Терт ул атл ы
бер кеше белән Кайсария гә килде. Алар Паулга карш ы гаепләүләрен идарә
чегә белдерделәр. 2 Паулн ы чак ырт ып китергәч, Терт ул гаепләү сүзләрен башлад ы:
– Мөхтәрәм Фил икес! Син җитәкчелек иткәндә, без озак вак ыт тын ычл ыкта
яшибез һәм кайг ырт уларың арк асында бу хал ыкн ың хәле яхш ы якк а үзгәрә. 3 Без
мон ы һәрвак ыт һәм һәр җирдә күп рәхмәтләр белән тан ыйбыз, – диде ул. – 4 Сине
озак мәшәк атьләмәс өчен, әйтергә теләгән берн ичә сүзебезне ачык күңел белән
тыңлавыңн ы үтенәм.
5 Бөт ен дөнья да яшәүче яһүд иләр арасына фетнә сал уч ы һәм Насара мәзһәб е
нең* башл ыг ы булган бу кешене чумадай курк ын ыч дип тапт ык. 6 Ул хәтта Аллаһ ы
1

* 24:5 Мәзһ әб

– дин и төркем.
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йорт ын нәҗесләргә тырышт ы. Ә без аны кулга алд ык [һәм үз Кан ун ыбыз буенча
хөкем итәргә теләдек. 7 Әмма гаскәриләр башл ыг ы Луси аны безнең кулдан көч
белән тарт ып алд ы. 8 Аны гаепләүчеләргә яныңа килергә кушт ы.]* Аны нәрсәдә
гаепләвебезне син үзең аннан сорау алып белерсең, – диде Терт ул.
9 Яһүд иләр, әйт елг әннәрне дөр ес дип раслап, бу гаепләүләрг ә куш ылд ылар.
Паулның Филикес каршында үзен яклавы
Идарәче, сөйләргә мөмк ин дип, Паулга ишарә ясад ы.
– Синең күп еллар буе бу хал ыкн ың хөкемчесе бул уы ңн ы белгәнгә, мин үземне
ышан ып яклая чакм ын, – дип сүзен башлад ы Паул. – 11 Аллаһ ыга табын у өчен,
Иерусал имгә килгәнемә уни ке көннән дә арт ып китмәде. Мон ы үзең тикшерә ала
сың. 12 Аллаһ ы йорт ында да, гыйбадәтх анәләрдә дә, шәһәрдә дә кем белән булса
да бәхәсләш үемне яки хал ык арасына фетнә сал уы мн ы күрмәделәр алар. 13 Миңа
хәзер гаеп ташлауларын да үзләре исбат итә алм ыйлар. 14 Әмма алд ыг ызда шун ы
тан ыйм: алар мәзһәб дип атаган юлдан барып, аталарым Алласына хезмәт итәм,
Муса кан ун ына һәм пәйгамбәрләр тарафыннан язылганнарн ың барысына ышанам.
15 Тәкъв а кешеләр дә, тәкъв а булмаг аннар да үледән тер еләчәк дип, мин дә алар
кебек үк Аллаһ ыга өмет багл ыйм. 16 Шуңа күрә мин һәрвак ыт Аллаһ ы алд ында
һәм кешеләр карш ында саф вөҗдан белән яшәргә тырышам.
17 Берн ичә ел булм ыйча торг аннан соң, үз халк ыма хәер-сәдака бирү өчен һәм
корбан китерергә дип, Иерусал имгә кайтт ым. 18 Аллаһ ы йорт ында пакьлән ү йо
ласын үтәп, шуш ы эшләрне башк арг ан вак ыт ымда миңа тап булд ылар. Яныма
хал ык та җыелмаган иде, беркемне дә борч ымад ым да. 19 Анда Асия өлкәсеннән
берн ичә яһүд и бар иде. Гаепләрлек берәр нәрсәләре булса, алар карш ыңа килеп
басарга һәм мине гаепләргә тиешләр иде. 20 Мондаг ы ул кешеләр югары киңәшмә
алд ында торган вак ыт ымда миндә нинд и явызл ык тапк аннарын әйтсеннәр. 21 Анда
булганда: «Мине хәзер үлеләрнең тереләчәг енә ышан уы м өчен хөкем итәләр», – дип
кычк ырып әйттем, башк а һичнәрсә эшләмәдем, – диде Паул.
22 Хак им Гайс ә юлы хак ында яхш ы белг ән Фил икес:
– Гаскәриләр башл ыг ы Луси килгәч, сезнең эш турында карар кыл ырм ын, – дип,
тикшерү эшен кичектерде.
23 Ә йөзбаш ына, Паулн ы сак аст ында тот арг а, ләк ин дусларына аңа хезмәт күр
сәт үдә комачауламаск а, дигән әмер бирде.
10

Паул сак астында
Берн ичә көннән соң Фил икес үзенең яһүд и хат ын ы Друсилла белән Паул
булган урынга килде дә, Паулн ы чак ырт ып алып, аның Гайсә Мәсихкә иман итү
турында сөйләгәнен тыңлад ы.
25 Әмма Паул тәкъв ал ык, нәф есне тыю һәм булачак хөкем хак ында сөйләг әндә,
Фил икес курк уга төште.
– Хәзергә җитеп торыр, вак ыт тапк ач чак ырт ырм ын, – диде ул.
24

* 24:6-8 Кайб ер

кулъязмаларда җәя ләр эчендәг е өлеш тә бар.
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26 Шул ук вак ытт а ул Паул аңа акча бир ер дип өметләнде. Шуңа күр ә еш кына
Паулн ы чак ырт ып, әңгәмә корып утырд ы. 27 Әмма ике елдан Фил икес урын ына
Порк и Фисте килде. Фил икес исә, яһүд иләргә ярарга теләп, Паулн ы тотк ынл ыкта
калд ырд ы.

25

Паулның кайсар хөкемен таләп итүе

Өлкәгә килеп өч көн торганнан соң, Фисте Кайсария дән Иерусал имгә
китте. 2 Баш рух ан илар һәм яһүд иләрнең башл ыклары, аның янына килеп,
Паулн ы гаепләделәр. 3 Үзләренә яхш ыл ык күрсәт үне сорап, Паулн ы Иерусал имгә
чак ырт уы н үтенделәр. Ә үзләре аны юлда үтерергә сүз куешт ылар. 4 Әмма Фисте
Паулн ың Кайсария дә сак аст ында калачаг ын һәм тиздән үзенең шул шәһәргә ба
рачаг ын әйтте.
5 – Шулай итеп, – диде ул, – җит әкчеләр ег ез минем белән барсын һәм, ул ке
шенең гаебе булса, әйтсен.
6 Иерусал имдә атна-ун көн булг аннан соң, Фист е Кайсария г ә кайтт ы. Икенче
көнне ул хөкем итү урын ына утырд ы да Паулн ы алып керергә әмер бирде. 7 Паул
кергәч, Иерусалимнән килгән яһүдиләр аны урап алдылар һәм аңа каршы күп санлы
авыр гаепләүләр белән ябырылд ылар, ләк ин ул гаепләүләрне исбат итә алмад ылар.
8 – Мин яһүд иләр кан ун ына да, Аллаһ ы йорт ына да, кайсарг а карш ы да һич
нинд и начарл ык кылмад ым, – диде Паул үзен яклап.
9 Ә Фист е, яһүд иләрг ә ярарг а теләп, Паулдан:
– Иерусал имгә барырга һәм анда, бу гаепләүләрне тикшерү өчен, хөкемем алд ына
басарга син ризам ы? – дип сорад ы.
10 – Мин хәз ер кайсар мәхкәмәс ендә торам һәм шунда хөкем ителерг ә тиешмен.
Син үзең дә яхш ы беләсең, мин яһүд иләрне үпкәләтерлек бернәрсә дә эшләмәдем.
11 Әгәр дә мин, дөр ес эшләм ичә, үлемг ә хөкем ителерлек нинд идер эш кылг анм ын
икән, үлем җәзасыннан баш тарт ырга тырышм ыйм. Ә инде аларн ың мине гаеп
ләүләре дөрес булмаса, мине беркем дә алар кул ына тот ып бирә алм ый. Кайсарга
мөрәҗәгать итәргә* тел им, – диде Паул.
12 Фист е киңәшчеләр е белән фикерләшкәннән соң:
– Син кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләдең һәм шуңа күрә кайсар янына китә
чәксең, – диде.
1

Паулның Әгрип патша алд ына китерелүе
Берн ичә көннән сӘгрип патша белән Берн ик и, Фист енең хәлен бел ү өчен,
Кайсария гә килделәр. 14 Алар анда байтак көннәр булганл ыктан, Фисте Паулн ың
эшен патшага тәкъд им итте:
– Монда Фил икес тотк ынл ыкта калд ырган бер кеше бар. 15 Мин Иерусал имдә
булганда, яһүд иләрнең баш рух ан илары һәм өлкәннәре, аны хөкем итүне таләп
итеп, шик ая ть белән килделәр. 16 Римл ыларда, гаеплән үченең йөзенә карап гаеп
13

* 25:11 Кайсарг а

мөрәҗәгать итәргә... – Хөкемг ә тарт ылг ан Рим граждан ы куллана алг ан иң
югары мөмк инлек кайсарг а мөрәҗәг ать итү булг ан.
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ләүчеләре һәм гаепләүгә карш ы үзен яклау мөмк инлег е булм ыйча торып, кешене
җәзага тарт у гадәте юкл ыг ын әйтеп җавап бирдем мин аларга. 17 Алар монда килгәч,
һич кичектерм ичә, икенче көнне үк хөкем итү урын ына утырд ым да ул кешене алып
килергә әмер бирдем. 18 Гаепләүчеләр аны гаепләргә дип сүз алд ылар, ләк ин мин
көткән гаепләүләрнең берсен дә китермәделәр. 19 Аның урын ына алар үз диннәренә
каг ыл ышл ы мәсьәләләр, Паул тере дип раслаган нинд идер үлгән Гайсә хак ында
бәхәсләштеләр. 20 Монд ый мәсьәләләрне тикшерергә кыенсын ып, мин аңа Иеру
сал имгә барырга һәм бу эш буенча шунда хөкем ителергә тәкъд им иттем. 21 Әмма
ул гал иҗәнаб кайсар карарын сорад ы һәм сак аст ында кал ырга теләде. Шуңа күрә
мин, кайсар янына җибәрелгәнче, аны сак аст ында тотарга кушт ым, – диде Фисте.
22 Әгрип Фист ег ә:
– Ул кешене мин дә тыңларга теләр идем, – диде.
– Иртәгә син аны тыңларсың, – дип җавап бирде Фисте.
23 Икенче көнне Әгрип һәм Берн ик и хәрби җит әкчеләр һәм иң күр енекле граж
даннар белән бергә бик тантанал ы рәвештә кабул итү бүлмәсенә кергәч, Фисте
әмере буенча Паулн ы алып килделәр.
24 – Әгрип патша һәм бир едә утыруч ылар! – диде Фист е. – Иерусал имдә дә,
монда да күп яһүд иләр менә шуш ы кешедән зарланд ылар. Алар ул башк а яшәргә
тиеш түг ел, дип кычк ырд ылар. 25 Әмма мин, ул үлемгә хөкем ителерлек берн инд и
эш эшләмәгән, дип тапт ым һәм, ул үзе гал иҗәнаб кайсарга мөрәҗәгать итәргә те
ләгәнлектән, аны кайсар янына җибәрергә булд ым. 26 Ләк ин аның хак ында кай
сарга нәрсә язарга да белм им. Шуңа күрә, бу тикшерүдән соң язарл ык берәр нәрсә
булсын иде дип, мин аны алд ыг ызга, бигрәк тә, Әгрип патша, синең карш ыңа
китердем. 27 Тотк ынн ың нинд и эштә гаеплән үен күрсәтм ичә, аны кайсар янына
җибәрү, минемчә, уйлам ыйча эшләнгән эш булачак бит.

26

Паул Әгрип патша каршында

Әгрип Паулга:
– Сиңа үзеңне яклап сөйләргә рөхсәт ителә, – диде.
Шунда Паул кул ын күтәрде һәм үзен яклап сөйл и башлад ы:
2 – Әгрип патша! Бүг ен алд ыңда яһүд иләрнең барл ык гаепләүләр еннән үзем
не якл ый алуы ма бәхетлемен. 3 Син яһүд иләрнең барл ык йолаларын һәм бәхәсле
фикерләрен бик яхш ы белгәнгә күрә мине түземлелек белән тыңлавыңн ы үтенәм.
4 Яшьт ән үк ничек гомер иткәнлег емне, башт ан ук үз халк ым арасынд а Ие
русал имдә яшәгәнлег емне барл ык яһүд иләр белә. 5 Алар мине күптәннән белә
һәм, теләсәләр, фарисейлар төркемендә булганл ыг ым – динебезнең иң таләпчән
тәгъл имат ын тотк анл ыг ым хак ында шаһ итл ык бирә алалар. 6 Ә хәзер мин Алла
һы тарафыннан аталарыбызга бирелгән вәгъдәнең үтәл үен өмет итүем өчен хөкем
алд ында торам. 7 Безнең уни ке ыруг, ул вәгъдәнең торм ышк а ашуы на өмет баглап,
көне-төне тырыш ып Аллаһ ыга хезмәт итә. Әгрип патша, яһүд иләр мине шуш ы
өмет өчен гаепл иләр.
8 Кешеләр, ни өчен сез Аллаһ ын ың үлеләрне тер елт үен ышанмасл ык эш дип
сан ыйсыз?
1
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9 Дөр ес, кайчанд ыр мин дә, Насарал ы Гайс ә исеменә карш ы мөмк ин булг ан бө
тен нәрсәләрне эшләргә кирәк, дип уйлад ым. 10 Һәм Иерусал имдә шулай эшләдем
дә: баш рух ан илардан вәк аләт алып, Аллаһ ын ың күп изг еләрен зинданнарга таш
латт ым, башк алар аларн ы үтергәндә, мин ризал ыг ымн ы белдерә идем. 11 Гыйба
дәтх анәдән гыйбадәтх анәгә йөреп, күп тапк ырлар аларн ы җәзалад ым һәм Гайсәгә
булган иманнарын инк яр иттерергә тырышт ым. Аларга карата ачуы м бик көчле
булганл ыктан, анд ыйларн ы хәтта чит шәһәрләрдә дә эзәрлекләп йөрдем.

Паулның Хак им Гайсәгә таба борылуы хакында сөйләве
Таг ын шунд ый максат куеп, баш рух ан илар тапш ырган эш буенча һәм алар
ның вәк аләт е белән Дәмәшкъкә барганда, 13 көн уртасындарак, әй патша, күктән
төшкән бик көчле якт ыл ык күрдем. Коя штан да якт ырак ул ут минем һәм юлдаш
ларымн ың тирә-ягын якт ыртт ы. 14 Без барыбыз да җиргә егылд ык, һәм мин тавыш
ишетт ем. Ул тавыш миңа яһүд телендә: «Шаул, Шаул! Нигә син Мине эзәрлекл и
сең? Үгез үз хуҗ асын ың тая г ына тибенгән кебек, үзеңә зыя н кит ерәсең», – диде.
15 «Син кем, Әфәндем?» – дип сорад ым мин. Ул миңа әйтт е: «Мин – син эзәрлекл и
торган Гайсә. 16 Тор, аякларыңа бас! Сине хезмәтче итеп куя р өчен, хәзер күргән
нәреңә һәм Минем тарафт ан сиңа киләчәктә күрс әт еләчәк нәрс әләрг ә шаһ ит
итәргә дип, күрендем Мин сиңа. 17 Мин сине үз халк ың кул ыннан котк арырм ын
һәм башк а хал ыклардан да сакларм ын: башк а хал ыклар арасына мин җибәрәм
бит сине. 18 Син аларн ың күзләрен ачарга, аларн ы караңг ыл ыктан якт ыл ыкк а,
шайтан хак им ия т еннән Аллаһ ыга таба борырга тиешсең. Шунда аларн ың гөнаһ
лары кичерелер, Миңа булган иман аша изг е ителгәннәр арасында урын алырлар
алар», – диде миңа Хак им Гайсә.
19 Шуңа күр ә, Әгрип патша, мин, күкт ән иңг ән күр енешкә буйсын ып, 20 башт а
Дәмәшкъ һәм Иерусал им кешеләренә, аннары бөтен Яһүд ия җирендә яшәүчеләргә,
яһүд и булмаган башк а хал ыкларга вәгазь сөйләдем. Аларн ы тәүбә итеп Аллаһ ыга
таба борыл ырга, тәүбә итүләрен күрсәтә торган эшләр кыл ырга чак ырд ым. 21 Менә
шун ың өчен яһүд иләр мине Аллаһ ы йорт ында тот ып алд ылар һәм үтерергә ты
рышт ылар. 22 Ләк ин Аллаһ ы бүг енг е көнгә кадәр миңа ярдәм итә, һәм менә монда
торган көе олысына да, кечесенә дә шаһ итл ык бирәм. Мин бары тик пәйгамбәрләр
һәм Муса, киләчәктә булачак, дип, алдан әйт кән хәлләр турында гына сөйл им.
23 Алар Мәсихнең газ ап чиг әрг ә тиешлег ен һәм бер енче бул ып үледән тер еләчәг ен,
яһүд халк ына һәм башк а хал ыкларга якт ыл ык турындаг ы хәбәрне игълан итәчәг ен
әйт кәннәр иде, – диде Паул.
24 Ул үзен шулай дип яклаг анда, Фист е аңа кычк ырып:
– Паул, син акылыңнан шашкансың! Зур гыйлемлек сине акылдан яздыра, – диде.
25 – Мин акылдан шашмад ым, мөхт әр әм Фист е, – диде Паул. – Мин аек акыл
белән хак ыйк ать сүзләре сөйл им. 26 Патша болар турында белә, һәм мин аның
алд ында кыюл ык белән сөйл и алам. Бу эшләр патшан ың игът ибарыннан читтә
калмаганл ыг ына шиг ем юк, чөнк и аларн ың берсе дә яшерен эшләнмәде.
27 Әгрип патша, пәйг амб әрләрг ә ышанасыңм ы? Беләм, ышанасың, – диде Паул.
28 Әгрип Паулг а:
12
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– Син мине шулай тиз генә мәсихче итәргә мөмк ин дип уйл ыйсыңм ы? – диде.
29 – Тиз генәме, юкм ы, – диде Паул, – синең генә түг ел, ә бүг ен мине тыңлау
чыларн ың барысын ың да минем кебек бул уларын Аллаһ ыдан үтенеп сорыйм. Әл
бәттә, бу богаулардан тыш.
30 Шуннан соң патша һәм идар әче, Берн ик и һәм алар белән утыруч ылар урын
нарыннан торд ылар 31 һәм, читкәрәк китеп:
– Бу кеше үлемгә яки тотк ынл ыкк а хөкем ителерлек һичнәрсә эшләмәгән, – дип
сөйләштеләр.
32 Әгрип Фист ег ә:
– Кайсарга мөрәҗәгать итәргә теләмәгән булса, бу кешене азат итәргә мөмк ин
булган бул ыр иде, – диде.
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Паулның Римга җибәрелүе

Безнең Итал ия гә су юлы белән баруыбыз турында карар кыл ынгач, Паул
ны һәм таг ын берн ичә тотк ынн ы кайсар полк ын ың Юли атл ы йөзбаш ына
тапш ырд ылар. 2 Без Асия өлкәсенә бара торган Адрам ут шәһәреннән булган ко
рабк а утырд ык һәм йөзеп киттек. Безнең белән Тессал ун икә шәһәрендә яшәүче
макед ун ия ле Аристарх бард ы. 3 Икенче көнне Сид ун шәһәренә килеп җиттек. Юли,
кешелеклелек күрсәтеп, Паулга дуслары янына барырга һәм аларн ың кайг ырт ула
рыннан файдаланырга рөхсәт итте. 4 Сид уннан без таг ын диңгезгә чыкт ык һәм, җил
карш ы булганл ыктан, Кипрн ың җилдән ышык ягына таба йөзеп киттек. 5 Кил ик ия
һәм Памфул ия ярлары буйлап диңг езне кичтек тә Лук ия өлкәсендәг е Мура шәһә
ренә килеп җиттек. 6 Мурада йөзбаш ы, Искәндәрия шәһәреннән килгән Итал ия гә
китәчәк корабн ы табып, безне шул корабк а утыртт ы. 7 Без байтак көннәр акрын
йөздек һәм бик авырл ык белән Книд шәһәре турысына килеп җиттек. Көчле җил
арк асында бу юнәлештә бару мөмк ин булмаганга күрә, Салм ун и борын ын узып,
Критн ың җилдән ышык ягына юнәлдек. 8 Авырл ык белән яр буйлап йөзеп, Яхш ы
гаваньнар дигән урынга килдек. Ул урыннан ерак түгел Ласея шәһәре урнашкан иде.
9 Шакт ый күп вак ыт узг анг а, ураз а көне дә үтеп китт е һәм, диңг ез буенча юлн ы
дәвам итү курк ын ыч булганл ыктан, Паул болай дип киңәш бирде:
10 – Әфәнделәр! Хәз ер диңг ездә бул у йөк һәм кораб өчен генә түг ел, ә үзеб ез өчен
дә курк ын ыч булачаг ын һәм күп зыя н китерәчәг ен күрәм.
11 Ләк ин йөзбаш ы, Паулн ың сүзләр еннән бигр әк, койрык тот уч ын ың һәм кораб
хуҗ асын ың сүзләренә күбрәк колак салд ы. 12 Гавань кыш үткәрергә яракл ы бул
маганл ыктан, диңг езчеләрнең күбесе аннан китәргә һәм, мөмк ин булса, Критн ың
көньяк-көнбатыш һәм төньяк-көнбатышка караган ягында урнашк ан Фойн икес
гаванена барырга һәм шунда кышларга хәл иттеләр.
1

Корабның давылга эләгүе
Көнья к җиле исә башлаг ач, алар, инде теләг еб езг ә ирешт ек, дип уйлап,
якорь күтәрделәр, һәм без Крит яры буйлап йөзеп киттек. 14 Әмма, күп тә үтмәде,
төньяк-көнбатыш җиле дип аталган бик көчле җил купт ы. 15 Җил безнең корабн ы
эләктереп алд ы да агызып алып китте, чөнк и кораб җилгә карш ы йөзә алмад ы.
13
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16 Кәүдә дип аталг ан кечкенә генә утраун ың җилдән ышык ягына килеп чыг ып,
авырл ык белән генә котк ару көймәсен урнашт ырып куя алд ык. 17 Аны пал убага
күтәргәннән соң, арк аннарн ы кораб аст ыннан үткәреп, корабн ы бәйләп куйд ылар.
Сурт ис дип аталган сай җиргә утырудан курк ып, җилкәнне төшерделәр һәм шул
хәлдә кораб йөзеп йөрүен дәвам итте. 18 Көчле давыл дәвам иткәнлектән, икенче
көнне йөкләрне диңг езгә ташл ый башлад ылар. 19 Ә өченче көнне үз куллары белән
диңг езгә кораб җиһазларын ырг ытт ылар. 20 Берн ичә көн дәвам ында коя ш та, йол
дызлар да күренмәгәч һәм көчле давыл тын ычланмаганл ыктан, кот ыл уга булган
барл ык өметебез югалд ы.

Сезнең берегез дә һәлак булмаячак
Корабтаг ы кешеләр күп көннәр буе бернәрсә ашый алмагач, Паул алар ара
сына чыг ып баст ы да:
– Әфәнделәр! Сүземне тыңларга һәм Криттан кузгалмаск а кирәк иде. Шулай
иткән булсак, бу кыенл ыклар да, югалт улар да булмаган бул ыр иде. 22 Ә хәзер сезгә
киңәшем шунд ый: күңелег езне төшермәг ез, чөнк и сезнең берег ез дә һәлак булма
ячак, корабн ы гына югалтачаксыз, – диде. – 23 Мин – Аллаһ ы кешесе һәм Аңа
хезмәт итәм. Үткән төнне Аллаһ ын ың бер фәрештәсе миңа күренеп, 24 болай диде:
«Курыкма, Паул! Син кайсар алд ында бул ырга тиешсең һәм Аллаһ ы синең белән
булган кешеләрнең барысына да торм ыш бүләк итә». 25 Менә шуңа күрә, әфәнде
ләр, күңелег езне төшермәг ез, мин Аллаһ ыга инанам, бөтенесе Ул миңа әйт кәнчә
бул ыр. 26 Без кайсы да булса бер утрауга килеп чыгарбыз, – диде Паул.
27 Әдр ән диңг ез ендә йөз еп йөрг әндә, унд үрт енче төн урт асы җиткәч, диңг езчеләр
коры җиргә якынлаш уыбызн ы сизә башлад ылар. 28 Алар тирәнлекне үлчәделәр –
егерме саж ин чамасы* булд ы. Күпмедер вак ыт үткәч, таг ын үлчәделәр – унбиш
саж ин чамасы иде. 29 Ташл ы урынга барып эләг үдән курк ып, корабн ың койрык
ягыннан дүрт якорь төшерделәр һәм көн туу ы н теләп дога кылд ылар.
30 Ә корабт ан качарг а теләп, борын якт ан якорьлар төшерерг ә тел ибез, диг ән сыл
тау белән диңг езчеләр суга көймә төшергәч, 31 Паул йөзбаш ына һәм гаскәриләргә:
– Алар корабта калмасалар, сез кот ыла алмассыз, – диде.
32 Шуннан соң гаскәриләр көймә бауларын чабып өзделәр, һәм көймә суг а тө
шеп китте.
33 Көн туар алд ыннан, Паул һәммәс ен ризык ашарг а кыст ад ы.
– Сез инде унд үртенче көн киеренке хәлдә бул ып, һичнәрсә ашам ыйсыз. 34 Шу
ңа күрә ашавыг ызн ы үтенәм: бу гомерег езне саклап кал у өчен зарур. Берег езнең дә
баш ыннан бер генә бөртек чәче дә төшмәс, – диде ул.
35 Шулай диг әч, Паул, икмәкне кулларына алып, Аллаһ ыг а шөкрана кылд ы һәм
сынд ырып ашый башлад ы. 36 Шунда барысын ың да күңелләре күтәрелеп ашарга
утырд ылар. 37 Без корабта бөтенесе ике йөз җитмеш алт ы җан идек. 38 Ашап туй
гач, корабн ы җиңеләйт ү өчен, диңг езчеләр булган бодайн ы диңг езгә ташлад ылар.
21

* 27:28 ...егерм е саж ин чам асы...

– Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: егерме орг уя; орг уя –
озынл ык үлчәү берәмлег е, 1,8 м чамасы.
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Көймәнең җимерелүе, кешеләрнең исән калуы
39 Көн туг ач, диңг езчеләр алларындаг ы җирне тан ымад ылар, ләк ин анда сөз әк
ярл ы нинд идер култ ык күрделәр һәм, булд ырып булса, кораб белән шул яр буена
килеп туктарга теләделәр. 40 Якорьларн ы чабып өзгәч, корабн ың койрыг ында ур
нашк ан бору ишкәкләрен ычк ынд ырд ылар һәм алг ы җилкәнне җил уңаена көйлә
деләр. Кораб ярга таба юл алд ы, 41 ләк ин комга килеп утырд ы. Корабн ың борын ы
кузгатмасл ык бул ып эләг еп калд ы, ә койрык өлеше дулк ын көче белән җимерелә
башлад ы.
42 Гаскәриләр, тотк ыннарн ың бер әрс е йөз еп кит еп качмасын дип, аларн ы үте
рергә ния тләделәр. 43 Әмма йөзбаш ы, Паулн ы котк арып кал у теләг е белән, аларн ы
туктатт ы һәм башта йөзә бел үчеләргә суга сикереп ярга чыгарга кушт ы.
44 – Калг аннарыг ыз йә такт аларг а, йә корабт аг ы бер әр нәрс әг ә тот ын ып йөз е
гез, – диде ул.
Шулай итеп барысы да кот ыл ып җиргә чыкт ы.
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Паул Мальта утравында

Исән-имин ярга чыг ып җиткәч, утраун ың Мальта дип атал уы н белдек.
Утрау кешеләре безгә гадәттән тыш кунакч ыл булд ылар. Яңг ыр ява баш
лаганга һәм салк ын булганга күрә, учак якт ылар һәм безнең барыбызн ы да учак
янына чак ырд ылар. 3 Паул үзе җыеп алып килгән бер кочак чыбык-чабыкны учакк а
салгач, шунда эсседән бер зәһәр елан атыл ып чыг ып, аның кул ына ябыш ып кал
ды. 4 Утрау кешеләре, аның кул ында асыл ын ып торган еланн ы күреп, бер-берсенә:
– Бу адәм кеше үтерүче булса кирәк. Диңг ездән кот ылса да, гаделлек алиһәсе
аны исән калд ырмад ы, – диештеләр.
5 Әмма Паул еланн ы утк а селкеп төшерде һәм аз гына да җәр әхәтләнмәде. 6 Ке
шеләр, ул шешенер яки кинәт егыл ып үләр, дип көттеләр. Әмма озак көткәннән
соң, аңа һичн инд и зарар булмаганл ыг ын күреп, фикерләрен үзгәрттеләр:
– Ул – кайсыд ыр бер илаһ, – диделәр алар.
7 Шул урыннан ерак түг ел утрау башл ыг ы Попл ин ың хуҗ ал ыг ы урнашк ан иде.
Ул безне үз йорт ына чак ырд ы һәм өч көн буе дусларча кунак итте. 8 Попл ин ың
атасы бизгәк һәм корсак авыруы белән җәфалан ып ята иде. Паул аның янына ке
реп дога кылд ы һәм, өстенә кулларын куеп, аны савыкт ырд ы. 9 Бу вак ыйгадан соң
утраудаг ы башк а авырулар да Паул янына килделәр һәм савыкт ырылд ылар. 10 Ут
рауда яшәүче кешеләр безгә күп хөрмәт күрсәттеләр, ә китәргә җыенгач, кирәкле
әйберләр белән тәэм ин иттеләр.
1
2

Паулның Римга килүе
Мальта утравында өч ай торганнан соң, анда кышлаган бер корабк а утырып
юлг а чыкт ык. Кораб Искәндәрия шәһәренеке бул ып, аның борын ына күк иге
зәкләре* сурәте төшерелгән иде. 12 Сурак үсәй шәһәренә килеп җиткәч, анда өч
11

* 28:11 Күк

игезәкләре – греклар мифолог иясендә диңг езчеләрне сакл ый торг ан ике илаһ.
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көн булд ык. 13 Аннан Риг иу н шәһәренә килдек. Икенче көнне, көнья к җиле исә
башлагач, Риг иу ннан киттек һәм ике көндә Пот иул уй шәһәренә килеп җиттек.
14 Ул шәһәрдә имандашларыбызн ы очратт ык, һәм алар бер атнаг а үзләр е янында
кал уыбызн ы үтенделәр.
Шулай без Римга килеп җиттек. 15 Андаг ы имандашлар, безнең хакта ишеткәч,
Апп и мәйдан ы һәм Өч кунакх анә шәһәрләре янына тикле җитеп, безне карш ы
алырга килгәннәр. Аларн ы күргәч, Паул Аллаһ ыга шөкрана кылд ы, аның күңе
ле күтәрелде. 16 Рим шәһәрендә Паулга сак аст ында ялг ыз яшәргә рөхсәт ителде.
Күренекле яһүд иләр белән очраш у
Римга килеп, өч көн торганнан соң, Паул яһүд иләрнең башл ыкларын бергә
җыел ырга чак ырд ы. Җыелгач, Паул аларга:
– Туг анн ар! Үз халк ыбызг а яки атал арыбызн ың йол ал арын а карш ы һичб ер
нәрс ә эшләмәс әм дә, мин Иерусал имдә тотк ын булд ым һәм римл ыл ар кул ы
на тапш ырылд ым, – диде. – 18 Алар миннән сорау алг аннан соң, үлемг ә хөкем
итәрлек һичн инд и гаеб ем булмаг анг а күр ә азат итәрг ә теләг әннәр иде. 19 Әмма,
яһүд иләр моңа карш ы килг әнлект ән, мин кайсарг а мөр әҗәг ать итәрг ә мәҗбүр
булд ым, ләк ин үз халк ымн ы нәрс әдә дә булса гаепләү максат ы белән түг ел. 20 Шу
ңа күр ә мин сезне очраш ып сөйләшерг ә чак ырд ым. Шуш ы бог ауларым Исраи л
баглаг ан өмет өчен бит.
21 Ә яһүд иләр аңа:
– Без Яһүд ия дән синең хакта хатлар да алмад ык, Яһүд ия дән килгән туганнар
ның берсе дә синең хакта һичн инд и хәбәр җиткермәде һәм начар сүзләр сөйләмә
де. 22 Хәер, без фикерләреңне үзеңнән ишетергә теләр идек, чөнк и безгә билг еле
булганча, һәрк айда бу мәзһәбкә карш ы сөйл иләр, – диделәр.
23 Алар Паул белән башк а бер көнне очраш ырг а килешт еләр. Билг еләнг ән көнне
Паул яшәгән йортк а элек килгәннән дә күбрәк кешеләр килде. Ул иртәдән кичкә
тикле Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ында аңлатт ы, Гайсә турында Муса кан ун ыннан һәм
пәйгамбәрләр язмаларыннан дәл илләр китереп, аларн ы инанд ырырга тырышт ы.
24 Кайб ерләр е аның сүзләр енә инанд ылар, кайб ерләр е исә ышанмад ылар 25 һәм
бер-берсе белән килешә алм ыйча тарал ышт ылар. Алар китәргә җыенганда, Паул
болай диде:
– Изг е Рух сезнең аталарыг ызга Ишаг ыйя пәйгамбәр арк ыл ы дөрес әйт кән:
26
«Бу хал ык янына бар да әйт:
Ничек кенә тыңласаг ыз да – аңламассыз,
ничек кенә карасаг ыз да – күрмәссез.
27
Чөнк и бу хал ыкн ың йөрәг ен май баск ан.
Көчкә генә ишетә колаклары,
күзләрен дә алар йомганнар.
Әгәр шулай булмаса,
күзләре белән күрерләр,
колаклары белән ишетерләр иде.
Йөрәкләре белән аңларлар,
17
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Рәсүлләр 28

Миңа таба борыл ырлар,
һәм Мин аларн ы савыкт ырыр идем»*.
28 Шуңа күр ә сезг ә мәгъл үм булсын: Аллаһ ын ың котк аруы турынд аг ы хәб әр
яһүд и булмаган хал ыкларга җибәрелгән һәм аны алар тыңларлар, – диде Паул.
[29 Ул шулай дигәннән соң, яһүд иләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә тарал ыш
тылар.]*
30 Ә Паул үзе түләп торг ан йортт а ике ел буе яшәде һәм янына кил үчеләрнең ба
рысын да кабул итте. 31 Ул, кыюл ык белән һәм карш ыл ыкларга очрам ыйча, Аллаһ ы
Патшал ыг ы турында сөйләде һәм Хак им Гайсә Мәсих хак ында өйрәтте.

* 28:26-27 Караг ыз:
* 28:29 Бу

«Ишаг ыйя», 6:9-10.
аять иң борынг ы кулъязмаларда юк.
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Ягъкубтан хат
Дөнья буйлап таралган уни ке ыругк а* с Аллаһ ы һәм с Хак имебез Гайсә сМәсих
кол ы Ягък убтан сәлам!
1

Сынаулар һәм иман
Имандашларым, төрле сынауларга эләг үне үзегезгә зур шатлык дип кабул итегез.
Иман ыг ыз сынал у түземлек туд ыруы н сез беләсез бит. 4 Сезнең һичн инд и кимче
лекләрсез кам ил һәм бер бөтен бул уы г ыз өчен, түземлек үз эшен башк арып чыксын.
5 Әгәр кайсыг ызн ың да булс а зир әклег е булм ас а, ул вак ытт а аны Алл аһ ыд ан
сорасын, һәм ул аңа бир еләчәк, чөнк и Аллаһ ы юмарт һәм, берс ен дә шелт әлә
мичә, барысына да бир ә. 6 Ләк ин сез, инан ып, һич тә шикләнм ичә сорарг а тиеш,
чөнк и шиклән үчеләр җил куы п йөрт кән, бер якт ан икенче якк а бәр елә торг ан
диңг ез дулк ын ына охшаг аннар. 7 Анд ый кеше сРаббыдан нәрс әдер алырм ын дип
уйламасын. 8 Монд ый кеше икелән үчән, үзенең кылг ан гамәлләр ендә нык тор
маучан була бит.
9 Мохт аҗ имандаш үзенең югары дәр әҗәг ә күт әр ел үе белән горурлансын. 10 Бай
исә үзенең түбән дәрәҗәгә төшерел үе белән горурлансын, чөнк и ул кырг ый чәчәк
шикелле юкк а чыгачак. 11 Коя ш чыг ып, көйдерг еч эсселек башлана, эсседән үлән
сула, аның чәчәг е коела һәм мат урл ыг ы югала. Байлар да шулай ук үзләренең эш
ләрен эшләгәндә сулачак.
12 Сынауларг а түзг ән кеше бәхетле: алар аша узып, ул Аллаһ ы Үзен сөючеләрг ә
вәгъдә иткән торм ыш таҗ ын алыр. 13 Котк ыга төшкәннәрнең берсе дә: «Бу кот
кы Аллаһ ы тарафыннан җибәрелгән», – дип әйтергә тиеш түг ел, чөнк и явызл ык
Аллаһ ын ы вәсвәсәләндерә алм ый һәм Аллаһ ы Үзе беркемне дә вәсвәсәләндерм и.
14 Һәркемне үзенең үк хайв ан и теләкләр е вәсв әс әг ә сала, алар аны кызыкт ырып
алып кереп китә һәм тозакк а эләктерә. 15 Шуннан соң хайван и теләк, ярал ып, сгө
наһн ы туд ыра, ә гөнаһ ныг ыгач – үлемне.
16 Үзег езг ә алдан ырг а ирек бирмәг ез, газиз имандашларым. 17 Һәр игелекле һәм
кам ил бүләк югарыдан, күк якт ыл ыклары Атасыннан килә. Ул һәрвак ыт үзгәреш
сез һәм һичк айчан, борыл ып, караңг ыл ык туд ырм ый*. 18 Бар иткәннәре арасында
2

3

* 1:1 Уни к е

ыруг – дөнья г а таралг ан мәсихче яһүд иләр яисә дөнья даг ы барл ык мәсихчеләр.
караңгылык тудырмый. – Монда Аллаһ ы Тәг аләнең үзг әрешсез бул уы, күк
җисемнәренең торышларын үзг әрт еп, караңг ыл ык булд ырулары һәм башк а күренешкә ке
рүләре белән капма-каршы куела.

* 1:17 ...борылып,

1656

Ягък убтан хат 1, 2

безнең беренче җимеш бул уыбызн ы теләп, Ул безне хак ыйк ать сүзе аша Үз ихт ы
яры белән туд ырд ы.
Тыңлагыз һәм үтәгез
Газиз имандашларым, шуңа игът ибар итег ез: һәркем тыңларга өлг ер бул ырга,
ә сөйләргә һәм ачулан ырга ашыкмаск а тиеш, 20 чөнк и кеше ачуы Аллаһ ы теләгән
тәкъва торм ышк а алып килм и. 21 Шулай итеп, бөтен әхлак ый шакш ыл ыктан һәм
башка төрле яманл ыктан ваз кичегез. Йөрәкләрегез туфраг ына утырт ылган Аллаһ ы
сүзен тыйнакл ык белән кабул итег ез, ул сүз җаннарыг ызн ы котк ара ала.
22 Сүзне тыңлап кына үз-үзегезне алдамаг ыз, ә аны үтәг ез. 23 Кем дә булса Аллаһ ы
сүзенә колак сала, ләк ин аны үтәм и икән, ул үз йөзен көзг едән карауч ыга охшап
кала: 24 үзенә җентекләп карый да, читкәрәк кит ү белән, йөзенең нинд илег ен шун
дук оныта. 25 Әмма кем дә кем Аллаһ ын ың кам ил иреклелек сКан ун ын игът ибар
белән тикшерә һәм, шулай дәвам итеп, ишеткәнен онытм ыйча башк ара икән, ул
үз эшләрендә бәхетле бул ыр.
26 Әгәр кем дә булса үзен Аллаһ ыг а табын уч ы дип сан ый, ләк ин телен тыйм ый
икән, бу вак ытта ул үзен алд ый гына, һәм аның Аллаһ ыга табын улары берн игә
торм ый. 27 Аллаһ ы с Ата Үз карш ында саф, эчкерсез санаган табын у – ятимнәрнең,
тол хат ыннарн ың кайг ылары белән уртаклаш ып, алар турында кайг ырт у һәм үзең
не, нәҗесләм ичә, фан и дөнья дан саклау.
19

2

Һәркемгә тигез карагыз

Имандашларым минем, иң бөек Хакимебез Гайсә Мәсихкә симан итүчеләр
буларак, һәркемгә тигез карагыз. 2 Әйтик, җыел
 ышыгызга бай киенгән, алтын
балдаклы кеше һәм шулай ук тузган кием кигән ярлы кеше дә килә, ди. 3 Бай киен
гән кешегә аерым игътибар биреп: «Менә монда, бу яхшы урынга утырыгыз», – дип
әйтәсез, ярлыга исә: «Әнә тегендә бас» яисә «Аягым очына утыр», – дисез. 4 Шуның
белән үз арагызда бер-берегезне аерып карыйсыз һәм начар фикерләргә таянучы хө
кемчегә охшап каласыз түгелме? 5 Тыңлагыз, газиз имандашларым! Үзен яратучыларга
вәгъдә иткән Патшалыкның варислары һәм бай иманлы булсыннар дип, Аллаһы бу
дөньяның ярлыларын сайлап алмадымыни?! 6 Сез исә ярлыларны мәсхәрәлисез. Сез
не җәберләүчеләр һәм мәхкәмә алдына сөйрәүчеләр – байлар түгелмени инде?! 7 Сез
йөртә торган исемне – Мәсихнең яхшы исемен яманлаучылар шулар түгелмени?!
8 Әгәр сез сИзге язмада әйт елг ән: «Якын ыңн ы үзеңне яратк ан кеб ек ярат»* диг ән
с
Аллаһ ы Патшал ыг ы кан ун ын үтисез икән, дөрес эшл исез. 9 Ләк ин әгәр һәркемгә
дә тиг ез карамасаг ыз, гөнаһ кыласыз һәм Кан ун сезне с җиная тьчеләр итеп күрсәтә.
10 Кем дә кем Кан унн ы тул ысынча үти, әмма аның бер генә таләб ен бозса да, бө
тен Кан унн ы бозуда гаепле. 11 Чөнк и «Зина кылма»* дип әйт кән Аллаһ ы шулай ук
«Үтермә»* дип тә әйт кән. Һәм шуңа күрә дә, әгәр зина кылмасаң, ләк ин үтерсәң,
1

* 2:8 Караг ыз:

«Левиләр», 19:18.
«Чыг ыш», 20:14; «Кан ун», 5:18.
2:11 Караг ыз: «Чыг ыш», 20:13; «Кан ун», 5:17.

* 2:11 Караг ыз:
*
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син Кан унн ы бозуч ы буласың. 12 Иреклелек кан ун ы буенча хөкем ителәсе кеше
ләр буларак сөйләг ез һәм гамәл кыл ыг ыз. 13 Рәх имлелек күрсәтмәгәннәргә хөкем
рәх имсез бул ыр. Рәх имлелек исә хөкемнән өстен тора!
Иман һәм эшләр
Әгәр кем дә булса: «Мин иман итәм», – дип әйтә, ә эштә күрсәтм и икән, иман
дашларым, моннан ни файда? Анд ый иман аны котк ара алам ы? 15 Әгәр имандаш
ир-ат йә хатын-кыз киемгә яки ризыкка мохтаҗ булып, сезнең берәрегез: 16 «Иминлек
белән китег ез. Җыл ын ыг ыз һәм яхш ы итеп туклан ыг ыз!» – дип әйтсә, әмма аларга
торм ышта кирәк булган нәрсәләрне бирмәсә, бу сүзләрдән ни файда? 17 Иман да
шулай. Гамәлсез иман үзе үк үле була.
18 Ләкин кемдер: «Синең – иман, ә минем эшләр бар!» – дип әйтер. Син миңа
үзеңнең иманыңны гамәлләрдән башка күрсәт. Ә мин сиңа үз иманымны кылган
гамәлләрем белән күрсәтермен! 19 Син Аллаһының бер булуына ышанасың. Яхшы!
Хәтта җеннәр дә моңа ышана һәм калтырап тора. 20 Әй, син, төпсез кеше! Иманның
гамәлдән башка файдасыз булуына дәлилләр телисеңме? 21 Әллә атабыз Ибраһим,
үз углы Исхакны смәзбәхкә корбан рәвешендә алып килеп, эш-гамәлләре белән
Аллаһы тарафыннан сакланмаганмы? 22 Күрәсең ки, аның иманы кылган гамәлләре
белән бергә үрелеп барган һәм шул гамәлләре аркылы иманы камилләшкән. 23 Изге
язмадагы: «Ибраһим Аллаһыга ышанды, һәм моның белән тәкъва булып саналды»*
дигән сүзләр тормышка ашты. Шулай итеп, ул «Аллаһы дусты»* дип аталды. 24 Күрә
сез, кеше иман белән генә түгел, бәлки кылган гамәлләре белән Аллаһы тарафыннан
аклана. 25 Хәбәрчеләрне сыендырып һәм аларга башка юлдан качарга ярдәм итеп,
фахишә Рәхәб тә кылган гамәленә карап, Аллаһы тарафыннан акланган*. 26 Шулай
итеп, рухсыз тән үле булгандай, иман да кылынган гамәлдән башка үледер.
14

3

Игът ибар белән сөйләргә өндәү

Имандашларым, араг ыздан бары кайберләрег ез генә укыт уч ы булсын. Сез
беләсез: без укыт уч ы буларак, башк аларга караганда ныграк хөкем ителербез.
2 Без барыбыз да төрлечә абынабыз бит. Сүз белән гөнаһ кылм ый торг ан кеше ка
мил, ул үзенең бөтен тәнен тыя белә. 3 Тыңласыннар өчен, без атларн ың авызына
авызл ык кидерәбез һәм, шулай итеп, аларн ың гәүдәләре белән идарә итә алабыз.
4 Әйдәг ез, корабларн ы мисал итеп кит ерик. Зур булсалар да һәм көчле җилләр бе
лән куы п йөртелсәләр дә, алар бик кечкенә кораб койрыг ы ярдәмендә койрыкч ы
теләгән якк а идарә ителәләр. 5 Тел дә шулай ук, гәүдәнең кечкенә генә әгъзасы
булса да, бөек нәрсәләр белән мактана ала. Уйла: нинд и кечкенә очк ын зур ур
манн ы янд ырып җибәрергә мөмк ин. 6 Тел дә – ут. Тәнебезнең әгъзалары арасында
ул – яманл ык дөньясы. Ул бөтен тәнебезне нәҗесл и һәм торм ыш ыбыз агыш ында
янг ын чыгара. Аның үзен исә җәһәннәм уты кабызып җибәрә.
1

* 2:23 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 15:6.
«II Елъязма», 20:7; «Ишаг ыйя», 41:8.
2:25 Караг ыз: «Ешуа», 6:22-25.

* 2:23 Караг ыз:
*
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7 Һәрт өрле хайв анн ар, кошл ар, сөйр әл үчеләр һәм диңг ез хайв анн арын кеше
үзенә буйсынд ыра ала һәм буйсынд ырд ы да. 8 Ләк ин беркем дә телне буйсынд ыра
алм ый: ул тыелг ысыз, усал һәм үтерг еч агулар белән тул ы. 9 Телебез белән Атабыз
Раббын ы данл ыйбыз, шул ук тел белән Аллаһ ыга охшашл ы итеп ярат ылган кеше
ләрне карг ыйбыз. 10 Бер үк авыздан данлаулар да, карг ышлар да чыга. Имандашла
рым, алай бул ырга тиеш түг ел. 11 Бер чишмәдән төче һәм тозл ы су ага алам ы әллә?!
12 Имандашларым, инҗ ир агач ы – зәйт үн, ә йөз ем чыбыг ы инҗ ир җимеше бир ә
алам ын и? Тозл ы чишмә дә төче су бирә алм ый.

Чын зирәклек
Араг ызда кайсыг ыз зирәк һәм акылл ы, ул үзенең шунд ый икәнлег ен игелекле
торм ыш ы, зирәк тыйнакл ык туд ырган гамәлләре белән күрсәтсен. 14 Ләк ин йө
рәкләрег ездә ачы көнчелек һәм үз-үзеңне генә ярат у яшәсә, мактанмаг ыз, хак ый
катькә карш ы ялганламаг ыз. 15 Анд ый зирәклек югарыдан түг ел, ул дөнья н ык ы;
рух и түг ел, ул җеннәрдән килә. 16 Чөнк и көнчелек һәм үз-үзеңне генә ярат у бар
урында тәрт ипсезлек тә, һәртөрле явыз эшләр дә була. 17 Ә югарыдан кил үче зи
рәклек, беренчедән, саф, шулай ук тын ычл ык сөючән, йомшак күңелле, аек акыл
белән тыңлаучан, шәфк атьлелек һәм игелекле җимешләр белән тул ы, кешеләрне
аерм ый торган һәм эчкерсездер. 18 сТәкъвал ык орл ыкларын тын ычл ыкта чәчәләр
һәм ул орл ыклар тын ычл ык булд ыруч ыларга уңыш китерә.
13
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Дөнья белән дус кеше – Аллаһы дошманы

1 Араг ыздаг ы низ аг һәм талашлар кайдан килә? Сездә көр әшеп яши торг ан
көчле теләкләрдән килеп чыкм ыйм ын и алар? 2 Сез нәрсәдер тел исез, ләк ин
ала алм ыйсыз, мон ың өчен хәтта үтерәсез, бик кат ы тел исез, ләк ин теләгәнег езгә
ирешә алм ыйсыз. Сез талашасыз һәм көрәшәсез. Аллаһ ыдан сорамаганга күрә, те
ләгәнег езне ала алм ыйсыз. 3 Сорасаг ыз да ала алмассыз, чөнк и сораганнарыг ызн ы
үз хозурл ыкларыг ызга куллан ырга теләп, яман ния т белән сорыйсыз бит.
4 Аллаһ ыг а тугры булмаг аннар, сез дөнья н ы ярат ун ың Аллаһ ы белән дошман
бул уга бәрабәр икәнен белм исезме әллә?! Дөнья белән дус бул ырга теләүче кеше
Аллаһ ыга дошман була. 5 Яки сез Изг е язмада: «Аллаһ ы безгә салган рухн ы, көнләп,
бик нык ашк ын ып тел и...»* дигән сүзләр юкк а гына әйтелгән, дип уйл ыйсызм ы?
6 Ләк ин Аллаһ ы бирә торган смәрхәмәт таг ын да зуррак. Менә шуңа күрә Изг е язмада:
«Аллаһ ы тәкәбберләргә карш ы тора,
ә тыйнак-күндәмнәргә мәрхәмәтен бирә»*, –
дип әйтелгән. 7 Шулай икән, үзег езне Аллаһ ыга буйсынд ырыг ыз. сИбл искә кар
шыл ык күрсәтег ез, һәм ул сездән качар. 8 Аллаһ ыга якынлаш ыг ыз, шунда Ул да
сезг ә якынаер. Әй гөнаһл ылар, кулларыг ызн ы чистарт ыг ыз! Әй икелән үчеләр,
йөрәкләрег езне пакьләндерег ез! 9 Хәсрәтләнег ез, ачын ыг ыз һәм ыңг ыраш ыг ыз!

* 4:5 Алл аһы

безгә салган рухны, көнләп, бик нык ашкынып тели – Бу сүзләрне «Аллаһ ы безг ә
салг ан рухта көчле теләкләр бар» дип тә аңларг а мөмк ин.
* 4:6 Караг ыз: «Гыйбр әтле сүзләр», 3:34.
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Көл үег ез – кайг ыга, шатл ыг ыг ыз моң-зарга әйләнсен. 10 Раббы алд ында үзег езне
буйсын учан тот ыг ыз, һәм Ул сезне югары күтәрер.
11 Имандашларым, бер-берегезне яманламаг ыз. Үзенең имандаш ын яманлауч ы
һәм хөкем итүче Кан унн ы да яманл ый һәм хөкем итә. Ә Кан унн ы хөкем итсәң,
син – Кан унн ы үтәүче түг ел, ә аны хөкем итүче. 12 Кан ун Чыгаруч ы һәм Хөкемче
бары тик бер генә. Ул гына котк ара һәм һәлак итә ала. Шулай булгач, башк аларн ы
хөкем итәргә кем соң син?
Масаючанлыкны кисәтү
«Бүг ен яки иртәгә без фәлән шәһәргә китәрбез һәм анда ел буе торырбыз, са
ту итеп, зур табыш алырбыз», – дип сөйләүчеләр, хәзер сез тыңлаг ыз. 14 Сез хәтта
иртәгә торм ыш ыг ызда нәрсә буласын да белм исез. Сез аз гына күренеп алуч ы, ә
аннары юкк а чыг уч ы томан кебек. 15 Аның урын ына сез: «Әгәр Раббы насыйп итсә,
без исән бул ырбыз һәм мон ы яки тег ене эшләрбез», – дип әйтергә тиеш. 16 Ләк ин
сез, чынл ыкта, тәкәбберләнәсез һәм масаясыз гына. Һәр масаючанл ык – явызл ык!
17 Шулай итеп, кем дә кем кайсы яхш ы эшне эшләрг ә тиешлекне белеп тә, алай
эшләмәсә, гөнаһ кылган була.
13

5

Байларга кисәтү

Байлар, сез тыңлаг ыз! Сезгә якынлаша торган бәхетсезлекләрдән ыңг ыраш ып
елаг ыз. 2 Сезнең байл ыг ыг ыз череп беткән, киемнәрег езне көя ашап бетергән.
3 Алтын-көмешләрегез тут ыкк ан! Бу тут ык сезг ә карш ы дәл ил бул ыр һәм тәнег езне
уттай ашар. Байл ыкн ы шуш ы соңг ы көннәрдә туплад ыг ыз. 4 Кырларыг ызда сез
нең өчен уңыш җыйганнарн ы алдап, хезмәт хак ын түләмәдег ез. Тыңлаг ыз: хак ы
түләнмәгән хезмәт сезгә карш ы кычк ыра. Уракч ыларн ың ачы тавышлары Күкләр
Хуҗ асы Раббын ың колакларына барып ишетелде. 5 Җирдә сез байл ыкта һәм ләз
зәттә яшәдег ез. Сез үзег езне суг ым көнендә симерт тег ез. 6 Гаепсезне хөкем итеп
үтердег ез; ул сезгә карш ы килм и.
1

Сабырлык һәм дога кылу
Имандашлар, Хак имебез Гайсә килгәнче сабыр бул ыг ыз. Игенче дә, көзг е һәм
язг ы яңг ырлар яуг анч ы, үз җиреннән сабырл ык белән кыйммәтле уңыш көтә.
8 Сез дә сабыр бул ыг ыз. Күңелег езне ныг ыт ыг ыз, чөнк и Хак имеб ез киләчәк көн
якын. 9 Имандашлар, бер-берегезгә карш ы әләкләмәг ез, югыйсә хөкем ителерсез.
Хөкемче инде ишек янында тора.
10 Иманд ашл ар, Раббы исеменнән сөйләг ән с пәйг амб әрләрнең газ апл ан уы н
нан һәм түз емлег еннән үрнәк алыг ыз. 11 Түз еп нык торг анн арн ы без бәхетле
дип атыйбыз. Сез Әюбнең түз емлег е турында ишетт ег ез һәм Раббын ың ахырда
аның белән нәрс ә эшләг әнлег ен күрдег ез; Раббы шәфк атьлелек белән тул ы һәм
рәх имле бит*.
7

* 5:11 Караг ыз:

«Чыгыш», 34:6-7; «Әюб», 1:21-22; «Зәбур», 102:8.
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12 Иң элек, имандашларым, ант итмәг ез; күк-җир белән дә, йә башк а нәрс ә бе
лән дә ант итмәг ез. Аллаһ ы хөкеменә эләкмәс өчен, сезнең «Әйе» дигәнег ез «Әйе»
булсын, «Юк» – «Юк» булсын.
13 Сезнең бер әр ег ез газ ап чиг ә икән, дог а кылсын. Бәхетлеләр ег ез макт ау җыр
лары җырласын. 14 Авыру булганнарыг ыз симан итүчеләр бердәмлег е сөлкәннәрен
чак ырсын һәм алар, Хак им исеме белән аңа зәйт үн мае сөртеп, аның өчен дога
кылсыннар. 15 Иман белән кыл ынган дога авырун ы сәламәтләндерер, Хак имебез
аны аякк а баст ырыр. Әгәр гөнаһлар кылган булса, ул кичерелер. 16 Шулай итеп,
савыг у өчен, бер-берегез алд ында гөнаһларыг ызн ы тан ыг ыз һәм бер-берегез өчен
дога кыл ыг ыз. Тәкъва кеше догасы зур куә ткә һәм көчле тәэсиргә ия. 17 Ильяс без
нең кебек үк кеше булган. Яңг ыр яумасын өчен, ул тырышл ык белән дога кылган
һәм ул җирдә өч ел ярым яңг ыр яумаган. 18 Соң ыннан ул таг ын дога кылган, һәм
күк яңг ыр җибәргән, җир уңыш китергән*.
19 Иманд ашл арым, әгәр сезнең бер әр ег ез хак ыйк атьт ән читләшеп, икенчег ез
аны хак ыйк ать кочаг ына кире кайтарса, 20 ул вак ытта белег ез: гөнаһл ын ы ялган
юлыннан кире кайтаруч ы кеше бу гөнаһл ын ың җан ын үлемнән котк арыр һәм күп
гөнаһларн ы юкк а чыгарыр.

* 5:18 Караг ыз:

«III Патшалар», 18:41-45.
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Петердән беренче хат

Гайсә сМәсихнең срәсүле Петердән Понт та, Гәләт ия дә, Кәппәд үк ия дә, Асия
өлкәсендә һәм Бит ун ия дә килмешәк бул ып тарал ып яшәүче сайланганнарга
сәлам! 2 с Атабыз с Аллаһ ын ың алдан белеп торуы буенча, Рух ын ың сезне изг е итүе
аша, Гайсә Мәсихкә итагатьле бул у өчен һәм өстег езгә кан ы сибелеп чистарын у
өчен сайланд ыг ыз сез.
Сезгә смәрхәмәт һәм иминлек мул итеп бирелсен!
1

Яңа өмет
3 с Хак имеб ез

Гайсә Мәсихнең Алласына һәм Атасына дан! Ул, бөек мәрхәмәте
белән Гайсә Мәсихне үледән терелтеп, безне яңадан туд ырд ы һәм безгә тере өмет
бирде. 4 Ул мон ы күкләрдә сезнең өчен сакланган черемәс, пакь, шиңмәс мира
сыг ыз булсын өчен эшләде. 5 Ахыр заманда ачыл ырга әзер кот ыл у өчен, Аллаһ ы
сезне иман итүег ез аша Үзенең кодрәте белән саклап тора, 6 шуңа күрә хәзер кыск а
вак ытл ы төрле сынаулардан газап чигәргә тиеш булсаг ыз да, кот ылачаг ыг ызга куа
ныг ыз. 7 Монд ый сынауларда иман ыг ызн ың дөреслег е раслана. Хәтта фан и алт ын
да ут белән сынала, иман ыг ыз исә алт ыннан кыйммәтрәк. Сыналган иман ыг ыз,
Гайсә Мәсих килгәндә, сезгә мактау, дан һәм хөрмәт китерер. 8-9 Күрмәгән килеш
сез Гайсә Мәсихне яратасыз, хәзер күрмәсәг ез дә, Аңа иман итәсез һәм иман ы
гызн ың максат ына, җан ыг ызн ың кот ыл уы на ирешеп, әйтеп бетерг есез һәм ифрат
зур куан ыч белән шатланасыз.
10 Сезг ә бир еләчәк мәрхәмәт турында алдан күр еп әйт кән спәйг амб әрләр бу ко
тыл у хак ында уйланганнар һәм җент екләп тикшергәннәр. 11 Пәйгамбәрләрдәг е
Мәсих Рух ы Мәсихнең газап чигәчәг е һәм соң ыннан киләчәк дан турында алдан
әйт кән, һәм алар Рухн ың кемне һәм кайсы вак ытк а күрсәт үен аңларга тырышк ан
нар. 12 Үзләре өчен түг ел, ә сезнең өчен хезмәт итүләре ачылган аларга. Алар игълан
иткән нәрсәләрне күктән җибәрелгән сИзг е Рух аша с Яхш ы хәбәрне алып килгән
кешеләр соң ыннан сезгә сөйләделәр бит. Хәтта сфәрештәләр дә игълан ителгәннәр
турында аңларга тел иләр.
Изге булыгыз
Шуңа күрә, акыл ыг ызн ы җиг еп эшләргә әзер торыг ыз, аек акылл ы бул ыг ыз,
Гайсә Мәсих килгәндә, сезгә биреләчәк мәрхәмәткә тулысынча өмет баглагыз. 14 Тың
лаучан балалар сыман бул ыг ыз, Яхш ы хәбәр турында белмәгән вак ыт ыг ыздаг ы тән
нәфесләренә иярмәг ез. 15 Киресенчә, сезне чак ырган Аллаһ ы изг е булгандай, үзег ез
13
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дә бар гамәлләрег ездә изг е бул ыг ыз. 16 сИзг е язмада: «Изг е бул ыг ыз, чөнк и Мин
изг е»*, – дип язылган бит. 17 Һәркемне эшенә карап, тиг ез Хөкем итүчене Атам дип
атыйсыз икән, бу дөнья да мосафир булган вак ыт ыг ызда гомерег езне курк у кат ыш
тирән хөрмәт белән үткәрег ез. 18 Сез беләсез: ата-бабаларыгыздан тапш ырылган
мәгънәсез торм ыштан алтын-көмештәй фан и нәрсәләр белән түг ел, 19 гаепсез һәм
пакь бәрәнгә охшаган Мәсихнең кадерле кан ы белән сйол ып алынд ыг ыз. 20 Мәсих
дөнья ярат ылганч ы ук сайланган иде инде, әмма сезнең өчен соңг ы вак ытта гына
ачылд ы. 21 Мәсихне үледән терелтеп, Аңа с дан биргән Аллаһ ыга сез Мәсих аша
иман итәсез. Шулай итеп, иман ыг ыз һәм өметег ез Аллаһ ыда була.
22 Хак ыйк атькә итаг ать итеп, имандашларыг ызн ы туг аннарча ярат ыр өчен, җан
нарыг ызн ы пакьләдег ез. Шулай булгач, бер-берегезне ихлас күңелдән ярат ыг ыз!
23 Фан и орл ыкт ан түг ел, фан и булмаг ан орл ыкт ан, Аллаһ ын ың тер е һәм мәңг елек
сүзе аша, яңадан туд ыг ыз бит. 24 Изг е язмада язылганча:
«Һәр җан иясе үлән кебек,
аның бөтен күркәмлег е кыр чәчәг е кебек;
үлән кибә,
чәчәк тә шиңә;
25
әмма сРаббы сүзе мәңг е булачак»*.
Ул – сезгә игълан ителгән Яхш ы хәбәр сүзе.

2

Тере таш һәм изге халык

1 Шулай итеп, һәрт өрле явызл ыкн ы һәм мәкерлекне, икейөзлелекне һәм көн
челекне, гайбәтне читкә ташлаг ыз. 2 Яңа туган сабыйлардай, пакь рух и сөт*
эчәргә омт ыл ыг ыз, шун ың белән үсеп, кот ыл уга ирешерсез, 3 чөнк и сез Раббын ың
игелег ен тат ыд ыг ыз.
4 Аңа – кешеләр яраксыз дип тапкан, әмма Аллаһ ы сайлаг ан кыйммәтле тер е
Ташк а килег ез, 5 һәм сезнең үзег ездән – тере ташлардан – рух и йорт төзелсен.
Шулай итеп, Гайсә Мәсих аша Аллаһ ыга мәгък уль рух и корбаннар китерүче изг е
с
рух ан илар бул ырсыз. 6 Изг е язмада болай дип әйтелгән:
«Менә, Мин кыйммәтле таш сайлад ым,
аны, иң мөһ им почмак таш ы итеп, Сионда* куя м.
Аңа ышанган кеше һич оятк а калмая чак»*.

Шулай итеп, Ул – сезнең өчен, симан итүчеләр өчен кыйммәтле Таш, ә ышан
мауч ылар өчен
«төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш,
7

* 1:16 Караг ыз:

«Левиләр», 19:2.
«Ишаг ыйя», 40:6-8.
2:2 Пакь рух и сөт – иман итүчеләрнең иман ын ныгыту өчен нәсыйхәт, ягън и Раббы сүз е.
2:6 Сио н – Иерус ал им шәһәр енең шигъри исеме.
2:6 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 28:16.

* 1:24-25 Караг ыз:
*
*
*
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8

иң мөһ им почмак таш ына әйләнде»*.
«Ул – абынд ыра торган таш,
сөрлектерә торган кыя»*.

Аллаһ ы сүзенә итагать итмәгәнгә, ышанмауч ылар ташк а абыналар, бу алар өчен
билг еләнгән дә бит.
9 Әмма сез – караңг ыл ыкт ан Үзенең гаҗәеп якт ыл ыг ына Чак ыруч ын ың шөһ
рәтле эшләрен игълан итү өчен сайланган нәсел, патша-руханилар*, изг е хал ык,
Аллаһ ын ың Үз халк ы*. 10 Кайчанд ыр сез хәтта хал ык та түг ел идег ез, ә хәзер Ал
лаһ ы халк ы булд ыг ыз. Кайчанд ыр сезгә шәфк ать күрсәтелмәгән иде, хәзер исә
шәфк атьне кабул иттег ез.
Аллаһының коллары булып яшәгез
Газиз дусларым! Сез – килмешәкләр һәм мосафирлар. Үтенәм сездән: җанга
карш ы көрәш үче сгөнаһл ы теләкләрдән тыел ып торыг ыз. 12 сМәҗ үсиләр сезне явыз
лык кыл учылар дип яманласалар да, игелекле эшләрегезне күреп, Аллаһ ы яныбызга
киләчәк көндә Аны данласыннар өчен, алар арасында үзег езне әдәпле тот ыг ыз.
13 Хак им Гайс ә хак ы өчен кешеләр арасында урнашт ырылг ан тәрт ипкә – ба
рысыннан өстен булган патшага, 14 җиная тьчеләрне җәзалау, игелек кыл уч ыларга
әҗерен бирү өчен патша куйган идарәчеләргә күндәм булыг ыз. 15 Чөнк и Аллаһ ының
ихт ыя ры шунд ый: игелек кыл уы г ыз белән акылсыз һәм надан кешеләрнең авызын
томалаг ыз. 16 Ирекле кешеләр булып яшәгез, әмма ирегегезне явызлыкны яшерү өчен
файдаланмаг ыз. Аллаһ ын ың коллары бул ып яшәг ез. 17 Һәммә кешеләрне хөрмәт
итег ез, имандашларн ы ярат ыг ыз, Аллаһ ыдан курк ыг ыз, патшан ы ихт ирам итег ез.
11

Мәсихнең михнәт чигүе – безнең өчен үрнәк
Хезмәтчеләр, яхш ы һәм миһербанл ы хуҗ аларыг ызга гына түг ел, кырыслары
на да курк у кат ыш тирән хөрмәт белән буйсын ыг ыз. 19 Берәрсе, нах акк а михнәт
чиккәндә, Аллаһ ы хак ында уйлап түземле булса, Аллаһ ы мон ы хуш күрә. 20 Гаеп
эш эшләгән өчен кыйналган вак ытта түземлек күрсәтәсез икән, мон ың ни макта
ныч ы бар?! Әмма инде игелек эшләп тә, михнәт чигәсез һәм шул чакта түземлек
күрсәтәсез икән, менә мон ы Аллаһ ы хуш күрә. 21 Сез шун ың өчен чак ырылд ыг ыз
бит. Үзенең эзләреннән баруы г ызн ы теләп, Мәсих сезгә үрнәк калд ырып, сезнең
өчен газап чикте. Шуңа күрә Аңардан үрнәк алыг ыз. Изг е язмада:
22
«Ул һичн инд и гөнаһ кылмад ы,
Аның теле ялган сүз сөйләмәде»*, –
дип язылган.
18

* 2:7 Караг ыз:

«Зәбур», 117:22.
«Ишаг ыйя», 8:14.
2:9 Патша-руханилар – бер үк вак ытт а патш ал ар да булг ан рух ан ил ар.
2:9 Караг ыз: «Чыг ыш», 19:5-6; «Кан ун», 7:6.
2:22 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 53:9.

* 2:8 Караг ыз:
*
*
*
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23 Мыск ыл ителг ән вак ытт а Ул Үзе мыск ыл итмәде, газ ап чиккәндә янап кур
кытмад ы, Үзен гадел Хөкем итүчегә тапш ырд ы. 24 Гөнаһ өчен үлеп, схакл ык өчен
яшәсеннәр дип, Ул безнең гөнаһларыбызн ы Үз тәнендә схачк а күтәрде. Сез Аның
яралары белән савыкт ырылд ыг ыз. 25 Адаш ып йөрүче сарыклар сыман идег ез сез,
әмма хәзер Көт үчег ез һәм җаннарыг ызн ы Саклауч ы янына әйләнеп кайтт ыг ыз.

3

Хатыннар һәм ирләр

Хат ыннар, сез дә шулай ирләрег езгә күндәм бул ыг ыз. Шун ың белән, ирләр
арасында Аллаһ ы сүзенә итагать итмәүче кайберәүләр булса, хат ын ын ың пакь
һәм Аллаһ ыдан курк ып яшәвен күргәч, Аллаһ ыга берсүзсез буйсындырыла алырлар
иде. 3 Мат урл ыг ыг ыз үрелгән чәч, алт ын бизәкләр, купш ы киемнәргә бәйле тыш
кы мат урл ык булмасын. 4 Чын мат урл ык ул – кешенең эчке яктан күркәм бул уы
һәм басынк ы, тын ыч рух ын ың мәңг е сулмас мат урл ыг ы. Аллаһ ы карш ында менә
шул бик кыйммәтле. 5 Элекке заманда Аллаһ ыга өмет баглаган изг е хат ыннар да
үзләрен шулай бизәгәннәр, ирләренә буйсын учан булганнар. 6 Мәсәлән, Сара да,
Ибраһ имн ы хуҗам-әфәндем дип атап, аңа күндәм булган. Сез дә, игелек кылсаг ыз
һәм һичн инд и курк уга бирешмәсәг ез, Сара кызлары бул ырсыз.
7 Ирләр, сез дә хат ынн арыг ызн ың үзег ездән көчс езр әк бул уы н ист ә тот ып,
аларга игът ибарл ы бул ып яшәг ез. Аларн ы хөрмәт итег ез, алар да сезнең кебек үк
Аллаһ ыдан торм ыш бүләг ен кабул итеп алалар бит. Шул рәвешчә догаларыг ызга
тотк арл ык булмас.
1-2

Гад еллек өчен михнәт чигү
8 Ниһ ая ть, һәммәг ез дә бер фикердә, миһербанл ы, туг ан җанл ы, шәфк атьле,
тыйнак бул ыг ыз. 9 Яманл ыкк а яманл ык белән яки ачул ы сүзләргә ачулан у белән
җавап кайтармаг ыз. Киресенчә, фат их а бирег ез, чөнк и сез фат их а кабул итәргә
чак ырылд ыг ыз. 10 Изг е язмада язылганча:
«Торм ышн ы ярат ырга,
ямьле көннәр күрергә теләүче
тыйсын телен яман сүздән,
сакласын авызын ялганнан.
11
Яманл ыктан читкә китеп, яхш ыл ык кылсын,
иминлек өчен тырышсын һәм шуңа омт ылсын,
12
чөнк и Раббын ың күзе төбәлгәндер тәкъва кешеләргә,
ялваруларын колак сал ып тыңл ый Ул,
явызл ык кыл уч ылардан исә Раббы йөз чөерә»*.

Игелек эшләргә омт ылсаг ыз, сезгә кем явызл ык кыл ыр? 14 Ә гаделлек өчен
газап чигәсез икән, сез бәхетле. Кешеләрнең янауларыннан курыкмаг ыз һәм бор
чылмаг ыз. 15 Әмма йөрәкләрег ездә Мәсихне Хак им буларак изг е дип олылаг ыз.
Өметег ез хак ында сездән хисап таләп итүче һәркемгә һәрвак ыт җавап бирергә әзер
13

* 3:10-12 Караг ыз:

«Зәбур», 33:13-17.
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бул ыг ыз, 16 ләк ин мон ы басынк ыл ык һәм ихт ирам белән эшләг ез, вөҗдан ыг ыз
саф булсын. Шул вак ытта, Мәсихнеке буларак игелекле яшәү рәвешег езне күреп,
сезне яманлаган гаепләүчеләр оятк а кал ырлар. 17 Игелекле эшләр кыл ып, Аллаһ ы
ихт ыя ры белән газап чиг ү яманл ык өчен газаплан уга караганда яхш ырак. 18 Мә
сих тә бит, безне Аллаһ ы янына алып бару өчен, гаделсезләр урын ына гадел Кеше
буларак, гөнаһларыбыз өчен бер тапк ыр һәм мәңг егә үлде. Аның тәне үлемгә тап
шырылд ы, әмма Аллаһ ы Аны Үзенең Рух ы белән терелтте. 19 Шул Рух ярдәмендә
Ул, тотк ындаг ы рухлар янына барып, аларга вәгазь сөйләде. 20 Бу рухлар борынг ы
заманнарда – Нух көннәрендә – Аллаһ ыга буйсын у күрсәтмәгәннәр. Әмма Аллаһ ы,
сабырл ык күрсәтеп, көймәнең төзелеп бет үен көткән. Ул көймәдә бик аз, ягън и си
гез җан гына, су ярдәмендә кот ыл ып калган*. 21 Бу хәзер сезне котк ара торган ссуга
чумд ыру йоласын гәүдәләндерә. Суга чум у – тәннең керен юып төшерү түг ел, саф
вөҗдан белән Аллаһ ыга мөрәҗәгать итү буларак, Гайсә Мәсихнең үледән терелеп
торуы аша сезне котк ара. 22 Ул күккә ашт ы һәм Аллаһ ын ың уң ягында утыра. Фә
рештәләр белән бергә күктәг е барл ык хак имлекләр һәм кодрәтләр Аңа буйсынган.

4

Тормыштагы үзгәрешләр

Шулай итеп, Мәсих тән газабы кичергәндәй, сез дә газаплан ырга әзер бул ы
гыз, чөнк и тән газабы кичерүче кеше гөнаһтан читкә борылд ы, 2 нәт иҗәдә бу
дөнья да калган вак ыт ын инде ул нәфес буенча түгел, бәлк и Аллаһ ы ихт ыяры буенча
яши. 3 Гомерег езнең шакт ый өлешен мәҗ үсиләр кебек азг ынл ыкк а, гөнаһл ы теләк
кә, эчкечелеккә, кирәг еннән арт ык күп ашау-эчүгә бирүег ез һәм җирәнг еч потларга
табын уы г ыз инде җитәр. 4 Ә хәзер мәҗ үсиләр үзләре белән бергә шул ук азг ынл ык
ларда катнашмавыг ызга гаҗәпләнәләр һәм шун ың өчен сезне яманл ыйлар. 5 Алар
үлеләрне һәм тереләрне хөкем итәргә әзер булган Аллаһ ыга җавап бирергә тиеш.
6 Тәннәр ендә вак ытт а башк алар шикелле үк хөкемг ә дучар булсалар да, рухлары
белән Аллаһ ыдай яшәсеннәр дип, үле булганнарга да Яхш ы хәбәр игълан ителде.
7 Һәр нәрс әнең ахыры якынлаша, шуңа күр ә дог а кыла алу өчен, аек фикерле
һәм тотнакл ы бул ыг ыз. 8 Барыннан да бигрәк бер-берегезне эчкерсез ярат ыг ыз,
чөнк и мәхәббәт күп гөнаһларн ы юкк а чыгара. 9 Бер-берегезгә зарлан усыз кунак
чыл бул ыг ыз. 10 Аллаһ ыдан нинд и сәләт алган булсаг ыз, һәрберег ез шул сәләт
белән бер-берегезгә хезмәт итег ез. Яхш ы идарәчеләр кебек, Аллаһ ы тарафыннан
бирелгән төрле сәләтләрне куллан ыг ыз. 11 Берәү сөйл и икән, Аллаһ ы сүзләрен
әйт кән кебек сөйләсен, берәү хезмәт күрсәтә икән, Аллаһ ы биргән көч белән хез
мәт итсен, шулар белән Гайсә Мәсих аша һәрнәрсәдә Аллаһ ы данлан ыр. Мәсихкә
мәңге-мәңгегә дан һәм кодрәт. Амин.
1

Мәсих исеме өчен газ ап чигү
Газиз дусларым! Сезне сынау өчен җибәрелгән утл ы имт их анн ы үзег ез белән
булг ан нинд идер сәер хәл итеп күреп гаҗәпләнмәг ез. 13 Киресенчә, Мәсихнең
дан ы ачылганга да тантана итеп куан у өчен, Аның газапларында катнаш уч ы бу
12

* 3:20 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 6-8 нче бүлекләр.
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ларак шатлан ыг ыз. 14 Сезне Мәсих исеме өчен мыск ыл итәләр икән, сез бәхетле,
чөнк и сездә дан Рух ы, Аллаһ ы Рух ы яши. 15 Кеше үтерүче, карак, явызл ык кыл у
чы яки башк алар эшенә тыкш ын уч ы буларак берег ез дә газаплан ырга тиеш түг ел.
16 Ә смәсихче буларак газ ап чиг әс ез икән, оялмаг ыз, мәсихче исемен йөрт үег ез өчен
Аллаһ ын ы данлаг ыз. 17 Аллаһ ын ың хөкем итә башлау вак ыт ы җитте. Иң элек Ул
Үзенекеләрен хөкем итәчәк. Бу бездән башланса, Аллаһ ын ың Яхш ы хәбәренә ита
гать итмәгәннәрнең ахыры ничек бул ыр?! Изг е язмада язылганча:
18
«Әгәр тәкъва кеше көчкә кот ыла икән,
имансыз һәм гөнаһл ы кая барыр?»*
Шулай итеп, Аллаһ ы ихт ыя ры буенча газап чиг үчеләр үз җаннарын тугры
Ярат уч ыга тапш ырсыннар һәм игелек кыл уларын дәвам итсеннәр.
19

5

Өлкәннәргә һәм яшьләргә нәсыйх әт
с

Үзем дә өлкән, Мәсих газапларын ың шаһ ит ы һәм киләчәктә ачылачак данн ы
уртаклаш уч ы буларак, араг ыздаг ы өлкәннәрдән үтенеп сорыйм: 2 Аллаһ ы сез
гә ышан ып тапш ырган иман итүчеләр көт үен мәҗбүриләп түг ел, үзег ез теләп һәм
Аллаһ ы ихт ыя ры буенча, акчага комсызлан ып түг ел, күңел кушк анча тырышл ык
белән көтег ез. 3 Сезгә тапш ырылганнар белән хак имлек итмәг ез, көт үгә үрнәк бу
лыг ыз, 4 һәм Баш Көт үче килгәч, сулм ый торган дан таҗ ын алырсыз.
5 Яшьләр, сез дә шулай өлкәннәрг ә буйсын ыг ыз. Һәрб ер ег ез бер-берегезгә күн
дәм бул ыг ыз, чөнк и Изг е язмада язылганча:
«Аллаһ ы тәкәбберләргә карш ы тора,
тыйнак-күндәм бәндәләренә исә мәрхәмәтен күрсәтә»*.
1

Шулай итеп, Аллаһ ын ың кодрәтенә буйсын ыг ыз, һәм Ул үз вак ыт ында сезне
югары күтәрер. 7 Барл ык мәшәк атьләрег езне Аллаһ ыга йөкләг ез, чөнк и Ул сез
нең хакта кайг ырта. 8 Аек һәм уяу бул ыг ыз, дошман ыг ыз сибл ис, кемне дә булса
йот ып җибәрү өчен, арысландай акырып эзләнеп йөри. 9 Имандашларыг ызн ың
дөнья да шунд ый ук газапларга дучар ител үен белеп, иманда нык бул ып, ибл искә
карш ы торыг ыз. 10 Мәсих аша безне Үзенең мәңг елек дан ына чак ырып алган, бар
мәрхәмәтнең чыганаг ы булган Аллаһ ы, сез берк адәр газап чиккәннән соң, көче
гезне кайтарачак, куә т бирәчәк, ныг ытачак һәм үзег езне какшамас итәчәк. 11 Аңа
мәңге-мәңгегә кодрәт булсын. Амин.
12 Мин бу кыск а хатн ы үзем ышан ычл ы дип санаг ан имандаш ыбыз Силас ар
кыл ы язып җибәрдем. Күңелег езне күтәреп, мон ың Аллаһ ын ың чын мәрхәмәте
бул уы н расл ыйм. Шул мәрхәмәт белән нык торыг ыз сез! 13 сБабилдәг е сезнең кебек
үк сайланган симан итүчеләр бердәмлег е һәм рух и угл ым Марк сезгә сәлам юлл ый.
14 Бер-берегезне ярат ып һәм үбеп сәламләг ез.
Мәсихнеке булган һәммәг езгә иминлек булсын.
6

* 4:18 Караг ыз:
* 5:5 Караг ыз:

«Гыйбрәтле сүзләр», 11:31.
«Гыйбрәтле сүзләр», 3:34.
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Петердән икенче хат

Гайсә сМәсихнең кол ы вә срәсүле Шим ун Петердән с Аллабыз һәм сКотк аруч ы
быз Гайсә Мәсихнең хакл ыг ы аша алган кыйммәтле иман ыбызга тиң иманн ы
кабул итү челәрнең барчасына сәлам. 2 Аллаһ ын ы вә с Хак имебез Гайсәне тан ып
бел ү аша сезгә смәрхәмәт һәм иминлек мул итеп бирелсен.
1

Иман итүченең чакырылуы һәм сайлануы
Аның илаһ и кодрәте безгә чын торм ыш һәм Аллаһ ыга ихлас табын у өчен кирәк
булган һәммә нәрсәне бүләк иткән. Үзенең с дан ы һәм игелег е белән безне чак ыр
ган Затн ы тан ып бел үебез аша ирештек без моңа. 4 Шулай итеп, Ул безгә иң бөек
һәм кыйммәтле вәгъдәләр биргән. Алар гамәлгә ашк ач, явыз нәфесләр арк асында
бозылган дөнья дан кот ыл ып, илаһ и табигатьтә катнаша алырсыз. 5 Шул сәбәпле,
иман ыг ызга игелек өстәү өчен, хәлег ездән килгән бар нәрсәне эшләг ез. Игелеккә
белемне өстәг ез, 6 белемг ә – тотнакл ыкн ы, тотнакл ыкк а – чыдамл ыкн ы, чы
дамл ыкк а – Аллаһ ыга ихлас табын ун ы, 7 Аллаһ ыга ихлас табын уга – туганнарча
ярат ун ы, туганнарча ярат уга мәхәббәтне өстәг ез. 8 Әгәр сездә бу сыйфатлар булса,
һәм алар арта барса, Хак имебез Гайсә Мәсихне бел үег ез файдасыз һәм уңышсыз
калмас. 9 Ә инде кемдә алар юк, ул – сук ырларча начар күрүче һәм элек эшләгән
с
гөнаһларыннан пакьләндерелгәнен онытк ан кеше. 10 Шуңа күрә, имандашлар, Ал
лаһ ы тарафыннан чак ырылган һәм сайланган бул уы г ызн ы таг ын да ышан ычл ырак
итәргә тырыш ыг ыз. Шулай эшләсәг ез, һичк айчан иман ыг ыздан тайп ылмассыз
11 һәм Хак имеб ез вә Котк аруч ыбыз Гайс ә Мәсихнең мәңг елек Патшал ыг ына зур
теләк белән кабул ителерсез.
12 Шул сәб әпт ән, сез боларн ы белс әг ез дә һәм үзегезгә бир елг ән хак ыйк атьт ә
нык торсаг ыз да, мин болар хак ында даи м и хәтерег езгә төшереп торырм ын. 13 Үзем
әле исән һәм фан и тәнемдә вак ытта, болар хак ында хәтерег езгә төшерүне үземнең
бурыч ым итеп исәпл им. 14 Тиздән бу тәнемнән китәргә кирәк бул уы н беләм. Мо
ны миңа Хак имебез Гайсә Мәсих ачк ан иде. 15 Шуңа күрә, мин араг ыздан киткәч,
боларн ы һәрвак ыт истә тот ыг ыз дип, хәлемнән килгән бар нәрсәне эшл им.
3

Мәсихнең килүе
Без сезгә Хак имебез Гайсә Мәсихнең кодрәте һәм Аның кил үе хак ында сөй
ләг әндә, хәйләле рив ая тьләрг ә ияреп түг ел, Аның мәһ аб әтлег ен үз күзләребез
белән күреп сөйләдек. 17 Бөек данл ы Аллаһ ын ың: «Бу – Минем сөекле Угл ымд ыр,
Ул – Минем куан ыч ым», – авазы килгәндә, Атабыз Аллаһ ы тарафыннан Гайсәгә
16

1668

II Пет ердән хат 1, 2

кадерләү һәм дан бирелде*. 18 Гайсә белән изг е тауда булганда, күкләрдән килгән
бу авазн ы үзебез ишетт ек. 19 Шун ың өчен без спәйг амбәрләр сөйләгән Аллаһ ы
хәбәренә таг ын да ныграк ышана алабыз. Сез дә, караңг ы урында балк ып торган
якт ыл ыкк а игът ибар иткәндәй, бу хәбәргә әһәм ия т биреп, дөрес эшл исез. Көн
җитеп, йөрәкләрег езне таң йолд ызы балк ытк анга кадәр, аңа әһәм ия т бирүег езне
дәвам итәргә тиешсез. 20 Иң элек шун ы аңлаг ыз: сИзг е язмадаг ы бер генә пәйгам
бәрлек сүзен дә һичкем үз сәләтенә тая н ып аңлата алм ый. 21 Пәйгамбәрлек сүзе
берк айчан да кеше ихт ыя ры белән бирелмәде, кешеләр Аллаһ ыдан килгән хәбәрне
с
Изг е Рух белән рухланд ырыл ып сөйләделәр.

2

Ялган өйрәтүчеләр турында
1 сИсраи л

халк ы арасында ялган пәйгамбәрләр дә булганнар, шулай ук сезнең
араг ызда да ялган өйрәт үчеләр бул ыр. Алар һәлакәткә китерүче ялган тәгъ
лиматн ы араг ызда яшерен рәвештә тарата башларлар, хәтта үзләрен сйол ып алган
Хөкемдарн ы да инк яр итеп, өсләренә көтелмәгән һәлакәт китерерләр. 2 Күпләр
аларн ың азг ын яшәешенә иярер, һәм аларн ың эшләре арк асында хак ыйк ать юлы
хурлан ыр. 3 Бу ялган өйрәт үчеләр, комсызлан ып, үзләре уйлап чыгарган ривая ть
ләре ярдәмендә сездән файдалан ырлар. Аларн ы күптәннән хөкем сагал ый, аларн ың
һәлакәте кот ылг ысыз.
4 Аллаһ ы гөнаһ кылг ан с фәр ешт әләрне дә аямаг ан бит, чылбырлар белән бәй
ләп, тәм уг караңг ыл ыг ына ташлаган: алар анда хөкем көнен көтәләр. 5 Аллаһ ы,
тәкъва торм ышн ы вәгазьләүче Нух белән җиде кешедән кала, борынг ы җиһанн ы
да аямаган: имансызлар өстенә туфан китерт кән*. 6 Имансызлар белән киләчәктә
ни буласын кисәт үче сабак итеп, Сәд үм һәм Гам ура шәһәрләрен ут белән көлгә
әйләндереп хөкем иткән. 7 Ә анда яшәгән азг ыннарн ың әхлаксыз гамәлләреннән
интеккән тәкъва Лутн ы котк арган*. 8 Бу тәкъва кеше азг ыннар арасында яшәгәндә,
аларн ың кан унсыз эшләрен күреп һәм ишетеп, чын күңеленнән көннән-көн газап
чиккән. 9 Шулай итеп, сРаббы Үзенә бирелгәннәрне сынаулардан ничек котк арыр
га, ә явызларн ы, җәза аст ында тот ып, хөкем көненә ничек сакларга икәнен белә.
10 Бу бигр әк тә үзләр енең бәдән и азг ын теләкләр енә ияр еп, Раббы хак имлег енә
нәфрәтлән үчеләргә каг ыла. Алар – әдәпсез һәм тәкәббер кешеләр. Күкләрдәге шөһ
рәтле затларга яла ягудан да курыкм ыйлар. 11 Хәер, бу шөһрәтле затлардан күпкә
көчлерәк һәм куә тлерәк фәрештәләр дә Раббы алд ында аларн ы хурлап гаепләм и
ләр. 12 Бу ялган өйрәт үчеләр үзләре аңламаган нәрсәне яла ягып гаепл иләр. Алар
табиг ый теләкләренә буйсын ып яшәгән, фәк ать аулау һәм үтерел ү өчен генә туган
аңсыз хайваннар сыман. Алар хайваннардай юк ителәчәк. 13 Алар үзләре китергән
явызл ыкларына явызл ык әҗере алачаклар. Алар өчен хозурл ык – көн якт ыл ыг ында
комсызлан ып ашап-эчү. Сезнең белән мәҗлестә ашап утырганда, алар – пычрак
һәм хурл ыкл ы таплар, чөнк и үзләрен алдауч ы ләззәтләргә биреләләр. 14 Кем белән

* 1:17 Караг ыз:

«Маттай», 17:5.
«Ярат ыл ыш», 6:1-7:24.
2:6-7 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 19:1-16.

* 2:5 Караг ыз:
*
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зина кыл ырга икән дип кенә хатын-кызларга күңел бирәләр һәм гөнаһтан һич туй
мыйлар, тотрыксыз кешеләрне юлдан язд ыралар, аларн ың күңелләре комсызл ыкта
шомарган, алар – ләгънәт угыллары. 15 Алар, туры юлдан тайп ыл ып, адашт ылар.
Үзенең явыз гамәлләре өчен табыш алырга яратк ан Биг ур угл ы Билгам эзләреннән
бара башлад ылар алар. 16 Ә Билгам пәйгамбәр явыз эше өчен шелтәләнгән. Ишәк,
кеше тавыш ы белән эндәшеп, аны ахмакл ыг ыннан туктатк ан*.
17 Бу кешеләр – сусыз чишмәләр, көчле җил куы п таратк ан томан сыман. Алар
өчен тирән караңг ыл ыкта урын саклана. 18 Чөнк и алар, күпертелгән буш сүзләр
сөйләп, азг ын бәдән и теләкләрен куллан ып, ялг ыш юлдан баруч ылар арасыннан
әле генә арына башлаганнарн ы ятьмәгә эләктерергә тырышалар. 19 Алар тег е кеше
ләргә азатл ык вәгъдә итәләр, ә үзләре – бозыкл ык коллары, чөнк и кеше нәрсәдән
җиңелсә, шун ың кол ы була. 20 Әгәр бу кешеләр Хак имебез һәм Котк аруч ыбыз Гайсә
Мәсихне тан ып бел ү аша бу дөнья азг ынл ыг ыннан арынганнан соң, янә буталалар
һәм аңа җиңеләләр икән, димәк, соңг ы хәлләре элеккег едән яманрак була. 21 с Хак
лык юлын тан ып белгәннән соң, үзләренә бирелгән изг е әмердән кире чиг ен үгә
караганда, ул юлн ы бөтенләй белмәүләре алар өчен яхш ырак булган бул ыр иде.
22 Анд ый кешеләр белән ни булг ан ы хак ында мәк альләрдә дөр ес әйт елг ән: «Эт үзе
нең косыг ына әйләнеп кайта»* һәм «Юылган дуңг ыз пычрак сазда аунарга бара».

3

Раббы көненең көтмәгәндә килүе

1 Газиз дусларым! Мин сезг ә инде икенче хат ымн ы язам. Бу хатларда белг ән
нәрег ез хак ында хәтерег езгә төшереп, сезне ихлас фикер йөрт үгә дәртләнде
рәм. 2 Изг е пәйгамбәрләр элек әйт кән сүзләрне һәм Хак имебез вә Котк аруч ыбыз
рәсүлләрег ез аша биргән әмерне искә төшерүег езне тел им.
3 Иң элек шун ы аңлавыг ыз кир әк: соңг ы көннәрдә үзләр енең нәф ес теләкләр е
буенча гамәл кыл уч ы, мыск ыллауч ы кешеләр пәйда бул ыр. 4 Алар: «Остазыг ыз
килергә вәгъдә итмәдемен и? Кайда соң Ул? Ата-бабаларыбыз үлем йок ысына тал
ганнар, ә һәммә нәрсә дөнья ярат ылганнан бирле ничек булса, шул килеш кала
бирә», – дия рләр. 5 Алар күк вә җирнең борынг ыдан булган ын, аларн ың Аллаһ ы
сүзе арк ыл ы судан һәм су белән ярат ылган ын юри оныталар. 6 Сүз арк ыл ы су, туфан
суы белән борынг ы дөнья юк ителгән. 7 Хәзерг е күк һәм җир дә Аллаһ ын ың шул
ук сүзе арк ыл ы ут белән юк ител ү өчен, хөкем көненә саклан ып тора. Шул көндә
имансызлар һәлак ителәчәкләр.
8 Сез, газиз дусларым, бер нәрс әне онытмаг ыз: Раббы өчен бер көн мең ел сыман,
мең ел бер көн сыман. 9 Кайберәүләр озакк а суза дип исәпләүләренә карамастан,
Раббы Үзенең вәгъдәсен үтәүне озаклатм ый. Киресенчә, Ул сезгә зур сабырл ык
күрсәтә, чөнк и Ул беркемнең дә һәлак бул уы н теләм и, барысын ың да тәүбәгә ки
лүен тел и.
10 Әмма Раббы көне карак сыман көтмәг әндә килер. Күкләр көчле дөмб ердәг ән
тавыш аст ында юкк а чыгар, күк җисемнәре утта янып тарк ал ыр, җир һәм андаг ы
эшләнгән нәрсәләрнең барысы фаш ителер. 11-12 Әгәр һәммә нәрсә шулай тарк алса,

* 2:16 Караг ыз:

«Саннар», 22 нче бүлек.

1670

II Пет ердән хат 3

сез нинд и кеше бул ырга тиеш соң? Сез Аллаһ ын ың көнен көткәндә һәм ул көннең
тизрәк кил үе өчен тырышк анда, торм ыш ыг ызн ың изг е һәм Аллаһ ыга багланган
бул уы кирәк. Ул көнне күк янып тарк ал ыр һәм кызул ыктан күк җисемнәре эреп
бетәр. 13 Әмма без, Аллаһ ын ың вәгъдәсенә инан ып, хакл ык хак имлек итә торган
яңа күкне һәм яңа җирне көтәбез.
14 Шуңа күр ә, газиз дусларым, мон ың һәммәс ен дә көт еп, Аллаһ ы карш ында
иминлектә яшәп, һичбер тапсыз, кимчелексез бул уы г ыз өчен хәлдән килгән бөтен
нәрсәне эшләг ез. 15 Раббын ың сабырл ыг ын сез кот ыл у мөмк инлег е дип аңлаг ыз.
Үзенә Аллаһ ы тарафыннан бирелгән зирәклег е белән безнең сөекле имандаш ыбыз
Паул да сезгә шулай дип язган иде. 16 Бу хакта ул бөтен хатларында да яза. Ул хат
ларда авыр аңлаш ыла торган кайбер нәрсәләр бар. Белемсез, тотрыксыз кешеләр,
башк а Изг е язмаларн ы бозган кебек, бу урыннарн ы да бозып аңлаталар. Мон ың
белән алар үзләрен һәлакәткә дучар итәләр. 17 Ә сез исә, газиз дусларым, бу хакта
инде белгәнлектән, әхлаксыз кешеләрнең ялг ышл ыклары сезне тайп ылд ырмасын
һәм ышан ычл ы ниг ездән егыл ып төшмәс өчен сак бул ыг ыз. 18 Хак имебез вә Кот
каруч ыбыз Гайсә Мәсих мәрхәмәтендә һәм Аны тан ып бел үдә даи м и үсег ез. Аңа
бүг ен һәм мәңг елек көненә кадәр дан булсын! Амин.
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Тормыш Сүз е

Башт ан ук булг ан, без ишеткән, үз күзләр еб ез белән күрг ән, күз әткән һәм
кулларыбыз белән каг ылг ан нәрс ә – торм ыш Сүз е хак ында сөйл иб ез. 2 Тор
мыш ачылд ы: без аны күрдек һәм аның турында шаһ итл ык итәб ез. с Атабыз белән
булг ан, безг ә ачылг ан мәңг елек торм ышн ы сезг ә игълан итәб ез. 3 Безнең белән
аралаш уы г ызн ы теләп, үзеб ез күрг ән һәм ишеткән нәрс әне сезг ә дә игълан итә
без. Ә без исә Ата һәм Угл ы Гайс ә сМәсих белән аралаш ып яшиб ез. 4 Куа н ыч ыбыз
тул ы булсын дип, боларн ы сезг ә язабыз.
1

Аллаһы – яктылык
Без Аңард ан ишеткән һәм сезг ә игъл ан итә торг ан хәб әр шунн ан гыйбар әт:
Алл аһ ы – якт ыл ык, һәм Аңард а һичн инд и караңг ыл ык юк. 6 Әгәр без: «Алл аһ ы
белән арал аш ып яшиб ез», – дип әйт әб ез, әмм а караңг ыл ыкт а йөриб ез икән –
без ялг анл ыйбыз һәм хак ыйк ать буенч а яшәм иб ез. 7 Әмм а Алл аһ ы якт ыл ыкт а
булг ан кеб ек, без дә якт ыл ыкт а йөрс әк, димәк, бер-беребез белән арал аш ып
яшиб ез һәм Аның Угл ы Гайс әнең кан ы безне теләс ә кайсы сгөн аһт ан арынд ы
рып сафл анд ырыр.
8 Әгәр: «Гөнаһ ыбыз юк», – дис әк, үз-үзебезне алд ыйбыз һәм бездә хак ыйк ать
юк. 9 Әмма гөнаһларыбызн ы икърар итсәк, Аллаһ ы гөнаһларыбызн ы кичерер һәм,
һәртөрле хаксызл ыктан арынд ырып, безне сафланд ырыр, чөнк и Ул тугры һәм га
дел. 10 «Без гөнаһ кылмад ык», – дисәк, Аллаһ ын ы ялганч ы итеп күрсәтәбез һәм
Аның сүзе бездә булмас.
5

с

2

Мәсих – безнең Яклаучыбыз

Балаларым! Боларн ы сезг ә, гөнаһ кылмаг ыз, дип язам. Ә инде бер әү гөнаһ
кылса, Атабыз алд ында Яклауч ыбыз – һәрв ак ыт гадел гамәл кыл уч ы Гай
сә Мәсих бар. 2 Ул гөнаһларыбызн ың, безнең генә түг ел, бәлк и бөт ен дөнья н ың
да гөнаһлары кичер ел үен алып кил үче корбан булд ы. 3 Без шуңа ышана алабыз:
әмерләр ен үтәс әк, Аны тан уы бызн ы беләб ез. 4 Кем дә кем: «Мин Аллаһ ын ы та
ныйм», – дип торып, әмма әмерләрен үтәмәсә, ул – ялг анч ы һәм аңарда хак ыйк ать
юк. 5 Ә Аның сүзләр ен үтәүчедә Аллаһ ы мәхәбб әт е чыннан да тул ы кам иллег енә
ирешкән. Бу исә безнең Аңарда бул уы бызн ы күрс әт еп тора. 6 Кем дә кем: «Алла
һыда калам», – ди икән, ул Гайс ә сыман яшәрг ә тиеш.
1
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Яңа әмер
7 Газиз дусларым! Яңа әмер язмыйм, сездә баштан ук булган иске әмерне язам: ис
ке әмер исә – сез ишеткән хәбәр ул. 8 Шулай да бу әмер яңа: ул Мәсихтә һәм сездә
гамәлгә ашты, чөнки караңгылык кире чигенә, хакыйкый яктылык балкый башлады.
9 Кем дә кем үзен якт ыл ыкт а дис ә, әмма имандаш ына* нәфр әтләнс ә, ул һаман
караңг ыл ыкта була. 10 Кем дә кем үзенең имандаш ын ярата икән, ул якт ыл ыкта
яши, һәм аңарда башк аларн ы вәсвәсәгә этәрә торган бернәрсә юк. 11 Ә кем үзенең
имандаш ына нәфрәтләнсә, ул караңг ыл ыкта була, караңг ыл ыкта йөри һәм кая
баруы н белм и, чөнк и караңг ыл ык күзләрен сук ырайта.
12
Балаларым, сезгә язам,
чөнк и гөнаһларыг ыз Гайсә арк асында кичерелде.
13
Аталар, сезгә язам,
чөнк и баштан ук Бул уч ын ы сез тан ып белдег ез.
Егетләр, сезгә язам,
чөнк и сез явыз сибл исне җиңдег ез.
14
Балаларым, сезгә язам,
чөнк и сез Атабызн ы тан ып белдег ез.
Аталар, сезгә язам,
чөнк и сез баштан ук Бул уч ын ы тан ып белдег ез.
Егетләр, сезгә язам,
чөнк и сез көчле,
Аллаһ ы сүзе сездә кала,
һәм сез явыз ибл исне җиңдег ез.
15 Фан и дөнья н ы һәм анда булг ан нәрс әләрне яратмаг ыз. Дөнья н ы ярат уч ыда
Атабызн ы ярат у юк. 16 Бу дөнья даг ы һәммә нәрсә – тән нәфесләре, күз нәфесе һәм
тормышта тәкәбберлеккә китерүче нәрсәләр – Атабыздан түгел, фәкать дөнья дандыр.
17 Дөнья һәм аның нәф есләр е үтеп кит ә, әмма Аллаһ ы ихт ыя рын үтәүче мәңг е яши.

Мәсих дошманнары турында кисәтү
Балаларым! Соңг ы сәгатьләр җитте. Мәсих дошман ын ың* киләчәг е хак ында
сез ишеткән идег ез инде. Хәзер Мәсихнең күп дошманнары пәйда булд ы. Соңг ы
сәгатьләр җиткәнен шуннан беләбез дә инде. 19 Алар безнең арадан, әмма безнеке
булмад ылар. Әгәр безнеке булган булсалар, алар безнең белән калган бул ырлар иде.
Аларн ың арабыздан кит үе безнеке булмауларын күрсәтеп тора.
20 Сезне исә Изг е Зат майлаг ан*, һәм сез барыг ыз да хак ыйк атьне беләс ез. 21 Мин
хак ыйк атьне белмәгәнег ез өчен түг ел, әмма аны белгәнег ез өчен һәм хак ыйк атьтән
18

* 2:9 Имандаш

– грек телендәге төп нөсхәдә сүзгә-сүз: туган. «Туган» һәм «имандаш» мәгънәләрен
нән тыш, әлеге грек сүзе «нинди дә булса бер кеше» кебек гомумирәк мәгънәдә дә аңлашыла ала.
* 2:18 Мәсих дошм аны – дәҗҗ ал; Мәсихкә карш ы торуч ы алд акч ы затн ы аңл ат а.
* 2:20 ...майл аг ан... – Монд а Изг е Рухк а ия булу күздә тот ыл ад ыр. Шул ай ук 27 нче аятьне
караг ыз.
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һичн инд и ялган килеп чыга алмаганга язд ым. 22 Кем ялганч ы? Гайсәнең Мәсих
икәнен инк яр итүче түг елме? Ул – Мәсихнең дошман ы, ул Атан ы да, Угл ын дә
инк яр итә. 23 Аллаһ ы Угл ын инк яр итүче һичкемнең Атасы да юк. Аллаһ ы Угл ын
тан уч ын ың исә Атасы да бар.
24 Сез башт ан ишеткән нәрс әне күңелләр ег ездә саклаг ыз. Әгәр башт ан ишеткән
нәрсә күңелләрег ездә калса, ул чакта сез дә Угл ында һәм Атасында яшәрсез. 25 Ул
Үзе безгә вәгъдә иткән нәрсә – мәңг елек торм ыш бу.
26 Боларн ы мин сезне юлдан язд ырырг а тырыш уч ылар хак ында язам. 27 Ә Изг е
Зат биргән майлау сезнең үзегездә кала, һәм сез һичкемнең өйрәт үенә мохтаҗ түгел
сез. Сезне майлавы аша, сезгә барысы да өйрәтелә, һәм ул хак ыйк ый, ялганлам ый.
Сезгә өйрәтелгәнчә, Аңарда кал ыг ыз.
Аллаһы балалары
Балаларым, Мәсих килгәндә, Аның алд ында ышан ыч белән оялм ыйча басып
тору өчен, Мәсихтә яшәг ез. 29 Аның схак бул уы н беләсез икән, димәк, хакл ык эш
ләүче һәркемнең Аллаһ ыдан туган бул уы н да беләсез.
28

3

Караг ыз, Атабыз безне ничек нык яраткан: безне «Аллаһ ы балалары» дип атый
лар, һәм без, чыннан, Аның балалары. Дөнья кешеләре, Аллаһ ыны танымаганга
күрә, безне белм иләр. 2 Газиз дусларым, без – хәзер Аллаһ ы балалары, әмма безнең
нинд и булачаг ыбыз әле билг еле түг ел. Шун ы беләбез ки: Мәсих күренгәндә, без
Аңа охшарбыз, чөнк и без Аны, чынл ыкта ничек булса, шулай күрербез. 3 Шуш ы
өметен Аңа баглаган һәркем, Мәсих спакь булгандай, үзен даими пакьләндереп тора.
4 Гөнаһ кыл уч ы һәркем Аллаһ ы скан ун ын боз а. Гөнаһ ул – кан унсызл ык. 5 Сез
Мәсихнең гөнаһларн ы Үз өстенә алыр өчен килгәнен беләсез. Ә Аңарда гөнаһ юк.
6 Аңарда кал уч ыларн ың берс е дә гөнаһ кылм ый. Гөнаһ кыл уч ыларн ың исә берс е
дә Мәсихне күрмәгән һәм Аны тан ымаган.
7 Балаларым, сезне һичкем алдамасын. Хак эш кыл уч ы кеше Мәсих кеб ек үк хак
була. 8 Гөнаһ кыл уч ы исә ибл истәндер, чөнк и ибл ис баштан ук гөнаһ кыл ып килде.
Аллаһ ы Угл ы нәкъ менә ибл ис эшләрен җимерергә дип килде. 9 Аллаһ ыдан туган
зат гөнаһ кылм ый, чөнк и аңарда Аллаһ ыдан бирелгән орл ык кала. Ул гөнаһ кыла
алм ый, чөнк и Аллаһ ыдан туган. 10 Аллаһ ы һәм ибл ис балалары болай аерыл ып та
ныла: хакл ык кылмауч ы, шулай ук үзенең имандаш ын яратмауч ы Аллаһ ыдан түгел.
1

Бер-берегезне яратыгыз
Электән үк сез ишеткән хәбәр бу: без бер-беребезне ярат ырга тиешбез. 12 Явыз
ибл истән булган һәм үзенең энесен үтергән Кабилдәй* булмаг ыз. Ул ни өчен энесен
үтергән? Чөнк и Кабилнең эшләре явыз, ә энесенең эшләре хак булган. 13 Имандаш
ларым, сезгә дөнья кешеләре нәфрәтләнә икән, моңа гаҗәпләнмәг ез. 14 Без үлемнән
торм ышк а күчкәнебезне беләбез, чөнк и имандашларыбызн ы яратабыз. Яратмауч ы
11

* 3:12

Кабил – Адәм һәм Һаваның беренче угл ы. Ул үзенең Һабил исемле энесен үтерг ән.
(Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 4 нче бүлек.)

1674

I Яхъядан хат 3, 4

исә үлем хак имлег ендә тора. 15 Үзенең имандаш ына нәфрәтлән үче һәркем кеше
үтерүче була. Кеше үтерүченең мәңг елек торм ыш ы булмаган ын сез беләсез.
16 Без мәхәбб әтне шулай тан ып белдек: Мәсих Үзенең җан ын безнең өчен бир
де. Без дә имандашларыбыз өчен үзебезнең җан ыбызн ы бирергә тиешбез. 17 Кем
дә кем, һәммә нәрсәсе бул ып һәм имандаш ын ың мохтаҗл ыг ын күрә торып, аңа
шәфк ать күрсәтмәсә, аңарда Аллаһ ы мәхәббәте ничек яшәр икән?! 18 Балаларым,
сүз һәм тел белән түг ел, эшләребез һәм хак ыйк ать белән ярат ыйк. 19-20 Шун ың бе
лән үзебезнең хак ыйк атьтән бул уыбызн ы белербез һәм, йөрәг ебез безне кайчан да
булса гаепләсә, аны Аллаһ ы карш ында тын ычланд ыра алырбыз. Аллаһ ы безнең
йөрәг ебездән бөек һәм Ул һәммә нәрсәне белә бит.
21 Газиз дусларым! Әгәр йөр әг еб ез безне гаепләм и икән, Аллаһ ыда ышан ыч ыбыз
бар, 22 һәм ни генә сорасак та, Аңардан алырбыз, чөнк и әмерләрен үтибез һәм Аңа
яракл ы эшләр эшл ибез.
23 Аның әмер е шуннан гыйбар әт: без Аның Угл ы Гайс ә Мәсихнең исеменә иман
итәргә һәм Ул биргән әмер буенча бер-беребезне ярат ырга тиешбез. 24 Аллаһ ын ың
әмерләрен үтәүче Аңарда һәм Аллаһ ы әмерләрне үтәүчедә кала. Аллаһ ын ың бездә
яшәвен безгә биргән Рух ы аша белербез.

4

Хакыйкый һәм ялган рух

Газиз дусларым! Һәр рухк а инанмаг ыз, ул рухларн ың Аллаһ ыданм ы икән
лег ен сынаг ыз, чөнк и дөнья да ялган спәйгамбәрләр күп. 2 Аллаһ ы Рух ын сез
болай тан ып белерсез: Гайсә Мәсихнең кеше бул ып килгәнлег ен икърар итүче һәр
рух Аллаһ ыданд ыр. 3 Ә Гайсәне икърар итмәүче бер рух та Аллаһ ыдан түг ел. Ул
рух Мәсих дошман ын ык ы. Сез аның киләчәг е хак ында ишеттег ез бит, һәм хәзер
инде ул дөнья да.
4 Сез исә, балаларым, Аллаһ ыдан һәм ялг ан пәйг амб әрләрне җиңдег ез, чөнк и
сездәг е Рух дөнья да булганнан бөегрәк. 5 Алар – дөнья дан, шуңа күрә дөнья ви
сөйл иләр һәм дөнья аларн ы тыңл ый. 6 Без – Аллаһ ыдан. Аллаһ ын ы тан ып бел үче
безне тыңл ый. Аллаһ ыдан булмауч ы исә безне тыңлам ый. Без шун ың аша хак ый
кать рух ын һәм ялганл ык рух ын аера беләбез.
1

Аллаһы – мәх әббәт
Газиз дусларым! Бер-беребезне ярат ыйк, чөнк и мәхәббәт Аллаһ ыдан килә.
Һәр ярат уч ы Аллаһ ыдан туган һәм Аллаһ ын ы тан ып белә. 8 Яратмауч ы Аллаһ ы
ны тан ып белм и, чөнк и Аллаһ ы – мәхәббәт ул. 9 Аллаһ ы безгә мәхәббәтен болай
күрсәтте: Үзенең Угл ы аша безгә торм ыш бирү өчен, Ул бердәнбер Угл ын дөнья га
җибәрде. 10 Мәхәббәт шунда: Аллаһ ын ың безне ярат уы нда һәм гөнаһларыбызн ың
кичерел үен алып кил үче корбан итеп Угл ын җибәрүендә, Аллаһ ын ы ярат уыбызда
түг ел. 11 Газиз дусларым, Аллаһ ы безне шулай яратк ан икән, без дә бер-беребезне
ярат ырга тиешбез. 12 Аллаһ ын ы һичкем һичк айчан күрмәгән. Әгәр бер-беребезне
яратабыз икән, Аллаһ ы бездә яши һәм Аның мәхәббәте бездә кам илләшкән була.
13 Аллаһ ы безг ә Үз Рух ыннан бирг ән, шунл ыкт ан без – Аллаһ ыда, ә Аның бездә
кал уы н беләбез. 14 Ата Үз Угл ын дөнья н ы сКотк аруч ы итеп җибәргәнен без күрдек
7
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һәм бу хакта шаһ итл ык бирәбез. 15 Кем дә кем Гайсәнең Аллаһ ы Угл ы бул уы н икъ
рар итсә, аңарда Аллаһ ы яши һәм ул Аллаһ ыда яши. 16 Шулай итеп, Аллаһ ын ың
безгә карата булган мәхәббәтен тан ыд ык һәм аңа инанд ык.
Аллаһ ы – мәхәббәт. Мәхәббәттә яшәүче – Аллаһ ыда һәм Аллаһ ы аңарда яшәр.
17 Шулай итеп, арабыздаг ы мәхәбб әт еб ез кам илләшт е, шуңа күр ә кыя мәт көнен без
ышан ыч белән карш ыларбыз, чөнк и Гайсә нинд и булса, без дә бу дөнья да шунд ый
булабыз. 18 Мәхәббәттә курк у юк, кам ил мәхәббәт курк ун ы куа. Курк у җәза белән
бәйле, курк уч ы кеше исә мәхәббәттә кам илләшмәгән була.
19 Без ярат абыз, чөнк и бер енче бул ып Аллаһ ы безне яратт ы. 20 Әгәр бер әү: «Мин
Аллаһ ын ы яратам», – дип әйтеп тә, үзенең имандаш ына нәфрәтләнсә, ул – ял
ганч ы. Үзе күргән имандаш ын яратмауч ы кеше күрмәгән Аллаһ ын ы ярата алм ый
бит. 21 Менә безгә Аллаһ ы биргән әмер: «Аллаһ ын ы ярат уч ы кеше үзенең туган ын
да яратсын».

5

Мәңгелек тормыш – Аллаһы Углында

Гайсәнең Мәсих бул уы на симан итүче һәркем Аллаһ ыдан туган. Һәм ата
ны ярат уч ы һәркем баласын да ярата. 2 Без Аллаһ ы балаларын ярат уыбызн ы
Аллаһ ын ы ярат уыбыз һәм әмерләрен үтәвебез арк ыл ы төшенәбез. 3 Аллаһ ын ы
ярат уыбызн ы әмерләрен үтәвебез белән күрсәтәбез. Ә әмерләре авыр түг ел, 4 чөн
ки Аллаһ ыдан туган һәммә кеше дөнья н ы җиңә. Бу җиң ү – безнең иман ыбыз ул.
5 Гайс әнең Аллаһ ы Угл ы бул уы на инан уч ы дөнья н ы җиң үче булм ый кем булсын?
6 Ул, Гайс ә Мәсих, чумд ырыл уы н ың* суы һәм үлеменең кан ы аша килг ән. Су
аша гына түг ел, бәлк и су һәм кан аша килгән. Бу хакта Рух шаһ итл ык бирә, чөнк и
Рух – хак ыйк ать ул. 7 Шаһ итл ык бирүче өчәү бар: 8 Рух, су һәм кан. Өчесе дә бер
үк шаһ итл ык бирә. 9 Без кешеләр шаһ итл ыг ын кабул итәбез, ә Аллаһ ын ың ша
һитл ыг ы бөегрәк. Бу – Аллаһ ы шаһ итл ыг ы: Ул Үзенең Угл ы хак ында шаһ итл ык
бирде. 10 Аллаһ ы Угл ына иман итүченең үзендә шуш ы шаһ итл ык бар. Аллаһ ыга
иман итмәүче Аны ялганч ы иткән була, чөнк и Аллаһ ын ың Үз Угл ы хак ында бир
гән шаһ итл ыг ына ышанмад ы. 11 Ул шаһ итл ык исә шуннан гыйбарәт: Аллаһ ы безгә
мәңг елек торм ыш бирде һәм ул торм ыш – Аның Угл ында. 12 Аллаһ ы Угл ы барн ың
торм ыш ы бар, Аллаһ ы Угл ы булмаганн ың торм ыш ы юк.
13 Мин мон ы сезг ә, Аллаһ ы Угл ы исеменә иман итүчеләрг ә, үзег езнең мәңг елек
торм ыш ыг ыз барл ыг ын белег ез, дип язд ым. 14 Аллаһ ы карш ында шунд ый ыша
ныч ыбыз бар: Аның ихт ыя ры буенча нәрсәне генә сорасак та, Ул безне тыңл ый.
15 Нәрс ә генә сорасак та, Аның безне ишеткәнен беләб ез икән, сораг ан ыбызг а ия
бул уыбызн ы да беләбез.
16 Әгәр бер әү имандаш ын ың үлемг ә кит ерм и торг ан гөнаһ кыл уы н күр ә икән,
дога кылсын һәм Аллаһ ы аның имандаш ына торм ыш бирәчәк. Мон ы мин үлемгә
китерм и торган гөнаһ кыл уч ылар хак ында әйтәм. Үлемгә китерә торган гөнаһ бар:
монд ый гөнаһ өчен дога кыл ыг ыз дип әйт м им. 17 Һәр явызл ык – гөнаһ, әмма бөтен
гөнаһ та үлемгә китерерлек түг ел.
1

* 5:6 Чумд ырыл у –

сүзлектәге «Суг а чумд ыру йоласын» караг ыз.
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18 Алл аһ ыд ан туг анн арн ың гөн аһ кылмавын без беләб ез, аларн ы Алл аһ ыд ан
туган Угыл сакл ый һәм явыз ибл ис аларга каг ыла алм ый. 19 Без үзебезнең Алла
һыдан бул уыбызн ы, ә бөтен дөнья н ың исә явыз ибл ис хак имлег ендә бул уы н бе
ләбез. 20 Аллаһ ы Угл ын ың килгәнен һәм, хак ыйк ый Аллаһ ын ы тан ыр өчен, безгә
аң биргәнен дә беләбез. Һәм без хак ыйк ый Аллаһ ыда, Аның Угл ы Гайсә Мәсихтә
яшибез. Ул – хак ыйк ый Аллаһ ы һәм мәңг елек торм ыш.
21 Балаларым, үзег езне ялг ан илаһлардан саклаг ыз.
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Яхъядан икенче хат
1 с Аллаһ ы

тарафыннан сайланган хан ымга һәм аның балаларына симан итү
челәр бердәмлег е сөлкәненнән сәлам. Мин сезне ихлас күңелдән яратам. Мин
генә түг ел, хак ыйк атьне тан ып белгән һәммә кеше сезне ярата. 2 Сезне үзебездә
яши торган һәм безнең белән мәңг е булачак хак ыйк ать өчен яратабыз.
3 с Атабыз Аллаһ ыдан һәм Гайс ә сМәсих – Атан ың Угл ыннан бир елг ән смәрхәмәт,
шәфк ать һәм иминлек безнең белән хак ыйк атьтә һәм мәхәббәттә булсын.
Хакыйкать һәм мәх әббәт

Балаларың арасында Атабыз безг ә әмер бирг әндәй хак ыйк атьтә йөрүчеләр
бул уы мине бик сөендерә. 5 Хәзер, хан ым, сиңа яңа әмер түг ел, бәлк и баштан ук
без кабул иткән әмерне язам һәм үтенәм: бер-беребезне ярат ыйк. 6 Мәхәббәт исә
шуннан гыйбарәт: без Аллаһ ын ың әмерләре буенча йөрергә тиешбез. Баштан ук
ишеткәнег езчә, Аның әмере шул: сез мәхәббәттә йөрергә тиешсез.
7 Гайс ә Мәсихнең кеше тәнендә кил үен инк яр итүче алдакч ылар дөнья да күб әеп
китте. Анд ый кешеләр – алдакч ылар һәм Мәсих дошманнары. 8 Сез нәрсә хак ына
хезмәт куйган ыбызн ы югалт м ыйча, тул ы әҗерен алыр өчен, сак бул ыг ыз. 9 Мәсих
өйрәткәнне сакламаган һәм өйрәткәннәрнең чиг еннән узган һәркемдә Аллаһ ы
юкт ыр. Өйрәткәнне саклауч ыда исә Ата да, Аның Угл ы да бар. 10 Әгәр сезгә берәү
килеп, шулай өйрәтмәсә, ул кешене өег ездә кабул итмәг ез һәм аны сәламләмәг ез.
11 Монд ый кешене сәламләг ән аның явыз эшләр енә куш ыл ып кит ә.
12 Сезг ә язасы сүзләр ем күп, әмма кәг азьг ә кара белән язарг а теләм им. Куа н ы
чыбыз тул ы булсын өчен, яныг ызга килеп, сезнең белән сөйләшүемә өметләнәм.
13 Аллаһ ы тарафыннан сайланг ан имандаш кыз туг ан ыңн ың балалары сине сә
ламл иләр.
4

1678

1

Яхъядан өченче хат

Чын күңелдән яратк ан газиз Гәйгә симан итүчеләр бердәмлег е сөлкәненнән
сәлам.
2 Газиз дуст ым, җан ың иминлект ә булг андай, һәрья кт ан да имин һәм сәламәт
бул, дип дога кылам. 3 Монда килгән имандашларн ың хак ыйк атькә тугры бул у
ың, ягън и хак юлда йөрүең хак ында шаһ итл ык бирүләренә мин бик шатланд ым.
4 Минем өчен балаларымн ың хак ыйк атьт ә йөрүләр е хак ында ишет үдән дә зуррак
шатл ык юкт ыр.
1

Хакыйкать өчен бергәләп эшләү
Газиз дуст ым, имандашлар, хәтта тан ыш булмаганнар хак ына кылган һәммә
эшләреңдә син ышан ычл ы. 6 Алар синең мәхәббәтең хак ында иман итүчеләр бер
дәмлеге алд ында шаһ итл ык бирделәр. Зинһар, с Аллаһ ыга яракл ы рәвештә юлларын
дәвам итсеннәр өчен, аларга бул ышсаң иде. 7 Алар сМәсих исеме хак ына, Аңа иман
итмәүчеләрдән һичнәрсә кабул итм ичә, юлга чыкт ылар бит. 8 Димәк, хак ыйк атьне
тарат уда бергә эшл и алуыбыз өчен, без анд ыйларга бул ыш ырга тиешбез.
9 Мин бердәмлеккә кыск а итеп язд ым, әмма араларында өст енлек итәрг ә яра
туч ы Диотрефис безне игът ибарга алм ый. 10 Шуңа күрә, яныг ызга килсәм, аның
кылганнарын игът ибарыг ызга җиткерермен. Ул безнең хакта яман сүзләр тарат ып
кына калм ый, хәтта имандашларн ы кабул итм и, кабул итәргә теләүчеләргә кома
чаул ый һәм бердәмлектән куы п җибәрә.
11 Газиз дуст ым! Явызл ыкк а иярмә, яхш ыл ыкк а ияр. Яхш ыл ык эшләүчеләр
Аллаһ ыданд ыр, явызл ык эшләүче исә Аллаһ ын ы күрмәгән. 12 Дим итер хак ында
барысы да яхш ы итеп сөйл и, хәтта хак ыйк ать үзе дә аның ягында. Шулай ук без дә
шаһ итл ык итәбез, һәм шаһ итл ыг ыбызн ың хак ыйк ый бул уы н син беләсең.
13 Мин сиңа күпне язар идем, әмма кара һәм каләм белән язарг а теләм им. 14 Тиз
дән синең белән күрешүемә өметләнәм. Шунда йөзгә-йөз бергәләп сөйләшербез.
15 Иминлек сиңа! Сине дуслар сәламл иләр. Дусларыбызн ың һәрк айсына аерым
сәлам әйт.
5
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Гайсә сМәсихнең кол ы, Ягък убн ың берт уган кардәше Яһүдәдән с Атабыз с Ал
лаһ ы тарафыннан чак ырылганнарга, сөелгәннәргә һәм Гайсә Мәсих өчен сак
ланганнарга. 2 Сезгә шәфк ать, иминлек һәм мәхәббәт мул итеп бирелсен.
1

Ялган пәйгамбәрләрнең хөкем ителүе
3 Газиз дусл арым! Урт ак кот ыл уы быз хак ынд а сезг ә язарг а дип бик дәртләнс әм
дә, сизг еләрг ә бер тапк ыр һәм гомерг ә бир елг ән иман өчен тырыш ып эшләг ез,
дип үгетләп язун ы тиешле тапт ым. 4 Кайб ер имансыз кешеләр араг ызг а яшер енеп
керделәр. Алар үз азг ынл ыкларын аклау өчен, Аллабызн ың смәрхәмәт ен бозып
күрс әт әләр һәм бердәнб ер Хөкемдарыбыз һәм с Хак имеб ез Гайс ә Мәсихне инк яр
итәләр. Аларг а булачак хөкем турында сИзг е язмада инде күпт ән әйт елг ән.
5 Ләкин инде барын да белсәгез дә, хәтерегезгә төшерергә телим: сРаббы бервакыт
халыкны Мисырдан коткарып алып чыккан булса да, соңыннан араларындагы ышан
маучы кешеләрне һәлак иткән. 6 Тиешле урыннарын сакламыйча, торакларын ташлап
киткән сфәрештәләрне онытмагыз: Раббы аларны тирән караңгылыкта, бөек көндә
хөкем итү өчен мәңгелек чылбырларда бәйләп тота. 7 Шул фәрештәләрдәй фәхешлеккә
һәм бәдәни бозыклыкка бирелгән Сәдүм белән Гамура шәһәрләре* һәм алар тирәли
урнашкан шәһәрләр дә, кисәтүче гыйбрәт булып, мәңгелек ут җәзасын кичерәләр.
8 Шулай бу кешеләр дә, хыя лларына тая н ып, тәннәр ен нәҗесл иләр, Раббы ха
кимлег ен инк яр итәләр, хәтта күкләрдәг е шөһрәтле затларга яла ягалар. 9 Җитәкче
фәрештә Микәи л дә, Мусаның гәүдәсе хак ында сиблис белән бәхәсләшкәндә, хурлап
һәм хөкем итеп әйтергә бат ырч ыл ык итмәгән, бәлк и: «Сине Раббы шелтәләсен», –
дигән. 10 Алар исә үзләре аңламаган һәммә нәрсәне яманл ыйлар, аңсыз хайван
нардай табиг ый теләкләренә бирелеп яшиләр һәм нәкъ шул аларн ы һәлак итә дә.
11 Кайг ы аларг а, чөнк и алар Кабил* юлыннан баралар. Акча хак ына Билг амн ың
ялг ышл ыкларын кабатл ыйлар*, фетнә чыгарган өчен, Корахтай* һәлак булалар.
* 1:7 Сәд үм, Гам ура

– Үле диңг ез буендаг ы тиг езлектә урнашк ан биш шәһәрнең икесе Сәд үм
һәм Гам ура шәһәрләре булг ан. Анда яшәүче кешеләрнең гөнаһлары өчен, күктән ут яуд ы
рып, Аллаһ ы бу шәһәрләрне юкк а чыг арг ан. (Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 19.)
* 1:11 Кабил – Адәм һәм Һаваның бер енче угл ы. Ул үзенең Һабил исемле энес ен үтерг ән.
(Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 4.)
* 1:11 Караг ыз: «Санн ар», 22.
* 1:11 Корах – Алл аһ ы тарафынн ан сайл анг ан юлбашч ыл ар Мус а һәм Һарунг а карш ы күт ә
релг ән фетнәчеләр башл ыг ы. (Караг ыз: «Саннар», 19.)
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12 Мәхәббәт мәҗлесләрег ездә алар – пычрак таплар: вөҗдансызлан ып сыйланалар.
Алар – үзләре хак ында гына кайг ырт уч ы көт үчеләр, җил куы п йөрт кән яңг ырсыз
бол ытлар, бөтенләй үлгән, там ыры белән кубарылган, көзен җимеш бирм и торган
агачлар. 13 Алар – хурл ыкл ы эшләренең күбег е белән капланган давылл ы диңг ез
дулк ыннары. Алар – адашк ан йолд ызлар. Мәңг елек дөм караңг ыл ыкта алар өчен
урын саклана.
14-15 Ханох* – Адәм нәс еленең җиденче буы н ы – алар хак ында пәйг амб әрлек
итеп, болай дигән: «Менә, Раббы барысы өстеннән хөкем итү өчен, кылган барча
имансыз гамәлләре һәм бөтен сгөнаһл ы имансызларн ың Раббыга карш ы сөйләгән
барл ык оятсыз сүзләре өчен җәзаларга дип, Үзенең меңнәрчә изг еләре белән килә».
16 Бу кешеләр – язм ышларыннан канәг ать булмаг ан сукран уч ылар. Алар үзләр енең
нәфес теләкләре буенча гамәл кылалар, тәкәббер сүзләр әйтәләр, үз файдалары
хак ына ялагайлан ып йөриләр.

Кисәтүләр һәм киңәшләр
Сез исә, газиз дусларым, Хак имебез Гайсә Мәсих срәсүлләре тарафыннан алдан
әйтелгән сүзләрне истә тот ыг ыз. 18 Алар сезгә: «Соңг ы вак ытта үзләренең бозык
теләкләре буенча гамәл кыл уч ы мыск ыллауч ылар бул ыр», – диделәр. 19 Ул кешеләр
тарк ал ыш чыгаралар, нәфес теләкләренә буйсыналар, һәм аларда сИзг е Рух юк.
20 Сез исә, газиз дусларым, үз торм ыш ыг ызн ы иң изг е иман ыг ыз ниг езендә корып
дәвам итег ез, Изг е Рух белән дәртләнеп дога кыл ыг ыз. 21 Хак имебез Гайсә Мәсих
Үзенең шәфк ат ендә сезгә мәңг елек торм ыш бирәчәг ен көт еп, Аллаһ ыг а карата
булган мәхәббәтег ездә кал ыг ыз.
22 Кайбер кешеләр икеләнс әләр, аларг а шәфк ать күрс әт ег ез. 23 Башк аларын утт ан
тарт ып алгандай котк арыг ыз. Калганнарына исә шәфк ать күрсәткәндә, күңеллә
рег ездә курк у хисе булсын: хәтта шакш ы эшләре белән тапланган киемнәреннән
дә җирәнег ез.
17

Данлау догасы
Сезне гөнаһк а төш үдән сакл ый алуч ы, шатл ык белән Үзенең дан ы алд ына
кимчелекләрсез китерә ала торган 25 Хак имебез Гайсә Мәсих аша безне котк ару
чы бердәнбер Аллаһ ыга бар вак ытлардан элек, хәзер һәм мәңг егә дан, мәһабәтлек,
кодрәт һәм хак имлек булсын. Амин.
24

*

1:14-15 Ханох

– караг ыз: «Яратылыш», 4:17.
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1

Паулның сәламе
1 с Аллаһ ын ың с Яхш ы

хәбәрен игълан итү өчен сайлап куелган, сМәсих Гайсә
нең рәсүл бул ырга чак ырылган кол ы Паулдан сәлам!
2 Аллаһ ы Яхш ы хәб әрне алдан, Үзенең спәйг амб әрләр е арк ыл ы, сИзге язмаларда
вәгъдә иткән. 3 Бу Яхш ы хәбәрдә Аның Угл ы турында сөйләнелә. Ул чыг ыш ы бе
лән Давыт нәселеннән булган, 4 ә изг елек Рух ы Аны, үледән терелтел ү сәбәпле,
кодрәткә ия Аллаһ ы Угл ы дип билг еләгән. Ул – с Хак имебез Гайсә Мәсих. 5 Аның
исеме хак ына бар хал ыклар арасындаг ы кешеләр Аллаһ ыга иман китерсеннәр һәм
буйсынсыннар дип, Аның арк ыл ы смәрхәмәт һәм рәсүллек алд ык. 6 Гайсә Мәсих
неке бул ырга чак ырылган бу кешеләр арасында сез дә бар.
7 Аллаһ ын ың сРим шәһәр ендә яшәүче барл ык сөеклеләр енә, изг е бул ырг а ча
кырылганнарга: с Атабыз Аллаһ ыдан вә Хак имебез Гайсә Мәсихтән мәрхәмәт һәм
иминлек булсын.
с

Паулның Римга барырга теләве
8 Иң элек Гайс ә Мәсих арк ыл ы һәммәг ез өчен Аллама рәхмәтләр укыйм, чөнк и
иман ыг ыз хак ында бөтен дөнья да сөйләнелә. 9 Сезне берт уктаусыз искә алуы ма
Аллаһ ы шаһ ит, Углы хак ындаг ы Яхшы хәбәрне игълан итеп, Аңа бөтен рух ым белән
хезмәт итәм. 10 Аллаһ ы Үз ихт ыя ры белән, ниһая ть, яныг ызга килергә мөмк инлек
бирсен иде дип, догаларымда һәрвак ыт ялварам. 11 Сезне бик күрәсем һәм, сезне
ныг ыт у өчен, миңа бирелгән рух и бүләк белән уртаклашасым килә, 12 ягън и уртак
иман ыбыз ниг езендә бер-беребезне дәртләндерә алуыбызн ы тел им. 13 Имандаш
лар, сезнең белеп торуы г ызн ы тел им: мин күп тапк ырлар яныг ызга килергә ния т
иттем, ләк ин әлегәчә тотк арл ыкларга очрад ым. Яһүд и булмаган башк а хал ыклар
арасындаг ыдай, сездә дә уңыш җыеп алырга тел им. 14 Мин греклар һәм вәхш иләр,
зирәкләр һәм наданнар алд ында да бурычл ым ын. 15 Шуңа күрә, мин сезгә, Римда
яшәүчеләргә дә, Яхш ы хәбәрне игълан итәргә атл ыг ып торам.
16 Яхш ы хәб әрдән оялм ыйм, һәр симан итүчег ә, башт а яһүд иг ә, аннары яһүд и
булмаганга да кот ыл у өчен, Аллаһ ын ың кодрәте бит ул. 17 Бу Яхш ы хәбәрдә Алла
һын ың кешеләрне иман аша һәм бары тик иман аша гына с аклавы ачыклана. Изг е
язмада язылганча: «Иман аша акланган кеше яшәя чәк»*.
* 1:17 Караг ыз:

«Хабакк ук», 2:4.
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Кешеләрнең гае плелеге
18 Яманл ык кыл ып, хак ыйк атьне тан ырг а комачаулауч ы кешеләрнең һәрт өрле
имансызл ыг ына һәм яманл ыг ына күктән Аллаһ ын ың ярсуы ачыла бара. 19 Аллаһ ы
хак ында белергә мөмк ин булган һәрнәрсә алар өчен ачык, аны Аллаһ ы ачып бирде
бит. 20 Галәм барл ыкк а китерелгәннән бирле, Аллаһ ын ың күренмәгән сыйфатла
ры, ягън и мәңг елек кодрәте һәм илаһ ил ыг ы Үзе барл ыкк а китергән нәрсәләр аша
ачык күренә һәм аңлаш ыла. Шулай икән, ул кешеләрнең аклан ырга ниг езе юк.
21 Аллаһ ын ы белс әләр дә, алар Аны, Аллаһ ы итеп, тиешенчә данламад ылар һәм
Аңа шөкер итмәделәр. Киресенчә, буш уйларга бирелделәр, һәм аларн ың аңларга
теләмәгән йөрәкләрен караңг ыл ык каплад ы. 22 Үзләрен зирәккә санап, алар ахмак
ланд ылар 23 һәм үлемсез Аллаһ ын ың дан ын фан и кешеләр, кошлар, дүрт аякл ылар
һәм сөйрәл үчеләргә охшаган сурәтләргә алышт ырд ылар.
24 Шунл ыкт ан Аллаһ ы аларн ы үзләр енең азг ын теләкләр е белән бозыкл ык кара
маг ына тапш ырд ы, алар тәннәрен үз араларында мәсхәрә итә башлад ылар. 25 Ал
лаһ ы хак ыйк атен ялган белән алышт ырд ылар һәм Ярат уч ыга түг ел, ярат ылганга
табынд ылар, хезмәт иттеләр. Ярат уч ыга исә мәңг егә дан булсын. Амин.
26 Шул сәб әпт ән Аллаһ ы аларн ы хурл ыкл ы нәф есләрг ә дучар итт е: хат ыннары
табиг ый якынлык кыл уны табиг ый булмаган якынлык кыл уга алыштырды. 27 Ирләр
дә шулай: хатын-кыз белән табиг ый якынл ык кыл у урын ына, бер-берсенә кара
та җенси теләк белән янып, ирләр ирләр белән рисвайл ык кылд ылар һәм, юлдан
язулары өчен, үз-үзләрендә тиешле җәзаларын алд ылар.
28 Шулай итеп, Аллаһ ын ы тан ун ы мөһ им дип исәпләмәг әнг ә, Аллаһ ы аларн ы
бозык уйлары иркенә тапш ырд ы, һәм алар эшләнергә тиеш түг ел гамәлләр кыла
лар. 29 Аларн ың күңелләре һәртөрле яманл ык, мәкерлек, комсызл ык, явызл ык бе
лән тулган. Алар көнчелек, кеше үтерү теләг е, ызгыш-талаш, алдау, яман ния тләр
белән тул ы. Алар – гайбәтчеләр, 30 яла ягуч ылар, Аллаһ ыдан нәфрәтлән үчеләр,
оятсызлар, тәкәбберләр, мактанч ыклар, явызл ык туд ыруч ылар, ата-анага итагать
күрсәтмәүчеләр , 31 акылсызлар, үз сүзендә тормауч ылар һәм рәх имсезләр, мәрхә
мәтсезләр. 32 Алар монд ый нәрсәләрне эшләүчеләрнең Аллаһ ын ың гадел хөкеме
буенча үлемгә лаек бул уларын беләләр; әмма шуларн ы эшләп кенә калм ыйлар,
шулай эшләүчеләрне хупл ыйлар да.

2

Аллаһының гад ел хөкеме

Әй, син, башк аларн ы хөкем итүче адәм, үзеңне аклап, һичнәрсә әйтә ал
мыйсың: башк аларн ы хөкем итеп, үзеңне дә хөкемгә дучар итәсең, чөнк и син
үзең дә шул ук гамәлләрне кыласың бит. 2 Без беләбез: анд ый эшне эшләүчеләр
өчен Аллаһ ын ың хөкеме гадел. 3 Әй, син, адәм, анд ый гамәл кыл уч ыларн ы хөкем
итәсең, ә үзең шул ук эшләрне эшл исең! Әллә син Аллаһ ы хөкеменнән кач ып ко
тыл ырм ын дип уйл ыйсыңм ы? 4 Аллаһ ын ың игелеклелег е сине тәүбәгә китерәчә
ген аңлам ыйча, чиксез игелег е, сабырл ыг ы һәм түземлег ен санлам ыйсыңм ы әллә?
5 Син кир е булг анг а һәм йөр әг ең стәүб ә итәрг ә теләмәг әнг ә күр ә, Аллаһ ын ың гадел
хөкеме билг еле булачак ачу көнендә баш ыңа төшәчәк җәзаңн ы җыясың. 6 Аллаһ ы
1
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һәркемгә эшләренә карап түләр: 7 сабырл ык белән игелекле эшләр кыл ып, данга,
хөрмәткә һәм үлемсезлеккә омт ыл уч ыларга Ул мәңг елек торм ыш бирә. 8 Ә инде
үзен генә ярат ып, хак ыйк атькә буйсынм ыйча, явызл ык арт ыннан баруч ылар өсте
нә Аллаһ ы Үз ачуы н һәм ярсуы н төшерәчәк. 9 Явызл ык кыл уч ы һәркемгә – башта
яһүд игә, аннары яһүд и булмаганга – михнәт һәм газап булачак. 10 Ә игелек кыл уч ы
һәркемне – башта яһүд ине, аннары яһүд и булмаганн ы – дан, хөрмәт һәм иминлек
көтә, 11 чөнк и Аллаһ ы һәркемгә берт иг ез карый.
12 Муса скан ун ы булм ыйча, сгөнаһ кылг аннар шул хәлдә һәлак булачаклар да;
ә инде Кан унн ы белә торып гөнаһ кылганнар Кан ун буенча хөкем ителәчәкләр.
13 Аллаһ ы Кан унн ы ишет үчеләрне түг ел, аны үтәүчеләрне Үз карш ында акланг ан
дип игълан итәчәк. 14 сМәҗ үсиләрнең Кан ун ы юк бит, ләк ин алар Кан ун таләп
иткәнне табиг ый сиземләүләре белән башк арганда, кан унсыз да үзләренә үзләре
Кан ун булалар. 15 Бу исә Кан ун таләпләренең йөрәкләренә язылганл ыг ын күрсәтә.
Мон ы вөҗданнары да расл ый – уй-фикерләре кайвак ыт аларн ы гаепл и, ә кайва
кыт хәтта якл ый да. 16 Мин сөйл и торган Яхш ы хәбәр буенча, Аллаһ ы кешеләрнең
серләрен Мәсих Гайсә арк ыл ы хөкем итәсе көнне мон ың һәммәсе булачак.
Яһүд иләр һәм Аллаһы кануны
Менә син үзеңне яһүд и дип атыйсың, Муса кан ун ына тая насың һәм Аллаһ ы
белән мактанасың, 18 Кан уннан өйрәнеп, Аллаһ ын ың ихт ыя рын һәм яманнан ях
шын ы аера беләсең. 19 Син үзең сук ырларн ың юл күрсәт үчесе, караңг ыл ыктаг ылар
өчен яктылык, 20 наданнарның остазы, тәҗрибәсезләрнең укыт учысы бул уыңа ыша
насың, чөнк и белем вә хак ыйк атьне гәүдәләндерүче Кан унн ы беләсең. 21 Шулай
булгач, ничек соң син, башк аларн ы өйрәтеп тә, үзеңне-үзең өйрәтм исең? Урламаск а
үгетл исең, ә үзең урл ыйсыңм ы? 22 «Зина кылма» дисең, ә үзең зина кыласыңм ы?
Потлардан җирәнәсең, ә үзең аларн ың табын у урын ын тал ыйсыңм ы? 23 Аллаһ ы
кан ун ы белән мактанасың, ә үзең, аны бозып, Аллаһ ын ы мәсхәрәл исеңме? 24 Изг е
язмада язылганча, «мәҗ үсиләр Аллаһ ы исемен сезнең арк ада хурл ыйлар»*.
25 Кан унн ы үтәс әң, сөннәтле бул уы ң файдал ы; ә инде син аны боз асың икән,
ул чакта ссөннәткә утырт ылмагандай буласың. 26 Шулай булгач, ссөннәтсез кеше
Кан ун каг ыйдәләрен үтәсә, ул сөннәткә утырт ылган бул ып саналмасм ы? 27 Тыш
кы яктан сөннәтсез, әмма Кан унн ы үтәүче кеше, сине – язылган Кан унга һәм
сөннәтлелеккә ия кешене Кан унн ы бозган өчен хөкем итәр. 28 Тышк ы яктан гына
яһүд и булган – чын яһүд и түг ел, һәм тәндәг е сөннәтлән ү генә чын сөннәт түг ел
әле. 29 Эчке яктан яһүд и булган гына чын яһүдидер, һәм язылган Кан ун түг ел, ә
с
Изг е Рух китергән, йөрәк түрендә булган сөннәт кенә чын сөннәттер*. Монд ый
яһүд игә мактау кешеләрдән түг ел, Аллаһ ыдан килә.
17

3

1
2

Шулай итеп, яһүд и бул ун ың өстенлеге яки сөннәтле бул ун ың файдасы барм ы?
Һәрья ктан зур өстенлек бар! Беренчедән, Аллаһ ы сүзе нәкъ аларга әманәт

* 2:24 Караг ыз:
* 2:29 Караг ыз:

«Яхәзк ыл», 36:20.
«Кан ун», 10:16.
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ителгән. 3 Һәм кайберәүләр Аллаһ ыга тугрыл ыкл ы булмаган икән, ни бул ыр? Алар
ның тугры булмаулары Аллаһ ын ың тугрыл ыкл ыг ын юкк а чыгарырм ы? 4 Һич тә
алай түг ел! Һәр кеше ялганч ы булса да, Аллаһ ы хак, Үз сүзенә тугрыл ыкл ы. Аның
турында Изг е язмада язылган бит:
«Гаепләү сүзләрең хаклыдыр,
хөкемгә тарт канда Син җиңәсең»*.
Әгәр безнең гаделсезлег ебез Аллаһ ын ың гаделлег ен ачыграк күрсәтә икән,
Аллаһ ы, өстебезгә ачуы н яуд ырып, дөрес эшләмәде, дип әйтә алабызм ы? (Мин
биредә кешеләрчә фикер йөртәм.) 6 Һич тә! Юкса Аллаһ ы дөнья н ы ничек хөкем
итә алыр иде? 7 Әмма ялганч ы бул уы м, Аллаһ ын ың хак ыйк атен ачыграк күрсә
теп, Аның дан-шөһрәтен артт ыра икән, ни өчен соң әле мин гөнаһл ы дип хөкем
ителәм? 8 Шулай икән: «Яхш ыл ык килеп чыксын өчен, яманл ык кыл ыйк!» – дип
әйтергәдер, бәлкем? Сез шулай әйтәсез икән дип, безне яманлап сөйл иләр дә кай
берәүләр. Алар үзләренә тиешле хөкемне алачак.
5

Бер тәкъва кеше дә юк
Димәк, ничек инде? Безнең хәлебез яһүд и булмаганн ык ылардан яхш ыракм ы?
Һич тә юк, без инде ачык күрсәттек: яһүд иләр дә, яһүд и булмаганнар да – барысы
да гөнаһ хак имлег е аст ында. 10 Изг е язмада язылган бит:
«Бер стәкъва кеше дә юк, бер генә дә.
11
Акылга ия беркем дә юк, Аллаһ ын ы эзләм и беркем дә.
12
Һәммәсе юлдан язган, бердәй бозылган;
игелек кыл уч ы күренм и, берәү дә юк»*.
13
«Ачык кабер базыд ыр бугазлары,
телләре белән алд ыйлар,
елан агуы сеңгән сүзләренә»*.
14
«Аларн ың авызы ләгънәт һәм әрн ү белән тул ы»*.
15
«Аяклары аларн ың кан түгәргә ашыга,
16
йөргән юлларында бары җимереклек һәм кайг ы гына кала.
17
Иминлек юлын белм иләр алар»*.
18
«Аллаһ ыдан курк у хисе юк аларда»*.
9

Ә без беләбез: Кан ун нәрсә дә булса сөйл и икән, ул Кан ун хак имлег е аст ында
булганнарга сөйл и. Шун ың өчен беркем дә, үзен яклар өчен, авызын ача алмас, һәм
бар дөнья Аллаһ ы карш ында гаепле бул ыр. 20 Кан ун таләпләрен үтәү белән Аның
19

* 3:4 Караг ыз:

«Зәбур», 50:6.
«Зәбур», 13:1-3; 52:2-4.
3:13 Караг ыз: «Зәбур», 5:10; 139:4.
3:14 Караг ыз: «Зәбур», 9:28.
3:17 Караг ыз: «Зәбур», 59:7-8.
3:18 Караг ыз: «Зәбур», 35:2.

* 3:12 Караг ыз:
*
*
*
*
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карш ында беркем дә акланган булмас бит. Кан ун арк ыл ы гөнаһ ыбызн ы төшенеп
тан ыйбыз гына.
Иман аша аклану
21 Әмма хәз ер Муса кан ун ына бәйс ез рәв ешт ә Аллаһ ын ың кешене ничек итеп
аклавы ачыкланд ы. Бу турыда Кан ун һәм пәйгамбәрләр шаһ итл ык итә. 22 Алла
һын ың кешене иман аша аклавы Гайсә Мәсихкә иман итүчеләрнең барысына да
бирелә. Кеше белән кеше арасында аерма юк, 23 чөнк и барысы да гөнаһ кылд ылар
һәм Аллаһ ын ың с дан ыннан мәхрүм калд ылар. 24 Барысы да Аллаһ ы мәрхәмәте бе
лән үзләрен сйол ып алуч ы Мәсих Гайсә арк ыл ы Аллаһ ын ың аклавын бүләк итеп
алалар. 25-26 Аллаһ ы Гайсәне кичерел ү алып кил үче корбан итеп билг еләп куйд ы.
Бу кичерел ү Гайсәнең кан ы аша иман итүчеләргә бирелә. Шулай эшләп, элек кы
лынган гөнаһлар өчен җәза бирм ичә, чиксез сабырл ык күрсәтеп, Ул Үзенең хак
лыг ын раслад ы. Шулай итеп, хакл ыг ын хәзерг е вак ытта да күрсәтә: Ул Үзе хак һәм
Гайсәгә иман итүчеләрне акл ый*.
27 Шулай итеп, мактауга урын бармы инде? Юк, мактауга урын юк. Нәрсә ниге
зендә мөмкинлек калдырылмаган? Канунны үтәү нигезендәме? Юк, иман нигезендә.
28 Без бит кешенең Канунны үтәүгә бәйсез рәвештә иман белән Аллаһы тарафыннан
аклануын раслыйбыз. 29 Аллаһы – яһүдиләр Алласы гынамы, башка халыкларныкы
да түгелмени? Әлбәттә, башка халыкларныкы да, 30 чөнки Аллаһы бер. Ул сөннәтле
ләрне дә, сөннәтсезләрне дә иман белән аклый. 31 Шулай итеп, без иманыбыз белән
Канунны юкка чыгарабызмы? Һич тә алай түгел, киресенчә, без аны раслыйбыз.

4

Ибраһ им үрнәге

Халк ыбызн ың нәселбаш ы Ибраһ им хак ында нәрсә әйтә алабыз? Ул нәрсә
гә ия булд ы соң? 2 Әгәр Ибраһ им үзе кылган гамәлләре белән акланган дип
саналган икән, аның мактан ырга хак ы булган, ләк ин Аллаһ ы карш ында түг ел.
3 Изг е язмада нәрс ә дие лг ән? «Ибраһ им Аллаһ ыг а ышанд ы һәм мон ың белән тәкъ
ва* бул ып саналд ы»*. 4 Ә эшчегә түләнгән хезмәт хак ы бүләк дип түг ел, бирелергә
тиешле нәрсә бул ып санала. 5 Әгәр инде кеше, үзе кылган гамәлләргә тая нм ыйча,
гаеплеләрне аклауч ы Аллаһ ыга ышана икән, шул ышан уы белән Аның карш ында
акланган санала. 6 Эш-гамәлләренә бәйсез рәвештә, Аллаһ ы тарафыннан акланган
кешенең бәхетле бул уы турында сөйләп, Давыт шун ы ук расл ый:
7
«Бәхетледер кеше,
әгәр җинаятьләре кичерелсә.
8
Бәхетледер кеше,
гаеп эшләрен Раббы гафу итсә»*.
1

* 3:25-26 «Хакл ык»,

«хак» һәм «аклау» диг ән сүзләрнең там ыры грек телендәг е төп нөсхәдә
бер үк.
* 4:3 «Тәкъв а» һәм «акл ау» диг ән сүзләрнең там ыры грек телендәг е төп нөсхәдә бер үк.
* 4:3 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 15:6.
* 4:7-8 Караг ыз: «Зәбур», 31:1-2.
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9 Бу бәхетлелек сөннәтлеләрг ә генә карыйм ы, әллә сөннәтс езләрг ә дәме? Без:
«Ибраһ им үзенең ышан уы белән тәкъва бул ып саналд ы», – дип сөйләдек. 10 Кайчан саналд ы? Сөннәтле булгачм ы, әллә сөннәтле булганч ым ы? Сөннәтле булгач
түг ел, ә сөннәтле булганга кадәр. 11 Әле сөннәтсез чакта ук ул ышан уы белән Ал
лаһ ы карш ында акланган саналд ы һәм аның сөннәткә утырт ыл уы мон ы раслауч ы
билг е булд ы. Шулай итеп, Ибраһ им, сөннәтләнмәгән килеш иман итеп, Аллаһ ы
карш ында акланган саналд ы һәм барл ык кешеләрнең атасы булд ы. 12 Ибраһ им –
шулай ук сөннәтлеләрнең дә атасы, ягън и, сөннәткә утырт ыл ып кына калм ыйча,
атабыз Ибраһ имн ың әле сөннәтләнмәг ән чакта йөрг ән иман сукмакларыннан
йөрүчеләрнең атасы.

Аллаһының вәгъдәсе һәм иман
«Дөнья синеке бул ыр» дигән Аллаһ ы вәгъдәсе Ибраһ имга һәм аның ток ым ына
Кан ун таләпләрен үтәгән өчен түг ел, иман итеп, Аллаһ ы карш ында акланган өчен
бирелде. 14 Кан ун үтәл үенә өмет баглауч ылар Аллаһ ы вәгъдә иткәнне алсалар, иман
мәгънәсен югалт ыр, вәгъдә дә юкк а чыгарыл ыр. 15 Кан ун үзе белән Аллаһ ын ың
ачуы н алып килә, әмма Кан ун булмаса, Кан ун бозу да булм ый.
16-17 Аллаһының вәгъдәсе, мәрхәмәт буенча гына булсын өчен, иманга нигезләнгән.
Шулай итеп, вәгъдә Ибраһим токымының һәммәсе өчен дә: Канунны тотучылар өчен
генә түгел, аның кебек иман итүчеләр өчен дә ышанычлы. Изге язмада «Мин сине күп
халыкларның нәсел атасы итеп куйдым»* дип язылганча, Ибраһим – һәммәбезнең
атасы. Үлеләрне терелтүче, булмаган нәрсәләрне барлыкка китерүче, үзе ышанган
Аллаһы каршында Ибраһим – барыбызның атасы. 18 Ул бернинди өмете булмаганда
да өмет белән ышанган, һәм «Нәсел варисларың шулкадәр күп санлы булачак»* дип
әйтелгәнчә, күп халыкларның атасы булган. 19 Үзенә йөз яшь чамасы, тәненең инде
үлә баруын һәм Сараның, бала табу өчен, артык карт булуын аңласа да, аның иманы
кимемәде. 20 Аллаһы вәгъдәсенә ышанмыйча шикләнеп карамады, киресенчә, има
нында нык торып, Аллаһыга дан-шөһрәт китерде. 21 Аллаһының биргән вәгъдәсен
үти алачагына инанып, 22 Ибраһим ышануы белән «тәкъва булып саналды».
23 Хәер, «тәкъв а бул ып саналу» диг ән сүз бер аның өчен генә түг ел, 24 безнең өчен
дә язылд ы. Әлег е сүз безгә дә – Хак имебез Гайсәне үледән терелт кән Аллаһ ыга
инан уч ыларга да каг ыла. 25 Гайсә гөнаһларыбыз өчен үлемгә тапш ырылд ы һәм
аклан уыбыз өчен терелтелде.
13

5

Аклауның нәт иҗәсе

Шуңа күрә, иман белән аклан у алгач, Хак имебез Гайсә Мәсих аша Аллаһ ы бе
лән безнең арада тат ул ык мөнәсәбәте урнаша. 2 Хәзер без ия булган мәрхәмәткә
Мәсих аша иман белән мөмк инлек ачылд ы һәм без Аллаһ ы дан ын уртаклаш ырбыз
дигән өмет белән мактанабыз. 3 Мон ың белән генә түг ел, михнәт чиг үләребез белән
дә мактанабыз, чөнк и михнәт чиг үләр – чыдамл ык, 4 чыдамл ык тотрыкл ыл ык ту
1

* 4:16-17 Караг ыз:
* 4:18 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 17:5.
«Ярат ыл ыш», 15:5.
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дыра, ә тотрыкл ыл ык өмет хасил итүен беләбез. 5 Ә өмет алдам ый, чөнк и Аллаһ ы
Үзенең мәхәббәтен безгә бирелгән Изг е Рух аша йөрәкләребезгә мул итеп яуд ырган.
6 Без әле ярдәмг ә мохт аҗ булг анда, Аллаһ ы билг еләг ән бер вак ытт а Мәсих иман
сызлар өчен үлде. 7 Кем дә булса хәтта тәкъва кеше хак ына үләргә теләр микән?
Хәер, игелекле кеше хак ына, бәлк и, кемнең дә булса үләргә җөрьә т итүе мөмк ин.
8 Әмма Аллаһ ы безг ә булг ан мәхәбб әт ен шун ың белән исбат итт е: Мәсих гөнаһл ы
чаг ыбызда ук безнең хакк а үлде. 9 Һәм инде хәзер, Үз кан ы белән аклаганнан соң,
әлбәттә, Ул безне Аллаһ ы ачуы ннан котк арачак. 10 Аллаһ ыга дошман булган ва
кыт ыбызда Угл ын ың үлеме арк ыл ы Аның белән тат улашк анбыз икән, инде бигрәк
тә хәзер тат улашк ан хәлдә Угл ын ың торм ыш ы белән кот ылачакбыз. 11 Әле бу гына
да түг ел, Аллаһ ы белән Хак имебез Гайсә Мәсих аша мактанабыз, Аның аша без
хәзер бу тат ул ыкн ы алд ык та!
Адәм һәм Мәсих
Бер кеше арк ыл ы гөнаһ һәм гөнаһ белән бергә үлем дөнья га үтеп керде. Шулай
итеп, барл ык кешеләр үлемгә ия булд ы, чөнк и һәммәсе гөнаһ кылд ы. 13 Инде Кан ун
булганга кадәр дә дөнья да гөнаһ бар иде; әмма Кан ун булмаган урында берәүнең
дә гөнаһ ы исәпкә алынм ый. 14 Шулай да, Адәмнән алып Муса пәйгамбәргә кадәр,
Аллаһ ын ың тыюы н бозып, Адәмдәй гөнаһ кылмаганнар белән дә үлем хак имлек
иткән. Адәм, нинд идер бер мәгънәдә, килергә тиешле Затн ың үрнәг е бул ып торган.
15 Әмма Аллаһының бүләк ителгән мәрхәмәтен гөнаһ белән чагыштырып булмый.
Бер кешенең гөнаһы күпләрне үлемгә китергән икән, Аллаһының мәрхәмәте һәм бер
Кеше – Гайсә Мәсихнең мәрхәмәте белән бирелгән бүләк күпләргә бигрәк тә мул
бирелә. 16 Аллаһы бүләген бер кеше кылган гөнаһның нәтиҗәсе белән чагыштырып
булмый. Бер сҗинаять «гаепле!» дигән хөкем карары китереп чыгарды, ә Аллаһының
мәрхәмәте белән бирелгән бүләк, бик күп җинаятьләр булуга карамастан, аклану
алып килде. 17 Әгәр бары тик бер кешенең җинаяте аркасында үлем хакимлек иткән
икән, бигрәк тә бер Кеше – Гайсә Мәсих аша Аллаһының мул мәрхәмәтен һәм бүләк
буларак Аның аклавын кабул итүчеләр тормышта хакимлек итәчәк.
18 Шулай итеп, бер әүнең җиная т е барл ык кешеләрг ә «гаепле!» диг ән хөкем чы
гарган сыман, икенче Берәүнең хак гамәле һәммәсенә аклан у һәм торм ыш алып
килде. 19 Бер кешенең буйсынмавы арк асында күпләр гөнаһл ы булгандай, икенче
Берәүнең итагатьлелег е белән күпләр Аллаһ ы тарафыннан акланачак. 20 Кан ун исә,
җиная ть артсын дип, кертелгән. Әмма гөнаһ күбәйгән җирдә Аллаһ ын ың мәрхә
мәте таг ын да артк ан. 21 Димәк, гөнаһ кешеләр белән хак имлек иткән һәм аларн ы
үлемгә китергән сыман, Аллаһ ын ың мәрхәмәте дә хакл ык белән хак имлек итәр
һәм Хак имебез Гайсә Мәсих арк ыл ы мәңг елек торм ышк а китерер.
12

6

Без гөнаһка карата үле

Нәрсә әйтик соң? Аллаһының мәрхәмәте артсын дип, гөнаһ кылуны дәвам
итәргәме? 2 Һичбер вакытта да! Без гөнаһка карата үле: шулай булгач, ничек гөнаһ
кылуны дәвам итә алабыз? 3 Безнең һәммәбезнең, ссуга чумдыру йоласы аша Мәсих
Гайсәгә чумдырылып, Аның үлемен уртаклашуыб
 ызны белмисезме әллә сез? 4 Ата
1
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ның бөек кодрәте белән Мәсих үледән терелтелгәндәй, яңа тормышта яшәү өчен, без
чумдыру йоласы аша үлемен уртаклашып, Аның белән бергә күмелдек. 5 Мәсих белән
бертөрле үлемдә берләшкәнбез икән, үледән терелүдә дә Аның белән берләшербез.
6 Без беләбез: гөнаһл ы асыл ыбызн ың хак имлег еннән котк ару өчен һәм инде гөнаһ
коллары булмасак идек дип, элекке кешебез Мәсих белән бергә схачк а кадаклан
ды. 7 Үлгән кеше гөнаһ хак имлег еннән азат ителде бит инде. 8 Әмма Мәсих белән
бергә үлгәнбез икән, Аның белән бергә яшәрбез дә, дип ышанабыз. 9 Без беләбез
ки: үледән терелтелгәч, Мәсих кабат үлмәс, үлем инде Аңа хак им булмас. 10 Аның
үлүе гөнаһ өчен иде, һәм Ул гөнаһк а карата бөтенләйгә үлде. Әмма хәзер Аның го
мер сөреше – Аллаһ ы өчен яшәү. 11 Шулай ук сез дә үзег езгә гөнаһ өчен үле, әмма
Аллаһ ы өчен Мәсих Гайсә белән берлектә яшәүче дип караг ыз.
12 Шуңа күр ә, гөнаһк а фан и тәнег ез белән хак имлек итәрг ә юл куймаг ыз, аның
нәфесләренә буйсынмаг ыз. 13 Тәнег езнең әгъзаларын явызл ык корал ы итеп, гөнаһ
ка тапш ырмаг ыз. Киресенчә, үзег езне, үлемнән торм ышк а күчерелгәннәр буларак,
Аллаһ ыга тапш ырыг ыз һәм тәнег езнең әгъзаларын хакл ык корал ы итеп, Аңа бире
гез. 14 Гөнаһ сезнең белән хак имлек итәргә тиеш түг ел, чөнк и сез Кан ун таләпләре
белән түг ел, ә Аллаһ ы мәрхәмәтендә яшисез.
Гөнаһтан азат булу
Инде нишләргә хәзер? Кан ун таләпләре белән түг ел, ә бәлк и Аллаһ ын ың мәр
хәмәтендә яшәгәнгә күрә, гөнаһ кыл ыргам ы инде?! Һич тә алай түг ел! 16 Үзег езне
кемгә дә булса колл ыкк а тапш ырсаг ыз, шул кешенең итагатьле кол ы буласыг ызн ы
беләсез бит: гөнаһ колы бул у сезне – үлемгә, Аллаһ ыга итагатьле бул у исә Аның кар
шында аклан уга китерә. 17 Аллаһ ыга шөкер, элек гөнаһ коллары булсаг ыз да, хәзер
инде үзег ез кабул итеп алган тәгъл иматк а чын күңелдән буйсынасыз. 18 Гөнаһтан
азат ителгәч, хакл ык коллары булд ыг ыз. 19 (Сезнең кешеләрчә зиһенсезлег ег езне
истә тот ып, кешеләр фикер йөрт кәнчә сөйл им.) Элек тәннәрег езне явыз эшләргә
китерүче бозыкл ыкк а һәм явызл ыкк а кол итеп тапш ырд ыг ыз. Ә хәзер аларн ы, изг е
торм ышк а илт үче хакл ыкк а кол итеп тапш ырыг ыз.
20 Сез гөнаһ коллары булг анда, хакл ык гамәлләр еннән азат идег ез. 21 Кылг ан
яман гамәлләрег ездән нинд и файда алд ыг ыз? Ул чакта алган нәрсәләрег ездән хәзер
ояласыз, аларн ың ахыры – үлем бит. 22 Хәзер исә сез гөнаһтан азат һәм Аллаһ ын ың
коллары булд ыг ыз, мон ың җимеше – изг елек, ә нәт иҗәсе – мәңг елек торм ыш.
23 Гөнаһ өчен әҗер – үлем бит, ә инде Аллаһ ын ың мәрхәмәт белән бир елг ән бүлә
ге – Хак имебез Мәсих Гайсәдәг е мәңг елек торм ыш.
15
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Кануннан азат булу

Имандашлар, сез Кан унн ы беләсез бит: кеше исән вак ытта гына аның белән
Кан ун хак имлек итүе сезгә билг еле түг елме? 2 Мәсәлән, кия үдәг е хат ын ире
исән чакта кан ун буенча ире белән бәйләнгән; ә ире үлсә, хат ын үзен иренә бәйләп
торуч ы кан уннан азат ителә. 3 Шуңа күрә, ире исән чакта, башк а ир-атныкы бул
са, зина кыл уч ы дип аталачак; ә инде ире үлсә, хат ын бу кан уннан азат ителә һәм,
башк а берәүгә кия үгә чыкса да, зина кыл уч ы булм ый. 4 Сезнең белән дә шулай,
1
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имандашларым. Аллаһ ыга уңыш китерергә дип, башк а Берәүнеке, ягън и үледән те
релтелгән Мәсихнеке бул у өчен, Аның үлеме арк ыл ы Кан ун өчен үлдег ез. 5 Гөнаһл ы
табигатебез йог ынт ысында яшәгәндә, Кан ун бәдәнебез әгъзаларындаг ы гөнаһл ы
нәфесләрне уята иде. Аларн ың нәт иҗәсе исә – үлемдер. 6 Хәзер исә, кайчанд ыр
безне бәйләп торган Кан унга карата үлгәч, бу Кан уннан азат ителдек: элеккечә –
Кан ун буенча түг ел, ә яңача – Изг е Рух күрсәткәнчә, Аллаһ ыга хезмәт итәбез.
Аллаһы кануны һәм гөнаһ
Инде нәрсә әйт ик? Әллә Кан ун гөнаһм ы? Һич тә юк! Әмма мин гөнаһн ы Кан ун
арк ыл ы гына белдем. Әгәр Кан ун: «Башк а кешенекенә нәфесеңне сузма»*, – ди
мәсә, мин нәфеслән үнең нәрсә икәнен аңламаган бул ыр идем. 8 Әмма гөнаһ, бу
әмердән файдалан ып, миндә һәртөрле нәфес теләкләре уятт ы. Кан уннан башк а
гөнаһ үле. 9 Кайчанд ыр мин Кан унн ы белм и яшәдем, әмма Кан ун әмерен белгән
нән соң, гөнаһ терелде, 10 һәм мин үлдем. Димәк, яшәү алып килергә тиешле әмер
үлем китергән бул ып чыкт ы. 11 Гөнаһ, әмернең үзеннән файдалан ып, мине алдад ы
һәм үлемгә китерде. 12 Ләк ин Кан ун изг е, әмер дә изг е, гадел һәм яхш ы.
13 Димәк, яхш ы нәрс ә миңа үлем кит ердемен и? Һич тә алай түг ел! Әмма гөнаһ,
гөнаһ бул ып тан ылсын өчен, яхш ы нәрсә арк ыл ы миңа үлем китерде. Шулай итеп,
әмер аша гөнаһн ың ник адәр курк ын ыч икәнлег е ачыграк күренде.
7

Гөнаһ белән көрәшү
14 Без Кан унн ың рух и икәнен беләбез. Мин исә дөнья ви, гөнаһк а кол итеп сат ыл
ганм ын. 15 Нәрсә эшләвемне дә аңлам ыйм: теләгәнемне түг ел, нәфрәт иткәнемне
эшл им. 16 Ә инде үзем теләмәгәнне эшл им икән, Кан унн ың яхш ы бул уы белән
килешәм. 17 Шулай булгач, инде мон ы үзем түг ел, миндә яши торган гөнаһ эшл и.
18 Мин бит беләм: миндә, ягън и гөнаһл ы табиг ат емдә, һичн инд и яхш ы нәрс ә юк,
хәер, миндә яхш ыл ык кыл у теләг е бар, әмма аны торм ышк а ашыра алм ыйм. 19 Эш
ләргә теләгән яхш ыл ыкн ы түг ел, теләмәгән явызл ыкн ы эшл им мин. 20 Димәк, те
ләмәгән нәрсәне эшл им икән, инде аны мин түг ел, миндә яши торган гөнаһ эшл и.
21 Моннан шунд ый каг ыйдә килеп чыг а: мин яхш ыл ык эшләрг ә тел им, ләк ин
явызл ыктан арына алм ыйм. 22 Эчемнән Аллаһ ы кан ун ына шатланам, 23 әмма үз
тәнемдә башк а бер кан унн ың эш итүен күрәм. Бу кан ун акыл ым хуплаган кан унга
карш ы көрәшә һәм мине үземдә эш итүче гөнаһ кан ун ына буйсынд ыра. 24 Мескен
кеше мин! Үлем китерүче бу тәннән мине кем котк арыр? 25 Мине Хак имебез Гайсә
Мәсих арк ыл ы котк аруч ы Аллаһ ыга шөкер! Менә мин акыл ым белән Аллаһ ы ка
нун ына, ә гөнаһл ы табигатем белән гөнаһ кан ун ына хезмәт итәм.

8

Рух буе нча яшәү
Шулай итеп, Мәсих Гайсәдә булганнарга хәзер һичн инд и хөкем юк, 2 чөнк и
торм ыш бирүче Рухн ың кан ун ы Мәсих Гайсә арк ыл ы сине* гөнаһ һәм үлем
1

* 7:7 Караг ыз:
* 8:2 Син е

«Чыг ыш», 20:17; «Кан ун», 5:21.
– кайбер борынг ы кулъязмаларда: мине.
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кан ун ыннан азат итте. 3 Гөнаһл ы табигатебез көчсез булганга, Кан ун башк ара ал
маганн ы Аллаһ ы Үзе башк ард ы. Ул Үз Угл ын гөнаһл ы кешегә охшат ып җибәрде,
һәм, Аны корбан итеп, кеше тәнендә гөнаһн ы хөкем итте. 4 Аллаһ ы мон ы Кан ун
ның гадел таләпләре бездә, гөнаһл ы табигать буенча түг ел, Рух буенча яшәүчеләрдә
гамәлгә ашсын өчен эшләде.
5 Гөнаһл ы табиг ать буенча яшәүчеләр шул табиг ать теләг е буенча гына, ә Рух
буенча яшәүчеләр Изг е Рух теләгәнчә фикер йөртәләр. 6 Гөнаһл ы табигать буенча
уйлау – үлемгә, ә Рух буенча уйлау торм ышк а һәм иминлеккә китерә. 7 Гөнаһл ы
табигать буенча фикер йөрт үче – Аллаһ ыга дошман. Ул Аллаһ ы кан ун ына буй
сынм ый һәм буйсына да алм ый. 8 Гөнаһл ы табигать буенча яшәүчеләр Аллаһ ыга
ярый алм ыйлар.
9 Әмма ләк ин сездә Аллаһ ы Рух ы яши икән, сез гөнаһл ы табиг ать буенча түг ел,
Рух буенча яши торган буласыз. Инде берәүдә Мәсих Рух ы юк икән, димәк, ул
Анык ы түг ел. 10 Тәнег ез гөнаһ арк асында үле бул ып та, Мәсих сездә икән, Аллаһ ы
сезне аклаганга күрә, Изг е Рух сезнең өчен торм ыш була. 11 Әгәр Гайсәне үледән
терелт кән Аллаһ ын ың Рух ы сездә яши икән, ул чакта Мәсихне үледән терелт кән
Аллаһ ы, сездә яшәүче Рух ы белән, фан и тәнег езгә дә торм ыш бирәчәк.
12 Шуңа күр ә, имандашлар, гөнаһл ы табиг ат еб езг ә бурыч ыбыз юк, без ул те
ләгәнчә яшәргә тиеш түг ел. 13 Гөнаһл ы табигать буенча яшәсәг ез, сез үләчәксез.
Ә инде гөнаһл ы эшләрег езне Изг е Рух ярдәмендә үтерәсез икән, сез яшәя чәксез.
14 Аллаһ ы Рух ы йөрт кән кешеләрнең һәммәс е дә – Аллаһ ы балалары. 15 Сез таг ын
курк ып яшәүгә китерә торган колл ык рух ын түг ел, Аллаһ ы балалары итүче Рухн ы
кабул итеп алд ыг ыз. Ул Рух аша без: «И газиз Атам!*» – дип, Аллаһ ыга мөрәҗәгать
итәбез. 16 Изг е Рух Үзе, рух ыбыз белән бергә, безнең Аллаһ ы балалары бул уыбызн ы
расл ый. 17 Әгәр Аның балалары икәнбез, Аллаһ ы варислары да – без. Без Аның
мирасын Мәсих белән бергә кабул итеп алабыз. Мәсих белән бергә михнәт чигәбез
икән, Аның белән бергә дан-шөһрәткә дә ия бул ырбыз бит.
Булачак дан
Мин болай уйл ыйм: хәзерг е вак ытл ы газаплар киләчәктә безгә күрсәтеләчәк
дан-шөһрәт белән чагыштырганда бернигә тормый. 19 Аллаһ ы тарафыннан барлыкка
китерелгәннәрнең һәммәсе Аллаһ ы Үз балаларын күрсәтәчәк көнне түземсезләнеп
көтә. 20-21 Аллаһ ы бар иткәннәрнең һәммәсе яшәеш мәгънәсезлег енә буйсынд ы
рылд ы. Бу аларн ың ихт ыя ры буенча түг ел, Буйсынд ыруч ын ың ихт ыя ры буенча
эшләнде. Әмма Аллаһ ы балаларын ык ыдай данл ы иреккә ия бул у өчен, Аллаһ ы
бар иткәннәрнең һәммәсенең фан ил ык колл ыг ыннан кот ыл у өмете бар.
22 Без ярат ылг аннарн ың һәммәс енең әлег ә кадәр сыкран уы н һәм бала тапк ан
хат ындай газаплан уы н беләбез. 23 Һәм алар гына түг ел, без дә. Безгә биреләчәк
ләрнең беренче бүләг е итеп Рухн ы алсак та, без тул ысынча Аллаһ ы балалары бу
луыбызн ы – тәннәребезнең йол ып алын уы н түземсезләнеп көтеп, шулай ук эчтән
сыкранабыз. 24 Без шул өмет белән кот ылд ык. Әмма инде күзгә күренеп торган
18

* 8:15 И газиз Атам! – Грек телендәг е төп нөсхәдә әлег е сүз – «Абба» – арамей телендә бирелг ән.
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нәрсәгә өметләнеп булм ый. Кем күргәннәренә өметләнә инде?! 25 Ә менә үзебез
күрмәгән нәрсәгә өметләнәбез икән, аны сабырл ык белән көтәбез.
26 Шул ай ук Рух та зәг ыйфьлег еб езд ә безг ә ярд әм күрс әт ә. Без хәтт а нәрс ә
турында дог а кыл ырг а кир әк икәнен белм иб ез, ләк ин Рух сүзләр белән әйт еп
бир ә алмасл ык көрс ен үләр аша безнең өчен Үзе ялв ара. 27 Йөр әкләрне сынауч ы
Аллаһ ы исә Рухн ың фикер ен белә, чөнк и Рух, Аллаһ ы ихт ыя ры буенча, сизг еләр
өчен ялв ара.
28 Белг әнеб езчә, Аллаһ ын ы ярат уч ыларг а, Үзенең ния т е буенча чак ырг ан кеше
ләренә яхш ыл ык булсын өчен, һәрнәрсә ярдәм итә*. 29 Аллаһ ы алданрак сайлаган
нарн ы, Үз Угл ына охшаш бул ырлар дип, алдан билг еләп куйган иде, шун ың белән
күп санл ы туганнары арасында Гайсә беренче туган Угыл булд ы. 30 Ә кемнәрне
алдан билг еләгән булса, Ул шуларн ы чак ырд ы; кемнәрне чак ырган булса, шуларн ы
аклад ы; һәм кемнәрне аклаган булса, шуларга дан-шөһрәт бирде.
Аллаһының Мәсих Гайсә аша күрсәткән мәх әббәте
Моңа нәрсә әйтергә соң? Аллаһ ы безнең якл ы икән, кем безгә карш ы була
ала? 32 Угл ын кызганм ыйча, Аны безнең һәммәбез өчен биргән Аллаһ ы Аның бе
лән бергә калган бар нәрсәне бүләк итә түг елме? 33 Аллаһ ы сайлаганнарн ы кем
гаепләр? Һичкем! Аллаһ ы аларн ы гаепсез дип таба. 34 Кем аларн ы хөкем итә алыр?
Мәсих Гайсә үлде, әмма алай гына да түг ел – үледән терелтелде. Ул Аллаһ ын ың
уң ягында тора һәм безнең өчен Аллаһ ыга ялвара. 35 Мәсих мәхәббәтеннән безне
нәрсә аера алсын: михнәт яки газапм ы, эзәрлекләү, ачл ык яки ялангачл ыкм ы,
хәвеф яки кыл ычм ы? 36 Изг е язмада болай дип язылган:
«Синең өчен көннең-көнендә җан ыбызн ы кыя лар,
безне суг ым сарыклары итеп сан ыйлар»*.
37 Әмма боларн ың һәммәсен дә безне ярат уч ы Мәсих ярдәмендә тул ысынча җиңеп
чыгабыз. 38 Мин инанам: үлем һәм тереклек тә, сфәрештәләр һәм күктәг е көчләр
дә, хәзерг е вә киләчәктәг е нәрсәләр дә, кодрәтләр дә, 39 биеклек һәм тирәнлек тә,
барл ыкк а китерелгән һичбер нәрсә дә безне Аллаһ ын ың Хак имебез Мәсих Гайсә
аша күрсәткән мәхәббәтеннән аера алмая чак.
31

9

Аллаһы һәм Исраи л халкы

Мәсихнеке булганга хак ыйк ать сөйл им, алдам ыйм, вөҗдан ым Изг е Рух ар
кыл ы алдамавымн ы расл ый: 2 йөрәг ем үз халк ым өчен зур кайг ы һәм өзлексез
газап белән тул ы. 3 Бу үз милләтемә, кан кардәшләремә ярдәм итә алса, үземнең
каһәрләнгән һәм Мәсихтән аерылган бул уы мн ы теләр идем. 4 Алар – сисраи л иләр,
Аллаһ ы аларн ы Үз балалары итте, Үзенең дан ын күрсәтте, алар белән скилеш үләр
төзеде, Кан ун, гыйбадәт кыл у тәртибе, вәгъдәләр бирде. 5 Алар – олы аталарыбызның
1

* 8:28 Бу аятьне грек телендәг е төп нөсхәдән болай да аңларг а мөмк ин: Белг әнеб езчә, Аллаһ ы

Үзен ярат уч ыларг а, Аның ния т е буенча чак ырылг аннарг а яхш ыл ык булсын өчен, һәрнәр
сәдә алар белән берг ә эш итә.
* 8:36 Караг ыз: «Зәбур», 43:23.
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ток ым ы, Мәсих кеше буларак алар арасыннан килеп чыкк ан. Ул – һәрнәрсәдән
өстен Аллаһ ы, Ул мәңг е данлансын*. Амин.
6 Аллаһ ын ың сүзе гамәлгә ашмад ы, дип әйт еп булм ый. Исраи л халк ын ың һәммәсе
дә чын исраи л и түг ел, 7 Ибраһ им нәселеннән булганнарн ың һәммәсе дә аның чын
балалары түг ел бит. Изг е язмада: «Синең нәселең Исх ак арк ыл ы дип санал ыр»*, –
диелгән бит, 8 ягън и табиг ый рәвештә туган балалар Аллаһ ы балалары дигән сүз
түг ел. Аллаһ ын ың вәгъдәсе нәт иҗәсендә туган балалар Аллаһ ы балалары дип са
нала. 9 Ә вәгъдә сүзе болай булган: «Билг еләнгән вак ытта әйләнеп килермен, һәм
Саран ың угл ы туган бул ыр»*.
10 Әле бу гын а да түг ел: Рәбик ан ың ике угл ын ың да атасы – атабыз Исх ак.
11‑12 Әмма әле игез әкләр туг анч ы һәм яхш ы яки яман нәрс ә дә булса эшләг әнче,
Рәбик ага: «Өлкәне кечесенә хезмәт итәчәк»*, – дип әйтелгән булган. Мон ың бе
лән Аллаһ ын ың сайлавы аларн ың эшләренә түг ел, ә Чак ыруч ыг а бәйле бул уы
күрсәтелә. 13 Бу турыда Изг е язмада болай язылган бит: «Мин Ягък убн ы яратт ым,
Эсауга исә нәфрәтләндем»*.
14 Моннан нәрс ә килеп чыг а соң? Әллә Аллаһ ы гадел түг елме? Һич тә алай түг ел!
15 Ул Мусаг а болай дип әйт ә:
«Кемгә теләсәм, шуңа шәфк ать күрсәтермен;
кемне кызган ырга теләсәм, шун ы кызган ырм ын»*.
Шуңа күрә кешенең теләг е йә тырышл ыг ы түг ел, ә Аллаһ ын ың шәфк атьлег е
мәг ънәгә ия. 17 Изг е язмада Аллаһ ы сфиргавенгә болай дигән: «Синең аша код
рәтемне күрсәт ү өчен һәм бөтен җир йөзендә исемем мәгъл үм булсын дип, патша
итеп куйд ым Мин сине»*. 18 Димәк, Аллаһ ы теләгән кешеләренә шәфк ать күрсәтә
һәм теләгән кешеләрен үҗәтләндерә.

16

Аллаһының ачуы һәм шәфкате
Берәрег ез миннән: «Аллаһ ы безне ни өчен гаепл и соң? Аның ихт ыя рына кем
карш ы килә ала?» – дип сорар. 20 Әй адәм, Аллаһ ы белән бәхәсләшергә син кем
соң? Чүлмәк чүлмәкчегә: «Ни өчен мине болай итеп ясад ың?»* – дия рме? 21 Бер үк
балч ык кисәг еннән бер савытн ы махсус куллан у, ә икенчесен гадәт и куллан у өчен
ясарга хок ук ы юкм ын и чүлмәкченең?
19

* 9:5 Икенче

җөмләне грек телендәг е төп нөсхәдән болай да аңларг а мөмк ин: Һәрнәрсәдән
өст ен Аллаһ ы мәңг е данлансын.
* 9:7 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 21:12.
* 9:9 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 18:10, 14.
* 9:11-12 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 25:23.
* 9:13 Караг ыз: «Мал ах и», 1:2-3.
* 9:15 Караг ыз: «Чыг ыш», 33:19.
* 9:17 Караг ыз: «Чыг ыш», 9:16.
* 9:20 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 29:16; 45:9.
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22-23 Аллаһ ы да шулай ук эшләс ә, нәрс ә була инде? Ул, Үзенең ачуы н күрс әт ерг ә
һәм кодрәтен белдерергә теләп, һәлакәткә дучар ителгән, ачуын чыгарган савытларга
зур сабырл ык белән түзеп торд ы бит. Ул мон ы шәфк ать күрсәтергә теләгән һәм
дан өчен әзерләгән савытларына Үз дан ын ың ник адәр бай икәнлег ен белдерү өчен
эшләде. 24 Яһүд иләрдән генә түг ел, башк а хал ыклардан да Ул чак ырган шунд ый
чүлмәкләр без. 25 Һошея китабында Аллаһ ы болай ди:
«Халк ым булмаганн ы Үз халк ым дип,
сөекле булмаганн ы сөеклем дип атарм ын»*.
26
«Һәм: „Сез Минем халк ым түг ел“, –
дип әйтелгән урында
алар тере Аллаһ ын ың балалары дип атал ырлар»*.
27

Ә Ишаг ыйя Исраи л хак ында шун ы әйтеп җибәрә:
«Исраи л халк ы диңг ез ярындаг ы ком бөртекләре сан ынча
күп булса да,
бик аз өлеше генә кот ылачак.
с
28
Раббы җир йөзендә кешеләр өстеннән
хөкемен тәвәккәл һәм тиз торм ышк а ашырачак»*.

29

Янә Ишаг ыйя алдан әйт кәнчә:
«Күкләр Хуҗ асы Раббы безгә нәсел калд ырмаган
булса,
без Сәд үм каласы сыман бул ыр идек,
Гам ура каласына тиңләшер идек»*.
Исраи л халкы һәм Яхшы хәбәр

Инде нәрсә әйт ик? Аллаһ ын ың аклавына омт ылмаган чит хал ыклар Аллаһ ы
тарафыннан аклау алд ылар. Бу аклау иман аша килде. 31 Исраи л исә Кан ун үтәү
юлы аша аклан у табарга омт ылд ы, әмма моңа ирешә алмад ы. 32 Ни өчен? Аларн ың
омт ыл улары иманга түг ел, эш-гамәлләргә ниг езләнгән иде бит. Алар ташк а абын
дылар. 33 Ә Изг е язмада бу таш турында болай язылган:
«Менә, Сионда кешеләрне абынд ыраторган бер таш,
алар абын ып егылачак бер кыя куя м,
әмма Аңа ышанган кеше оятк а калмас»*.
30

10

Имандашлар! Мин чын күңелдән Исраи л халк ын ың кот ыл уы н тел им һәм
бу хакта Аллаһ ыга дога кылам. 2 Мин шаһ итл ык итә алам: алар үзләрен ихлас
1

* 9:25 Караг ыз:

«Һошея», 2:23.
«Һошея», 1:10.
9:27-28 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 10:22-23.
9:29 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 1:9.
9:33 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 8:14; 28:16.

* 9:26 Караг ыз:
*
*
*
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күңелдән Аллаһ ыга баг ышлаганнар, әмма бу баг ышлау дөрес аңлауга ниг езлән
мәгән. 3 Аллаһ ын ың кешеләрне ни рәвешле аклавын белмәгәнгә алар, үзләренчә
аклан ырга омт ыл ып, Аның хакл ык юлына буйсынмад ылар. 4 Мәсих бит – Кан ун
ның чиг е, шун ың белән иман итүче һәркемгә хакл ык бирелә.
Котылу бөтен кеше өчен
Кан ун кушк анн ы үтәп ирешелгән хакл ык* турында Муса болай дип яза: «Ка
нун таләпләрен үтәүче кеше алар белән яшәя чәк»*. 6 Ә иман аша килгән хакл ык
турында болай диелә: «Күккә кем менәр? – дип сорама үзеңнән» (Мәсихне алып
төшәргә), 7 яки: «Упк ынга кем төшәр? – димә» (Мәсихне үлеләр арасыннан алып
чыгарга). 8 Изг е язмада нәрсә диелә соң? «Аллаһ ы сүзе синең яныңда, телеңдә һәм
күңелеңдә»*. Без игълан итә торган иман турындаг ы сүз бу. 9 Гайсәне Хак им* дип
икърар итсәң һәм Аллаһ ын ың Аны үледән терелт үенә йөрәг ең белән инансаң,
кот ылачаксың. 10 Йөрәк белән иман итү Аллаһ ын ың хакл ыг ын* бирә, ә иманн ы
тел белән тан у – кот ыл у алып килә. 11 Изг е язмада болай диелә: «Аңа ышанган ке
ше оятк а калмас»*. 12 Яһүд иләр белән яһүд и булмаганнар арасында аерма юк бит,
чөнк и бер Раббы – барысын ың да Хак име. Аңа ялварып мөрәҗәгать итүчеләрнең
һәммәсе өчен дә Ул юмарт. 13 Изг е язмада болай дип язылган бит: «Раббы исемен
телгә алып, Аңа мөрәҗәгать иткән һәркем кот ылачак»*.
14 Әмма ышанмаг ан килеш ничек итеп Аңа ялв арып мөр әҗәг ать итә алырлар?
Аның хак ында ишетмәгән килеш, Аңа ничек иман китерә алырлар? Аның турында
игълан итүче булмагач, алар ничек ишетә алырлар? 15 Әгәр игълан итәргә җибә
релмәгән булса, ничек итеп кем дә булса игълан итә алыр? Изг е язмада болай дип
язылган: «Яхш ы хәбәр китерүчеләрнең кил үе ничек куан ычл ы!»* 16 Әмма Яхш ы
хәбәрне барысы да кабул итмәде. Ишаг ыйя болай ди бит: «Йа Раббым! Без алып
килгән хәбәргә кем ышанд ы?»* 17 Шулай итеп, иман – Яхш ы хәбәрне ишет үдән,
ишет ү исә Мәсих турындаг ы сүз аша килә. 18 Әмма болай дип сорыйм: әллә Исраи л
халк ы шул хәбәрне ишетмәде микән? Әлбәттә, ишеттеләр:
«Аларн ың тавыш ы бөтен җир йөзенә,
сүзләре дөнья читләренә тарала»*.
5

* 10:5 «Хакл ык»

һәм «аклау» диг ән сүзләрнең там ыры грек телендәг е төп нөсхәдә бер үк.
«Левиләр», 18:5.
10:6-8 Караг ыз: «Кан ун», 30:11-14.
10:9 Хаким – мон ы «Раббы» дип тә аңл арг а мөмк ин.
10:10 Хаклыг ын – ягън и акл авын.
10:11 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 28:16.
10:13 Караг ыз: «Йои л», 2:32.
10:15 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 52:7; «Нах ум», 1:15.
10:16 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 53:1.
10:18 Караг ыз: «Зәбур», 18:5.

* 10:5 Караг ыз:
*
*
*
*
*
*
*
*
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Ул вак ытта яңадан сорыйм: әллә Исраи л халк ы аңламад ы микән? Беренче бул ып
Муса Аллаһ ы сүзләрен сөйләп:
«Мин хал ык булмаган кешеләр белән сезне көнләштерермен,
томана хал ык белән ачуланд ырырм ын»*, – ди.

19

20

Ә Ишаг ыйя Аллаһ ы сүзләрен таг ын да кыюрак итеп әйтә:
«Мине эзләмәгәннәр Мине тапт ы,
Мин нән ярдәм сорамаганнарга Мин күрендем»*.

Исраи л халк ы турында исә: «Мин тыңлаусыз һәм үзсүзле хал ыкк а көне буе кул
ларымн ы сузып торд ым»*, – ди.
21

11

Аллаһының Үз халкын кире какмавы

Шулай итеп, сездән сорыйм: әллә Аллаһы Үз халкын кире кактымы? Һич тә
алай түгел! Мин үзем дә Ибраһим нәселеннән, Беньямин ыругыннан булган
исраилимен. 2 Аллаһы алдан ук сайлап алган халкын кире какмады. Әллә сез Изге
язмада Ильяс хакында нәрсә әйтелгәнне белмисезме? Исраил халкы турында Алла
һыга зарланып, ул менә нәрсә дигән: 3 «Йа Раббым! Пәйгамбәрләреңне үтерделәр,
с
мәзбәхләреңне җимерделәр. Бер мин генә калдым, җанымны кыймакчы булып, хәзер
инде мине дә эзлиләр»*. 4 Аңа Аллаһының җавабы нинди булды соң? «Ялган илаһ
с
Багал каршында тезләнеп, аңа табынмаган җиде мең кешене Мин Үзем өчен саклап
калдым»*. 5 Хәзерге вакытта да Аллаһы Үз мәрхәмәте белән сайлап алган кешеләр
бар, әмма алар күп түгел. 6 Аллаһының сайлавы кешеләрнең эшләренә карап түгел,
мәрхәмәт белән була. Киресенчә булса, мәрхәмәт чын мәрхәмәт булмас иде бит.
7 Алайс а нәрс ә соң? Исраи л теләг әненә ирешмәде, ә сайл анг анн ар алд ыл ар,
башк алар исә туң күңелгә әйләнделәр. 8 Изг е язмада язылганча:
«Бүг енг е көнгә кадәр Аллаһ ы аларн ы сизмәүчән итте,
аларга күрм и торган күзләр,
ишетм и торган колаклар бирде»*.
9

1

Давыт та әйтә:
«Аш табын ы үзләре өчен тозак һәм ятьмә,
киртә һәм җәза булсын.
10
Күзләре караңг ылан ып, күрмәс булсыннар,
арк алары гомерлеккә бөкрәеп калсын»*.

* 10:19 Караг ыз:

«Кан ун», 32:21.
«Ишаг ыйя», 65:1.
10:21 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 65:2.
11:3 Караг ыз: «III Патш ал ар», 19:10-14.
11:4 Караг ыз: «III Патш ал ар», 19:18.
11:8 Караг ыз: «Кан ун», 29:4; «Ишаг ыйя», 29:10.
11:9-10 Караг ыз: «Зәбур», 68:23-24.

* 10:20 Караг ыз:
*
*
*
*
*
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Башка халыкларның котылуы
11 Шулай булг ач, сорыйм: әллә исраи л иләр бөт енләй егыл у өчен абынд ыларм ы?
Һич юк! Абын улары башк а хал ыкларга кот ыл у алып килде һәм бу исраи л иләрдә
көнчелек уятт ы. 12 Әгәр аларн ың абын улары дөнья га, уңышсызл ыклары башк а ха
лыкларга мул сфат их алар бирсә, исраи л иләрнең Аллаһ ыга тул ысынча буйсын уы*
таг ын да күбрәк фат их а китерер!
13 Сезг ә – яһүд и булмаг аннарг а әйт әм. Яһүд и булмаг аннарн ың рәсүле буларак,
үз хезмәтемне югары бәя л им. 14 Үз халк ымда булганнарда, шул рәвешчә көнчелек
уят ып, аларн ың кайберләрен котк ара алуы ма өметләнәм. 15 Әгәр аларн ың кире
каг ыл уы дөнья н ы Аллаһ ы белән тат улашт ырса, аларн ы кабул итүе нәрсә бул ыр
соң? Бу – үлеләрнең терел үе бул ыр! 16 Аллаһ ыга бүләк ителгән беренче икмәк из
ге икән, ул кам ырдан пешерелгән башк а икмәкләр дә изг едер. Там ыр изг е икән,
ботаклар да изг е.
17 Әгәр зәйт үн агач ын ың кайб ер бот аклары сынд ырыл ып, калг ан зәйт үн бот ак
лары арасына син – кырг ый зәйт үн агач ын ың ботаг ы ялган ып, зәйт үн агач ын ың
юан там ырыннан туенсаң, 18 сынд ырылган ботаклар алд ында тәкәбберләнмә. Тә
кәбберләнсәң, хәтереңә төшер: там ырн ы син түгел, сине там ыр тот ып тора. 19 Бәлк и
син: «Ботакларн ы мине ялгау өчен сынд ырд ылар», – дип әйтерсең. 20 Дөрес. Алар
ны иман итмәгәнгә сынд ырд ылар, ә сине урын ыңда иман итүең тот ып тора. Шуңа
күрә, борын ыңн ы күтәрмә, киресенчә, сак бул! 21 Аллаһ ы табиг ый ботакларн ы
кызганмаган икән, сине дә кызганмас бит. 22 Шун ың өчен, кара: Аллаһ ы игелек
ле дә, кырыс та. Ул юлдан язганнарга карата кырыс, ә инде Аның игелеклелег енә
өмет багласаң, сиңа игелек кыл ыр. Югыйсә син дә кисеп ташлан ырсың. 23 Әмма
юлдан язганнар да, имансыз бул ып калмасалар, кире ялган ырлар, чөнк и Аллаһ ы
аларн ы яңадан ялг ый ала. 24 Табигатең белән туры килгән кырг ый зәйт үн агач ын
нан киселеп, бакчада үскән зәйт үн агач ына табигатькә карш ы ялгангансың икән,
сынд ырылган табиг ый ботаклар яңадан үз агач ына бигрәк тә ялган ыр!

Исраи л халкының котылуы
Имандашларым, сез үзег езне акылл ыг а санамасын өчен, бу сернең сездән
яшерен бул ып кал уы н теләм им: башк а хал ыкларн ың кирәк кадәр сан ы с Аллаһ ы
Патшал ыг ына кергәнче, Исраи лнең бер өлеше тискәрелән үен дәвам итәчәк. 26 Шу
лай итеп, Изг е язмада язылганча, бөтен Исраи л халк ы кот ылачак:
«Сионнан сКотк аруч ы киләчәк
һәм имансызл ыкн ы Ягък уб ток ым ыннан алып ташлая чак.
27
Мин гөнаһларын алып ташларм ын,
алар белән килеш үем менә шул бул ыр»*.
25

* 11:12 ...исраи лил әрн ең

Аллаһыга тулысынча буйсын уы... – Бу сүзләрне «исраи л иләрнең сан ы
кирәк кадәр бул уы» дип тә аңларг а мөмк ин.
* 11:26-27 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 59:20-21; 27:9; «Ирем ия», 31:33-34.
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Яхш ы хәбәргә килгәндә, исраи л иләр сезнең хакк а Аллаһ ыга дошман, ә Аллаһ ы
ның сайлавына килгәндә, алар ата-бабалары хак ына Аллаһ ын ың сөеклеләре бул ып
кала. 29 Чөнк и Аллаһ ының бүләкләре һәм чак ыруы кайтарып алынмас. 30 Кайчандыр
сез Аллаһ ыга буйсынмад ыг ыз, ә хәзер исраи л иләрнең буйсынмаулары арк асында
шәфк ать алд ыг ыз. 31 Сезгә күрсәтелгән шәфк ать арк асында шәфк ать алу өчен, алар
да хәзер Аллаһ ыга буйсынмас булд ылар. 32 Үзенең шәфкатьлелеген күрсәтер өчен,
Аллаһ ы кешеләрнең һәммәсен дә бусынмаучылык тотк ын ы итте.
33
Әй, Аллаһ ын ың байл ыг ы ничек зур!
Зирәклег е һәм белеме ник адәр тирән!
Хөкемнәре акыл ирешмәслек,
юллары эзләп тапмасл ык!
34
«Раббын ың уй-фикерләренә кем төшенгән?
Кем киңәшче булган Аңа?»*
35
«Аллаһ ы кире кайтарырдай,
кем Аңа нәрсә дә булса биргән?»*
36 Һәммәс е Аңардан, Аның аша һәм Аның өчен бит. Аңа мәңг ег ә дан! Амин.
28

12

Гайсә Мәсихтә яңа тормыш

Шуңа күрә, имандашлар, Аллаһ ын ың рәхим-шәфкате белән сезгә ялва
рам: үзег езне Аллаһ ыга яракл ы, тере, изг е корбан итеп тәкъд им итег ез. Бу
сезнең Аллаһ ыга чын гыйбадәтег ез бул ыр. 2 Бу дөнья гадәтләренә буйсын ып, алар
буенча гамәл кылмаг ыз, мон ың урын ына, зиһенег езне яңарт ып үзгәрег ез. Шун ың
белән Аллаһ ын ың ихт ыя рын – нәрсәнең яхш ы, Аңа яракл ы һәм кам ил икәнен –
аныкл ый алырсыз.
3 Миң а бир елг ән мәрхәмәт ярдәмендә сезнең һәрб ер ег езг ә әйт әм: үзег ез хак ын
да тиешлес еннән арт ык уйламаг ыз. Һәрб ер ег ез, Аллаһ ы бирг ән иман күләмен
чә, аек фикерле бул ыг ыз. 4 Бердәнб ер тәнеб ездә әгъз алар күп, аларн ың эшләр е
төрле-төрле. 5 Шулай ук без күп булсак та, Мәсихт ә бер тәнне тәшк ил итәб ез,
аерым-аерым исә һәрберебез икенчебезнең әгъз асы була. 6 Һәрберебезнең Аллаһ ы
мәрхәмәт е белән бир елг ән рух и сәләт е төрле: пәйг амб әрлек итү сәләт е бир елг ән
кеше иман ына күр ә пәйг амб әрлек итсен. 7 Хезмәт итү сәләт е бирелг ән кеше хезмәт
итс ен, өйр әт ү сәләт е бир елг ән өйр әтс ен. 8 Башк аларн ың күңелен күт әрү сәлә
те бир елг ән кеше күңелләр ен күт әрс ен. Үзенекен башк алар белән урт аклаш уч ы
юмарт урт аклашсын, җит әкче тырыш ып җит әкчелек итс ен, шәфк ать күрс әт үче
шатлан ып шәфк ать күрс әтс ен.
9 Ихлас күңелдән бер-берегезне ярат ыг ыз, яманл ыкк а нәфр әтләнег ез, яхш ыл ык
ка тугры бул ыг ыз. 10 Бер-берегезне туганнарча, эчкерсез ярат ыг ыз, бер-берегезне
узд ырырга тырыш ып ихт ирам итег ез. 11 Омт ыл ышларыг ыз кимемәсен, Изг е Рух
сездә янып торсын, Хак им Гайсәгә хезмәт итег ез. 12 Өмет итеп сөенег ез, михнәт
чиккәндә түземле бул ыг ыз, армый-талмый дога кыл ыг ыз. 13 Мохтаҗ имандаш
1

* 11:34 Караг ыз:
* 11:35 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 40:13.
«Әюб», 41:3.
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ларыг ыз белән үзег езнекен уртаклаш ыг ыз, кунакч ыл бул ыг ыз. 14 Үзег езне эзәр
лекләүчеләргә Аллаһ ыдан фат их а сораг ыз, аларга карг ыш түг ел, фат их а сораг ыз.
15 Куанучылар белән берг ә куа н ыг ыз, елауч ылар белән берг ә елаг ыз. 16 Бер-берегез
белән килешеп яшәг ез, тәкәббер булмаг ыз, гад и кешеләр белән аралаш ыг ыз, үзе
гезне акылл ыга санамаг ыз.
17 Беркемг ә дә яманл ыкк а карш ы яманл ык кылмаг ыз, киресенчә, барл ык кешеләр
алд ында игелекле эшләр кыл ырга тырыш ыг ыз. 18 Әгәр мөмк ин булса, кул ыг ыздан
килгәнчә, барл ык кешеләр белән дә тат у яшәг ез. 19 Әй, кадерле дусларым, үзег ез үч
алмаг ыз, Аллаһ ын ың ачуы на урын калд ырыг ыз. Изг е язмада болай язылган бит:
«Үч алу – Минем эш, Үзем кайтарып бирәчәкмен, – ди Раббы»*. 20 Киресенчә, Из
ге язмада язылганча, «Дошман ың ач булса, ашат; сусаган булса, эчәргә бир. Мон ы
эшләп, син аның баш ына утл ы күмер өясең*».
21 Яманл ыкк а үзеңне җиңәрг ә юл куйма, яманл ыкн ы яхш ыл ык белән җиң.

13

Хак им ия ткә буйсыну

Һәр кеше хак имлек итүче җитәкчеләргә буйсынсын, чөнк и Аллаһ ы ур
нашт ырг ан хак имлект ән башк а хак имлек юк, гамәлдәг е хак имлек исә
Аллаһ ы тарафыннан куелган. 2 Димәк, хак имлеккә карш ы кил үче кеше Аллаһ ы
билг еләгәнгә карш ы килә, ә карш ы кил үчеләр үз-үзләрен хөкемгә дучар итәрләр.
3 Идар ә итүчеләр яхш ыл ык эшләүче өчен түг ел, яманл ык кыл уч ы өчен курк ын ыч
бит. Хак имлек итүчедән курыкм ыйча яшәргә теләсәң, яхш ыл ык эшлә, һәм ул сине
мактар. 4 Хак имлек итүче, синең мәнфәгатеңне кайг ырт ып, Аллаһ ыга хезмәт итә.
Яманл ык кыласың икән инде, курык! Ул тикмәгә генә кыл ыч таг ып йөрм и: Ал
лаһ ы хезмәтчесе буларак, явызл ык кыл уч ыларн ы Аллаһ ын ың ачуы на дучар итеп
җәза бирә. 5 Шулай итеп, җәза алудан курк ып кына түг ел, вөҗдан куш уы буенча
да башл ыкларга буйсын ырга кирәк.
6 Менә шун ың өчен сез сал ым түл ис ез дә, чөнк и алар, үз хезмәтләр ен башк арып,
Аллаһ ыга хезмәт итәләр. 7 Шулай булгач, һәркемгә тиешлесен бирег ез: сал ым ти
ешлегә – сал ым, имана тиешлегә имана түләг ез, курк ырга тиешледән курк ыг ыз,
хөрмәткә лаекл ын ы хөрмәт итег ез.
1

Бер-берегезне яратыгыз
Бер-берегезне ярат удан тыш, беркемгә дә һичнәрсә белән дә бурычл ы бул ып
калмаг ыз, чөнк и якын ын ярат уч ы Муса кан ун ындаг ы таләпләрне үтәгән була.
9 «Зина кылма», «кеше үтермә», «урлашма», «башк а бер әүнекенә нәф ес еңне сузма»*
дигән һәм барл ык башк а әмерләр, кыск ача бер сүз белән әйт кәндә, «якын ыңн ы
үзеңне яратк ан кебек ярат»* дигән сүзләр белән аңлат ыла. 10 Мәхәббәт башк а ке
8

* 12:19 Караг ыз:

«Кан ун», 32:35.

* 12:20 ...син аның башын а утлы күм ер өяс ең

– Бу сүзләр «Син аны оялт ырсың» диг ән мәг ънәг ә
ия (караг ыз: «Гыйбрәтле сүзләр», 25:21-22).
* 13:9 Караг ыз: «Чыг ыш», 20:13-15, 17; «Кан ун», 5:17-19, 21.
* 13:9 Караг ыз: «Левиләр», 19:18.
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шегә явызл ык китерм и, шуңа күрә мәхәббәт – Кан унн ың тул ысынча үтәл үе ул.
11 Боларн ың барысын да эшләг ез, чөнк и сез нинд и заманда яшәв ег езне беләс ез.
Инде безнең йок ыдан уян у сәгате җитеп килә, чөнк и иманга килгән вак ытыбыздан
кот ыл уыбыз якынрак хәзер. 12 Төн үтеп, көн туы п килә. Инде караңг ыл ык эшләрен
читкә куеп, якт ыл ык коралларын алыйк. 13 Сыйлан у вә эчкечелек, фәхешлек вә
азг ынл ык, ызгыш-талаш вә көнчелек белән түг ел, әдәп белән көн якт ысындаг ыдай
гомер итик. 14 Торм ыш ыг ыз белән Хак имебез Гайсә Мәсих идарә итсен, һәм гөнаһ
лы табигатег езнең азг ын нәфесләрен канәгатьләндерү турында уйлаудан туктаг ыз.

14

Имандашыңны хөкем итмә

Иман ы зәг ыйфьне, фикерләр турында бәхәсләшм ичә, хуплап кабул итег ез.
Кайберәүләрнең иман ы аңа һәртөрле ризыкн ы ашарга рөхсәт итә, ә баш
ка берәү, иманда зәг ыйфь булганга, фәк ать яшелчәләр генә ашый. 3 Һәрнәрсәне
ашауч ы кеше һәммә нәрсәне ашамауч ы кешегә кимсетеп карамасын, ашамауч ы
исә ашауч ын ы хөкем итмәсен, чөнк и Аллаһ ы аны Үзенә кабул иткән. 4 Башк ан ың
хезмәтчесен хөкем итәргә син кем?! Ул үз хуҗ асы алд ында басып тора яки егыла.
Торып та басачак, чөнк и Хак имебез* аны баст ырып торг ызырга кодрәтле.
5 Бер әүләр кайсыд ыр көнне башк а бер көннән мөһ имр әк дип исәпл и, ә баш
ка берәү һәр көнне бертөрле дип сан ый. Һәркем үз фикерендә нык торсын. 6 Бер
көнне икенчесеннән мөһ имрәк санаган кеше Хак имебез* хөрмәтенә шулай эшл и.
Ашаган кеше Хак им хөрмәтенә ашый, чөнк и Аллаһ ыга шөкер итә. Ашамаган кеше
Хак им хак ы өчен ашам ый һәм Аллаһ ыга шөкер итә. 7 Безнең беребез дә үзе өчен
яшәм и һәм беребез дә үзе өчен үлм и бит. 8 Әгәр яшибез икән – Хак им өчен яшибез,
үләбез икән – Хак им өчен үләбез. Шуңа күрә, яшәсәк тә, үлсәк тә, без һәрвак ыт
Хак имнеке. 9 Мәсих нәкъ шун ың өчен – үлеләр һәм тереләрнең Хак име бул у өчен
үлде һәм терелде бит. 10 Шулай булгач, син ни өчен имандаш ыңн ы хөкем итәсең?
Ә менә син ни өчен имандаш ыңа кимсетеп карыйсың? Без барыбыз да Аллаһ ы
ның хөкем итү урын ы алд ына басачакбыз. 11 Изг е язмада болай дип язылган бит:
«Мин Үземнең бар бул уы м белән ант итәм, –
Минем алда һәркем тез чүгәчәк,
һәртел Минем Аллаһ ы икәнемне тан ыя чак, –
ди Раббы»*.
12

1

2

Безнең һәрк айсыбыз үзе хак ында Аллаһ ыга хисап тотачак.
Имандашыгызны вәсвәсәгә салмагыз

Шуңа күрә, бер-беребезне хөкем итүдән тукт ыйк. Имандаш ыг ызн ы абынд ыра
һәм ега алырдай гамәлләр эшләмәскә карар кыл ыг ыз. 14 Хак имебез Гайсәгә има
13

* 14:4 Хаким еб ез

– «Раббы» дип тә аңларг а мөмк ин. Грек телендәг е төп нөсхәдә «Хак им» һәм
«Раббы» бер сүз белән бирелә.
* 14:6 Хаким еб ез – «Раббы» дип тә аңл арг а мөмк ин. (Дүрт енче аятьне караг ыз.)
* 14:11 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 45:23.
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ным ниг езендә һичнәрсә дә үзеннән-үзе хәрәм түг ел, дип беләм һәм шуңа инанам.
Әмма кеше нәрсәне дә булса хәрәм дип уйласа, ул нәрсә аның өчен хәрәм була.
15 Әгәр ашаг ан ризыг ың имандаш ыңа кайг ы кит ер ә икән, димәк, син аны ярат ып
эш итм исең. Аны ризыг ың белән һәлакәткә китермә, Мәсих аның өчен дә үлде
бит. 16 Үзег ез яхш ы дип исәпләгән нәрсәне мәсхәрәләргә юл куймаг ыз. 17 Аллаһ ы
Патшал ыг ы ризык һәм эчемлектән түг ел, Изг е Рух биреп торуч ы тәкъвал ыктан,
тат ул ыктан һәм шатл ыктан гыйбарәт. 18 Мәсихкә шулай хезмәт иткән кеше Алла
һыга яракл ы була һәм кешеләр тарафыннан хуплан ыла.
19 Шулай булг ач, үзара тыныч-тату яшәү һәм бер-беребезне рух и якт ан ныг ыт уг а
хезмәт итүче нәрсәләргә омтылыйк. 20 Ризык аркасында Аллаһ ының эшен җимермә:
һәр ризык саф, әмма кешенең ашаган ризыг ы белән башк а берәүне абынд ыруы ях
шы түг ел. 21 Ит ашамау, шәраб эчмәү һәм имандаш ыңн ы абынд ырырл ык һичн инд и
гамәлләр кылмау яхш ы. 22 Ышанган караш ыңн ы үзең белән Аллаһ ы арасында гына
саклап тот. Үзе дөрес дип санаган нәрсә өчен үзен хөкем итәрлек сәбәп тапмауч ы
бәхетле. 23 Әмма ризыкн ы ашарга ярыйм ы яки юкм ы дип шикләнеп тә, аны аша
ган кеше хөкем ителер, чөнк и болай эшләве иманга туры килм и. Ә иманга туры
килмәгән һәрнәрсә – гөнаһ.

15

Без, көчлеләр, көчсезләрнең кимчелекләренә түзәргә тиеш һәм үз-үзебезгә
ярарга тырыш ырга тиеш түг ел. 2 Безнең һәрберебез, якын ыбызн ы рух и як
тан ныг ыт у өчен, аңа яхш ы булсын дип, аңа ярарга тырыш ырга тиеш. 3 Мәсих тә
Үзенә ярарга тырышмад ы бит. Изг е язмада болай язылган: «Сине яманлаганнар
ның хурлаулары өстемә төште»*. 4 Изг е язмадан ала торган чыдамл ык һәм юану
аша өметебез булсын дип, Изг е язмадаг ы һәммә нәрсә безгә нәсыйхәт бирү өчен
язылган. 5 Чыдамл ык һәм юану чыганаг ы булган Аллаһ ы, Мәсих Гайсә үрнәг енә
ияреп, үз араг ызда бер фикердә бул ун ы бирсен. 6 Шулай итеп, барыг ыз бергә бер
авыздан Хак имебез Гайсә Мәсихнең Алласын һәм Атасын данларсыз.
1

Яхшы хәбәрнең башка халыкларга игълан ителүе
Шуңа күрә, Аллаһ ыг а дан булсын өчен, Мәсих сезне кабул иткәндәй, берберегезне кабул итег ез. 8 Шун ы әйтергә тел им: ата-бабаларга бирелгән вәгъдәләрне
расларга дип, Аллаһ ын ың тугрыл ыкл ы икәнен күрсәт ү өчен, Мәсих яһүд иләргә
хезмәт итәргә килде. 9 Аллаһ ын ың башк а хал ыкларга күрсәткән шәфк ате өчен алар
Аллаһ ын ы данласын дип тә килде Ул. Изг е язмада:
«Шун ың өчен Сине чит кавемнәр арасында данларм ын,
исемеңә мәдх ия ләр җырларм ын!»* –
дип язылган бит. 10 Аннары таг ын:
«Әй, хал ыклар, Аллаһ ы халк ы белән бергә шатлан ыг ыз!»* –
диелгән. 11 Һәм таг ын:
7

* 15:3 Караг ыз:

«Зәбур», 68:10.
«Зәбур», 17:50; «II Патшалар», 22:50.
15:10 Караг ыз: «Кан ун», 32:43.

* 15:9 Караг ыз:
*
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«Әй хал ыклар, Раббын ы данлаг ыз!
Әй кавемнәр, зурлагыз сез Аны!»* –
дип язылган. 12 Ишаг ыйя да болай ди:
«Ишай там ырыннан чыкк ан сабак килер
һәм хал ыклар белән хак имлек итү өчен күтәрелер,
алар Аңа өмет баглая чаклар»*.
13 Изг е Рухн ың кодр әт е аша өмет ег ез артканнан-арта барсын өчен, өмет бирүче
Аллаһ ы сезне иман ыг ызда бар шатл ык һәм иминлек белән сугарсын.
Паул – башка милләтләр арасында хезмәт итүче
Имандашларым, мин ышанам, сез игелеклелек белән тул ы, бар белем белән
сугарылгансыз һәм бер-берегезгә үгет-нәсыйхәт бирә беләсез. 15 Шуңа да карамас
тан, имандашларым, бу хат ымда кайбер мәсьәләләр турында шакт ый кыю рәвештә
исег езгә төшерәм, чөнк и Аллаһ ы Үзенең мәрхәмәте белән 16 мине яһүд и булма
ганнарга Мәсих Гайсәнең хезмәтчесе итте. Яһүд и булмаганнар Изг е Рух арк ыл ы
изг еләндерелеп, Аллаһ ыга яракл ы корбан булсын өчен, мин, Аллаһ ын ың Яхш ы
хәбәрен игълан итеп, рух ан и хезмәтен башк арам.
17 Шулай итеп, Мәсих Гайс әнеке булг анл ыкт ан, Аллаһ ыг а хезмәт итүем белән
горурлана алам. 18-19 Яһүд и булмаганнарн ы Аллаһ ыга буйсын учан итү өчен, Мәсих
минем аша гамәл кылганнар турында гына сөйләргә бат ырч ыл ык итәм. Ул боларн ы
сүз һәм эш белән, галәмәтләр һәм могҗ изалар көче ярдәмендә, Аллаһ ы Рух ын ың
кодрәте белән башк ард ы. Мин шулай Иерусал имнән Илл үрик үн өлкәсенә кадәр
йөреп, Мәсих хак ындаг ы Яхш ы хәбәрне тул ысынча җиткердем. 20 Ә башк а берәү
салган ниг езгә кормас өчен, мин һәрвак ыт Яхш ы хәбәрне Мәсихнең исеме билг еле
булмаган урыннарда белдерергә тырыша идем. 21 Изг е язмада язылганча:
«Аның хак ында әйтелмәгән кешеләр күрәчәкләр,
ишетмәгәннәр аңлая чаклар»*, –
дип эшләдем.
14

Паулның Римга бару ния те
Мон ың өчен мин күп тапк ырлар яныг ызга барырга теләсәм дә, әлегәчә тот
карл ыкларга очрад ым. 23 Инде бу төбәкләрдә эшләү мөмк инлег е булмаганга һәм
күп еллардан бирле сезгә барырга бик теләгәнлектән, 24 Испан ия гә юл тотк анда,
яныг ызг а барырм ын. Испан ия гә барышл ый, сезне күрермен һәм, сезнең белән
аралаш удан берн ик адәр ләззәтләнгәннән соң, сез мине юлга озат ырсыз дип өмет
итәм. 25 Ә хәзер изг еләргә хезмәт итү өчен, Иерусал имгә барам, 26 чөнк и Макед ун ия
белән Ахаядәг е иман итүчеләр сбердәмлекләре Иерусал имдәг е изг еләр арасында
ярл ыларга акчалата ярдәм итәргә риза булд ылар. 27 Алар шулай эшләргә карар
кылд ылар һәм, дөрестән дә, яһүд и булмаганнар яһүд иләр алд ында бурычл ы. Яһүд и
22

* 15:11 Караг ыз:

«Зәбур», 116:1.
«Ишаг ыйя», 11:1, 10.
15:21 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 52:15.

* 15:12 Караг ыз:
*
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булмаганнар яһүд иләрнең рух и фат их аларын уртаклашк ан икән, яһүд и булмаган
нар матд и яктан аларга ярдәм күрсәтергә тиешләр. 28 Мон ы башк арып чыкк ач һәм
җыелган акчан ы исән-имин аларга тапш ырганнан соң, мин Испан ия гә китәрмен
һәм юл уңаенда яныг ызда туктал ырм ын. 29 Яныг ызга килгәндә исә, Мәсихнең ту
лы фат их асы белән киләчәг емне беләм.
30 Имандашларым, Хак имеб ез Гайс ә Мәсих исеменнән һәм Изг е Рух аша кил үче
мәхәббәт белән сезгә ялварам: минем белән бергә тырышл ык күрсәтеп, минем өчен
Аллаһ ыга дога кыл ыг ыз. 31 Яһүд ия дәг е иман итмәүчеләр миңа зыя н китермәсен,
һәм Иерусал имдәг е изг еләр мин алып килгән акчалата ярдәмне кабул итсен өчен,
дога кыл ыг ыз. 32 Шулай итеп, Аллаһ ы насыйп итсә, мин, шатлан ып, яныг ызга ки
лермен һәм, сезнең белән аралаш ып, көч җыя алырм ын. 33 Иминлек бирүче Аллаһ ы
сезнең һәммәг ез белән булсын! Амин.

16

Шәхси сәламнәр

Сезгә Кеңхерәйдәг е иман итүчеләр бердәмлег енең ярдәмчесе, имандаш
кыз кардәшебез Фойбәне тәкъд им итәм: 2 Хак им Гайсәнеке булганга, аны
изг еләргә лаек булганча кабул итег ез һәм аңа үзег ездән тиешле ярдәм күрсәтег ез,
чөнк и ул күпләргә һәм минем үземә дә игелек эшләде.
3 Минем белән берг ә Мәсих Гайс әг ә хезмәт итүче Приск иллә һәм Әкүлг ә сәлам
әйтег ез. 4 Алар минем җан ым хак ына торм ышларын курк ын ыч аст ына куйд ылар,
мин генә түг ел, яһүд и булмаганнарн ың барл ык бердәмлекләре дә рәхмәт белдерә
ләр аларга. 5 Өйләрендә җыел уч ы иман итүчеләр бердәмлег енә дә сәлам әйтег ез.
Асия өлкәсендә Мәсихкә беренче бул ып иман иткән сөекле дуст ым Эпайнет
ка сәлам тапш ырыг ыз. 6 Сезнең өчен күп тырышл ыклар куйган Мәрья мгә сәлам
әйт ег ез. 7 Минем белән бергә зинданда булган кардәш-ыруларым Анд рон ик вә
Юния гә сәлам әйтег ез. Алар рәсүлләр арасында күренекле һәм Мәсихкә миннән
алда иман китергәннәр. 8 Хак им Гайсәнеке булган кадерле дуст ым Амп л иә ткә сә
лам әйтег ез. 9 Минем белән бергә Мәсихкә хезмәт итүче Урбанга һәм газиз дуст ым
Стах уск а сәлам белдерег ез.
10 Мәсихкә хезмәттә сыналып хупланган Апеллескә сәлам әйтегез. Аристобул гаилә
сендәгеләргә сәлам җиткерегез. 11 Кардәш-ыруым Һирудиунга сәлам әйтегез. Нәркис
өеннән булганнарның Хакимебез Гайсәгә иман итүчеләренә сәлам диег ез. 12 Хакимебез
өчен бик тырышып хезмәт итүче Труфайна белән Труфусага сәлам әйтегез. Хаким өчен
күп тырышлыклар куйган кадерле имандаш кыз туганым Персисәгә сәлам әйтегез.
13 Хаким тарафыннан сайланган Руфуска һәм шулай ук анасына сәлам. Ул – минем
дә анам. 14 Асункриткә, Флегүнгә, Һермискә, Патрубка, Һермаска һәм алар белән
булган башка имандашларга сәлам әйтегез. 15 Филолүгкә һәм Юлиягә, Нирегә һәм
аның сеңлесенә, Олумпас һәм алар белән булган барлык изгеләргә сәлам әйтегез.
16 Бер-берегезне изг е үбү белән сәламләг ез. Мәсихнең барл ык бердәмлекләр е
сезгә сәлам тапш ыралар.
17 Имандашлар, сездән ялв арып сорыйм: үзег ез өйр әнг ән тәгъл иматк а карат а бү
ленеш китереп чыгаруч ылардан һәм дөрес юлдан язд ыруга сәбәп туд ыруч ылардан
саклан ыг ыз һәм алардан читләшег ез. 18 Анд ый кешеләр Хак имебез Мәсихкә түг ел,
1
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үзләренең карыннарына хезмәт итәләр, ышанд ырырл ык сүзләр сөйләп һәм яла
гайлан ып, ихлас күңеллеләрне алд ыйлар. 19 Сезнең иманга буйсын уы г ыз һәркемгә
мәгъл үм, шуңа күрә мин сезнең өчен шатланам. Әмма ләк ин яхш ыл ыкк а карата
зирәк, яманл ыкк а карата керсез күңелле бул уы г ызн ы тел им. 20 Иминлек бирүче
Аллаһ ы сшайтанн ы тиздән аякларыг ыз аст ына изеп ташлар. Хак имебез Гайсәнең
мәрхәмәте сезнең белән булсын!
21 Хезмәтт әшем Тим ут әй һәм кардәш-ыруларым Лук и, Ясун һәм Сосипат ыр сезг ә
сәлам җибәрәләр.
22 Бу хатн ы язып баруч ы мин, Терт и дә, Хак им Гайс әг ә иман кит ерг ән кеше бу
ларак сезне сәламл им.
23 Мине һәм бөт ен иман итүчеләр бердәмлег ен өенә кабул иткән Гәй сезг ә сәлам
җибәрә. Шәһәр милкен саклауч ы Эраст ы һәм имандаш ыбыз Кварт та сезгә сәлам
әйтәләр. [24 ]*
25-26 Аллаһ ыг а дан! Гайс ә Мәсих турында мин сөйләг ән Яхш ы хәб әр буенча, Ул
сезне ныг ыт ырга кодрәтле. Бу Яхш ы хәбәр – борынг ы заманнардан бирле яшереп
тот ылган, әмма хәзер ачылган сер. Мәңг елек Аллаһ ын ың әмере белән пәйгам
бәрләрнең язмалары арк ыл ы кешеләр Аңа иман китерсен һәм буйсынсын өчен, бу
сер бар хал ыкларга игълан ителде. 27 Бердәнбер зирәк Аллаһ ыга Гайсә Мәсих аша
мәңг е дан булсын. Амин*.

* 16:24

Кайбер кулъязмаларда 24 нче аять тә бар: «Хак имебез Гайсә Мәсихнең мәрхәмәт е
сезнең һәммәг ез белән булсын! Амин».
* 16:25-27 Кайб ер кулъязм ал ард а 25-27 нче аятьләр юк.
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1

Сәламнәр һәм рәхмәт белд ерү
1 с Аллаһ ы

ихт ыя ры белән сМәсих Гайсәнең срәсүле бул ырга чак ырылган Паул
һәм Состен ис имандаштан 2 Мәсих Гайсә аша Аллаһ ыга баг ышланган, Аның
с
изг еләре бул ырга чак ырылган Көринттәг е симан итүчеләр бердәмлег енә, шулай ук
һәр урында с Хак имебез Гайсә Мәсихнең исеменә мөрәҗәгать итүчеләрнең һәммәсе
нә сәлам. Мәсих – аларн ың һәм безнең Хак имебез. 3 Атабыз Аллаһ ы вә Хак имебез
Гайсә Мәсихтән сезгә смәрхәмәт һәм иминлек булсын.
4 Сезнең өчен Аллама һәрвак ыт рәхмәт укыйм: Ул Мәсих Гайсә аша сезгә мәрхәмәт
бүләк итте. 5 Мәсих Гайсәдә сез һәрнәрсәдә: сүздә һәм белемдә баед ыг ыз, 6 шун ың
белән Мәсих хак ындаг ы шаһ итл ыг ыбыз сездә расланд ы. 7 Шуңа күрә Хак имебез
Гайсә Мәсихнең күрен үен көткәндә, сезнең һичн инд и рух и сәләткә мохтаҗл ыг ы
гыз калмад ы. 8 Хак имебез Гайсә Мәсих килгән көндә кимчелексез бул уы г ыз өчен,
Аллаһ ы сезне ахырга кадәр куә тләндерер. 9 Сезне Үзенең Угл ы Хак имебез Гайсә
Мәсих белән аралаш ып тору өчен чак ырган Аллаһ ы ышан ычл ы.
Бердәмлектәге бүленешләр
10 Иманд ашл ар, Хак имеб ез Гайс ә Мәсих исеме белән һәммәг езд ән ялв арып
сорыйм: барыг ыз да бер сүзле бул ыг ыз, араг ызда төрле бүленешләр булмасын,
кир ес енчә, уй-фикерләрегез бердәм булсын. 11 Иманд ашл арым, сездә ызгышталашлар булг алавы турында миңа Хлоя өендәг еләрдән билг еле булд ы. 12 Мин
шун ы күздә тот ам: сезнең араг ызда «Мин – Паулн ык ы», «Мин – Апулл усн ы
кы», «Мин – Кифасн ык ы*», «Ә мин – Мәсихнеке» дип сөйләүчеләр бар. 13 Әллә
Мәсих бүленг әнме? Паул сезнең өчен с хачк а кадакланд ым ы әллә? Әллә сез Паул
исеме белән с суг а чумд ыру йоласын үтәдег езме? 14 Аллаһ ыг а шөкер, мин Крисп и
һәм Гәйдән башк а сезнең бер ег езне дә суг а чумд ырмад ым. 15 Шуңа күр ә беркем
дә минем исемем белән суг а чумд ырылд ыг ыз дип әйт ә алмас. 16 Әйе, мин таг ын
Эст еф әнәс өендәг еләрне суг а чумд ырд ым, монн ан башк а янә кемне дә булс а
чумд ырг ан ымн ы хәт ерләм им. 17 Мәсих мине чумд ыру өчен түг ел, бәлк и, Мәсих
хач ын ың әһәм ия т е юкк а чыкмасын дип, с Яхш ы хәб әрне зир әк сүзләр куллан
мыйча игълан итәрг ә җиб әрде.

* 1:12 Киф ас

– Шим ун Пет ернең икенче исеме.
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Мәсих – Аллаһының кодрәте һәм зирәклеге
18 Хач турынд аг ы сүз һәл ак әт юлынд аг ыл ар өчен – акылсызл ык, ә безнең, ягъ
ни кот ыл у юлындаг ылар өчен – Аллаһ ы кодр әт е. 19 сИзг е язмада: «Зир әкләрнең
зир әклег ен юкк а чыг арырм ын, акылл ыларн ың акыл ын кире каг арм ын»*, – дип
язылг ан бит. 20 Зир әкләр кайда да кан ун белг ечләре кайда? Бу заманн ың ост а бә
хәсчеләре кайда? Аллаһ ы бу дөнья н ың зирәклег ен акылсыз итмәдемен и? 21 Аллаһ ы
Үзенең тир ән акыл ы белән билг еләг әнчә, бу дөнья үзенең зир әклег е белән Аны
тан ып белә алмад ы. Шуңа күр ә, Ул ышанг аннарн ы игълан ителә торг ан Яхш ы
хәб әрнең акылсызл ыг ы аша котк арун ы мәгък уль күрде. 22 Яһүд иләр могҗ из алар
таләп итәләр, ә греклар зир әклек эзл иләр. 23 Без исә хачк а кадакланг ан Мәсих
турында игълан итәбез, ә бу – яһүд иләр өчен киртә, башк а хал ыклар өчен – акыл
сызл ык. 24 Әмма Аллаһ ы чак ырып алг аннар өчен, яһүд име ул, грекм ы, Мәсих –
Аллаһ ын ың кодр әт е һәм зир әклег е. 25 Аллаһ ын ың «акылсызл ыг ы» кешеләрнең
зирәклег еннән күпкә зирәгрәк һәм Аллаһ ын ың «көчсезлег е» кешеләрнең көченнән
күпкә көчлер әк бит.
26 Имандашлар, исег езг ә төшер ег ез әле, Аллаһ ы сезне чак ырг ан вак ытт а сез кем
идег ез? Сезнең кайберләрег ез генә кешеләрчә акылл ы, кодрәтле, беразыг ыз гына
затл ы нәселдән иде. 27 Әмма Аллаһ ы, акыл ияләренә һәм көчлеләргә оят булсын
өчен, дөнья акылсыз һәм көчсез дип исәпләгәннәрне сайлап алд ы. 28 Дөнья н ың
мөһ им саналганнарын юкк а чыгару өчен, Ул дөнья н ың әһәм ия тсезләрен һәм ким
сетелгәннәрен сайлап алд ы, 29 шулай итеп, хәзер беркем дә Аллаһ ы алд ында мак
тана алм ый. 30 Әмма хәзер Аллаһ ы арк асында сез Мәсих Гайсәдә. Ул безнең өчен
Аллаһ ыдан килгән зирәклек булд ы, һәм Аның аша безгә схакл ык, изг елек бирелә
һәм без сгөнаһлардан сйол ып алынабыз. 31 Шулай итеп, Изг е язмада язылганча:
«Мактан уч ы кеше сРаббы белән мактансын»*.

2

Имандашлар, яныг ызга Аллаһ ын ың серен игълан итәргә килеп, мин купш ы
сүзләр белән яки зирәклек күрсәтеп сөйләмәдем. 2 Яныг ызда булганда, мин
Гайсә Мәсихтән һәм нәкъ менә хачк а кадакланг ан Мәсихтән башк а һичнәрсә
белмәскә карар кылд ым. 3 Мин яныг ызга көчсез, бик курыкк ан һәм калт ыранган
хәлдә килдем. 4-5 Иман ыг ыз кешеләр акыл ына түг ел, Аллаһ ы кодрәтенә ниг езлән
сен өчен, сүзем һәм вәгазем кеше зирәклег енең ышанд ырырл ык сүзләрендә түг ел,
Аллаһ ы Рух ын ың кодрәтен күрсәт үдә иде.
1

Аллаһының зирәклеге
Зирәклек турында инде без рух и яктан җитлеккәннәр арасында сөйл ибез. Әмма
ул хәзерг е заман акыл ы яки бет үгә таба бара торган хәзерг е заман хак имнәренең
зирәклег е түг ел. 7 Аллаһ ын ың әле дөнья ярат ылганч ы ук с дан ыбыз өчен билг елән
гән, ләк ин яшерен серле зирәклег е турында сөйл ибез без. 8 Әлег е зирәклекне бу
6

* 1:19 Караг ыз:
* 1:31 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 29:14.
«Ирем ия», 9:24.

1706

I Көринтлеләргә хат 2, 3

дөнья н ың бер генә хак име дә тан ымад ы. Әгәр тан ысалар, шөһрәтле Хак им Гайсәне
хачк а кадакламаган бул ырлар иде. 9 Изг е язмада болай дип язылган:
«Аллаһ ы Үзен ярат уч ыларга нәрсә әзерләгәнен
һичбер күз күрмәгән, колак ишетмәгән,
һичбер кешенең йөрәг е бу турыда уйлап карамаган»*.
Мон ы исә Аллаһ ы безгә Үзенең Рух ы белән ачт ы, чөнк и Рух һәрнәрсәне тикше
рә, хәтта Аллаһ ы уйларын ың түренә кадәр үтеп керә. 11 Кешедә булганн ы үзендәг е
рухтан башк а таг ын кем белә? Шун ың кебек үк, Аллаһ ыда булганн ы да Аллаһ ы
Рух ыннан башк а һичкем белм и.
12 Без исә, Аллаһ ы тарафыннан нәрс ә бүләк ителг әнен бел ү өчен, бу дөнья н ың
рух ын түг ел, Аллаһ ыдан килгән Рухн ы кабул иттек. 13 Болар турында кеше зирәк
лег е өйрәткән сүзләр белән түг ел, Рух өйрәткән сүзләр белән сөйл ибез һәм рух и
нәрсәләрне Аллаһ ы Рух ына ия булган кешеләргә аңлатабыз. 14 Үзендә Аллаһ ы Рух ы
булмаган кеше Аллаһ ы Рух ы күрсәткәннәрне кабул итми, чөнк и аларны акылсызлык
дип сан ый. Ул аларн ы аңл ый алм ый, чөнк и болар турында сИзг е Рух ярдәме белән
генә фикер йөртергә мөмк ин. 15 Аллаһ ы Рух ына ия бул уч ы исә һәрнәрсә турында
фикер йөртә ала, ә аның үзе турында һичкем фикер йөртә алм ый. 16 Изг е язмада:
«Раббыга киңәш бирү өчен,
Аның уй-фикерләренә кем төшенгән?»*
– дип язылган. Без исә Мәсихнең уй-фикерләрен аңл ыйбыз*.
10

3

Аллаһының хезмәттәшләре

Имандашлар, мин Аллаһ ы Рух ына ия бул уч ыларга сөйләгән кебек сөйл и
алмад ым, дөнья ви кешеләргә, Мәсих юлында имчәк бала сыман булганнарга
сөйләгәндәй сөйләдем сезгә. 2 Мин сезгә кат ы ризык түг ел, сөт ашатт ым, чөнк и ул
ризыкн ы кабул итәрлек түг ел идег ез. Хәзер дә кабул итәргә әзер түг елсез, 3 чөнк и
сез һаман да дөнья ви яшисез. Әгәр араг ызда көнләш ү һәм ызгыш-талаш була икән,
бу хәлдә сез дөнья ви кешеләр түг елме һәм бу дөнья кешеләредәй эш итм исезме?!
4 Бер ег ез: «Мин – Паулн ык ы», ә икенчег ез: «Мин – Апулл усн ык ы», – ди икән, ул
чакта сез бу дөнья кешеләреннән ничек аерыласыз?
5 Кем ул Паул? Апулл ус кем ул? Алар – хезмәтчеләр генә, һәм һәрб ерс енең Ха
ким тарафыннан бирелгән вазифасына карап, сез алар арк ыл ы иман китердег ез.
6 Мин утыртт ым, Апулл ус су сипт е, әмма үст ерүен Аллаһ ы үст ерде. 7 Шуңа күр ә
утырт уч ы да, су сибүче дә түг ел, үстерүче Аллаһ ы гына мөһ им. 8 Утырт уч ы белән
су сибүче – асылда бер, әмма һәрк айсы савабын үзенең хезмәтенә карап алачак.
9 Без – Аллаһ ын ың хезмәтт әшләр е, ә сез – Аллаһ ын ың кыры, Аның корылмасы.
10 Мин Аллаһ ы мәрхәмәт е белән акылл ы төз үчедәй ниг ез салд ым, ә башк а бер әү
шун ың өстенә төзи. Әмма һәркем үзенең төзү рәвешенә игът ибар итсен. 11 Һичкем
1

* 2:9 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 64:4.
«Ишаг ыйя», 40:13.
2:16 Соңг ы җөмлә грек телендә сүзгә-сүз: Без исә Мәсихнең зиһененә ия.
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инде сал ынган ниг ездән башк асын төзи алм ый, ә ул ниг ез – Гайсә Мәсих. 12 Кем
дә булса бу ниг ез өстенә алт ыннан, көмештән, асылташлардан, агачтан, печәннән,
саламнан төзесә, 13 һәрберенең эше киләчәктә ачык күренәчәк, аны хөкем көне фаш
итәчәк. Ул көн ут белән ачыл ыр да ут һәркемнең эшен сынар. 14 Корылмасы утк а
чыдаган савап алачак. 15 Ә корылмасы янган зыя н күрәчәк. Хәер, ул үзе кот ыл ып
калачак, әмма ут эченнән чыкк андай кот ылачак.
16 Әллә с Аллаһ ы йорт ы бул уы г ызн ы һәм үзег ездә Аллаһ ы Рух ы яшәв ен белм и
сезме? 17 Аллаһ ы йорт ын җимергәннең үзен Аллаһ ы җимерәчәк, чөнк и Аллаһ ы
йорт ы изг е, ә ул йорт – сез.
18 Бер ег ез дә үзен-үзе алдамасын. Кайб ер ег ез үзен бу дөнья н ың акыл ияс е дип
сан ый икән, акыл иясе бул у өчен, аңа иң элек акылсыз бул ырга кирәк. 19 Бу дөнь
ян ың акылл ыл ыг ы – Аллаһ ы алд ында акылсызл ыкт ыр. Изг е язмада:
«Аллаһ ы акыл ияләрен үзләренең үк хәйләләрендә
эләктереп ала»*, –
дип язылган бит. 20 Һәм таг ын:
«Раббы акыл ияләренең уйларын белә:
алар файдасыз»*.
Шулай булгач, һичкем кешеләр белән мактанмасын. Һәрнәрсә – сезнеке бит,
Паулм ы, Апулл усм ы, Кифасм ы, дөнья м ы, торм ышм ы, үлемме, бүг енг еме яки
киләчәкме – һәммәсе сезнеке. 23 Сез исә – Мәсихнеке, ә Мәсих – Аллаһ ын ык ы.

21

22

4

Рәсүлләрнең хезмәте

Шулай итеп, безне Аллаһ ы серләре ышан ып тапш ырылган Мәсих хезмәтче
ләре дип санаг ыз. 2 Моннан тыш ышан ып тапш ырылганнарн ың һәрберсенең
тугры бул уы таләп ителә. 3 Сезнең яки башк аларн ың мине хөкем итүе әһәм ия т
ле түг ел, мин үзем дә үземне хөкем итм им. 4 Үземдә берн инд и гаеп күрмәсәм дә,
мон ың белән акланм ыйм бит. Мине хөкем итүче – Хак им Гайсә. 5 Шуңа күрә,
вак ыт ыннан элек хөкем итмәг ез, Хак имебезнең кил үен көтег ез. Ул караңг ыл ыкта
яшерелгәннәрне якт ырт ып күрсәтәчәк һәм күңелдәг е ния тләрне фаш итәчәк, шул
чакта һәркемне Аллаһ ы мактая чак.
6 Иманд ашл ар, «Язылг анн ан тыш бернәрс ә дә сор ам аг ыз» диг ән сүзләрнең
мәгънәсен безнең үрнәктә төшенсеннәр дип, мин сезнең хакк а боларн ы үзем һәм
Апулл ус турында әйтәм. Ул чакта берәүне башк а берәүдән өстенрәк куеп, аның
белән мактанмассыз. 7 Сине кем өстен итеп куя? Үзеңдә булган, кабул итеп алма
ган берәр нәрсәң барм ы? Ә инде кабул итеп алгансың икән, бүләк ителгән белән
нигә мактанасың?
8 Сез инде тукланд ыг ыз, баед ыг ыз, бездән башк а патшалар да булд ыг ызм ын и?!
Мин, чыннан да, патшалар бул уы г ызн ы теләр идем, шул вак ытта без дә сезнең бе
лән бергә патшалар бул ыр идек! 9 Ә миңа Аллаһ ы безне, рәсүлләрне, иң начарлар
1

* 3:19 Караг ыз:
* 3:20 Караг ыз:

«Әюб», 5:13.
«Зәбур», 93:11.
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арасына куйган сыман тоела, чөнк и безне үлемгә хөкем ителгәндәй, бөтен дөнья –
с
фәрештәләр, кешеләр өчен дә тамаша итте. 10 Без – Мәсих хак ына тилеләр, сез
исә – Мәсихтә акылл ылар! Без – хәлсезләр, ә сез – көчлеләр! Сезне хөрмәтл иләр,
ә безне хурл ыйлар. 11 Хәтта, әлег ә кадәр ачл ыкк а һәм сусауг а дучарбыз, ярым
ялангач һәм кыйналган хәлдә, бер урыннан икенче урынга күченеп йөрибез, 12 үз
кулларыбыз белән авыр хезмәт башк арып көн күрәбез. Безгә ләгънәт укыйлар –
без фат их а бирәбез; безне эзәрлекл иләр – без түзәбез. 13 Безгә яла ягалар – без
яхш ыл ык белән җавап бирәбез. Дөнья өчен әлегә кадәр барысы тарафыннан санга
саналмаган чүп-чардай булд ык без.
14 Мин боларн ы сезне оялт у өчен язм ыйм, яратк ан балаларым кеб ек кис әт әм.
15 Гәрчә Мәсих юлында меңләг ән нәсыйхәтчеләр ег ез булса да, аталарыг ыз күп тү
гел. Яхш ы хәбәр белдереп, Мәсих Гайсә аша мин сезнең атаг ыз булд ым. 16 Шуңа
күрә ялварып сорыйм: миннән үрнәк алыг ыз. 17 Шун ың өчен мин сезгә үземнең
сөекле һәм Хак имгә тугрыл ыкл ы угл ым Тим утәйне җибәрдем. Ул Мәсих Гайсәгә
ияреп торм ыш итүем һәм һәр җирдә һәрбер симан итүчеләр бердәмлег ендәг е өй
рәт үләрем турында сезнең исег езгә төшерер.
18 Сезнең кайберләрегез минем яныгызга килмәвемне уйлап масая башлаган. 19 Әм
ма, Раббы* насыйп итсә, мин тиздән сезгә килермен һәм әлеге масаючыларның сүзен
түгел, көчен сынап белермен. 20 сАллаһы Патшалыгы сүздә түгел, көчтә бит. 21 Нәрсә
телисез сез? Яныгызга таяк яки мәхәббәт һәм басынкылык рухы белән килимме?

5

Имандашлар арасындагы фәх ешлек

Дөрестән дә, араг ызда фәхешлек, хәтта смәҗ үсиләрдә дә булмаган фәхешлек
урын алуы турында хәбәрләр бар. Кемдер үги анасын да үзенә хатын иткән икән.
2 Ә сез елыйсы урында таг ын да тәкәбб ерләнг әнс ез! Анд ый эш кыл уч ын ы араг ыз
дан сөрергә кирәк иде. 3 Җисемем белән булмасам да, рух ым белән яныг ызда мин.
Мон ы кылган кеше белән нәрсә эшләргә икәнлег е турында яныг ызда булгандай
карар бирдем. 4 Хак имебез Гайсә исеме белән җыелгач, рух ым һәм Хак имебез Гай
сәнең кодрәте сезнең белән булганда, 5 Раббы көнендә рух ы кот ылсын дип, тәнен
юкк а чыгару өчен, бу кешене сшайтан кул ына тапш ырырга кирәк.
6 Сезнең өчен макт ан ырл ык һичнәрс ә юк. Аз гына ачытк ын ың да бөт ен кам ыр
ны ачыт уы н белм исезме әллә? 7 Шулай булгач, иске ачытк ын ы юк итег ез дә яңа
төче кам ыр бул ырсыз. Чынл ыкта сездә инде ачытк ы юк, чөнк и сКот ыл у бәйрәменә
әзерләнгән бәрәнебез – Мәсих инде безнең өчен корбан ителде. 8 Шуңа күрә иске
ачытк ы – усалл ык һәм явызл ык ачытк ысы белән түг ел, ачытк ысыз сафл ык һәм
хак ыйк ать икмәг е белән бәйрәм итик.
9 Мин сезг ә хат ымда, фәхеш кешеләр белән аралашмаг ыз, дип язг ан идем. 10 Хә
ер, бу дөнья даг ы фәхеш кешеләр яки комсызлар, талауч ылар, потк а табын уч ылар
белән аралашмаг ыз дия ргә уйламад ым, юкса дөнья дан китәргә тиеш бул ыр идег ез.
11 Имандаш дип атал ып та, фәхеш яки комсыз, потк а табын уч ы яки яман телле,
1

* 4:19 Раббы

– «Хак имебез» дип тә аңларг а мөмк ин. Грек телендәг е төп нөсхәдә «Раббы» һәм
«Хак им» бер сүз белән бирелә.
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эчкече яки талауч ы бул ып кала бирүче белән аралашмавыг ызн ы, хәтта анд ый кеше
белән бергә ашамавыг ызн ы күздә тот ып язд ым мин.
12 Ник миңа иман итүчеләрдән читт ә булг аннарн ы хөкем итәрг ә? Араг ыздаг ы
ларн ы хөкем итәргә тиеш түг елмен и сез? 13 Читтә булганнарн ы исә Аллаһ ы хөкем
итә. «Үз араг ыздан яманл ык кыл уч ын ы сөрег ез!»*

6

Имандашлар арасындагы дәгъвалар

Арагыздагы башка берәүгә дәгъвасы булган кеше, изгеләр алдында түгел, иман
сызлар алдында хөкем ителергә ничек батырчылык итәр икән? 2 Дөньян
 ы изгеләр
хөкем итәчәген белмисезме әллә? Дөньяны хөкем итү сезгә бирелә икән, вак-төяк
эшләрне хөкем итә алмассызмы? 3 Фәрештәләрне хөкем итәчәгебезне белмисезме
әллә? Шулай икән, көндәлек дәгъваларны хөкем итәргә сәләтебез җитмәсме? 4 Ә
көндәлек дәгъваларны хәл итәргә кирәк булганда, сез бердәмлектә бернинди әһә
мияте булмаганнарны хөкемчеләр итеп куясызмы? 5 Моны сезгә оят булсын дип
әйтәм. Әллә имандашлары арасындагы бәхәсләрне хәл итәрлек бер генә акыллы
кешегез дә юкмы? 6 Имандаш белән имандаш дәгъвалаша, өстәвенә бу – имансыз
лар алдында эшләнелә! 7 Бер-берегезне хөкемгә тарту инде үзе үк сезнең тулысынча
җиңелүегезне күрсәтә. Сезгә рәнҗетелгәннәр һәм алданганнар булып калу яхшырак
түгелме? 8 Әмма сез рәнҗетәсез һәм алдыйсыз, хәтта имандашларыгызны да.
9 Явызлык кылучыларның Аллаһы Патшалыгына ия була алмаяч
 акларын белмисез
ме әллә? Алданмагыз: азгыннар, потка табынучылар, зиначылар, җенси бозыклыкка
бирелгәннәр, бер-берсе белән җенси мөнәсәбәткә керүче ирләр, 10 караклар, комсыз
лар, эчкечеләр, яман теллеләр, талаучылар – берсе дә Аллаһы Патшалыгына ия була
алмаячаклар. 11 Кайберләрегез менә шундый иде. Әмма Хакимебез Гайсә Мәсих исеме
һәм Аллабыз Рухы белән юылып чистарындыгыз, изге ителдегез һәм сакландыгыз.
1

Тәнегез белән Аллаһыны данлагыз
«Миңа бар нәрсә рөхсәт ителә», әмма һәммә нәрсә дә файдал ы түг ел. «Һәммә
нәрсә миңа рөхсәт ителә», әмма минем белән бернәрсә дә хак имлек итмәскә тиеш.
13 «Ризык – карын өчен, карын – ризык өчен», әмма Аллаһ ы анысын да, мон ысын
да юк итәчәк. Тән исә фәхешлек өчен түг ел, Хак имебез Гайсә өчен, Хак имебез исә –
тән өчен була. 14 Аллаһ ы Хак им Гайсәне үледән терелтте һәм Үзенең кодрәте белән
безне дә терелтәчәк. 15 Тәннәрег езнең Мәсих тәне әгъзалары бул уы н белм исезме
әллә? Шулай булгач, әллә миңа, Мәсихнең әгъзаларын алып, аларн ы фах ишә әгъ
залары итәргәме? Һич булмас! 16 Фах ишә белән куш ыл уч ын ың аның белән бер тән
бул уы н белм исезме әллә? Изг е язмада: «Икесе дә бер тән бул ыр»*, – дип язылган
бит. 17 Ә инде Хак имебез Гайсә белән куш ыл уч ы Аның белән рух и яктан бер була.
18 Фәхешлект ән кач ыг ыз! Кеше эшләг ән барл ык башк а гөнаһлар тән белән бәйле
түг ел, ә фәхешлек итүче үз тәненә карш ы гөнаһ кыла. 19 Сезнең тәнег ез – Изг е Рух
йорт ы. Изг е Рух сезгә Аллаһ ы тарафыннан бирелде һәм сездә яши. Әллә сез мон ы
12

* 5:13 Караг ыз:
* 6:16 Караг ыз:

«Кан ун», 13:5; 17:7.
«Ярат ыл ыш», 2:24.
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белм исезме? Сез инде үзег езгә үзег ез хуҗ а түг ел, 20 чөнк и сез кыйммәт бәя гә сат ып
алынд ыг ыз. Шуңа күрә тәнег ез белән Аллаһ ын ы данлаг ыз.

7

Никах турында

1 Инде миңа язг аннарыг ызг а килг әндә, ир кешенең хатын-кыз белән җенси
мөнәсәбәткә кермәве яхш ы, 2 әмма, фәхешлек булмасын өчен, һәр ирнең – үз
хат ын ы һәм һәр хат ынн ың үз ире булсын. 3 Ир – хат ын ына, хат ын иренә карата үз
бурыч ын үтәсен. 4 Хат ын үз тәненә үзе хуҗ а түг ел, ире – хуҗ а, шун ың кебек ир дә
үз тәненә үзе хуҗ а түг ел, хат ын ы – хуҗ а. 5 Дога кыл у өчен килешенгән берн ик адәр
вак ыттан башк а, бер-берегездән читләшмәг ез. Аннан соң таг ын бергә бул ыг ыз.
Шулай итеп, шайтан, тотнаксызл ыг ыг ыздан файдалан ып, сезне азд ыра алмас.
6 Хәер, мон ы әмер итеп түг ел, ташлама ясап әйт әм. 7 Бар кешеләрнең дә минем ке
бек бул уларын тел им. Әмма һәркемнең Аллаһ ыдан бирелгән сәләте бар: берәүнең
монд ый, ә икенче берәүнең башк а төрле.
8 Ник ахсызларг а һәм тол хат ыннарг а әйт әм: аларг а минем кеб ек кал у яхш ырак
бул ыр. 9 Әмма инде түзә алмасалар, ник ахлашсыннар. Җенси дәрт белән януга
караганда, өйлән ү яки кия үгә чыг у яхш ырак бит.
10 Ә инде ник ахт аг ыларг а мин түг ел, Хак имеб ез Үзе әмер бир ә: хат ын иреннән
аерылмасын. 11 Әгәр аерыла икән, ул чакта ирсез торсын яки үз ире белән яңадан
килешсен. Ир дә үз хат ын ын ташламасын.
12 Ә башкаларга, Хакимебез түгел, мин әйтәм: әгәр берәр имандашыңның иман
итмәүче хатыны булып һәм хатын аның белән яшәргә риза икән, ир аны ташламаска
тиеш. 13 Берәр хатынның ире иман итми икән һәм ир аның белән яшәргә риза бул
са, хатын аны ташламаска тиеш. 14 Иман итмәүче ир – иманлы хатын аша һәм иман
итмәүче хатын иманлы ир аша изге ителә. Югыйсә сезнең балаларыгыз саф булмас
иде, ә болай изгедер. 15 Иман итмәүче ир яки хатын исә аерылырга теләсә, аерыл
сын. Мондый хәлдә иман итүче ир яки хатын үз иренә яки хатынына бәйләнмәгән
бит. Аллаһы безне имин яшәргә чакырды. 16 Әй син, хатын, иреңне коткара алмая
чагыңны каян беләсең? Син, ир, хатыныңны коткара алмаячагыңны каян беләсең?

Һәркем Аллаһы чакырганча яшәсен
Һәркем Хак им Гайсә билгеләгәнчә һәм Аллаһ ы чак ырган вак ыттаг ы кебек яшә
сен. Барл ык иман итүчеләр бердәмлекләренә минем күрсәтмәм шунд ый. 18 Аллаһ ы
чак ырганда, ссөннәтле берәү сөннәтле бул уы н яшермәсен. Аллаһ ы чак ырганда,
с
сөннәтсез булган сөннәтсез кала бирсен. 19 Сөннәтле яки сөннәтсез бул у бернәрсә
түг ел, Аллаһ ы әмерләрен үтәү генә мөһ им. 20 Аллаһ ы чак ырганда, һәркем нинд и
хәлдә булса, шулай кала бирсен. 21 Аллаһ ы чак ырганда, син кол идеңме? Бу сине
борчымасын, әмма ирек алырга мөмк инлегең булса, аннан файдалан уың яхшырак*.
22 Хак им Гайс әг ә кол сыйфат ында чак ырылг ан – Аның азат ителг ән кешес едер. Ә
чак ырылган ирекле кеше – Мәсихнең кол ы. 23 Сез кыйммәт бәя гә сат ып алынд ы
17

* 7:21 Бу

өлешне болай да аңларг а мөмк ин: «...хәтта монд ый мөмк инлег ең булса да, кол хә
лендә кал уы ң яхш ырак».
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гыз, шуңа күрә кешеләрнең коллары булмаг ыз. 24 Имандашлар, Аллаһ ыга нинд и
хәлдә чак ырылган булсаг ыз, шул хәлдә кал ыг ыз.
Никахсызларга киңәш
25 Ник ахсызларг а карат а Хак им Гайс әдән әмер ем юк, ләк ин мин Хак имнән алг ан
мәрхәмәткә тая н ып, ышан ычл ы кеше буларак киңәш бирәм. 26 Хәзерг е заманн ың
авыр шартларын истә тот ып, кеше нинд и хәлдә булса, аңа шул хәлдә кал у яхш ырак
дип исәпл им. 27 Син ник ахта булсаң, аерыл у турында уйлама. Хат ынсыз калд ың
мы? Хат ын эзләмә. 28 Хәер, өйләнсәң дә гөнаһ кылмассың. Кия үгә чыкк ан кыз да
гөнаһланмас. Әмма анд ыйларн ың бу торм ышта мәшәк атьләре күп булачак, ә мин
сезне бу мәшәк атьләрдән саклап кал ырга тел им.
29 Имандашлар, сезг ә шун ы әйт әм: вак ыт инде аз. Моннан ары хат ынл ылар – ха
тынсыздай, 30 елауч ылар – еламауч ылар кебек, шатлан уч ылар – шатланмауч ылар
кебек, сат ып алуч ылар – сат ып алмауч ылар кебек, 31 бу дөнья да булган нәрсәләр
дән файдалан уч ылар файдаланмауч ылар кебек булсыннар. Дөнья үзенең хәзерг е
хәлендә бет үгә таба бара.
32 Ә мин мәшәк атьс ез яшәв ег езне тел им. Өйләнмәг ән кеше Хак им Гайс әнең эш
ләре, Аңа ярау турында кайг ырта, 33 ә өйләнгән кеше, хат ын ына ярарга тырыш ып,
дөнья ви эшләр турында кайг ырта, 34 һәм игът ибары төрле якк а юнәлә. Кия үгә
чыкмаган яки гыйффәтле кыз, тәнем һәм рух ым белән изг е бул ыйм дип, Хак им
Гайсәнең эшләрен кайг ырта, ә инде кия үгә чыкк ан хат ын, иренә ярарга тырыш ып,
дөнья ви эшләр турында кайг ырта. 35 Мин мон ы сезнең файдага сөйл им, өстег ез
гә богау сал ырга теләм им. Әдәп белән яшәп, игът ибарыг ызн ы читкә юнәлт м ичә,
Хак имгә бирелеп хезмәт итүег езне тел им.
36 Әгәр бер әү үз кызын ың инде яше җит еп тә кия үг ә чыкм ый кал уы н килешс ез
дип исәпләсә, теләгәнен кылсын – гөнаһ булмас. Аны кия үгә бирсен. 37 Әмма ке
ше үз фикерендә нык торып, беркем мәҗбүр итмәсә һәм әгәр дә ул, үз ихт ыя рына
буйсын ып, кызын кия үгә бирмәскә дип карар кылса, ул яхш ы эшл и. 38 Шунл ыктан,
кызын кия үгә бирүче яхш ы, ә инде кия үгә бирмәүче таг ын да яхш ырак эшл и*.
39 Ире исән чакт а хат ын аңа бәйле. Ире үлг әч, кемг ә теләс ә, шуңа кия үг ә чы
гарга ирекле, тик ул Хак им Гайсәгә иман итүче булсын. 40 Ләк ин кия үгә чыкмаса,
хат ын бәхетлерәк була, мин шулай уйл ыйм. Изг е Рух миндә дә бар дип сан ыйм.

8

Потларга корбан ителгән риз ык турында
Потларга корбан ителгән ризыкк а килсәк, бу турыда һәммәбезнең белеме бу
луы безгә билг еле. Ләк ин белем тәкәбберләндерә, мәхәббәт исә көч бирә. 2 Кем
1

* 7:36-38 Бу

аятьләрне болай да аңларг а мөмк ин: «36 Әгәр берәү үз кәләшенә карата килеш
мәг әнне эшл им дип сан ый икән һәм үзенең җенси дәрт ен тыеп тора алм ыйча, өйләнерг ә
тиеш дип исәпләсә, теләг әнен кылсын – гөнаһ булмас. Ул өйләнсен. 37 Әмма кеше үз фи
керендә нык торып, аны беркем мәҗбүр итмәсә һәм әгәр дә ул, үз ихт ыя рына буйсын ып,
кәләшенең сафл ыг ын сакларг а карар кылса, ул яхш ы эшл и. 38 Шунл ыктан, кәләше белән
ник ахлан уч ы яхш ы эшл и, ә инде өйләнмәүче таг ын да яхш ырак эшл и».
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дә кем нәрсәдер беләм дип уйл ый икән, чынл ыкта ул әле белм и. 3 Ә Аллаһ ын ы
ярат уч ы Аның тарафыннан тан ылган.
4 Димәк, потларг а корбан ителг ән ризыкларн ы ашауг а килг әндә, без шун ы бе
ләбез: потлар дөнья да бернәрсә түг ел, һәм Аллаһ ыдан башк а алла юк. 5 Җирдә
яисә күктә илаһлар дип аталганнар булса да (чыннан да, күп «илаһлар» һәм күп
«хуҗ алар» бар), 6 безнең бер генә Аллаһ ы – Атабыз бар. Бөтен нәрсә Аңардан, һәм
без Аның өчен яшибез. Безнең бер Хак имебез – Гайсә Мәсих бар, һәрнәрсә Аның
арк ыл ы булд ы һәм без Аның аша яшибез.
7 Әмма барл ык кешеләрдә дә анд ый белем юк. Потларг а күнеккәнлект ән, үзлә
ре ашый торган ит турында, ул потк а корбан ителгән, дип уйлап, кайберәүләрнең
зәг ыйфь вөҗданнары пычрана. 8 Ризык безне Аллаһ ыга якынайт м ый, чөнк и аша
мыйча һичнәрсә югалт м ыйбыз, ашап та һичнәрсә казанм ыйбыз.
9 Әмма сак бул ыг ыз: бу хөрлег ег ез вөҗдан ы зәг ыйфь булг аннарн ы абынд ырма
сын. 10 Вөҗдан ы зәг ыйфь булган берәү сине, белемлене, потх анәдә табын арт ында
утырганда күрсә, потларга корбан ителгән ризыкн ы ашарга ярый икән, дип уй
ламасм ы? 11 Шулай белемең бу зәг ыйфь имандаш ыңн ы һәлак итәр. Ә менә Мәсих
аның өчен дә үлде бит. 12 Имандашларга карш ы шул рәвешчә гөнаһ кыл уы г ыз һәм
аларн ың зәг ыйфь вөҗдан ын яралавыг ыз белән сез Мәсихкә карш ы да гөнаһ кы
ласыз. 13 Менә шуңа күрә ашаган ризыг ым имандаш ымн ы гөнаһк а төшерә икән,
аны гөнаһк а китермәү өчен, һичк айчан ит ашамам.

9

Рәсүлнең хок уклары

Мин хөр түг елмен и? Мин әллә рәсүл түг елме? Мин Хак имебез Гайсәне күр
мәдемме әллә? Хак им миңа тапш ырган хезмәтемнең җимеше түг елмен и сез?
2 Әгәр башк аларг а рәсүл түг елмен икән, сезнең өчен – рәсүл, чөнк и Хак им белән
берләш үег ез – минем рәсүллег емә дәл ил.
3 Мине гаепләүчеләрг ә карш ы түб әндәг ечә җав ап бир әм. 4 Әллә ашау-эчүгә ха
кыбыз юкм ы? 5 Башк а рәсүлләр, Хак им Гайсәнең энеләре һәм Кифастай иманл ы
хат ын ыбызн ы үзебез белән сәя хәткә алырга хак ыбыз юкм ы? 6 Барнаб һәм мин генә
яшәү өчен эшләргә тиешме?
7 Кайсы гаскәри үз хисабына хезмәт итә? Йөз ем бакчасы утырт к ан кеше җимеш
ләрен ашам ыйм ын и?! Көт ү көткән кеше аның сөтен эчм имен и?! 8 Мин боларн ы
кеше уйлаганча гына сөйл имме? Кан ун да шул хакта сөйл и түг елме соң? 9 Муса
с
кан ун ында: «Ашл ык суг уч ы үгезнең авызын бәйләп куйма»*, – дип язылган бит.
Әллә Аллаһ ы үгезләр хак ында кайг ыртам ы?! 10 Бу безнең өчен әйтелмәгәнме әл
лә? Әйе, бу безнең өчен язылган, чөнк и сөрүче, уңыштан үз өлешемне алырм ын
дигән өмет белән сөрергә тиеш, ашл ык суг уч ы да шунд ый ук өмет белән сугарга
тиеш. 11 Араг ызда рух и орл ык чәчкәнбез икән, сездән матд и уңыш көт үебез бик
күпме әллә? 12 Әгәр башк аларн ың сездән ярдәм алырга хок ук ы бар икән, безнең
хок ук ыбыз таг ын да күбрәк түг елме соң?! Без, шулай да, бу хок уктан файдалан
мад ык, Мәсих турындаг ы Яхш ы хәбәр таралганда, тотк арл ык булмасын өчен, без
1

* 9:9 Караг ыз:

«Кан ун», 25:4.

1713

I Көринтлеләргә хат 9, 10

бар нәрсәгә түзәбез. 13 Аллаһ ы йорт ында эшләүчеләрнең Аллаһ ы йорт ыннан тук
лан уларын, смәзбәхтә хезмәт итүчеләрнең шунда китерелгән корбаннардан өлеш
алуларын белм исезме? 14 Шун ың кебек үк Хак им Гайсә дә Яхш ы хәбәрне игълан
итүчеләргә әлег е хезмәт хисабына көн күрергә әмер бирде.
15 Әмма мин үзем бу хок укларн ың берс еннән дә файдаланмад ым һәм бу сүзләрне
сездән ярдәм көтеп язм ыйм. Кем дә булса мине шуш ы мактан уы мнан мәхрүм итүгә
караганда, үлүем яхш ырак. 16 Мин Яхш ы хәбәр игълан итәм икән, мактан ырл ык
бернәрсә юк, чөнк и бу – минем тиешле вазифам. Әгәр Яхш ы хәбәр тарат удан тук
тасам, башк аема кайгы-хәсрәт килсен! 17 Мон ы үз теләг ем белән эшләсәм, савабы
булачак. Әгәр үз ихт ыя рым белән эшләмәсәм, мин бары үземә ышан ып тапш ырыл
ган хезмәтне башк арам. 18 Минем өчен савап нинд и булачак соң? Бу шуннан гый
барәт: Яхш ы хәбәрне таратк анда, мин үз хок укларымнан һич тә файдаланм ыйча,
бу хезмәтне бушлай башк арам.
19 Мин барысыннан азат булсам да, таг ын да күбр әк кешене Аллаһ ыг а кит ерү
өчен, мин һәммәсенә кол булд ым. 20 Яһүд иләрне Аллаһ ыга китерү өчен, яһүд и кебек
булд ым. Үзем Муса кан ун ы хак имлег ендә булмасам да, Кан ундаг ыларн ы Аллаһ ыга
китерү өчен, алар алд ында Кан ун хак имлег ендәг е шикелле булд ым. 21 Муса кан у
нын белмәгәннәрне Аллаһ ыга китерү өчен, алар алд ында Кан унн ы белмәүчедәй
булд ым. Әлбәттә, бу – Аллаһ ы кан ун ын тотм ыйм дигән сүз түг ел, киресенчә, мин
Мәсих кан ун ына буйсынам. 22 Зәг ыйфьләрне Аллаһ ыга китерим дип, зәг ыйфьтәй
булд ым. Ничек кенә булмасын, кайберләрен генә булса да котк арыйм дип, мин ба
рысына үзләре кебек булд ым. 23 Яхш ы хәбәрнең сфат их аларын уртаклаш ыйм дип,
боларн ың һәммәсен Яхш ы хәбәр бәрабәренә эшл им.
24 Ярышт аг ыларн ың һәммәс енең йөг ерүен, әмма бүләкне берс енең генә алуы н
беләсездер бит. Шулай булгач, бүләк алу өчен йөг ерег ез! 25 Ярыш уч ыларн ың һәр
берсе сабырл ык белән әзерләнә. Алар мон ы фан и бер таҗ алу өчен эшл иләр, ә без
бак ый бер таҗ алу өчен эшл ибез. 26 Шун ың өчен дә мин максатсыз йөг ермәм, буш
һаваг а суг уч ыдай көрәшмәм. 27 Әмма башк аларг а Яхш ы Хәбәрне игълан итеп,
үзем савап алу хок ук ыннан мәхрүм калмас өчен, тәнемне чын ыкт ырам һәм аны үз
ихт ыя рыма буйсынд ырам.

10

Потлар турында кисәтү

Имандашлар, ата-бабаларыгыз белән булган хәлләрне белм и кал уы г ызн ы
теләм им. Алар барысы да бол ыт аст ыннан үттеләр дә Кызыл диңг ез кичте
ләр. 2 Бол ыт аст ыннан үткәндә һәм диңг ез кичкәндә, алар гүя суга чумд ырыл ып,
Муса шәкертләре булд ылар*. 3 Һәммәсе дә күктән җибәрелгән бер үк рух и ризыкн ы
ашад ы*. 4 Һәммәсе дә үзләре белән йөргән рух и кыя дан бер үк рух и эчемлекне эч
те. Бу кыя исә – Мәсих Үзе. 5 Хәер, аларн ың күпчелег е Аллаһ ыга яракл ы булмад ы
һәм аларн ың тәннәре чүлдә тарат ып ташланд ы.
1

* 10:1-2 Караг ыз:
* 10:3 Караг ыз:

«Чыг ыш», 13:21-22; 14:21-22.
«Чыг ыш», 17:6; «Саннар», 20:10-11.
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6 Алар белән булг ан хәлләр безнең өчен саб ак: алар яман теләкләрг ә бир ел
гәндәй, без яман нәрс әләр теләрг ә тиеш түг ел. 7 Шулай ук, кайб ерләр едәй потк а
табын уч ылар булмаг ыз. Изг е язмада алар хак ында: «Хал ык ашарг а һәм эчәрг ә
утырд ы, ә аннан соң күңел ачарг а торып баст ылар»*, – дип язылг ан. 8 Кайб ерлә
редәй фәхешлек итм ик – бер көн эчендә аларн ың егерме өч меңе һәлак булд ы*.
9 Кайб ер әүләр эшләг әндәй, без Мәсихне сын ам ыйк – алар елан чаг уы нн ан үл
деләр*. 10 Аларн ың кайб ерләр е сукранг андай, сез сукранмаг ыз – аларн ы һәлак
итүче фәр ешт ә үтерде*.
11 Бу хәлләр башк аларг а сабак булсын өчен эшләнелде, ә безг ә, заманн ың ахыры
якынлашк анда яшәүчеләргә нәсыйхәт итеп язылган. 12 Менә шуңа күрә кем дә кем
нык торам дип уйл ый икән, сак булсын: егыла күрмәсен! 13 Сез гадәт и, кешеләргә
хас сынауга дучар булд ыг ыз. Аллаһ ы ышан ычл ы, Ул сез чыд ый алмасл ык сынауга
юл куймас. Сыналганда түзеп тору өчен, сезгә кот ыл у юлын да күрсәтәчәк.
14 Шуңа күр ә, газиз дусларым, потларг а табын удан кач ыг ыз. 15 Мин сезг ә акылл ы
кешеләргә сөйләгәндәй сөйл им. Сөйләгәннәрем турында үзег ез фикер йөртег ез.
16 Без рәхмәт белдерг ән шөкрана кас әс е безне Мәсих кан ына катнашт ырм ыйм ы?
Сынд ырып алган икмәбегез безне Мәсих тәненә катнашт ырм ыйм ы? 17 Икмәк бер,
һәм без, күп булсак та, бер тәнне тәшк ил итәбез, чөнк и бер икмәкне уртаклашабыз.
18 сИсраи л халк ын а караг ыз: корбан итен ашауч ыл ар мәзб әхт әг е гыйбадәтт ә
катнаш уч ылар түг елме? 19 Шулай итеп, нәрсәне күз алд ында тотам мин? Пот та,
потк а кит ерелгән корбан да нинд и дә булса әһәм ия ткә ияме? 20 Һич юк. Әмма
мәҗ үсиләр корбанн ы Аллаһ ыга түг ел, җеннәргә китерәләр. Ә мин җеннәр белән
аралаш уы г ызн ы теләм им. 21 Хак им Гайсәнең касәсеннән дә, җеннәр касәсеннән
дә эчә алм ыйсыз. Бер үк вак ытта Хак имнең дә, җеннәрнең дә табын ында катна
ша алм ыйсыз бит инде. 22 Әллә без Раббын ы көнләштерергә тел ибезме? Әллә без
Аңардан кодрәтлерәкме?

Һәммәсен дә Аллаһы даны өчен эшләгез
«Һәрнәрсә рөхсәт ителә», әмма һәрнәрсә дә файдал ы түг ел. «Һәрнәрсә рөхсәт
ителә», әмма һәрнәрсә дә гыйбрәтле булмас. 24 Һәркем үзенә файдал ын ы түг ел,
башк аларга файдал ын ы эзләсен.
25 Ит баз арында сат ыла торг аннарн ың барысын да ашаг ыз һәм, вөҗдан ыг ыз ты
ныч булсын өчен, төпченеп тормаг ыз. 26 Изг е язмада язылганча: «Җир һәм андаг ы
бар нәрсә – Раббын ык ы»*. 27 Әгәр иман итмәүче берәү сезне ашк а чак ыра һәм сез
барырга телисез икән, вөҗданыг ыз тыныч булсын өчен тәкъдим ителгән һәрнәрсәне
төпченм ичә ашаг ыз. 28 Ләк ин берәү сезгә: «Бу – потк а китерелгән корбан», – дисә,
әлег е сүзләрне әйт кән кеше хак ына, вөҗдан хак ына ашамаг ыз. 29 Вөҗдан дигәннән,
23

* 10:7 Караг ыз:

«Чыг ыш», 32:6.
«Саннар», 25:1-9.
10:9 Караг ыз: «Санн ар», 21:4-6.
10:10 Караг ыз: «Санн ар», 16:41-49.
10:26 Караг ыз: «Зәбур», 23:1.

* 10:8 Караг ыз:
*
*
*
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сезнекен түгел, әлеге кешенең вөҗдан ын күз алд ында тотам. Ни өчен әле азатл ыг ым
башк а вөҗдан белән чикләнергә тиеш? 30 Әгәр ризыкн ы Аллаһ ыга рәхмәт әйтеп
кабул итәм икән, бу ризык өчен нигә мине шелтәләргә?
31 Шулай итеп, ашыйсызм ы, эчәс езме яки башк а бер әр нәрс ә эшл ис езме – һәм
мәсен дә Аллаһ ы дан ы өчен эшләг ез. 32 Яһүд иләргә дә, грекларга да яисә Аллаһ ы
бердәмлегенә дә авырл ык китермәгез. 33 Мин дә үз файдама түгел, күпләр кот ылсын
өчен, алар файдасына һәркемгә һәрнәрсәдә ярарга тырышам бит.

11

1

Мин Мәсихтән үрнәк алгандай, сез дә миннән үрнәк алыг ыз.
Гыйбадәт кылу тәрт ибе

Имандашлар, һәрнәрсәдә мине истә тот уы г ыз һәм күрсәтмәләремне ничек
биргән булсам, шулай үтәвег ез өчен, сезне макт ыйм.
3 Шун ы бел үег езне тел им: һәр ирнең Баш ы – Мәсих, хат ынн ың баш ы – ир, ә
Мәсихнең Баш ы – Аллаһ ы. 4 Баш киеме киеп дога кыл уч ы яки пәйгамбәрлек итү
че һәр ир үзенең баш ын оятл ы итә. 5 Ә менә баш киеме ким ичә дога кыл уч ы яки
пәйгамбәрлек итүче һәр хат ын үзенең баш ын оятл ы итә, чөнк и бу хәл хат ынн ың
чәче кырыл уга тиң. 6 Хат ын баш ына кия ргә теләм и икән, чәчен алд ырсын, ә ин
де чәче алынган яки кырылган бул у аның өчен оят икән, ул чакта баш ына кисен.
7 Шулай итеп, ир кеше Аллаһ ын ың чаг ыл ыш ы һәм дан ы булг анг а күр ә, баш ына
кия ргә тиеш түг ел, ә хат ын – ирнең дан ы. 8 Ир – хат ыннан түг ел, хат ын – ирдән,
9 һәм ир хат ын өчен түг ел, хат ын ир өчен ярат ылг ан. 10 Шуңа күр ә хат ын фәр еш
тәләр хак ына баш өстендә хак имлек билг есен йөртергә тиеш.
11 Хәер, Хак им Гайс ә алд ында ир – хат ыннан, хат ын ирдән бәйс ез түг ел, 12 чөн
ки хат ын ирдән ярат ылгандай, ир дә хат ыннан туа. Ә һәрнәрсә Аллаһ ыдан килә.
13 Үзег ез фикер йөрт ег ез: хат ын кешег ә баш ына ким ичә Аллаһ ыг а дог а кыл у ки
лешерме? 14 Сезне табигать үзе үк өйрәтә: ир кешенең чәче озын икән, бу – аның
өчен хурл ык. 15 Әмма хат ынн ың чәче озын икән, бу – аның өчен дан, чөнк и чәч аңа
япма итеп бирелгән. 16 Хәер, әгәр кем дә булса бу хакта бәхәсләшергә тел и икән,
бездә дә, Аллаһ ы бердәмлекләрендә дә анд ый гадәт юк.
2

Хак им Гайсәне искә алу
Бу күрсәтмәләремне биреп, сезне мактам ыйм, чөнк и сезнең җыел ышларыг ыз
файдага караганда күбрәк зыя н китерә. 18 Беренчедән, иман итүчеләр бердәмлег е
җыел ышларында аерым бер төркемнәргә бүлен үег ез турында ишеттем. Мин моңа
берн ик адәр ышанам да. 19 Чыннан да, ышан ычл ы кешеләр билг еле булсын өчен,
төрле карашларн ың бул уы кирәк.
20 Сез берг ә җые лг ан вак ытн ы Хак им Гайс әне искә алу ашы дип атап булм ый.
21 Һәркем үз ризыг ын башк алардан элегр әк ашарг а ашыг а бит, шулай итеп, кайб е
рәүләр ач кала, кайберәүләр исерә. 22 Ашарга һәм эчәргә сезнең өег ез юкм ы әллә?!
Әллә сез Аллаһ ы бердәмлеген санга сукмыйсызмы һәм мохтаҗларны оятка калдыра
сызм ы? Нәрсә әйтергә инде сезгә? Сезне мактаргам ы? Юк, мон ың өчен мактам ыйм.
17
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23 Хак имнең Үзеннән алып, мин сезг ә тапш ырд ым боларн ы: Хак имеб ез Гайс ә
хыя нәткә дучар булган төнне икмәк алд ы да 24 шөкрана кыл ып сынд ырд ы һәм:
«Бу сезнең хакк а бирелә торган тәнемдер. Мине искә алу өчен, шулай эшләг ез», –
диде. 25 Шул рәвешчә, аштан соң кул ына касә алд ы да: «Менә бу касә – кан ым
белән расланган яңа скилеш үдер. Аннан эчкән саен, аны Мине искә алу өчен эш
ләг ез», – диде. 26 Шулай итеп, бу икмәкне ашаган һәм бу касәдән эчкән саен, сез,
Хак им килгәнче, Аның үлемен күрсәтеп торасыз.
27 Димәк, кем дә кем, бу йолаг а хөрмәт күрс әтм ичә, икмәкне ашаса һәм Хак имнең
касәсеннән эчсә, Аның тәне вә кан ына карш ы гөнаһ кыл уда гаепле бул ыр. 28 Кеше
башта үз-үзен сынарга тиеш, аннан соң гына бу икмәкне ашый һәм бу касәдән эчә
ала. 29 Кемдер Хак им тәненә әһәм ия т бирм ичә ашый һәм эчә икән, ул шун ың белән
үз-үзен хөкемгә дучар итә. 30 Менә шун ың өчен күбег ез зәг ыйфь һәм авыру, вафат
булганнар да аз түг ел. 31 Ә без үз-үзебезне тикшерсәк, хөкем ителмәс идек. 32 Хөкем
ителгәндә исә, дөнья белән бергә хөкем ителмәс өчен, Хак им безне Үзе тәрбия л и.
33 Шуңа күр ә, имандашларым, ашарг а җыелг анда, бер-берегезне көт ег ез. 34 Җые
луыг ыз Аллаһ ы тарафыннан хөкем ителерлек булмасын өчен, ач кеше өендә ашасын.
Ә башк а нәрсәләр хак ында, яныг ызга килгәч, күрсәтмә бирермен.
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Изге Рухтан килгән сәләтләр

Имандашлар, Изг е Рухтан килгән сәләтләр хак ында да белм и кал уы г ыз
ны теләм им. 2 Исег ездәме, мәҗ үси вак ыт ыг ызда, кемдер җитәкләп йөрт кән
сыман, телсез потларга тарт ыла идег ез. 3 Менә шун ың өчен, аңласыннар дип, сезгә
белдерәм: Аллаһ ы Рух ы белән сөйләүче беркем дә: «Гайсәгә ләгънәт», – димәс, һәм
бары Изг е Рух ы булган гына: «Гайсә – Хак им», – дип әйтә алыр.
4 Изг е Рух бирг ән сәләтләр төрле, әмма Рух бер үк. 5 Хезмәт итүнең төрле төрләр е
бар, әмма Хак им бер үк. 6 Гамәлләр дә төрле, әмма барыбызда да һәммә нәрсәне
эш итүче – шул ук бер Аллаһ ы.
7 Һәрб ер еб ездә исә Рухн ың урт ак файдаг а эш итүе күр енә. 8 Бер әүг ә Рух аша зи
рәклек белән сөйләү, икенчесенә шул ук Рух арк ыл ы белем бирү остал ыг ы бирелә.
9 Башк а бер әүг ә шул ук Рух тарафыннан иман бир елә, ә икенче бер әүг ә шул ук Рух
тарафыннан дәвалау сәләте бирелә. 10 Берәүгә – могҗ иза күрсәт ү, берәүгә – пәй
гамбәрлек итү*, башк а берәүгә – төрле рухларн ы аера бел ү, кайберәүгә – тан ыш
булмаган төрле телләрдә* сөйләү, башк асына телләрне аңлата бел ү бирелә. 11 Болар
ның һәммәсен дә бер үк Рух эшл и һәм һәркемгә сәләтне Үзе теләгәнчә бүлеп бирә.
1

Тән бер, ә әгъз алар күп
Мәсих күп әгъзаларга ия булган тән кебек. Тән күп әгъзалардан торса да, бер
бөтенне тәшк ил итә. 13 Без һәммәбез дә: яһүд иләр яки греклар, коллар яки ирек
12

* 12:10

Пәйгамбәрлек итү – Аллаһ ы сүзләрен турыдан-туры кабул итеп, аларн ы кешеләрг ә
җиткерү.
* 12:10 Таныш булм аг ан телл әр – күкт ән җиб әр елг ән телләр. Тан ыш булм аг ан телдә сөйләү
чене Изг е Рух рухланд ыра.
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леләр, бер Рух белән чумд ырыл ып, бер тән булд ык, һәм шул ук Рух һәммәбезгә
эчү өчен бирелде.
14 Тән исә бер әгъз ад ан түг ел, күп әгъз ал ард ан тора. 15 Әгәр аяк: «Мин, кул
булмаганга, тәннеке түг ел», – дисә, әлбәттә, ул шуңа күрә генә тәннең бер өлеше
булм ый калмас иде. 16 Колак та: «Мин, күз булмаганга, тәннеке түг ел», – дисә,
әлбәттә, ул да тәннең бер әгъзасы булм ый калмас иде. 17 Әгәр бөтен тән күздән
генә торса, ничек ишетә алыр иде? Бөтен тән колактан гына торса, ис сизү кайда
бул ыр иде? 18 Әмма ләк ин Аллаһ ы тәндәг е әгъзаларн ың һәрберсен Үзе теләгәнчә
урнашт ырган. 19 Әгәр инде барысы бер әгъза булса, тән кайда бул ыр иде? 20 Хәзер
исә әгъзалар күп, әмма тән бер генә.
21 Күз кулга: «Миңа кирәгең юк», – дип, яки баш аякларга: «Сез миңа кирәк тү
гел», – дип әйтә алмас. 22 Киресенчә, тәннең зәгыйфьрәк күренгән әгъзалары бигрәк
тә кирәк. 23 Тәннең аз хөрмәткә ия булып күренгән өлешләрен зур хөрмәт белән ки
ендерәбез. Килешсез саналган әгъзаларыбызны аеруча тырышып каплыйбыз, 24-25 ә
инде килешле әгъзаларыбызның моңа ихтыяҗы юк. Әмма тәндә бүленеш булмасын,
бәлки барлык әгъзалар бер-берсе турында бер дәрәҗәдә кайгыртсыннар өчен, әһәми
ятсезрәк әгъзаларга күбрәк хөрмәт күрсәтеп, Аллаһы тәндә әгъзаларны бергә шулай
урнаштырды. 26 Шуңа күрә бер әгъза җәфаланса, барлык әгъзалар да аның белән бергә
җәфа чигә, бер әгъза дан казанса, әгъзаларның һәммәсе дә аның белән бергә шатлана.
27 Сез – Мәсихнең тәне, ә аерым-аерым – шул ук тәннең әгъз алары. 28 Аллаһ ы
Үз бердәмлег ендә берәүләрне – рәсүлләр, башк аларн ы – спәйгамбәрләр, бүтәннәр
не өйрәт үчеләр итеп куйд ы. Аннары кайберәүләргә могҗ изалар күрсәт ү кодрәте,
дәвалау, башк аларга ярдәм итү, идарә итү һәм тан ыш булмаган телләрдә сөйләү
сәләт е бирде. 29 Барысы да рәсүлләрме? Барысы да пәйгамбәрләрме? Барысы да
өйрәт үчеләрме? Барысы да могҗ иза күрсәт үчеләрме? 30 Һәммәсенең дә дәвалау сә
ләте барм ы? Барысы да тан ыш булмаган телләрдә сөйл име? Барысы да бу телләрне
аңлата беләме? 31 Ләк ин таг ын да зуррак сәләтләргә омт ыл ыг ыз. Ә хәзер мин сезгә
иң яхш ы юлн ы күрсәтәм.

13

Чын мәх әббәт

Кешеләр һәм фәрештәләр телендә сөйләп торып та , миндә мәхәббәт юк
икән, мин яңг ыравык бак ыр яки чыңлавык тәл инкә кебек кенә бул ыр идем.
2 Пәйг амб әрлек итү сәләт ем булса да, барл ык серләрне һәм һәрт өрле гыйлемне
белсәм дә, таулар күчерерлек иман ым булса да, әгәр мәхәббәтем юк икән, берн и
булмас идем. 3 Бөтен мөлкәтемне өләшеп, тәнемне янд ырырга тапш ырсам да*, мә
хәббәтем юк икән, миңа моннан берн инд и дә файда булмас иде.
4 Мәхәбб әт түз емле, шәфк атьле, көнләшм и, макт анм ый, тәкәбб ерләнм и, 5 дорфа
түг ел, үз файдасын эзләм и, ярсым ый, яман эшләрне истә тотм ый. 6 Мәхәббәт ял
ганга сөенм и, ә хак ыйк атькә шатлана. 7 Ул барысына да түзә, бар нәрсәгә ышана,
һәрнәрсәгә өметләнә һәм барысына сабыр итә.
1

* 13:3 ...тән емн е яндырырг а тапшырсам да... – Кайб ер кулъязмал ард а бу урынд а «макт ан у өчен

тәнемне үлемг ә тапш ырсам да» диг ән мәгънә бар.
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8 Мәхәбб әт берк айчан да бетмәс – пәйг амб әрлек итүләр дә тукт ал ыр, телләр
дә тынар, белем дә юкк а чыгар. 9 Безнең белемебез дә, пәйгамбәрлек итүебез дә
өлешчә генә бит, 10 ә кам иллек килгәч, өлешчә булганнар югалачак. 11 Мин бала
чаг ында балаларча сөйләдем, балаларча уйлад ым, балаларча фикер йөрттем, ә ин
де үсеп җиткәч, бала вак ыттаг ы эшләрне ташлад ым. 12 Без хәзер, тон ык көзг едәг е
чаг ыл удай, анык күрм ибез, ул вак ытта исә турыдан-туры йөзгә-йөз күрәчәкбез.
Хәзер белемем өлешчә генә, ул вак ытта исә Аллаһ ы мине ничек тул ы белсә, мин
дә шулай тул ы белермен.
13 Менә мәңг е булачак өч нәрс ә: иман, өмет һәм мәхәбб әт. Ә мәхәбб әт – алар
ның иң бөег е.

14

Таныш түгел телләр һәм пәйгамбәрлек итү

Мәхәббәтне максат итеп, Изг е Рухтан килгән сәләтләргә, бигрәк тә пәй
гамбәрлек итү сәләтенә ашк ын ыг ыз. 2 Күктән бирелгән тан ыш булмаган
телдә сөйләүче кешеләргә түг ел, Аллаһ ыга сөйл и. Аны һичкем аңлам ый, ул Изг е
Рух ярдәмендә серләр сөйл и. 3 Пәйгамбәрлек итүче исә кешеләрне ныг ыт у, алар
ның рухларын күтәрү һәм алар юан ыч тапсын өчен сөйл и. 4 Тан ыш түг ел телдә
сөйләүче – үзен, ә пәйгамбәрлек итүче иман итүчеләр бердәмлег ен ныг ыта. 5 Ба
рыг ызн ың да тан ыш түг ел телләрдә сөйләвен тел им, ләк ин пәйгамбәрлек итүег ез
таг ын да яхш ырак бул ыр иде. Пәйгамбәрлек итүче тан ыш түг ел телләрдә сөйләү
чедән өстенрәк, әгәр тан ыш түг ел телләрдә сөйләүче иман итүчеләр бердәмлег енә
үгет-нәсыйхәт бирү өчен, үз сүзләрен аңлата алмаса.
6 Имандашлар, яныг ызг а килеп, тан ыш түг ел телләрдә сөйләп тә, сүзләр емдә
Аллаһ ыдан ачыл ыш та, белем дә, пәйгамбәрлек тә, үгет-нәсыйхәт тә булмаса, ни
файда китерермен сезгә? 7 Шун ың кебек үк, тавыш чыгаруч ы җансыз курай яки
арфа бер-берсенә охшамаган көй чыгармасалар, сез аларн ың көен тан ырсызм ы?
8 Әгәр бырг ы тон ык аваз чыг арса, суг ышк а кем әзерләнер? 9 Менә шулай сез дә
телег ез белән кеше төшенмәслек сүзләр әйтәсез икән, сөйләгәнег езне ничек аң
ларлар? Сез җилгә генә сөйләгән бул ырсыз. 10 Дөнья да күп төрле телләр бар, һәм
аларн ың һәрберсенең үз мәгънәсе бар. 11 Әгәр әйтелгән сүзнең мәгънәсен аңлама
сам, мин – сөйләүче өчен, ә ул минем өчен чит ил кешесе була. 12 Сезнең белән дә
шулай ук: Изг е Рухтан килгән сәләтләргә омт ыл ып, иман итүчеләр бердәмлег ен
нәсыйхәт итәчәк сәләтләрне мул куллан ырга тырыш ыг ыз.
13 Шуңа күр ә, тан ыш түг ел телдә сөйләүче аңлат а бел ү өчен дог а кылсын. 14 Мин
тан ыш түг ел телдә дога кылганда, рух ым дога кыла, ә акыл ым анда катнашм ый
кала. 15 Нәрсә эшләргә соң? Дога кыл ырм ын: рух ым белән генә түг ел, әмма акы
лым белән дә. Данлап җырларм ын: рух ым белән генә түг ел, әммә акыл ым белән
дә. 16 Рух ың белән генә Аллаһ ыга шөкер итсәң, белемсез кеше ничек «амин» дип
ризал ыг ын белдерер? Ул бит син әйт кәннәрне аңламас. 17 Син һичш иксез яхш ы
шөкер итәсең, әмма башк а берәү моннан нәсыйхәт алм ый. 18 Мин, тан ыш түг ел
телләрдә һәммәг ездән күбрәк сөйләвем өчен, Аллама шөкер итәм. 19 Әмма иман
итүчеләр бердәмлег ендә тан ыш түг ел телдә ун мең сүз әйт үгә караганда, башк а
ларн ы үгетләү өчен, биш аңлаешл ы сүз әйт ү дә яхш ырак дип сан ыйм.
1
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20 Иманд ашл ар, бал ал арч а уйл ам аг ыз. Яманл ыкк а кар ат а – сабыйл ар кеб ек
гаепс ез, ә акыл ыг ыз белән бал игъ кешеләр сыман бул ыг ыз. 21 Кан унд а болай
дип язылг ан:
«Аңлаш ылм ый торган телләр аша,
чит ил кешеләренең сүзләре белән
бу хал ыкк а сөйләрмен, әмма алар
ул чакта да Мине тыңламаслар, – ди Раббы»*.

Димәк, тан ыш булмаг ан телләр – иманл ылар өчен түг ел, иман итмәүчеләр
өчен билг е. Пәйгамбәрлек итү исә иман итмәүчеләр өчен түг ел, иманл ылар өчен.
23 Шулай итеп, барл ык иман итүчеләр бердәмлег е берг ә җые л ып, һәммәс е тан ыш
түг ел телләрдә сөйләгәндә, белемсез кешеләр яки иман итмәүчеләр кереп, алар:
«Сез тилерәсез», – димәсләрме? 24 Әмма барысы да пәйгамбәрлек иткәндә, иман
итмәүче яки белемсез берәү килеп керсә, ул һәрберсеннән үзен фаш итү, хөкемгә
тарт у сүзләрен ишетер. 25 Шулай итеп, аның йөрәк серләре барысына ачыл ыр, ул,
сәҗдә кыл ып, Аллаһ ыга табын ыр да: «Чынлап та, Аллаһ ы сезнең белән», – дия р.
22

Һәрнәрсә тәрт ипле һәм килешле булсын
26 Димәк, имандашлар, нинд и нәт иҗәгә киләбез инде? Сез бергә җыелг ан вак ытта

һәрберег езнең мәдх иясе, үгет-нәсыйхәте, Аллаһ ыдан ачыл ыш ы, тан ыш булмаган
телдә хәбәре, аның аңлатмасы бар. Болар һәммәсе дә бердәмлекне ныг ыт у өчен
булсын. 27 Кем дә булса тан ыш булмаган телдә сөйл и икән, берәү аңлат ып торсын.
Ә ике яки иң күбе өч кеше бер-бер артл ы сөйл и ала. 28 Араг ызда аңлат уч ы булмаса,
бердәмлектә сөйләүче дәшмәсен, үзенә һәм Аллаһ ыга гына сөйләсен.
29 Пәйг амб әрләр дә икәү яки өчәү сөйләс еннәр, ә башк алар ишеткәннәр е турын
да фикер йөртеп, аларга бәя бирсен. 30 Җыел ышта утыруч ылар арасыннан башк а
берәүгә Аллаһ ыдан ачыл ыш килсә, беренче сөйләүче дәшмәсен. 31 Һәммәг ез дә
өйрәнсен, дәртләнсен өчен, бер-бер артл ы пәйгамбәрлек итә аласыз. 32 Пәйгамбәр
ләрнең рухлары пәйгамбәрләргә буйсына, 33 чөнк и Аллаһ ы – тәрт ипсезлек Алласы
түг ел, тын ычл ык Алласы.
Изг еләрнең барл ык бердәмлекләрендәг е кебек, 34 хат ыннар бердәмлек җыел ыш
ларында дәшмәсеннәр, чөнк и аларга анда сөйләргә рөхсәт ителми. Муса кан ун ында
әйтелгәнчә, алар буйсын учан бул ырга тиеш. 35 Алар нәрсә булса да белергә тел и
икән, өйләрендә ирләреннән сорасыннар, чөнк и бердәмлек җыел ыш ында хат ын
нарн ың сөйләве урынл ы түг ел.
36 Аллаһ ы сүз е сездән чыкт ым ы әллә? Әллә сезг ә генә килеп ирешт еме? 37 Үзен
пәйгамбәр яки рух и яктан бик сәләтле дип исәпләгән кеше сезгә язганнарымн ың
Хак им Гайсә әмере икәнен тан ысын. 38 Әгәр тан ымаса, ул да тан ылмасын. 39 Шу
лай итеп, имандашлар, пәйгамбәрлек итәргә ашк ын ыг ыз, әмма тан ыш булмаган
телдә сөйләүне дә тыймаг ыз. 40 Тик һәрнәрсә килешле һәм тәрт ипле бул ырга тиеш.

* 14:21 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 28:11-12.
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Гайсә Мәсихнең үледән терелүе

Имандашлар, үзем сөйләгән Яхш ы хәбәрне исег езгә төшереп китәм. Сез
аны кабул иттег ез һәм анда нык торасыз. 2 Мин игълан иткән Яхш ы хәбәр
сүзләрен тотсаг ыз кот ыл ырсыз. Югыйсә, юкк а гына иман китергән бул ып чыгасыз.
3 Мин сезг ә үзем кабул итк ән иң мөһ им нәрс әне тапш ырд ым: Изг е язм ад а
язылганча, Мәсих гөнаһларыбыз өчен үлде, 4 күмелде һәм, Изг е язмада әйтелгән
чә, өченче көнне үледән терелтелде. 5 Элек Кифаск а, аннан соң уни ке шәкерт кә,
6 шуннан бер үк вак ытт а биш йөздән арт ык имандашк а күр енде. Аларн ың күб ес е
әлегә кадәр исән-сау, ә кайберләре үлде инде. 7 Шуннан соң Ул Ягък убк а, аннан
барл ык рәсүлләргә күренде. 8 Ә инде иң соң ыннан, җитлекм и туган баладай бу
луы ма карамастан, миңа да күренде. 9 Мин бит – рәсүлләрнең иң кечесемен һәм
рәсүл дип атал ырга лаек та түгелмен, чөнк и мин Аллаһ ы бердәмлеген эзәрлекләдем.
10 Әмма хәз ер кем булсам, Аллаһ ы мәрхәмәт е белән мин шул булд ым. Ул күрс әткән
мәрхәмәт юкк а булмад ы: мин башк аларга караганда тырыш ыбрак хезмәт иттем.
Хәер, мин түг ел, минем белән булган Аллаһ ы мәрхәмәте хезмәт итте. 11 Әмма кем
игълан итүе мөһ им түг ел – минме яки аларм ы. Иң мөһ име шул: без шун ы игълан
итәбез, һәм сез аңа ышанд ыг ыз.
1

Үледән терелү
Мәсихнең үледән терелтелгәне игълан ителгәч, сезнең кайберләрегез, үлгәннәр
терелә алм ый, дип ничек сөйл и ала соң? 13 Үлгәннәр терелә алм ый икән, Мәсих
тә үледән терелтелә алмаган бул ып чыга. 14 Әгәр Мәсих терелтелмәгән икән, хә
бәребез дә, иман ыг ыз да юкк а була. 15 Моннан тыш без үзебез Аллаһ ын ың ялган
шаһ итлары булабыз, чөнк и, Ул Мәсихне үледән терелтте, дип шаһ итл ык бирдек.
Хәлбук и үлеләрне терелтеп булмагач, Аллаһ ы Мәсихне дә терелтмәгән бул ып чыга
бит. 16 Үлеләр терелтелмәсә, Мәсих тә үледән терелтелмәгән була. 17 Әгәр Мәсих
терелтелмәгән икән, иман ыг ыз – юкк а, сез әле дә үз гөнаһларыг ыз хак имлег ендә.
18 Бу инде – Мәсихкә иман итеп үлг әннәр дә һәлак булд ылар диг ән сүз. 19 Мәсихкә
бу торм ышта гына өмет багласак, без – иң кызган ыч кешеләр.
20 Әмма ләк ин чыннан да Мәсих үлеләр арасыннан бер енче бул ып тер елт елде.
21 Үлем дөнья г а кеше белән килг ән кеб ек, үлеләрнең тер ел үе дә бер Кеше аша булд ы.
22 Адәм арк асында һәммәс е үлг ән сыман, Мәсих аша һәммәс е тер елт еләчәк. 23 Һәр
кем исә үз чират ында терелтеләчәк: беренче бул ып Мәсих, ә аннары, Ул килгәч,
Анык ылар терелтеләчәк. 24 Шуннан соң бөтенесенең ахыры җитәр, Ул, һәртөрле
җитәкчелекне, хак им ия тне, кодрәтне юк итеп, патшал ыкн ы Аллаһ ы Атага тапш ы
рачак. 25 Барл ык дошманнарын Үз аяг ы аст ына салганч ы, Мәсих патшал ык итәр
гә тиеш бит. 26 Юк ителәчәк соңг ы дошман ул – үлем. 27 Изг е язмада әйтелгәнчә,
«Аллаһ ы һәрнәрсәне Аның аяг ы аст ына сал ып буйсынд ырд ы»*. Гәрчә барысы да
Мәсихкә буйсынд ырылд ы дип әйтелсә дә, Аңа һәммәсен дә буйсынд ырган Аллаһ ы
барысы арасында юк, әлбәттә. 28 Ә инде һәрнәрсә Мәсихкә буйсынд ырылгач, Угыл
12

* 15:27 Караг ыз:

«Зәбур», 8:7.
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да бар нәрсәне Үзенә буйсынд ырган Аллаһ ыга буйсыначак, шулай итеп, Аллаһ ы
һәммәсе белән тул ысынча хак имлек итәчәк.
29 Югыйс ә, ник кайб ер кешеләр суг а чумд ыру йоласын үлеләр өчен башк аралар?
Чынл ыкта үлеләр терелтелмәсә, ник үлеләр өчен мон ы эшл иләр? 30 Ни өчен без
үзебезне һәрвак ыт курк ын ыч аст ына куябыз? 31 Мин һәр көн үлем белән йөзгә‑йөз
очрашам. Имандашлар, бу Хак имебез Мәсих Гайсә алд ында сезнең белән горур
лан уы м кебек үк хакт ыр. 32 Гад и кешеләрчә уйласак, Эфестә ертк ычлар белән
көрәш үемнән, әгәр үлеләр терелт елмәсә, миңа ни файда? Үлеләр терелт елмәсә,
«ашап-эчеп кал ыйк, чөнк и иртәгә үләбез!»*
33 Алданмаг ыз: «азг ын кешеләр белән аралаш у яхш ы әхлакн ы боз а». 34 Акыл ы
гызга килег ез һәм гөнаһ кыл удан туктаг ыз! Кайберләрег ез Аллаһ ын ы белм и бит,
мин мон ы сезгә оят булсын өчен әйтәм.
Җир һәм күк җисемнәре
Кем дә булса: «Үлеләр ничек терелтеләчәк? Аларн ың тәне ул вак ытта нинд и
бул ыр?» – дип сорар. 36 Әй акылсыз! Син чәчкән нәрсә, башта үлмәсә, терелмәя
чәк. 37 Чәчкәндә, булачак үсемлекнең үзен түг ел, бер орл ыкн ы – бодай яки нинд и
дә булса башк а орл ыкн ы чәчәсең. 38 Әмма Аллаһ ы аңа нинд ине теләсә, шунд ый
тән бирә, һәр орл ыкк а үз тәнен бирә. 39 Бар тәннәр дә бертөрле түг ел. Кешеләрнең
тәне башк а, хайваннарн ык ы да икенче төрле, бал ыкларн ың, кошларн ың да тәне
аерыла. 40 Күктәг е җисемнәр дә, җирдәг е җисемнәр дә бар, әмма күктәг е җисем
нәрнең гүзәллег е җирдәг е җисемнәрнекеннән аерыла. 41 Коя шн ың да, айн ың да,
йолд ызларн ың да җемелдәүләре башк а. Йолд ызлар да җемелдәүләре ягыннан берберсеннән аерыла.
42 Үлеләрнең тер ел үе дә шулай булачак. Тән чери торг ан итеп күмелә, ә мәңг е
үлм и торган бул ып терелтелә. 43 Кызган ыч итеп күмелә, данл ы бул ып терелтелә.
Зәг ыйфь килеш күмелә, көчле бул ып терелеп тора. 44 Җисми тән күмелә, рух и тән*
терелеп тора. Җисми тән бар икән, рух и тән дә бар. 45 Изг е язмада болай дип языл
ган бит: «Беренче кеше Адәм – җан иясе булд ы»*, ә соңг ы Адәм – торм ыш бирүче
Рух. 46 Беренче бул ып исә рух и түг ел, ә җисми, аннан соң гына рух и килә. 47 Берен
че кеше туфрак белән ярат ылд ы, ул – җирдән. Икенче Кеше – күктән. 48 Туфрак
белән ярат ылган кеше нинд и булса, җирнекеләр дә шунд ый, күктән булган Кеше
нинд и булса, күкнекеләр дә шунд ый. 49 Без хәзер туфрак белән ярат ылган кешегә
охшагандай, киләчәктә күктән булган Кешегә охшарбыз.
50 Имандашлар, шуны да әйтим: тән һәм каннан торганнар – Аллаһы Патшалыгына,
фани исә мәңгелеккә ия була алмас. 51-52 Тыңлагыз, бер сер әйтәм сезгә: без барыбыз
да үлмәячәкбез, әмма быргының соңгы тавышы яңгыраганда, кинәт, күз ачып йомган
чы, һәммәбез үзгәртеләчәкбез. Быргы тавышы белән үлеләр мәңге үлми торган булып
терелеп торачаклар, һәм без үзгәртеләчәкбез. 53 Димәк, бу фани булган – мәңгелек
35

* 15:32 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 22:13.
тән – ягън и Изг е Рух тарафыннан торм ыш бирелг ән тән.
15:45 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 2:7.

* 15:44 Рух и
*
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нәрсәгә, үләчәк нәрсә – үлемсез нәрсәгә үзгәрергә тиеш. 54 Фани булган – мәңгелеккә
һәм үләчәк нәрсә үлемсезгә үзгәргәч, Изге язмадагы: «Үлем җиңү белән йотылган»*;
55
«Үлем, синең җиң үең кайда?
Үлем, синең чага торган угың кайда?»*
дигән сүзләр торм ышк а ашыр. 56 Үлемнең угы исә – гөнаһ, ә инде гөнаһн ың кө
че – Кан ун. 57 Әмма Хак имебез Гайсә Мәсих аша безгә җиң ү бирә торган Аллаһ ыга
рәхмәт яусын!
58 Менә шун ың өчен, газиз имандашларым, нык торыг ыз һәм какшамас бул ыг ыз.
Күрсәткән хезмәтег езнең Хак им Гайсә алд ында юкк а булмая чаг ын белеп, һәрвак ыт
Аның эшен бар көчег езне куеп башк арыг ыз.

16

Иерусалимдәге иман итүчеләр өчен җые лган иганә

Изг еләр өчен җыела торган иганәгә килгәндә, мин Гәләт ия дәг е иман итү
челәр бердәмлекләренә нинд и күрсәтмә биргән булсам, сез дә шул рәвешчә
эшләг ез. 2 Мин яныг ызга килгәч, иганә җыеп йөрмәс өчен, һәрберег ез атнан ың
беренче көнендә, хәленә күрә, табыш ын ың бер өлешен аерып куеп сакласын. 3 Яны
гызга килгәч, иганәг езне тапш ыру өчен, сез сайлая чак кешеләрне хатлар белән Ие
русал имгә җибәрермен. 4 Миңа да бару килешле булса, алар минем белән барырлар.
5 Макед ун ия аша узг ач, мин яныг ызг а килермен. Мин Макед ун ия аша барам бит.
6 Бәлк и, берк адәр сезнең янда яшәрмен яки, хәтт а, кышн ы да үткәр ермен, шулай
итеп, кая барсам да, мине озат ып йөри алырсыз. 7 Хәзер сезнең белән узып барыш
лый гына күрешергә теләм им бит, Раббы* насыйп итсә, берк адәр вак ыт яныг ызда
туктал ырга өметләнәм. 8 Эфестә исә сИлленче көн бәйрәменә кадәр кал ырм ын,
9 чөнк и монда, дошманнар күп бул уг а да карамаст ан, нәт иҗәле хезмәт итү өчен,
ишекләр киң ачылд ы миңа.
10 Тим ут әй яныг ызг а килс ә, караг ыз аны, бернәрс әг ә борч ылмасын, чөнк и ул
да минем кебек Хак им эшләрен башк ара. 11 Шун ың өчен һичкем аңа кимсет еп
карамасын. Аннары аны яныма иминлек белән озат ыг ыз. Мин аны имандашлар
белән бергә көтәм.
12 Апулл ус имандаш ыбызг а килг әндә исә, мин аның башк а имандашлар белән
яныг ызга кил үен бик нык үтендем. Әмма хәзергә ул сезнең янга барырга теләм и,
ләк ин уңай вак ыт табуга барыр.
1

Соңгы үгетләр һәм сәламнәр
Уяу һәм көчле бул ыг ыз, иман ыг ыз нык булсын, кыю эш итег ез. 14 Һәрнәрсәне
ярат ып башк арыг ыз.
15 Имандашлар, минем сезг ә бер үтенечем бар. Сез Эст еф әнәс гаиләс ен беләс ез,
ул Ахаядә беренчеләрдән бул ып Мәсихкә иман китерде, һәм алар үзләрен изг еләр
13

* 15:54 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 25:8.
«Һошея», 13:14.
* 16:7 Раббы – «Хак имеб ез» дип тә аңл арг а мөмк ин. Грек телендәг е төп нөсхәдә «Раббы» һәм
«Хак им» бер сүз белән бирелә.
* 15:55 Караг ыз:
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гә хезмәт итүгә баг ышлад ылар. 16 Үзег езне шунд ыйларга, алар белән бергә хезмәт
күрсәт үчеләр һәм авыр хезмәт башк аруч ыларн ың барысына да буйсынд ырыг ыз.
17 Мин Эст еф әнәснең, Фөрт үнәтнең һәм Әхәйк нең монда килеп җит үенә шатм ын:
алар, сез юк чакта, җитешмәгән нәрсәләр белән мине тәэм ин иттеләр. 18 Алар ми
нем рух ымн ы да, сезнең рух ыг ызн ы да тын ычланд ырд ылар. Монд ыйлар сезнең
хөрмәткә лаек.
19 Асия өлкәс ендәг е иман итүчеләр бердәмлекләр е сезне сәламл и. Өйләр ендәг е
иман итүчеләр бердәмлекләре белән бергә Әкүл һәм Приск иллә сезгә Хак им исеме
белән кайнар сәлам тапш ыра. 20 Мондаг ы барл ык имандашлар сезгә сәлам җибә
рәләр. Бер-берегезне изг е үбү белән сәламләг ез.
21 Мин, Паул, үз кул ым белән язып, сезг ә сәлам җиб әр әм. 22 Кем Хак имеб ез Гай
сәне яратм ый, аңа каһәр төшсен. «Марана та* – Хак им, кил инде!»
23 Хак имеб ез Гайс әнең мәрхәмәт е сезнең белән булсын. 24 Сез барыг ыз да Мәсих
Гайсәнеке. Минем мәхәббәтем сезнең барыг ыз белән бергә булсын.

* 16:22 Маран а

та – арамей телендәг е сүзләр.
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Паулдан
көринтлеләргә икенче хат
1 с Аллаһ ы

ихт ыяры белән сМәсих Гайсәнең срәсүле Паулдан һәм Тим утәй иман
даштан бөтен Ахаядәг е барл ык сизг еләргә һәм Көринттәг е Аллаһ ы сбердәмле
генә сәлам. 2 Сезгә с Атабыз Аллаһ ыдан вә с Хак имебез Гайсә Мәсихтән смәрхәмәт
һәм иминлек булсын!
Паулның Аллаһыга шөкер итүе

Шәфк ать бирүче Атага, һәрья ктан юат уч ы Аллаһ ыга, Хак имебез Гайсә Мәсих
нең Алласы һәм Атасына с дан! 4 Аллаһ ы безне барл ык авыр хәлләрдә юата, шуңа
күрә Аңардан кабул иткән юан ыч белән без дә һәртөрле кайг ылары булганнарн ы
юата алабыз. 5 Без кичерә торган Мәсих газаплары артк ан саен, Мәсих юан ычлары
бызн ы да артк аннан артт ыра бара. 6 Газап чигәбез икән – ул сезнең юан уы г ыз һәм
кот ыл уы г ыз өчен, юанабыз икән, ул сезнең юан ыч ыг ыз өчен бул ыр. Юан ыч ыг ыз
исә без кичерә торган шул ук кайг ыларн ы сезгә түземлек белән кичерергә көч би
рә. 7 Сезнең хактаг ы өметебез нык, чөнк и беләбез: газапларыбызн ы уртаклашасыз
икән, Аллаһ ы биргән юан ычн ы да уртаклашасыз.
8 Имандашлар, Асия өлкәс ендә кичерг ән михнәтләр еб ез турында белм и кал уы
гызн ы теләм ибез, без чиктән тыш һәм көч җитмәслек кат ы итеп изелдек, хәтта исән
кал уыбызга да өметебезне югалт к ан идек. 9 Без үзебезне үлемгә хөкем ителгәннәр
кебек хис иттек. Бу үзебезгә түг ел, ә үлеләрне терелт үче Аллаһ ыга тая нсыннар дип
эшләнде. 10-11 Аллаһ ы безне дәһшәтле үлемнән котк ард ы һәм котк арачак. Безнең
өчен кылган догаларыг ыз белән сез дә безгә ярдәм иткәнгә күрә, Аның киләчәктә
дә котк арачаг ына өмет багл ыйбыз. Күп кешеләрнең ялварулары хак ына безгә мәр
хәмәт бүләк иткәне өчен, Аллаһ ыга күпләр рәхмәт укыйлар.
3

Паулның ния тен үзгәртүе
Без шун ың белән мактанабыз, вөҗдан ыбыз да аңа шаһ итл ык итә: дөнья да,
бигрәк тә сезнең арада, Аллаһ ыга яракл ы итеп ихлас һәм нам усл ы эш иттек. Кыл
ган эшләребез кешенең зирәклег еннән түг ел, Аллаһ ы мәрхәмәтеннән. 13-14 Без сез
укый һәм аңл ый торганнарн ы гына язабыз. Сез безне инде өлешчә аңл ыйсыз, ә
мин тул ысынча аңларсыз дип өмет итәм. Шулай итеп, Хак имебез Гайсә килер көн
не без сезнең мактан ыч ыг ыз булгандай, сез дә безнең мактан ыч ыбыз бул ырсыз.
15 Шунд ый ышан ыч ым булг анг а күр ә, мин икеләт ә фат их а алуы г ызн ы теләп,
башт а яныг ызг а барырг а, 16 аннары сезнең аша Макед ун ия г ә, Макед ун ия дән та
гын сезг ә кайт ырг а җыенд ым. Аннан соң сезнең ярдәм белән Яһүд ия г ә барырмын
12
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дип уйлаг ан идем. 17 Әллә болай ния тләнеп, мин уйлам ыйча эш итт емме? Әллә
мин, дөнья ви фикер йөрт үче кешедәй, бер үк вак ытт а «әйе, әйе» һәм «юк, юк»
дип әйтә-әйтә ния т итәмме? 18 Аллаһ ын ың тугрыл ыг ы белән ант итәм, без сезг ә
бер үк вак ытт а «әйе» һәм «юк» дип әйт м иб ез. 19 Мин, Силас һәм Тим ут әй сезг ә
игълан иткән Аллаһ ы Угл ы Гайс ә Мәсихт ә бер үк вак ытт а «әйе» дә «юк» та бул
мый, Аңарда һәрв ак ыт «әйе» генә. 20 Аллаһ ын ың бөт ен вәгъдәләр е Гайс ә Мәсих
тә «әйе» дип раслана бит, шуңа күр ә без, Аллаһ ын ы данлау өчен, «амин»не дә
Аның аша әйт әб ез. 21 Ә безне дә, сезне дә, Мәсих белән берләшт ер еп, Аллаһ ы Үзе
какшамасл ык итә. Ул безне, майлап, Үз хезмәт енә билг еләде дә, 22 мөһер е белән
тамг ал ап, безг ә вәгъдәләнг әннәрнең ышан ычл ы дәл иле итеп йөр әкләр еб езг ә
Рух ын урнашт ырд ы.
23 Аллаһ ын ы шаһ ит итеп чак ырам һәм торм ыш ым белән ышанд ырам: әлег ә ка
дәр мин, бары тик сезне кызганганга күрә, Көринткә килмәдем. 24 Бу иман ыг ыз
белән без хак имлек итәбез дигән сүз түг ел. Киресенчә, куан ыч ыг ыз хак ына без
сезнең белән бергә хезмәт итәбез, чөнк и иман ыг ыз нык.

2

Шулай итеп, бу юлы яныг ызга кил үем сезне күңелсезләндерергә тиеш түг ел,
дип карар кылд ым. 2 Сезне көендерсәм, мин көендергән кешеләрдән башк а
мине кем сөендерер? 3 Менә сезгә шул турыда язд ым да: килгәч, мине куанд ырырга
тиешлеләрдән көенеч булмасын. Мин ышанам ки, минем куан ыч һәммәг езнең ку
ан ыч ыд ыр. 4 Көендерү өчен түг ел, сезгә булган чиксез мәхәббәтемне белдерү өчен,
олы хәсрәт һәм йөрәк ачысы белән күз яшьләремне түг еп язд ым мин ул хатн ы.
1

Гөнаһ кылган кешене кичерү
Берәү көендергән икән, мине түг ел, ә сезнең барыг ызн ы да – һәрхәлдә нин
дидер дәрәҗәдә (мон ы күпертеп күрсәтмәс өчен язам) – көендергән. 6 Монд ый
берәүгә сезнең күбег ез тарафыннан бирелгән җәза инде җитәрлек. 7 Шуңа күрә, ул
чиктән тыш көенмәсен өчен, сез аны гафу итег ез һәм юат ыг ыз. 8 Шун ың өчен аңа
булган мәхәббәтег езне раславыг ызн ы үтенәм. 9 Сезне сынау, һәрнәрсәдә тыңлау
лым ы икәнег езне бел ү өчен язд ым хат ымн ы. 10 Сез кемнедер кичерәсез икән, мин
дә аны гафу итәм. Гафу иткәнемне (гафу итәрлег е булса) Мәсих алд ында сезнең
хакк а кичерәм. 11 Шулай итеп, сшайтан, зыя н китереп, бездән файдалана алмас.
Шайтанн ың ния тләре безгә билг еле бит.
5

Паулның тынычсызлыгы һәм юанычы
Мәсих турындаг ы с Яхш ы хәбәрне белдерергә дип, Троаск а килгәч, Хак им
Гайсә миңа ишекләрне ачк ан булса да, 13 анда имандаш ым Тит усн ы таба алмаган
лыктан, йөрәг ем үз урын ында түг ел иде. Шунл ыктан, андаг ылар белән хушлаш ып,
Макед ун ия гә киттем.
14 Безне һәрв ак ыт Мәсихнең җиң ү тант ан асынд а йөрт үче һәм безнең аша һәр
җирдә Үзе хак ында белем хушбуе тарат уч ы Аллаһ ыг а рәхмәт яусын. 15 Кот ыл у
юлындаг ылар арасында да, һәлакәт юлындаг ылар арасында да без – Мәсихтән
Аллаһ ыг а килә торг ан хуш ис. 16 Бер әүләр өчен без – үлемг ә илт үче үлем исе, ә
12
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башк алар өчен – тереклек бирүче торм ышн ың хуш исе. Кем монд ый эшкә сәләтле
соң? 17 Без, күпләр кебек, үз файдабыз өчен Аллаһ ы сүзе белән сәүдә итм ибез,
Аллаһ ыдан җиб әрелг әннәр буларак, Аның карш ында Мәсих исеменнән ихлас
күңелдән сөйл ибез.

3

Яңа килешү хезмәтчеләре

Безгә үзебезне алд ыг ызда яңадан мактаргам ы? Кайберәүләр өчен кирәк бул
гандай, сезгә яки сездән безгә киңәш хатлары кирәкме? 2 Сез үзег ез – күңеллә
ребезгә язылган, бөтен кеше белгән һәм укыган хат ыбыз. 3 Мәсих хат ы бул уы г ызн ы
үзегез күрсәтеп торасыз. Бу хат хезмәтебез нәтиҗәсендә язу карасы белән түгел, мәңге
тере Аллаһ ын ың Рух ы белән таш такталарга да түг ел, ә кеше күңеленә язылган.
4 Мәсих аша Аллаһ ы карш ында менә шунд ый ышан ыч ыбыз бар. 5 Безг ә сәләт
үзеннән-үзе килә дип дәгъва итә алм ыйбыз: сәләтебез Аллаһ ыдан килә. 6 Ул без
гә яңа скилеш ү хезмәтчеләре бул у сәләтен бирде. Яңа килеш ү – язылган сКан унга
түг ел, Рухк а ниг езләнгән. Язылган Кан ун исә үтерә, ә Рух торм ыш бүләк итә.
7 Ташларг а чок ып язылг ан, үлем алып килг ән хезмәт шулай дан ын балк ыт ып
килгән ки, сисраи л иләр Мусан ың нур чәчкән йөзенә, хәтта аның балк ыган дан ы
югал ып барса да, карый алмаганнар. 8 Ул чакта Рух хезмәте таг ын да данл ырак
булмасм ы?! 9 Кешене хөкемгә алып кил үче хезмәт дан белән балк ып тора икән,
с
хакл ыкк а китерүче хезмәтнең балк ыш ы таг ын да көчлерәк. 10 Кайчанд ыр дан ы
балк ып торган нәрсә инде хәзер данл ыкл ы түг ел, чөнк и аның урын ына дан ы та
гын да балк ыбрак торган башк а нәрсә бар. 11 Югала барган нәрсәнең дан ы балк ып
торган икән, мәңг е булачак нәрсәнең дан ы таг ын да балк ыбрак торыр.
12 Менә шунд ый өмет еб ез булг анг а, без зур кыюл ык белән эш итәб ез. 13 Исраи
лиләр югала барган дан балк ыш ына карамасыннар өчен, йөзенә бөркәнчек япк ан
Мусадай түг ел без. 14 Әмма акыллары томаланган, чөнк и иске килеш үне укыганда,
шунд ый ук бөркәнчек бүг енгә кадәр аларн ың күңелләрендә кала. Ул бөркәнчек
Мәсих арк ыл ы гына алып ташлана. 15 Бүг енг е көнгә кадәр, Муса кан ун ы укылган
саен, күңелләрендә бөркәнчек ята. 16 Әмма сРаббыга мөрәҗәгать иткән чакта, бу
бөркәнчек алына. 17 Раббы ул – Рух, ә Раббы Рух ы булган җирдә азатл ык бар. 18 Без
һәммәбез бөркәнчек ябылмаган йөзебез белән Раббын ың балк ыган дан ын көзг едәй
чаг ылд ырабыз*. Без балк ыган данда бер дәрәҗәдән икенче дәрәҗәгә үзгәртеләбез
һәм Раббыга охшаганнан-охшый барабыз. Мон ы Раббы эшл и, ә Раббы ул – Рух.

4

1

Балчык савытлардагы хәз инә

Аллаһ ының мәрхәмәте аша безгә шундый хезмәте тапшырылганга күрә, күңел
төшенкелег енә бирелм ибез. 2 Әмма хурл ыкл ы яшерен эшләрдән баш тарт ып,
хәйләгә керешм ичә һәм Аллаһ ын ың сүзен бозм ыйча, хак ыйк атьне ачыктан-ачык
белдереп, Аллаһ ы карш ында үзебезне һәр кешенең нам ус хөкеменә тәкъд им итәбез.
3 Ә без белдерг ән Яхш ы хәб әр яшер елг ән икән, ул бары тик һәлакәт юлындаг ы
лар өчен генә яшерелгәндер. 4 Бу дөнья н ың илаһ ы әлег е имансызларн ың акыл ын
1

* 3:18 ...көзг ед әй

чагылдырабыз... – Яки «тамаша итәбез».
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томалады, һәм алар Мәсихнең балк ып торган данын күрсәт үче Яхшы хәбәр яктылы
гын күрм иләр. Мәсих исә – Аллаһ ын ың чаг ыл ыш ы. 5 Без бит үзебезне түг ел, Гайсә
Мәсихне Хак им итеп игълан итәбез, ә Гайсә хак ына без – хезмәтчеләрег ез генә.
6 «Караңг ыл ыкт ан якт ыл ык сиб елс ен»*, – дип, Аллаһ ы күңелләр еб езне якт ыртт ы.
Шулай Гайсә Мәсих йөзендә балк ый торган Аллаһ ы дан ы безгә билг еле булд ы.
7 Без – бу хәзинәне саклаг ан балч ык савытлар гына. Шун ың белән бу гая ть зур
кодрәтнең безнеке түг ел, Аллаһ ын ык ы икәне күрсәтелә. 8 Безне һәр яктан кысрык
лыйлар, әмма бирешм ибез. Без апт ырашта калд ык, әмма өметсезлеккә бирелм ибез.
9 Безне эзәрлекл иләр, әмма Аллаһ ы безне ташлам ый. Безне бәр еп төшер әләр, әм
ма һәлак булм ыйбыз. 10 Гайсәнең торм ыш ы да бездә күренсен өчен, Аның үлемен
һәрвак ыт тәнебездә йөртәбез. 11 Фан и тәнебездә Аның торм ыш ы да күренсен өчен,
без, әле яшәүчеләр, Гайсә хак ына берт уктаусыз үлемгә дучар ителәбез. 12 Шулай
итеп, үлем – бездә, ә торм ыш сездә эш итә.
13 сИзг е язмада: «Мин иман итт ем, шуңа күр ә сөйләдем»*, – дип язылг ан. Шул
ук инан у рух ына ия буларак, без дә иман итәбез һәм шуңа күрә сөйл ибез. 14 Ха
кимебез Гайсәне үледән терелт кән Аллаһ ын ың безне дә Аның белән бергә үледән
терелтәчәг ен һәм сезнең белән бергә Үз алд ына кит ереп баст ырачаг ын беләбез
бит. 15 Боларн ың һәммәсе дә сезнең хакк а эшләнә. Шулай Аллаһ ын ың мәрхәмәте,
таг ын да күбрәк кешеләргә тарал ып, Аллаһ ы дан ына таг ын да күбрәк шөкер итү
алып килер.
Иман белән яшәү
16 Менә шун ың өчен без күңел төшенкелег енә бир елм иб ез. Кир ес енчә, тәнеб ез
череп тарк ала барса да, асыл ыбыз исә көннән-көн яңара бара. 17 Кыск а вак ытл ы
җиңелчә әлег е газап чиг үебез безнең өчен бик күркәм мәңг елек яшәеш китерә.
18 Без бит күр енг әнг ә түг ел, күр енмәг әнг ә караш ыбызн ы юнәлт әб ез, чөнк и күр ен
гән нәрсә вак ытл ыча гына, ә күренмәгәне – мәңг елек.

5

Җирдәг е чат ырыбыз – тәнебез юкк а чыгачак. Әмма безне күкләрдә кеше кул ы
белән эшләнмәгән, Аллаһ ы биргән мәңг елек өй көт үен беләбез. 2 Әле монда
вак ытта күктәг е өебезне япмадай кия ргә теләп сыкранабыз, 3 чөнк и япман ы ки
гәч, без ялангач булмабыз. 4 Без әле җирдәг е чат ырларыбызда авыр сыкранабыз,
чөнк и бу япмабыздан кот ыласыбыз килмәсә дә, үлемгә ия барл ык нәрсә торм ыш
тарафыннан йот ылсын өчен, күк япмасын киясебез килә. 5 Нәкъ менә шун ың өчен
Аллаһ ы безне яратт ы һәм ышан ычл ы дәл ил итеп Рухн ы бирде.
6 Шулай итеп, әле шуш ы тәнеб ездә вак ытт а Хак им Гайс әдән ерак бул уы бызн ы
белсәк тә, һәрвак ыт ышан ыч белән яшибез, 7 чөнк и без күзгә күренгән нәрсәләр
белән түг ел, иман белән йөрибез. 8 Шулай, ышан ыч белән яшибез, тәнне ташлап,
Хак им янына урнаш ун ы яхш ырак дип табабыз. 9 Шуңа күрә, тәндә булсак та,
тәнне ташлап киткән булсак та, ихлас күңелдән Аңа яракл ы бул ырга омт ылабыз.
1

* 4:6 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 1:3.
«Зәбур», 115:1.

* 4:13 Караг ыз:
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Тәндә яшәгәндә кылган яхш ы яки яман эшләренә карап һәркемгә кылганнары
буенча бирелсен өчен, безнең барыбызга да Мәсихнең хөкем итү урын ы алд ына
килергә туры киләчәк.

10

Татулаштыру хезмәте
Шулай Раббыдан курк ун ың нәрсә икәнен белеп, без кешеләрне ышанд ырыр
га тырышабыз. Аллаһ ыга исә безнең кемлег ебез билг еле. Вөҗдан ыг ызга да кем
бул уыбыз билг еледер дип өмет итәм. 12 Алд ыг ызда мактап, үзебезне янә тәкъд им
итәргә җыенм ыйбыз, күңелдә булган белән түг ел, тыштан күрен үче нәрсә белән
мактан уч ыларга җавап бирү өчен, сезгә безнең белән мактан ырга мөмк инлек би
рәбез. 13 Без үз акыл ыбызда түг ел икән, бу – Аллаһ ы хак ына, акыл ыбызда булсак,
бу – сезнең хакк а. 14 Мәсихнең ярат уы безнең белән идарә итә. Бер Кеше барыбыз
хак ына үлгән икән, димәк, һәммәсе дә үлгән дип ышанабыз. 15 Исәннәр инде үз
ләре өчен түг ел, үзләре хак ына Үлгән һәм үледән Терелтелгән өчен яшәсеннәр дип,
Мәсих барысы хак ына дә үлде.
16 Шуңа күр ә хәз ер без беркемг ә дә кеше үлчәме белән карам ыйбыз. Мәсихкә
элек шулай карасак та, хәзер инде алай карам ыйбыз. 17 Шулай итеп, Мәсих белән
берләшкән кеше яңа зат итеп ярат ылган. Борынг ысы үтеп китте – яңасы килде.
18 Боларн ың һәммәс е – Аллаһ ыдан, Ул безне Гайс ә Мәсих аша Үзе белән тат улаш
тырды һәм тат улаштыру хезмәтен безгә ышанып тапшырды. 19 Кешеләр кылган яман
эшләрне гаепкә санам ыйча, Аллаһ ы дөнья н ы Мәсих аша Үзе белән тат улашт ырд ы
һәм тат улаш у турындаг ы хәбәрне безгә ышан ып тарат ырга тапш ырд ы. 20 Шулай
итеп, без – Мәсих вәк илләре, һәм Аллаһ ы Үзе безнең аша ничек үгетләсә, без шу
лай Мәсих исеменнән ялварабыз: Аллаһ ы белән тат улаш ыг ыз. 21 Без, Мәсих белән
берләшеп, Аллаһ ы карш ында акланган саналсын өчен, гөнаһсыз Мәсихне Аллаһ ы
кешеләр кылган сгөнаһлар өчен гаепле итте.
11

6

Без исә, Аллаһ ы белән хезмәттәшләр буларак, ялварып сорыйбыз: сезгә бүләк
ителгән Аллаһ ы мәрхәмәте юкк а гына булмасын!
2
«Уңайл ы вак ытта Мин сине ишеттем,
кот ыл у көнендә сиңа ярдәм иттем»*, –
дип әйтә Аллаһ ы. Менә хәзер уңай вак ыт, менә хәзер кот ыл у көне!
3 Хезмәт ебезг ә тел тидермәсеннәр өчен, без беркемг ә дә берн инд и киртә куйм ый
быз. 4-5 Киресенчә, һәрнәрсәдә: олы түземлелектә, бәла-казаларда, мохтаҗл ыкта,
авырл ыкта, кыйнаулар аст ында, тотк ынл ыкта, җәбер-золымнарда, авыр хезмәттә,
йок ысыз төннәрдә, ачл ыкта үзебезне Аллаһ ы хезмәтчеләре дип тәкъд им итәбез.
6 Без мон ы сафл ык, гыйлем, сабырл ык, игелек күрс әт ү, сИзг е Рухн ың кодр әт е, эч
керсез мәхәббәт, 7 хак ыйк ать сүзе, Аллаһ ы кодрәте белән, уң һәм сул кулларыбызда
с
тәкъвал ык корал ын тот ып, 8 яманлау яки мактауга тарып, кимселетеп яки дан
казан ып расл ыйбыз. Безне алдакч ылар дип исәпл иләр, шулай да без ихлас. 9 Безне
билг есезләр дип исәпл иләр, шулай да яхш ы тан ылган без. Безне үлеп баручылар
1

* 6:2 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 49:8.
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дип сан ыйлар, әмма яшибез бит. Безне җәзаланган дип уйл ыйлар, шулай да без
үтерелмәгән әле. 10 Безне көендерәләр, ә без һәрвак ыт сөенәбез. Без ярл ы, шулай
да күпләрне баетабыз. Безнең бернәрсәбез юк, шулай да без һәрнәрсәгә ия.
11 Көринтлеләр! Сезг ә ачыктан-ачык сөйләдек, йөр әкләр еб ез сезнең өчен киң
итеп ачылган. 12 Сезне чын күңелдән яратабыз, әмма сез безгә карата мәхәббәте
гезне кызганасыз. 13 Сезгә балаларыма сөйләгән кебек сөйл им: җавап итеп, сез дә
йөрәкләрег езне ачыг ыз.
Мәңге тере Аллаһының йорты
Үзег езне имансызлар белән бәйләмәг ез. Тәкъвал ык белән кан унсызл ыкн ың
ни уртакл ыг ы бар? Якт ыл ык белән караңг ыл ыкн ың нинд и бәйләнеше бар? 15 Мә
сих белән сибл ис* арасында нинд и ризал ык булсын? сИман итүче белән имансыз
арасында нинд и уртакл ык бар? 16 с Аллаһ ы йорт ы белән потлар арасында нинд и
уртакл ык бар? Ә бит без – мәңг е тере Аллаһ ын ың йорт ы, Аллаһ ы болай дигән:
«Араларында торачакм ын, йөрия чәкмен,
Мин – аларн ың Алласы,
ә алар Минем халк ым бул ыр»*.
17
«Шуңа күрә араларыннан чыг ыг ыз
һәм алардан аерыл ыг ыз, – ди Раббы, –
нәҗес нәрсәгә каг ылмаг ыз,
һәм Мин сезне Үземә кабул итәчәкмен»*.
18
«Сезгә Ата бул ырм ын,
ә сез угылларым һәм кызларым бул ырсыз, –
ди Чиксез кодрәт Иясе Раббы»*.
14

7

Газиз дусларым, безгә шунд ый вәгъдәләр бирелгән икән, әйдәг ез, тәннең,
рухн ың һәртөрле бозыкл ыкларыннан үзебезне сафланд ырыйк һәм Аллаһ ы
дан курыкк ан хәлдә үзебезне Аңа баг ышлап, тул ысынча Аңа яракл ы бул ып яшик.
1

Паулның шатлыгы
Йөрәкләрег ездә безг ә урын бирег ез. Без һичкемне рәнҗетмәдек, һичкемг ә
зыя н китермәдек, һичкемнән файда эзләмәдек. 3 Мон ы сезне хөкем итеп әйт м им:
элек әйт кәнемчә, сез безнең йөрәкләребездә, һәм без сезнең белән бергә үлемдә
дә, торм ышта да бул ырбыз. 4 Мин сезгә бик ышанам, сезнең белән чиксез горур
ланам. Күңелем юан ыч белән тул ы, һәртөрле кайгы-хәсрәтләребезгә карамастан,
чиктән тыш куанам.
5 Макед ун ия г ә килг әч, без берн инд и җан тын ычл ыг ы тапмад ык бит. Кир ес енчә,
безне һәр тарафтан – әйләнә-тирәдән ызгыш-талашлар, күңелдән курк улар баст ы.
2

* 6:15 Иблис

– грекча «Бел иар». Яһүд теленнән алынг ан бу сүз «түбәнлек» мәгънәсен аңлата.
«Левиләр», 26:11-12; «Яхәзк ыл», 37:27.
6:17 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 52:11.
6:18 Караг ыз: «II Патш ал ар», 7:14; «Ишаг ыйя», 43:6.

* 6:16 Караг ыз:
*
*
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Әмма рухлары төшкәннәрне юат уч ы Аллаһ ы, Тит усн ы безгә китереп, күңелләре
безне күтәрде. 7 Безне Тит усн ың кил үе генә түг ел, ә сезнең аңа күрсәткән ярдәме
гез дә юатт ы. Мине саг ын уы г ыз, минем өчен тырыш уы г ыз һәм көен үег ез турында
сөйләп, ул мине таг ын да күбрәк куанд ырд ы. 8 Хат ым белән сезне көендергәнгә,
башта үкенсәм дә, инде хәзер үкенм им, чөнк и күрәм: хат ым сезне вак ытл ыча гына
көендергән. 9 Хәзер инде мин куанам – сез көенгәнгә түг ел, көен үег ез сезне тәү
бәгә китереп җиткергәнгә куанам. Аллаһ ы ихт ыя ры белән көендег ез, шулай бул
гач, бездән берн инд и зыя н күрмәдег ез. 10 Аллаһ ы ихт ыя ры белән көен ү кот ыл уга
илт үче тәүбәгә китерә, моңа үкенергә кирәкм и, ә инде бу дөнья китергән көен ү
үлемгә китерә. 11 Караг ыз: Аллаһ ы ихт ыяры белән кичергән көенечег ез сездә нинд и
ихласл ык, гаепсез бул уы г ызн ы исбатлау теләг е, гаеп эшкә нәфрәт, курк у, саг ын у,
тырышл ык, гаеплене җәзалау теләг е туд ырд ы! Бу эштә гаепсез бул уы г ызн ы сез
һәрья ктан күрсәттег ез. 12 Мин сезгә рәнҗет үче хак ына да, рәнҗетелгән өчен дә
түг ел, безнең өчен тырыш уы г ызн ы Аллаһ ы алд ында сезгә ачык итеп күрсәт ү өчен
язд ым. 13 Шул безнең күңелебезне күтәрде.
Ә инде Тит ус шатланганга таг ын да күбрәк куанд ык, сез барыг ыз да аны ты
нычланд ырд ыг ыз бит. 14 Сезнең хакта аның алд ында мактанган булсам, мин оятк а
калмад ым. Сезгә әйт кән барл ык сүзләребез хак иде, шулай ук Тит ус алд ында мак
тан уыбыз да шулай ук дөрес бул ып чыкт ы. 15 Курк ып һәм дулк ынлан ып аны кабул
итүег езне, барыг ызн ың тыңлаучан бул уы н хәтерләп, аның йөрәг е сезгә таг ын да
ныграк омт ыла. 16 Һәрнәрсәдә сезгә тая на алуы м өчен куанам.
6
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Яһүд иядәге иман итүчеләр өчен җые лган иганә

Имандашлар, сезгә Макед ун ия дәг е иман итүчеләр бердәмлекләренә бирел
гән Аллаһ ы мәрхәмәте хак ында сөйләргә тел ибез. 2 Авыр сынау җибәрелгән
бул уга карамастан, аларн ың куан ыч ы чиктән ашт ы, бик нык фәк ыйрьлектә бул
салар да, чамадан тыш юмартл ык күрсәттеләр. 3 Алар хәлләреннән килгәнчә һәм
хәтта хәлләреннән тыш та үз теләкләре белән ярдәм иттеләр – моңа мин шаһ ит.
4 Изг еләрг ә хезмәт итүг ә катнашт ырун ы, зур шатл ык санап, бик үтенеп сорад ылар.
5 Без өметләнг әнне генә эшләп калмад ылар, иң элек үз-үзләрен – Хак им Гайс әг ә,
аннан соң Аллаһ ы ихт ыя ры белән безгә тапш ырд ылар. 6 Шуңа күрә без Тит устан,
бу игелекле эшне ничек башлаган булса, араг ызда шулай ук тәмамлавын үтендек.
7 Ә сез һәрнәрс әг ә: иман һәм сүзг ә, белем һәм һәрт өрле тырышл ыкк а, безг ә булг ан
мәхәббәтег езгә бай булгандай, бу игелекне күрсәт ү белән дә өстен бул ыг ыз.
8 Мин мон ы әмер итеп түг ел, ә сезг ә башк алар күрс әткән тырышл ык турында
сөйләп, мәхәббәтег езнең ихласл ыг ын сынау өчен әйтәм. 9 Сез Хак имебез Гайсә
Мәсихнең мәрхәмәтен беләсез бит: фәк ыйрьлег е аша бай бул уы г ызн ы теләп, бай
була торып та, сезнең хакк а фәк ыйрь булд ы Ул.
10 Мин бу мәсьәләг ә карат а файдал ы киңәш бир әм: сез үткән ел ук игелекле эш
эшләп кенә калмад ыг ыз, хәтта үз теләг ег ез белән иганә дә бирдег ез. 11 Бу эшне хә
зер башк арып чыг ыг ыз! Эшег езгә бик теләп тот ынгандай, хәлег езгә күрә шунд ый
ук тырышл ык белән башк арып чыг ыг ыз. 12 Бүләк бирүченең тырышл ыг ы булса,
аның бүләг е булмаган нәрсәләренә карап түг ел, булганнарына карап кабул ителә.
1
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13 Башк аларг а җиңеллек бул ып, сезг ә авырл ык төшәрг ә тиеш түг ел, монда тиң бу
лу турында сүз бара. 14 Хәзерг е мулл ыг ыг ыз аларн ың ихт ыя җларын тәэм ин итсен,
ә аннан соң аларн ың мулл ыг ы сезнекен тәэм ин итәр. Шулай итеп, барысы да тиң
бул ыр. 15 Изг е язмада язылганча:
«Күп җыйганн ың арт ыг ы булмад ы,
аз җыйганн ың ихт ыя җ ы булмад ы»*.

Титусның Көринткә җибәрелүе
Тит ус күңеленә сезнең хакк а миндәй тырыш ып эшләүне салг ан Аллаһ ыг а
рәхмәт яусын! 17 Ул үтенечемне хуплап кына калмад ы, үз ихт ыя ры белән бик аш
кын ып яныг ызга барырга булд ы. 18 Аның белән таг ын бер имандаш ыбызн ы да
җибәрәбез. Ул исә барл ык иман итүчеләр бердәмлекләрендә Яхш ы хәбәрне тара
туы белән макталган. 19 Өстәвенә, Раббыбыз дан ы хак ына һәм тырышл ыг ыбызн ы
күрсәт ү өчен башк ара торган игелекле эшебездә бердәмлекләр тарафыннан безгә
юлдаш итеп тә билг еләнгән ул.
20 Шунд ый мул бүләкләр белән ни рәв ешле эш итүеб езг ә беркем дә тел тидер ә
алмасын өчен, сак бул ырга тырышабыз. 21 Без бит Раббы карш ында гына түг ел,
кешеләр алд ында да игелекле эш кыл ырга тырышабыз.
22 Алар белән бергә тагын икенче бер имандашыбызны җибәрәбез. Без аның төрле
хәлләрдәге тырышлыгына кат-кат ышандык. Хәзер аның тырышлыгы тагын да зуррак,
чөнки ул сезгә бик таяна. 23 Титуска килгәндә, ул – минем иптәшем һәм сезнең өчен
хезмәттәш. Ә инде бу имандашларыбызга килгәндә, алар – иман итүчеләр бердәм
лекләренең вәкилләре, Мәсихнең даны. 24 Шуңа күрә, мәхәббәтегезнең һәм сезнең
белән мактануыбызның гадел икәнлеген аларга бердәмлекләр алдында исбат итегез.
16
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Юмарт лык турында

Чынл ыкта, изг еләргә ярдәм итү хак ында сезгә язып торун ың кирәг е дә юк
тыр, 2 чөнк и мин тырышл ыг ыг ызн ы беләм һәм, Ахаядә ярдәм инде үткән елдан
бирле үк әзерләнгән иде дип, макед ун ия леләр алд ында сезнең белән мактанам.
Сезнең тырышл ыг ыг ыз аларн ың күбесен дәртләндерде. 3 Ә мактавым бу очракта
буш булмасын, әйт кәнемчә, инде әзер бул ырсыз дип, имандашларн ы яныг ызга
җибәрәм. 4 Югыйсә, макед ун ия леләр минем белән килеп, сезне әзерлексез хәлдә
тапсалар, сезгә шунд ый нык ышан ыч белдергәнгә күрә, без дә оятк а кал ырбыз,
сезнең турында әйтеп тә торасы юк. 5 Шуңа күрә, әлег е имандашлардан алдан ук
яныг ызга баруларын һәм вәгъдә ителгән бүләкне әзерләп куюларын үтенергә кирәк
дип тапт ым. Шунда бүләкне мәҗбүри түг ел, ә ихлас әзерләвег ез күренә.
6 Моңа игът ибар итег ез: аз чәчкән – аз уңыш, ә күп чәчкән мул уңыш алыр. 7 Һәр
кем теләр-теләмәс яки мәҗбүриләп түг ел, бәлк и йөрәг е кушк анча бирсен, чөнк и
Аллаһ ы шатлан ып бирүчене ярата. 8 Аллаһ ы һәртөрле бүләкләрне сезгә бик мул
итеп бирә ала. Шулай итеп, сез һәрвак ыт һәм һәрнәрсәдә мул торм ышл ы бул ып,
һәртөрле игелекле эштә юмарт була алырсыз. 9 Изг е язмада язылганча:
1
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«Ул Үз мал ыннан юксылларга мул өлеш чыгард ы,
Аның игелег е мәңг елек»*.
10 Чәч үчег ә орл ык, ашауч ыг а икмәк бирүче Аллаһ ы сезне орл ык белән тәэм ин
итәр һәм чәчкән орл ыг ыг ызн ы мул итеп үстерер, игелегегез җимешләрен артт ырыр.
11 Сез күп төрле байл ык алырсыз һәм шун ың белән башк аларг а ярдәм итәрс ез. Ә
безнең арк ыл ы күрсәткән юмартл ыг ыг ыз өчен Аллаһ ыга рәхмәтләр яуд ырыл ыр.
12 Сез башк арг ан бу хезмәт, изг еләрнең ихт ыя җларын канәг атьләндер еп кенә кал
мыйча, бик күпләрнең Аллаһ ыга рәхмәтләрен дә мул иттерер. 13 Ихласл ыг ыг ыз
исбат иткән бу хезмәтне күреп, сез Мәсих турындаг ы Яхш ы хәбәрне тан уы г ыз һәм
аңа буйсын уы г ыз, үзләре һәм башк алар белән юмарт уртаклаш уы г ыз өчен кеше
ләр Аллаһ ын ы данл ыйлар. 14 Алар сезнең өчен дога кыл ырлар, Аллаһ ын ың сезгә
мул итеп яуд ырган мәрхәмәте арк асында күңелләре белән яныг ызга ашк ын ырлар.
15 Әйт еп бет ерг ес ез зур бүләг е өчен Аллаһ ыг а рәхмәт яусын!

10

Паулның үз хезмәтен яклавы

Араг ызда «тыйнак», ә инде читтә «кыю» булган мин, Паул, Мәсих басын
кыл ыг ы һәм эчкерсезлег е белән сезгә мөрәҗәгать итәм. 2 Яныг ызда вак ытта,
безне дөнья ви исәп белән эш итәсез дип санауч ыларга карш ы килеп, кыюл ыг ымн ы
күрсәт үем кирәк булмасын иде дип ялварам. 3 Бу дөнья да яшәсәк тә, бу дөнья ке
шеләредәй көрәшм ибез. 4 Коралларыбыз дөнья ви түг ел, киресенчә, алар ярдәмендә
Аллаһ ы кодрәте белән теләсә нинд и ныг ытмаларн ы да җимерә алабыз. Бу кораллар
белән без ялган дәл илләрне, 5 Аллаһ ын ы тан ып бел үгә карш ы тәкәббер рәвештә
баш күтәргән һәртөрле комачаул ыкларн ы җимерәбез һәм һәр фикерне әсир итеп,
Мәсихкә буйсынд ырабыз. 6 Сез тул ысынча буйсынгач, буйсынмаган һәр кешене
җәзага тарт ырга әзербез.
7 Сез күз алд ынд а булг анн арн ы гын а күр әс ез. Кемдер, мин Мәсихнеке, дип
ышанса, таг ын уйласын: ул Мәсихнеке булгандай, без дә шулай Мәсихнеке. 8 Җи
мерү өчен түг ел, сезне ныг ыт у өчен, Хак им Гайсә биргән вәк аләт белән таг ын да
арт ыграк мактансам да, оятк а калмам. 9 Хәер, минем турыда, хатлары белән безне
курк ыт ырга тырыша икән, дип уйламаг ыз. 10 Кемдер: «Ул үзенең хатларында кырыс
һәм көчле, үзе исә кеше алд ында көчсез, сүзләре дә әһәм ия тсез», – ди бит. 11 Анд ый
кеше белсен: сездән читтә булганда язган хатларыбыздаг ы сүзләрдә нинд и булсак,
сезнең арада да без шунд ый.
12 Без үз-үзләре белән макт ан уч ыл арг а тиңләшерг ә яки үзеб езне алар белән
чаг ышт ырырг а бат ырч ыл ык итм иб ез. Алар, үзләр ен үз үлчәмнәр е белән үлчәп
һәм үзләр е белән чаг ышт ырып, акылл ы эш кылм ыйлар. 13 Без исә чамадан тыш
макт анм ыйбыз, Аллаһ ы безнең өчен билг еләг ән чикләрдән узм ыйбыз. Араг ыз
даг ы хезмәт еб ез дә шул чикләрг ә кер ә. 14 Яныг ызг а килеп тә, без бу чикләрдән
узм ыйбыз: чынл ыкт а Мәсих турындаг ы Яхш ы хәб әрне дә сезг ә бер енче бул ып
без алып килдек бит. 15 Без чикт ән тыш, ягън и башк аларн ың хезмәтләр е белән
1
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макт анм ыйбыз. Әмма иман ыг ыз арт а барг ан саен, эшчәнлег еб ез чикләр е таг ын
да ныграк киңәер дип өметләнәб ез. 16 Шул вак ытт а сездән читт әг е илләрдә дә
Яхш ы хәб әрне тарат а алырбыз. Без башк аларн ың чикләр ендә эшләг ән эшләр е
белән макт ан ырг а теләм иб ез. 17 Изг е язмада язылг анча: «Макт ан уч ы кеше Раббы
белән макт ансын»*. 18 Үзен-үзе макт ауч ы түг ел, Раббы макт ый торг ан кеше генә
Аның тарафыннан хуплана.

11

Паул һәм ялган рәсүлләр

Бераз акылсызлан уы ма түземлерәк булсаг ыз иде! Хәер, сез миңа түзәсез
дә инде. 2 Мин сезнең хакта Аллаһ ы кайг ырт уы белән бик нык кайг ыртам
бит, чөнк и мин сезне бер генә иргә – Мәсихкә ярәштем һәм Аның алд ына гыйф
фәтле кыздай кит ереп баст ырырг а тел им. 3 Әмма елан Һаваны үзенең хәйләсе
белән алдагандай, Мәсихкә булган ихласл ык һәм сафл ыктан читкә тайп ыл ып,
фикерләрег ез чуа л ып китәр дип курк ам. 4 Кем дә булса килеп, без игълан итмәгән
башк а бер Гайсәне игълан итсә, яки сезгә бирелгән Рухтан башк а рухн ы йә үзег ез
кабул иткән Яхш ы хәбәрдән башк а бер «Яхш ы хәбәрне» кабул итәргә өндәсә, сез
анд ый кешегә бик тиз колак сал ырга әзер. 5 Әмма мин монд ый «гадәттән тыш бөек
рәсүлләрдән» һич тә түбән түг елмен, дип уйл ыйм. 6 Гәрчә сөйләргә оста булмасам
да, белемем бар. Хәер, без мон ы сезгә һәрья ктан ачык күрсәттек.
7 Сезне күт әрү өчен, Аллаһ ын ың Яхш ы хәб әр ен бушлай игълан итүем белән
үземне түбәнсетеп, мин гөнаһ кылд ымм ы әллә? 8 Сезгә хезмәт итәр өчен, башк а
бердәмлекләрне «талап», алар хисабына яшәдем. 9 Яныг ызда вак ытта да, мохтаҗ
лыкта булсам да, һичкемгә йөк булмад ым. Мине бар кирәк-яраклар белән Маке
дун ия дән килгән имандашларым тәэм ин итт е. Һичнәрсәдә сезгә йөк булмаск а
тырышт ым һәм киләчәктә дә тырыш ырм ын. 10 Мәсих хак ыйк ате миндә булган
кебек, Ахая якларында һичкем миннән бу мактан ыч ымн ы тарт ып ала алмая чаг ы
да хакт ыр. 11 Мин ни өчен болай эшл им соң? Әллә сезне яратмаганнанм ы? Сезне
ярат уы м Аллаһ ыга билг еле!
12 Әмма үзләр ен безг ә тиңләп макт ан ырг а теләүчеләрг ә мөмк инлек бирмәс өчен,
моңарч ы ничек эшләгән булсам, моннан соң да шулай эшләя чәкмен. 13 Анд ый ке
шеләр – ялган рәсүлләр, алдакч ы хезмәткәрләр. Алар Мәсихнең рәсүлләре бул ып
күренергә тырышалар. 14 Һәм бу гаҗәп түг ел: шайтан да якт ыл ык сфәрештәсе кы
яфәтенә керә бит. 15 Шунл ыктан хезмәтчеләренең дә хакл ык хезмәтчеләре бул ып
кылан уы гаҗәп түгел. Әмма ахыр чиктә алар кылган гамәлләренә карап җәза алачак.
1

Паулның михнәтләре
Таг ын бер тапк ыр кабатл ыйм: һичкем мине акылсыз дип санамасын. Әмма
шулай уйласаг ыз, миңа акылсыз бул ырга һәм бераз гына мактан ырга рөхсәт бире
гез. 17 Хәзер әйтәсе сүзләрем Хак им Гайсәдән түг ел, мин акылсыздай мактан ыр
мын. 18 Күпләр дөнья кешеләре кебек мактаналар, шуңа күрә мин дә мактанам.
19 Үзег ез акылл ы бул ып та, акылсызларг а бик теләп түз еп торасыз! 20 Бер әү сезне
16
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колл ыкк а төшергәндә, изгәндә, сездән файдаланганда, үзен күкләргә күтәргәндә,
битег езгә сукк анда да, сез түзеп торасыз ич! 21 Оят булса да әйт им: боларга безнең
көчебез җитмәде!
Ә инде берәрсе нәрсә белән булса да мактан ырга бат ырч ыл ык итә икән, ул чак
та (акылсыз кеше сыман әйтәм) мин дә бат ырч ыл ык итәм. 22 Алар гыйбриләрме?*
Мин дә. Исраи л иләрме? Мин дә. Ибраһ им нәселеннәнме? Мин дә. 23 Алар Мәсих
хезмәтчеләреме? Акылсыз сыман сөйл им: мин таг ын да яхш ырак. Мин таг ын да
күбрәк хезмәт иттем, зинданнарга аларга караганда күбрәк ябылд ым, күп тапк ыр
лар кыйналд ым һәм күп мәртәбәләр үлем хәлендә булд ым. 24 Яһүд иләр мине биш
тапк ыр, һәрберсендә утыз туг ызар мәртәбә камч ы белән сукт ырд ылар. 25 Мине өч
мәртәбә тая к белән кыйнад ылар, бер тапк ыр ташлар атып үтерергә теләделәр, өч
мәртәбә кораб һәлакәтенә очрад ым, бер төн һәм бер көнне ачык диңг ездә үткәрдем.
26 Күп мәрт әб әләр ерак җирләрдә сәя хәт итт ем, елг ал ард а хәвеф-хәтәрләргә
очрад ым, юлбасарлар һөҗ үменә дучар булд ым, ыругдашлардан һәм башк а хал ык
кешеләреннән курк ын ыч янад ы, шәһәр, чүл, диңг езләрдә бәла-казаларга очра
дым, ялган имандашлар арасында курк ын ычта булд ым. 27 Хәлдән тайганч ы һәм
йонч ыганч ы эшләдем, төннәремне еш кына йок ысызл ыкта үткәрдем, ачл ык һәм
сусаудан җәфа чиктем, еш кына ашарга җитәрлек ризыг ым булмад ы, салк ыннарда
ялангач йөрдем. 28 Болардан тыш, мин һәркөн барл ык иман итүчеләр бердәмлеклә
ре хак ында хәсрәт чигәм. 29 Һәр зәг ыйфь янында мин дә зәг ыйфь түг елме?! Берәү
котк ыга төшерелсә, аның өчен ачу белән янм ыймм ы?!
30 Макт ан ырг а тиеш булсам, зәг ыйфьлег емне күрс әт үче нәрс әләр белән макт а
начакм ын мин. 31 Хак имебез Гайсә Мәсихнең мәңг е шөһрәтле Алласы һәм Атасы
белә: мин ялган сөйләм им. 32 Дәмәшкътә Һарета патшан ың өлкә башл ыг ы, мине
тот ып алу өчен, шәһәр капк аларына сак куйд ы, 33 ә мине кәрзингә сал ып, шәһәр
диварындаг ы тәрәзәдән төшерделәр, шулай мин аның кул ына эләкмәдем.

12

Хак им Гайсәдән иңгән күренешләр

Мактан ун ың файдасы булмаса да, мин мактан ырга тиеш. Хәзер мин Ха
кимнән* иңгән күренешләр һәм ачыл ышлар турында сөйләүгә күчәм. 2 Мин
Мәсихкә иман итүче бер кешене беләм, моннан унд үрт ел элек ул, – тәнендә ки
лешме, тәненнән тышм ы, белм им, бер Аллаһ ы гына белә, – өченче күккә кадәр
күтәрелеп алынд ы. 3 Ул кеше хак ында беләм, – тик тәнендә килешме, тәненнән
тышм ы, белм им, Аллаһ ы белә, – 4 ул җәннәткә алынган һәм кешеләргә сөйләргә
ярамаган, тел белән аңлат ып бирә алмасл ык сүзләр ишеткән. 5 Анд ый кеше белән
мактана алам, ә үзем белән мактана алм ыйм, зәг ыйфьлекләрем белән мактансам
гына инде. 6 Хәер, мактан ырга теләсәм, акылсыз булмам, чөнк и дөреслекне сөй
ләя чәкмен. Әмма кем дә булса минем хакта үземдә күргән яки ишеткәннән арт ык
уйламасын дип, мактан удан тыел ып торам.
1
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– еврейләрнең борынг ы атамасы.
Хаким – «Раббы» дип тә аңларг а мөмк ин. Грек телендәг е төп нөсхәдә «Хак им» һәм
«Раббы» бер сүз белән бирелә.
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7 Шунд ый гадәтт ән тыш ачыл ышлар алг анг а, борын ым күт әр елмәс ен өчен, ми
нем тәнемә чәнечке бирелде. Арт ык масаймавым өчен, бу чәнечке мине шайтан
фәрештәседәй интектерә. 8 Аны тәнемнән чыгарсын дип, Хак им Гайсәгә өч мәртәбә
ялвард ым. 9 Әмма Ул: «Сиңа мәрхәмәтем җитәр, чөнк и Минем кодрәтем зәг ыйфь
лектә кам илрәк була», – дип әйтте. Шуңа күрә, миндә Мәсих кодрәте булсын өчен,
үз зәг ыйфьлекләрем белән бик теләп мактаначакм ын. 10 Шун ың өчен мин Мәсих
хак ына зәг ыйфьлекләр, хурлаулар, мәшәк атьләр, эзәрлекләүләр, кысуларга да риза,
чөнк и зәг ыйфь вак ытта мин көчле.

Паулның көринтлеләр турында кайгыртуы
Мин акылдан шашт ым, моңа сез үзег ез мәҗбүр иттег ез. Сез мине мактарга ти
еш идег ез, гәрчә мин әһәм ия тсез булсам да, «гадәттән тыш бөек рәсүлләрдән» һич
ким җирем юк. 12 Рәсүллек дәл илләрем – галәмәтләр, могҗ изалар һәм кодрәтле
эшләр – сездә зур сабырл ык белән күрсәтелде. 13 Башк а бердәмлекләр белән ча
гышт ырып, сезгә ничек начаррак карад ым икән? Сезгә авыр йөк булмавым беләнме
әллә?! Монд ый гаебем өчен гафу итег ез!
14 Менә мин яныг ызг а өченче тапк ыр барырг а әзерләнәм, әмма сезг ә йөк бул
мая чакм ын, чөнк и миңа сездә булган нәрсәләр түг ел, үзег ез кирәк. Балалар атааналарына түг ел, ата-аналар балаларына байл ык җыя рга тиеш бит. 15 Җаннарыг ыз
өчен мин үземдә булганн ың һәммәсен, хәтта үземне дә бик теләп сарыф итәрмен.
Мин сезне күбрәк яратк анга, сез мине азрак яратасызм ы әллә?!
16 Ярый, мин үзем сезг ә йөк булмад ым да, ди. Ләк ин хәйләкәрлег ем белән алдап,
сезне үз кул ыма алд ымм ы әллә?! 17 Сезгә җибәргән кешеләремнең берәрсе арк ыл ы
сездән файдаланганм ынд ыр, бәлк и? 18 Мин Тит устан яныг ызга баруы н үтендем
һәм аның белән бер имандаш ымн ы җибәрдем. Тит ус сездән файдаланд ым ы? Без
соң бер үк рух белән эш иттек түг елме?! Бер үк юлдан йөрмәдекме?
19 Сез, мөг аен, алд ыг ызда акланабыз дип уйл ыйсызд ыр. Юк, без Мәсихнеке бу
ларак, Аллаһ ы алд ында сөйл ибез, болар һәммәсе, газиз дусларым, сезне рух и яктан
ныг ыт у өчен эшләнә. 20 Яныг ызга килгәч, мин сезне үзем теләгәнчә, ә сез мине
үзег ез теләгәнчә тапмассыз дип курк ам. Араг ызда гаугалар, көнчелек, ачу, үз-үзеңә
файда эзләү, яла ягу, гайбәт сат у, тәкәбберлек, тәрт ипсезлек табарм ын дип курк ам.
21 Килг әч, Аллам сезнең алда мине таг ын кимс етмәс ен, һәм, элек гөнаһ кыл ып та,
әле һаман кылган шакш ыл ык, фәхешлек һәм азг ынл ыклары өчен стәүбә итмәгән
күпләр хак ына, миңа күз яше агызырга туры килмәсен иде.
11

13

Соңгы үгетләр һәм сәламнәр

Сезгә инде өченче мәртәбә киләчәкмен. Изг е язмада: «Һәр эш ике яки өч
шаһ ит белән раслан ырга тиеш»*, – диелгән. 2 Мин инде яныг ызда икен
че мәртәбә булганда, әүвәл гөнаһ кылганнарга һәм башк аларн ың һәммәсенә дә
кисәт ү ясаган идем. Хәзер исә һәммәсенә таг ын читтән торып кисәтәм: янә яны
гызга килгәч, кызганмам. 3 Сез бит минем аша Мәсих сөйләвенә дәл ил эзл исез.
1

* 13:1 Караг ыз:

«Кан ун», 19:15.
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Ул сезгә нисбәтле эш иткәндә зәг ыйфь түг ел, Ул сезнең арада кодрәтле. 4 с Хачк а
кадакланганда зәг ыйфь булса да, хәзер Ул Аллаһ ы кодрәте белән яши. Шулай ук
без дә Аның белән берләшеп, көчсез булсак та, Аллаһ ы кодрәте ярдәмендә сезнең
файдага Аның белән бергә яшәрбез.
5 Иман белән яшиб езме? дип, үзег езне үзег ез сынаг ыз, үзег езне үзег ез тикшер е
гез. Гайсә Мәсихнең үзег ездә бул уы н белм исезме әллә? Белм исез икән, сез сынау
ны уза алмагансыз. 6 Безгә килгәндә, сынаун ы уңышл ы үтүебезне белерсез, дип
өметләнәм. 7 Берн инд и яман эш кылмавыг ызн ы теләп, Аллаһ ыга дога кылабыз.
Сынаун ы уңышл ы үткәнебезне күрсәт ү өчен түг ел, без сынауларн ы үтә алмаган
кебек күренсәк тә, игелекле эш эшләвег ез өчен ялварабыз.
8 Без хак ыйк атькә карш ы бернәрс ә дә эшл и алм ыйбыз, әмма аның үзе өчен генә
эшл и алабыз. 9 Без үзебез көчсез, ә сез көчле булганда, без сезнең өчен сөенәбез
һәм кам илләш үег ез хак ына дога кылабыз. 10 Яныг ызда вак ытта кырысланмас өчен,
мин боларн ы сезгә килгәнче язам. Хак им Гайсәнең миңа биргән вәк аләте җимерү
өчен түг ел, төзү өчен бит.
11 Ниһ ая ть, имандашлар, шатлан ыг ыз, кам иллеккә омт ыл ыг ыз, бер-берегезне
рухланд ырыг ыз, бер фикердә бул ыг ыз, тат у яшәг ез һәм мәхәббәт вә иминлек Ал
ласы сезнең белән бул ыр.
12 Бер-берегезне изг е үбү белән сәламләг ез. Сезг ә барл ык изг еләр сәлам юлл ый.
13 Хак имеб ез Гайс ә Мәсихнең мәрхәмәт е һәм Алл аһ ын ың мәхәбб әт е сезнең
барыг ыз белән булсын. Изг е Рух сезнең һәммәг езнең йөрәкләрен берләштерсен*.

* 13:13 Соңг ы

җөмлә грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Изг е Рухн ың аралаш уы сезнең
барыг ыз белән булсын.
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1

Паулның сәламе

Кешеләр тарафыннан да, кеше аша да түг ел, Гайсә сМәсих һәм Аны үледән те
релт кән с Ата с Аллаһ ы тарафыннан срәсүл итеп сайланган Паулдан 2 һәм минем
белән бергә булган барл ык имандашлардан Гәләт ия дәг е симан итүчеләр сбердәм
лекләренә сәлам. 3 Сезгә Атабыз Аллаһ ыдан вә с Хак имебез Гайсә Мәсихтән смәр
хәмәт һәм иминлек булсын. 4 Безне хәзерг е начар заманнан котк арам дип, Атабыз
Аллаһ ы ихт ыя ры белән сгөнаһларыбыз өчен Мәсих Үзен корбан итте. 5 Аллаһ ыга
мәңге-мәңгегә дан! Амин.
1

Башка Яхшы хәбәр юк
Мәсихнең мәрхәмәте белән сезне Чак ыруч ын ы ташлап, шулай бик тиз икенче
бер «Яхш ы хәбәргә» күч үег езгә хәйран калам. 7 Хәер, башк а с Яхш ы хәбәр юк, кай
бер кешеләр сезне бутап, Мәсих турындаг ы Яхш ы хәбәрне бозарга гына тел иләр.
8 Әмма элегр әк үзеб ез сезг ә белдерг ән Яхш ы хәб әрг ә карш ын ы без үзеб ез яки күк
тән килгән сфәрештә игълан итә башласа, аңа ләгънәт төшсен! 9 Без мон ы элек тә
әйт кән идек, хәзер яңадан әйтәм: кемдер сез кабул иткән Яхш ы хәбәргә карш ын ы
игълан итсә, аңа ләгънәт төшсен.
10 Хәзер хуплауны кешеләрдән яки Аллаһыдан эзлимме әллә? Әллә кешеләргә ярар
га тырышаммы? Мин әле дә кешеләргә ярарга тырышсам, Мәсих колы булмас идем.
6

Паулның рәсүллеге
Имандашлар, сезнең шун ы бел үег езне тел им: мин сөйләгән Яхш ы хәбәр ке
ше уйд ырмасы түг ел, 12 чөнк и мин аны кешеләрдән кабул да итмәдем һәм алардан
өйрәнмәдем дә, миңа аны Гайсә Мәсих ачып бирде.
13 Сез яһүд иләр динен тот уы м, элекке яшәү рәв ешем хак ында ишетт ег ез инде.
Ул чакта мин Аллаһ ы бердәмлег ен аяусыз эзәрлекләдем һәм җимереп бетерергә
тырышт ым, 14 ата-бабаларыбыздан килгән тәгъл иматларга нык итеп бирелеп, яһү
диләр динендә үз халк ым арасында күп кенә яшьтәшләремнән алга чыкт ым.
15-16 Әмма мине анам карын ында чакт а ук сайлап алып, Үзенең мәрхәмәт е белән
чак ырган Аллаһ ы исә, яһүд и булмаганнар арасында Үзенең Угл ы турындаг ы Яхш ы
хәбәрне вәгазьләү өчен, Угл ын миңа күрсәт үне кулай дип тапт ы. Мин шунда ук,
бер кеше белән дә киңәшләшм ичә 17 һәм миңа кадәр рәсүл булганнар янына Иеру
сал имгә дә барм ыйча, Гарәпләр җиренә киттем, аннан соң Дәмәшкъкә кайтт ым.
11
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18 Өч ел үткәч, мин, Кифас* белән тан ыш у өчен, Иерусал имг ә бард ым да ун
биш көнләп аның янында булд ым. 19 Хак имебез Гайсәнең энесе Ягък убтан башк а
һичбер рәсүлне күрмәдем. 20 Аллаһ ы алд ында ант итеп әйтәм: сезгә язганнарым
ялган түг ел. 21 Шуннан соң Сүрия һәм Кил ик ия җирләренә киттем. 22 Яһүд ия дәг е
Мәсих бердәмлекләре исә мине күреп белм иләр иде. 23 Алар, кайчанд ыр үзләрен
эзәрлекләгән кеше хәзер элек үзе юк итәргә тырышк ан иманн ы ук вәгазьл и икән,
дип кенә ишеткәннәр дә 24 минем хакк а Аллаһ ын ы данлаганнар.

2

Рәсүлләрнең Паулны кабул итүе

Унд үрт ел үткәч, мин Барнаб белән бергә таг ын Иерусал имгә киттем. Ти
тусн ы да үзебез белән алган идек. 2 Анда Аллаһ ы куш уы буенча бард ым һәм,
юкк а гына тырышм ыймм ы яки тырышмад ымм ы икән дип борч ыл ып, яһүд и бул
маганнар арасында үзем таратк ан Яхш ы хәбәрне шәхси әңгәмә вак ыт ында андаг ы
бик мөхтәрәм кешеләргә аңлат ып бирдем. 3 Хәтта алар минем белән бергә булган
Тит усн ы да, гәрчә ул грек булса да, сөннәткә утырырга мәҗбүр итмәделәр. 4 Без бу
турыда сөйләшергә тиеш идек, чөнк и Мәсих Гайсә биргән азатл ыг ыбыз турында
сорашт ырып белергә һәм безне колл ыкка төшерергә дип, яныбызга яшерен рәвештә
ялган «имандашлар» килгән иде. 5 Әмма Яхш ы хәбәрнең хак ыйк ате сезнең белән
калсын өчен, без аларга бер генә мизг елгә дә буйсынмад ык.
6 Андаг ы мөхт әр әм дип исәпләнг әннәр исә (алар кайчанд ыр кем генә булсалар
да, минем өчен мөһ им түг ел, чөнк и Аллаһ ы кешенең йөзенә карам ый) мин игълан
иткән Яхш ы хәбәргә берн и өстәмәделәр. 7 Киресенчә, Яхш ы хәбәрне яһүд иләргә
белдерү эше Петергә тапш ырылгандай, башк а хал ыкларга белдерү эше миңа ыша
нып тапш ырылган ын күрделәр бит. 8 Чөнк и яһүд иләр арасында рәсүллек итүдә
Пет ергә көч бирүче Аллаһ ы яһүд и булмаганнар арасында рәсүл бул ып эшләүдә
миңа да көч бирде. 9 Миңа Аллаһ ы тарафыннан бирелгән махсус хезмәтне тан ыгач,
иман итүчеләр бердәмлег енең терәкләре дип исәпләнгән Ягък уб, Кифас һәм Яхъя,
уртак хезмәтебез билг есе итеп, минем һәм Барнабн ың кулларын кыст ылар. Без
яһүд и булмаганнар янына, ә алар яһүд иләр янына барырга дип килештек. 10 Тик
фәк ыйрьләргә ярдәм итү турында һәрвак ыт истә тот уыбызн ы гына сорад ылар, һәм
мин нәкъ шун ы зур теләк белән башк арырга тырышт ым.
1

Паулның Кифаска каршы чыг уы
Кифас Ант иу х ия гә килгәч, мин аңа ачыктан-ачык карш ы чыкт ым, чөнк и
ул хакл ы түг ел иде. 12 Ягък уб яныннан кайберәүләр килгәнгә кадәр, Кифас яһү
ди булмаган иман итүчеләр белән бергә ашый торган иде, ә инде тег еләр килгәч,
сөннәтләүне таләп итүчеләрдән курк ып, яһүд и булмаганнардан кача һәм читләшә
башлад ы. 13 Аның белән бергә башк а имандаш яһүд иләр дә икейөзлеләнделәр,
хәтта Барнаб та аларн ың икейөзлелег енә бирелеп китте.
14 Ә аларн ың Яхш ы хәб әр хак ыйк ат е буенч а туры юлд ан барм аул арын күр
гәч, мин һәммәс е алд ынд а Киф аск а: «Син яһүд и бул а торып, яһүд ичә түг ел,
11

* 1:18 Киф ас

– Шим ун Пет ернең икенче исеме.
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мәҗүсиләрчә яшис ең икән, ни өчен мәҗ үсиләрне яһүд иләр кеб ек яшәрг ә мәҗбүр
итәс ең?» – дидем.
Бары иман аша аклану
Без – тум ыш ыбыз белән яһүд иләр, гөнаһл ы мәҗ үсиләр түг ел. 16 Әмма шун ы
беләб ез ки: кеше сКан ун таләпләр ен үтәв е белән түг ел, ә Гайс ә Мәсихкә иман
итүе белән Аллаһ ы тарафыннан с аклана. Шуңа күр ә без дә, Кан ун таләпләр ен
үтәп түг ел, Мәсихкә иман итү аша Алл аһ ы тарафынн ан акл ан у өчен, Мәсих
Гайс әг ә иман кит ердек. Кан ун таләпләр ен үтәп, беркем дә Аллаһ ы тарафыннан
аклана алмас бит.
17 Әгәр дә инде Мәсих аша бир елг ән аклан уг а омт ыл ып та, без үзеб ез үк гө
наһл ылар бул ып чыксак, бу очракта Мәсих – гөнаһ хезмәтчесемен и? Һич тә алай
түг ел! 18 Үзем җимергән нәрсәләрне яңадан торг ызам икән, мин үз-үземне Кан ун
бозуч ы итеп күрсәтәм. 19 Кан ун үзе мине үлемгә дучар итте. Аллаһ ы өчен яшим
дип, мин үлүем белән Кан ун хак имлег еннән кот ылд ым. Мин Мәсих белән схачк а
кадакланд ым, 20 инде мин үзем түг ел, Мәсих миндә яши. Ә хәзер фан и тәндә яшим
икән, мине яратк ан һәм минем өчен Үз гомерен биргән Аллаһ ы Угл ына иман белән
яшим. 21 Аллаһ ын ың мәрхәмәтен кире какм ыйм. Әгәр кеше Кан ун арк ыл ы аклана
икән, ул чакта Мәсих юкк а гына үлгән бул ып чыга.
15

3

Канун яки иман

Их, акылсыз гәләт ия леләр! Сезнең зиһенег езне кем чуа лтт ы икән?! Ә бит
Гайсә Мәсих сезнең күз алд ында ук хачк а кадаклангандай ачык сурәтләнде!
2 Сездән шун ы гына белерг ә тел им: сез Аллаһ ы Рух ын Кан ун таләпләр ен үтәп яки
ишеткәнег езгә ышан ып алд ыг ызм ы? 3 Сез шулк адәр акылсызм ын и? Сез сИзг е Рух
белән башлад ыг ыз, ә хәзер максат ыг ызга үз көчег ез белән генә ирешергә тел исез
ме? 4 Баш ыг ыздан кичергәннәрнең барысы да файдасызга булд ым ын и? Чынлап та
шулайм ы?! 5 Аллаһ ы сезгә Рухн ы бирә һәм араг ызда могҗ изалар туд ыра. Ул мон ы
сез Кан унн ы үтәгәнгә яки ишеткәнег езгә ышанган өчен эшл име?
6 Ибр аһ имн ы исег езг ә төшер ег ез. сИзг е язм ад а аның турынд а: «Ул Алл аһ ыг а
ышанд ы, һәм шун ың белән тәкъв а бул ып саналд ы»* диелг ән. 7 Моннан шун ы
аңлаг ыз: иманг а тая н уч ылар – Ибраһ имн ың чын балалары. 8 Изг е язма, Алла
һын ың башк а хал ыкларн ы иман арк ыл ы аклая чаг ын* алдан күр еп, Ибраһ имг а:
«Бар хал ыклар синең аша фат их а алачак»* диг ән Яхш ы хәб әрне белдерде. 9 Ди
мәк, иманг а тая н уч ылар иманл ы Ибраһ им белән берг ә фат их а алалар. 10 Ә инде
Кан унн ы үтәүләр енә тая н уч ыларн ың барысына да карг ыш төшкән. Изг е язмада:
«Кан ун кит абында язылг аннарн ың бөт енес ен даи м и үтәмәүче һәркем ләгънәт
ләнг ән»*, – дип язылг ан бит. 11 Билг еле ки, Аллаһ ы алд ында Кан ун белән һичкем
1

* 3:6 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 15:6.
һәм «аклау» диг ән сүзләрнең там ыры грек телендәг е төп нөсхәдә бер үк.
3:8 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 12:3; 18:18.
3:10 Караг ыз: «Кан ун», 27:26.

* 3:8 «Тәкъв а»
*
*
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аклана алм ый, чөнк и «Иман аша акланг ан кеше яшәя чәк»*. 12 Кан ун исә иманг а
ниг езләнмәг ән, киресенчә, «Кан ун таләпләрен үтәүче кеше алар белән яшәя чәк»*.
13 Мәсих безнең урынг а ләгънәтләнеп, безне Кан ун ләгънәт еннән с йол ып алд ы,
Изг е язмада: «Агачк а асып куелг ан һәркем ләгънәтләнг ән»*, – дип язылг ан бит.
14 Ибр аһ имг а бир елг ән фат их а Мәсих Гайс ә аша башк а хал ыкл арг а да ирешс ен
һәм вәгъдә ителг ән Рухн ы иман арк ыл ы алсыннар дип, Мәсих безнең хакк а шу
лай эшләде.
Канун һәм вәгъдә
Имандашлар! Мин сезг ә көндәлек торм ышт ан бер мисал кит ер әм: кешенең
гамәлг ә куелг ан васыя т ен дә һичкем юкк а чыг ара яки аңа һичб ер нәрс ә өст и
алмаг андай, бу очракт а да шулай. 16 Вәгъдәләр Ибраһ имг а һәм аның ток ым ына
бир елг ән булг ан. Монда күпләр турында әйт елг әндәй, «ток ымнарына» түг ел, бе
рәүг ә генә «ток ым ыңа»* диелг ән, ә ул – Мәсих. 17 Мин менә нәрс әне күздә тот ам:
Аллаһ ы тарафыннан расланг ан скилеш үне дүрт йөз утыз елдан соң чыкк ан Кан ун
гамәлдән чыг ара алм ый һәм, шул рәв ешчә, вәгъдәнең көчен бет ер ә алм ый. 18 Ал
лаһ ын ың мирасы Кан унн ы үтәүг ә бәйле булса, ул инде вәгъдә белән бәйле булм ый
бит. Әмма ләк ин Аллаһ ы Ибраһ имг а мирасын нәкъ вәгъдә арк ыл ы бүләк иткән.
19 Кан ун ни өчен кир әк соң? Кан ун, явызл ыкларн ы күрс әт ү өчен, соңрак би
релгән. Вәгъдә бирелгән Ток ым килгәнче, бу Кан ун гамәлдә булган. Аны фәреш
тәләр арадашч ы аша тапш ырганнар. 20 Берәү өчен генә арадашч ы кирәк булм ый,
ә Аллаһ ы бер.
15

Канунның максаты
Шулай булса, Кан ун Аллаһ ын ың вәгъдәләренә карш ы чыгам ын и? Һич тә юк!
Әгәр дә торм ыш бирә алырл ык кан ун бирелгән булса, кеше, чыннан да, кан унн ы
үтәү арк ыл ы аклан ыр иде 22 Әмма Изг е язма бөтен дөнья н ы гөнаһ әсире дип игъ
лан итә, шуңа күрә вәгъдә ителгән нәрсә иман итүчеләргә Гайсә Мәсихкә инан у
аша бирелә.
23 Ә инде иман килг әнче һәм ул ачыласы вак ытк а кадәр, без Кан ун саг ы ас
тында, тотк ынл ыг ында кала бирдек. 24 Шулай итеп, безне иман арк ыл ы Аллаһ ы
акласын дип, Мәсих килгәнче, Кан ун безгә тәрбия че булд ы. 25 Әмма хәзер иман
килгәч, без инде тәрбия че кул аст ында түг ел. 26 Гайсә Мәсихкә булган иман ыг ыз
аша барыг ыз да – Аллаһ ы балалары. 27 сСуг а чумд ыру йоласын үтәп, Мәсихкә
чумд ырылган һәрберег ез Мәсихне «кигән» бул ырсыз. 28 Инде яһүд и белән грек,
кол белән ирекле, ир-ат белән хатын-кыз арасында аерма юк, чөнк и сез барыг ыз
да Мәсих Гайсәдә бер. 29 Мәсихнеке булсаг ыз, сез – Ибраһ имн ың ток ымнары һәм
Аллаһ ы вәгъдә иткәнне мирас итеп алырсыз.
21

* 3:11 Караг ыз:

«Хабакк ук», 2:4.
«Левиләр», 18:5.
3:13 Караг ыз: «Кан ун», 21:23.
3:16 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 12:7.

* 3:12 Караг ыз:
*
*

1741

Гәләт ия леләргә хат 4

4

Мәсихнең Кануннан йолып алуы

Мин мон ы күздә тотам: варис әле бала вак ытта ук һәрнәрсәнең иясе булса
да, колдан бернәрсә белән дә аерылм ый. 2 Атасы билг еләгән вак ытк а кадәр
ул тәрбия ләүчеләренә һәм йорт идарәчеләренә буйсына. 3 Без дә бала вак ытта бу
дөнья белән идарә итүче көчләр колл ыг ында идек. 4 Билг еләнгән вак ыт җиткәч
исә, Аллаһ ы Үз Угл ын монда җибәрде. Угл ы хатын-кыздан туд ы һәм яһүд иләр Ка
нун ына буйсынд ы. 5 Ул Кан ун хак имлег ендәг еләрне йол ып алып, аларн ы Аллаһ ы
балалары итү өчен килде. 6 Ә сез Аның балалары булганга, Аллаһ ы Үз Угл ын ың:
«И газиз Атам!*» – дип чак ыруч ы Рух ын йөрәкләрег езгә җибәрде. 7 Шуңа күрә
син – инде кол түг ел, Аның баласы. Әгәр бала икәнсең, димәк, сине Аллаһ ы Үзе
нең варисы да итте.
1

Паулның гәләт ия леләр хакында кайгыртуы
Элек, сез Аллаһ ын ы белмәгәндә, чынл ыкта илаһ булмаганнарга кол идег ез.
Хәзер исә, Аллаһ ын ы тан ып белгәч, дөресрәг е, Аллаһ ы тарафыннан тан ылган
нан соң, ни өчен дөнья белән идарә итүче зәг ыйфь һәм файдасыз көчләргә кабат
борыл ып, яңадан аларн ың кол ы бул ырга тел исез? 10 Сез билг еле бер көннәр, айлар,
еллар һәм башк а бәйрәмнәргә аерым игът ибар бирәсез. 11 Сезнең хакк а файдасызга
көч түктем дип курк ам.
12 Имандашлар, үтенеп сорыйм, минем кебек бул ыг ыз, чөнк и мин дә сезнең кебек
булд ым. Сез мине бернәрсә белән дә рәнҗетмәдег ез. 13 Үзег ез беләсез, мин, авыру
булганга күрә, сезгә беренче тапк ыр Яхш ы хәбәрне игълан иттем. 14 Ләк ин авыруы м
сезнең өчен сынау булса да, миңа чирк ан ып карамад ыг ыз һәм кире какмад ыг ыз,
Аллаһ ы фәрештәсен, Мәсих Гайсәнең Үзен кабул иткәндәй кабул иттег ез. 15 Куа
ныч ыг ыз кая китте соң? Сезнең хакта үзем үк әйтеп бирә алам: әгәр мөмк ин булса,
шунда үз күзләрег езне чок ып алып, миңа биргән бул ыр идег ез. 16 Сезгә хак ыйк ать
сөйләвем арк асында дошман ыг ызга әйләндемме әллә?!
17 Тег еләр сезнең белән бик нык кызыксыналар, әмма яхш ы ния т белән түг ел. Сезне
миннән аерып алып, үзләре белән бик нык кызыксын уг ызн ы тел иләр. 18 Яхш ы ния т
белән кызыксын у әйбәт. Мин яныг ызда чакта гына түг ел, һәрвак ыт шулай эшләү
яхш ы. 19 Балаларым, Мәсих торм ыш ыг ызда чаг ыла башлаганч ы, сезнең өчен мин
бала туд ыру газабын яңадан кичерәм! 20 Хәзер мин яныг ызда бул ырга һәм бөтенләй
башк ача сөйләшергә теләр идем, чөнк и сезнең хакта ишетеп апт ырашта калд ым.
8

9

Киная: Һаҗәр һәм Сара
Кан унг а буйсын ырг а теләүчеләр, әйт ег ез әле миңа: сез әллә Кан унн ы ишет
мис езме? 22 Анд а: «Ибраһ имн ың ике угл ы булг ан, аларн ың берс е – колд ан, ә
икенчес е ирекле хат ыннан туг ан», – дип язылг ан. 23 Әмма колдан туг ан ы, ба
лалар ничек дөнья г а килс әләр, шул рәв ешчә, ә ирекле хат ынн ык ы Аллаһ ын ың
вәгъдәс е белән туг ан.
21

* 4:6 Газ из

Атам! – Грек телендәг е төп нөсхәдә «Абба» диг ән арамей сүзе куллан ыла.
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Бу – читләтеп әйт ү. Бу хат ыннар ике килеш үне гәүдәләндерә. Берсе сСинай
тавыннан бул ып, кол булачак балалар туд ыра, ул – Һаҗәр. 25 Һаҗәр Гарәпләр җи
рендәг е Синай тавын аңлата һәм хәзерг е Иерусал имгә туры килә, чөнк и хәзерг е
Иерусал им үзенең балалары белән бергә колл ыкта. 26 Ә күктәг е Иерусал им ирекле,
ул – безнең анабыз. 27 Изг е язмада болай дип язылган бит:
«Сөен, баласыз кысыр хаткын!
Шатлыгыңнан кычкыр, җырлап җибәр,
тулгак авырлыгын кичермәгән хатын!
Чөнк и ирле хатынныкына караганда
ире ташлаган хат ында балалар күбрәк»*.
24

Сез исә, имандашлар – Исх ак кебек, вәгъдә балалары. 29 Әмма тег е вак ыт
таг ы кебек, гадәт и рәвештә туган Рух белән туганн ы ничек эзәрлекләгән булса,
хәзер дә шулай. 30 Әмма Изг е язма нәрсә ди соң? «Кол хат ынн ы һәм аның угл ын
куы п чыгар, чөнк и кол хат ынн ың угл ы ирекле хат ын угл ын ың мирасын берк айчан
да бүлешмәя чәк»*. 31 Шулай итеп, имандашлар, без – кол хат ын балалары түг ел,
ирекле хат ын балалары.
28

5

Иреккә чакыру

Мәсих безне ирекле бул у өчен азат итте. Шуңа күрә нык торыг ыз һәм яңадан
колл ык зол ым ына төшмәг ез. 2 Тыңлаг ыз! Мин, Паул, сезгә әйтәм: әгәр ссөн
нәткә утырт ыласыз икән, сезгә Мәсихтән һичн инд и файда булмас. 3 Сөннәтлән ү
че һәр кешегә аның бөтен Кан унн ы үтәргә тиешлег ен кабат расл ыйм. 4 Кан унн ы
үтәп, аклан у алырга тырыш уч ылар, сез Мәсихтән аерыл ып киттег ез һәм Аллаһ ы
мәрхәмәтеннән мәхрүм булд ыг ыз. 5 Без исә Аллаһ ы тарафыннан аклан ырбыз дип
өметләнәбез, һәм иман иткәнгә күрә, аның торм ышк а ашуы н Рух ярдәме белән
ашк ын ып көтәбез. 6 Мәсих Гайсәдә сөннәт тә, ссөннәтсез бул у да берн инд и әһә
мия ткә ия түг ел, мәхәббәт белән эш итүче иман гына әһәм ия тле.
7 Сез йөг ерешне яхш ы башлад ыг ыз, шулай булг ач, сезг ә хак ыйк атькә буйсын ырг а
кем комачаулад ы икән? 8 Сезне ышанд ырырга тырышк ан нәрсә сезне Чак ыруч ы
дан түг ел. 9 Аз гына ачытк ы бөтен кам ырн ы ачыта. 10 Хак им Гайсәгә тая н ып, мин
сезнең башк ача фикер йөрт мәя чәг ег езгә ышанам, ә сезне кот ырт уч ы, кем бул уы на
карамастан, җәзасын алыр. 11 Имандашлар, мин әле дә, сөннәткә утырт у кирәк,
дип өйрәтәм икән, мине таг ын ни өчен эзәрлекл иләр соң? Ул чаг ында хач турын
даг ы тәгъл имат ым киртә булмас иде. 12 Сезне борч уч ылар сөннәткә утырт у белән
үз-үзләрен харап итсеннәр иде!
13 Имандашлар, сез иреккә чак ырылд ыг ыз, әмма ләк ин ирег ег ез кешелек таби
гатен канәгатьләндерү өчен сылтау булмасын, бер-берегезгә мәхәббәт белән хезмәт
итег ез. 14 Кан унн ың бар асыл ы бер әмердә тупланган: «Якын ыңн ы үзеңне яратк ан
1

* 4:27 Караг ыз:
* 4:30 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 54:1.
«Ярат ыл ыш», 21:10.
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кебек ярат»*. 15 Ә бер-берегезгә ертк ыч җанварлардай һөҗ үм итәсез икән, сак бу
лыг ыз: бер-берегезне кырып бетерә күрмәг ез.
Рух буе нча яшәү
Сезгә әйтәм: Рух буенча яшәг ез, шул чакта гөнаһл ы табигатьнең теләкләрен
үтәмәссез. 17 Гөнаһл ы табигать – Рухк а карш ы, ә Рух гөнаһл ы табигатькә карш ы
ны тел и: алар бер-беренә карш ы торалар, шуңа күрә сез теләгәнег езне эшл и ал
мыйсыз. 18 Әмма сезнең белән Изг е Рух җитәкчелек итә икән, ул чакта сез Кан ун
хак имлег ендә түг ел.
19 Гөнаһл ы табиг атьнең эшләр е күр енеп тора: алар – фәхешлек, бозыкл ык, аз
гынл ык, 20 потк а табын у, сихерчелек, дошманл ык, ызгыш-талаш, хөсетлек, бик нык
ярсу, үз-үзеңә файда эзләү, низаглар, үзара карш ыл ыклар, 21 көнчелек, эчкечелек,
кот ырынк ы эчү мәҗлесләре һәм шуларга охшаш башк алар. Инде элек әйт кәнемчә,
сезне яңадан кисәтәм: болай эшләүчеләр с Аллаһ ы Патшал ыг ына ия булмаслар.
22-23 Изг е Рух исә мәхәбб әт, шатл ык, иминлек, сабырл ык, игелеклелек, изг елек,
тугрыл ык, басынк ыл ык, тотнакл ыл ык туд ыра. Монд ыйларг а карш ы берн инд и
кан ун юк. 24 Ә Мәсих Гайсәнекеләр гөнаһл ы табигатьләрен дәрте һәм теләкләре
белән бергә хачк а кадаклад ылар. 25 Рух белән яшибез икән, Рух буенча эш итәргә дә
тиешбез. 26 Бер-беребезне ярсыт ып, бер-беребездән көнләшеп, дан сөюче булм ыйк.
16

6

Үза ра ярдәмләшүгә чакыру

Имандашлар, кем дә булса берәү нинд идер гөнаһ кылганда тот ыла икән, сез,
Рух буенча яшәүчеләр, аны басынк ыл ык белән төзәтег ез. Тик котк ыга бирел
мәс өчен, һәрберег ез үз-үзен күзәтсен. 2 Бер-берегезнең авыр йөкләрен күтәре
шег ез, шулай итеп Мәсих кан ун ын үтәрсез. 3 Үзен зурга санап, чынл ыкта һичкем
булмаган кеше үз-үзен алд ый. 4 Һәркем үз эшен сынасын, шул чакта ул үзен башк а
берәү белән чаг ышт ырм ыйча, эшләгәне белән горурлана алыр. 5 Һәркем үз йөг ен
үзе йөртергә тиеш бит.
6 Аллаһ ы сүз е белән үгетләнә торг ан кеше үзенең барл ык яхш ы нәрс әләр ен нә
сыйхәтчесе белән уртаклашсын.
7 Алданмаг ыз: Аллаһ ы түб әнс ет үләрг ә дучар була алм ый. Кеше ни чәчс ә, шу
ны урыр. 8 Үзенең гөнаһл ы табигатенә чәч үче аннан һәлакәт урыр, ә Рухк а чәч үче
Аңардан мәңг елек торм ыш алыр. 9 Игелек эшләрг ә ялыкм ыйк, әгәр туктал ып
калмасак, вак ыт ында уңышн ы урып алырбыз. 10 Шуңа күрә, җае чыкк ан саен,
һәркемгә бигрәк тә имандашларга игелек эшл ик.
1

Мәсих хачын данлау
Караг ыз, үз кул ым белән сезгә нинд и зур хәрефләр белән язам. 12 Әйләнәтирәдәгеләргә яхш ы тәэсир калд ырырга теләүчеләр, үзләре Мәсих хач ы хак ына
эзәрлекләнмәсеннәр өчен генә, сезне сөннәтле бул ырга мәҗбүр итәргә тырышалар.
13 Сөннәткә утырт ылг аннар үзләр е дә Кан унн ы тотм ыйлар, ләк ин тән йоласына
11

* 5:14 Караг ыз:

«Левиләр», 19:18.
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дучар итеп, сезнең белән мактан у өчен, сөннәтле бул уы г ызн ы тел иләр. 14 Мин исә
Хак имебез Гайсә Мәсих хачыннан башка һичнәрсә белән мактанырга теләмим, шул
хачк а бу дөнья – минем өчен, ә мин дөнья өчен кадакланд ым. 15 Сөннәт кыл ун ың
да, кылмаун ың да һич әһәм ия те юк, фәк ать яңа зат итеп ярат ыл у гына әһәм ия тле.
16 Шуш ы каг ыйдә буенча эш итүчеләрг ә һәм Аллаһ ын ың чын халк ына* да имин
лек һәм шәфк ать булсын.
17 Алг а таба миңа һичкем авырл ык туд ырмасын, чөнк и тәнемдә Гайс әнең яра
эзләрен йөртәм. 18 Имандашлар, Хак имебез Гайсә Мәсихнең мәрхәмәт е сезнең
рух ыг ыз белән булсын. Амин.

* 6:16 Аллаһының чын халкына... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: Аллаһ ын ың Исраиленә.
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Паулдан эфеслеләргә хат
1 с Аллаһ ы

ихт ыя ры белән сМәсих Гайсә срәсүле Паулдан Эфес шәһәрендәг е
Мәсих Гайсәгә тугры сизг еләргә 2 Атабыз Аллаһ ыдан вә с Хак имебез Гайсә Мә
сихтән смәрхәмәт һәм иминлек булсын!
Мәсих Гайсә фат их алары

Хак имебез Гайсә Мәсихнең Алласы һәм с Атасы данлансын. Ул безне Мәсих ар
кыл ы күктәг е бөтен рух и байл ыклар белән сфат их алад ы. 4 Аллаһ ы карш ында изг е
һәм кимчелексез бул уыбыз өчен, дөнья ярат ылганч ы ук Ул безне Мәсих арк ыл ы
сайлап алд ы һәм безгә булган мәхәббәте бәрабәренә 5 Гайсә Мәсих аша безне Үз
балалары итәргә алдан ук билг еләп куйд ы. Бу – Аның изг е теләг е һәм ихт ыяры иде.
6 Мон ың өчен Үзенең сөекле Угл ы аша безг ә бүләк иткән бөек мәрхәмәт е макт алсын.
7 Без Мәсихт ә бул ып, Аның кан ы аша сйол ып алынабыз, димәк, сгөнаһларыбыз
кичерелә. Менә шунд ый чиксез Аллаһ ын ың мәрхәмәте. 8 Аллаһ ы бу мәрхәмәтен
бар зирәклек һәм белем белән бергә мул итеп бирде. 9 Изг е теләг е буенча, Мәсих
тә торм ышк а ашырырга ния тләгән Үз ихт ыя рын ың серен безгә белдерде. 10 Аның
ния те исә шул: билг еләнгән вак ыт җиткәч, күк һәм җирдә булганнарн ың барысын
да Мәсихтә берләштерү.
11 Һәммәс ен Үз максат ы һәм ихт ыя ры ниг ез ендә эшләүче Аллаһ ы, ния т е белән
алдан билг еләп, безне Мәсих аша варислары итте. 12 Безнең, ягън и беренче бул ып
Мәсихкә өмет баглауч ылар арк ыл ы Аллаһ ын ың дан ы макталсын дип эшләде Ул
мон ы. 13 Сез дә хак ыйк ать сүзен – үзег езгә кот ыл у китерүче с Яхш ы хәбәрне ишетеп,
Мәсихкә иман китергәч, вәгъдә ителгән сИзг е Рух – Аллаһ ы мөһере белән Мә
сих аша тамгаланд ыг ыз. 14 Аллаһ ы безне, Анык ы булганнарн ы тул ысынча йол ып
алганч ы, булачак мирасыбызн ы алуыбыз өчен, Изг е Рух ышан ычл ы дәл ил бул ыр.
Шун ың арк ыл ы Аллаһ ын ың дан ы мактал ыр.
3

Паулның догасы
Шуңа күрә, Хак им Гайсәгә иман ыг ыз һәм бар изг еләргә мәхәббәтег ез турын
да ишетеп, 16 мин дә, догаларымда искә алып, сезнең өчен Аллаһ ыга берт уктау
сыз рәхмәт укыйм. 17 Хак имебез Гайсә Мәсихнең Алласы – шөһрәтле Ата, Үзен
тан ып белсеннәр өчен, сезгә зирәклек һәм ачыл ыш Рух ы бирсен дип дога кылам.
18-19 Шулай ук, Аның чак ыруы сезг ә нинд и өмет бирг әнен, изг еләрг ә булачак ми
расн ың нинд и мул һәм данл ы икәнен һәм бездәг е, симан итүчеләрдәг е, куә тенең
чаг ышт ырг ысыз бөек икәнен бел үег езне теләп, Ул күңел күзләрег езне якт ыртсын
15
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дип дога кылам. 20 Бу куә т Аллаһ ы Мәсихне үледән терелтеп, күкләрдә Үзенең уң
ягына утырт к анда кулланган кодрәтле көч белән бер үк. 21 Мәсих анда күкләрдәг е
барл ык башл ыклар, хак имлекләр, куә тләр һәм һәртөрле көчләр өстеннән бу дөнь
яда гына түг ел, киләчәк дөнья да да һәртөрле атакл ы исемнәр белән аталганнардан
югарырак бул ып хак имлек итә. 22 Аллаһ ы һәрнәрсәне Мәсихкә буйсынд ырд ы һәм
с
иман итүчеләр бердәмлег е өчен Аны бар нәрсә өстеннән Баш итеп куйд ы. 23 Иман
итүчеләр бердәмлег е исә – Мәсихнең тәне, бар нәрсәдә бар нәрсәне тут ырып то
руч ы Мәсихнең тул ыл ыг ы.

2

Үлемнән тормышка

Сез яман эшләрег ез һәм гөнаһларыг ыз арк асында үле идег ез. 2 Сез элек бу
дөнья даг ы явыз гадәтләргә, һава киңлекләрендәг е рух и көчләр белән идарә
итүче рухк а буйсын ып яшәдег ез. Ул рух Аллаһ ыга буйсынмауч ы кешеләрдә хәзер
дә гамәлдә. 3 Без барыбыз да кайчанд ыр шунд ый идек һәм тәнебез нәфесләренә,
уйларыбызга ияреп, табигатебезнең теләкләре буенча яшәдек. Безне дә табигатебез
арк асында калган башк аларн ы көткән кебек үк Аллаһ ын ың ачуы көтә иде. 4 Әмма
чиксез шәфк атьле Аллаһ ы безгә Үзенең бөек мәхәббәтен күрсәтте: 5 безне, әле яман
эшләребез аркасында үле булганда, Мәсих белән бергә терелтте. Сез Аның мәрхәмәте
белән кот ылд ыг ыз. 6 Әйе, Ул безне Мәсих Гайсә белән бергә үледән терелтте һәм
күкләрдә Аның белән янәшә утыртт ы. 7 Мон ың белән ул Үз мәрхәмәтенең чиксез
байл ыг ын һәм Мәсих Гайсә аша безгә булган игелеклелег ен киләчәк гасырларда
күрсәтергә теләде. 8 Сез Аллаһ ы мәрхәмәте белән иман аша кот ылд ыг ыз. Сезнең
үзег ездән түг ел, бу – Аллаһ ы бүләг е. 9 Бу – кылган эшләрег езнең нәт иҗәсе түг ел,
шуңа күрә беркем дә мактанмасын. 10 Безне Аллаһ ы бар итте, Ул алдан әзерләгән
игелекле эшләрне башк арып яшәү өчен, без Мәсих Гайсә арк ыл ы барл ыкк а ки
терелдек.
1

Мәсихтә бер булу
Шулай итеп, элекке торм ыш ыг ызн ы исег езгә төшерег ез. Сезне, тум ыш ыг ыз
белән яһүд милләт еннән булмаг аннарн ы, үзләре тән йоласын үтәп, «с сөннәткә
утырт ылганнар» дип атал уч ы кешеләр «ссөннәтсезләр» дип атыйлар иде. 12 Ул чакта
сез Мәсихсез, сИсраи л җәмг ыя теннән читтә, Аллаһ ы Үз халк ына биргән вәгъдәгә
ниг езләнгән скилеш үләрдән ерак, бу дөнья да өметсез һәм Аллаһ ысыз идег ез. 13 Ул
чакта Аллаһ ыдан ерак булсаг ыз да, хәзер сез Мәсих Гайсәдә, Аның кан ы арк ыл ы
Аллаһ ыга якынлашт ыг ыз.
14 Мәсих Үзе тынычлыгыбыздыр, Ул яһүдиләрне һәм яһүди булмаганнарны да
бер итте, Үз үлеме белән аларны аерып торучы дошманлык киртәсен җимерде. 15 Ул
с
Канунны әмерләре һәм кагыйдәләре белән бергә гамәлдән чыгарды. Аның макса
ты болай иде: Үзендә бу ике төркемнән яңа бер халык* булдыру һәм шуның белән
татулык урнаштыру, 16 Үзенең схачтагы үлеме белән араларындагы дошманлыкны
11

* 2:15 ...ике

төркемнән яңа бер халык... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: ике кешедән
яңа бер кеше.
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юкка чыгарып, икесен бер тәндә Аллаһы белән татулаштыру. 17 Мәсих килеп, сезгә,
Аллаһыдан ерактагыларга, шулай ук Аллаһыга якын булганнарга да татулык турын
да Яхшы хәбәр игълан итте. 18 Аның аша безнең икебезнең, ягъни яһүдиләрнең һәм
яһүди булмаганнарның, бер Рух белән Ата каршына барыр юлыбыз бар. 19 Димәк,
сез инде – читләр һәм килмешәкләр түгел, Аллаһының изге халкы милләттәшләре
һәм Аның гаиләсе әгъзалары. 20 Нигезен рәсүлләр һәм спәйгамбәрләр тәшкил ит
кән бина буларак төзелгәнсез сез. Бу нигезнең иң мөһим почмак ташы исә – Мәсих
Гайсә Үзе. 21 Ул бөтен бинаны бергә кушып тота, һәм бина өскә күтәрелә-күтәрелә,
Аның – Хакимебез Гайсә аша Изге йорт булып үсеп җитә. 22 Сез дә Мәсихтә баш
калар белән бергә Үз Рухы белән Аллаһы яши торган йорт булып төзеләсез.

3

Паулның башка халыклар арасында хезмәте

Менә шун ың өчен мин, Паул, сезнең хакк а, ягън и яһүд и булмаганнар хак ына,
Мәсих Гайсәнең тотк ын ы буларак, Аллаһ ыга дога кылам. 2 Аллаһ ы мәрхәмәте
белән миңа сезнең өчен бирелгән вазифам турында ишеткәнсездер. 3 Инде кыск ача
язып киткәнемчә, Аллаһ ы миңа серен ачып, ния тен белдерде. 4 Сез, язганнарымн ы
укып, Мәсихнең серен ни рәвешле аңлавымн ы күз алд ына китерә алырсыз. 5 Әү
вәлг е заманнарда бу сер кешеләргә мәгъл үм түг ел иде әле. Хәзер исә Аллаһ ы аны
Рух арк ыл ы изг е рәсүлләренә һәм пәйгамбәрләренә ачып бирде. 6 Бу сер шуннан
гыйбарәт: Мәсих Гайсә бәрабәренә, Яхш ы хәбәр арк ыл ы яһүд иләр белән бергә
яһүд и булмаганнар да – варисташлар, бер тәннең әгъзалары һәм Аллаһ ы биргән
вәгъдәне уртаклаш уч ылар.
7 Үз куә т е белән Аллаһ ы бирг ән мәрхәмәт арк ыл ы мин Яхш ы хәб әр тарат у эшен
дә хезмәтче булд ым. 8 Миңа, барл ык изг еләр арасында иң әһәм ия тсезенә, монд ый
бүләк – Мәсихнең чиксез байл ыг ын башк а хал ыкларга белдерү 9 һәм Аллаһ ын ың
серле ния т ен һәммәсенә ачып бирү вазифасы йөкләнде. Һәрнәрсәне бар иткән
Аллаһ ы бу ния тен иң баштан ук яшереп тотк ан иде. 10 Аллаһ ын ың ния те иман
итүчеләр бердәмлег е арк ыл ы Үзенең күпк ырл ы зирәклег ен күкләрдәг е башл ык һәм
хак имлекләргә хәзер мәгъл үм итү иде. 11 Аллаһ ы мон ы иң баштан ук булган ния те
буенча башк ард ы. Бу ния тне Ул Хак имебез Мәсих Гайсә аша торм ышк а ашырган
иде. 12 Шулай булгач, Мәсихнеке бул ып, Аңа иман итү аша, без кыю рәвештә һәм
һич икелән үсез Аллаһ ыга якынлаша алабыз. 13 Шуңа күрә, үтенәм сездән: сезнең
хакк а газап чиг үемә күңелег езне төшермәг ез. Бу газаплар дан ыг ыз өчен хезмәт итә.
1

Мәсихнең мәх әббәте
Боларн ың һәммәсе өчен мин Атабыз алд ында тез чүг еп ялварам. 15 Күкләрдә
һәм җирдә булган һәр ыруг Аңардан үзенә исем ала. 16 Данл ы бөеклег енең байл ыг ы
белән Аллаһ ы Үзенең Рух ы арк ыл ы сезгә эчке яктан ныг ырга куә т бирсен, 17 иман
итүег ез аша күңелләрег ездә Мәсих яшәсен, дип дога кылам. Сез мәхәббәттә там ыр
җәеп һәм ныг ып, 18-19 бар изг еләр белән берлектә Мәсих мәхәббәтенең киңлег енә
вә озынл ыг ына, биеклег енә вә тирәнлег енә тул ысынча төшенә алсын һәм кеше
акыл ы сыйд ыра алмасл ык бу мәхәббәтне белсен, дип дога кылам. Шулай итеп,
сезне Аллаһ ын ың бөтен тул ыл ыг ы чолгап алыр.
14
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20 Куә т е бездә гамәлдә булг ан һәм сораг ан ыбыздан яки уйлаг ан ыбыздан чаг ыш
тырмасл ык дәрәҗәдә күбрәк эшл и Алуч ыга 21 – Аңа иман итүчеләр бердәмлег ендә
һәм Мәсих Гайсә аша буыннан-буынга мәңге-мәңгегә дан булсын! Амин.

4

Мәсих тәнендә бердәм булу

Шулай итеп мин, Хак им Гайсә хак ына тотк ын буларак, Аллаһ ыдан алган
чак ыруы г ызга лаекл ы итеп яшәвег езне үтенәм. 2 Һәрвак ыт тыйнак, басынк ы
һәм сабыр бул ыг ыз. Бер-берегезгә мәхәббәт белән түзеп торыг ыз. 3 Рух биргән бер
дәмлег ег езне тат ул ык бәйләнешләре белән ныг ыт ып, бар көчег езне куеп сакларга
тырыш ыг ыз. 4 Аллаһ ы сезне чак ырган өмет бер генә булгандай, Мәсих тәне дә
бер, Рух та бер. 5 Хак имебез – бер, иман – бер, ссуга чумд ыру йоласы – бер. 6 Ал
лаһ ы – бер, Ул – барысын ың да Атасы. Ул барысыннан да өстен, барысы арк ыл ы
эш итә һәм һәркемдә дә бар.
7 Мәсих, Үзе кир әк сан аг анч а, һәрб ер еб езг ә бүләкләр еннән өлеш чыг арг ан.
8 Шуңа күр ә сИзг е язмада:
«Югарыга күтәрелеп,
әсирләр төркемен Үзе белән алып бард ы
һәм кешеләргә бүләкләр өләште»*, – дип язылган.
1

Ә «югарыга күтәрелеп» дигән сүзләр нәрсәне аңлата? Бу – Мәсих җирнең тү
бәнрәк урыннарына да төшкән иде, дигәнне аңлата. 10 Түбәнгә төшкән Зат, Үзе
белән бөтен галәмне тут ыру өчен, бар күкләрдән югарырак күтәрелде дә. 11 Ул Үзе
берәүләрне рәсүлләр, икенчеләрне пәйгамбәрләр, кайберәүләрне Яхш ы хәбәрне
игълан итүчеләр, ә кайберәүләрне иман итүчеләр бердәмлег е өчен башл ыклар* һәм
өйрәт үчеләр итеп куйд ы. 12 Хезмәт итүгә һәм Үз тәнен ныг ыт уга изг еләрне әзерләү
өчен эшләде мон ы Мәсих. 13 Һәммәбез иманда һәм Аллаһ ы Угл ын тан ып бел үдә
бердәм булганга кадәр, бу шулай дәвам итәр. Шулай итеп, без иманда җитлеккән
һәм Мәсихнең кам иллег е дәрәҗәсенә ирешкән кешеләр бул ырбыз.
14 Инде без, мәкерле кешеләрнең хәйләс енә алдан ып, дулк ыннар көймәне бер
яктан икенче якк а ырг ытк андай һәм җил аны үзе белән алып киткәндәй, төрле
ялган тәгъл иматларга иярүче сабыйлар булм ыйк. 15 Киресенчә, хак ыйк атьне мә
хәббәт белән сөйләп, Аңа, тәннең Баш ы Мәсихкә, ярашл ы рәвештә һәрья клап
үсик. 16 Бөтен тән берләшкән, һәртөрле бәйләнешләр белән беркетелгән һәм тән
нең һәр әгъзасы үзенә тиешле эш башк арганда, Аңардан бөтен тән үсә һәм үз-үзен
мәхәббәт ярдәмендә ныг ыта.
9

Мәсихтәге яңа тормыш
Шуңа күрә, Хак им исеменнән катг ый рәвештә кисәтәм: инде буш уйл ы смәҗ ү
силәрдәй яшәмәг ез. 18 Үзсүзле булганга күрә, алар белемсез, шунл ыктан акыллары
чуа лган һәм Аллаһ ы бирә торган торм ыштан читләштерелгәннәр. 19 Алар, оятла
17

* 4:8 Караг ыз:

«Зәбур», 67:19.
– грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: көт үчеләр.

* 4:11 Башлыкл ар
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рын югалт ып, азг ынл ыкк а бирелгәннәр һәм һәртөрле бозыкл ыкларн ы комсызл ык
белән эшл иләр. 20 Ә сезне Мәсих хак ында болай өйрәтмәделәр. 21 Сез, әлбәттә,
Аның турында ишеткәнсездер һәм, Анык ы буларак, Аңарда булган хак ыйк атькә
өйрәтелгәнсездер. 22 Алдавыч нәфесләр белән азынган элекке кешег езнең алдаг ы
яшәү рәвешеннән баш тарт ыг ыз. 23 Фикерләү рәвешег ез яңарсын, 24 һәм Аллаһ ыга
охшаш итеп ярат ылган яңа кеше бул ып киенег ез. Боларн ы хак ыйк атьтән килгән
тәкъва һәм изг е торм ыш ыг ыз белән күрсәтег ез.
25 Ялг анн ы кир е каг ып, бер-берегезгә дөрес сүз генә сөйләг ез, без барыбыз да
бер тән әгъзалары бит. 26 Хәтта ачуы г ыз килсә дә, гөнаһ кылмаг ыз: коя ш батк ан
чы, ачуы г ыз басылсын. 27 сИбл искә урын бирмәг ез. 28 Элек урлашк ан, моннан соң
урлашмасын, мохтаҗларга бирерлег е булсын өчен, үз куллары белән файдал ы эш
эшләсен. 29 Берн инд и кирәксез сүз сөйләмәг ез, әмма тыңлауч ыларга файда китерү
өчен, кирәк вак ытта үгет-нәсыйхәт бирерлек игелекле сүзләр әйтег ез. 30 Аллаһ ы
ның Изг е Рух ын кайг ыга салмаг ыз, чөнк и сезне йол ып алу көне өчен тамгаланган
мөһер – нәкъ Ул Үзе. 31 Бар ачын у, ярсу, ачу, кычк ыру, яман теллелек һәм һәртөрле
явызл ыклардан баш тарт ыг ыз. 32 Бер-берегезгә карата игелекле, шәфк атьле бул ы
гыз. Аллаһ ы сезне Мәсих аша кичергәндәй, бер-берегезне кичерег ез.

5

Аллаһ ын ың сөекле балалары буларак, Аңа охшарга тырыш ыг ыз. 2 Мәсих безне
яратк андай, торм ыш ыг ыз белән дә мәхәббәт җитәкчелек итсен. Аллаһ ыга хуш
исле бүләк һәм корбан бул ып, Мәсих безнең өчен Үз торм ыш ын бирде.
3 Фәхешлек, һичн инд и бозыкл ык һәм комсызл ык турында сезнең арада сүз дә
бул ырга тиеш түг ел. Аллаһ ын ың изг е кешеләренә болар килешм и бит. 4 Шулай ук
оятсыз сүзләр, сафсата һәм киная ле мәзәкләр сөйләү дә сезгә килешм и, киресен
чә, иң яхш ысы Аллаһ ыга шөкер итег ез. 5 Сез беләсез бит: һичбер фәхеш, бозык,
шулай ук комсыз кеше (аның потк а табын уч ыдан берн инд и аермасы да юк) Мәсих
һәм с Аллаһ ы Патшал ыг ыннан өлеш ала алм ый.
1

Яктылык кешеләре булып яшәгез
Һичкем сезне буш сүзләр белән алдамасын, чөнк и шулар арк асында тыңлаусыз
ларга Аллаһ ын ың ачуы килә. 7 Шуңа күрә анд ыйлар белән эш итмәг ез. 8 Кайчан
дыр сез караңг ыл ык идег ез, ә хәзер сез – Хак им Гайсәнеке булганга – якт ыл ык.
Якт ыл ык кешеләре бул ып яшәг ез. 9 Якт ыл ыкн ың җимеше – һәртөрле игелеклелек,
с
тәкъвал ык һәм хак ыйк ать. 10 сРаббыга* мәгък уль булганн ы белергә тырыш ыг ыз.
11 Караңг ыл ыкн ың файдасыз эшләр ендә катнашмаг ыз, аларн ы фаш итег ез. 12 Ан
дый кешеләрнең яшертен рәвештә эшләгәннәре турында, хәтта, сөйләргә дә оят.
13 Әмма якт ыл ык фаш иткән һәммә нәрс ә ачык күр енәчәк, 14 якт ыл ык ачык күр
сәткән һәммә нәрсә үзе якт ыл ык була. Шуңа күрә:
«Йоклауч ы, уян!
Үледән терел!
6

* 5:10 Раббыг а

– «Хак имебезг ә» дип тә аңларг а мөмк ин. Грек телендәг е төп нөсхәдә «Раббы»
һәм «Хак им» бер сүз белән бирелә.
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Һәм Мәсих сине балк ыт ыр», – дип әйтелә.
15 Шун ың өчен ничек яшәв ег езне караг ыз, акылсызлардай түг ел, акыл ияләр е
кебек гомер итег ез. 16 Һәрбер очрактан дөрес файдалан ыг ыз, чөнк и без яшәгән за
ман яманл ык белән тул ы. 17 Шуңа күрә, акылсыз булмаг ыз, Раббы* ихт ыя рын ың
нәрсә икәнлегенә төшенегез. 18 Шәраб эчеп исермәгез, чөнк и ул азг ынлыкка китерә,
киресенчә, сИзг е Рух белән сугарыл ыг ыз. 19 Бер-берегез белән мәдх ия ләр, мактау
лы шиг ырьләр һәм рух и җырлар аша аралаш ыг ыз, күңелег ездән Хак имне данлап
җырлаг ыз. 20 Һәрнәрсә өчен Хак имебез Гайсә Мәсих исеме аша Атабыз Аллаһ ыга
даи м и рәвештә рәхмәт укыг ыз.

Хатыннар һәм ирләр
21 Мәсихкә ихт ирам йөзеннән бер-берегезгә буйсын ыг ыз. 22 Хат ыннар, ирләрег езгә

Хак им Гайсәгә буйсынгандай буйсын ыг ыз. 23 Мәсих иман итүчеләр бердәмлег е
нең Баш ы булгандай, ир дә – хат ынн ың баш ы бит. Мәсих исә бердәмлекнең – Үз
тәненең сКотк аруч ысы. 24 Бердәмлек Мәсихкә буйсынган кебек, хат ыннар да һәр
нәрсәдә ирләренә буйсынсыннар.
25 Иман итүчеләр бердәмлег ен яратк ан һәм аның өчен Үз торм ыш ын корб ан
иткән Мәсих кеб ек, ирләр, сез дә хат ыннарыг ызн ы ярат ыг ыз. 26 Ул Үзен бердәм
лекне изг еләндерү өчен корбан итт е, сүз* һәм су белән пакьләндерде. 27 Ул мон ы
бердәмлекне данл ы, һичн инд и тапсыз, кимчелекс ез һәм башк а шунд ый җит еш
сез яклардан тыш, ягън и изг е һәм керс ез итеп, Үз алд ына кит ерү өчен эшләде.
28 Шул ай ук ирләр, үз тәннәр ен ничек яратс ал ар, хат ынн арын да шул ай ярат ырг а
тиеш. Хат ын ын ярат уч ы үзен ярат а. 29 Беркем дә берк айчан да үз тәненә нәф
рәтләнм и бит, кир ес енчә, һәркем аны тукланд ыра һәм аның хак ында кайг ырт а.
Мәсих тә бердәмлек турынд а шул ай кайг ырт ып тора, 30 чөнк и без – тәненең
әгъз алары. 31 Изг е язмада язылг анча: «Шуңа күр ә ир кеше, атасын һәм анасын
калд ырып, хат ын ына куш ыл ыр һәм алар икес е бер тән бул ыр»*. 32 Бу – бөек сер:
әлег е сүзләрнең Мәсихкә һәм иман итүчеләр бердәмлег енә каг ыл уы н аңл ыйм
мин. 33 Һәрхәлдә, һәрб ер ег ез үз хат ын ын үз-үзен яратк ан кеб ек яратсын, хат ын
исә ирен хөрмәт итс ен.

6

Балалар һәм ата-аналар

Балалар, ата-аналарыгызга Хак им Гайсә теләгәнчә тыңлаул ы бул ыг ыз, чөнк и
бу шулай бул ырга тиеш. 2-3 «Үз атаңн ы һәм анаңн ы хөрмәт ит» – бу Аллаһ ын ың
беренче әмере. Аңа шунд ый вәгъдә өстәлгән: «Шулай эшләсәң, торм ыш ың имин
һәм җирдә гомерең озын бул ыр»*.
1

* 5:17 Раббы
* 5:26 Сүз

– «Хак имебез» дип тә аңларг а мөмк ин. Унынч ы аятьне караг ыз.
– Раббысүзе яисә суг а чумд ыру йоласы вак ыт ында әйт елг ән сүзләр дип аңларг а

мөмк ин.
* 5:31 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 2:24.
«Чыг ыш», 20:12; «Кан ун», 5:16.

* 6:2-3 Караг ыз:
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Ә сез, аталар, балаларыг ызн ың ачуы н чыгармаг ыз, аларн ы Хак им өйрәткәнчә
тәрбия ләп һәм үгетләп үстерег ез.
4

Коллар һәм хуҗалар
5 Коллар, Мәсихкә буйсынг андай, җирдәг е хуҗ аларыг ызг а да курк у кат ыш тир ән
хөрмәт белән ихлас күңелдән буйсын ыг ыз. 6 Сез мон ы күз буяу, аларга ярау өчен
түг ел, Мәсихнең коллары буларак, Аллаһ ын ың ихт ыя рын саф күңелег ез белән үтә
гез. 7 Кешеләргә түг ел, Хак им Гайсәгә хезмәт иткән кебек, тырыш ып хезмәт итег ез.
8 Хак имеб езнең һәркемг ә – кол булса да, ирекле булса да – эшләг ән игелег е өчен
әҗер түләя чәг ен беләсез.
9 Сез дә, хуҗ алар, шулай бул ыг ыз. Янаулар куллан уд ан тукт аг ыз. Сезнең дә,
аларн ың да күкләрдә бер үк Хуҗ алары бул уы н беләсез бит. Ул исә беркемне дә
өстен күрм и.

Рух и кораллар
Ниһ ая ть, Хак им Гайсә белән берләш үег ездә Аның кодр әт енең көче белән
ныг ыг ыз. 11 Ибл иснең мәкерле ния тләренә карш ы тора алу өчен, Аллаһ ы бир
гән махсус хәрби киемнәрне киег ез. 12 Без кешеләргә карш ы түг ел, башл ыкларга
һәм хак имлекләргә, бу караңг ыл ык дөньясы белән идарә итүчеләргә, күкләрдәг е
с
явыз рух и көчләргә карш ы көрәшәбез бит. 13 Шун ың өчен Аллаһ ы биргән хәрби
киемнәрне киег ез. Шулай итсәг ез, начар көн килгәч тә, сез дошманга карш ыл ык
күрсәтеп һәм ахыр чиккә кадәр көрәшеп, бирешм ичә нык тора алырсыз. 14 Биле
гезне хак ыйк ать билбавы белән буы п һәм тәкъвал ык көбәсе киеп нык торыг ыз,
15 иминлек турында Яхш ы хәб әр белдер ерг ә әзерлекне аяк киемнәр е итеп киег ез,
16 һәрчак иман калк ан ын кулларыг ызда тот ыг ыз, аның ярдәмендә явыз ибл иснең
утл ы укларын сүндерә алырсыз. 17 Котк арун ы тимер башл ык итеп киег ез һәм Рух
кыл ыч ын – Аллаһ ы сүзен алыг ыз.
18 Һәрт өрле дог а вә үтенеч белән Изг е Рухн ың көче ярдәмендә һәрв ак ыт дог а
кыл ыг ыз.
Бу максат өчен, уяу бул ып, бар изг еләр өчен армый-талмый дог ада бул ыг ыз.
19 Яхш ы хәб әр сер ен кыю белдерүемне теләп, сөйл и башлаг анда, миңа кир әкле
сүзләр бирелсен дип, минем өчен дә дога кыл ыг ыз. 20 Бу Яхш ы хәбәр хак ына мин
рәсүллек вазифасын башк арам һәм хәзер зинданда утырам. Минем Яхш ы хәбәр
турында тиешле кыюл ык белән сөйл и алуы м өчен дога кыл ыг ыз.
10

Сәламнәр һәм изге теләкләр
Сезнең дә минем хәлләремне һәм ниләр эшләвемне бел үег езне теләп, сөекле
имандаш ыбыз һәм Хак им Гайсәгә тугры хезмәтче Тух ик барысын да сөйләп бирер.
22 Нәкъ менә шун ың өчен, безнең хакт а белеп торуы г ызн ы һәм Тух икнең күңеллә
рег езне юат уы н теләп, мин аны яныг ызга җибәрәм.
23 Атабыз Аллаһ ыдан вә Хак имебез Гайс ә Мәсихтән имандашларыбызг а иминлек
һәм иман белән мәхәббәт булсын. 24 Хак имебез Гайсә Мәсихне чиксез сөю белән
ярат уч ыларн ың барысына да Аллаһ ын ың мәрхәмәте булсын.
21
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Фил ипп уйдаг ы симан итүчеләр бердәмлег енең җитәкчеләре һәм ярдәмчеләре
белән сМәсих Гайсәнеке булган бар сизг еләргә Мәсих Гайсә коллары Паул һәм
Тим утәйдән сәлам. 2 с Атабыз с Аллаһ ы вә с Хак имебез Гайсә Мәсихтән сезгә смәр
хәмәт һәм иминлек булсын.
1

Паулның догасы
Сезне искә төшергән саен, мин Аллама рәхмәт укыйм. 4-5 Сез иң беренче көн
нән алып, хәзергә кадәр с Яхш ы хәбәр тарат уда катнашк анга, мин һәрвак ыт сезнең
барыг ыз өчен шатлан ып дога кылам. 6 Сездә игелекле эш башлаган Аллаһ ы аны
Мәсих Гайсә килер көнгә чакл ы дәвам итәр һәм ахырына җиткерер дип инанам.
7 Минем барыг ыз турынд а да шул ай уйл авым хакт ыр, чөнк и сез минем йөр ә
гемдә. Мин зинданда вак ытт а гына түг ел, Яхш ы хәб әрне яклаг ан һәм аның дөрес
лег ен раслаг ан чаг ында да, сез барыг ыз да минем белән Аллаһ ын ың мәрхәмәт ен
бүлешәс ез. 8 Сезнең һәммәг езне дә Мәсих Гайс әдәй ярат ып саг ын уы ма Аллаһ ы
шаһ ит. 9 Мәхәбб әт ег ез артк аннан-арт ып, белем, һәрт өрле зир әклек белән баесын,
дип дог а кылам. 10 Иң яхш ыларн ы сайлап ала бел үег езне, шун ың белән Мәсих
килер көнг ә саф һәм кимчелекс ез кал уы г ызн ы, 11 Гайс ә Мәсих аша стәкъв ал ык
җимешләр ен мул итеп кит ерүег езне теләп дог а кылам. Шул очракт а Аллаһ ыг а
дан һәм макт ау бул ыр.
3

Тоткынлык һәм үлемгә әзер булу
12 Имандашлар, минем белән булг ан хәлләрнең Яхш ы хәб әрнең тарал уы на зур
файда китергәнен бел үег езне тел им. 13 Нәт иҗәдә, скайсар сараендаг ы барл ык сак
чыларг а һәм калг ан башк аларг а да зинданда Мәсих хак ына утыруы м мәгъл үм
булд ы. 14 Имандашларыбызн ың күбесе исә, зинданда утыруы мн ы белеп, Хак им
Гайсәгә ышан уларында ныг ыд ылар һәм Аллаһ ы сүзен курыкм ыйча, таг ын да кы
юрак сөйл и башлад ылар.
15 Дөр ес, Мәсих турынд а аларн ың кайб ерләр е көнләшеп һәм бер-берсен узд ы
рырг а тырыш ып, башк алар исә яхш ыл ык кыл у ния т е белән игълан итәләр. 16 Бу
кешеләр мон ы мәхәбб әт белән эшл и, чөнк и Яхш ы хәб әрне якларг а Аллаһ ы та
рафыннан бирег ә җиб әрелг әнемне беләләр. 17 Башк алар исә Мәсих турында чын
күңелдән түг ел, бары үзләр енә файда эзләг әнлект ән һәм зиндандаг ы хәлемне
авырайт у йөзеннән вәг азьл иләр. 18 Әмма мон ың берн инд и дә әһәм ия т е юк. Мә
сих турында ничек кенә вәг азьләмәсеннәр – ясалма яки изг е ния тләр беләнме –
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мин барыбер моңа куа нам. Киләчәктә дә шатлан ып туя алмая чакм ын, 19 чөнк и
дог аларыг ыз һәм Гайсә Мәсихнең Рух ы ярдәме белән, боларн ың барысын ың да
кот ыл уы ма бул ыш уы н беләм.
20 Мин бернәрс әдә дә оятк а калмам, хәз ер дә һәрв ак ытт аг ыча бат ыр бул ырм ын,
яшәсәм дә, үлсәм дә, Мәсихне данларм ын дип ашк ынам һәм өметләнәм. 21 Ми
нем өчен торм ыш ул – Мәсих, үлем исә – табыш. 22 Торм ыш ым дәвам итә икән,
хезмәт итүем таг ын да уңышл ырак бул ыр. Бу очракта кайсын сайларга да белм им.
23 Миңа ике мөмк инлекнең берс ен сайларг а туры килә. Бу дөнья н ы калд ырып,
Мәсих белән бергә бул ырга дигән көчле теләг ем бар, шулай чаг ышт ырг ысыз ях
шырак бул ыр иде. 24 Әмма сезнең өчен минем исән бул уы м әһәм ия тлерәк. 25 Шуңа
инанганл ыктан, монда кал уы мн ы, һәм куан ыч ыг ыз, иман ыг ызн ың арт уы өчен,
барыбыз бергә бул уы н беләм. 26 Шулай итеп, яныг ызга кабат килгән вак ыт ымда,
сез Мәсих Гайсәнеке буларак, минем арк ада таг ын та ныграк горурлана алырсыз.
Иман өчен бердәм көрәш
Нәрсә генә булмасын, Мәсих турындаг ы Яхш ы хәбәргә лаекл ы бул ып яшә
гез. Шулай итсәг ез, сезне килеп күрерменме яки килә алм ыйча сезнең турыда
ишет ерменме, бер тында нык торып, Яхш ы хәбәргә ниг езләнгән иман хак ына
кулга-кул тот ын ып көрәш үег езне белермен. 28 Дошманнардан һич курыкмаг ыз:
курыкмавыг ыз – алар өчен һәлакәт, ә сезнең өчен – кот ыл у билг есе. Бу – Аллаһ ы
эше. 29 Сезгә Мәсихкә иман итү генә түг ел, Аның өчен газап чиг ү дә бүләк ителде.
30 Шулай булг ач, сез дә мин катнашк ан һәм, ишеткәнег езчә, хәз ер дә дәв ам итә
торган көрәштә катнашасыз.
27

2

Мәсихнең күндәмлеге

Әгәр Мәсих белән берләш үег ез күңелег езне күтәрә, мәхәббәте сезгә юан ыч
бирә, Рух аша аралашасыз, сездә ягымл ыл ык белән шәфк ать бар икән, 2 шат
лыг ымн ы тул ыланд ырыг ыз: бер үк фикердә бул ып, бер мәхәббәтне уртаклаш ып,
бер максат һәм бер ния ттә бул ыг ыз. 3 Үзег езгә файда эзләп яки масаеп һичнәрсә
эшләмәг ез, күндәм бул ыг ыз һәм башк аларн ы үзег езгә караганда өст ен күрег ез.
4 Һәркем үзе турында гына түг ел, башк алар хак ында да кайг ырт сын.
5 Фикер йөрт үег ез Мәсих Гайс әнекедәй булсын.
6
Табигате буенча Аллаһ ы бул ып та, Ул
Аллаһ ыга тиң бул уы н күрсәтергә тырышмад ы,
7
бар нәрсәдән Үз теләг е белән баш тартт ы.
Кол табигате алып,
Ул кешегә охшаш булд ы.
Кеше кыяфәтендә яшәп,
8
Ул Үзен түбәнсетте
һәм үлеменә кадәр,
хәтта схачтаг ы үлеменә кадәр,
Аллаһ ыга күндәм булд ы.
9-11
Шуңа күрә күктә, җирдә һәм
1
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җир аст ында булганнарн ың барысы да
Гайсә исеме алд ында тез чүксен*,
һәм Атабыз Аллаһ ын ың дан ы өчен
һәрбер тел Гайсә Мәсихне Хак им дип тан ысын өчен,
Аллаһ ы Аны барысыннан да югары күтәрде
һәм Аңа бөтен исемнәрдән бөегрәк исем бирде.
Күктәге йолд ызлардай җемелд исез
Газиз дусларым, мине һәрчак тыңлад ыг ыз. Шулай итеп, мин араг ызда бул
ганда гына түг ел, бигрәк тә хәзер, яныг ызда булмаганда да, кот ыл уы г ыз хак ына
хезмәтег езне, курк ып һәм калт ыран ып, ахыргача дәвам итег ез, 13 чөнк и Үз ихт ыя
ры ниг езендә теләк тә, эш итү сәләте дә уят ып, сездә Аллаһ ы Үз эшен кыла. 14 Һәр
эшне зарланм ыйча һәм бәхәсләшм ичә эшләг ез. 15-16 Шул чаг ында гына азг ын һәм
бозык кешеләр арасында гаепсез, саф һәм Аллаһ ын ың кимчелексез балалары бу
лып кал ырсыз. Кешеләргә торм ыш сүзен тәкъд им итеп, алар арасында күктәг е
йолд ызлардай җемелд исез. Шулвак ыт мин Мәсих кайт ыр көндә тырышл ыг ым һәм
хезмәтем юкк а булмаган дип горурлана алырм ын. 17 Аллаһ ыга корбан буларак тәкъ
дим ителгән иман ыг ызга һәм хезмәтег езгә өстәп, хәтта үз җан ымн ы фида кылсам
да, мин куанам һәм сезнең барыг ыз белән дә шатл ыг ымн ы уртаклашам. 18 Сез дә
куан ыг ыз һәм минем белән бергә шатлан ыг ыз.
12

Тимутәй һәм Эпафруд ит турындагы хәбәрләр
19 Хак им Гайс ә ярдәме белән тиздән Тим ут әйне сезг ә җиб әр ермен дип ышанам.
Ул сезнең хәлег езне белеп, минем дә күңелемне күтәрер иде. 20 Сезнең хакта аның
кебек ихлас күңелдән кайг ырт уч ы башк а беркемем дә юк. 21 Барысы да Гайсә Мә
сихкә мәгък уль булганн ы түг ел, үзләре турында гына кайг ырталар. 22 Аның ыша
нычл ы бул уы сезгә билг еле, чөнк и ул Яхш ы хәбәр тарат уда, үз атасы белән хезмәт
итүче угылдай, минем белән бик тырыш ып хезмәт итте. 23 Шуңа күрә, эшләремнең
ни хәлдә торуы н белгәч тә, аны сезнең янга җибәрермен дип өметләнәм. 24 Үзем дә
тиздән сезгә килермен дип, Хак им Гайсәгә ышанам.
25 Мин мохт аҗл ыкт а булг анд а, сез миң а илчег ез Эпафруд итн ы җиб әрдег ез.
Хәзер аны, имандаш ым, хезмәттәшем һәм көрештәшемне кире кайтарун ы кирәк
сан ыйм, 26 чөнк и ул барыг ызн ы да бик саг ына һәм, үзенең авыруы турында сезгә
ишетелгәнен белгәч, бик күңелсезләнде. 27 Ул, чыннан да, бик нык авырый, хәт
та үлем хәлендә иде, әмма Аллаһ ы аңа гына түг ел, кайг ы өстенә кайг ы булмасын
дип, миңа да мәрхәмәт күрсәтте. 28 Шуңа күрә, аны яңадан күреп куан ырсыз һәм,
минем дә кайг ым бетәр дип, аны сезгә таг ын да теләбрәк җибәрәм. 29 Хак им Гай
сәгә ышанган имандашлар булганга, аны зур куан ыч белән кабул итег ез һәм аның
кебекләргә хөрмәт күрсәтег ез. 30 Сез ярдәм итә алмаганга, ул миңа бул ышт ы һәм,
гомерен курк ын ыч аст ына куеп, Мәсих эше өчен аздан гына үлм и калд ы бит.

* 2:9-11 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 45:23.
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Мәсих барысыннан да бөегрәк

Имандашларым, йомг аклап әйтәм, Хак им Гайсәнеке булг анг а куа н ыг ыз.
Сезгә бер үк нәрсәләр турында язу миңа һич тә мәшәк ать туд ырм ый, һәм бу
сезнең өчен дә саклан у чарасы бул ыр.
2 «Этләрдән» – яманл ык кыл уч ыл ард ан сакл ан ыг ыз! Дөр ес түг ел с сөннәтләүне
таләп итүчеләрдән саклан ыг ыз! 3 Чын сөннәтлеләр – без, тән йолаларына тая н у
чылар түг ел, Аллаһ ыг а Рух ы белән гыйбадәт кыл уч ылар һәм Мәсих Гайс ә белән
горурлан уч ылар. 4 Хәер, мин анд ый йолаларг а да тая на алыр идем. Әгәр башк а
бер әү тән йолаларына тая н ырг а уйласа, мон ың өчен таг ын да күбр әк сәб әб ем
бар: 5 мин, туы п, сиг ез енче көнне сөннәткә утырт ылг анм ын, сИсраи л халк ын
нан, Бенья м ин ыруг ыннан, гыйбри* ата-анадан туг ан гыйбри бул ып, яһүд иләр
с
Кан ун ына буйсынг ан с фарис ей идем. 6 Бар гайр әт ем Мәсих бердәмлег ен эзәр
лекләүг ә юнәлг ән иде. Ә инде Кан ун таләп иткән с хакл ыкк а килг әндә, миңа
бәйләнер урын юк иде.
7 Әмма хәз ер исә минем өчен табышл ы булг аннарн ы Мәсих хак ына югалт у дип
сан ыйм. 8-9 Алай гына да түг ел, Хак имем Мәсих Гайсәне тан ып бел ү өстенлег е бе
лән чаг ышт ырганда, бар нәрсәне дә мәгънәсез дип уйл ыйм. Мәсих хак ына мин
һәрнәрсәдән баш тартт ым, Аңа ия бул у һәм Анык ы бул уы м ачык күренсен өчен,
калган бар нәрсәне чүп-чар дип исәпл им. Хакл ыг ым Кан унн ы үтәү аша түг ел, Мә
сихкә иман аша, ул Аллаһ ыдан һәм иманга ниг езләнгән. 10 Мин Мәсихне тан ырга
һәм Аның үледән терел ү кодрәтен белергә, газапларын уртаклаш ырга, үлемендә
Аңа охшарга 11 һәм ничек булса да үледән терелтел үгә ирешергә өметләнәм.
1

Максатка ирешергә омтылу
Мин инде боларн ың барысына ирештем яки кам илләштем, дим им, әмма мин
барысын үземнеке итәргә тырышам, чөнк и Гайсә Мәсих мине Үзенеке итте бит.
13 Имандашлар, мин үз теләг емә ирешт ем дип санам ыйм, үткәнемне оныт ып һәм
алга омт ыл ып, 14 максат ыма ашк ынам, Аллаһ ы мине Мәсих Гайсә аша алырга ча
кырган бүләккә – күкләрдәг е торм ышк а ирешергә ашыгам. 15 Безнең арада кем дә
булса рух и яктан җитлеккән икән, шулай ук фикер йөртергә тиеш. Әгәр сез берәр
нәрсә хак ында башк ача фикер йөртәсез икән, Аллаһ ы мон ы да сезгә ачачак. 16 Тик
торм ыш ыбызн ы үзебез ирешкәннәр буенча дәвам итик.
17 Имандашлар, барыг ыз да миннән үрнәк алыг ыз һәм без күрс әткән үрнәк буен
ча яшәүчеләргә күз сал ыг ыз. 18 Күпләр Мәсих хач ына дошман бул ып яшиләр, алар
турында мин сезгә еш сөйләдем бит, ә хәзер хәтта күз яшьләремне түг еп әйтәм.
19 Аларн ың ахыры – һәлакәт, аларн ың илаһ ы – карын, аларн ың дан ы – оял ырг а
тиешле нәрсәләр белән горурлан у. Алар бары дөнья ви гамәлләр турында уйл ый
лар. 20 Безнең ватан ыбыз исә күкләрдә. сКотк аруч ын ы, Хак имебез Гайсә Мәсихне
без шуннан ашк ын ып көтәбез. 21 Ул зәг ыйфь тәнебезне үзгәртер һәм һәрнәрсәне
Үзенә буйсынд ыра алырл ык көче ярдәмендә Үзенең күркәм тәненә охшашл ы итәр.
12

* 3:5 Гыйб ри

– еврейләрнең борынг ы атамасы.
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Үгет-нәсыйхәтләр һәм сәламнәр

1 Шулай итеп, сөекле һәм зарыг ып көткән имандашларым, минем бәхет ем һәм
дан таҗ ым, Хак им Гайсәгә булган иман ыг ызн ы нык тот ыг ыз, кадерлеләрем.
2 Әүдия белән Сүнтүхиянең икесе дә Хакимнеке булганга күрә, бер үк фикердә бу
луларын үтенәм. 3 Әйе, синнән дә үтенеп сорыйм, тугрылыклы көрәштәшем, зинһар
өчен, бу хатыннарга ярдәм ит, чөнки алар да, Климис һәм исемнәре Тормыш китабына
язылган башка хезмәттәшләрем дә минем белән бергә Яхшы хәбәр тарату хакына кө
рәштеләр. 4 Хаким Гайсәдә һәрвакыт куаныч табыгыз, кабатлап әйтәм: куаныч табыгыз!
5 Сезнең башкаларга йомшак күңелле булуыгыз һәркемгә мәгълүм булсын. Хакимебез
якын инде. 6 Һичнәрсә турында борчылмагыз, әмма догаларыгыз һәм ялваруларыгыз
да Аллаһыга үтенечләрегезне һәрвакыт шөкер итеп белдерегез. 7 Шунда бар фикер
сөрешеннән өстенрәк Аллаһы иминлеге йөрәкләрегезне һәм фикерләрегезне Мәсих
Гайсә белән берләшеп яшәүдә саклаячак. 8 Ниһаять, имандашларым, әгәр нинди дә
булса яхшылык һәм мактауга лаек эшләр бар икән, нәрсә хак, хөрмәткә лаек, гадел,
саф, ягымлы, данлыклы – шулар турында фикер йөртегез. 9 Нәрсәгә өйрәндегез, мин
нән нәрсә кабул иттегез һәм ишеттегез, миндә нәрсә күрдегез – боларның барын да
тырышып башкарыгыз һәм иминлек Алласы сезнең белән булыр.

Бүләкләр өчен рәхмәт белд ерү
Шунд ый озак вак ыт узганнан соң, минем хакта яңадан кайг ырта башлавыг ыз
белән Хак им мине бик нык сөендерде. Әлбәттә, сез һәрвак ыт минем турыда кай
гыртт ыг ыз, әмма мон ы күрсәтергә мөмк инлег ег ез генә булмад ы. 11 Мон ы мохтаҗ
лыктан чыг ып әйт м им, чөнк и булган ы белән канәгатьләнергә өйрәндем. 12 Мин
фәк ыйрьлектә дә, мулл ыкта да яшәдем. Тукм ы яки ачм ы, мулл ыкта яки мохтаҗ
лыктам ы – һәрвак ыт һәм төрле хәлләрдә дә канәгать бул ырга өйрәндем. 13 Миңа
көч Бирүче арк асында, мин һәрнәрсәгә әзер торам. 14 Шулай да, михнәт чиг үемне
уртаклаш ып, сез яхш ы эшләдег ез.
15 Сез, фил ипп уйл ылар, беләс ез: Яхш ы хәб әр тарат ыла башлап, мин Макед у
ния дән киткәч, сездән башк а һичбер симан итүчеләр бердәмлег е дә матд и ярдәм
күрсәтмәде миңа. 16 Хәтта мин Тессал ун икә шәһәрендә булганда да, сез, ихт ыя
җымн ы канәгатьләндерү өчен, берн ичә мәртәбә ярдәм җибәрдег ез. 17 Мон ы бүләк
өмет итеп әйт м им, әмма табышн ың сезнең хисапк а өстәлгән кебек бул уы н тел им.
18 Мин бөт енес ен һәм арт ыг ын да алд ым. Эпафруд ит аша сез җиб әрг әннәрнең ба
рын да алд ым һәм һичбер мохтаҗл ыг ым калмад ы. Алар – хуш исле, Аллаһ ын ың
күңеленә ятышл ы, Аңа яракл ы корбан. 19 Аллам сезнең бар ихт ыя җларыг ызн ы
Мәсих Гайсәдәг е данл ы байл ыг ыннан канәгатьләндерәчәк. 20 Атабыз булган Ал
лаһ ыга мәңг електән мәңг елеккә дан булсын. Амин.
21 Гайс ә Мәсихнеке булг ан һәр изг ене сәламләг ез. Минем белән берг ә булг ан
имандашлар сезне сәламл и. 22 Сезне барл ык изг еләр, бигрәк тә кайсар сараенда
хезмәт итүчеләр сәламл и.
23 Хак имеб ез Гайс ә Мәсихнең мәрхәмәт е сезнең белән булсын.
10
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Паулдан
көлессәйлеләргә хат

Көлессәйдә яшәүче сизг еләргә һәм сМәсихкә тугры имандашларга с Аллаһ ы
ның ихт ыя ры белән Мәсих Гайсәнең срәсүле Паулдан һәм Тим утәй имандаш ы
гыздан сәлам. Сезгә с Атабыз Аллаһ ыдан смәрхәмәт һәм иминлек булсын.
1-2

Аллаһыга рәхмәт белд ерү
Сезнең өчен дога кылганда, Аллаһ ыга, с Хак имебез Гайсә Мәсихнең Атасына,
һәрвак ыт рәхмәт укыйбыз, 4 чөнк и Мәсих Гайсәгә иман ыг ыз һәм барл ык изг еләр
гә булган мәхәббәтег ез турында ишеттек. 5 Иман ыг ыз һәм мәхәббәтег ез күкләрдә
торм ышк а ашачак өметег езгә ниг езләнгән. Бу өмет турында сез элек с Яхш ы хәбәр
нең хак сүзендә ишеткән идег ез. 6 Сезгә килеп җиткән бу Яхш ы хәбәр, сез аның
турында беренче тапк ыр ишеткән һәм Аллаһ ы мәрхәмәт енең чынл ыкта нинд и
бул уы н аңлаган көннән бирле, бөтен дөнья да таралгандай, араг ызда да шулай зур
уңыш китереп тарала. 7 Сез Аллаһ ы мәрхәмәте турында безнең хакк а Мәсихкә туг
рыл ыкл ы хезмәтче, сөекле хезмәттәшебез Эпафрастан ишеттег ез. 8 Ул безгә Рухтан
килгән мәхәббәтег ез турында да хәбәр итте.
9 Шуңа күр ә, бу турыда ишеткән көннән бирле, сИзг е Рух бирг ән бар зир әклек
һәм аң белән Аллаһ ының ихт ыярын тулысынча танып бел үегезне теләп, сезнең өчен
дога кыл удан һәм ялварып сораудан туктам ыйбыз. 10 Һәр игелекле эшег ез җимеш
китереп, Аллаһ ын ы тан ып бел үег ез артканнан-арта барып, Хак им Гайсәгә лаекл ы
бул ып яшәрсез һәм һәрнәрсәдә Аңа яракл ы бул ырсыз, дип дога кылабыз. 11 Һәр
вак ыт чыдам һәм сабыр бул уы г ызн ы теләп, Аның бөек кодрәте сезне ныг ытсын.
12 Якт ыл ык патшал ыг ында Үзенең изг е халк ы өчен саклаг ан бүләкт ән өлеш алырг а
үзег езне лаекл ы иткән Атабызга сөенеп рәхмәт әйтег ез. 13 Караңг ыл ык хак имле
геннән котк арып, Ул безне Үзенең сөекле Угл ы Патшал ыг ына алып керде, 14 һәм
Угл ы аша без сйол ып алынабыз, димәк, сгөнаһларыбыз кичерелә.
3

Мәсих һәм Аның хезмәте
Мәсих – күзгә күренмәс Аллаһ ын ың чаг ыл ыш ы, Ул – беренче Угыл, ярат ыл
ганнарн ың барысыннан да әүвәлрәк, 16 чөнк и күктә һәм җирдә булган, күренгән
һәм күренмәгәннәрнең һәммәсе Аның арк ыл ы ярат ылган: җитәкче көчләрме, өс
тен көчләрме, башл ыкларм ы, хак имлекләрме – барысы Аның аша һәм Аның өчен
ярат ылган. 17 Ул һәрнәрсәдән элек булган, һәм Аның арк асында бар нәрсә бергә
тора. 18 Ул – тәннең Баш ы, ә тән – Аңа симан итүчеләр бердәмлег е. Һәрнәрсәдә
беренче булсын өчен, Ул – Башланг ыч, үледән тереләселәр арасыннан иң беренче
15
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бул ып терелгән. 19 Аллаһ ы бөтен тул ыл ыкн ың Аңарда яшәвен, 20 һәм Аның арк ы
лы, Аның схачта түг елгән кан ы белән тын ычл ык урнашт ырып, җирдәг е, күктәг е
һәр нәрсәне Үзе белән тат уланд ырун ы мәгък уль күрде.
21 Сез дә фикер ег ез һәм яман эшләр ег ез арк асында элегр әк Аллаһ ыг а чит һәм
дошман идег ез. 22 Ә хәзер Ул Үз алд ында изг е, кимчелексез һәм гаепсез итеп күрсәт ү
өчен, Угл ын ың тәне арк ыл ы, Аның үлеме аша Үзе белән тат улашт ырд ы. 23 Әмма
сез, иман ыг ызда нык һәм тайп ылм ыйча торып, үзег ез ишеткән Яхш ы хәбәр бир
гән өметтән читләшмәскә тиеш. Бу Яхш ы хәбәр дөнья даг ы һәр җан иясенә игълан
ителгән һәм мин, Паул, аның хезмәтчесе булд ым.
Паулның бердәмлеккә хезмәт итүе
Хәзер сезнең хакк а кичергән михнәтләремә сөенәм. Үз тәне булган иман итү
челәр бердәмлег е өчен Мәсих газапларын ың җитмәгән өлешен тән газапларым
белән тул ыланд ырам. 25 Мин, Аллаһ ы куш уы буенча, бердәмлек хезмәтчесе бул
дым. Ул, сезгә яхш ыл ык эшләү йөзеннән, Үз сүзен бөтен тул ыл ыг ы белән игълан
итүне тапш ырд ы миңа. 26 Бу сүз – гасырлар дәвам ында, буы ннардан буы ннарга
яшерен сер бул ып килде, хәзер исә ул Аның изг еләренә билг еле булд ы. 27 Аллаһ ы
аларга бөтен хал ыкларга күрсәтеләчәк бу сернең нинд и бай һәм бөек бул уы н бел
дерергә теләде. Бу сер шуннан гыйбарәттер: Мәсих – сездә, Ул – Аллаһ ы с дан ын
уртаклаш у өчен өметег ез!
28 Без Мәсих турында игълан итәб ез. Һәр кешене Мәсихнең кам ил иярчене итеп
Аллаһ ыга тәкъд им итү өчен, аны үгетл ибез һәм бар зирәклеккә өйрәтәбез. 29 Бу
максатк а иреш ү өчен, Мәсихнең миндәг е куә тле көче белән, үземне кызганм ыйча,
бу авыр хезмәтне башк арам.
24

2

Сезнең хакк а, Лауд икея дә яшәүчеләр һәм башк а барл ык мине йөзгә күрмә
гәннәр хак ына ник адәр тырыш уы мн ы белеп торуы г ызн ы тел им. 2 Мин мон ы,
мәхәббәттә берләшеп, күңелләре күтәрелсен һәм тирән аңлауга һәм тул ысынча
ышан уга ия булсыннар өчен эшл им. Шул рәвешчә алар Аллаһ ын ың серен – Мә
сихне тан ып белерләр. 3 Аңарда зирәклекнең һәм белемнең бөтен хәзинәләре яше
ренгән. 4 Мин мон ы ялагай сүзләр белән сезне һичкем алдамасын өчен сөйл им.
5 Тәнем белән яныг ызда булмасам да, рух ым белән яныг ызда һәм сездәг е тәрт ипне,
Мәсихкә иман ыг ызн ың ныкл ыг ын күреп куанам.
1

Мәсихтәге яңа тормыш
Мәсих Гайсәне Хак им* итеп кабул иткәнсез икән, Аның белән берлектә яшәг ез.
Аңарда там ыр җәег ез һәм төпләнег ез, үзег езгә өйрәтелгән иман буенча ныг ыг ыз
һәм рәхмәтле бул у сезне чолгап алсын.
8 Сак бул ыг ыз, Мәсихкә түг ел, кеше гадәтләр енә һәм дөнья н ың идар ә итүче көч
ләренә ниг езләнгән, буш һәм алдавыч фәлсәфә белән сезне һичкем кол итмәсен.
6

7

* 2:6 Хаким

– Бу сүз Мәсих Гайсәнең кешелеккә, бөт ен матд и һәм рух и дөнья г а Хуҗ а икә
нен күрсәтә.
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Аллаһ ы бөтен тул ыл ыг ы белән Мәсихтә гәүдәләнеп яши. 10 Сезгә Мәсих арк ыл ы
тул ы торм ыш бирелгән, һәм Ул – һәммә башл ыклар һәм хак имлекләр өстеннән
Баш. 11 Сез Аңарда, кеше кул ы башк арган ссөннәт белән түг ел, гөнаһл ы табигать
хак имлег еннән азат итү, димәк, Мәсих сөннәте белән сөннәтләндег ез дә. 12 сСуга
чумдыру йоласын үтәгәндә, Аның белән бергә күмелдегез һәм, Аны үледән терелткән
Аллаһ ын ың кодрәтенә ышан у арк асында, Аның белән бергә терелдег ез дә. 13 Сез
гөнаһларыг ыз арк асында һәм сөннәтле булмавыг ыз өчен үле булганда, Аллаһ ы сез
не Мәсих белән бергә терелтте һәм барл ык гөнаһларыбызн ы кичерде. 14 Ул безгә
карш ы бурычнамәне каг ыйдәләре белән гамәлдән чыгард ы һәм, хачк а кадаклап,
бөтенләй юк итте. 15 Өстен көчләр һәм хак имлекләрне бирелергә мәҗбүр итте һәм
Мәсих арк асында җиң үне тантана итеп, аларн ы бар хал ык алд ында фаш итте.
16 Шулай итеп, ризык һәм эчемлек өчен яис ә нинд и дә булса бәйр әм яки с яңа
ай яисә сшимбә көннәренә каг ыл ышл ы мәсьәләләр өчен сезне һичкем хөкем ит
мәсен. 17 Болар – киләчәкнең күләгәсе генә, ә чынбарл ык – Мәсихтә. 18 Ясалма
тыйнакл ыктан һәм сфәрештәләргә табын удан ләззәт табуч ы һичкем сезне бүләк
алу хок ук ыннан мәхрүм итмәсен. Анд ый кеше үзе күргәннәр белән горурлана, ке
шелек акыл ын ың буш уйлары аны масаючан итә. 19 Аның Башк а мөнәсәбәте юк
инде. Ә бөтен тән бары тик Башк а тая н ып кына, буы ннары һәм сеңерләре белән
үзара беркетелеп һәм ныг ыт ыл ып, Аллаһ ы куш уы буенча үсә бит.
20 Сез Мәсих белән берг ә үлеп, бу дөнья даг ы идар ә итүче көчләрдән кот ылг ансыз
икән, ни өчен әле һаман бу дөнья да яшәүчеләрдәй 21 «каг ылма», «тат ыма», «тимә»
кебек каг ыйдәләргә буйсынасыз? 22 Болар бары тик кеше уйлап чыгарган каг ыйдә
ләргә, тәгъл иматларга гына каг ыла һәм аларн ың барысы да кулланганнан соң юкк а
чыга. 23 Бу каг ыйдәләр, үзләренең диндарл ыкларын, ясалма тыйнакл ык һәм тән
талч ыг уы н көчләп таг ып, нинд идер зирәклекне күрү мөмк инлег е туд ыралард ыр
да. Чынл ыкта исә бу кешелек нәфесләрен җиңәргә бер дә ярдәм итм и.
9

3

Иске һәм яңа тормыш

Сез Мәсих белән бергә терелеп торгансыз икән, күктәг е нәрсәләргә ашк ы
ныг ыз, Мәсих анда Аллаһ ын ың уң ягында утыра. 2 Җирдәг е нәрсәләр турын
да түг ел, күктәг еләр турында уйлап караг ыз. 3 Сез үлдег ез, ә торм ыш ыг ыз Мәсих
белән бергә Аллаһ ыда яшеренгән бит. 4 Торм ыш ыг ыз – Мәсих, һәм Ул килгәндә,
сез дә дан ын уртаклаш ып, Аның белән бергә килерсез.
5 Шулай итеп, үзег ездәг е дөнья ви теләкләрне: фәхешлек, бозыкл ык, нәф ес, яман
теләкне һәм потк а табын уга тиң булган комсызл ыкн ы үтерег ез. 6 Боларн ың бары
сы да Аллаһ ын ың ачуы н китерә*. 7 Кайчанд ыр сез дә боларн ы эшләгәндә, шул
юлларда йөрдег ез. 8 Ә хәзер сез аларн ың һәммәсеннән: ачу, ярсу, усалл ык, яман
теллелек һәм әдәпсез сүзләрдән кот ыл ыг ыз, 9 бер-берегезгә ялган сөйләмәг ез. Сез
бөтен кылган гамәлләрег ез белән бергә элекке яшәү рәвешег езне кием салгандай
сал ып ташлад ыг ыз бит 10 һәм яңа кеше бул ып киендег ез. Яңа кешене ярат уч ы
1

* 3:6 Кайб ер

кулъязмаларда болай язылг ан: Менә шулар өчен Үзен тыңламаг аннарг а Алла
һын ың ачуы килә.
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Аллаһ ы, Үзен сезгә таг ын да ныграк тан ыт у өчен, сезне һәрвак ыт Үзенә охшашл ы
итеп үзгәртеп тора. 11 Шуңа күрә инде яһүд и булмаганнар һәм яһүд иләр, сөннәтле
һәм ссөннәтсезләр, вәхш иләр, скифлар*, коллар һәм иреклеләр арасында берн инд и
аерма юк, әмма Мәсих – һәммәсе һәм барысында.
12 Сез, сөекле изг еләр, Ул сайл ап алг ан кешеләр бул ар ак, шәфк атьле, игелек
ле, тыйн ак, басынк ы, түз емле бул ыг ыз. 13 Бер-берегезгә сабырл ык күрс әт ег ез
һәм, үпкәг ез булса, бер-берегезне кичер ег ез. Мәсих сезне кичерг әндәй, сез дә
бер-берегезне кичер ег ез. 14 Бу сыйф атл арн ың барысын а мәхәбб әтне өст әг ез,
ул, һәммәс ен берләшт ер еп, кам иллеккә илт ә. 15 Йөр әкләр ег ез белән Мәсихнең
иминлег е хак имлек итс ен. Сез, бер тәннең әгъз алары бул ып, нәкъ менә шуш ы
иминлект ә яшәү өчен чак ырылг ансыз бит. Рәхмәтле бул ыг ыз, 16 Мәсихнең сүз е
сездә бар мулл ыг ы белән урнашсын. Бер-берегезне һәр төрле зир әклек белән өй
рәт ег ез һәм үгетләг ез. Рәхмәт әйт еп, Аллаһ ыг а мәдх ия ләр, макт аул ы шиг ырьләр
һәм рух и җырлар җырлаг ыз. 17 Сез нәрс ә генә эшләс әг ез яки ни генә сөйләс әг ез
дә – барын да Хак имеб ез Гайс ә Мәсихкә тая н ып һәм Аның аша Атабыз Аллаһ ыг а
шөкер итеп эшләг ез.
Яңа тормыштагы үза ра мөнәсәбәтләр
Хат ыннар, Хак им Гайсәгә иман итүчеләр үзләрен ничек тотарга тиеш булса,
ирләрег езгә шулай буйсын ыг ыз. 19 Ирләр, хат ыннарыг ызн ы ярат ыг ыз һәм аларга
кырыс булмаг ыз. 20 Балалар, һәрнәрсәдә ата-аналарыгызның сүзен тыңлаг ыз, чөнк и
бу Хак имгә мәгък уль. 21 Аталар, балаларыг ыз кайг ыга батмасыннар өчен, аларн ы
ярсытмаг ыз. 22 Коллар, дөнья даг ы хуҗ аларыг ызга һәрнәрсәдә буйсын ыг ыз, хезмәт
итүег ез кешеләргә ярарга тырыш ып һәм күз буя п түг ел, ә тирән хөрмәт белән, Ал
лаһ ыдан курк ып, чын күңелдән булсын.
23-24 Хак имнән бүләккә мирас алачаг ыг ызн ы белеп, нәрс ә генә эшләс әг ез дә, ке
шеләр өчен түг ел, Хак им өчен эшләгәндәй, чын күңелдән башк арыг ыз, чөнк и сез
Хак им Мәсихкә хезмәт итәсез. 25 Ә хаксызл ык кыл уч ы үзенә тиешлесен алачак.
Аллаһ ы карш ында барысы да тиг ез.
18

4

Хуҗ алар, күктә сезнең дә Хуҗ аг ыз барл ыг ын истә тот ып, колларыг ызга карата
нам усл ы һәм гадел бул ыг ыз.
1

Төрле үгет-нәсыйхәтләр
Армый-талмый догада бул ыг ыз, дога кыл ып һәм шөкер итеп уяу торыг ыз. 3 Шул
ук вак ытта, Мәсих сере турында игълан итү өчен, Аллаһ ы ишек ачсын дип, безнең
өчен дә дога кыл ыг ыз – мин менә шуңа күрә тотк ынл ыкта бит. 4 Кешеләргә әлег е
сер турында тиешенчә ачык һәм аңлаешл ы итеп сөйл и алуы м өчен дога кыл ыг ыз.
5 Чит кешеләр белән аралашк анда, һәрб ер уңайл ы очракт ан файдалан ып, төпле
2

* 3:11

Вәхшиләр – грекча «барбарос», ягън и милләт е белән грек булмаг ан һәм грекча бел
мәг ән, җәм гыятьнең иң түбән катлау кешеләре. Скифлар – Кара диңг ез буен ың төньяккөнчыгышында яшәг ән хал ык.
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акыл күрсәт ег ез. 6 Сүзег ез һәрвак ыт ягымл ы, мавыкт ырг ыч һәм төпле булсын,
һәркемгә ничек җавап бирергә кирәклег ен белег ез.
Соңгы сәламнәр
Минем турыда сезгә ышан ычл ы хезмәтче һәм Хак им Гайсә эшендә хезмәттә
шебез, сөекле Тух ик имандаш ыбыз барысын да хәбәр итәр. 8-9 Хәлебез турында
белдерү һәм күңелләрег езне күтәрү өчен, мин аны сездән килгән ышан ычл ы һәм
сөекле имандашыбыз Онисим белән бергә яныг ызга җибәрәм: алар мондаг ы барлык
хәлләр турында сезгә сөйләп бирерләр. 10-11 Минем белән бергә зинданга ябылган
Аристарх сезгә сәлам тапш ыра һәм Барнабн ың ике туган энесе Марк (яныг ызга
килсә, аны кабул итег ез, дигән әмер алд ыг ыз) һәм шулай ук Юст ы дип тә аталган
Ешуа сезгә сәлам тапш ыра. Алар – с Аллаһ ы Патшал ыг ы хак ына минем белән бергә
хезмәт итүчеләр арасында Мәсихкә иман итүче яһүд иләрнең бердәнберләре. Алар
миңа зур юан ыч булд ылар. 12 Сездән килгән Эпафрас, Мәсих Гайсә кол ы, сәлам
тапш ыра. Аллаһ ын ың бар ихт ыя ры белән җитлеккән бул уы г ыз һәм иманда тору
ыг ыз өчен, ул һәрвак ыт сезнең хакк а бик тырыш ып дога кыла. 13 Аның турында
шаһ итл ык бирәм: ул сезнең һәм Лауд икея, Һиерапол ис шәһәрендәг еләр хак ына бик
авыр хезмәт башк ара. 14 Без яратк ан табиб Лүк һәм Димас сезне сәламл и. 15 Лау
дикея дәг е имандашларга, Нумфага һәм аның өендә җыела торган иман итүчеләр
бердәмлег енә сәлам әйтег ез.
16 Бу хатны укып чыккач, аны Лаудикеядәге иман итүчеләр бердәмлегендә дә
укысыннар өчен җибәрегез, ә Лаудикея бердәмлегенә язылган хатны сез дә укыгыз.
17 Архипка: «Кара, Хакимбездән кабул иткән хезмәтне ахырына җиткер», – дип әй
теп куегыз.
18 Бу сәламне мин, Паул, үз кул ым белән язам. Минем зинданда утыруы мн ы
онытмаг ыз. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.
7
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1

Паулдан
тессалуникәлеләргә беренче хат

Паулдан, Силастан һәм Тим утәйдән Тессал ун икәдәг е симан итүчеләр бердәм
лег енә, с Атабыз с Аллаһ ы һәм с Хак имебез Гайсә сМәсих өммәтенә* смәрхәмәт
һәм иминлек булсын.
1

Тессалун икәлеләрнең иманы
Догаларыбызда сезне искә алып, барыг ыз өчен дә һәрвак ыт Аллаһ ыга рәхмәтләр
укыйбыз. 3 Иман арк ыл ы башкарган эшләрегезне, мәхәббәт белән илһамланд ырыл
ган авыр хезмәтегезне һәм, Хак имебез Гайсә Мәсихкә өмет баглап, нык торуы г ызн ы
Атабыз булган Аллаһ ы алд ында без һәрвак ыт исебездә тотабыз.
4 Иманд ашл ар, Алл аһ ы сезне ярат а һәм без сезне сайл ап алуы н беләб ез, 5 чөн
ки без сөйләг ән с Яхш ы хәб әр сүзләрдә генә түг ел, ә кодр әт, сИзг е Рух һәм шул
хәб әрг ә тир ән ышан у белән сезг ә барып ирешт е. Берг ә булг анда, сезнең хакк а
ничек яшәг әнеб езне беләс ез бит. 6 Ул хәб әрне күп газ аплар эчендә Изг е Рухт ан
килг ән шатл ык белән кабул итеп, бездән һәм Хак имнән үрнәк алд ыг ыз. 7 Шулай
итеп, сез Макед ун ия һәм Ахая өлкәләр ендә яшәүче барл ык симан итүчеләрг ә
үрнәк булд ыг ыз. 8 сРаббы сүз е сезнең арк ыл ы Макед ун ия һәм Ахая өлкәләр ендә
генә ишет елеп калмад ы, Аллаһ ыг а иман итүег ез һәрк айда билг еле булд ы. Шуңа
күр ә безг ә таг ын нәрс әдер сөйләрг ә кир әк тә түг ел. 9-10 Безне ничек кабул итү
ег ез хак ында сөйл иләр, сез бит мәңг е тер е һәм хак Аллаһ ыг а хезмәт итү, Угл ы
Гайс әнең күкләрдән кил үен көт ү өчен, потларн ы калд ырып, Аллаһ ыг а борылд ы
гыз. Аллаһ ы Гайс әне үледән тер елтт е, Ул безне Аллаһ ын ың якынлаш ып кил үче
ачуы ннан котк арачак.
2

2

Паулның Тессалун икәдәге хезмәте

Имандашлар, үзег ез беләсез бит, сезнең янг а кил үебез файдасыз булмад ы.
Белгәнег езчә, элегрәк без Фил ипп уйда газаплар кичердек, безне хурлад ылар.
Ләк ин, көчле карш ыл ыкларг а карамастан, Аллаһ ы безг ә Үзенең Яхш ы хәб әрен
сезг ә сөйләрг ә кыюл ык бирде. 3 Өйр әт үебез ялг ыш та, бозык уйлар белән дә түг ел.
Без бер әүне дә алдарг а теләм ибез. 4 Яхш ы хәб әрне тарат у эшен ышан ып тапш ы
рырг а Аллаһ ы безне лаекл ы дип тапк ан, шуңа күр ә без Аның ихт ыя ры буенча
сөйл иб ез. Сөйләг әндә, кешеләрг ә түг ел, ә йөр әкләр еб езне сынауч ы Аллаһ ыг а
ярарг а тырышабыз.
1
2

* 1:1 Гайсә

Мәсих өммәте – Гайсә Мәсихкә иман итүче кешеләр.
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5 Белг әнег езчә, без берк айч ан да ялаг айл ан ып йә комсызл ыкн ы яшер еп сөй
ләмәдек. Аллаһ ы – Үзе моңа шаһ ит. 6 Без кешеләрдән – сездән дә, башк алардан
да – дан көтмәдек. 7 Мәсихнең срәсүлләре буларак, сездән ихт ирам таләп итә алыр
идек, ләк ин ана кеше үзенең сабыйлары турында кайг ырт к андай, яныг ызда бул
ганда, сезг ә карата ягымл ы идек. 8 Сезне шулай нык яратк анг а күр ә, Аллаһ ын ың
Яхш ы хәб әрен җиткерерг ә генә түг ел, сезнең өчен гомеребезне бирерг ә әзер идек.
Безнең өчен шунд ый кадерле булд ыг ыз. 9 Имандашлар, тырыш ып эшләвебезне һәм
авыр хезмәт ебезне хәт ерл исез бит. Сезг ә Аллаһ ын ың Яхш ы хәб әрен сөйләг әндә,
берег езг ә дә йөк булмас өчен, көне-төне эшләдек. 10 Сезнең, ягън и иман итүче
ләр алд ында, изг е, стәкъв а һәм кимчелексез булг анл ыг ыбызг а сез дә, Аллаһ ы Үзе
дә шаһ ит. 11 Ата кеше балаларына карата ничек булса, без дә һәрберег езг ә карата
шулай булд ык, һәм сез бу турыда беләсез. 12 Без сезне үгетләдек, дәртләндердек,
Үз Патшал ыг ы һәм дан ын уртаклаш ырг а чак ыруч ы Аллаһ ыг а лаекл ы торм ышта
яшәрг ә өндәдек.

Аллаһы сүз енең тәэсир итүе
Шун ың өчен дә Аллаһ ыга һәрвак ыт рәхмәтләр әйтәбез: бездән ишеткән Ал
лаһ ы сүзен сез кешенеке итеп түг ел, ә чын ында ничек булса, шулай итеп, Аллаһ ы
сүзе итеп кабул иттег ез. Ул сүз сезгә, иман итүчеләргә, тәэсир итә. 14 Имандашлар,
сез Яһүд ия дә урнашк ан, Мәсих Гайсәгә тая н уч ы Аллаһ ы бердәмлекләре кебек бул
дыг ыз: алар яһүд иләрдән җәфа чиккәндәй, сез дә үз милләттәшләрег ездән җәфа
чиктегез. 15 Яһүдиләр Хак им Гайсәне һәм спәйгамбәрләрне үтергәннәр, ә безне куып
җибәрделәр. Алар Аллаһ ыга да мәгък уль түг ел, бар кешеләргә дә карш ы. 16 Кот ыла
алсыннар дип, башк а хал ыкларга сөйләргә тел ибез, ә яһүд иләр безгә комачауларга
тырыша. Һәрвак ыт шунд ый эшләр кыл ып, алар үз сгөнаһларын артт ыра бара һәм,
ниһая ть, Аллаһ ын ың ачуы алар өстенә төшә.
13

Паулның тессалун икәлеләрне күрергә теләве
Ә без, имандашлар, сезнең белән кыск а вак ытк а аерыл ышт ык (күңелләребез
белән түг ел, тәннәребез белән генә) һәм сезне бик нык саг ын ып, үзег езне күрәсебез
килде. 18 Шуңа күрә яныг ызга барырга теләдек: мин, Паул, берн ичә тапк ыр барыр
га җыенд ым, ләк ин сшайтан безгә комачаулад ы. 19 Хак имебез Гайсә килгәндә, сез
булмасаг ыз, безнең өчен кем өмет, шатл ык һәм мактау таҗ ы бул ыр икән? 20 Әйе,
сез – безнең дан ыбыз һәм шатл ыг ыбыз!
17

3

Шуңа күр ә, бүт ән көт еп тора алмад ык, Афинада үзеб ез генә кал ырг а бул
дык 2-3 һәм, бу эзәрлекләүләр арк асында бер ег ез дә икеләнмәс ен өчен, сезне
дәртләндер ерг ә, иман ыг ызн ы ныг ыт ырг а диг ән максат белән Мәсих турындаг ы
Яхш ы хәб әрне вәг азьләүдә Аллаһ ын ың хезмәтт әше булг ан Тим ут әй имандаш ы
бызн ы яныг ызг а җиб әрдек. Сез беләс ез бит, безг ә эзәрлекләүләр билг еләнг ән.
4 Безнең белән шунд ый эзәрлекләүләр бул ач аг ы хак ынд а алд ан, берг ә вак ыт ыбызд а
әйт кән идек һәм, белг әнег езчә, шулай булд ы да. 5 Шуңа күр ә, бүт ән көт еп тора
алмад ым, иман ыг ызн ың ныкл ыг ы хак ында белерг ә теләп, Тим ут әйне яныгызг а
1
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җиб әрдем, чөнк и, азд ыруч ы* сезне котк ыг а керт кән һәм хезмәт еб ез бушк а кит
кән, дип хәв ефләндем.
Тимутәйнең куа нычлы хәбәре
6 Ә хәз ер Тим ут әй Тессал ун икәдән кайтт ы да иман ыг ыз һәм мәхәбб әт ег ез ха
кында куан ычл ы хәбәр җиткерде. Безне яхш ы уйлар белән искә алуы г ыз, без сез
не бик нык күрергә теләгәндәй, сезнең дә безне күрергә теләвег ез турында әйтте.
7 Шуң а күр ә, иманд ашл ар, иман ыг ыз турынд а ишетк әч, барл ык газ апл ар һәм
эзәрлекләүләр эчендә күңелебез юанд ы. 8 Сез Хак им Гайсәгә булган иман ыг ызн ы
нык тотасыз икән, димәк, хәзер без чыннан да яшибез. 9 Сезнең өчен һәм Аллабыз
алд ында сезнең хакк а кичергән шатл ыкларыбыз өчен Аллабызга нинд и рәхмәтләр
әйт ик икән? 10 Сезнең белән күрешергә һәм иман ыг ызга җитешмәгән нәрсәләрне
бирергә теләп, көне-төне тырыш ып дога кылабыз.
11 Атабыз булг ан Аллаһ ы Үзе һәм Хак имеб ез Гайс ә яныг ызг а барыр юлыбызн ы
турайтсын. 12 Сезгә карата булган мәхәббәтебез арткандай, Хак имебез бер-берегезгә
һәм барл ык кешеләргә карата мәхәббәтег езне дә артт ырып мул итсен. 13 Хак име
без Гайсә Үзенең изг еләре белән килгәндә, Атабыз Аллаһ ы алд ында керсез, изг е
бул уы г ызн ы теләп, шулай итеп йөрәкләрег езне ныг ытсын.

4

Аллаһының теләге: изге булыгыз

Аллаһ ыга яракл ы бул у өчен, ничек яшәргә кирәклег е турында өйрәткән идек,
һәм сез шул өйрәт үләр буенча яшисез. Ә хәзер, имандашлар, без Хак им Гайсә
хак ына таг ын да зуррак тырышлыклар куюыг ызны үтенеп сорыйбыз. 2 Гайсә Мәсих
нең вәк аләте белән сезне нәрсәләргә өйрәткәнебез турында беләсез бит. 3 Аллаһ ы
сезнең изг е бул уы г ызн ы, азг ынл ыктан тыел ып торуы г ызн ы тел и. 4 Һәрберег ез үз
тәнен изг електә һәм кадерләп сакларга өйрәнсен иде. 5 Аллаһ ын ы белмәгән смәҗ ү
силәрдәй дәрт һәм шәһвәт* кушк анга иярмәг ез. 6 Монд ый очракларда берег ез дә
үзенә файда эзләп, имандаш ына* карш ы явызл ык кылмасын, чөнк и анд ый эшләр
кылган һәр кеше Хак им тарафыннан җәзага тарт ылачак. Без сезгә бу турыда кисәт ү
ясап әйт кән идек инде. 7 Аллаһ ы безне шакш ы бул ырга түг ел, ә изг е бул ып яшәргә
чак ырд ы бит. 8 Шуңа күрә бу өйрәт үләрне кире каг уч ы зат кешеләрне түг ел, ә сезгә
Үзенең Изг е Рух ын җибәрүче Аллаһ ын ы кире кага.
9 Имандашларыг ызн ы ярат уг а килг әндә, бу турыда язып торун ың кир әг е юкт ыр,
чөнк и Аллаһ ы сезнең үзег езне бер-берегезне ярат ырга өйрәтте 10 һәм, чынлап та,
сез бөтен Макед ун ия өлкәсендәг е барл ык имандашларн ы яратасыз. Сездән үтенеп
сорыйбыз, имандашлар: таг ын да ныграк тырыш ыг ыз.
11 Без кушканча, тыныч яшәргә, үз эшегез белән генә шөгыльләнергә һәм үз кул
ларыгыз белән эшләп табарга тырышыгыз. 12 Шулай эшләсәгез, чит кешеләр алдында
тормышыгыз хөрмәт уятыр, үзегезнең ихтыяҗларыгызда беркемгә дә бәйле булмассыз.
1

* 3:5 Азд ыр учы

– ибл ис диг ән мәгънәдә.
– җенси дәрт.
4:6 ...иманд ашын а... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: туг ан ын а.

* 4:5 Шәһвәт
*
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Хак им Гайсәнең килүе
13 Имандашлар, өметс ез кешеләрдәй кайг ырмавыг ызн ы теләп, үлем йок ысына
киткәннәр турында белдерәсебез килә. 14 Без Гайсәнең үлгәненә һәм үледән те
релгәненә ышанабыз, шуңа күрә Гайсәгә иман итеп, үлем йок ысына киткәннәрне
Аллаһ ы Аның белән алып киләчәг енә дә ышанабыз. 15 Хәзер сезгә әйтәчәк сүзлә
ребез Хак им Гайсәнеке. Без, исәннәр – Хак им килгәнче яшәя чәк кешеләр – үлем
йок ысына киткәннәрдән алдарак булмабыз. 16 Боерык ишетелгәндә, җитәкче сфә
рештә һәм Аллаһ ы бырг ысын ың тавыш ы аст ында күкләрдән Хак им Үзе төшәчәк
һәм Мәсихкә ышан ып үлгәннәр беренче бул ып тереләчәкләр. 17 Шуннан соң без,
исәннәр – монда калганнар – һавада Хак имне карш ы алу өчен, алар белән бергә
бол ытларда һавага алыначакбыз һәм без шулай мәңг егә Хак имебез белән бергә
булачакбыз. 18 Бер-берегезне шуш ы сүзләр белән дәртләндерег ез.

5

Бу хәлләрнең кайчан булачагы турында язуыбызның кирәге юк, имандашлар,
чөнки сез үзегез бик яхшы беләсез: Раббы көне, төнлә карак кергәндәй, көтмә
гәндә килеп җитәчәк. 3 Кешеләр: «Бар да тыныч, куркыныч түгел», – дип әйткәндә,
авырлы хатын-кызның бала тудыру газаплары җиткәндәй, кинәт һәлакәт килер, һәм
алар качып котыла алмаслар. 4 Ә сез, имандашлар, караңгылыкта түгел, шуңа күрә
ул көн сезгә карак кебек көтмәгәндә килмәяч
 әк. 5 Сез барыгыз да – яктылык һәм
көн балалары. Без төннеке һәм караңгылыкныкы түгел. 6 Шулай итеп, башкалардай
йоклап ятмыйк, уяу һәм аек булыйк. 7 Йоклаучылар төнлә йоклыйлар, эчеп исерү
челәр төнлә эчеп исерәләр. 8 Ә без, яктылык балалары булганга күрә, иманны һәм
мәхәббәтне көбә кием итеп, котылуга булган өметне тимер башлык итеп киеп аек
булыйк. 9 Аллаһы безне ачуга дучар итү өчен түгел, ә Хакимебез Гайсә Мәсих аркы
лы котылу алу өчен билгеләде. 10 Мәсих, исән булсак та, үлем йокысында булсак та,
Аның белән бергә яшәвебезне теләп, безнең өчен үлде. 11 Шуңа күрә хәзер ничек
эшләсәгез, бер-берегезне шулай дәртләндерегез һәм рухи яктан ныгытыгыз.
1
2

Паулның үгет-нәсыйхәте
Имандашлар, араг ызда авыр хезмәт куюч ы, Хак им исеменнән сезг ә үгетнәсыйхәт һәм юнәлеш бирүче кешеләрне хөрмәт итег ез. 13 Хезмәтләре өчен аларга
бик ихт ирамл ы бул ыг ыз һәм аларн ы ярат ыг ыз. Бер-берегез белән тын ыч яшәг ез.
14 Сездән, имандашлар, үтенеп сорыйбыз: эшс ез утыруч ыларн ы үгетләг ез, курк а
торганнарның күңелләрен күтәрегез, хәлсезләргә ярдәм итегез. Бар кешеләргә карата
түземле бул ыг ыз. 15 Караг ыз аны, берәү дә явызл ыкк а явызл ык белән җавап бир
мәсен. Һәрвак ыт бер-берегезгә һәм бар кешеләргә яхш ыл ык эшләргә тырыш ыг ыз.
16 Һәрв ак ыт шатлан ыг ыз. 17 Берт укт аусыз дог а кыл ыг ыз. 18 Нинд и генә хәлдә
булсаг ыз да, Аллаһ ыга рәхмәтләр әйтег ез, чөнк и сездән, Гайсә Мәсихнеке булган
кешеләрдән, Аллаһ ы шун ы тел и.
19 Изг е Рухн ы сүндермәг ез. 20 Пәйг амб әрлек итүг ә кимс ет еп карау булмасын.
21 Аллаһ ыданм ы, түг елме икәнен бел ү өчен, бар нәрс әне сынап караг ыз, яхш ы
лыкта бул ыг ыз, 22 һәртөрле явызл ыктан читкә китег ез.
12
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23 Тын ычл ык чыг анаг ы булг ан Аллаһ ы Үзе сезне бөт ен килеш изг е итс ен. Хак и
мебез Гайсә Мәсих килгәндә, Ул бөтен барл ыг ыг ызн ы: рух ыг ызн ы да, күңелег езне
дә, тәнег езне дә саф килеш сакласын. 24 Сезне Чак ыруч ы мон ы эшләя чәк, чөнк и
Ул ышан ычл ы.
25 Имандашлар, безнең өчен дог а кыл ыг ыз. 26 Бар имандашларн ы изг е үбү белән
сәламләг ез. 27 Хак имнең абруе белән таләп итәм: бу хатн ы барл ык имандашларга
укыг ыз. 28 Хак имебез Гайсә Мәсихнең мәрхәмәте сезнең белән булсын.
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Паулдан
тессалуникәлеләргә икенче хат

1

Паулдан, Силастан һәм Тим утәйдән Тессал ун икәдәг е симан итүчеләр бердәм
легенә, с Атабыз с Аллаһ ы һәм с Хак имебез Гайсә сМәсих өммәтенә* сәлам. 2 Сезгә
Атабыз Аллаһ ыдан һәм Хак имебез Гайсә Мәсихтән смәрхәмәт һәм иминлек булсын.
1

Хак им Гайсәнең Аллаһының гад ел хөкеме белән килүе
Без һәрвак ыт сезнең өчен Аллаһ ыга рәхмәтләр әйт ергә тиеш, имандашлар.
Шулай эшләү дөрес, чөнк и сезнең иман ыг ыз ныг ыганнан ныг ый, һәрк айсыг ыз
ның бер-берегезгә булган мәхәббәте арта бара. 4 Шуңа күрә, барл ык эзәрлекләүләр
һәм газаплар кичергәндәг е түземлег ег ез, иман ыг ыз белән Аллаһ ын ың бердәмлек
ләре алд ында мактанабыз. 5 Боларн ың барысы да Аллаһ ы хөкеменең гадел икәнен
күрсәтә. Нәт иҗәдә, сез с Аллаһ ы Патшал ыг ына керергә лаекл ы дип санал ырсыз:
аның хак ына газап чигәсез дә бит инде. 6 Аллаһ ы гадел: газап чиг үег ез өчен, гаепле
кешеләргә кайгы-хәсрәт бирә, 7-8 ә сезгә, җәфа чиг үчеләргә, һәм безгә тын ычл ык
бүләк итә. Ул мон ы, Хак им Гайсә көчле сфәрештәләре белән ялк ынлан ып янып
торган утта пәйда бул ып, күкләрдән төшкәндә эшләр. Хак им Гайсә Аллаһ ын ы
белмәүчеләрне һәм Үзе турындаг ы с Яхш ы хәбәрне тыңламауч ыларн ы җәзага тар
тыр. 9 Җәзалары – мәңг елек һәлакәт, алар Хак им хозурыннан һәм Аның шөһрәтле
кодрәтеннән аерып алын ырлар. 10 Хак им Үзенең сизг еләреннән дан, Үзенә иман
китергәннәрнең барысыннан да мактау кабул итү өчен килгән көнне, сез дә алар
арасында бул ырсыз, чөнк и сөйләгән хәбәребезгә ышанд ыг ыз.
11 Шуңа күр ә, без һәрв ак ыт сезнең өчен дог а кылабыз, Аллабыз сезне Үзе ча
кырган торм ыш юлына лаекл ы итсен, һәр яхш ы ния тне һәм иман эшен Үзенең
кодрәте белән төгәлләсен, дип үтенәбез. 12 Аллаһ ын ың һәм Хак имебез Гайсә Мә
сихнең мәрхәмәте белән Хак имебез Гайсә исеме сездә шулай данлан ыр һәм үзег ез
дә Аның аша данлан ырсыз.
3

2

Канунсыз кеше турында

1 Хак имеб ез Гайс ә Мәсихнең кил үе һәм янына җые лачаг ыбыз турында язып
китәбез. Имандашлар, сездән үтенеп сорыйбыз: 2 ашыг ыч фикер йөртеп, акы
лыг ызн ы югалт маг ыз. сРаббын ың көне җитте, дип рух игълан иткән пәйгамбәрлек
сүзе дә, яки кемдер әйт кән сүз дә, яки янәсе бездән килгән хат та сезне борч ыма
сын. 3 Караг ыз аны, сезне беркем дә алдамасын. Аллаһ ыдан баш тартм ыйча һәм

* 1:1 Гайсә

Мәсих өммәте – Гайсә Мәсихкә иман итүче кешеләр.
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һәлакәткә дучар ителгән кан унсыз кеше килм ичә торып, ул көн җитмәя чәк. 4 Ул
кеше алла дип аталган һәм кешеләр табына торган һәр нәрсәгә карш ы чыг ып, үзен
югары күтәрәчәк, с Аллаһ ы йорт ына кереп утырачак һәм үзен Аллаһ ы дип игълан
итәчәк. 5 Мин яныг ызда булганда, шул турыда сөйләгәнемне хәтерләм исезмен и?
6 Кан унсыз кешег ә билг еләнг ән вак ытт ан алд ан килерг ә ирек бирм ичә, аны
нәрсә тотк арлап торуы н сез хәзер беләсез. 7 Кан унсызл ыкн ың яшерен көче ин
де эшкә тот ынган, ләк ин тотк арлауч ы үзе киткәнче тотк арлавын дәвам иттерер.
8 Шунда кан унсыз кеше пәйда бул ыр, Хак им Гайс ә аны тын ы белән үтер еп, кил үе
нең балк ыш ы аны юк итәчәк. 9 сШайтан тәэсирендә кан унсыз кеше зур көч, ялган
галәмәтләр, могҗ изалар күрсәтеп килер, 10 һәртөрле явыз хәйләләрне һәлакәткә
баруч ыларга карш ы куллан ыр. Алар һәлакәткә баралар, чөнк и үзләрен котк ара
алырдай хак ыйк атьне ярат удан баш тартт ылар. 11 Шуңа күрә, Аллаһ ы аларга зур
буталч ыкл ык җибәрер, һәм алар ялганга ышан ырлар. 12 Нәт иҗәдә, хак ыйк атькә
ышанм ыйча явызл ыктан тәм табуч ылар хөкем ителерләр.
Аллаһы сезне сайлад ы: нык торыгыз
Имандашлар – Хак имебезнең сөеклеләре, сезнең өчен һәрвак ыт Аллаһ ыга
рәхмәтләр әйтергә тиешбез, чөнк и Рухн ың сезне изг е итүе һәм хак ыйк атькә ыша
нуы г ыз арк ыл ы Аллаһ ы беренче бул ып котк ару өчен сезне сайлад ы. 14 Аллаһ ы сезне
моңа, Хак имебез Гайсә Мәсихнең сшөһрәтенә иреш үег езне теләп, без сөйләгән Ях
шы хәбәр арк ыл ы чак ырд ы. 15 Шуңа күрә, имандашлар, нык торыг ыз, без сөйләгән
яки хатлар аша сезгә җиткергән өйрәт үләрдән тайп ылмаг ыз.
16 Хак имеб ез Гайс ә Мәсих Үзе һәм безг ә мәхәбб әт ен күрс әткән, Үзенең мәрхә
мәтлелег ендә мәңг елек юану, какшамас өмет биргән Атабыз Аллаһ ы 17 күңеллә
рег езне юатсын, һәртөрле яхш ы эшләрне башк арырга һәм яхш ы сүзләр сөйләргә
сезгә көч бирсен.
13

3

Дога кылу турында үтенү

Әйт елгәннәргә өстәп, шун ы сорыйбыз, имандашлар: башк а җирләрдә дә
Раббын ың сүзе үзег ездә кебек тиз таралсын һәм ихт ирам ителсен дип, безнең
өчен дога кыл ыг ыз. 2 Шулай ук бозык һәм явыз кешеләрдән арынсак иде, дип дога
кыл ыг ыз, бар кешеләр дә иман итм иләр бит.
3 Ә Хак им Гайс ә Ул ышан ычл ы. Ул сезне ныг ыт ыр һәм явыздан саклар. 4 Без
кушк аннарн ы хәзер дә, киләчәктә дә башк аруы г ызга Хак имгә тая н ып ышанабыз.
5 Хак им йөр әкләр ег езне Аллаһ ын ың мәхәбб әт енә һәм Мәсих бир ә торг ан түз ем
лелеккә юнәлтсен.
1

Ялкаулык турында кисәтү
Имандашлар! Хак имебез Гайсә Мәсих исеменнән сезгә әмер бирәбез: бездән
кабул итеп алган өйрәт үләр буенча яшәмичә, ялкаулыкта гомер кичерә торган иман
дашлар белән аралашмаг ыз. 7 Безнең үрнәк буенча ничек яшәргә тиеш икәнег езне
үзег ез беләсез. Без араг ызда яшәгәндә ялк ауланмад ык. 8 Беркемнең дә икмәг ен
бушлай ашамад ык, берег езгә дә йөк булмас өчен, көне-төне тырыш ып эшләдек.
6
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9 Сорарг а хак ыбыз булмаг ан өчен түг ел, ә ияр еп эшләв ег езне теләп, шулай үрнәк
күрсәттек. 10 Яныг ызда булганда, сезгә: «Кем эшләргә теләм и, шул ашам ый» дигән
сүзләрне каг ыйдә итеп әйт кән идек. 11 Кайберләрег езнең ялк аул ыкк а сал ыш улары,
бернәрсә эшләм ичә башк а кешеләрнең эшләренә тыкш ын улары турында ишеттек
бит. 12 Анд ый кешеләргә Хак имебез Гайсә Мәсихнең исеме белән әмер бирәбез һәм
өнд ибез: ризыкларын, үзләре хезмәт куеп, тын ыч кына эшләп тапсыннар. 13 Ә сез,
имандашлар, яхш ыл ык эшләүдән арымаг ыз.
14 Әгәр дә бер әрс е бу хатт а язылг ан сүзләрне тыңламаса, ул кешег ә игът ибары
гызн ы юнәлтег ез һәм, аңа оят булсын өчен, аның белән аралашмаг ыз. 15 Ләк ин ул
кешене дошман дип исәпләмәг ез, ә имандаш ыбыз сыйфат ында үгетләг ез.
16 Тын ычл ык чыг анаг ы Хак им Гайс ә Үзе сезг ә һәрв ак ыт һәм һәр эшт ә иминлек
бирсен. Хак им барыг ыз белән дә булсын.
17 Мин, Паул, сәламләүләремне үз кул ым белән язам. Бу – һәр язг ан хат ымн ың
үзенә хас билгесе. 18 Хак имебез Гайсә Мәсихнең мәрхәмәте барыг ыз белән дә булсын!
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Паулдан
Тимутәйгә беренче хат
1 сКотк аруч ыбыз с Аллаһ ы

һәм өметебез сМәсих Гайсәнең әмере буенча Мәсих
Гайсә рәсүле Паулдан сәлам! 2 Имандаг ы чын угл ым Тим утәйгә с Атабыз Ал
лаһ ы вә с Хак имебез Мәсих Гайсәдән смәрхәмәт, шәфк ать, иминлек булсын.
с

Ялган тәгълиматлар турында кисәтү
Макед ун ия гә киткәндә, мин синең Эфестә кал уы ңн ы үтендем, хәзер дә ан
да бул уы ңн ы тел им. Анда кайберәүләр чит тәгъл иматк а өйрәтәләр, ә син аларн ы
туктат ырга тиеш. 4 Аларга ривая тьләргә һәм очсыз-кырыйсыз шәҗәрәләргә игът и
бар итмәскә куш. Болар бәхәсләр генә туд ыра һәм Аллаһ ы ния тенең алга кит үенә
ярдәм итм и, ә Аллаһ ы ния те иман арк ыл ы эш итә. 5 Мин кушк аннарн ың максат ы
исә – чын йөрәктән һәм саф вөҗданнан, риясыз иманнан килгән мәхәббәт. 6-7 Кай
берәүләр, болардан читләшеп, ни сөйләүләрен һәм нәрсә раслауларын аңламаган
хәлдә, сКан ун укыт уч ылары буласы килеп, буш сүзләр сөйл и башлад ылар. 8 Без
исә Кан унн ың яхш ы икәнлег ен беләбез, тик ул дөрес куллан ыл ырга тиеш. 9 Шун ы
да беләбез: Кан ун тәкъва кешеләр өчен түг ел, кан унсызлар һәм буйсынмауч ылар,
имансызлар һәм сгөнаһл ылар, Аллаһ ын ы да, изг е нәрсәләрне дә ихт ирам итмәү
челәр, атасын яки анасын үтерүчеләр һәм кеше үтерүчеләр өчен, 10 фәхешләр, ир
ләр белән җенси мөнәсәбәткә керүче ирләр, кеше урлауч ылар, ялганч ылар, ялган
шаһ итлар һәм төпле тәгъл иматк а карш ы килгән башк а һәммәсе өчен чыгарылган.
11 Шөһр әтле Аллаһ ын ың бөеклег е турындаг ы миңа ышан ып тапш ырылг ан с Яхш ы
хәбәрдә шулай өйрәтелә.
3

Аллаһының шәфкать күрсәтүе өчен рәхмәт әйтү
12 Миңа көч бирг ән Хак имеб ез Мәсих Гайс әг ә рәхмәт: Ул мине ышан ычл ы санап,
Үзенең хезмәтенә билг еләде. 13 Элек көфер сөйләүче, эзәрлекләүче һәм дорфа бул
сам да, Аллаһ ы миңа шәфк ать күрсәтте. Мәсихкә ышанмаганга, ни эшләгәнемне
белм и идем. 14 Хак имебез Мәсих Гайсәнең мәрхәмәте исә миңа Ул алып килгән
иман һәм мәхәббәт белән бергә мул итеп бирелде.
15 Мәсих Гайс ә дөнья г а гөнаһл ыларн ы котк ару өчен килде диг ән сүз хак һәм
тул ысынча кабул итүгә лаекл ы. Гөнаһл ылар арасында иң начары – мин. 16 Ләк ин,
Мәсих Гайсә бар сабырл ыг ын миндә – гөнаһл ыларн ың иң начарында күрсәтсен
дип, миңа шәфк ать кыл ынд ы. Шун ың белән Ул киләчәктә Үзенә иман итеп, мәң
гелек торм ыш алачак кешеләргә мине үрнәк итте. 17 Мәңг елек Патшага, үлемсез,
күзгә күренмәс бердәнбер Аллаһ ыга мәңге-мәңгегә хөрмәт һәм дан! Амин.

1771

I Тим утәйгә хат 1, 2, 3
18 Тим ут әй угл ым, синең хакт а элек сөйләнг ән пәйг амб әрлек сүзләр е буенча, бу
әмерне сиңа ышан ып тапш ырам: аларга тая н ып, яхш ы көрәшче бул. 19 Иман һәм
саф вөҗдан ыңн ы сакла. Кайберәүләр исә, вөҗдан ы кушк анн ы кире каг ып, иман
нарын һәлакәткә дучар иттеләр: 20 Һүменәй белән Искәндәр алар арасында иде,
аларн ы, көфер сүзләр сөйләмәскә өйрәнсеннәр дип, сшайтан кул ына тапш ырд ым.

2

Гыйбадәт кылу турында киңәшләр

Иң элек шун ы үтенәм: тул ысынча диндарл ык һәм сафл ык белән гаугасыз
вә тын ыч гомер кичерик дип, бар кешеләр һәм шулай ук патшалар, хак им ия т
кешеләре өчен сораг ыз, дога кыл ыг ыз, ялварыг ыз, шөкер итег ез. 3 Бу Котк аруч ы
быз Аллаһ ы алд ында яхш ы һәм мәгък уль. 4 Ул барл ык кешеләрнең кот ыл уы н һәм
хак ыйк атьне тан уларын тел и.
5-6
Аллаһ ы бер,
Аллаһ ы белән кешеләр арасында арадашч ы да бер,
Ул – бар кешеләр кот ылсын өчен,
Үз торм ыш ын биргән Кеше – Мәсих Гайсә:
кирәкле вак ытта Аллаһ ы бу турыда шаһ итл ык бирде.
7 Мин бу хәб әрне игълан итүче һәм рәсүл, яһүд и булмаг аннарг а иман һәм хак ый
кать өйрәт үче итеп куелд ым. Мин дөресен сөйл им, ялганлам ыйм.
8 Инде шун ы тел им: ир-атлар һәр җирдә рух и якт ан саф бул ып, ярсым ыйча вә
бәхәсләшм ичә, кулларын күтәреп дога кылсыннар. 9 Хатын-кызларга исә әдәп
лелек саклап, тыйнак һәм килешле киенергә кирәк. Алар үзләрен алт ын, энҗе,
кыйммәтле кием белән һәм чәчләрен үреп түг ел, 10 ә игелекле эшләр белән бизә
сеннәр. Үзләрен Аллаһ ыга баг ышлаган хат ыннар нәкъ шулай эшләргә тиешләр
дә. 11 Хатын-кыз күндәмлек белән тавыш-тынсыз гына өйрәнсен. 12 Хатын-кызга
ир-атны өйрәтергә, аның өстеннән баш бул ырга рөхсәт итм им, ул тавыш-тынсыз
булсын. 13 Башта Адәм, аннан соң Һава ярат ылган бит, 14 һәм Адәм алданмаган,
хатын-кыз, алдан ып, әмерне бозган. 15 Әмма әдәплелек белән иман, мәхәббәт һәм
әүлия лектә торса, ул ана бул у вазифасын үтәп* кот ылачак.

3

1-2

Бердәмлек җитәкчеләре
1 сИман

итүчеләр бердәмлег енең җит әкчес е бул ырг а омт ыл уч ы кеше игелек
ле эш кыл ырг а тел и диг ән сүзләр хак. 2 Ул җит әкче исә бер гаепс ез, бер генә
хат ынн ың ире, тотнакл ы, төпле, әдәпле, кунакч ыл, өйр әт ерг ә сәләтле бул ырг а,
3 эчкече, суг ыш чукм ары, байл ыкк а комсыз түг ел, йомш ак күңелле, тат ул ык сө
юче бул ырг а, 4 үз гаиләс е белән ост а идар ә итүче, балаларын бөт ен хөрмәт белән,
күндәм итеп тәрбия ләүче бул ырг а тиеш. 5 Әгәр үз йорт ы белән идар ә итә белмә
сә, ул Аллаһ ы бердәмлег е турында ничек кайг ырт а алыр соң? 6 Тәкәбб ерләнеп,
с
ибл ис төшкән хөкемг ә төшмәс өчен, әле генә иманг а килг ән бул ырг а тиеш тү
гел. 7 Хурл ыкк а һәм ибл ис тоз аг ына төшмәс өчен, чит кешеләр арасында да ул
абруйл ы бул ырг а тиеш.

* 2:15 ...ана бул у ваз иф асын үтәп...

– Бу сүзләрне «бала табуч ы бул ып» дип тә аңларг а мөмк ин.
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Бердәмлек ярдәмчеләре
8 Шулай ук бердәмлек ярдәмчеләр е дә икейөзле, эчәрг ә ярат уч ы, хурл ыкл ы та
бышк а омт ыл учан булмаск а, 9 иман ыбызн ың Аллаһ ы тарафыннан ачылган серен
саф вөҗдан белән саклауч ы бул ырга тиеш. 10 Аларн ы да башта сынап карасыннар,
әгәр кимчелексез бул ып чыксалар, алар ярдәмчеләр бул ып хезмәт итсеннәр. 11 Шу
лай ук хатын-кызлар* да яла якм ый торган, тотнакл ы, һәрнәрсәдә тугрыл ыкл ы,
ихт ирамга лаек бул ырга тиеш.
12 Бердәмлек ярдәмчес е бер генә хат ынл ы, балаларын тәрбия л и һәм гаилә эш
ләре белән яхш ы идарә итә бел үче бул ырга тиеш. 13 Үз хезмәтләрен яхш ы башк а
руч ылар абруйл ы дәрәҗәгә ия була, Мәсих Гайсәгә булган иманнары ниг езендә
кыюл ыклары арта. 14 Мин мон ы тиздән яныңа килеремә өметләнеп язам. 15 Әгәр
мин тотк арлансам, хак ыйк ать терәг е һәм ниг езе булган мәңг е тере Аллаһ ы бер
дәмлег ендә, димәк, с Аллаһ ы йорт ында син үзеңне ничек тотарга кирәклег ен монда
язганнарымнан белә алырсың. 16 Иман ыбызн ың сере бөек бул уы бәхәссез:
Ул кеше тәнендә пәйда булд ы,
с
Изг е Рух тарафыннан хак дип күрсәтелде,
Аны сфәрештәләр күрде,
Ул хал ыклар арасында вәгазьләнде,
дөнья да иман белән кабул ителде,
дан белән күккә ашырылд ы.

4

Тимутәйгә киңәшләр

1 Изг е Рух ачык әйт ә: ахыр заманда кайб ер әүләр, алдакч ы рухларг а һәм җен
өйрәт үләренә колак сал ып, иманнан кире чиг енерләр. 2 Монд ый өйрәт үләр
икейөзле ялган сөйләүчеләрдән килер. Аларның вөҗданнары тою сәләтен югалткан.
3 Бу ялг анч ылар ник ахлаш ун ы тыя лар һәм кайб ер ризыкларн ы ашамаск а куша
лар. Ә Аллаһ ы ризыкларн ы иман итүчеләр вә хак ыйк атьне бел үчеләр шөкер итеп
кабул итсеннәр өчен булд ырган. 4 Аллаһ ы булд ырган һәрнәрсә яхш ы һәм шөкер
итеп кабул ителсә, һичнәрсә кире каг ылмаск а тиеш, 5 чөнк и ул Аллаһ ы сүзе һәм
дога белән изг е кыл ына.
6 Иман сүзләр е һәм үзең иярг ән яхш ы тәгъл имат белән рух и якт ан баеп, бу нә
сыйхәтләрне имандашларга өйрәтсәң, Мәсих Гайсәнең яхш ы хезмәтчесе бул ырсың.
7 Имансыз һәм юк-бар рив ая тьләрне кир е как, ә үзеңне ихлас күңелдән табын уг а
күнектер. 8 Тән күнекмәсенең файдасы аз, ә инде ихлас күңелдән табын у һәрнәр
сәгә файдал ы, чөнк и ул хәзерг е һәм киләчәк торм ышн ы вәгъдә итә. 9 Бу сүзләр хак
һәм тул ысынча кабул итүгә лаекл ы. 10 Мон ың өчен без авыр хезмәт башк арабыз
һәм ашк ынабыз, чөнк и барл ык кешеләрне, бигрәк тә иман итүчеләрне Котк аруч ы
мәңг е тере Аллаһ ыга өмет багл ыйбыз.

* 3:11 Хатын-кызлар

– бу сүзне болай да аңларг а мөмк ин: «хатын-кыз ярдәмчеләр» яисә «яр
дәмчеләрнең хат ыннары».
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11 Боларн ы башк аларг а тапш ыр һәм өйр әт. 12 Синең яшьлег еңә һичкем түб әнсет еп
карамасын, сөйләмдә, үз-үзеңне тот ыш ыңда, мәхәббәттә, иманда, сафл ыкта иман
итүчеләргә үрнәк бул. 13 Мин килеп җиткәнче, сИзг е язман ы бердәмлек алд ында
укы, вәгазь сөйлә һәм өйрәт. 14 сӨлкәннәр өстеңә кулларын куйганда, пәйгамбәр
сүзе аша бирелгән рух и сәләтеңне игът ибарсыз калд ырма. 15 Алга китешең һәркемгә
ачык күренсен өчен, шулар белән шөг ыльлән, үзеңне шуларга баг ышла. 16 Үз-үзеңне
һәм өйрәт үләреңне күзәтеп тор һәм тайп ылм ыйча боларн ы башк аруы ңн ы дәвам
ит. Шулай эшләсәң, үзеңне дә, тыңлауч ыларыңн ы да котк арырсың.

5

Тол хатыннар, өлкәннәр, коллар турында киңәш

Өлкән яшьтәг е ир-атларны шелтәләмә, атаңн ы үгетләгәндәй үгетлә. Яшь
ир-атларны – кардәшләреңне үгетләгәндәй, 2 өлкән хат ыннарн ы – анаңн ы
үгетләгән кебек, яшь хат ыннарн ы бар сафл ык белән кыз кардәшләреңне үгетләгән
кебек нәсыйхәт ит.
3 Чыннан да, ялг ыз тол хат ыннарг а хөрмәт күрс әт. 4 Ә тол хат ынн ың балалары яки
оныклары булса, алар башта, ата-аналары һәм әби-бабалары хак ында кайг ырт ып,
иманнарын эштә күрсәтергә өйрәнсеннәр, чөнк и Аллаһ ы шун ы тел и. 5 Чыннан
да, тол һәм ялг ыз хат ын Аллаһ ыга өмет багл ый һәм, Аллаһ ыга ялварып, көне-төне
дога кыла. 6 Кәеф-сафа корып яши торган тол хат ынн ы исә тере көе үле дип са
нарга була. 7 Кимчелексез булсыннар өчен, бу турыда кешеләрнең күңеленә сеңдер.
8 Әгәр дә бер әү кардәш-ырулары, бигр әк тә якыннары хак ында кайг ырт м ый икән,
ул иман ыннан ваз кичкән һәм имансыздан да начаррак була.
9 Бердәмлект әг е толлар исемлег енә* алтм ыш яше тулг ан һәм бер ирнең генә ха
тын ы булган толлар кертелергә мөмк ин. 10 Аның игелекле эшләр кыл уы билг еле
бул ырга тиеш: балалар тәрбия ләп үстергән, кунакч ылл ык күрсәткән, имандаш
ларын ың аякларын юган*, авырл ык килгәннәргә ярдәм иткән һәм үзен һәртөрле
игелекле эшкә баг ышлаган.
11 Яшь тол хат ыннарн ы исә исемлеккә керт мә, чөнк и алар, җенси теләккә бир е
леп, үзләрен Мәсихкә баг ышлаудан тукт ыйлар һәм таг ын ник ахк а керергә тел иләр
12 һәм, шулай итеп, бер енче вәгъдәләр ен бозып, үзләр ен хөкемг ә дучар итәләр.
13 Шун ың өст енә алар, өйдән-өйгә йөр еп, эшлекс ез бул ырг а күнег әләр, эшс ез йө
реп кенә калм ыйлар, тиешсез нәрсәләр сөйләп гайбәт саталар һәм кеше эшенә
тыкш ыналар. 14 Шуңа күрә мин, яманатын сатар өчен, дошманнарга һичн инд и
сәбәп бирмәс өчен, яшь тол хат ыннарн ың ник ахк а керүен, балалар туд ыруы н,
йорт-җирне карауларын тел им. 15 Инде кайберәүләр, дөрес юлдан читкә борыл ып,
шайтан юлына баст ылар бит.
16 Әгәр нинд идер иман итүче хат ынн ың гаиләсендә толлар булса, бердәмлек алар
өчен мәшәк атьләнмәсен һәм чыннан да тол булган хат ыннарга ярдәм итә алсын
өчен, ул аларга үзе ярдәм итәргә тиеш.
1

* 5:9 Толл ар исемл ег е

– иман итүчеләр бердәмлег ендә чын тол хат ыннарн ың рәсм и исемлег е
төзелг ән һәм бердәмлек тарафыннан аларг а матд и ярдәм күрсәт елерг ә тиеш булг ан.
* 5:10 Аякл арны юу – кун акч ылл ык билг ес е. Бу эшне гадәтт ә колл ар башк арг ан.
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Бердәмлек өлкәннәре
17 Яхш ы җит әкчелек итүче өлкәннәр, бигр әк тә Аллаһ ы сүз ен белдерүдә һәм өй
рәт үдә авыр хезмәт башк аруч ылар хөрмәт һәм хезмәт хак ын алырга лаекл ы бул ып
саналсыннар. 18 Изг е язма болай ди бит: «ашл ык суг уч ы үгезнең авызын бәйләп
куйма»* һәм «эшче хезмәт хак ына лаек». 19 Өлкәнгә карш ы шик ая тьне* ике яки өч
шаһ ит булганда гына кабул ит. 20 Башк аларда да курк у тусын өчен, гөнаһ кыл уч ы
ларн ы барысы алд ында фаш ит.
21 Аллаһ ы, Мәсих Гайс ә һәм сайланг ан фәр ешт әләр алд ында мин синнән үтенеп
сорыйм: алдан ук тискәре карашта торм ыйча һәм берья кл ыл ык күрсәтм ичә, бу ка
гыйдәләрне куллан. 22 Хезмәткә сайлау билг есе итеп, һичкем өстенә ашыг ычл ык
белән скулларыңн ы куйма һәм башк аларн ың гөнаһларына катнашма, үзеңне саф
тот. 23 Бүтән коры су гына эчмә, карын ың һәм еш авырмас өчен бераз шәраб та эч.
24 Кайб ер кешеләрнең гөнаһлары билг еле инде һәм турыдан-туры хөкемг ә илт ә
ләр, ә кайберләренең гөнаһлары исә соңрак ачыл ыр. 25 Шул ук рәвештә игелекле
эшләр дә билг еле, әгәр кайберләре билг есез икән, яшереп кал у мөмк ин булмас.

6

Коллар һәм хуҗалар

Аллаһы исемен һәм тәгълиматыбызны һичкем хурламасын өчен, коллык бога
вындагылар үз хуҗаларын барлык ихтирамга лаеклы дип санарга тиеш. 2 Хуҗала
ры иманлы булганнар, бер-берсе белән имандаш булганлыктан, аларга хөрмәтләрен
азрак күрсәтергә тиеш түгел, тик тагын да күбрәк хезмәт итсеннәр, чөнки хезмәттән
файда казанучы хуҗалар – газиз иманлылар. Боларны өйрәт һәм нәсыйхәт ит.
1

Ялган тәгълимат һәм чын байлык
Әгәр кем дә кем, башк а бер нәрсәгә өйрәтеп, Хак имебез Гайсә Мәсихнең хак
сүзләре һәм иман ыбызга туры килгән өйрәт ү белән килешм и икән, 4 ул тәкәббер,
һичнәрсә белм и, бәхәсләшергә һәм сүз көрәштерергә һәвәс. Болардан көнчелек,
низаг, хурлау, мәкерле шиклән ү килеп чыга, 5 акылларына зыя н килгән һәм ха
кыйк атьтән мәхрүм калган кешеләр арасында фикер карш ыл ыклары туа. Алар өчен
Аллаһ ыга табын у – жиңел табыш алу ысул ы гына.
6 Кеше үзендә булг аннар белән канәг ать икән, Аллаһ ыг а иман итү – чынлап
та, зур табыш ул. 7 Без дөнья га һичнәрсә алып килмәдек, аннан һичнәрсә алып
та китә алмабыз. 8 Ризыг ыбыз һәм кием-салымыбыз булса, шун ың белән канәгать
бул ыйк. 9 Инде баерга теләүчеләр исә котк ыга һәм бик күп акылсыз, зарарл ы те
ләкләр тозаг ына төшәләр. Бу инде кешеләрне афәткә һәм һәлакәткә китерә. 10 Бар
явызл ыкн ың башланг ыч ы – акчага хирысл ык. Кайберәүләр, моңа бирелеп, иман
нан читләшкәннәр һәм үз-үзләрен күп кайг ыларга дучар иткәннәр.
11 Ә син, Аллаһ ы кешес е, болардан кач һәм стәкъв ал ыкк а, диндарл ыкк а, иманг а,
мәхәббәткә, түземлелеккә һәм басынк ыл ыкк а омт ыл. 12 Иман өчен яхш ы көрәшеп,
3

* 5:18 Караг ыз:
* 5:19 Шик ая ть

«Кан ун», 25:4.
– кешенең гаебен күрсәткән сүз яки әләк.
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мәңг елек торм ышк а ия бул. Син, күп шаһ итлар алд ында үз иман ыңн ы тан ыганда,
шул мәңг елек торм ышк а чак ырылд ың. 13 Һәрнәрсәгә тереклек бирүче Аллаһ ы ал
дында һәм Понт и Пилатк а шаһ итл ык биреп, иманн ы тан ыган Мәсих Гайсә хозу
рында сиңа 14 Хак имебез Гайсә Мәсих килгәнгә кадәр, әмеремне тел тидермәслек
һәм кимчелексез итеп башк арырга кушам.
15-16 Шөһр әтле һәм бердәнб ер Хөкемдар,
патшаларн ың Патшасы һәм хак имнәрнең Хак име*,
бердәнбер үлмәс*, якын бара алмасл ык якт ыл ыкта торуч ы,
һичбер кеше күрмәгән һәм күрүе дә мөмк ин булмаган Аллаһ ы*
Мәсихне үз вак ыт ында күрсәтәчәк.
Аллаһ ыга хөрмәт һәм мәңг елек хак имлек! Амин.
17 Бу дөнья н ың байларын кис әт: алар тәкәбб ерләнмәс еннәр һәм ышан ычсыз бай
лыкк а түг ел, хозурлан у өчен безгә һәрнәрсәне мул итеп бирүче Аллаһ ыга өмет баг
ласыннар. 18 Яхш ыл ык кыл ырга, игелекле эшләре белән бай һәм юмарт бул ырга,
үзләрендә булганн ы башк алар белән бүлешергә әзер торсыннар, дип кисәт аларн ы.
19 Шул рәв ешчә, чын торм ышк а иреш ү өчен, киләчәккә ныкл ы ниг ез бул ырл ык
хәзинә тупларлар.
20 Әй, Тим ут әй! Үзеңә ышан ып тапш ырылг анн ы сакла. Имансыз буш сүзләр,
урынсызга гыйлем дип атал ып та, дөреслеккә туры килмәгән нәрсәләрдән читтә
тор. 21 Кайберәүләр, шуларга бирелеп, иманнан читләштеләр.
Мәрхәмәт сезнең белән булсын.

* 6:15-16 Караг ыз:

«Кан ун», 10:17.
«Зәбур», 101:28.
6:15-16 Караг ыз: «Чыг ыш», 33:20.

* 6:15-16 Караг ыз:
*
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Паулдан
Тимутәйгә икенче хат
1-2 с Алл аһ ы

ихт ыя ры белән сМәсих Гайс әнең срәсүле Паулдан сөекле угл ым
Тим ут әйг ә сәлам. Аллаһ ы тарафыннан вәгъдә ителг ән, Мәсих Гайс ә белән
берлектәг е торм ыш хак ында игълан итәрг ә җиб әрелдем мин. с Атабыз Аллаһ ыдан
вә с Хак имеб ез Мәсих Гайс әдән сиңа смәрхәмәт, шәфк ать һәм иминлек булсын.
Тугрылыклы булырга өндәү

Көндез һәм төнлә догаларымда сине даи м и рәвештә искә төшергәндә, әбибабаларымдай саф вөҗдан белән үзем дә хезмәт итә торган Аллаһ ыга рәхмәт бел
дерәм. 4 Синең күз яшьләреңне истә тот ып, күңелемне шатл ыкк а тут ырыр өчен,
сине бик күрәсем килә. 5 Мин синең ихлас иман ың турында искә төшерәм: Лоис
әбиең дә, әниең Әүникә дә нәкъ шулай ышанганнар иде. Ул синдә дә бар дип
инанам. 6 Шул сәбәптән хәтереңә төшерәм: скулларымн ы өстеңә куеп, Аллаһ ы
биргән рух и сәләтне үстер. 7 Аллаһ ы безгә курк у рух ын түг ел, көч, мәхәббәт һәм
аек фикер йөрт ү рух ын биргән бит.
8 Шул ай итеп, Хак имеб ез турынд а шаһ итл ык бир үд ән курыкм а һәм Аның ха
кын а тотк ын булг ан миннән оялм а. Кир ес енчә, Алл аһ ы бирг ән көч-куәткә тая
нып, с Яхш ы хәб әр өчен минем белән берг ә газ ап чик. 9 Алл аһ ы безне котк ард ы
һәм изг е бер мөр әҗәг ать белән чак ырд ы. Без моңа кылг ан эшләр еб ез арк асынд а
түг ел, Аның ния т е һәм мәрхәмәт е ниг ез ендә ирешт ек. Ул безг ә бу мәрхәмәтне
дөнья ярат ылг анч ы ук Мәсих Гайс ә арк ыл ы бирг ән, 10 хәз ер исә аны сКотк а
руч ыбыз Мәсих Гайс әнең кил үе аша күрс әтт е. Мәсих Гайс ә үлемне юк иткән
һәм торм ыш вә үлемс езлекне Яхш ы хәб әр арк ыл ы якт ыг а чыг арг ан. 11 Мин шул
Яхш ы хәб әрне игъл ан итүче, рәс үл һәм өйр әт үче итеп билг еләп куе лг анм ын.
12 Шун ың өчен газ ап чиг әм дә, әмм а оялм ыйм, чөнк и Кемг ә ышан уы мн ы бе
ләм, һәм миңа ышан ып тапш ырылг анн ы тег е бөек көнг ә кадәр Аның сакл ый
алач аг ын а инан ам.
13 Мәсих Гайс әг ә иман итеп һәм Аның мәхәбб әт ендә торып, миннән ишетк ән
төпле тәгъл иматн ы үрнәк итеп тот. 14 Үзеңә ышан ып тапш ырылг ан яхш ы нәр
сәне бездә яшәүче сИзг е Рух ярдәме белән сакла.
15 Асия өлк әс ендәг еләрнең барысы да мине ташл ап кит үләр ен беләс ең. Фү
гел һәм Һермог ен ис та алар арасында. 16 Хак имеб ез Гайс ә Онисиф ор гаиләс енә
шәфк ать бирс ен иде, чөнк и ул күп тапк ырлар минем күңелемне күт әрде һәм зин
данда утыруы мнан оялмад ы. 17 Кир ес енчә, сРимг а килг әч, мине бик тырыш ып
3
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эзләг ән һәм эзләп тапт ы. 18 Тег е бөек көнне Хак имебез Гайсә аңа Үзенең шәфк атен
күрсәтсен*. Эфестә чакта аның миңа тырыш ып хезмәт итүен бик яхш ы беләсең.

2

Мәсих Гайсәнең яхшы көрәшчесе

Угл ым, син Мәсих Гайсәнең мәрхәмәте белән көчле бул. 2 Күп шаһ итлар ал
дында миннән ишеткән нәрсәләрне өйрәтергә сәләтле ышан ычл ы кешеләргә
тапш ыр. Алар башк аларн ы да шуңа өйрәтсен. 3 Мәсих Гайсәнең яхш ы көрәшчесе
кебек, газапларн ың үз өлешеңә тигәнен кабул итеп ал. 4 Берн инд и хәрби хезмәт
кәр дә, гаскәр башл ыг ына ярарга тырышк анга күрә, үзен көндәлек эшләр белән
бәйләм и. 5 Шул рәвешчә, кеше ярышта каг ыйдәләр буенча йөг ерм и икән, җиң үче
таҗ ына лаек була алмас. 6 Авыр хезмәт башк аруч ы игенче җыеп алынган уңыштан
үз өлешен беренче алырга тиеш. 7 Мин әйт кәннәр турында уйла һәм Хак имебез
Гайсә сиңа бар нәрсәне дә аңларга ярдәм итәр.
8 Гайс ә Мәсихне исеңдә тот. Ул, Давыт нәс еленнән бул ып, үледән тер елт еп тор
гызылд ы. Бу турыда мин игълан иткән Яхш ы хәбәрдә әйт елә. 9 Яхш ы хәбәрне
тарат у хезмәтен башк арып, хәтта җиная тьче кебек богаулан ып, мин газап чигәм.
Әмма Аллаһ ы сүзен богаулап куеп булм ый. 10 Шуңа күрә, Аллаһ ы сайлап алганнар
хак ына, алар да Мәсих Гайсә биргән кот ыл ун ы һәм шун ың белән бергә мәңг елек
дан ала алсын өчен, мин барына да түзәм.
11 Бу сүзләр хак:
Аның белән үлгәнбез икән,
Аның белән бергә яшәрбез дә.
12
Әгәр түзәбез икән,
Аның белән бергә патшал ык та итәрбез.
Әгәр Аңардан баш тартсак,
Ул да бездән баш тарт ыр.
13
Без тугры булмасак та,
Ул һәрчак тугры бул ып кала,
чөнк и Ул Үз-Үзен инк яр итә алм ый.
1

Аллаһының мактаулы эшчесе
Боларн ы бөт ен кешеләрнең исләр енә төшер һәм, сүзләр турында бәхәсләш
мәс еннәр өчен, Аллаһ ы карш ында аларн ы ныг ыт ып кис әт. Монд ый бәхәсләр
нең берн инд и дә файдасы юк, ә тыңлауч ыларн ы һәлакәткә илт ә. 15 Хак ыйк ать
сүз енә дөр ес өйр әт үче һәм эшен оятк а калмасл ык итеп башк аруч ы эшче бул ып,
Аллаһ ын ың хуплавына иреш ү өчен, мөмк ин булг аннарн ың барысын да эшлә.
16 Имансыз буш сүзләрдән ерак тор, чөнк и алар кешеләрне Алл аһ ыд ан таг ын да
ныграк читләшт ер ә. 17 Анд ый сүзләр тарал уч ы яман шеш кеб ек. Һүменәй белән
Фил ит тә шул арн ы тарат уч ыл ар арасынд а. 18 Безнең өчен үледән тер ел ү инде
булд ы дип, алар хак ыйк атьт ән читкә тайп ыл ып, кайб ер әүләрнең иманн арын
14

* 1:18 Бер енче

җөмләне «Тег е бөек көнне ул Хак имебез Гайсә ярдәме белән Раббы Аллаһ ы
ның шәфк ат ен алсын» дип тә аңларг а мөмк ин.
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какшатт ылар. 19 Әмма Аллаһ ы корг ан ниг ез нык тора, аңа монд ый сүзләр языл
ган: « сРаббы Үзенекеләр ен белә»* һәм «Раббын ың исемен телг ә алг ан һәр кеше
явызл ыкт ан читләшс ен»*.
20 Зур йортт а алт ын һәм көмешт ән ясалг ан савыт кына түг ел, агач һәм балч ык са
вытлар да бар, аларн ың кайберләре – шәрәфле, икенчеләре гадәт и эш өчен яракл ы.
21 Шулай итеп, кем үзен явызл ык кыл удан чист арт ыр, шул Аллаһ ыг а баг ышланг ан,
Хуҗ асына яракл ы, һәрбер игелекле эшкә әзер булган шәрәфле куллан ыл ыштаг ы
савыт бул ыр.
22 Яшьлекнең әдәпс ез теләкләр еннән кач, Раббыг а чын йөр әкт ән мөр әҗ әг ать
итүчеләр белән берг ә стәкъв ал ыкк а, иманг а, мәхәбб әтк ә, иминлекк ә омт ыл.
23 Акылсыз һәм том ан а бәх әсләрг ә кат ышм а, аларн ың ызгыш-талашлар гын а
кит ер еп чыг аруы н беләс ең. 24 Раббы кол ы исә бәхәсләшерг ә тиеш түг ел, әмма
һәммәс енә дә ягымл ы бул ырг а, өйр әт ерг ә ост а һәм сабыр бул ырг а, 25 өйр әт үләр
гә карш ы булг аннарг а басынк ыл ык белән үгет-нәсыйхәт бир ерг ә тиеш. Бәлк и
Аллаһ ы аларн ы тәүб әг ә кит ер ер, һәм алар хак ыйк атьне тан ып белер, 26 акылг а
утырып, үзләр ен әсир кылг ан һәм үз ихт ыя рын үтәрг ә мәҗбүр итә торг ан сибл ис
тоз аг ыннан кот ыл ып кал ыр.

3

Ахыр заман әхлаксызлыгы

Белеп тор: соңг ы көннәрдә авыр вак ытлар булачак. 2 Кешеләр үзләр ен генә
сөючән, байл ык ярат учан, макт анч ык, һав ал ы һәм хурлаучан бул ыр. Алар
ата-аналарына буйсынмаслар, яхш ыл ыкн ың кадер ен белмәсләр, изг е нәрс әләр
не ихт ирам итмәсләр. 3 Алар рәх имс ез, килешмәүчән, яла ягуч ан, тотн аксыз,
шәфк атьс ез бул ырлар һәм яхш ыл ыкн ы дошман күр ерләр. 4 Хыя нәтчел, акылсыз,
тәкәбб ер бул ыр һәм, Аллаһ ын ы ярат уг а караг анда, ләзз әтне күбр әк ярат ырлар.
5 Тышк ы якт ан ихл ас күңелдән Алл аг а табын уч ы бул ып күр енерләр, ә иманн ың
көчен инк яр итәрләр. Анд ыйлардан ерак тор. 6 Алар сиздерм ичә генә йортларг а
кер әләр һәм сгөнаһк а батк ан вә төрле азг ын теләкләрнең кубызына биюче бә
хетс ез хатын-кызларның күңелләр ен кызыкт ыралар. 7 Бу хат ыннар исә һәрв ак ыт
өйр әнәләр, әмма берк айчан да хак ыйк атьне аңлауг а ирешә алм ыйлар. 8 Янис һәм
Ямбрис Мусаг а карш ы килг ән кебек*, бозык акылл ы һәм иманда файдасыз булг ан
бу кешеләр шулай ук хак ыйк атькә карш ы киләләр. 9 Әмма ерак кит ә алмаслар,
чөнк и тег еләрнең акылсызл ыг ы мәгъл үм булг ан кеб ек, аларн ык ы да һәммәс енә
ачык күр енер.
1

Тимутәйгә киңәшләр
Син исә өйрәт үләремә, яшәү рәвешемә, максат ыма, иман ыма, сабырл ы
гыма, мәхәббәтемә, түземлег емә иярдең. Мине ничек эзәрлекләүләрен һәм ничек
газап чиг үләремне беләсең. Ант иу х ия, Икүн иу н һәм Луст ра шәһәрләрендә нинд и
10-11

* 2:19 Караг ыз:

«Саннар», 16:5.
«Зәбур», 33:15.
3:8 Караг ыз: «Чыг ыш», 7:11-12.

* 2:19 Караг ыз:
*
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эзәрлекләүләргә дучар бул уы мн ы да беләсең. Мине барыннан да Хак им Гайсә кот
кард ы! 12 Мәсих Гайсәнеке бул ып, хак иман буенча яшәргә теләүчеләрнең барысы
да эзәрлекләнер. 13 Мәкерле кешеләр һәм алдакч ылар исә, башк аларн ы адашт ырып
һәм үзләре дә адаш ып, явызл ыкларында таг ын да алга китәрләр.
Иман һәм Изге язма
Син исә нәрсәгә өйрәндең һәм нәрсәгә инанд ың, шуларн ы дәвам ит, чөнк и
кемнән өйрәнгәнеңне беләсең. 15 Син сИзг е язмалар белән балачактан ук тан ыш.
Алар сиңа, Мәсих Гайсәгә иман итү аша, кот ыл уга алып баруч ы акыл бирә ала.
16-17 Аллаһ ы кешес е сәләтле һәм барл ык яхш ы эшкә әзер булсын өчен, бөт ен Язма
Аллаһ ы тарафыннан рухланд ырылган һәм өйрәт ү, шелтәләү, төзәт ү һәм Аллаһ ыга
яракл ы бул ып яшәү турында үгет-нәсыйхәт бирү өчен файдал ы.
14

4

Тереләрне һәм үлеләрне хөкем итәчәк Мәсих Гайсә Патша бул ып киләчәг е
хак, шуңа күрә Аллаһ ы һәм Мәсих Гайсә алд ында сиңа җитд и рәвештә кушам:
2 Аллаһ ы сүз ен игълан ит, мон ы уңайл ы һәм уңайсыз вак ытт а да эшләрг ә әзер тор,
төзәт, шелтәлә, өйрәткәндә, һәрвак ыт сабырл ык белән үгетлә. 3 Шунд ый вак ыт
килер: төпле тәгъл иматн ы тыңларга теләмәсләр, үзләренә ошаган, колакларына
ятышл ы итеп өйрәт үче укыт уч ыларн ы гына үзләре янына күп итеп җыя рлар, 4 һәм,
хак ыйк атьне тыңлам ыйча, кешеләр уйлап чыгарган ривая тьләргә колак сал ырлар.
5 Син исә берк айчан да югал ып калма, кайг ыларг а түз емле бул, Яхш ы хәб әр тарат,
үз хезмәтеңне башк арып чык.
6 Торм ыш ым озакл ам ый корбан ителер, бу дөнья д ан кит әр вак ыт ым җитт е.
7 Мин яхш ы көр әшт ем, ахырг а тикле йөг ердем, иманн ы саклап калд ым. 8 Хәз ер
мине җиң үче бүләг е – схакл ык таҗ ы көтә. Хак им Гайсә, гадел Хөкемче, миңа аны
киләсе көнне бирәчәк. Миңа гына түг ел, бәлк и Үзенең кил үен саг ын ып көт үче
ләрнең барысына да бирәчәк.
1

Шәхси киңәшләр һәм үтенечләр
Тиздән минем янга килергә тырыш, 10 чөнк и бу дөнья н ы ярат ып, Димас мине
ташлап, Тессал ун икә шәһәренә, Криск ис – Гәләт ия, Тит ус – Далмат ия өлкәлә
ренә киттеләр. 11 Монда минем белән бер Лүк кенә. Маркн ы үзең белән алып кил,
чөнк и ул хезмәтемдә миңа ярдәм итә ала. 12 Тухикне исә мин Эфес шәһәренә җи
бәрдем. 13 Килгәндә, Троас шәһәрендә Карп ларда калд ырган җиләнемне һәм язма
с
төргәкләремне, бигрәк тә күннән ясалганнарын алып кил.
14 Тимерче Искәндәр миңа күп явызл ыклар эшләде. Хак им аңа эшләр енә карап
түләр. 15 Үзең дә аннан саклан, чөнк и ул сүзләребезгә бик нык карш ы килде.
16 Үземне беренче тапк ыр яклаг ан вак ытт а минем белән беркем дә юк иде, барысы
да мине калдырып китте. Бу аларга гаеп булып саналмасын! 17 Хак им исә минем янда
булд ы һәм, Аллаһ ын ың хәбәре минем арк ыл ы тул ысынча игълан ителсен һәм бар
хал ыкларга ишетелсен өчен көч бирде һәм мин арыслан авызыннан котк арылд ым.
18 Хак им мине һәрб ер явыз эшләрдән сйол ып алыр һәм, котк арып, Үзенең Күкт әг е
Патшал ыг ына алып китәр. Аңа мәңг едән мәңг егә дан. Амин.
9
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19 Приск иллә белән Әкүл һәм Онисиф орлар гаиләс ен сәламлә. 20 Эраст ы Кө
ринт шәһәрендә калд ы. Трофимн ы Мил ит шәһәрендә авыру килеш калд ырд ым.
21 Кышк а хәтле килеп җит әрг ә тырыш. Сине Әүбүл һәм Пуд ис, Лин белән Кләүд ия
һәм барл ык имандашлар сәламл и.
22 Хак им Гайс ә синең рух ың белән булсын. Мәрхәмәт сезнең белән булсын.
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1

Паулдан Титуска хат
1 с Аллаһ ы

кол ы һәм Гайсә сМәсихнең срәсүле Паулдан сәлам. Аллаһ ы тара
фыннан сайлап алынганнарн ы иманга һәм диндарл ыкк а илт үче хак ыйк атьне
тан ып бел үгә алып барырга дип җибәрелдем мин. 2 Бу иман һәм хак ыйк атьне та
нып бел ү – дөнья ярат ылганч ы ук Аллаһ ы безгә вәгъдә иткән мәңг елек торм ышк а
өметләндерә, ә Ул берк айчан да ялганлам ый. 3 Билг еләнгән вак ыт җиткәч, сКот
каруч ыбыз Аллаһ ы боерыг ы буенча миңа ышан ып тапш ырылган вәгазь аша, Ул
Үзенең бу хәбәрен игълан итте. 4 Минем белән бер үк иманн ы уртаклаш уч ы чын
угл ым Тит уск а с Ата Аллаһ ы вә Котк аруч ыбыз Мәсих Гайсәдән смәрхәмәт һәм
иминлек булсын.
Титусның Крит утравындагы ваз ифалары
Төг әлләнмәг ән эшләрне тәрт ипкә кит ерү һәм барл ык шәһәрләрдә мин боер
ганча симан итүчеләр бердәмлекләр енең с өлкәннәр ен билг еләү өчен, сине Критт а
калд ырд ым. 6 Бердәмлекнең өлкәне гаепсез, бер генә хат ынн ың ире бул ырг а тиеш.
Балалары исә иман итүчеләр, бозыкл ык яки буйсынмаучылыкта шелтәдән азат
бул ырг а тиеш. 7 Бердәмлект әг е җит әкче, Аллаһ ы эшләр е белән идар ә итүче була
рак, бер гаепс ез бул ырг а тиеш бит. Ул тәкәбб ер, ачул ы, эчкече, суг ыш чукмары,
хурл ыкл ы табышк а омт ыл учан түг ел, 8 бәлк и кунакч ыл, яхш ыл ык сөючән, төпле,
гадел, диндар, үз-үзен тот а бел үче бул ырг а тиеш. 9 Башк аларн ы төпле тәгъл имат
белән үгетл и һәм әлег е тәгъл им атк а карш ыл арн ы кир е каг а алсын өчен, шул
тәгъл иматк а туры килг ән ышан ычл ы сүзне тот арг а тиеш.
5

Ялган укытучыларны фаш итү
Буйсынмаучан, так ылд ык һәм ялганч ы кешеләр бигрәк тә ссөннәтле иярченнәр
арасында күп. 11 Авызларын ябарга мәҗбүр итәргә кирәк аларн ы, чөнк и хурл ыкл ы
табыш хак ына, тиеш булмаганнарн ы өйрәтеп, бер бөтен гаиләләрне җимерәләр.
12 Араларыннан бер әү, аларн ың бер акыл ияс е: «Критл ылар – һәрв ак ыт алдакч ы,
явыз ертк ычлар, ялк ау һәм гуҗлар», – дигән. 13-14 Бу шаһ итл ык хак.
Шуңа күр ә төпле иманн ы тотсыннар һәм яһүд иләрнең рив ая тьләр енә һәм ха
кыйк атьне кир е каг уч ыларн ың каг ыйдәләр енә тая нмасыннар өчен, аларн ы бик
нык шелт әлә. 15 Сафлар өчен барысы да саф, әмма бозык һәм имансыз кешеләр
өчен берн инд и саф нәрс ә юк, чөнк и аларн ың акыллары һәм вөҗданнары бозык.
16 Алар, Алл аһ ын ы беләб ез, дип ышанд ыр ал ар, әмм а эшләр е белән Аңард ан ваз
кичәләр. Алар әшәке, тыңлаусыз һәм һәрт өрле игелекле эш өчен файдасыз.
10
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2

Иман итүчеләр бердәмлеге өчен кагыйдәләр

Әмма син төпле тәгъл иматк а туры килгәннәрне генә өйрәт. 2 Өлкән яшьтәг е
ир-атларга җиткер: алар тотнаклы, ихтирамга лаек, төпле булырга һәм иман итү,
мәхәббәт, түземлектә нык торырга тиеш. 3 Шулай ук өлкән яшьтәг е хатын-кызларга
да җиткер: алар үзләрен чын иман итүчеләр кебек тотарга, гайбәт сөйләшмәскә,
эчкечелеккә бирелмәскә, бәлк и башк аларн ы яхш ыл ыкк а өйрәтергә тиеш. 4-5 Алла
һы сүзенә хурл ык килмәсен өчен, алар яшь хат ыннарн ы үз ирләрен һәм балаларын
ярат ырга, төпле, саф, яхш ы хуҗ абикә һәм ирләренә күндәм бул ырга өйрәт ергә
тиеш. 6 Шул рәвешчә, егетләргә дә төпле бул ырга нәсыйхәт бир. 7 Аларга барл ык
яхш ы гамәлләрдә үрнәк күрсәт. Өйрәт үләреңдә нам усл ы һәм җитд и бул; 8 карш ы
торуч ылар безнең турыда һичн инд и начар сүз әйтә алм ыйча оятк а калсын өчен,
сөйләмең кире какмасл ык дөрес булсын.
9 Колларг а нәсыйхәт бир: бар нәрс әдә хуҗ аларына буйсынсыннар, ярарг а ты
рышсыннар, алар белән бәхәсләшмәсеннәр, 10 урлашмасыннар, бәлк и үзләренең
һәрнәрсәдә чыннан да тугры бул уларын күрсәтсеннәр. Шулай итеп, алар Котк а
руч ыбыз Аллаһ ын ың тәгъл имат ына һәрнәрсәдә дан китерерләр.
1

Аллаһының мәрх әмәте
Һәр кешегә дә Аллаһ ын ың кот ыл у алып кил үче мәрхәмәте ачылган бит. 12 Әле
ге бәрәкәт, алласызл ыкн ы һәм дөнья ви нәфесләрне кире каг ып, безне бу дөнья да
төпле, гадел һәм Аллаһ ын ы хөрмәт итеп яшәргә өйрәтә. 13 Шул ук вак ытта без бә
хетле өметебез чынга ашуы н – бөек Аллаһ ы һәм Котк аруч ыбыз Гайсә Мәсихнең
с
шөһрәте кил үен көтәбез. 14 Безне барл ык ялганнан сйол ып алу һәм пакьләндерү
өчен, Мәсих Үзен корбан итте. Пакьләндереп, Ул безне яхш ыл ык кыл ырга ашк ы
нып торуч ы Үз халк ы итәргә теләде.
15 Мон ың һәммәс ен бар хак имлег ең белән сөйлә, үгетлә һәм фаш ит. Сиңа бер
кем дә түбәнсетеп карамасын.
11

3

Иман итүченең яхшы гамәлләре

Башл ыкларга, хак имлеккә буйсын ырга һәм аларн ы тыңларга, һәртөрле яхш ы
эшкә һәрвак ыт әзер торырга кирәклег ен иман итүчеләрнең исләренә төшер.
2 Аларн ы шулай ук беркемне дә яманламаск а, бәйләнчек булмаск а, әмма бар кеше
ләргә карата һәрнәрсәдә басынк ыл ык күрсәтеп, йомшак күңелле бул ырга өйрәт.
3 Чөнк и кайчанд ыр без дә тинт әк, тыңлаусыз, алданг ан, төрле нәф ес һәм ләзз әтләр
колл ыг ында идек; без торм ыш ыбызн ы явызл ыкта һәм көнчелектә үткәрдек; безгә
нәфрәтләнделәр, һәм без дә бер-беребезгә нәфрәтләндек. 4 Әмма Котк аруч ыбыз
Аллаһ ы Үзенең игелеклелег ен һәм кешеләргә карата мәхәббәтен күрсәтеп, 5 безне
котк ард ы. Ул мон ы кылган стәкъва эшләребез өчен түг ел, ә Үз шәфк ате белән эш
ләде. сГөнаһларыбызн ы юып, безне котк ард ы, без яңадан туд ык һәм сИзг е Рух аша
яңа торм ыш кабул иттек. 6-7 Аның мәрхәмәте белән с аклан ып, үзебез өметләнгән
мәңг елек торм ыш варислары бул у өчен, Аллаһ ы бу Рухн ы Котк аруч ыбыз Гайсә
Мәсих аша безгә мул итеп яуд ырд ы.
1
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8 Бу сүзләр хак. Синең бу нәрс әләр турында басым ясап әйт үеңне тел им, Ал
лаһ ыга иман итүчеләр үзләрен яхш ы эшләргә баг ышласын. Болар һәммәсе яхш ы
һәм кешеләр өчен файдал ы. 9 Ә буш сүз көрәштерүләр, шәҗәрәләр һәм сКан ун ту
рындаг ы бәхәс һәм ызгыш-талаштан читләш, чөнк и алар файдасыз һәм мәгънәсез.
10 Бер яки ике тапк ыр кис әткәннән соң, бүленешләр кит ер еп чыг ара торг ан кеше
белән берн инд и уртак эшең булмасын. 11 Анд ый кеше бозык, һәм ул гөнаһ кыла,
шун ың белән үз-үзен хөкемгә дучар итүен син беләсең.

Шәхси киңәшләр һәм үтенечләр
Мин яныңа Әрт имәс яки Тухикне җибәрәм. Алар килеп җиткәч, үзең минем
янг а Никәпол искә кил ү өчен, бөт ен көчеңне куй, чөнк и кышн ы анда чыг арг а
уйл ыйм. 13 Кан унч ы Зинәс һәм Апулл усн ы, алар бернәрсәгә мохтаҗ булмасл ык
итеп, бик тырышл ык белән юлга әзерлә. 14 Безнең кешеләр дә, башк аларн ың их
тыя җларын канәгатьләндерә алсын өчен, үзләрен игелекле эшләргә баг ышларга
өйрәнсеннәр, шунда аларн ың торм ыш ы файдасыз булмас.
15 Янымдаг ыларн ың һәммәс е дә сине сәламл и. Безне ярат уч ы имандашларн ың
барысына да сәлам тапш ыр. Мәрхәмәт сезнең барыг ыз белән дә булсын.
12
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1

Коллык һәм туганлык

Кадерле дуст ыбыз һәм хезмәттәшебез Фил им унга, шулай ук йорт ыңда җыела
торган симан итүчеләр бердәмлег енә, имандаш ыбыз Апфия хан ым һәм көрәш
тәшебез Арх ипк а сМәсих Гайсә хак ына зинданда утыруч ы Паул һәм имандаш ыг ыз
Тим утәйдән сәлам. 3 с Атабыз с Аллаһ ы вә с Хак имебез Гайсә Мәсихтән сезгә смәр
хәмәт һәм иминлек булсын.
4 Фил им ун, дог аларымда сине искә төшерг әндә, һәрв ак ыт Аллама рәхмәт укыйм,
5 чөнк и Хак имеб ез Гайс әг ә иман ың һәм сизг еләрг ә карат а мәхәбб әт ең турында еш
ишетәм. 6 Безнең өчен уртак иман ыбыз сине Мәсихтә без ия булган бар яхш ыл ыкн ы
таг ын да тирәнрәк аңлауга китерсен дип дога кылам. 7 Имандаш ым, мәхәббәтең
миңа олы шатл ык һәм зур юан ыч булд ы, чөнк и синең аша симан итүчеләрнең кү
ңелләре тын ычланд ы.
8 Мәсихт ә рух и кардәшең буларак бурыч ыңн ы үтәүне таләп итәрг ә хак ым булса
да, 9 башк а һичкем түг ел, мин, Паул – Мәсих Гайсәнең илчесе һәм Аңа иман итү
ем* өчен хәзер зинданда утыруч ы тотк ын – мәхәббәткә тая н ып, сиңа үтенеч белән
мөрәҗәгать итүне кулайрак күрәм. 10 Тотк ынл ыкта мин рух и атасы булган угл ым
Онисим* хак ына сиңа мөрәҗәгать итәм. 11 Элек ул сиңа файдасыз иде, хәзер исә
синең өчен дә, минем өчен дә файдал ы.
12 Аны, йөр әг емнән өзеп, кир е синең янг а җиб әр әм. 13 Мин аны үз янымда кал
дырырга теләр идем: ул, сине алышт ырып, с Яхш ы хәбәр хак ына зинданда вак ытта
миңа ярдәм итәр иде. 14 Әмма ризал ыг ыңнан башк а бернәрсә дә эшл исем килмәде:
игелекле эшең ирексезләп кушк анга түг ел, ә ихт ыя ри булсын. 15 Ул яныңда бөтен
ләйгә калсын өчен, синнән вак ытл ыча аерыл ып торган бул уы да ихт имал. 16 Хә
зер ул кол кебек түг ел, бәлк и колга караганда да яхш ырак – кадерле туган ыңдай
яныңда кал ыр иде. Мин аны бик яратам, әмма ул кеше буларак та, Хак им Гайсә
иярчене буларак та синең өчен таг ын да кадерлерәк.
17 Шулай булг ач, әгәр мине дус күрс әң, мине кабул иткәндәй, аны да якт ы чы
рай белән карш ы ал. 18 Ул сиңа нинд идер зыя н китергән икән яки бирәчәг е булса,
боларн ы минем бурыч ым итеп сана. 19 Мин, Паул, мон ы үз кул ым белән язам: сиңа
1-2

* 1:9 ...Мәсих

Гайсәнең илчесе һәм Аңа иман итүе м... – Бу сүзләрне грек теленнән болай да аң
ларг а мөмк ин: инде карт кеше һәм Мәсих Гайсәг ә иман итүем.
* 1:10 Онисим – бу грек исеме «файд ал ы» диг әнне аңл ат а.
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үзем түләя чәкмен. Инде үзеңнең дә торм ыш ың белән миңа бурычл ы бул уы ңн ы әй
теп торм ыйм. 20 Әйе, имандаш ым, Хак имебез хак ына миңа яхш ыл ык кыл; Мәсихтә
имандаш буларак, күңелемне күтәр. 21 Бу үтенечемне кире какмасыңа ышан ып язам
һәм сораган ымнан күбрәк тә эшләя чәг еңне беләм.
22 Шулай ук минем өчен дә бер бүлмә хәст әрләп куйч ы, чөнк и дог аларыг ызг а
җавап бул ып, сезгә кире әйләнеп кайт ырм ын дип өметләнәм.
23-24 Мәсих Гайс ә хак ына кулг а алынг ан Эпафрас һәм хезмәтт әшләр ем Марк,
Аристарх, Димас һәм Лүк тә сине сәламл и.
25 Хак им иб ез Гайс ә Мәсихнең мәрхәмәт е сезнең рух ыг ыз белән булсын.
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1

Аллаһы Углы фәрештәләрдән өстенрәк

борынг ы заманда спәйгамбәрләр аша ата-бабаларыбызга күп мәр
тәбәләр һәм күп төрле сөйләде. 2 Шуш ы соңг ы көннәрдә Ул безгә Угл ы аша
сөйләде. Аллаһ ы Угл ын бөтен нәрсәнең варисы итеп куйган һәм галәмне Аның аша
барл ыкк а китергән иде. 3 Угл ы – Аллаһ ын ың с дан ын чәчкән якт ыл ык вә Аллаһ ы
асыл ын ың төп-төгәл чаг ыл ыш ы. Ул һәммә нәрсәне Үзенең кодрәтле сүзе белән
тот ып тора. Кешеләрне сгөнаһларыннан спакьләндергәч, Ул күкләрдә Мәһ абәт
Аллаһ ын ың уң ягына утырд ы. 4 Аның алган исеме сфәрештәләрнекеннән ник адәр
данл ырак булса, Ул Үзе дә алардан шулк адәр өстенрәк торыр.
5 Фәр ешт әләрнең бер әрс енә кайчан да булса:
«Син – Минем Угл ым,
бүг ен Мин Синең с Атаң булд ым»*, –
дип әйт кәнме Аллаһ ы? Таг ын фәрештәләрнең кайсы турында да булса:
«Мин – Аның Атасы бул ырм ын,
ә Ул Минем Угл ым булачак»*, –
дип әйт кәнме Аллаһ ы? 6 Янә дөнья га Үзенең беренче Угл ын китергәндә, Аллаһ ы:
«Барл ык Аллаһ ы фәрештәләре Аңа табынсын»*, –
ди. 7 Фәрештәләр турында Аллаһ ы:
«Аллаһ ы Үзенең фәрештәләрен җилләр итә,
хезмәтчеләрен янып торган ялк ын итә»*, –
ди. 8 Угл ы турында исә:
«Йа Аллам, тәхетең мәңг електер,
патшал ык тая г ың – гаделлек тая г ы ул, – ди. –
9
Сөекледер Сиңа стәкъвал ык,
нәфрәтледер Сиңа яманл ык.
Шуңа күрә Аллаһ ы, Синең Аллаң,
ишләрең арасыннан Сине өстен куйд ы –

*

1 с Аллаһ ы

Гыйбри – еврейләрнең борынг ы атамасы.
«Зәбур», 2:7.
1:5 Караг ыз: «II Патш ал ар», 7:14.
1:6 Караг ыз: «Зәбур», 96:7.
1:7 Караг ыз: «Зәбур», 103:4.

* 1:5 Караг ыз:
*
*
*
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сөенеч мае белән майлад ы»*.
Аллаһ ы таг ын болай ди:
«Йа сРаббым, һәммәсеннән элек Син җирнең ниг езләрен бар иттең,
күкләр дә – Синең кулларыңн ың эше.
11
Алар бетәчәк, ә Син мәңг е булачаксың.
Алар һәммәсе дә кием-салым кебек тузып бетәчәк.
12
Син аларн ы өс киемедәй төреп алачаксың,
алар киемдәй алышт ырылачак,
әмма Син үзгәрешсез калачаксың,
гомер елларың берк айчан бетмәя чәк»*.
13 Фәр ешт әләрнең бер әрс енә Аллаһ ы кайчан да булса:
«Дошманнарыңн ы синең аяк аст ына
баск ыч басмасы итеп түндергәнче,
Минем уң ягымда утыр»*, –
дигәнмен и? 14 Фәрештәләр – кот ыл ун ы мирас итеп алачак затларга хезмәт итү өчен
җибәрелгән рухлар түг елмен и?
10

2

Бөе к коткарылу

Шуңа күрә, туры юлдан читкә чыкмас өчен, ишеткәннәребезгә аеруча игъ
тибарл ы бул ырга тиешбез. 2 Фәрештәләр аша җиткерелгән сүз гамәлдә бул ып,
һәртөрле с җиная ть вә тыңлаусызл ык тиешле җәзасын алган икән, 3 шунд ый бөек
котк арыл у белән исәпләшмәсәк, җәзадан без ничек кот ыл ып кал ырбыз соң? с Ха
кимебез Гайсә бу хакта кешеләргә беренче бул ып Үзе җиткерде, мон ы исә безгә Ха
ким әйт кәнне ишеткән кешеләр исбат иттеләр. 4 Аллаһ ы Үзе дә мон ы, галәмәтләр,
могҗ изалар вә төрле кодрәтле гамәлләр кыл ып, сИзг е Рухтан килгән бүләкләрне
Үз ихт ыя ры белән бүлеп биреп исбатлад ы.
1

Кешеләрне котылуга алып баручы Гайсә
Аллаһ ы без хәзер сөйл и торган киләчәк дөнья н ы фәрештәләр кул ына буйсын
дырмад ы. 6 Әмма кемдер сИзг е язман ың кайсыд ыр бер урын ында шаһ итл ык иткән:
«Син шулай игът ибар күрсәткән инсан кем ул?!
Син шулай кайг ырт к ан адәм баласы кем?!
7
Син аны берк адәр вак ытк а фәрештәләрдән түбәнрәк куйд ың,
Син аның баш ына дан вә кадер-хөрмәт таҗ ын кидердең,
8
бар нәрсәне аяг ы аст ына сал ып буйсынд ырд ың»*.
5

Бар нәрсәне кешегә буйсынд ыргач, аңа буйсынд ырылмаган бернәрсәне дә кал
дырмад ы. Ләк ин әле без һәммә нәрсәнең аңа буйсынган ын күрм ибез. 9 Әмма без
* 1:8-9 Караг ыз:

«Зәбур», 44:7-8.
«Зәбур», 101:26-28.
1:13 Караг ыз: «Зәбур», 109:1.
2:6-8 Караг ыз: «Зәбур», 8:5-7.

* 1:10-12 Караг ыз:
*
*

1788

Гыйбриләргә хат 2, 3

Гайсәне күреп торабыз. Ул берн ик адәр вак ытк а фәрештәләрдән түбәнрәк куелган
иде, ләк ин газап чиг еп үлгәнгә күрә, Аңа дан вә кадер-хөрмәт таҗ ы кидерелде.
Аллаһ ын ың смәрхәмәте арк асында Гайсә һәр кеше өчен үлем тат ырга тиеш иде бит.
10 Һәммә нәрс ә Аллаһ ы өчен яши һәм барысы да Аның аша бар ителг ән. Үзенә
иярүче күпләгән кешене данга илт кән чаг ында, кот ыл уларына ниг ез сал уч ы Гай
сәне газаплар аша кам иллеккә ирештерүе урынл ы булд ы. 11 Кешеләрне изг е итүче
Гайсә һәм Ул изг е иткән кешеләр – һәммәсе дә бер үк Атадан. Менә ни өчен Гайсә
аларн ы туганнарым дип атаудан тарт ынм ый. 12 Ул:
«Шулчак исем шәрифләреңне кардәшләремә сөйләрмен,
җыен да Сиңа дан җырларм ын»*, –
ди. 13 Ул таг ын:
«Мин Раббыга ышан ыч багл ыйм»*, –
ди. Ул шулай ук:
«Менә Мин Үзем
һәм Миңа Аллаһ ы биргән балалар»*, – ди.
Бу балаларн ың кан ы вә тәне бар, шуңа күрә Гайсә Үзе дә кешеләр кебек
булд ы. Ул мон ы үлемгә баш булган сибл иснең хак имлег ен Үз үлеме белән юк итү,
гомере буена үлемнән курк ып, кол бул ып яшәгән кешеләрне азат итү өчен эшләде.
16 Ул, әлб әтт ә, фәр ешт әләрг ә түг ел, ә Ибраһ им ток ым ына ярдәм итә бит. 17 Шуңа
күрә, Үзен корбан итеп, хал ыкн ың гөнаһларын сйол ып алу максат ы белән Аллаһ ыга
хезмәт итүдә рәхим-шәфкатьле вә тугрыл ыкл ы Олуг сРух ан и бул ыр өчен, Гайсә бар
нәрсәдә Үзенең туганнарына охшарга тиеш булд ы. 18 Ул Үзе дә, вәсвәсәләндереп
газап чиккәнгә күрә, вәсвәсәгә дучар булганнарга ярдәм итә ала.
14-15

3

Гайсә Мусадан өлкән

Изге имандашлар, сез дә күкләр тарафыннан чакырылгансыз, шуңа күрә Гай
сә – тоткан иманыбызның сРәсүле һәм Олуг Рухание турында җентекләп уйлагыз.
2 Муса сАллаһы йортындагы эшләрдә тугры булган кебек үк, Гайсә дә Үзен сайлап
куйган Аллаһыга тугры булды. 3 Йорт төзүчегә йортның үзенә караганда күбрәк хөр
мәт күрсәтелгәндәй, Гайсә Мусага караганда олырак хөрмәткә лаек дип саналды.
4 Әлбәттә, һәрбер йортны кем дә булса берәү сала, ә һәммә нәрсәне Аллаһы бар
кылган. 5 Муса, чыннан да, Аллаһы йортындагы барлык эшләрдә тугры хезмәтче иде
һәм моның белән Аллаһы киләчәктә әйтәчәк нәрсәләргә шаһит булды. 6 сМәсих исә,
Угыл буларак, Аллаһы йорты белән тугрылыклы идарә итә. Ә Аның йорты – без, тик
кыюл
 ыкны вә өметкә ышанычыбызны ахырга кадәр сакларга кирәк.
1

Ышанмаучылыкны кисәтү
7

Шулай икән, Изг е Рух әйт кәнчә,

* 2:12 Караг ыз:

«Зәбур», 21:23.
«Ишаг ыйя», 8:17.
2:13 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 8:18.

* 2:13 Караг ыз:
*
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8

9
10

11

«Бүг ен Аллаһ ын ың тавыш ын ишетәсез икән,
чүлдә булган сынау көнендә Аллаһ ыга карш ы чыкк ан
вак ыттаг ы кебек,
кат ы күңелле булмаг ыз,
кырык ел буена эшләгән эш-гамәлләремне күрә торып,
анда ата-бабаларыгыз Мине сынад ылар.
Шуңа күрә бу буы н кешеләренә ачуы м чыкт ы
һәм: „Болар – күңелләре адашк ан хал ык,
Минем хак юлымн ы белм иләр“, – дидем.
Шун ың өчен, ачуы м чыг ып:
„Алар берк айчан да
тыныч-имин урын ыма кермәя чәк“, – дип ант иттем»*.

Сак бул ыг ыз, имандашлар, берег ездә дә тере Аллаһ ыдан баш тарт ырл ык,
явыз, ышанм ый торган йөрәк булмасын. 13 Киресенчә, «бүг ен» дигән сүз әле га
мәлдә булганда, берег ез дә гөнаһк а алдан ып киреләнмәсен өчен, бер-берегезне
һәр көнне дәртләндереп торыг ыз. 14 Без – Мәсихнеке булганн ы Аның Үзе белән
уртаклаш уч ылар, тик безгә ахырга кадәр баштаг ы ышан ыч ыбызда нык торырга
кирәк. 15 Изг е язмада әйтелгәнчә:
«Бүг ен Аллаһ ын ың тавыш ын ишетәсез икән,
Аллаһ ыга карш ы чыкк ан вак ыттаг ы кебек, кат ы күңелле булмаг ыз».
12

16 Аллаһы тавышын ишетеп, Аңа каршы баш күтәргән кешеләр кемнәр иде соң?
Муса Мисырдан алып чыкканнарның һәммәсе түгел идемени алар? 17 Аллаһы кы
рык ел буена кемгә ачулы булды соң? Гөнаһ кылып, чүлдә мәет булып калганнарга
түгелме? 18 Алар тыныч-имин урыныма беркайчан да кермәячәк, дип кем турында
ант итте соң Аллаһы? Сүз тыңламаганнар хакында түгелмени? 19 Шулай итеп, ышан
маулары өчен, Аллаһының тыныч-имин урынына аларның керә алмаганын күрәбез.

4

Аллаһы халкы өчен тыныч-имин урын

Шулай итеп, Аллаһ ын ың тыныч-имин урын ына керә алуыбыз хак ындаг ы
вәгъдәсе әле үз көчендә калганга күрә, берәребез анда керүдән мәхрүм кал
масын өчен, сак бул ыйк. 2 Шул кешеләргә җиткерелгәндәй, с Яхш ы хәбәр безгә дә
җиткерелде, ләк ин алар ул хәбәрне ишетсәләр дә, файдасы булмад ы, чөнк и алар ул
хәбәрне тыңлап кабул иткәннәрнең ышан уы н уртаклашмад ылар. 3 Без исә, ыша
нуыбыз арк асында, Аллаһ ын ың тыныч-имин урын ына керәбез.
Аллаһ ы:
«Ачуы м чыг ып, ант иттем:
алар берк айчан да тыныч-имин урын ыма кермәя чәк», –
диде бит. Гәрчә, дөнья ярат ылг ан вак ытта ук Аның эшләре инде тәмамланг ан
булса да, Ул шулай дип әйтте. 4 Бер урында атнан ың җиденче көне турында болай
1

* 3:7-11 Караг ыз:

«Зәбур», 94:7-11.
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дип язылган бит: «Җиденче көнне Аллаһ ы Үзенең барл ык эшләреннән ял итте*».
5 Шунда ук таг ын: «Бу кешеләр берк айчан да Минем тыныч-имин урын ыма кер
мәя чәк», дип әйтелгән.
6 Яхш ы хәб әрне элегр әк ишеткән кешеләр, тыңлаусызл ыклары өчен, Аллаһ ын ың
тыныч-имин урын ына керә алмаганнар. Ләк ин кайберәүләр анда керәчәк, шуңа
күрә 7 Аллаһ ы «бүг енг е көн» дип аталган яңа бер көнне билг еләде. Күп еллар уз
ганнан соң, бу хакта Ул Давыт аша белдерде, инде әйтелгәнчә:
«Бүг ен Аллаһ ын ың тавыш ын ишетәсез икән,
кат ы күңелле булмаг ыз».
Ешуа хал ыкн ы тыныч-имин урынга китергән булса, Аллаһ ы бүг еннән соң булачак
бүтән көн турында әйт мәс иде. 9 Алай булгач, Аллаһ ы халк ы өчен сшимбә көнг е
ялга охшаган таг ын бер ял бар әле алда. 10 Аллаһ ын ың тыныч-имин урын ына кер
гән кеше, Аллаһ ы Үзенең эшләреннән ял иткәндәй, ял итәчәк. 11 Шуңа күрә, Аның
тыныч-имин урын ына керү өчен, бар көчебезне куйыйк, тыңлаусызлар үрнәг енә
ияргән өчен, беркем дә аннан мәхрүм калмасын.
12 Аллаһының сүзе тере вә куәтле. Ул ике ягы да үткен теләсә кайсы кылычтан да
үткенрәк. Ул эчебезгә шулкадәр тирән үтеп керә ки, җанны рухтан, буыннарны сөяк
җелегеннән аера. Ул йөрәгебездәге фикерләребезне һәм ниятләребезне хөкем итә.
13 Яратылганнар арасында Аллаһының күзеннән кача алырлык бернинди җан иясе
юк, Аның алдында бар нәрсә ачык һәм ничек булса, шулай күренә. Без Аңа хисап
бирергә тиешбез.
8

Гайсә – Олуг Рух ан иларның иң бөеге
Күкләр аша узган бөек Олуг Рух ан иебыз – Аллаһ ы Угл ы Гайсә бар, шуңа күрә
үзебез тотк ан иманга тугры бул ып кал ыйк. 15 Олуг Рух ан иебыз җитешмәгән якла
рыбызн ы аңламауч ы, безгә теләктәшлек итә белмәүче Зат түг ел, чөнк и Ул безнең
кебек үк һәр яклап сыналд ы, тик һич кенә дә гөнаһ кылмад ы. 16 Шулай итеп, яр
дәм кирәк булганда шәфк ать алу һәм мәрхәмәт табу өчен, кыю рәвештә мәрхәмәт
тәхете янына барыйк.
14

5

Һәр олуг рух ан и, кешеләр арасыннан сайлан ып, Аллаһ ыга хал ык вәк иле бу
ларак хезмәт итү өчен куела. Ул кешеләрнең гөнаһлары өчен Аллаһ ыга бүләк
вә корбаннар китерергә тиеш. 2 Анд ый олуг рух ан и белмәүчеләрне дә, туры юлдан
тайп ыл уч ыларн ы да аңл ый ала, чөнк и ул үзе дә көчсез бер бәндә генәдер. 3 Шуңа
күрә ул үз гөнаһлары өчен дә, хал ык гөнаһлары өчен дә корбан китерергә тиеш.
4 Монд ый хөрмәтле бурычн ы кеше үз өст енә үзе йөкл и алм ый. Ул, үз вак ыт ында
Һарун чак ырылган кебек*, бу хезмәткә Аллаһ ы тарафыннан сайлап куела. 5 Шулай
итеп, Олуг Рух ан и бул у хөрмәтен Мәсих тә Үз өстенә Үзе алмад ы, киресенчә, аны:
1

* 4:4 ...ял

итте. – Грек телендәг е төп нөсхәдә «ял» һәм «тыныч-имин урын» сүзләре бер бе
рәмлек белән белдерелг ән. Бишенче аятьне караг ыз. (Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 2:2.)
* 5:4 Караг ыз: «Чыг ыш», 28:1.
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«Син – Минем Угл ым,
бүг ен Мин Синең Атаң булд ым», –
дип әйткән Аллаһ ы бирде. 6 Аннары тагын Изге язмадагы икенче бер урында Аллаһ ы:
«Мәлик-Садыйк нинд и рух ан и булса,
Син дә мәңг егә шунд ый Рух ан и буласың»*, – диде.
Җирдә яшәгән чаг ында Гайсә, күз яшьләре белән кычк ырып елап, Үзен үлем
нән котк ара алачак Аллаһ ыга дога кылд ы һәм ялвард ы, Аллаһ ы ихт ыя рына тирән
ихт ирам белән буйсынганга, Аның ялваруы Аллаһ ыга барып ирешт е. 8 Аллаһ ы
Угл ы булса да, Ул Үз газаплары аша тыңлаучан бул ырга өйрәнде һәм, 9 кам иллеккә
ирешкәннән соң, Үзенә тыңлаучан булган һәркем өчен мәңг елек кот ыл у чыганаг ы
булд ы. 10 Ул, Мәлик-Садыйк нинд и олуг рух ан и булса, Аллаһ ы тарафыннан шун
дый Олуг Рух ан и итеп билг еләнде.
7

Дөрес юлдан читкә тайпылу турында кисәтү
Бу хакта без сезгә күп сөйли алган булыр идек, ләкин аңлатуы кыен, чөнки сез
сөйләгәнне бик авыр аңлый башладыгыз. 12 Узган вакытка карасак, сез инде үзегез
өйрәтүче булырга тиеш идегез, ләкин әлегә сезнең үзегезне Аллаһы тәгълиматының
иң беренче дәресләренә өйрәтергә кирәк. Сезгә каты азык түгел, сөт кирәк. 13 Сөт
белән туен
 учы кеше хак белән ялган арасындагы аерманы сизә алмый, чөнки ул са
бый булып кала бирә. 14 Каты азык исә өлкәннәр өчен: алар тормыш тәҗрибәсе аша
үз хисләрен буйсындырганнар һәм яхшылык белән яманлыкны аерырга өйрәнгәннәр.
11

6

1-2 Шуңа күр ә, Мәсих тәгъл имат ын ың иң башланг ыч өлешен калд ырып, ка
милрәг енә күч ик. Үлемгә китерүче эшләрдән стәүбә итүгә, Аллаһ ыга инан уга,
шулай ук ссуга чумд ыру йолалары, скулларн ы кую, үлеләрнең терел үе вә мәңг елек
хөкем турындаг ы тәгъл иматк а янә ниг ез сала башлам ыйк инде. 3 Аллаһ ы рөхсәт
итсә, без алга таба кит ик.
4 Инде бер мәрт әб ә Аллаһ ы якт ыл ыг ы белән нурланд ырылг ан, күк бүләг енең
тәмен тат ыган, Изг е Рухта катнашк ан, 5 Аллаһ ын ың яхш ы сүзен вә киләчәк дөнья
көчләренең тәэсирен тат ыган, 6 ә аннары дөрес юлдан читкә тайп ылган кешеләрне
яңадан тәүбәгә китерергә мөмк ин түг ел, чөнк и Аллаһ ы Угл ын алар үзләре яңадан
с
хачк а кадакл ыйлар, Аны хал ык алд ында мәсхәрәл иләр.
7 Яңг ыр еш суг арг ан җир, дымн ы үзенә сеңдер еп, җирне эшкәрткән кешег ә
файдал ы уңыш бирсә, Аллаһ ын ың фат их асын ала. 8 Ләк ин әгәр бу җирдә күгән вә
чәнечкеле куаклар үсә торган булса, аның берн инд и дә файдасы юк. Аңа карг ыш
яный, ахыр килеп, ул җирне янд ырырлар.
9 Ләк ин, газиз дусларым, шулай дип әйт с әк тә инде, сезнең хәлег ез әйб әтр әк һәм
ул сезне котк арыл уга илтә дип ышанабыз. 10 Аллаһ ы гаделсез түг ел. сИзг еләренә
хезмәт иткәнсез һәм бу эшне хәзер дә дәвам итәсез. Ул Үзенә булган мәхәббәтне
шун ың белән күрсәт үег езне һәм эшләрег езне онытмая чак. 11 Без һәрберег езнең

* 5:6 Караг ыз:

«Зәбур», 109:4.
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ахырга кадәр, өмет ег ез тул ысынча торм ышк а ашк анч ы, шунд ый ук тырышл ык
куюы н тел ибез. 12 Ялк ау булмаг ыз, иманл ы вә түземле бул улары белән вәгъдә ител
гәнне алуч ы кешеләр үрнәг енә иярег ез.
Аллаһының ышанычлы вәгъдәсе
Аллаһ ы, Ибраһ имга вәгъдә биргәндә, ант итәрлек Үзеннән өстенрәк һичкем
булмаганл ыктан, Үз-Үзе белән ант итә. 14 Ул: «Мин сиңа фат их а өст енә фат их а
бирәчәкмен, ток ым ыңн ы ишәйткәннән-ишәйтәчәкмен», – ди*. 15 Ибраһ им исә,
сабырл ык белән көткәннән соң, вәгъдә ителгәнне ала.
16 Кешеләр үзләр еннән өст енр әк зат белән ант итәләр, ул ант әйт елг әнне рас
лый һәм һәртөрле бәхәсләргә чик куя. 17 Шулай ук Аллаһ ы да, вәгъдә ителгәнне
алачак кешеләргә ния тенең үзгәрешсез бул уы н таг ын да ачыграк итеп күрсәтергә
теләгәндә, аны ант белән раслад ы. 18 Аллаһ ы ялган сөйләм и, ике нәрсә – Аның
биргән вәгъдәсе һәм ант ы – һичк айчан үзгәрм и. Алар безне, Аллаһ ыга сыенган
нарн ы, киләчәктә көткән өметкә нык тая н ырга дәртләндерә. 19 Бу өмет җан ыбыз
ның ышан ычл ы вә ныкл ы якоре бул ып, пәрдә арт ындаг ы Иң изг е бүлмәгә керә.
20 Гайс ә безнең хакк а анда бездән алдан кер еп, Мәлик-Садыйк нинд и олуг рух ан и
булса, Гайсә дә мәңг егә шунд ый Олуг Рух ан и булд ы.
13

7

Рух ан и Мәлик-Садыйк

Бу Мәлик-Садыйк – Шал им патшасы һәм Аллаһ ы Тәгаләнең рух ан ие булган.
Ул, патшаларн ы тар-мар итеп кайт ып килгән Ибраһ имн ы очрат ып, аңа фат иха
сын бирә. 2 Ибраһ им аңа суг ышта тапкан байл ыг ын ың гошерен* бирә*. Беренчедән,
«Мәлик-Садыйк» дигән исем «схакл ык патшасы» дигәнне аңлата, икенчедән, ул –
Шал им патшасы да, ягън и «иминлек патшасы». 3 Мәлик-Садыйкның әти-әнисе
дә билг есез, нәсел җебе юк. Гомеренең баш ы вә ахыры турында да берн и мәгъл үм
түг ел, ул Аллаһ ы Угл ына охшаш мәңг е рух ан и бул ып кала.
4 Аның ник адәр бөек икәнлег ен күрдег езме инде! Хәтт а ыруг башл ыг ы Ибраһ им
да аңа суг ышта тапк ан байл ыг ын ың гошерен биргән. 5 Рух ан ил ык хезмәтен алган
Леви нәселе кешеләре сКан ун буенча хал ыктан, ягън и үзләренең туганнарыннан,
алар да Ибраһ им нәселеннән бул уларына карамастан, гошер алырга тиеш. 6 Рух ан и
Мәлик-Садыйк исә Леви ток ым ыннан булмаса да, Ибраһ им табыш ын ың гошерен
кабул итеп алган һәм аңа – Аллаһ ын ың вәгъдәләрен алган затк а фат ихасын биргән.
7 Һичш икс ез, түб әнр әк үзеннән өст енр әк кеше тарафыннан фат их а кабул итеп ала.
8 Бер енче очракт а табышн ың гошер ен үләс е кешеләр җыя, ә икенче очракт а ун
нан бер өлешен, Изг е язма шаһ итл ык иткәнчә, исән кеше ала. 9 Гошер алуч ы Леви
үзе дә Мәлик-Садыйкка табыш ын ың уннан бер өлешен биргән, дип әйтергә була,
10 чөнк и Мәлик-Садыйк Ибраһ имн ы очратк ан вак ытт а Леви әле тумаг ан булса да,
ул инде үзенең ата-бабасы Ибраһ имн ың тәнендә була.
1

* 6:13-14 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 22:16-17.
– Димәк, уннан бер өлешен.
7:1-2 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 14:17-20.

* 7:2 ...гош ер ен...
*
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Мәлик-Садыйкка охшаш башка бер Рух ан и
11 Левиләрнең рух ан ил ыг ы (Муса кан ун ы исә рух ан ил ык ниг ез ендә бир елг ән
булган) аша кам иллеккә ирешеп булса, Һарунга түг ел, Мәлик-Садыйкка охшаш
икенче Рух ан ига ихт ыя җ бул ыр идеме? 12 Шулай икән, рух ан ил ык үзгәрсә, Кан ун
да үзгәрергә тиеш. 13 Ә без сөйләгән Зат икенче бер ыругтан, ул ыругтан беркем дә
с
мәзбәх янында хезмәт итм и. 14 Хак имебезнең с Яһүдә ыруг ыннан бул уы билг еле
бит, ә Муса, рух ан илар турында сөйләгәндә, бу ыруг турында берн и дә әйт мәгән.
15 Мон ың шулай икәнлег е Мәлик-Садыйкка охшаш яңа Рух ан и килг әч, таг ын
да ачыграк, аңлаешл ырак була. 16 Ул кешенең нәселенә каг ыл ышл ы Кан ун әмере
ниг езендә түг ел, ә мәңг е бетм и торган яшәү көче буенча Рух ан и булд ы. 17 Аның
хак ында Изг е язмада:
«Мәлик-Садыйк нинд и рух ан и булса,
Син дә мәңг егә шунд ый Рух ан и буласың»*, –
диелгән. 18 Көчсез вә файдасыз бул уы сәбәпле, элеккег е Кан ун әмере үз көчен
югалтт ы. 19 Муса кан ун ы бернәрсәне дә кам илләштермәде, ә аның урын ына безгә
зуррак бер өмет бирелде, ул өмет арк ыл ы без Аллаһ ыга якынлаша алабыз.
20 Өст әв енә, бу Затн ың Рух ан и итеп билг елән үе ант белән расланд ы. Калг аннары
рух ан и хезмәтен антсыз кабул итеп алд ы, 21 ләк ин Мон ысы исә Аллаһ ын ың ант ы
арк ыл ы, ягън и Аллаһ ы Аңа:
«Раббы ант итте,
Үз сүзеннән Ул кайт мая чак:
„Син – мәңг егә рух ан и!“»* –
дигәндә Рух ан и булд ы. 22 Шулай итеп, Аллаһ ы төзегән элеккесеннән дә яхш ырак
с
килеш үнең ышан ычл ысы Гайсә булд ы. 23 Таг ын башк а рух ан илар күп булг ан,
алар хезмәтләрен үлүләре арк асында дәвам итә алмаганнар. 24 Ә Гайсә мәңг е тере,
Аның рух ан ил ыг ы да үзгәрешсез, 25 шуңа күрә дә Ул Үзе арк ыл ы Аллаһ ыга кил ү
че кешеләрне тул ысынча котк ара ала. Ул, Аллаһ ыга даи м и мөрәҗәгать итеп, алар
турында ялвару өчен яши.
26 Безг ә нәкъ менә шунд ый Олуг Рух ан и кир әк тә инде: Ул изг е, гаепс ез, саф,
гөнаһл ылардан аерып куелган вә күктән дә югары күтәрелгән. 27 Ул, бүтән олуг
рух ан илар сыман, көн саен башта Үзенең гөнаһлары, аннары хал ыкн ың гөнаһлары
өчен корбан китерүгә мохтаҗ түг ел. Ул Үзен бер тапк ыр һәм мәңг елек корбан итеп
китерде. 28 Муса кан ун ы олуг рухан и итеп зәг ыйфь кешеләрне билг ел и, ә Кан уннан
соң бирелгән ант буенча, Аллаһ ы Угл ы Олуг Рух ан и итеп билг еләнде. Ул – мәңг е
лек кам иллеккә ирешкән Зат.

8

Яңа килешүнең Олуг Рух ан ие
Сезгә сөйләгәннәребездә иң мөһ име – күктә Мәһабәт Аллаһ ы тәхетенең уң
ягында утыруч ы Олуг Рух ан иебыз бар. 2 Ул кешеләр түг ел, ә Раббы Үзе корган
1

* 7:17 Караг ыз:
* 7:21 Караг ыз:

«Зәбур», 109:4.
«Зәбур», 109:4.
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Изг е йортта – чын гыйбадәт кыл у чат ырында хезмәт итә. 3 Һәр баш рух ан и бүләк
вә корбаннар китерү өчен билг еләнә. Шуңа күрә Олуг Рух ан иебызн ың да корбан
итеп китерә алырл ык берәр нәрсәсе бул ырга тиеш. 4 Әгәр җирдә булса, Ул рух ан и
булмас иде, чөнк и монда Муса кан ун ы буенча корбан китерүчеләр бар инде. 5 Җир
дәг е рух ан илар күктәг е йорт үрнәг енә ияреп төзелгән Изг е йортта хезмәт итәләр,
ә ул күктәг е Изг е йортн ың фәк ать чаг ыл ыш ы һәм күләгәсе генә. Менә шуңа күрә
Мусага гыйбадәт кыл у чат ыры корыр алд ыннан Аллаһ ы тарафыннан кисәтеп ку
елган: «Кара аны, һәммәсен дә тауда күрсәтелгән үрнәк буенча эшлә»*. 6 Беренче
килеш үгә караганда Гайсә арадашч ы булган килеш ү әйбәтрәк булган кебек, Аңа
тапш ырылган хезмәт җирдәг е рух ан илар хезмәтеннән югарырак. Яңа килеш ү әй
бәтрәк, чөнк и ул әйбәтрәк вәгъдәләргә ниг езләнгән.
7 Бер енче килеш ү кимчелекс ез булг ан булса, икенчес енә ихт ыя җ да булмас иде.
8 Ләк ин Аллаһ ы, Үз халк ыннан гаеп табып, болай дип әйт ә:
«Менә, шунд ый көннәр җитәр, – ди Раббы, –
Мин сИсраи л вә Яһүдә халк ы белән
яңа килеш ү төзермен.
9
Бу килеш ү аларн ың ата-бабаларын
Мисырдан җитәкләп алып чыкк ан чак та
төзегән килеш үсыман булмас.
Алар килеш үемә тугрыл ыкл ы булмад ылар,
һәм алардан йөз чөердем, – ди Раббы. –
10
Исраи л халк ы белән ул көннәрдән соң төзесе
килеш үем шуш ы, – ди Раббы –
Үз кан уннарымн ы зиһеннәренә сал ырм ын,
күңелләренә язып куя рм ын.
Мин – аларн ың Алласы,
ә алар Минем халк ым булачак.
11
Инде беркем дә икенче берәүне яисә туган ын:
„Раббын ы тан ып бел“, – дип өйрәтмәя чәк.
Мине кечесеннән алып олысына кадәр һәммәсе беләчәк.
12
Мин явыз эшләрен кичерермен,
кылган гөнаһларын инде берк айчан да искә алмам»*.
Бу килеш үне Ул «яңа» дип атап, беренчесенең искереп киткәнлег ен күрсәтте, ә
гамәлдән чыгарылган һәм искергән нәрсә тиздән юкк а чыгар.
13

9

Беренче килешү вакытында гыйбадәт кылу

Беренче килеш үнең гыйбадәт кыл у хак ында күрсәтмәләре һәм җирдәг е Изг е
йорт ы бар иде. 2 Изг е йорт итеп чат ыр корылд ы, аның алг ы өлешендә шәмдәл
һәм өстәл урнашт ырылд ы, икмәкләр куелд ы. Бу өлешне «Изг е бүлмә» дип атад ы
1

* 8:5 Караг ыз:

«Чыг ыш», 25:40.
«Ирем ия», 31:31-34.

* 8:8-12 Караг ыз:
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лар. 3 Икенче пәрдә арт ында чат ырн ың «Иң изг е бүлмә» дип аталг ан өлеше бар иде.
4 Анд а хуш исле сумала-майлар көйр әт ү өчен, алт ынн ан ясалг ан мәзб әх һәм алт ын
белән капланг ан сКилеш ү санд ыг ы бар иде. Санд ыкк а манна* сал ынг ан алт ын са
выт, Һарунн ың чәчәк атк ан тая г ы һәм килеш үнең таш такталары урнашт ырылг ан
иде. 5 Ә санд ык өст енә Аллаһ ы дан ын чаг ылд ырг ан күктәг е канатл ы затларн ың*
сыннары куелг ан иде. Аларн ың канатларыннан төшкән күләг ә гөнаһларн ы йол у
урын ын каплап торд ы. Ләк ин без хәзер һәммәсен дә җент екләп сөйләп торм ыйбыз.
6 Бу әйб ерләр менә бол ай урн ашт ырылг ан иде. Рух ан ил ар һәркөн чат ырн ың
алг ы өлешенә гыйбадәт кыл у хезмәтен башк ару өчен керәләр. 7 Ә икенче өлешкә
олуг рух ан и гына елга бер мәртәбә керә. Ул үзе белән кан алырга тиеш, ул үзе өчен
дә, хал ык белм ичә кылган гөнаһлар өчен дә Аллаһ ыга корбан итеп кан китерә.
8 Шун ың белән Изг е Рух, әле чат ырн ың алг ы өлеше булг анда, Иң изг е бүлмәг ә
юлн ың әлегә ачык булмавын күрсәтә. 9 Мон ың бүг енг е көн өчен дә мәгънәсе бар:
бүләкләр вә корбаннар китерел ү белән, Аллаһ ыга гыйбадәт кыл уч ын ың вөҗдан ы
сафлана алм ый. 10 Боларда ашау-эчү, төрле юын у йолалары гына күздә тот ыла. Бу
каг ыйдәләр бары тик тышк ы якн ы күздә тоталар, һәм алар, яңа тәрт ип урнашт ы
рылганч ы гына, үз көчендә була.
Яңа килешү корбаны
Хәзер инде Мәсих монда булган яхш ы нәрсәләрнең Олуг Рух ан ие бул ып кил
де. Ул кеше кул ы салмаган һәм бу фан и дөнья н ык ы булмаган бөегрәк вә кам илрәк
чат ыр арк ыл ы керде. 12 Иң изг е бүлмәгә Мәсих кәҗә вә бозау кан ы белән түг ел, ә
бары бер тапк ыр һәм мәңг елеккә Үз кан ы белән кереп, кешеләргә мәңг елек кот ыл у
алд ы. 13 Әгәр дә үгез һәм кәҗә кан ы яисә корбан итеп янд ырылган яшь бозау көле,
нәҗесләнгәннәр өстенә сибелеп, тәнне йола буенча пакьләндерә икән*, 14 Мәсих
кан ы чаг ышт ырып булмасл ык дәрәҗәдә күбрәк пак ьләндерер бит! Ул мәңг елек
Рух арк ыл ы Үз-Үзен, кимчелексез корбан итеп, Аллаһ ыга тапш ырд ы, һәм, безнең
тере Аллаһ ыга хезмәт итүебез өчен, Аның кан ы вөҗданнарыбызн ы үлемгә китерүче
гамәлләрдән пак ьләндерер.
15 Шуң а күр ә Мәсих, бер енче килеш ү вак ыт ынд а кыл ынг ан гөн аһл ард ан ке
шеләрне Үз үлеме белән котк арып, Аллаһ ы тарафыннан чак ырылг аннар вәгъдә
ителг ән мәңг елек мирасн ы ала алсыннар дип, яңа килеш үнең арадашч ысы булд ы.
16 Васыя ть тә нинд идер рәв ешт ә килеш ү* бул ып тор а. Аны язг ан кешенең үлг әнен
исбатларг а кир әк, 17 чөнк и васыя ть, язг ан кеше үлг әч кенә, көченә кер ә. Аны язг ан
кеше исән чаг ында, васыя ть берн инд и дә көчкә ия булм ый. 18 Шун ың өчен беренче
11

* 9:4

Манна – борынг ы Исраи л халк ын колл ыкт ан азат итеп Мисырдан чыг арг ач, чүлдә
туйд ыру өчен, Аллаһ ы күктән җибәреп торг ан ризык.
* 9:5 Кан атлы затл ар – грек телендәг е төп төп нөсхәдә монд ый затл арн ы «керубимнәр» дип
атыйлар. Алар Аллаһ ын ың ул урында бул уы н күрсәтәләр. (Караг ыз: «Чыг ыш», 25:18-22.)
* 9:13 Караг ыз: «Левиләр», 16:14-15; «Санн ар», 19:9, 17-19.
* 9:16 Васыя ть, кил еш ү – грек телендәг е «диат еке» сүз енең «килеш ү» һәм «васыя ть» диг ән
мәгънәләре бар.
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килеш ү дә каннан башк а гамәлг ә кер ә алмад ы. 19 Муса Кан ун күрсәтмәләренең
барысын да хал ык алд ында укып чыкк ач, кызыл йон вә сһүссөп чыбыклары ярдә
мендә боз ау, кәҗә кан ы белән сун ы бар хал ыкк а һәм Кан ун язылг ан стөрг әкнең
үзенә сибеп чыкк ан. 20 Ул: «Бу – килеш үне раслауч ы кан. Аллаһ ы сезг ә ул киле
шүне үтәрг ә әмер бирде», – дип әйт кән*. 21 Ул шулай ук чат ырг а һәм Аллаһ ыг а
гыйбадәт кылг анда куллан ылг ан барл ык әйберләрг ә кан сибеп чыкк ан. 22 Кан ун
бар нәрсәнең дия рлек кан белән пакьләндерел үен таләп итә, һәм кан түг елм ичә
ярл ык ау булм ый.
23 Күкт әг е үрнәк буенча җирдә төз елг ән нәрс әләр шул рәв ешле пакьләндер елерг ә
тиеш иде, ләк ин күкнеке яхш ырак корбаннар белән чистарт ун ы таләп итә. 24 Мәсих
кеше кул ы белән төзелгән һәм чын Изг е йортн ың нибары күчермәсе генә булган
җирдәг е Изг е йортк а кермәде. Безнең өчен Аллаһ ы алд ына басам дип, Ул күкнең
үзенә керде. 25 Ул, олуг рух ан и һәр елн ы Иң изг е бүлмәгә чит кан алып кергәндәй,
Үзен кабат-кабат корбан итәр өчен кермәде. 26 Әгәр дә шулай булса, Мәсих дөнья
ярат ылганнан бирле кабат-кабат газап чигәргә тиеш бул ыр иде. Ләк ин Ул Үзен
корбан итү аша гөнаһн ы бетерер өчен, соңг ы дәвердә бары тик бер мәртәбә килде.
27 Һәркем кайчан да булса бер үлеп, аннары хөкем алд ына басарг а язг ан. 28 Шулай
итеп, Мәсих тә, күпләгән кешенең гөнаһларын Үз өстенә алыр өчен, бер мәртәбә
корбан ителде. Ул әле икенче тапк ыр киләчәк, ләк ин инде гөнаһларн ы йол у өчен
түг ел, ә Үзен көтеп торуч ыларн ы котк ару өчен киләчәк.

10

Кан ун – буласы яхш ы нәрсәләрнең төгәл чаг ыл ыш ы түг ел, ә аларн ың кү
ләгәсе генә. Шуңа күрә, ул, елдан ел бертөрле корбаннар китерелеп, Аллаһ ы
алд ына килгән кешеләрне берк айчан да кам ил итә алм ый. 2 Әгәр дә Кан ун мон ы
эшл и алса, корбаннар китерүдән туктамаслар идемен и? Бер тапк ыр чистарынгач,
гыйбадәт кыл уч ылар үзләрен гөнаһл ы дип инде хис итмәсләр иде. 3 Әмма ләк ин
корбаннар ел саен гөнаһ турында искә төшереп тора, 4 чөнк и үгез кан ы белән кәҗә
кан ы кешенең гөнаһ ын бетерә алм ый.
5 Шуңа күр ә, дөнья г а килг әч, Мәсих:
«Син корбаннар да, бүләкләр дә теләмәдең,
ләк ин Минем өчен тән әзерләдең, – диде. –
6
Сине янд ыру корбаннары да,
с
гөнаһ йол у корбаннары да сөендермәде.
7
Шунда: „Менә Мин.
Минем хакта скулъязма төргәг ендә язылганча,
йа Аллаһ ы, Синең ихт ыя рыңн ы үтәр өчен килдем!“ – дидем»*.
1

Шулай итеп, башта Ул: «Син корбаннар да, бүләкләр дә, яндыру корбаннарын
да, гөнаһ йолу корбаннарын да теләмәдең, алар Сине сөендермәде», – ди. Аларны
бит Канун таләбе буенча китерәләр. 9 Аннары Ул: «Менә Мин, Синең ихтыярыңны
8

* 9:19-20 Караг ыз:
* 10:5-7 Караг ыз:

«Чыг ыш», 24:7-8.
«Зәбур», 39:7-9.
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үтәр өчен килдем», – дип өсти. Ул, искесен гамәлдән чыгарып, икенчесен – Аллаһы
ихтыярын үтәүне гамәлгә кертә. 10 Мәсих тарафыннан гамәлгә ашырылган Аллаһы
ихтыяр
 ы буенча, без Гайсә Мәсихнең Үз тәнен бер тапкыр һәм мәңгелеккә корбан
итүе белән изгеләндерелдек.
11 Һәр рух ан и, көн саен үз хезмәт ен башк арып, күп тапк ырлар берт өрле корбан
нарн ы китерә, әмма алар кешене һичк айчан гөнаһлардан арынд ыра алм ый. 12 Лә
кин Мәсих, гөнаһлар өчен мәңг елек көчкә ия булган корбанн ы бердәнбер мәртәбә
китергәч, Аллаһ ын ың уң ягына утырд ы. 13 Шул вак ыттан алып Ул дошманнарын
Үз аяг ы аст ына баск ыч басмасы итеп түндерүен көтә, 14 чөнк и Ул изг е ител үчеләрне
мәңг егә бердәнбер корбан белән кам ил кылд ы.
15 Бу хакт а безг ә Изг е Рух та шаһ итл ык кыла. Башт а Ул болай ди:
16
«Ул көннәрдән соң алар белән төзесе килеш үем шуш ы, –
ди Раббы. –
Үз кан уннарымн ы аларн ың күңелләренә сал ырм ын,
зиһеннәренә язып куя рм ын».
17

Аннары Ул болай дип өст и:
«Гөнаһларын һәм явыз эшләрен
инде берк айчан да искә алмам».

18

Гөнаһлар кичерелгән икән, алар өчен корбан бирүнең инде кирәг е юк.
Нык булыгыз

19 Шулай итеп, имандашлар, Гайс ә кан ы белән Иң изг е бүлмәг ә ышан ыч белән
керә алабыз, 20 Ул безгә яңа вә тере юлн ы ачк ан. Бу юл пәрдә, ягън и Аның тәне аша
уза. 21 Аллаһ ы йорт ы баш ында торуч ы бөек Рух ан иебыз бар, 22 шуңа күрә, әйдәг ез,
ихлас күңел вә иман ышан ычл ыл ыг ы белән, күңелләребезне гөнаһл ы вөҗданнан
пакьләндереп, тәннәребезне саф су белән юып, Аллаһ ыга якынайыйк. 23 Үзебез
өметне тан ып, аңа нык итеп тая н ыйк, чөнк и безгә вәгъдә биргән Зат ышан ычл ы.
24 Әйдәг ез, бер-беребезгә игът ибарл ы бул ыйк, бер-беребезне мәхәбб әт вә изг е эш
ләргә дәртләндерик. 25 Кайберәүләр кебек, гыйбадәт кыл у өчен бергә җыел удан
баш тарт м ыйк, киресенчә, бер-беребезгә көч биреп, таг ын да ныграк дәртләндереп
торыйк, чөнк и Раббы көненең якынлаш уы н күреп торасыз.
26 Әгәр дә без, хакыйкатьне танып белгәннән соң, аңлы рәвештә гөнаһ кылуы
бызны дәвам итәбез икән, гөнаһлардан инде бернинди корбан да йолып ала алмас.
27 Ә ул чагында инде хөкемне һәм Аллаһының дошманнарын яндырачак, ярсу утны
куркынып көтеп торасы гына кала. 28 Муса кануныннан баш тарткан кеше, ике яи
сә өч шаһит күрсәтүе нигезендә, һич кызганусыз үлемгә дучар ителә. 29 Алай булгач,
Аллаһы Углын аяк астына салып таптаган, Аллаһы килешүенең аны изгеләндергән
канын нәҗес дип санаучы, мәрхәмәт Рухын кимсетүче кеше сезнеңчә ни дәрәҗәдә
каты җәзага лаек соң? 30 «Үч алу – Минем эш, Үзем кайтарып бирәчәкмен»* дигән
* 10:30 Караг ыз:

«Кан ун», 32:35.
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һәм: «Раббы Үз халкын хөкем итәчәк»*, – дип Әйтүчене беләбез. 31 Тере Аллаһы ку
лына эләгү – коточкыч эш!
32 Аллаһы яктылыгы сезне яңа гына яктыртканнан соң булып үткән көннәрне исе
гезгә төшерегез. Ул чагында сез газапларга каршы көрәштә бирешмәдегез. 33 Кайвакыт
сезне бар халык алдында мәсхәрәләделәр, эзәрлекләделәр, кайвакыт сез боларны
үз башыннан кичергән кешеләр белән иңгә иң басып тордыгыз. 34 Тоткынлыктагы
кешеләр белән бергә кайгырдыгыз, милкегездән мәхрүм иткәндә, сез сөендегез дә,
чөнки үзегезнең әйбәтрәк, мәңгелек байлыгыгыз барын белә идегез. 35 Шуңа күрә кыю
булудан туктамагыз, моның әҗере зур булачак. 36 Аллаһы ихтыярын үтәп, Ул вәгъдә
иткәнне алу өчен, сезгә чыдамлык кирәк. 37 Изге язмада язылганча,
«Инде күп калмад ы,
киләсе Зат киләчәк,
Ул тотк арланмас.
38
Тәкъва кешемне иман ы яшәтәчәк,
ләк ин әгәр чиг енсә,
ул Миңа яракл ы булмая чак»*.
Ләк ин без чиг енеп, һәлак бул уч ылардан түг ел, без иман итәбез һәм котк арыла
чакбыз.
39

11

Иман

Иман ул – өметләнеп көткәннәребезнең торм ышк а ашуы на ышан ыч, кү
ренмәгән нәрсәләрнең бул уы турында раслау. 2 Ата-бабаларыбыз шунд ый
иман арк асында Аллаһ ыдан хуплау алган. 3 Галәмнең Аллаһ ы сүзе белән булд ы
рылган ын һәм күзгә күрен үче нәрсәнең күзгә күренм и торган нәрсәдән барл ыкк а
килгәнен без иман арк ыл ы аңл ыйбыз.
4 Һабил Аллаһ ыг а иман белән Кабилнекенә караг анда яхш ырак корбан кит ер
гән. Иман ы өчен Аллаһ ы корбаннарын хуплаган һәм аны хак кеше дип раслаган*.
Иман ы арк ыл ы Һабил, үзе исән булмаса да, әле һаман сөйл и. 5 Иман арк асында Ха
нох, үлемне кичерм ичә, бу дөнья дан алынган. Аны бер җирдән дә таба алмаганнар,
чөнк и Аллаһ ы аны Үз янына алган булган. Аның турында, ул дөнья дан алынганч ы,
Аллаһ ыга ярый алган, дип әйтелә Изг е язмада*. 6 Иманнан башк а Аллаһ ыга ярап
булм ый бит, чөнк и Аңа кил үче һәркем Аның барл ыг ына һәм Аны ихластан эзлә
гән кешеләргә әҗерен бирм и калмая чаг ына инан ырга тиеш. 7 Әле күрергә мөмк ин
булмаган нәрсәләр турында Аллаһ ыдан кисәт ү алган Нух, иман арк асында Аңа
буйсын ып, гаиләсен котк ару өчен, көймә төзегән*. Аның иман ы дөнья н ы хөкем
иткән, һәм ул иман белән килә торган хакл ык варисы булган.
1

* 10:30 Караг ыз:

«Кан ун», 32:36.
«Хабакк ук», 2:3-4.
11:4 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 4:2-5.
11:5 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 5:24.
11:7 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 6:13-22.

* 10:37-38 Караг ыз:
*
*
*
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8 Ибраһ им, Аллаһ ы чак ыруы на иман арк ыл ы буйсын ып, үзенең кая барг ан ын
белмәсә дә, киләчәктә мирас итеп алырга вәгъдәләнгән җиргә киткән*. 9 Ул иманы
арк асында вәгъдә ителгән илгә күчеп килеп, чат ырда килмешәк бул ып яшәгән.
Аның кебек Исх ак белән Ягък уб та чат ырларда яшәгән, алар да аның белән бергә
Аллаһ ы вәгъдә иткәнне алырга тиеш булган. 10 Ул рәссам ы вә төзүчесе Аллаһ ы
булган, нык ниг езле шәһәрне көтеп торган бит.
11 Иман ы арк асында, Сара үзе дә, инде карт булса да, балаг а уза алг ан*, чөнк и
ул үзенә вәгъдә биргән Аллаһ ын ы ышан ычл ы дип исәпләгән*.12 Шулай итеп, тәне
инде картайган бер кешедән күктәг е йолд ызлардай күп санл ы вә диңг ез ярындаг ы
исәпсез-хисапсыз ком бөртекләредәй ток ым килеп чыкк ан.
13 Барлык бу кешеләр иманнарын саклап үлгәннәр. Алар үзләренә вәгъдә ител
гәннәрне, кабул итмичә, ерактан гына күргәннәр һәм сәламләгәннәр, бу дөньяда
үзләренең килмешәк вә юлчылар гына икәнлекләрен таныганнар. 14 Болай дип әй
түче кешеләр үзләренең чын ватаннарын эзләүләрен күрсәтәләр. 15 Үзләре калдырып
киткән ил турында уйлаган булсалар, анда кире кайту мөмкинлеге дә булган булыр
иде. 16 Юк, алар әйбәтрәк илгә – күктәге илгә омтылганнар, шуңа күрә Аллаһы Үзен
аларның Алласы дип аталудан оялмый, Ул бит алар өчен шәһәр әзерләп куйган.
17-18 Аллаһ ы тарафыннан сыналг анда, Ибраһ им иман ы арк асында Исх акн ы кор
бан буларак тәкъд им иткән*. Аңа вәгъдә бирелеп: «Синең нәселең Исх ак арк ыл ы
дип санал ыр»*, – дип әйтелгән булса да, ул үзенең бердәнбер угл ын корбан итәргә
әзер булган. 19 Ибраһ им Аллаһ ын ың үледән терелтә алуы на исәп тотк ан, һәм Ис
хак, үлемнән кире кайтарылгандай, әтисенә кайтарып бирелгән.
20 Киләчәккә иман белән карауч ы Исх ак Ягък уб белән Эсауг а киләчәкләр енә
каг ыл ышл ы фат их асын биргән. 21 Иман арк ыл ы Ягък уб үләр алд ыннан Йосыфн ың
ике угл ына да фат их а биргән һәм, тая г ына тая нган килеш, Аллаһ ыга табын ып баш
игән*. 22 Иман арк ыл ы Йосыф гомеренең ахырында Исраи л халк ын ың Мисырдан
чыгачаг ы турында сөйләгән һәм үз сөя кләрен нәрсә эшләтергә икәнен әйт кән*.
23 Иман аркылы ата-анасы, Муса туганнан соң, өч ай буена аны яшереп саклаганнар,
чөнки аның бик матур бала булуын күргәннәр, аларны патша фәрманы куркытма
ган*. 24 Иман аркылы Муса, үсеп җиткәч, сфиргавен кызының углы дип йөртелүдән
ваз кичкән*. 25 Гөнаһтан кыска вакытлы ләззәт алуга караганда, Аллаһы халкы белән
* 11:8 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 12:1.
«Ярат ыл ыш», 21:1-2.
* 11:11 Грек теленнән бу аятьне «Иман ы арк асында Ибраһ им, инде үзе карт, хат ын ы Сара бала
туд ыруг а сәләтсез булса да, әти кеше була алг ан, чөнк и ул үзенә вәгъдә бирг ән Аллаһ ын ы
ышан ычл ы дип исәпләг ән» дип тә аңларг а мөмк ин.
* 11:17-18 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 22:1-14.
* 11:17-18 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 21:12.
* 11:21 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 48:15-16, 20.
* 11:22 Караг ыз: «Ярат ыл ыш», 50:24-25.
* 11:23 Караг ыз: «Чыг ыш», 2:2.
* 11:24 Караг ыз: «Чыг ыш», 2:10-15.
* 11:11 Караг ыз:
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бергә газаплар кичерүне мәгъкульрәк күргән. 26 Ул булачак әҗерне карап торган, шу
ңа күрә Мәсих хакына хурлык кичерүне Мисыр хәзинәләреннән кадерлерәк байлык
дип исәпләгән. 27 Иман аркылы Муса, патшаның ачуыннан курыкмыйча, Мисырдан
чыгып киткән*. Гүя күренмәс Аллаһыны күргәндәй, ул түзгән. 28 Иман аркылы ул,
беренче булып туганнарны һәлак итүче фәрештә Исраил халкының балаларына ка
гылмасын өчен, ишекләргә кан сибәргә кушкан һәм сКотылу бәйрәмен гамәлгә кер
ткән*. 29 Иман аркылы Исраил халкы Кызыл диңгезне коры җирдән баргандай атлап
чыккан, ә мисырлылар, шуны ук эшләп карагач, һәммәсе дә батып үлгән*.
30 Иман арк ыл ы Исраи л кешеләр е Әрихә шәһәр ен тышк ы якт ан җиде көн рәтт ән
әйләнеп чыкк ач, шәһәрне әйләндереп алган диварлар ишелеп төшкән*. 31 Иман
арк ыл ы бозык хат ын Рәхәб, Исраи л шымч ыларын дус дип кабул иткәнгә күрә,
Аллаһ ын ы тыңламауч ылар белән бергә үлм ичә кот ыл ып калган*.
32 Шуннан да арт ыг ын сөйләп торырг а кир әкме икән? Гидеон, Барак, Шимшон,
Ифтах, Давыт, Шем уи л вә пәйгамбәрләр турында сөйләп торырга вак ыт ым җит
мәс иде. 33 Алар иман белән патшал ыкларн ы буйсынд ырганнар, гаделлек урнаш
тырганнар, вәгъдә ителгәннәрне алганнар. Арысланнарн ың авызларын япк аннар,
34 ярсул ы утн ы сүндерг әннәр, кыл ычт ан кот ыл ып калг аннар. Аларн ың көчс езлег е
көчкә әйләнгән, суг ышта алар куә тле булганнар һәм чит ил гаскәрләрен качарга
мәҗбүр иткәннәр. 35 Кайбер хат ыннарга үлгән якыннары терелеп кире кайт к ан.
Башк алары үзләренә тәкъд им ителгән иректән баш тарт ып, яхш ырак торм ышк а
терелеп тору өчен җәзаланганнар. 36 Кайберәүләрне мыск ыл иткәннәр, камч ы белән
кыйнаганнар, кайберләренә хәтта богау кигезелгән, зинданнарга ябылган. 37 Аларны
ташлар атып үтергәннәр, гәүдәләрен пычк ы белән урталай кискәннәр, кыл ычтан
үткәргәннәр. Алар сарык вә кәҗә тиреләренә төренеп йөргәннәр, башлары мохтаҗ
лыктан чыкмаган, аларн ы эзәрлекләгәннәр, кыйнаганнар. 38 Дөнья бу затларга лаек
булмаган. Алар чүлләрдә, тауларда, мәгарәләрдә, упк ыннарда каңг ырып йөргән.
39 Аларн ың һәммәс енә дә иманн ары өчен югары бәя бир елг ән, ләк ин җирдә
яшәгәндә, берсе дә үзләренә вәгъдә ителгәнне алмаган. 40 Бу кешеләр бары тик
безнең белән генә кам иллеккә ирешсен дип, Аллаһ ы безнең өчен әйбәтрәк бер
нәрсә әзерләп куйган иде.

12

Гайсәдән күз ебезне алмыйк

Тирә-ягыбызда шаһ итлар шулк адәр күп, шуңа күрә, әйдәг ез, юлыбыз
да торган бар киртәне, безне җиңел генә алдап йөрт үче гөнаһларн ы алып
ташл ыйк һәм алд ыбыздаг ы ярыш юлын чыдамл ык белән йөг ереп үтик. 2 Гайсә
дән – иманн ы Барл ыкк а китерүче вә Кам илләштерүчедән – күзебезне һәрдаи м
алм ый торыйк. Үзен киләчәктә көткән шатл ык хак ына хачк а кадаклан у хурл ыг ына
1

* 11:27 Караг ыз:

«Чыг ыш», 12:31-41.
«Чыг ыш», 12:21-23.
11:29 Караг ыз: «Чыг ыш», 14:28-29.
11:30 Караг ыз: «Ешуа», 6:19.
11:31 Караг ыз: «Ешуа», 6:21-24.

* 11:28 Караг ыз:
*
*
*
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игът ибар итм ичә, Ул хачта үлүне кичерде, хәзер менә Аллаһ ы тәхетенең уң ягында
утыра. 3 Гөнаһл ылар тарафыннан шунд ый карш ыл ыкн ы кичергән Гайсә турында
уйлаг ыз. Бу – күңелег езне төшермәс һәм туктап калмас өчен ярдәм итәр.
4 Сезнең әле гөнаһк а карш ы көр әшт ә кан түккәнче карш ыл ык күрс әткәнег ез
булмад ы. 5 Ата кеше үз балаларына эндәшкән сыман, сезгә:
«Угл ым, Раббың тәрбия ләгәнгә гамьсез карама,
гаебеңне күрсәткәндә, күңелеңне төшермә.
6
Раббы Үзе яратк ан кешеләрне тәрбия л и
һәм угл ы итеп кабул иткән һәр кешегә җәза бирә»*, –
дип әйтелгән дәртләндерү сүзләрен оныткансыз. 7 Газап чиг үегез тәрбия лән үгә алып
килә. Бу – Аллаһ ы сезгә Үз балалары итеп карый дигән сүз. Атасы тәрбия бирмә
гән бала барм ын и? 8 Әгәр дә һәркем үтәргә тиешле тәрбия не үтм исез икән, димәк,
сез – чын угыллар түг ел, ә җилдән туган балалар. 9 Моннан тыш һәммәбезнең дә
җирдә тәрбия биргән аталарыбыз бул ып, аларн ы ихт ирам итә идек. Ә рухларыбыз
ның Атасына без таг ын да ныграк буйсын ырга тиеш түг елмен и? Бу безгә яшәү бирә
бит! 10 Аталарыбыз безне берн ик адәр вак ыт дәвам ында үзләре иң яхш ы дип тапк ан
чаралар белән тәрбия ләделәр, ләк ин Аллаһ ы, Үз изг елег енә катнаша алсыннар дип,
безнең мәнфәгатьне кайг ырт ып тәрбия л и. 11 Һәр тәрбия үз вак ыт ында шатл ык бу
лып тоелм ый, ә күңелсезлек китерүче бул ып күренә. Ләк ин соңрак тәрбия узган
кешеләргә ул уңыш китерә: имин вә Аллаһ ыга мәгък уль торм ыш бирә.
12 Шуңа күр ә хәлс ез кулларыг ызн ы, көчс ез тезләр ег езне ныг ыт ыг ыз. 13 Аксауч ы
аяк тәмам имгәнмәсен, киресенчә, савыксын өчен, туры юлдан йөрег ез.
Какшамас патшалык
Барл ык кешеләр белән тын ычл ыкта яшәргә һәм изг е бул ырга омт ыл ыг ыз, изг е
бул ып яшәмәгән кеше Раббын ы күрмәя чәк. 15 Караг ыз аны, беркем дә Аллаһ ын ың
мәрхәмәтеннән мәхрүм калмасын, ачы там ырл ы шыт ым үсеп чыкк ан сыман, бер
кем дә сезгә зыя н китерерлек булмасын һәм күпләрне нәҗесләмәсен. 16 Караг ыз
аны, беркем дә җенси йөгәнсезлеккә бирелмәсен, бер ашарл ык аш өчен, олы угыл
хок укларын сатк ан Эсау кебек, әхлаксыз торм ыш белән яшәмәсен*. 17 Белгәнегезчә,
соң ыннан Эсау фат их а алырга теләгән, ләк ин кире каг ылган. Бу хакта күз яшьләре
белән сораса да, булган хәлне берн ичек тә үзгәртә алмаган.
18 Сез каг ыл ырг а мөмк ин булг ан, дөрләп янг ан сСинай тавына, караңг ыл ыкк а
да, давылга да килмәдег ез. 19 Бырг ы тавыш ына да, сөйләп торуч ын ың тавыш ына
да килмәдег ез. Сөйләүче шунд ый сүзләр әйт кән, сүзләрен ишеткәннәр башк а сөй
ләмәвен үтенгәннәр. 20 Алар: «Бу тауга хәтта хайван каг ылса да, аны ташлар атып
үтерергә тиешле»* дигән боеру сүзләренә түзә алмаганнар. 21 Бу күренеш шунд ый
курк ын ыч булган ки, хәтта Муса да: «Мин курк уы мнан тетрәнәм»*, – дигән.
14

* 12:5-6 Караг ыз:

«Гыйбрәтле сүзләр», 3:11-12.
«Ярат ыл ыш», 25:29-34.
12:20 Караг ыз: «Чыг ыш», 19:12-13.
12:21 Караг ыз: «Кан ун», 9:19.

* 12:16 Караг ыз:
*
*
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22 Юк! Сез Сион тавына, күкт әг е Иерусал имг ә – тер е Аллаһ ы шәһәр енә килде
гез! Шатл ыкл ы тантанага җыелган меңләгән фәрештәләр янына килдег ез. 23 Сез
исемнәре күккә язып куелган беренче туганнар җыен ына килдег ез. Сез Аллаһ ыга,
бар кешене Хөкем кыл уч ы янына, кам илләштерелгән тәкъва кешеләрнең рухлары
янына килдег ез. 24 Сез яңа килеш үне Урнашт ыруч ы Гайсә хозурына һәм Һабил
кан ыннан яхш ырак нәрсәләрне сөйләүче сибелгән кан ы* янына килдег ез.
25 Караг ыз аны, үзег езг ә Сөйләүчене кир е какмаг ыз. Җирдә сөйләг ән чаг ында
кешеләр Аны тыңлаудан баш тартк аннары өчен җәзасыз калмаган икән, күкләрдән
кисәткәндә, Аңардан баш тартсак, без таг ын да зуррак җәзага дучар булачакбыз.
26 Ул чаг ында Аның тавыш ы җирне дер селкеткән, Ул хәз ер: «Мин җирне таг ын
бер тапк ыр тетрәтермен, җирне генә түг ел, күкне дә»*, – дип вәгъдә итә. 27 «Таг ын
бер тапк ыр» дигән сүзләр шун ы белдерә: селкетеп булм ый торган нәрсәләр генә
калсын өчен, селкетеп була торган, ягън и, бар ителгән һәр нәрсә урын ыннан күче
релер. 28 Безгә какшамас патшал ык бирелә, шуңа күрә, әйдәг ез, рәхмәтле бул ыйк
һәм Аллаһ ыга мәгък уль рәвештә тирән ихт ирам белән, курк ын ып, Аңа табын ыйк,
29 чөнк и безнең Аллабыз – янд ырып юк итә торг ан ут.
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Аллаһыга ошаган тормыш

Бер-берегезне туганнарча яратудан туктамагыз. 2 Кунакчыллык күрсәтергә
онытмагыз. Шулай эшләп, кайберәүләр, үзләре дә белмичә, фәрештәләрне
кунак иткәннәр. 3 Төрмәдәге кешеләрне, алар белән үзегез дә тоткынлыкта булгандай,
исегездә тотыгыз. Рәхимсез мөгамәләгә түзгәннәрне, үзегезнең тәнегез дә авыртуны
тойгандай, исегездә тотыгыз. 4 Никахны һәрьяклап югары бәял
 әгез, никахыгыз счиста
булырга тиеш, чөнки азгыннар һәм хыянәтчеләрне Аллаһы хөкем итәчәк. 5 Байлык
яратмагыз, булганына канәгать булып яшәгез, чөнки Аллаһы: «Сине беркайчан да
калдырмам, беркайчан да ташламам»*, – дигән. 6 Шуңа күрә без ышаныч белән:
«Раббы – минем химая чем*!
Нәрсәдән куркырга миңа?!
Адәм заты миңа ни кыла алсын?!»* –
дип әйтә алабыз.
1

Аллаһыга яраклы корбаннар
Сезгә Аллаһ ы сүзен җиткергән җитәкчеләрег езне исег ездә тот ыг ыз, яшәешлә
ренең нәт иҗәләре турында уйлап, иманнарын үрнәк итеп, аларга иярег ез. 8 Гайсә
Мәсих кичә дә, бүг ен дә һәм мәңг егә бер үк.
9 Һәрт өрле чит-ят тәгъл иматлар сезне туры юлдан читкә алып китмәс ен. Ри
зык ашау турындаг ы каг ыйдәләрне тот ып түг ел, ә Аллаһ ын ың мәрхәмәте белән
7

* 12:24 Караг ыз:

9:13-14; «Ярат ыл ыш», 4:10.
«Хәгг әй», 2:6.
13:5 Караг ыз: «Кан ун», 31:6, 8.
13:6 Хим ая ч е – «Ярдәмче» мәгънәс ендә.
13:6 Караг ыз: «Зәбур», 117:6-7.

* 12:26 Караг ыз:
*
*
*
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йөрәкләрег езне ныг ыт у яхш ы. Монд ый каг ыйдәләр аларн ы үтәүчеләргә файда
китермәгән бит. 10 Безнең мәзбәхебез бар, сИзг е чат ырдаг ы хезмәтчеләрнең андаг ы
корбанн ы ашарга хак ы юк. 11 Олуг рух ан и хайван кан ын Иң изг е бүлмәгә гөнаһ
лар бәрабәренә корбан китерергә алып керә, ә хайван түшкәләре исраи л иләрнең
вак ытл ы торак урын ын ың тышк ы ягында янд ырыла*. 12 Шун ың арк асында Гайсә
дә, хал ыкн ы Үзенең кан ы белән изг еләндерер өчен, шәһәр капк асын ың тышк ы
ягында газап чикте. 13 Шуңа күрә, әйдәг ез, Ул кичергән хурл ыкн ы кичереп, вак ыт
лы торак урын ын ың тышк ы ягына Аның янына чыг ыйк, 14 чөнк и биредә, җирдә,
даи м и тора торган шәһәребез юк, без буласы шәһәрне көтәбез. 15 Шуңа күрә Гайсә
арк ыл ы Аллаһ ыга данлау корбан ын даи м и китерик, димәк, Аның исемен телебез
белән макт ыйк. 16 Кешеләргә игелек эшләргә, үзег ездә булганн ы башк алар белән
бүлешергә онытмаг ыз: шунд ыйлар – Аллаһ ыга хуш килә торган корбаннар.
17 Җит әкчеләр ег езне тыңл аг ыз һәм аларг а буйсын ыг ыз. Алар, хис ап бир ерг ә
тиешле кешеләр буларак, җаннарыг ыз турында кайг ырт ып торалар. Аларн ы тың
ласаг ыз, шатлан ып эшләрләр, тыңламасаг ыз, авыр сулап эшләрләр, болар сезнең
өчен файдал ы булмас.
18 Безнең өчен дог а кыл ыг ыз. Нам усыбызн ың чист а бул уы на ышанабыз, чөнк и
бар нәрсәдә дөрес гамәл кыл ырга тел ибез. 19 Мин сездән, Аллаһ ы үземне яныг ызга
тизрәк кайтарсын иде, дип дога кыл уы г ызн ы аеруча үтенәм.
Дога һәм сәламләү сүзләре
20 Мәңг елек килеш үне раслауч ы кан арк асында Хак имебез Гайс әне, сарыкларн ың
бөек Көт үчесен, тын ычл ык Алласы үледән терелтте. 21 Үзенең ихт ыя рын үтәү өчен,
Аллаһ ы сезне һәр яхш ы нәрсә белән тәэм ин итсен, һәм Гайсә Мәсих аша бездә
Үзенә мәгък уль булганн ы эшләсен. Мәсихкә мәңг егә дан. Амин.
22 Имандашларым, мин кыск а гына хат язд ым. Хат ымдаг ы үгет-нәсыйхәтләремә
түземлелек белән колак сал уы г ызн ы үтенеп сорыйм. 23 Имандаш ыбыз Тим утәйнең
азат ителгәнен сезгә белдерергә тел им. Ул тиздән яныма килсә, сезне аның белән
бергә күрермен.
24 Барл ык башл ыкларыг ызг а һәм Аллаһ ын ың барл ык изг еләр енә сәлам. Ита
лия дән булган имандашларыбыз сезгә сәлам юлл ый. 25 Барыг ызга да Аллаһ ын ың
мәрхәмәте булсын.

* 13:11 Караг ыз:

«Левиләр», 4:11-12; 6:30; 16:27.
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Ачылыш

Тиздән нәрсә бул ырга тиешлег ен Үзенең колларына күрсәтер өчен, с Аллаһ ы
тарафыннан Гайсә сМәсихкә бирелгән ачыл ыш. Ул аны Үзенең с фәрештәсе
арк ыл ы җибәреп, кол ы Яхъяга белдерде. 2 Яхъя Аллаһ ы сүзе һәм Гайсә Мәсих күр
сәтеп сөйләгәннәр хак ында, үзе күргән һәммә нәрсә турында шаһ итл ык бирә. 3 Бу
пәйгамбәрлек сүзләрен укуч ылар һәм тыңлауч ылар, анда язылганнарн ы үтәүчеләр
бәхетле, чөнк и ул сүзләрнең гамәлгә ашу вак ыт ы якын.
1

Иман итүчеләрнең җид е бердәмлеген сәламләү
Яхъядан Асия өлкәсендәг е иман итүчеләрнең җиде сбердәмлег енә: хәзер Бар,
Булган һәм Булачак Заттан*, Аның тәхете карш ында торуч ы җиде рухтан, шулай ук
Гайсә Мәсихтән сезгә смәрхәмәт вә иминлек булсын. Үлгәннәр арасыннан берен
че бул ып терелеп торган Мәсих – тугры Шаһ ит, җирдәг е патшаларн ың Башл ыг ы.
Аңа, безне сөюче һәм сгөнаһларыбыздан Үзенең кан ы белән азат кыл ып, 6 безне
патшал ык һәм с Атасы Аллаһ ыга хезмәт итүче срух ан илар иткән Гайсәгә дан һәм
кодрәт мәңге-мәңгегә булсын. Амин.
7
Менә, Ул бол ытларда килә*,
һәм Аны һәркем күрер.
Аны чәнчегән кешеләр дә күрерләр*.
Җирдәг е барл ык хал ыклар
Аның алд ында үкереп елар.
Шулай булачак. Амин.
4-5

«Мин – Альфа һәм Омега*, – дип әйтә сРаббы Аллаһ ы, – хәзер Бар, Булган һәм
Булачак Зат, Чиксез кодрәт Иясе».
8

Адәм Углының Яхъяга күренүе
Мин, сезнең белән бергә Гайсә өчен газап чигүләр, патшалыкны, чыдамлыкны
уртаклашучы имандашыгыз Яхъя, Аллаһы сүзе һәм Гайсә хакында шаһитлык иткәнем
9

* 1:4-5 Караг ыз:

«Чыг ыш», 3:14.
«Дан ии л», 7:13.
* 1:7 Караг ыз: «Зәкәрия», 12:10.
* 1:8 Альф а һәм Омег а – грек әлифбасын ың бер енче һәм соңг ы хәр ефләр е. Бу сүзләр Алл а
һы – һәммә нәрсәнең баш ы һәм ахыры диг әнг ә ишарә итә. (Караг ыз: 21:6 һәм 22:13.)
* 1:7 Караг ыз:

1805

Ачыл ыш 1, 2

өчен, Патмос дип аталган утрауга җибәрелгән идем. 10 Раббының көнендә* мине Рух
чолгап алды һәм артымда быргыдан чыккандай көчле тавыш ишеттем. 11 Ул болай
диде: «Күргәннәреңнең барын да китап итеп язып, Эфес, Смурна, Пергәм, Түәтәйрә,
Сәрдәйс, Филаделфея, Лаудикея шәһәрләрендәге җиде бердәмлеккә җибәр».
12 Әйт үчене күр ерг ә дип борыл ып караг ач, мин җиде алт ын шәмдәл күрдем. 13 Ә
шәмдәлләр арасында озын кием кигән һәм күкрәг ен алт ын пута белән буган, с адәм
угл ына охшаган Берәүне* күреп алд ым. 14 Аның баш ындаг ы чәчләре ак йон кебек,
кардай ак иде. Күзләре исә ут ялк ын ы кебек иде, 15 ә аяклары мичтә кызд ырган
бак ырдай ялт ырый һәм тавыш ы шарлавык тавыш ына охшар иде. 16 Уң кул ында
җиде йолд ыз бар, авызыннан ике ягы да үткен кыл ыч чыг ып тора*. Йөзе бар көченә
балк ып торган коя штай иде!
17 Мин Аны күрг әч, үле кешедәй, аяклары алд ына егылд ым. Ул исә Үзенең уң
кул ын миңа тидереп, болай диде: «Курыкма! Мин – Беренче һәм Соңг ы*, 18 һәм
мәңг е Теремен. Үлгән идем, ә менә хәзер мәңге-мәңге яшим. Үлем һәм сүлеләр
дөньясы ачк ычлары Миндә. 19 Шулай итеп, нәрсә күргәнеңне, хәзер нәрсә бар һәм
моннан соң нәрсә буласын яз. 20 Уң кул ымда күргән җиде йолд ызн ың һәм җиде
алт ын шәмдәлнең сере шунда: җиде йолд ыз – җиде бердәмлекнең фәрештәләре
һәм җиде шәмдәл – җиде бердәмлек ул».
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Эфестәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат
«Эфес бердәмлег енең фәрештәсенә яз:
„Үзенең уң кул ында җиде йолд ыз Тот уч ы һәм җиде алт ын шәмдәл арасында
Йөрүче болай ди:
2 Эшләр еңне, авыр хезмәт еңне, чыдамл ыл ыг ыңн ы һәм явызларг а чыдап то
ра алмаган ыңн ы беләм. Үзләрен срәсүл дип (ә алар рәсүл түг ел) атауч ыларн ы
сынаган ыңн ы һәм аларн ы ялганч ылар дип тапк ан ыңн ы беләм. 3 Чыдамл ы
гың барл ыг ын, Минем исемем өчен күп нәрсәләр кичереп тә арымаган ыңн ы
беләм. 4 Әмма сиңа карш ы сүзем бар: син беренче мәхәббәтеңне калд ырд ың!
5 Кайдан егылг ан ыңн ы исеңә төшер һәм, стәүб ә итеп, әүв әлг е эшләр еңә кайт.
Югыйсә, тәүбә итмәсәң, яныңа килермен һәм шәмдәлеңне урын ыннан куз
гат ырм ын. 6 Ләк ин Ник үләй тарафдарларын ың эшләренә нәфрәтләнеп дөрес
эшл исең. Аларга Мин дә нәфрәтләнәм.
7 Рухн ың бердәмлекләрг ә әйт кәнен колаг ы булг ан ишетс ен. Җиң үчег ә Мин
Аллаһ ы җәннәтендәг е тереклек агач ыннан җимеш ашарга насыйп итәм“».

1

Смурнадагы иман итүчеләр бердәмлегенә хат
8

«Смурна бердәмлег енең фәрештәсенә яз:

* 1:10 Раббының

көне – атнан ың беренче көне, ягън и якшәмбе турында сүз бара дип аңларг а
мөмк ин.
* 1:13 Караг ыз: «Дан ии л», 7:13.
* 1:16 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 49:2.
* 1:17 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 44:6.
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„Беренче һәм Соңг ы, үлгән һәм терелеп Торган болай ди:
9 Хәср әт чиг үеңне һәм фәк ыйрьлег еңне бел әм, әмм а син бай. Үзл әр ен
яһүд иләр дип атауч ыларн ың сине хурлауларын беләм. Алар яһүд иләр түг ел,
с
шайт ан җыен ыд ыр. 10 Алда сине көткән һичнәрс әдән курыкма. Кешеләр ең
не сынар өчен, араг ыздан кайб ерләр ег езне сибл ис зинданг а утырт ачак һәм
ун көн буе сез хәср әт чиг әчәкс ез. Үлг әнче тугры бул, шунда сиңа торм ыш
таҗ ы бир әчәкмен.
11 Рухн ың бердәмлекләрг ә әйт кәнен колаг ы булг ан ишетсен. Җиң үче икенче
үлемнән һичн инд и зыя н күрмәс“».
Пергәмдәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат
12

«Пергәм бердәмлег енең фәрештәсенә яз:
„Ике ягы да үткен кыл ыч ы булган Зат болай ди:
13 Кайд а яшәв еңне беләм: анд а шайт ан тәхет е тор а. Шул ай булс а да, Миң а
булг ан иман ыңн ы саклап тот асың. Сездә, шайт ан яшәг ән җирдә, тугры ша
һит ым Ант ипас үтерелг ән вак ытт а да Миңа булг ан иман ыңнан ваз кичмәдең.
14 Әмм а сиң а карш ы берн ичә сүз ем бар: араг ызд а Билг ам тәгъл им ат ын тот у
чылар бар. Ә ул, потларг а корбан итеп кит ер елг ән ризыкн ы ашасыннар һәм
фәхешлеккә бир елс еннәр дип, сИсраи л халк ын гөнаһк а керт ерг ә Бәлакн ы
өйр әткән бит*. 15 Шулай ук синдә Ник үләй тарафдарларын ың тәгъл имат ын
тот уч ылар бар. 16 Инде хәз ер тәүб ә ит. Югыйс ә, тиздән яныңа килермен һәм
авызымнан чыг ып торг ан кыл ыч белән аларг а карш ы көр әшермен.
17 Рухн ың бердәмлекләрг ә әйт кәнен колаг ы булг ан ишетс ен. Җиң үчег ә сер
ле манна* һәм ак таш бирермен. Ул ташта исә аны алуч ыдан башк а һичкем
белмәгән яңа исем язылган бул ыр“».
Түәтәйрәдәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат

18

«Түә тәйрә бердәмлег енең фәрештәсенә яз:
„Күзләре ут ялк ын ыдай, аяклары ялт ырап торган бак ырдай Аллаһ ы Угл ы
болай ди:
19 Эшләреңне, мәхәбб әт еңне, иман ыңн ы, хезмәт еңне, чыдамл ыг ыңн ы беләм.
Соңг ы гамәлләр еңнең бер енчеләр еннән яхш ырак бул уы н да беләм. 20 Әмма
сиңа карш ы сүз ем бар: үзен пәйг амб әр дип атап, фәхешлеккә һәм потларг а
корбан ителг ән ризыкн ы ашарг а өйр әткән, колларымн ы юлдан язд ырг ан
Изеб ел исемле хат ынг а түз әс ең. 21 Тәүб ә кыл у өчен, Мин аңа вак ыт бирдем,
әмма ул үзенең фәхешлег еннән тәүб ә итәрг ә теләм и. 22 Менә Мин аны кат ы
авыру түшәг енә салачакм ын. Ул хат ын белән берг ә фәхешлек итүчеләрне,
аның юлынн ан баш тарт м ас ал ар, зур кайг ыг а дуч ар итәчәкмен. 23 Аның
иярченнәр ен үлемг ә дучар итәрмен, шунда йөр әкт әг е уйларн ы, теләкләрне

* 2:14 Караг ыз:

«Саннар», 31:16.
– Аллаһ ы борынг ы Исраи л халк ын Мисыр колл ыг ыннан чыг арг ач, чүлдә туй
дыру өчен күктән җиб әрг ән ризык.

* 2:17 Манн а
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Сынауч ы бул уы мн ы барча бердәмлекләр дә белер. Барыг ызг а да эшег езг ә
карап тиешлес ен бир ермен.
24 Ләк ин аның тәгъл имат ын тотмаг ан һәм шайт анн ың тир ән серләр ен бел
мәгән сезләргә, Түә тәйрәдәг е башк аларга әйтәм: сезгә башк а һичнәрсә йөк
ләмәм. 25 Тик Мин килгәнгә кадәр үзег ездә булганн ы тот ып торыг ыз. 26-28 Үз
Атамнан схак имлек алгандай, җиң үчегә һәм эшләремне ахырга тикле үтәүчегә
хал ыклар белән хак имлек итәргә бирермен.
Ул алар белән тимер тая к ярдәмендә хак имлек итәр*,
чүлмәк ватк андай, чәлпәрәмә китерер*.
Мин аңа таң йолд ызы бирермен. 29 Рухн ың бердәмлекләргә әйт кәнен ко
лаг ы булган ишетсен“».

3

Сәрдәйстәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат
«Сәрдәйс бердәмлег енең фәрештәсенә яз:
„Аллаһ ын ың җиде рух ы һәм кул ында җиде йолд ыз булган Зат болай ди:
Синең эшләреңне беләм. Син тере исемен йөртәсең, әмма син үле. 2 Уяу
тор һәм үзеңдә калган, үләр дәрәҗәгә җиткән нәрсәләрне ныг ыт, чөнк и эш
ләреңнең Аллам карш ында тәмамланган бул уы н күрм им. 3 Шуңа күрә, нәрсә
кабул кылган ыңн ы, нәрсә ишеткәнеңне исеңә төшер, аны үтә һәм тәүбә ит.
Әгәр инде уяу тормасаң, Мин карактай көтмәгәндә килермен, ә син кайсы
сәг атьтә кил үемне белмәссең. 4 Ләк ин Сәрдәйстә киемнәрен пычратмаг ан
берн ичә кешең калган. Алар Минем белән бергә ак киемдә йөрерләр, чөн
ки моңа лаекл ылар. 5 Шулай, һәр җиң үче кеше ак кием кия р һәм Мин аның
исемен Торм ыш китабыннан сызып ташламам. Атам һәм Аның фәрештәләре
карш ында җиң үченең исемен тан ырм ын.
6 Рухн ың бердәмлекләрг ә әйт кәнен колаг ы булг ан ишетс ен“».

1

Филад елф еядәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат
7

«Филаделфея бердәмлег енең фәрештәсенә яз:
„Кул ында Давыт ачк ыч ы* булган Изг е, Хак ыйк ый Затт ыр. Ул ачса, һичкем
яба алмас, япса, һичкем ача алмас. Менә шуш ы Зат болай ди:
8 Синең эшләр еңне беләм, менә Мин синең карш ыңда ишек ачт ым, һәм аны
һичкем яба алмая чак. Беләм, көчең аз, әмма син сүземне үтәдең, исемемнән
ваз кичмәдең. 9 Шайтан җыен ыннан булганнарн ы менә нәрсә эшләтермен.
Алар үзләрен яһүд и дип атыйлар, әмма алар яһүд иләр түг ел, ялганч ылар. Мин
аларн ы, килеп, аякларыңа егыл ырга мәҗбүр итәрмен, шунда сине сөйгәнемне
беләчәкләр. 10 Минем сүземне тот ып, чыдамл ык күрсәттең, шуңа күрә Мин

* 2:26-28

...алар белән... хакимлек итәчәк... – Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: «аларн ы
көтәчәк», ягън и «аларг а көт үче булачак». Шулай ук 12:5, 19:15 тә.
* 2:26-28 Караг ыз: «Зәбур», 2:9.
* 3:7 Давыт ачкычы – Мәсихкә вәгъдә ителг ән хак имлек симв ол ы.
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дә сине җирдә яшәүчеләрне сынар өчен, бөтен җиһанга киләчәк сынау вак ы
тыннан саклап калачакм ын.
11 Тиздән киләм: таҗ ыңн ы* һичкем тарт ып алмасын өчен, үзеңдә булг анн ы нык
тот. 12 Җиң үчене Аллам йорт ын ың баганасы итеп куя чакм ын, һәм ул инде аннан
чыкмая чак. Аның өстенә Алламн ың исемен һәм күктән, Алламнан иңәчәк шәһәр
нең – яңа Иерусал имнең исемен һәм Үземнең яңа исемемне язачакм ын.
13 Рухн ың бердәмлекләрг ә әйт кәнен колаг ы булг ан ишетс ен“».
Лауд икеядәге иман итүчеләр бердәмлегенә хат
14

4

«Лауд икея бердәмлег енең фәрештәсенә яз:
„Амин дип аталган Зат, тугры һәм хак ыйк ый Шаһ ит, Аллаһ ы булд ырган
нәрсәләрнең Чыганаг ы болай дип әйтә:
15 Синең эшләр еңне беләм: син салк ын да, кайнар да түг елс ең. Их, син сал
кын яисә кайнар булсаңч ы! 16 Әмма син салк ын да, кайнар да түг ел, җыл ымса
гына булганга күрә, сине авызымнан төкереп чыгарачакм ын! 17 Син: ‘Мин бай
һәм баед ым, һичбер нәрсәгә мохтаҗл ыг ым юк’, – дисең. Әмма син үзеңнең
бәхетсез, мескен, фәк ыйрь, сук ыр һәм ялангач бул уы ңн ы аңлам ыйсың. 18 Ба
ер өчен, Миннән утта чистарт ылган алт ын, ялангачл ыг ыңн ың мәсхәрәлег е
ачылмасын өчен, киенергә ак кием, күзләрең күрсен өчен, сөртергә күз мае
сат ып алырга киңәш итәм үзеңә. 19 Мин яратк аннарымн ың һәрберсенең гае
бен фаш итәм һәм аны тәрт ипкә өйрәтәм, шуңа күрә тырышл ык күрсәт һәм
тәүбә ит. 20 Менә Мин ишек төбендә шак ып торам. Кем тавыш ымн ы ишетеп,
ишег ен ачса, аның янына керәчәкмен, һәм без бергә ашая чакбыз: Мин һәм ул.
21 Мин җиңеп чыкт ым һәм, Атам белән берг ә Аның тәхет енә утырд ым. Шулай
ук җиң үчегә Үзем белән бергә тәхетемә утыру хок ук ы бирәчәкмен.
22 Рухн ың бердәмлекләрг ә әйт кәнен колаг ы булг ан ишетс ен“».
Күктәге тәх ет

Шуннан соң күктә ачык ишек күрәм. Элек миңа сөйләгән бырг ыдай тавыш
болай ди: «Монда мен. Мин сиңа моннан соң бул ырга тиеш хәлләрне күрсә
термен». 2 Шул мизг елдә үк мине Рух биләп алд ы. Һәм менә күктә тәхетне һәм
тәхеттә Утыруч ын ы күрдем. 3 Утыруч ы кыяфәте белән яшма һәм сердол ик таш ы
сыман иде, тәхетне зөбәрҗәт төсендәг е якт ыл ык боҗрасы әйләндереп алган иде*.
4 Бу тәхет әйләнәс ендә егерме дүрт тәхет тора, ул тәхетләрдә ак киемле, башлары
на алт ын таҗ кигән егерме дүрт өлкән утыра иде. 5 Тәхет ягыннан яшен яшьн и,
дөмбердәгән һәм күк күкрәгән тавышлар чыга иде. Ә тәхет алд ында Аллаһ ын ың
җиде рух ы булган җиде чыраг янып тора иде. 6 Тәхет карш ында бәлл үргә охшаш
пыя ла диңг ез сыман нәрсә бар иде.
Тәхетнең тирә-ягында дүрт җан иясе тора иде. Аларн ың аллары һәм артлары
күп күзләр белән капланган. 7 Беренче җан иясе арысланга, икенчесе үгез бозауга
1

* 3:11 Таҗ ыңны
* 4:3 Караг ыз:

– ягън и «Аллаһ ы бирәчәк әҗереңне».
«Яхәзк ыл», 1:26-28.
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охшаган, өченчесенең йөзе кешенеке кебек, дүртенчесе исә очып баруч ы бөркет
сыман иде. 8 Һәрберсе алт ы канатл ы, канатларын ың тыш ы һәм эче күзләр белән
капланган бу дүрт җан иясе:
«Изг е, изг е, изг е,
Булган, хәзер Бар һәм Булачак
Чиксез кодрәт Иясе Раббы Аллаһ ы!» –
дип, көне-төне берт укт аусыз кабатл ыйлар*. 9 Җан ияләре тәхеттә Утыруч ыг а,
мәңге-мәңге Яшәүчегә дан, хөрмәт һәм рәхмәт белдергән саен, 10 егерме дүрт өл
кән, тәхеттә Утыруч ы карш ында йөзт үбән каплан ып, мәңге-мәңге Яшәүчегә сәҗдә
кылалар һәм таҗларын тәхет алд ына сал ып куя лар да болай диләр:
11
«Раббы Аллабыз!
Син дан, хөрмәт һәм кодрәт кабул итәргә лаекл ы,
чөнк и һәммә нәрсәне Син яратт ың,
барысы да ихт ыя рың белән булд ырылд ы
һәм гамәлдә тора!»

5

Җид е мөһер сугылган язма төргәге һәм Бәрән

Шуннан соң мин тәхеттә Утыруч ын ың уң кул ында эчке һәм тышк ы ягына
язылган, җиде мөһер белән мөһерләнгән язма стөргәг ен күрдем. 2 Таг ын мин
көчле тавыш белән: «Мөһерләрен кубарып, язма төргәг ен ачарга кем лаекл ы?» – дип
сорауч ы куә тле фәрештәне күрдем. 3 Әмма күктә дә, җирдә дә, җир аст ында да язма
төргәг ен ачарга һәм аңа карарга лаекл ы һичкем булмад ы. 4 Язма төргәг ен ачарга
һәм аңа карарга лаекл ы кеше табылмаганл ыктан, мин бик нык елад ым. 5 Шунда
с
өлкәннәрнең берсе миңа болай диде: «Елама. Әнә кара, с Яһүдә нәселеннән булган
Арыслан*, Давыт там ырыннан чыкк ан Сабак* җиңеп чыкт ы. Язма төргәг енең җиде
мөһерен кубарып, Ул ача ала».
6 Шуннан соң мин тәхет янында дүрт җан ияс е белән урат ып алынг ан һәм өлкән
нәр арасында торуч ы Бәрәнне күрдем. Ул суелган кебек иде. Аның җиде мөг езе һәм
җиде күзе бар иде. Болар – Аллаһ ын ың бөтен җиргә җибәрелгән җиде рух ы. 7 Бә
рән, килеп, тәхеттә Утыруч ын ың уң кул ыннан язма төргәг ен алд ы. 8 Язма төргәг ен
алгач, дүрт җан иясе һәм егерме дүрт өлкән Аның алд ында йөзт үбән капланд ылар.
Аларн ың һәрберсендә арфа һәм хуш исле сумала, ягън и Аллаһ ы сизг еләренең до
галары тул ы алт ын касәләр бар иде. 9 Алар яңа җыр җырлад ылар:
«Син язма төргәг ен алырга,
аның мөһерләрен кубарырга лаекл ы,
чөнк и корбан итеп суелд ың,
Үзеңнең кан ың белән
һәр кабиләдән һәм телдән,
һәр хал ыктан һәм милләттән
1

* 4:8 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 6:2-3.
«Ярат ыл ыш», 49:9-10.
5:5 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 11:1.

* 5:5 Караг ыз:
*

1810

Ачыл ыш 5, 6

10

Аллаһ ы өчен кешеләрне сйол ып алд ың.
Аларн ы, Аллабызга хезмәт итү өчен, патшал ык һәм рух ан илар
иттең*.
Алар җирдә патшал ык итәчәкләр».

Шунда тәхет, җан ияләре һәм өлкәннәр әйләнәсендә күп фәрештәләрне күр
дем, аларн ың тавыш ын ишеттем. Аларн ың сан ы йөзләрчә милл ион һәм дистәләрчә
меңнәр иде. 12 Алар көчле тавыш белән:
«Суелган Бәрән кодрәт,
байл ык, тирән гак ыл,
куә т, хөрмәт, дан
һәм мактауга лаект ыр», –
дип әйтә иделәр.
13 Күкт ә һәм җирдә, җир аст ында һәм диңг ездә ярат ылг аннарн ың барысын ың,
анда булган һәммә нәрсәнең:
«Тәхеттә Утыруч ыга
һәм Бәрәнгә мактау,
хөрмәт, дан һәм кодрәт мәңге-мәңгегә булсын», –
дип әйт үләрен ишеттем. 14 Дүрт җан иясе: «Амин», – дип әйтә, өлкәннәр йөзт үбән
каплан ып сәҗдә кыла иделәр.
11

6

Бәрәннең алты мөһерне кубаруы

Аннары мин Бәрәннең мөһерләрнең берсен кубаруы н күрдем, һәм җан иялә
ренең берсенең күк күкрәгәндәй тавыш белән: «Кил!» – дип әйт үен ишеттем.
2 Менә мин ак ат күрдем. Ат өст ендә кул ына җәя тотк ан җайдак утыра иде. Аңа
таҗ бирелде. Ул җайдак, җиң үче бул ып, җиң ү өчен юлга чыкт ы.
3 Бәр ән икенче мөһерне кубарг ач, икенче җан ияс енең: «Кил!» – диг әнен ишет
тем. 4 Шуннан соң уттай җирән башк а ат чыкт ы. Аның җайдаг ына, кешеләр берберсен үтерсеннәр өчен, бар дөнья н ың тын ычл ыг ын алырга вәк аләт бирелде. Аңа
зур кыл ыч тотт ырылд ы.
5 Бәр ән өченче мөһерне кубарг ач, өченче җан иясенең: «Кил!» – диг әнен ишетт ем.
Менә мин кара ат күрдем, ә аның өстендәг е җайдак үз кул ына үлчәү тотк ан иде.
6 Җан ияләр е арасыннан тавыш сыман аваз ишетт ем: «Бер савыт бодай өчен – бер
көнлек эш хак ы, өч савыт арпа өчен – бер көнлек эш хак ы*. Әмма зәйт үн маена
һәм шәрабк а зыя н китермә!»
7 Бәрән дүртенче мөһерне кубаргач, дүртенче җан иясенең: «Кил!» – дигән тавышын
ишеттем. 8 Менә аксыл төстәге атны күрдем. Өстендәге җайдакның исеме «Үлем», ә
аның артыннан бөтен үлеләр дөньясы килә иде. Аларга җирнең дүрттән бер өлешендә
кешеләрне кылыч, ачлык, үләт һәм кыргый хайваннар белән үтерү хокукы бирелде.
1

* 5:10 Караг ыз:

«Чыг ыш», 19:6.
Бу пәйг амбәрлек буенча бер көнлек хезмәт хак ы (грекча «динар») бер савыт (грекча
«хойн икс») бодайг а яки өч савыт арпаг а гына җитә. Бер хойн икс – 600 гр.

* 6:6
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Бәрән бишенче мөһерне кубаргач, смәзбәх аст ында Аллаһ ы сүзе өчен һәм ша
һитл ык биргәннәре өчен үтерелгәннәрнең җаннарын күрдем. 10 Алар көчле тавыш
белән: «Кайчанга кадәр Син, изг е һәм хак ыйк ый Хөкемдар, җирдә яшәүчеләрне
хөкем итмәссең һәм безнең кан ыбыз өчен үч алмассың?» – дип кычк ырд ылар.
11 Аларн ың һәрб ерс енә ак кием бир елде. Алар кеб ек үк үтер еләчәк хезмәтт әшләр е
нең һәм имандашларын ың сан ы тулганга тикле таг ын бераз тын ычлан ып торырга
куш ылд ы.
12 Мин Бәр әннең алт ынч ы мөһерне кубаруы н күрдем. Шунда көчле итеп җир
тетрәде, коя ш матәм киеме кебек каралд ы, ай кандай кызыл төскә керде. 13 Инҗ ир
агач ын ың өлг ермәгән җимешләре көчле җилдән коелгандай, күктәг е йолд ызлар
җиргә атылд ы. 14 Күк, язма төргәг едәй бөтерелеп, юкк а чыкт ы. Барл ык таулар һәм
утраулар үз урыннарыннан кузгат ылд ылар*.
15 Җирнең патшалары, түр әләр е, гаскәриләр башл ыклары, байлары, куә тлелә
ре – барысы да: һәр кол, һәр ирекле кеше мәгарәләрдә һәм таулардаг ы таш кыя лар
арасында яшеренделәр. 16 Алар болай диделәр: «Өстебезгә авып төшег ез һәм безне
тәхеттә Утыруч ын ың йөзеннән, Бәрәннең ачуы ннан яшерег ез! 17 Аларн ың бөек ачу
көне килде. Моңа карш ы кем тора алсын?»
9

7

Мөһер сугылган йөз кырык дүрт мең кеше

Шуннан соң мин җирнең дүрт почмаг ында торуч ы дүрт фәр ешт әне күрдем.
Алар, җирг ә, диңг езг ә һәм бер генә агачк а да исмәс ен дип, җирнең дүрт җи
лен тот ып торалар иде. 2 Мәңг е тер е Аллаһ ын ың мөһер ен кул ында тот ып, көн
чыг ышт ан күт әр елеп кил үче башк а фәр ешт әне күрдем. Ул җирг ә һәм диңг езг ә
зыя н кит ер ерг ә вәк аләт бир елг ән дүрт фәр ешт әг ә көчле тавыш белән кычк ырып
эндәшт е: 3 «Без Алл абыз колл арын ың маңг айл арын а мөһер сукк анч ы, җирг ә,
диңг езг ә һәм агачларг а зыя н кит ермәг ез»*. 4 Мин мөһер суг ылг ан кешеләрнең
сан ын ишетт ем. Исраи л ыругларын ың барысы арасыннан бер йөз кырык дүрт
мең кеше мөһерләнг ән иде:
5
Яһүдә ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Рубин ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Гәд ыруг ыннан уни ке мең кеше,
6
Ашер ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Нәптал и ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Менашше ыруг ыннан уни ке мең кеше,
7
Шим ун ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Леви ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Исәсхәр ыруг ыннан уни ке мең кеше,
8
Зәбул ун ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Йосыф ыруг ыннан уни ке мең кеше,
Бенья м ин ыруг ыннан уни ке мең кеше мөһерләнде.
1

* 6:13-14 Караг ыз:
* 7:3 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 34:4.
«Яхәзк ыл», 9:4, 6.
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Ак кие мле зур халык төркеме
9 Шуннан соң, бих исап күп кешене күрдем. Аларн ы һичкем санап чыг а алмас
иде! Алар һәр милләттән вә кабиләдән, һәр хал ыктан вә төрле телләрдә сөйләш ү
челәрдән иде. Ак киемле ул кешеләр, кулларына хөрмә ботаклары тот ып, тәхет һәм
Бәрән алд ында басып торалар иде. 10 Алар көчле тавыш белән:
«Кот ыл у тәхеттә утыруч ы Аллабыздан
һәм Бәрәннән килә!» –
дип кычк ырд ылар. 11 Тәхет тирәл и, өлкәннәр һәм дүрт җан иясе тирәл и баск ан
фәрештәләр тәхет алд ында йөзт үбән каплан ып, Аллаһ ыга табын уларын әйттеләр:
12
«Амин! Аллабызга мактау һәм дан,
тирән гак ыл һәм рәхмәт,
хөрмәт, кодрәт һәм куә т мәңге-мәңгегә булсын!
Амин».

Шунда өлкәннәрнең берсе миннән: «Ак киемле кешеләр кемнәр алар һәм кая н
килгәннәр?» – дип сорад ы. 14 Мин аңа: «Әфәндем, син беләсең», – дидем. Ул ми
ңа болай диде: «Алар бөек афәт кичереп килгәннәр*. Киемнәрен Бәрәннең кан ы
белән юып агартк аннар.
15
Шуңа күрә алар Аллаһ ы тәхете алд ында торалар,
Йорт ында Аңа көне-төне хезмәт итәләр.
Тәхеттә Утыруч ы алар өстендә Үзенең саклап торуч ы чат ырын
корыр.
16
Алар һичк айчан ачыкмаслар, һичк айчан сусамаслар.
Аларн ы коя ш та, эсселек тә көйдермәс инде,
17
чөнк и тәхет уртасындаг ы Бәрән аларга Көт үче бул ыр,
аларн ы тереклек суы чишмәләренә алып барыр*.
Аллаһ ы аларн ың һәрбер күз яшен сөртер».
13

8

Җид енче мөһер һәм алтын сумала-майлар көйрәтү савыты

Бәрән җиденче мөһерне кубаргач, күктә чама белән ярт ы сәгатькә тынл ык
урнашт ы. 2 Мин Аллаһ ы алд ында басып торган җиде фәрештәне күрдем, аларга
җиде бырг ы бирелде.
3 Сумала-майлар көйр әт ә торг ан алт ын савыт тотк ан бүт ән фәр ешт ә мәзб әх
карш ына килеп баст ы. Аңа, Аллаһ ын ың барл ык изг еләренең догалары белән бергә
куш ып, тәхет алд ында торган алт ын мәзбәх өстенә кую өчен, күп хуш исле сумала-майлар бирелде. 4 Аллаһ ы карш ына фәрештә кул ыннан изг еләрнең догалары
белән бергә хуш исле сумала төтене күтәрелде. 5 Фәрештә сумала-майлар көйрәт ү
савыт ын алд ы да, мәзбәхтәг е ут белән тут ырып, җиргә ташлад ы. Шунда күк күк
рәүләр, дөмбердәгән тавышлар ишетелде, яшен яшьнәде, җир тетрәде.
1

* 7:14 Караг ыз:

«Дан ии л», 12:1.
«Зәбур», 22:1-3; «Ишаг ыйя», 49:10.

* 7:16-17 Караг ыз:
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Җид е фәрештәнең җид е быргысы
6 Җиде бырг ысы булг ан җиде фәр ешт ә бырг ы кычк ырт ырг а әзерләнде. 7 Бер ен
чесе бырг ысын кычк ыртт ы: кан катнаш боз һәм ут хасил булд ы, һәм алар җиргә
ырг ыт ылд ы. Җирнең өчтән бер өлеше, агачларн ың өчтән бер өлеше һәм бөт ен
яшел үлән янып бетте.
8 Икенче фәр ешт ә бырг ысын кычк ыртт ы: ут чәчеп торг ан зур тауг а охшаул ы
нәрсәдер диңг езгә ырг ыт ылд ы. Диңг езнең өчтән бер өлеше канга әверелде, 9 диң
гездә яшәүче җанварларн ың өчтән бер өлеше үлде, корабларн ың да өчтән бер өлеше
һәлакәткә очрад ы.
10 Өченче фәр ешт ә бырг ысын кычк ыртт ы: елг аларн ың өчт ән бер өлешенә һәм
чишмәләргә күктән, чырагтай янып, зур йолд ыз төште. 11 Ул йолд ызн ың исеме –
Әрем. Суларн ың өчтән бер өлеше әрем сыман әче булд ы. Бу әче судан кешеләрнең
күбесе үлде.
12 Дүрт енче фәр ешт ә бырг ысын кычк ыртт ы: коя шн ың, айн ың, йолд ызларн ың
өчтән бер өлешенә зарар килде, шунл ыктан аларн ың өчтән бер өлеше караңг ы
лыкк а чумд ы. Көн үзенең якт ыл ыг ын ың өчтән бер өлешен югалтт ы, шулай ук төн
дә караңг ыланд ы.
13 Шунда мин күк урт асында очып барг ан бөркетне күрдем. Аның: «Калг ан өч
фәрештә тиздән кычк ыртачак бырг ы тавыш ы арк асында җирдә яшәүчеләргә кай
гы, кайг ы, кайг ы!» – дип, көчле итеп кычк ырган ын ишеттем.

9

Бишенче фәрештә быргысын кычкыртты. Мин күктән җиргә төшкән йолдызны
күрдем. Аңа упкын* коесының ачкычы бирелде. 2 Йолдыз упкын коесын ачып
җибәрде. Гаять зур мичтән чыккандай, коедан төтен күтәрелеп, төтеннән кояш белән
һава караңгыланды. 3 Төтеннән җиргә саранчалар чыкты. Аларга җирдәге чаяннардай
чагу сәләте бирелде 4 һәм җирдәге үләнгә, төрле яшеллеккә, агачларга зыян китермәс
кә, фәкать маңгайлары Аллаһы мөһере белән мөһерләнмәгән кешеләргә генә зарар
китерергә боерылды. 5 Кешеләрне үтермәскә, бары тик биш ай буе аларны газапларга
рөхсәт бирелде. Кешенең ул газаплары чаян чаккандагыга охшаш. 6 Ул көннәрдә кеше
ләр үлем эзләрләр, ләкин аны тапмаслар. Үләргә теләрләр, әмма үлем алардан качар.
7 Саранчалар исә кыяф әт е белән суг ышк а әзерләнг ән атларг а охшаш иде. Алар
ның башларында алт ын таҗдай нәрсә бар, ә йөзләре кешенеке сыман иде. 8 Чәчләре
хатын-кызныкы сыман, ә тешләре арысланн ык ы кебек. 9 Өсләрендә тимер көбә
сыман күкрәкчәләре бар, ә канатларын ың тавыш ы суг ышк а ырг ып чапк ан атл ы
суг ыш арбаларыннан чыкк ан тавышн ы хәтерләтте. 10 Чая нн ык ыдай койрыклары
һәм чакк ычлары бар иде, һәм кешеләрне биш ай буе газаплау көче шуш ы койрык
ларда иде. 11 Саранчаларн ың патшасы исә – упк ын фәрештәсе. Аның исеме с яһүд
телендә «Абадд ун», сгрек телендә «Аполл уон»*.
1

* 9:1

Упкын – шул чорда яшәүчеләр аңлавынча, явыз рухларн ы хөкем көненә кадәр ябып
тот у урын ы.
* 9:11 Абадд ун, Аполл уо н – «һәл ак итүче» мәгънәс ендә.
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Беренче кайг ы үтте, менә аның арт ыннан таг ын икесе килә!
Алт ынч ы фәрештә бырг ысын кычк ыртт ы, һәм мин Аллаһ ы алд ында торуч ы
алт ын мәзбәхнең дүрт мөг езеннән килгән тавышн ы ишеттем. 14 Ул бырг ысы булган
алт ынч ы фәрештәгә: «Бөек Фырат елгасы янында бәйләп куелган дүрт фәрештәне
азат ит», – диде. 15 Кешеләрнең өчтән бер өлешен үтерер өчен, бу сәгатькә, көнгә,
айга һәм елга әзерләп тотк ан фәрештәләр азат ителделәр. 16 Атл ы гаскәрнең сан ы
ике йөз милл ион иде. Мин аларн ың сан ын ишеттем. 17 Миңа иңгән күренештә
атлар һәм җайдаклар монд ый иде: җайдакларн ың күкрәкчәләре уттай кызыл, куе
зәңгәр һәм күкерттәй сарг ылт иделәр. Атларн ың башлары арыслан баш ы сыман,
авызларыннан исә ут, төтен һәм күкерт бөркелеп тора иде. 18 Кешеләрнең өчтән
бер өлеше шуш ы өч бәла-казадан: атларн ың авызыннан чыкк ан уттан, төтеннән
һәм күкерттән үтерелде. 19 Атларн ың көче авызларында һәм койрыкларында, кой
рыклары исә елан сыман һәм башл ы иде. Шул башлары белән алар кешеләргә зыя н
китерәләр иде.
20 Бу бәла-казадан үлм и калг ан кешеләр исә кылг ан гамәлләр еннән тәүб ә итмә
деләр. Алар җеннәргә һәм күрә, ишетә, йөри алмаган алт ын, көмеш, бак ыр, таш һәм
агач потларга табын уларыннан ваз кичмәделәр. 21 Бу кешеләр үзләренең үтерүлә
реннән, сихерләүләреннән, фәхешлекләреннән, урлаш уларыннан тәүбә итмәделәр.
12
13

10

Язма төргәге тоткан фәрештә

Шуннан соң мин күктән төш үче икенче бер кодрәтле фәрештәне күрдем.
Ул бол ытк а төренгән, ә баш өстендә якт ыл ык боҗрасы бар иде. Аның йөзе
коя ш кебек, аяклары утл ы багана сыман. 2 Кул ында ачылган кечкенә язма төргә
ге бар иде. Ул уң аяг ы белән диңг езгә, сул аяг ы белән җиргә басып, 3 арысландай
көчле тавыш белән кычк ырып җибәрде. Ул кычк ыргач, җиде күк күкрәү тавыш
биреп, нәрсәдер әйттеләр. 4 Җиде күк күкрәү әйтеп бетергәч, мин аны язарга ни
ятләдем. Әмма күктән килгән авазн ың: «Җиде күк күкрәүнең сөйләгәннәрен сер
итеп сакла һәм язма», – дигәнен ишеттем.
5 Ә диңг ездә һәм җирдә басып торуч ы мин күрг ән фәр ешт ә уң кул ын күккә
күтәрде 6 һәм күкне, шулай ук анда булган һәрнәрсәне, җирне һәм анда булган
һәрнәрсәне, диңг езне һәм анда булган һәрнәрсәне Булд ырган мәңге-мәңге Яшәүче
белән ант итте: «Тотк арлау бүтән булмая чак, 7 җиденче фәрештә үзенең бырг ысын
кычк ырт ырга әзер көнне, Аллаһ ы Үзенең колларына – спәйгамбәрләренә игълан
иткәнчә, Аның сере гамәлгә ашк ан бул ыр».
8 Анн ан соң инде моң арч ы ишеткән, күкт ән килг ән аваз таг ын миң а әйтт е:
«Бар, диңг ездә һәм җирдә торуч ы фәрештәнең кул ыннан ачылган язма төргәг ен
ал». 9 Фәрештә янына килеп, миңа шул кечкенә язма төргәг ен бирүен үтендем. Ул
миңа болай диде: «Аны алып аша. Ашк азан ыңда аннан әче бул ыр, әмма авызыңда
балдай татл ы бул ыр». 10 Мин фәрештәнең кул ыннан кечкенә язма төргәг ен алып
ашад ым. Авызымда ул балдай татл ы булд ы, ләк ин, ашап бетерүемә, ашк азан ымда
аннан әче булд ы. 11 Аннары миңа болай диделәр: «Син күп хал ыклар, милләтләр,
телләр һәм патшалар хак ында таг ын пәйгамбәрлек итәргә тиешсең».
1
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Ике шаһ ит

Миңа үлчәү тая г ыдай кам ыш сабаг ы бирелде һәм болай дип әйтелде: «Бар,
Аллаһ ы йорт ын һәм мәзбәхне үлчә, андаг ы табын уч ыларн ы санап чык.
2 Әмма Аллаһ ы йорт ын ың тышк ы ишег алд ын хисапк а керт мә һәм үлчәмә, чөнк и
ул смәҗ үсиләргә бирелгән. Алар изг е шәһәрнең урамнарын кырык ике ай буе тап
тап йөрия чәкләр. 3 Мин Үземнең ике шаһ ит ыма вәк аләт бирәчәкмен: алар, матәм
киемнәре киеп, бер мең ике йөз алтм ыш көн буе пәйгамбәрлек итәчәкләр». 4 Бу
шаһ итлар – бөтен җир Хуҗ асы алд ында торуч ы ике зәйт үн агач ы һәм ике шәмдәл.
5 Әгәр бер әрс е аларг а зыя н кит ер ерг ә ния тләс ә, ул чакт а аларн ың авызларыннан
ут чыг ып, дошманнарын йотачак. Аларга зыя н китерергә ния тләгән кеше шулай
үтерелергә тиеш. 6 Пәйгамбәрлек иткән вак ытта яңг ыр яумасын дип, аларн ың күк
не капларга хок ук ы бар. Канга әйләндерү өчен, аларн ың сулар өстеннән, шулай ук
теләгән чакларында җиргә һәртөрле бәла-казалар белән зыян китерергә хок ук ы бар.
7 Шаһ итл ык бирүләр ен тәмамлаг ач, упк ыннан җанв ар күт әр елеп чыг ып, алар
га карш ы суг ышачак, аларн ы җиңәчәк һәм үтерәчәк. 8 Бу ике шаһ итн ың гәүдәсе
аларн ың Хак име схачк а кадакланган бөек шәһәр урам ында ятачак. Ул шәһәрнең
исеме киная ләп «Сәд үм» һәм «Мисыр» дип атала. 9 Бу мәетләргә өч көн ярым буе
төрле хал ыклардан, кабиләләрдән, телләрдән һәм милләтләрдән булган кешеләр
карая чаклар. Ул мәетләрне кабергә сал ырга рөхсәт итмәя чәкләр. 10 Җирдә яшәүче
ләр аларн ың үлеменә шатлан ып күңел ачар, бер-берләренә бүләкләр җибәрерләр,
чөнк и бу ике пәйгамбәр җирдә яшәүчеләрне күп газаплаганнар иде.
11 Әмма өч көн ярым үткәч, аларг а Аллаһ ыдан яшәү тын ы кер еп, аякларына то
рып баст ылар. Аларн ы күрүчеләрне көчле курк у баст ы. 12 Шуннан соң шаһ итлар
күктән көчле тавышн ың: «Монда күтәрелегез», – дип әйт үен ишеттеләр. Алар күккә
бол ытта күтәрелделәр, ә дошманнары аларга карап торд ы. 13 Шул вак ытта ук көчле
итеп җир тетрәде һәм шәһәрнең уннан бер өлеше җимерелде. Җир тетрәүдән җиде
мең кеше үлде, ә калганнары бик нык курк ыш ып, күкләр Алласын данлад ылар.
14 Икенче кайг ы үтт е, менә тиздән өченчес е килә!
1
с

Җид енче быргы
15

Җиденче фәрештә бырг ысын кычк ыртт ы. Күктә көчле тавышлар яңг ырад ы:
«Дөнья патшал ыг ы инде Раббыбызн ың
һәм Аның Мәсихенең Патшал ыг ы булд ы.
Ул мәңге-мәңгегә патшал ык итәчәк!»

Шунда Аллаһ ы хозурында үз тәхетләрендә утыруч ы егерме дүрт өлкән, йөзт ү
бән каплан ып, Аллаһ ыга сәҗдә кылд ылар һәм 17 болай дип әйттеләр:
«Хәзер Бар, Булган, Чиксез кодрәт Иясе Раббы Аллаһ ы,
Сиңа шөкрана итәбез!
Чөнк и Үзеңнең бөек кодрәтеңне гамәлгә керттең
һәм патшал ык итә башлад ың.
18
Хал ыклар ярсыд ылар,
16
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ләк ин ачу көнең килде
һәм үлеләрне хөкем итү вак ыт ы җитте.
Кол пәйгамбәрләреңә, изг е кешеләреңә,
исемеңнән курк уч ы кечкенәләргә дә, зурларга да
әҗер бирү вак ыт ы,
җирне һәлак итүчеләрне
һәлак итү вак ыт ы җитте!»
Шунда күктә Аллаһ ы йорт ы ачылд ы һәм анда Аның сКилеш ү санд ыг ы күрен
де. Шунда яшен яшьнәде, дөмбердәгән тавышлар ишетелде, күк күкрәүләр, җир
тетрәү булд ы һәм бик көчле итеп боз яуд ы.
19

12

Хатын һәм аждаһа
1 Күктә бөек галәмәт күренде: коя шк а төренгән хат ын, аның аяклары аст ында

ай, баш ында уни ке йолд ызл ы так ыя иде. 2 Хат ын йөкле бул ып, бала туд ыру
газапларыннан һәм авырт удан кычк ыра иде. 3 Күктә таг ын бер галәмәт күренде:
җиде башл ы һәм ун мөг езле кызыл төстәг е зур аждаһа, аның һәр баш ында кечкенә
таҗ иде. 4 Койрыг ы күк йолд ызларын ың өчтән бер өлешен себереп, җиргә атт ы.
Аждаһа бала табуч ы хат ын алд ына килеп баст ы. Хат ын баласын табу белән, балан ы
кабып йотарга әзер иде ул. 5 Хат ын ир бала тапт ы. Ул барл ык хал ыклар белән тимер
тая к ярдәмендә хак имлек итәргә тиеш иде. Хат ынн ың баласы Аллаһ ыга һәм Аның
тәхете алд ына тот ып китерелде. 6 Ә хат ын чүлгә качт ы. Чүлдә аның өчен Аллаһ ы
тарафыннан урын әзерләнеп, мең ике йөз алтм ыш көн дәвам ында аны хәстәрләп
торырга тиешләр иде.
7 Шунда күкт ә суг ыш башланд ы: Микәи л үзенең фәр ешт әләр е белән аждаһ аг а
карш ы суг ышт ы. Аждаһа исә үзенең явыз фәрештәләре белән аларга карш ы тор
ды. 8 Әмма аждаһа җиңелеп, аңа һәм фәрештәләренә инде күктә урын калмад ы.
9 Бу зур аждаһ а – ибл ис һәм шайт ан дип аталг ан, бөт ен дөнья н ы алдауч ы борын
гы елан – җиргә бәреп төшерелде. Аның белән бергә явыз фәрештәләре дә җиргә
ырг ыт ылд ылар. 10 Шуннан соң мин күктән көчле тавыш ишеттем:
«Менә Аллабызн ың котк аруы, кодрәте, патшал ыг ы
һәм Мәсихенең хак имлег е урнашт ы!
Аллабыз алд ында көне-төне имандашларыбызн ы
гаепләүче бәреп төшерелде.
11
Имандашларыбыз Бәрән кан ы
һәм шаһ итл ык сүзләре белән аны җиңделәр,
хәтта, үлемнән курыкм ыйча,
үзләренең җаннарын аямад ылар.
12
Шуңа күрә, күкләр
һәм анда яшәүчеләр, куан ыг ыз!
Әмма җиргә һәм диңг езгә кайг ы,
чөнк и ибл ис, вак ыт ы аз калган ын белеп,
көчле ярсу белән сезгә төште!»
1817

Ачыл ыш 12, 13
13 Үзенең җирг ә бәр еп төшер ел үен күрг әч, аждаһ а ир бала туд ырг ан хат ынн ы
куа башлад ы. 14 Бу еланнан кач ып, үзе өчен чүлдә әзерләнгән урынга очсын дип,
хат ынга зур бөркетнең ике канат ы бирелде. Аны анда ел, ике ел һәм таг ын ярт ы ел
хәстәрләп торачаклар. 15 Хат ынн ы елга агызып китсен дип, хат ын арт ыннан елан
үзенең авызыннан су ташк ын ы агызд ы. 16 Әмма җир, авызын ачып, аждаһа авы
зыннан акк ан су ташк ын ын йот ып, хат ынга ярдәм итте. 17 Аждаһа хат ынга нык
ярсып, Аллаһ ы әмерләрен үтәүче, Гайсә хак ында шаһ итл ык бирүче аның калган
балаларына карш ы суг ыш ыр өчен кузгалд ы.
18 Аждаһ а диңг ез ярына барып баст ы.

13

Диңгездән чыккан җанвар

Шуннан соң мин диңг ездән чыг ып кил үче ун мөг езле һәм җиде башл ы
җанварн ы күрдем. Аның мөг езләрендә ун таҗ, башларында көфер исемнәр
язылган иде. 2 Мин күргән җанвар капланга охшаган. Аяклары аюн ык ыдай, авызы
исә арысланн ык ы кебек иде. Аждаһа аңа үзенең көчен, тәхетен һәм зур хак им ия тен
бирде. 3 Башларын ың берсе үләр дәрәҗәдә яраланган иде, аннан соң ул ярасы төзә
телде. Бөтен җир гаҗәпкә кал ып, җанвар арт ыннан китте 4 һәм җанварга шунд ый
хак им ия т биргәне өчен, аждаһага сәҗдә кылд ы. Кешеләр: «Кем җанвар кебек була
алсын һәм аның белән кем суг ыша алсын?» – дип, җанварга да сәҗдә кылд ылар.
5 Җанв арг а тәкәбберләнерг ә һәм көф ер сүз сөйләрг ә ирек куелд ы. Аңа кырык ике
ай дәвам ында хак имлек итү хок ук ы бирелде. 6 Ул Аллаһ ыга карш ы көфер сүзләр
әйтә, исемен, яшәгән урын ын һәм күктә яшәүчеләрне көферл и башлад ы. 7 Җан
варга Аллаһ ын ың изг е кешеләренә карш ы суг ыш ырга һәм аларн ы җиңәргә рөхсәт
ителде*. Аңа һәр кабилә, һәр хал ык, һәр тел һәм һәр милләт белән хак имлек итү
хок ук ы бирелде. 8 Җирдә яшәгән һәм исемнәре Чал ынган Бәрәннең Торм ыш ки
табына дөнья ярат ылганч ы язылмаганнарн ың һәммәсе шуш ы җанварга табыначак.
9 Колаг ы булг ан ишетс ен:
10
Әсирлеккә төшәргә тиешле
әсирлеккә төшәчәк.
Кыл ычтан үләргә тиешле
кыл ычтан үләчәк*.
Монда Аллаһ ы изг еләренең чыдамл ыг ы һәм иман ы таләп ителә.
1

Җирдән чыккан җанвар
Аннан соң җирдән чыгып килүче башка җанварны күрдем. Ике мөгезе дә бәрән
некенә охшаш булып, ул аждаһа кебек сөйли иде. 12 Ул беренче җанвар исеменнән
аның бар хакимияте белән эш итеп, җирне һәм анда яшәүчеләрне үлем ярасы тө
зәлгән беренче җанварга табындырды. 13 Ул зур галәмәтләр күрсәтте, хәтта кешеләр
алдында күктән җиргә ут яудыра иде. 14 Беренче җанвар исеменнән эшләргә бирелгән
галәмәтләре белән, җирдә яшәүчеләрне алдап, аларга кылычтан яраланып терелгән
11

* 13:7 Караг ыз:

«Дан ии л», 7:21.
«Ирем ия», 15:2; 43:11.

* 13:10 Караг ыз:
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җанвар сынын ясарга кушты. 15 Беренче җанварның сыны хәтта сөйли алсын һәм аңа
табынмаган һәркем үлемгә тапшырылсын өчен, икенче җанварга ул сынга җан кер
тергә рөхсәт ителде. 16 Икенче җанвар бар кешеләрнең, кечеләрнең һәм бөекләрнең,
байларның һәм фәкыйрьләрнең, иреклеләрнең һәм колларның уң кулларына яисә
маңгайларына тамга салдырды. 17 Шушы тамгасы, ягъни җанвар исеме яки исеменең
саны булмаган беркем дә сатып та ала алмады һәм сата да алмады.
18 Монда зир әклек кир әк. Акыл ы булг ан кеше җанв арн ың сан ын хисаплап чы
гарсын, чөнк и ул – кеше сан ы. Аның сан ы – алт ы йөз алтм ыш алт ы.

14

Бәрән һәм йөз кырык дүрт мең кеше

Шуннан соң мин менә нәрсә күрдем: Сион тавында Бәрән тора. Аның бе
лән бергә маңгайларында Бәрән һәм Атасын ың исеме язылган йөз кырык
дүрт мең кеше бар иде. 2 Мин күктән шарлавык һәм көчле күк күкрәүгә охшаш бер
тавыш ишеттем. Ул арфач ылар арфада уйнаган тавышк а да охшаш иде. 3 Тәхет һәм
дүрт җан иясе белән өлкәннәр алд ында яңа җыр җырл ыйлар иде. Җирдә яшәгәннәр
арасыннан йол ып алынган йөз кырык дүрт мең кешедән башк а һичкем ул җырн ы
өйрәнә алмад ы. 4 Алар – бер тапк ыр да хатын-кыз белән булмаган, шун ың арк а
сында сафл ыкларын саклап калган кешеләр. Бәрән кая барса, Шун ың арт ыннан
баралар. Алар кешеләр арасыннан йол ып алынган, Аллаһ ыга һәм Бәрәнгә баг ыш
ланган беренче кешеләр иде. 5 Телләрендә ялган булмад ы, алар кимчелексез иде.
1

Өч фәрештә
6 Шуннан соң күк урт асыннан очып барг ан башк а бер фәр ешт әне күрдем. Җир
дә яшәүче һәр милләткә, кабиләгә, телгә һәм хал ыкк а игълан итү өчен, мәңг елек
с
Яхш ы хәбәре бар аның. 7 Ул көчле тавыш белән: «Аллаһ ыдан курк ыг ыз һәм Аны
данлаг ыз, чөнк и Аның хөкем сәгате килде. Күкне, җирне, диңг езне һәм чишмә
ләрне Булд ыруч ыга табын ыг ыз!» – диде.
8 Икенче фәр ешт ә, аңа ияр еп, болай диде: «Бөек сБабил җимер елде, җимер елде!*
Ул барча халыклырга үзенең тыелг ысыз фәхешлек шәрабын эчерт кән».
9 Аларг а өченче фәр ешт ә иярде һәм көчле тавыш белән болай диде: «Җанв арг а
һәм аның сын ына табынган, җанвар тамгасын кабул итеп, үзенең маңгаена яки ку
лына куйган кеше 10 Аллаһ ын ың ачу касәсендәг е ярсул ы шәрабын, су куш ылмаган
шәрабын эчәчәк. Ул кеше изг е фәрештәләр һәм Бәрән алд ында ут белән күкерт
эчендә газапланд ырылачак. 11 Газаплау төт ене мәңге-мәңгегә күтәреп торачак.
Җанварга һәм аның сын ына табын уч ы, аның исем тамгасын кабул итүче һәркем
көндез дә, төнлә дә газаптан тынг ы күрмәя чәк».
12 Мон ың өчен Аллаһ ын ың әмерләр ен үтәүче һәм Гайс әг ә иман итүче изг е ке
шеләрнең түземле бул улары кирәк.
13 Мин күкт ән килг ән тавыш ишетт ем: «Яз: Шуш ы вак ытт ан башл ап Хак им
Гайсәгә иман итеп үлүчеләр бәхетле». «Әйе, – ди Рух, – алар үзләренең михнәтлә
реннән ял итсеннәр, чөнк и аларн ың эшләре үзләре арт ыннан бара».
* 14:8 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 21:9.
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Җир уңышы
14 Шуннан соң мин менә нәрсә күрдем: ак болыт һәм болыт өстендә утыручы адәм
углына охшаган Зат. Башында алтын таҗ һәм кулында үткен урак бар иде. 15 Аллаһы
йортыннан тагын бер фәрештә чыгып, болыт өстендә Утыручыга көчле тавыш бе
лән: «Урагыңны алып ур: урак өсте җитте, җир уңышы өлгерде», – дип кычкырды.
16 Шуннан соң, болытта Утыручы урагын җир өстенә ыргытты һәм уңыш урылды.
17 Аннары күкт әг е Аллаһ ы йорт ыннан башк а фәр ешт ә чыкт ы. Аның да үткен
ураг ы бар иде. 18 Мәзбәхтән ут белән идарә итү хак имлег е булган таг ын бер фәреш
тә чыкт ы. Ул көчле тавыш белән үткен ураг ы булган фәрештәгә: «Үзеңнең үткен
ураг ыңн ы ал да җир өстендәг е йөзем тәлгәшләрен җый, чөнк и аның җимешләре
өлг ерде!» – дип кычк ырд ы. 19 Фәрештә үзенең ураг ын җиргә ырг ытт ы һәм җирдә
ге йөземне җыеп, Аллаһ ын ың зур ачу изг еченә ташлад ы. 20 Әлег е йөзем шәһәрдән
читтә урнашк ан изг ечтә тапталд ы. Изг ечтән ат йөгәненә кадәр җиткән, бер мең
алт ы йөз стад ия* озынл ыкта кан акт ы.

15

Җид е бәла-казалы җид е фәрештә

Шуннан соң мин күктә бөек һәм иск иткеч башк а галәмәтне – соңг ы җиде
бәла-казаны тот ып торуч ы җиде фәрештәне күрдем. Ул бәла-казалар соң
гылары иде, чөнк и Аллаһ ын ың ярсуы шулар белән тәмамлана. 2 Мин ут кат ыш
пыя ла диңг ез сыман нәрсәне күрдем. Пыя ла диңг ез өстендә җанварн ы, аның сы
нын һәм исем сан ын җиңеп чыкк аннар тора иде. Аларн ың кулларында Аллаһ ын ың
арфалары бар иде. 3 Алар Аллаһ ы кол ы Мусан ың җырын һәм Бәрәннең җырын
җырл ыйлар иде:
«Чиксез кодрәт Иясе Раббы Аллаһ ы!
Синең эшләрең бөек һәм иск иткеч.
Хал ыкларн ың Патшасы,
Синең юлларың гадел һәм хак ыйк ый.
4
Раббы! Синнән кем курыкмас,
исемеңне кем данламас?
Тик бер Син генә изг е.
Бөтен хал ыклар килеп,
Синең алд ыңда сәҗдә кылачаклар*,
чөнк и Синең гадел эшләрең ачылд ы».
1

Моннан соң мин күрдем: менә күктә Аллаһ ы йорт ы – сШаһ итл ык чат ыры
ачылд ы. 6 Аллаһ ы йорт ыннан җиде бәла-казасы булган җиде фәрештә чыкт ы. Алар
чиста һәм ялт ырап торган җитен кием кигәннәр, күкрәкләрен алт ын пута белән
буганнар иде. 7 Дүрт җан иясенең берсе җиде фәрештәгә мәңге-мәңге яшәүче Ал
лаһ ын ың ярсуы белән тул ы җиде алт ын касә бирде. 8 Аллаһ ы йорт ы Аллаһ ын ың
5

* 14:20 Бер

мең алты йөз стадия – өч йөз чакрым чамасы. Бер стад ия – 192 м.
«Зәбур», 85:9-10.

* 15:4 Караг ыз:
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дан ыннан һәм кодрәтеннән төтен белән тулд ы, һәм җиде фәрештәнең җиде бәлаказасы тәмамланм ыйча, анда һичкем керә алмад ы.

16

Аллаһының ярс уы тулы җид е касә

Шуннан соң мин Аллаһ ы йорт ыннан җиде фәрештәгә «Барыг ыз һәм җиргә
Аллаһ ын ың җиде ярсу касәсен түг ег ез» дип сөйләүче көчле тавыш ишеттем.
2 Бер енче фәр ешт ә китт е һәм үзенең кас әс ен җир өст енә түкт е. Җанв ар тамг асы
салд ырылган һәм аның сын ына табынган кешеләрдә чирк ан ыч, яман җәрәхәтләр
хасил булд ы.
3 Икенче фәр ешт ә үзенең кас әс ен диңг езг ә түкт е. Аның суы үләт кан ына охшап
калд ы, һәм диңг ездәг е барл ык җан ияләре үлде.
4 Өченче фәр ешт ә үзенең кас әс ен елг аларг а, су чишмәләр енә түкт е, һәм аларн ың
суы канга әверелде. 5 Мин сулар фәрештәсенең әйт үен ишеттем:
«Хәзер Бар, Булган һәм Изг е!
Син шулай хөкем итеп, гадел эшләдең.
6
Бу кешеләр изг еләрнең, пәйгамбәрләрнең
кан ын койд ылар,
һәм Син аларга кан эчәргә бирдең.
Алар моңа лаекл ылар!»
7

1

Мин мәзбәх ягыннан килгән тавыш ишеттем:
«Әйе, Чиксез кодрәт Иясе Раббы Аллаһ ы!
Синең хөкемнәрең хак ыйк ый һәм гадел!»

Дүртенче фәрештә үзенең касәсен коя ш өстенә түкте һәм коя шк а кешеләрне
ут белән көйдерү кодрәте бирелде. 9 Кешеләрне көчле эсселек көйдерде. Бу бәлаказалар белән идарә итү хак имлег енә ия Аллаһ ын ың исемен кешеләр хурлад ылар,
әмма тәүбә итмәделәр һәм Аны данламад ылар.
10 Бишенче фәр ешт ә үзенең кас әс ен җанв ар тәхет е өст енә түкт е һәм аның пат
шал ыг ы караңг ыл ыкк а чумд ы. Кешеләр авырт удан телләрен тешләделәр, 11 сыз
лан уларыннан һәм җәрәхәтләреннән күк Алласын хурлад ылар, әмма кылган эш
ләреннән тәүбә итмәделәр.
12 Алтынчы фәрештә үзенең касәсен бөек Фырат елгасына түкте. Көнчыгыштан
килүче патшаларга юл әзер булсын өчен, аның суы кипте. 13 Мин аждаһаның, җанвар
ның һәм ялган пәйгамбәрнең авызларыннан бака сыман өч сявыз рухның чыкканын
күрдем. 14 Бу явыз рухлар галәмәтләр күрсәтә алалар иде. Алар Чиксез кодрәт Иясе
Аллаһының бөек көнендә бөтен җир патшаларын сугышка җыяр өчен китәләр.
15 «Менә Мин каракт ай көтмәг әндә киләм: яланг ач йөрмәс өчен һәм хурл ыг ын
кешеләр күрмәсен дип уяу торуч ы, киемнәрен саклауч ы кеше бәхетле!»
16 Явыз рухл ар патш ал арн ы яһүд телендә «Һарм аг ед ун»* дип аталг ан урынг а
җыйд ылар.
8

* 16:16 Һарм аг ед ун – Мег иддо тавын белдер ә (караг ыз: «IV Патш ал ар», 23:29; «Зәкәрия» 12:11).
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17 Җиденче фәрештә үзенең касәсен һавага түкте, һәм Аллаһы йортыннан, тәхет
тән: «Тәмамланды!» – дигән көчле тавыш яңгырады. 18 Яшен яшьнәде, дөмбердәгән
тавышлар, күк күкрәүләр булды. Көчле итеп җир тетри башлады: җирдә кеше яши
башлаганнан бирле мондый көчле, нык тетрәү булганы юк иде! 19 Бөек шәһәр өч
өлешкә бүленеп китте һәм халыкларның шәһәрләре җимерелде. Аллаһы бөек Бабилне
искә төшереп, аңа Үзенең ярсулы ачу касәсеннән шәраб эчәргә бирде. 20 Һәр утрау
юкка чыкты, таулар күздән югалды. 21 Күктән кешеләр өстенә зур-зур боз кантарлары*
ява башлады. Бу бәла-каза ифрат та авыр булганга, кешеләр Аллаһыны хурладылар.

17

Фах ишә һәм җанвар

Җиде касә тотк ан фәрештәләрнең берсе килеп, миңа болай диде: «Кил
монда. Мин сиңа күп суларда утыруч ы бөек фах ишәнең хөкем җәзасын
күрсәтермен*. 2 Аның белән җир патшалары фәхешлек иттеләр, аның фәхешлек
шәрабыннан җирдә яшәүчеләр исергәнче эчтеләр».
3 Мине Рух биләп алг ан килеш, фәр ешт ә чүлг ә алып китт е. Мин анда кызыл
җанвар өстендә утыруч ы хат ынн ы күрдем. Җанвар көфер исемнәр белән каплан
ган, аның җиде баш ы һәм ун мөг езе бар иде. 4 Хат ын шәмәхә һәм кып-кызыл кием
кигән, алт ын, асылташлар һәм энҗе белән бизәлеп, кул ына фәхешлег енең чирк а
ныч нәрсәләре һәм шакш ыл ыклары белән тул ы алт ын касә тотк ан иде. 5 Аның
маңгаена серле мәг ънәгә ия исем язылган: «Бөек Бабил – җир фах ишәләренең һәм
чирк ан ыч нәрсәләрнең анасы». 6 Мин хат ынн ың изг еләр һәм Гайсә шаһ итларын ың
кан ыннан исергәнлег ен күрдем. Аны күреп, мин бик нык гаҗәпләндем. 7 Фәрештә
миңа болай диде: «Син нигә гаҗәпләндең? Мин сиңа хат ынн ың һәм аны йөрт үче
җиде башл ы, ун мөг езле җанварн ың серен аңлат ып бирәм. 8 Син күргән җанвар
бар иде, хәзер ул юк. Тик ул тиздән упк ыннан чыгачак һәм һәлак ителәчәк. Дөнья
ярат ылганнан бирле исемнәре Торм ыш китабына язылмаган кешеләр җанварн ы
күреп гаҗәпләнәчәкләр, чөнк и ул бар иде, хәзер юк һәм янә булачак.
9 Монда зир әк акыл кир әк. Җиде баш – хат ын утырг ан җиде тау, шулай ук җиде
патша. 10 Ул патшаларн ың бишесе һәлак булд ы, берсе бар, башк асы әле килмәгән.
Килгәч, ул озак бул ырга тиеш түг ел. 11 Ә булган һәм хәзер булмаган җанвар – сиг е
зенче патша ул, шулай ук җиде патшан ың берседер, һәм ул үзенең һәлакәтенә бара.
12 Син күрг ән ун мөг ез – ун патша ул. Алар патшал ыкларын әле алмад ылар. Әм
ма җанвар белән бергә, бер сәгатькә, патшалар дәрәҗәсендә хак имлек алачаклар*.
13 Аларн ың ния тләр е бер, алар җанв арг а үзләр енең көчләр ен һәм хак имлекләр ен
тапш ырачаклар. 14 Алар Бәрән белән суг ышачаклар һәм Бәрән аларн ы җиңәчәк,
чөнк и Ул – хак имнәрнең Хак име һәм патшаларн ың Патшасы*. Аның белән бергә
булганнар исә чак ырылганнар, сайланганнар һәм тугрылар».
1

* 16:21 ...зур-зур боз кант арл ары...

– Грек телендәг е төп нөсхәдә сүзгә-сүз: талант авырл ыг ын
даг ы бозлар; бер талант – 40 кг чамасы.
* 17:1 Караг ыз: «Ирем ия», 51:13.
* 17:12 Караг ыз: «Дан ии л», 7:23-24.
* 17:14 Караг ыз: «Кан ун», 10:17; «Дан ии л», 2:47.
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15 Фәр ешт ә миң а таг ын бол ай диде: «Син күрг ән фах ишә утырг ан сул ар исә –
хал ыклар, төркемнәр, милләтләр һәм телләр. 16 Син күрг ән ун мөг ез һәм җанв ар
фах ишәг ә нәфр әтләнәчәк һәм аны бөлг енлеккә төшер әчәк, яланг ач калд ыра
чак, аның тәнен ашая чак һәм аны утт а янд ырачак. 17 Аллаһ ы Үз ихт ыя рын үтәү
теләг ен йөр әкләр енә салг ан бит, шуңа күр ә ун мөг ез бердәм рәв ешт ә патшал ык
итү хок ук ын җанв арг а бир ә. Болар барысы Аллаһ ын ың сүзләр е торм ышк а аш
канч ы булачак. 18 Ә син күрг ән хат ын – җир патшалары белән патшал ык итүче
бөек шәһәр ул».

18

Бабилнең җимерелүе

Болардан соң мин күктән төшеп килгән башк а фәрештәне күрдем. Ул бөек
хак им ия ткә ия иде. Аның дан ы белән җир якт ырт ылд ы. 2 Фәрештә көчле
тавыш белән кычк ырд ы:
«Бөек Бабил җимерелде, җимерелде!
Ул җеннәр тораг ына һәм төрле явыз рухлар,
нәҗес кошлар, шакш ы һәм җирәнг еч хайваннарга
сыен у оясы булд ы.
3
Ул үзенең тыелг ысыз фәхешлек шәрабын
барл ык хал ыкларга эчертте,
һәм җир патшалары аның белән фәхешлек иттеләр.
Сәүдәгәрләр чамасыз зиннәтеннән баед ылар».
4

1

Мин күктән башк а тавыш ишеттем:
«Халк ым, аның гөнаһларында катнашмас өчен
һәм бәла-казаларына дучар булмас өчен чык аннан.
5
Гөнаһлары өелеп, күккә җитте*,
һәм Аллаһ ы с җиная тьле эшләрен искә алд ы.
6
Ул ничек биргән булса,
сез дә аңа шулай кайтарыг ыз,
эшләренә карата икеләтә бирег ез.
Башк алар өчен әзерләгән касәсендә
үзенә ике тапк ыр көчлерәк эчемлек әзерләг ез.
7
Ул үзен күпме данлаган булса,
зиннәттә күпме яшәгән булса,
шулк адәр аңа газап һәм кайг ы бирег ез!
Чөнк и ул үзенең күңеленнән:
„Патшабикә бул ып утырам, мин тол хат ын түг ел,
кайг ын ы да күрмәм!“ – ди.
8
Шуңа күрә аңа бер көндә бәла-казалар –
үлем, хәсрәт, ачл ык киләчәк.
Ул утта янд ырылачак,

* 18:5 Караг ыз:

«Ирем ия», 51:9.
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чөнк и аны хөкем итүче Раббы Аллаһ ы кодрәтле!»*
9 Аның белән зина кылг ан һәм җенси теләкләр ен канәг атьләндерг ән җир пат
шалары, януы ннан чыкк ан төт енне күрг әч, аның хак ында кайг ырып еларлар.
10 Газ апларыннан курк ып, читт әр әк басып торачаклар һәм:
«Кайг ы, кайг ы сиңа, бөек шәһәр!
И Бабил, куә тле шәһәр!
Син бер сәгать эчендә хөкем җәзасын алд ың», –
дип әйтәчәкләр.
11 Җир сәүдәг әрләр е дә аның хак ында кайг ырып елая чаклар, чөнк и бүт ән алар
дан беркем дә әйберләрен сат ып алм ый: 12 алт ын һәм көмеш әйберләрен, асыл
ташларын һәм энҗеләрен, нәфис җитен, ефәк, куе кызыл һәм алсу тук ымаларын,
һәртөрле хуш исле агачн ы һәм фил сөя г еннән ясалган әйберләрен, иң кыйммәт
агач, бак ыр, тимер һәм мәрмәрдән ясалган һәртөрле әйберләрен, 13 дарч иннарын,
аш тәмләткечләрен, хуш исле майларын, сумалаларын, с ладаннарын, шәрабларын,
зәйт үн майларын, иң яхш ы оннарын һәм бодаен, мал-туарларын һәм сарыкларын,
атларын һәм арбаларын, кеше гәүдәләрен һәм кеше җаннарын да алм ый.
14
«Җан ың бик кат ы теләгән җимешләр синнән киттеләр.
Барл ык зиннәтлелег ең һәм купш ыл ыг ың юк булд ы,
алар һичк айчан табылмая чак!»

Болар белән сәүдә итүчеләр һәм Бабилгә сат ып баеп киткәннәр, аның газапла
рыннан курк ып, елап һәм кайг ырып читтәрәк торачаклар. 16 Алар:
«Бөек шәһәргә кайг ы, кайг ы!
Ул нәфис җитен, куе кызыл һәм алсу тук ымаларга киенгән,
алт ын, асылташларга һәм энҗегә бизәлгән.
17
Шунд ый күп байл ык бер сәгать эчендә юк булд ы», –
дия чәкләр.
Диңг ездәг е һәрбер кораб йөрт үче һәм һәрбер йөзүче, диңг езчеләр һәм диңг ез
кәсебеннән файда күрүчеләр читтәрәк басып торд ылар. 18 Шәһәрнең януы ннан
чыкк ан төтенне күреп: «Бу бөек шәһәргә кайсы шәһәр тиң булсын!» – дип кыч
кырд ылар. 19 Алар башларына тузан сиптеләр һәм елап:
«Кайг ы, и бөек шәһәр, кайг ы!
Байл ыг ыннан диңг ездә кораблары булган
һәммә кеше баед ы.
Бер сәгать эчендә бушап калд ы ул», –
дип кайг ырып кычк ырд ылар*.
20 И күк һәм изг еләр, рәсүлләр һәм пәйг амб әрләр! Шатлан ыг ыз, чөнк и сезне ул
шәһәр ничек хөкем иткән булса, Аллаһ ы аны шулай хөкем итте.
15

* 18:8 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 47:7-9.
«Яхәзк ыл», 27:28-36.

* 18:11-19 Караг ыз:
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21 Аннары бер көчле фәр ешт ә тег ермән таш ы кеб ек зур таш алып, диңг езг ә таш
лад ы һәм болай диде:
«Бөек Бабил шәһәре шунд ый көч белән түбәнгә ырг ыт ыл ыр
һәм башк а табылмас*.
22
Арфада уйнауч ылар һәм җырлауч ылар,
сыбызг ыч ылар һәм бырг ыч ылар тавыш ын синдә инде ишетмәсләр.
Бер генә һөнәр буенча да бер генә һөнәрчене табып булмас
һәм тег ермән ташларын ың тавыш ы синдә ишетелмәс.
23
Якт ырт к ыч уты синдә моннан ары якт ырт мас,
кияү белән кәләш тавышлары моннан ары синдә ишетелмәс.
Сәүдәгәрләрең җирдә бөек булд ылар,
сихереңә бөтен хал ыклар да алданд ылар.
24
Ул шәһәрдә пәйгамбәрләрнең һәм изг еләрнең кан ы,
җирдә үтерелгән барл ык кешеләрнең кан ы табылд ы».

19

3

Раббыны мактагыз
Аннан соң мин күктән зур хал ык төркеменнән чыкк андай көчле тавыш
ишеттем:
«Раббын ы мактаг ыз!*
Кот ыл у, дан һәм кодрәт Аллабызн ык ы!
2
Аның хөкемнәре хак һәм гадел:
җирне үзенең фәхешлег е белән бозыкл ыкк а китергән
бөек фах ишәне хөкем итте,
колларын ың кан ы өчен аңардан үч алд ы».

1

Таг ын шунд ый сүзләр ишетелде:
«Раббын ы мактаг ыз!
Фах ишәнең януы ннан чыкк ан төтен мәңге-мәңгегә күтәрелә».

Шунда егерме дүрт өлкән һәм дүрт җан иясе йөзт үбән каплан ып:
«Амин! Раббын ы мактаг ыз!» –
дип, тәхеттә утыруч ы Аллаһ ыга сәҗдә кылд ылар.
5 Тәхетт ән тавыш килде:
«Барл ык коллары,
Аңардан курк уч ылар, кечеләр һәм зурлар,
Аллабызн ы мактаг ыз!»
4

Аннан соң мин зур хал ык төркеменә, шарлавыкк а һәм көчле күк күкрәүгә ох
шаш тавыш ишеттем:
«Раббын ы мактаг ыз!
6

* 18:21 Караг ыз:
* 19:1 Раббыны

«Ирем ия», 51:63-64.
мактагыз – яһүд телендә «Һалел уя».
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Чиксез кодрәт Иясе Раббы Аллабыз
патшал ык итә башлад ы!
7
Куан ыйк һәм нык шатлан ыйк, Аны данл ыйк!
Бәрәннең туе җитте, кәләше үзен әзерләде».
8
Кәләшкә, кию өчен, ялт ырап торган нәфис
ак җитен тук ымадан чиста кием бирелде*.
Ак җитен – изг е кешеләрнең стәкъва эшләре ул.
9 Фәр ешт ә миңа: «Язып куй: Бәр әннең туй мәҗлес енә чак ырылг аннар бәхет
ле», – диде. Аннары дәвам итте: «Болар – Аллаһ ын ың хак сүзләре». 10 Шуннан соң
мин, сәҗдә кыл ырга дип, аның аякларына егылд ым, әмма ул миңа: «Кара аны,
болай эшләмә! Мин – синең һәм Гайсәнең шаһ итл ыг ына тугры* имандашларың
ның хезмәттәше. Аллаһ ыг а сәҗдә кыл. Гайсәнең шаһ итл ыг ы* пәйг амбәрләрне
рухланд ыра бит», – дип әйтте.
Ак ат өстендәге Җайдак
Мин ачылган күкне күрдем. Менә ак ат, Җайдагы Тугры һәм Хакыйкый дип ата
ла. Ул гадел хөкем итә һәм көрәш алып бара*. 12 Күзләре ут ялкыныдай, башында күп
таҗлары бар иде. Аңа Үзеннән башка һичкем белми торган исем язылган иде. 13 Ул
канга баткан кием кигән* һәм Аның исеме – Аллаһы Сүзе*. 14 Артыннан ак атларга
атланган һәм ак, чиста, нәфис җитен кием кигән күк гаскәрләре ияргән. 15 Авызын
нан, халыкларга сугар өчен, үткен кылыч чыгып тора*, Ул Үзе алар белән тимер таяк
ярдәмендә хакимлек итәчәк. Ул Чиксез кодрәт Иясе Аллаһының ярсулы ачу шәрабын
изгечтә изә. 16 Кием
 ендә һәм ботында «Патшаларның Патшасы һәм хакимнәрнең
Хакиме» дигән исем язылган.
17 Аннан соң мин коя шт а торуч ы бер фәр ешт әне күрдем. Ул, күк урт асыннан
очуч ы бөтен кошларга мөрәҗәгать итеп, көчле тавыш белән кычк ырд ы: «Килег ез,
Аллаһ ын ың бөек мәҗлесенә җыел ыг ыз! 18 Патшаларн ың һәм гаскәр башл ыклары
ның, көчлеләрнең, атларн ың һәм җайдакларын ың, бар кешеләрнең, иреклеләрнең
һәм колларн ың, кечеләрнең һәм зурларн ың мәетен ашаг ыз».
19 Шунда мин җанварн ы, җир патшалары һәм аларн ың гаскәрләрен атта Утыруч ыга
һәм Аның гаскәренә карш ы суг ыш ырга җыелганнарын күрдем. 20 Аннары җанвар
һәм аның исеменнән галәмәтләр күрсәткән ялган пәйгамбәр кулга алынд ылар. Бу
ялган пәйгамбәр җанвар тамгасын кабул иткәннәрне, аның сынына табын учыларны
11

* 19:8 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 61:10.

* 19:10 ...Гайсән ең шаһитлыг ын а тугры...

– Бу сүзләрне «Гайсә турында шаһ итл ык итүче» дип
тә аңларг а мөмк ин.
* 19:10 ...Гайсән ең шаһитлыг ы... – Бу сүзләрне «Гайс ә турынд аг ы шаһ итл ык» дип тә аңл арг а
мөмк ин.
* 19:11 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 11:4-5.
* 19:13 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 63:2-3.
* 19:13 Караг ыз: «Яхъя», 1:1.
* 19:15 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 49:2.
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шул галәмәтләр ярдәмендә алдаган иде. Алар икесе дә янып торган күкертле күл
гә тере килеш ырг ыт ылд ы. 21 Ә калганнары атта Утыруч ын ың авызыннан чыкк ан
кыл ыч белән үтерелделәр, һәм барл ык кошлар аларн ың мәетен ашап туйд ылар.

20

Мең ел буе патшалык итү

Шуннан соң мин күктән төш үче фәрештәне күрдем. Аның кул ында упк ын
ачк ыч ы һәм зур чылбыр бар иде. 2 Ул аждаһан ы – ибл ис һәм шайтан дигән
борынг ы еланн ы* тот ып алд ы һәм мең елга богаулад ы. 3 Мең ел үткәнче, хал ык
ларн ы алдамасын дип, аны упк ынга ташлад ы, упк ынн ы бикләп, мөһер сукт ы. Мең
елдан соң, ул аз гына вак ытк а азат ителергә тиеш.
4 Аннан соң мин тәхетләрне һәм анда утыруч ыларн ы күрдем. Аларг а хөкем итү
хок ук ы бирелгән иде. Гайсә хак ында шаһ итл ык иткәннәре һәм Аллаһ ы сүзе өчен
башлары киселгән, җанварга һәм аның сын ына табынмаган, маңгайларына һәм
кулларына тамга салд ырмаган кешеләрнең җаннарын күрдем. Алар үледән терелеп
торд ылар һәм Мәсих белән мең ел буе патшал ык иттеләр. 5 Үлгәннәрнең калганна
ры исә мең ел үтм ичә терелмәделәр. Бу – беренче терел ү. 6 Беренче терел үдә кат
наш уч ылар бәхетле һәм изг е. Икенче үлем алар белән хак имлек итм и инде, ләк ин
алар Аллаһ ын ың һәм Мәсихнең рух ан илары булачаклар, Мәсих белән бергә мең
ел буе патшал ык итәчәкләр.
1

Иблисне хөкем итү
7 Мең ел үткәч, иблис үзенең зинданыннан азат ителәчәк 8 һәм җирнең бар якла
рындагы халыкларны, ягъни Гог һәм Магог халыкларын* алдап, сугышка җыяр өчен
чыгачак. Аларның саны диңгез комыдай күп булыр.
9 Күрәм: алар җир киңлегенә чыктылар һәм Аллаһының изге кешеләре яшәгән
с
станны, яраткан шәһәрне камап алдылар. Әмма күктән ут төшеп, аларны яндырып
бетерде. 10 Әлеге халыкларны алдаучы иблис җанвар белән ялган пәйгамбәрне таш
лаган утлы һәм күкертл
 е күлгә ыргытылды. Алар анда көне-төне һәм мәңге-мәңгегә
газапланачаклар.

Үлеләрнең хөкем ителүе
Аннан соң мин зур ак тәхет һәм анда Утыруч ын ы күрдем. Аның хозурыннан
җир белән күк качт ы, һәм аларга урын табылмад ы. 12 Тәхет карш ында торуч ы үл
гәннәрне – зурларн ы һәм кечеләрне күрдем. Китапларн ы ачт ылар. Торм ыш китабы
дип аталган башк а китапн ы да ачт ылар. Китапларда язылганча, үлгәннәр үз эшлә
ренә карата хөкем ителделәр. 13 Диңг ез үзендәг е үлекләрне бирде. Үлем һәм үлеләр
дөньясы да үзендәг е үлекләрне бирделәр. Бу үлгән кешеләр һәрк айсы үз эшләренә
карата хөкем ителделәр. 14 Үлем һәм үлеләр дөньясы утл ы күлгә ырг ыт ылд ылар.
Бу утл ы күл – икенче үлем. 15 Исеме Торм ыш китабында табылмаган һәркем шул
утл ы күлгә ырг ыт ылд ы.
11

* 20:2 Караг ыз:
* 20:8 Караг ыз:

«Ярат ыл ыш», 3:1.
«Яхәзк ыл», 38:2.
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21

Яңа күк һәм яңа җир

Шуннан соң мин яңа күкне һәм яңа җирне күрдем*. Әүвәлг е күк һәм әү
вәлг е җир юкк а чыг ып, диңг ез дә юк иде инде. 2 Мин Аллаһ ы яныннан,
күктән төшеп кил үче кия ве өчен бизәнеп әзерләнгән кәләштәй изг е шәһәр – яңа
Иерусал имне күрдем. 3 Тәхеттән килгән көчле тавышн ы ишеттем: «Менә Алла
һын ың кешеләр белән яшәү урын ы. Ул кешеләр белән бергә яшәя чәк. Алар Аның
халк ы булачак һәм Аллаһ ы Үзе алар белән булачак, Ул аларн ың Алласы булачак.
4 Ул аларн ың һәрб ер күз яшен сөрт ер. Үлем һәм кайг ы, елау, авырт у да башк а бул
мая чак, чөнк и әүвәлг е үтеп китте»*.
5 Тәхетт ә Утыруч ы болай диде: «Менә Мин һәммә нәрс әне яңа итеп ясыйм». Ан
нары Ул миңа эндәшеп: «Яз, чөнк и бу сүзләр ышан ычл ы һәм хак», – дип өстәде.
6 Ул миңа таг ын болай диде: «Гамәлг ә ашт ы! Мин – Альфа һәм Омег а, Баш ы һәм
Ахыры. Сусауч ыга Мин тереклек суы чишмәсеннән бушлай эчәргә бирәм*. 7 Бо
ларн ың барысы җиң үчегә насыйп бул ыр һәм Мин Алласы бул ырм ын, ә ул Минем
балам бул ыр. 8 Әмма курк акларн ың, иманнан ваз кичкәннәрнең, әшәкеләрнең,
кеше үтерүчеләрнең, фәхешлек кыл уч ыларн ың, сихерчеләрнең, потк а табын уч ы
ларн ың, барл ык ялганч ыларн ың өлеше ут һәм күкерт белән ялк ынлан ып торган
күлдәдер. Бу – икенче үлем».
1

Яңа Иерусалим
9 Яныма соңг ы җиде бәла-каза белән тул ы җиде кас ә тотк ан җиде фәр ешт әнең
берсе килеп: «Кил, мин сиңа кәләшне, Бәр әннең хат ын ын күрсәтәм», – диде.
10 Мине Рух биләп алд ы һәм фәр ешт ә мине зур һәм биек тауг а күчерде. Ул миңа
Аллаһ ыдан, күктән төш үче изг е Иерусал им шәһәрен күрсәтте. 11 Ул шәһәр Аллаһ ы
дан ыннан балк ып тора иде. Ялт ыравы асылташ һәм бәлл үрдәй чиста яшма бал
кыш ына охшаш. 12 Дивары бик зур һәм биек, уни к
 е капк ал ы, капк алары янында
уни ке фәрештә бар. Капк аларында Исраи л халк ын ың уни ке ыруг ын ың исемнәре
язылган. 13 Көнч ыг ыштан – өч капк а, төнья ктан – өч капк а, көнья ктан – өч капк а
һәм көнбат ыштан – өч капк а. 14 Шәһәр диварын ың уни ке ниг ез таш ы бар иде. Ул
ниг езләрдә Бәрәннең уни ке рәсүленең исемнәре язылган.
15 Миңа сөйләүче фәр ешт әнең шәһәрне һәм капк аларын, див арын үлчәр өчен
алт ын үлчәү тая г ы бар иде. 16 Шәһәр тиг езья кл ы дүртпочмак бул ып урнашк ан:
аның озынл ыг ы киңлег енә тиг ез иде. Фәрештә шәһәрне тая к белән үлчәде, ул
уни ке мең стад ия* булд ы. Озынл ыг ы, киңлег е һәм биеклег е берт иг ез. 17 Фәрештә
диварын үлчәп чыкт ы. Дивар фәрештә кулланган кеше үлчәме буенча йөз кырык
дүрт арш ын* булд ы. 18 Дивары яшмадан бул ып, шәһәр исә үтә күренмәле пыя ладай
* 21:1 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 65:17; 66:22.
«Ишаг ыйя», 25:8; 35:10; 65:19.
21:6 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 55:1.
21:16 Уни к е мең стад ия – ике мең өч йөз чакрым чам асы.
21:17 Аршын – монд а якынч а 0,5 метр.

* 21:4 Караг ыз:
*
*
*
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саф алт ыннан иде. 19 Шәһәр диварын ың ниг ез ташлары төрле асылташлар белән
бизәлгән: беренче ниг езе – яшма, икенчесе – зәңгәр якут, өченчесе – халцедон,
дүртенчесе – зөбәрҗәт, 20 бишенчесе – оникс, алт ынч ысы – сердол ик, җиденче
се – хризол ит, сиг езенчесе – берилл, туг ызынч ысы – топаз, унынч ысы – хризоп
 е энҗе,
раз, унберенчесе – гиац инт, уни кенчесе – амет ист. 21 Уни ке капк а – уни к
капк аларн ың һәрберсе бер энҗедән иде. Шәһәрнең төп урам ы үтә күренмәле пы
яладай саф алт ыннан иде.
22 Мин шәһәрдә Аллаһ ы йорт ын күрмәдем, чөнк и бу шәһәрнең Аллаһ ы йорт ы –
Чиксез кодрәт Иясе Раббы Аллаһ ы Үзе һәм Бәрән. 23 Шәһәр коя шн ың һәм айн ың
якт ырт уы на мохтаҗ түг ел, чөнк и аны Аллаһ ын ың дан ы якт ырта, якт ырт к ыч ы
исә – Бәрән*. 24 Хал ыклар шул шәһәр якт ыл ыг ында йөрия чәкләр, җир патша
лары аңа үзләренең зиннәтләрен китерәчәкләр*. 25 Көндез капк алары һичк айчан
ябылмая чак, анда төн булмая чак. 26 Бу шәһәргә хал ыкларн ың зиннәтләрен һәм
кыйммәтле хәзинәләрен китерәчәкләр*. 27 Шәһәргә һичбер шакшы әйбер, әшәкелек
эшләүче һәм ялганч ы кермәя чәк, фәк ать исемнәре Бәрәннең Торм ыш китабында
язылганнар гына керәчәк.
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Тереклек суы елгасы

Шуннан соң фәр ешт ә миңа Аллаһ ын ың һәм Бәр әннең тәхет еннән чык
кан, бәлл үрдәй ялт ырап торг ан тер еклек суы елг асын күрс әтт е*. 2 Ул елг а
урамн ың урт асыннан ага. Елг ан ың бу һәм тег е як ярында уни ке тапк ыр җимеш
бирүче, һәр ай саен үз җимешен бирүче тер еклек агач ы бар. Агачн ың яфраклары
хал ыкларн ы савыкт ыру өчен*. 3 Шәһәрдә ләгънәтләнг ән бер нәрс ә дә булмая чак,
анда Аллаһ ын ың һәм Бәр әннең тәхет е торачак, коллары Аңа хезмәт итәчәкләр.
4 Алар йөз ен күр әчәкләр, һәм исеме аларн ың маңг айл арынд а бул ач ак. 5 Анд а ин
де төн булмая чак, аларн ың якт ырт к ыч белән коя ш якт ыл ыг ына мохт аҗл ыклары
булмая чак, аларг а Раббы Аллаһ ы нур чәчәчәк. Алар мәңге-мәңгегә патшал ык
итәчәкләр*.
6 Аннары фәр ешт ә миңа болай диде: «Бу сүзләр ышан ычл ы һәм хак. Пәйг амб әр
ләрне рухланд ыруч ы Раббы Аллаһ ы колларына, тиздән нәрсә бул ырга тиешлег ен
күрсәт ү өчен, фәрештәсен җибәрде».
1

Хак им Гайсәнең килүе
«Менә тиздән киләчәкмен! Бу китапн ың пәйгамбәрлек сүзләрен үтәүче бәхетле».
Мин, Яхъя, боларн ы ишеттем һәм күрдем. Ишеткәч һәм күргәч, сәҗдә кыл ырга
дип, боларн ы күрсәт үче фәрештәнең аякларына егылд ым. 9 Әмма ул миңа: «Кара
7

8

* 21:23 Караг ыз:

«Ишаг ыйя», 60:19-20.
«Ишаг ыйя», 60:3.
21:25-26 Караг ыз: «Ишаг ыйя», 60:11.
22:1 Караг ыз: «Яхәзк ыл», 47:1; «Зәкәрия», 14:8.
22:2 Караг ыз: «Яхәзк ыл», 47:12.
22:5 Караг ыз: «Дан ии л», 7:18, 27.
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*
*
*
*
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аны, мон ы эшләмә! Мин синең, пәйгамбәр имандашларыңн ың һәм бу китап сүз
ләрен тот уч ыларн ың хезмәттәше. Аллаһ ыга табын ып сәҗдә кыл», – дип әйтте.
10 Янә ул миңа болай диде: «Бу кит апн ың пәйг амб әрлек сүзләр ен мөһер суг ып
яшермә*, чөнк и вак ыт якын. 11 Яман бәндә яманл ык кыл уда булсын, бозык кеше
таг ын да бозыкл ыкк а батсын, тәкъва кеше исә – тәкъвал ыкта һәм изг е кеше изг е
лектә яшәвен дәвам итсен»*.
12 «Менә тиздән киләчәкмен! Һәркемг ә үз эшләр енә карат а бир ер өчен, әҗерне
Үзем белән алып киләм. 13 Мин – Альфа һәм Омега, Беренче һәм Соңг ы, Баш ы һәм
Ахыры*. 14 Киемнәрен юганнар бәхетле. Алар торм ыш агач ыннан туклан ырга һәм
шәһәргә капк алардан керергә хок укл ы. 15 Ә этләр, сихерчеләр, фәхешлек кыл уч ы
лар, кеше үтерүчеләр, потк а табын уч ылар, ялганн ы ярат уч ы һәм эшләүче һәркем
тышта калачак. 16 Мин, Гайсә, фәрештәмне сезгә болар хак ында бердәмлекләрдә
шаһ итл ык итәргә дип җибәрдем. Мин – Давыт там ырыннан чыкк ан Сабак, аның
Ток ым ы, якт ы таң йолд ызы*».
17 Рух та, кәләш тә: «Кил!» – диләр. Һәм ишет үче дә: «Кил!» – дип әйт с ен. Су
сауч ы килсен, теләгән кеше тереклек суы н бушлай алсын*.
18 Бу пәйг амб әрлек кит абын ың сүзләр ен ишет үчене кис әт әм: әгәр бер әрс е бо
ларга өстәсә, Аллаһ ы ул кешегә бу китапта язылган бәла-казаларны өстәр. 19 Әгәр
кем дә булса бу пәйгамбәрлек китабы сүзләренең берәрсен алып ташласа, бу ки
тапта язылган тереклек агач ыннан һәм изг е шәһәрдән Аллаһ ы ул кешенең өлешен
төшереп калд ырыр.
20 Боларн ың һәммәс е турында шаһ итл ык Бирүче болай ди: «Әйе, тиздән килә
чәкмен!»
Амин, Хак им Гайсә, кил!
21 Хак им Гайс әнең мәрхәмәт е барысы белән булсын!
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