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Ке реш сүз

Хөр мәт ле уку чы лар, сез нең игъ ти бар га Из ге Яз ма ның хә зер ге та тар те лен дә 
бе рен че тап кыр нә шер ител гән ту лы җы ен ты гын тәкъ дим итә без.

Из ге Яз ма грек те лен дә «биб лиа» (ки тап лар) дип ата ла, чөн ки ул 66 мөс тә-
кыйль яз ма дан то ра. Мә сих че ләр (хрис ти ан нар) традициясендә Из ге Яз ма төп 
ике зур өлеш кә бү ле нә: Тәү рат, Зә бур, пәй гам бәр ләр нең яз ма ла рын, шигъ ри 
һәм гый б рәт ле сүз ләр ки тап ла рын үз эче нә ал ган бе рен че өлеш – Ис ке Га һед 
(ки ле шү), ә икен че се Яңа Га һед дип ата ла.

Ис ке Га һед не тәш кил ит кән 39 ки тап, күп ке нә галимнәрнең фи ке рен чә, 
без нең эра га ка дәр XV га сыр да языла баш лап, якын ча бер мең ел дә ва мын да 
иҗат ител гән. Әле ге ки тап лар бо рын гы яһүд һәм өлеш чә ара мей тел лә рен дә 
языл ган. Ис ке Га һед дини яктан гына түгел, ә бәлки мә дә ни һәм та ри хи як тан 
да га ять зур әһә ми ят кә ия бул ган, Ал ла һы бе лән Ис ра ил хал кы ара сын да гы 
мө нә сә бәт ләр не як тыр та тор ган, яһү ди ләр һәм мә сих че ләр өчен из ге са нал ган 
бо рын гы ки тап лар тупланмасыннан гый ба рәт. Әле ге туп лан ма ның бе рен-
че биш ки та бын – Тәү рат, икен че төр ле «Му са пәй гам бәр нең биш ки та бы» 
дип тә йөр тә ләр, чөн ки Үзе сай лап ал ган Ис ра ил хал кы на Ал ла һы Үзе нең 
канун-кагыйдәләрен шу шы пәй гам бәр аша иң де рә. Тәү рат ның бе рен че ки-
та бы («Яра ты лыш») Ал ла һы Тә га лә нең бо е ры гы бе лән дөнья-галәмнең һәм 
ан да гы бар нәр сә нең, шул исәп тән бе рен че ке ше ләр нең бар ите лүе, бар ча ха-
лык лар ның нә сел ата сы Адәм бе лән нә сел ана сы Һаваның, Ал ла һы әмеренә 
буйсынмыйча, дөнь я ны гө наһ ка кер тү лә ре ту рын да гы хи кә я ләр дән баш ла на. 
Тәү рат ның кал ган дүрт ки та бын да ис ра и ли ләр нең дүрт йөз ел дә ва мын да 
Ми сыр да ки чер гән кол лык га зап ла рыннан котылулары, Ал ла һы та ра фын нан 
вәгъ дә ител гән Кән ган җир лә ре нә сә фәр кы лу ла ры һәм Му са пәй гам бәр аша 
Ал ла һы дан би рел гән дин ка гый дә лә ре вә төп ка нун нар бә ян ите лә. Шун нан 
соң гы ки тап лар да ис ра и ли ләр нең Кән ган җи рен яу лап алу ла ры, алар ның 
шун да гы көнкүрешләре, Ис ра ил пат ша ла ры алып бар ган су гыш лар, а лар ның 
уңыш-казанышлары, җиңү-җиңелүләре ту рын да сүз ба ра.

Ис ке Га һед стиль-язылыш нок та сын нан төр ле ха рак тер да гы ки тап лар ны 
бер ләш те рә. Ис ра ил дәү лә те нең юлбашчы-җитәкчеләре һәм пәй гам бәр лә ре, 
баш ка ха лык лар га бәй ле ва кый га лар ту рын да сөй ләү че та ри хи ки тап лар бе-
лән бер рәт тән тән кый ди, үгет-нәсыйхәт яки ки лә чәк кә фа раз кы лу ру хын да 
языл ган пәй гам бәр лек ки тап ла ры да бар: алар да Ис ра ил хал кы ның Ал ла һы 
юлын нан чит кә тай пы луы тән кый ть лә нә, Ал ла һы га туг ры лык саклау – бер-



6

Ке реш сүз

дән бер дө рес юл икәнлеге рас ла на, ал да көт кән серле-шомлы ва кый га лар 
ту рын да ки на я ләп хә бәр ите лә.

Ис ке Га һед тә шу лай ук Ал ла һы ны дан лау чы мәд хи я ләр һәм җыр лар, ял-
вару-догалар (Зә бур), ти рән фәл сә фи уй ла ну лар, тап кыр, хик мәт ле сүз ләр, 
үгет-нәсыйхәтләр дә («Әюб», «Сө ләй ман пат ша ның гый б рәт ле сүз лә ре», «Вә-
газь че») урын ал ган.

Хә зер ге ел исә бе бе лән, ягъ ни Гай сә Мә сих ту ган ел дан санаганда, I га сыр ның 
икен че яр ты сын да бо рын гы грек те лен дә (Рим им пе ри я се ба сып ал ган Ис ра ил дә 
ха лык а ра тел) иҗат ител гән Яңа Га һед (Инҗил-шәриф) туп лан ма сы 27 ки тап тан 
то ра. Ан да ке ше лек дөнь я сы та ри хын да яңа дәверне баш лап җи бәр гән Гай сә 
Мә сих нең ту уы, Аның Мә сих бу ла рак күр сәт кән хез мәт лә ре, үле ме һәм үле дән 
те ре лүе, күк кә ашуы, Гай сә оеш тыр ган мә сих че ләр бер дәм ле ге нең баш лан гыч 
чо рын да бу лып үт кән ва кый га лар бә ян ите лә. Яңа Га һед туп лан ма сы ның бе рен че 
дүрт ки та бы Гай сә Мә сих нең тор мы шы на һәм Аның тәгъ ли ма ты на ба гыш лан ган. 
Әле ге ки тап лар Гай сә не үз күз лә ре бе лән күр гән шә кер те Мат тай, Гай сә шә кер-
те Пе тер нең якын дус ты Марк, Гай сә бе лән бул ган ва кый га лар ның дө рес ле ген 
җен тек ләп тик шер гән та рих чы Лүк, Гай сә бе лән бер гә күп ва кыт лар уз дыр ган 
һәм Аның якын дус ты бул ган Яхъя та ра фын нан иҗат ител гән. Лүк кал дыр ган 
икен че яз ма да («Рә сүл ләр нең эш лә ре») Гай сә Мә сих күк кә аш кан нан соң гы 
ва кый га лар – Аның шә кер т лә ре нә Из ге Рух ның иңүе, алар кыл ган мог җи за лар, 
Гай сә ту рын да гы ку а ныч лы хә бәр нең мә җү си ха лык лар ара сын да та ра луы һәм 
Аңа иман ки те рү че ләр нең артканнан-артуы ту рын да сүз ба ра. Яңа Га һед тә шу-
лай ук Паул һәм баш ка рә сүл ләр яз ган хат лар да урын ал ган. Алар ның эч тә ле ген 
ди ни үгет-нәсыйхәтләр, чын мә сих че гә хас яшәү ка гый дә лә ре тәш кил итә. Бу 
үгет-нәсыйхәтләр вә ка гый дә ләр бү ген ге көн дә дә үзе нең тәр би я ви әһә ми я тен 
югал т ма ган. Яңа Га һед нең соң гы ки сә ген дә – «Ачы лыш» ки та бын да – Яхъя, 
об раз лы тел кул ла нып, Гай сә нең җир гә икен че тап кыр ки лү ен, дөнь я ның хө кем 
ите лү ен һәм ахыр да бу ла чак ва кый га лар ны тас вир лый.

Из ге Яз ма ның ту лы җы ен ты гы бү ген ге көн дә биш йөз ләп тел гә, ә аның 
кай бер өлеш лә ре якын ча ике мең тел гә тәр җе мә ител гән. Изге Язманы та-
тар теленә тәрҗемә итү 1970 нче еллар уртасыда Изге Китапны тәрҗемә итү 
институты (ИПБ) тарафыннан башланды, һәм шушы эшнең нәтиҗәсе бу-
ларак 1986 нчы елда Инҗилнең беренче биш китабын тәшкил иткән «Яхшы 
хәбәр» дип исемләнгән китап басылып чыкты. 1990 нчы елларда әлеге эшкә 
тәрҗемәчеләрнең яңа төркеме җәлеп ителде. Та тар те лен дә ге әле ге ки тап ны 
тәр җе мә итү дә һәм басмага әзер ләү дә Из ге Ки тап ны тәр җе мә итү инсти-
тутыннан тыш, «SIL» ха лык а ра оешмасы, «Бер ләш кән Из ге Ки тап җәм гы -
ятьлә ре» (UBS), татар язучылары, Татарстан китап нәшрияты мөхәррирләре, 
галим филологлар, Татарстан фәннәр академиясе Тел, әдәбият һәм сәнгать 
институты (ИЯЛИ) хезмәткәрләре һәм Казан дәүләт университеты (КФУ) 
укытучылары кат наш ты. 

Тәрҗемәчеләр, мөхәррирләр, шулай ук дин гый ле ме һәм бо рын гы яһүд, грек 
те ле бел геч лә ре текст белән эшләгәндә аның төп нөс хә гә мәгъ нә ви як тан тәң-
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гәл ки лү ен һәм шул ук ва кыт та аң ла еш лы бу лу ын мак сат итеп куй ды лар. Төп 
нөс хә ди гән дә, ха лык а ра та ныл ган бас ма лар – яһүд те лен дә ге Biblia Hebraica 
Stuttgartensia һәм грек те лен дә ге Novum Testamentum Graece (Nestle-Aland) күз дә 
то ты ла. Татар текстында баш ка бо рын гы чы га нак лар га ни гез лә неп эш лән гән 
урын нар да бар. Ан дый оч рак та, мө һим са нал ган урын нар да, шул ту ры да ис-
кәр мә ләр ки те ре лә.

Әле ге бас ма да оч ра ган ке ше исем нә ре һәм урын-төбәк ата ма ла ры төп нөс хә дә 
(Ис ке Га һед тә – бо рын гы яһүд те лен дә, Яңа Га һед тә – бо рын гы грек те лен-
дә) яң гы ра ган ча – тар тык аваз лар үз гә реш сез ка лып, су зык аваз лар та тар ча га 
якы най тып алын ды. Текст та та тар те ле нә га рәп чы га нак ла рын нан кер гән һәм 
ха лык та киң та ра лу тап кан Иб ра һим, Ягъ куб, Йо сыф ке бек та тар исем нә ре дә 
оч рый. Ал ла һы га һәм Гай сә гә бәй лә неш ле ал маш лык лар зур хә реф тән языл ды.

Ки тап ахы рын да сүз лек (ан да гы сүз ләр текст та кеч ке нә «с» хә ре фе бе лән 
тамгаланды), ге ог ра фик кар та лар, шу лай ук Из ге Яз ма ның та тар те лен дә 
моңарчы нә шер ител гән ае рым өлеш лә ре ту рын да гы мәгъ лү мат бе лән та ны-
шыр га мөм кин.

Татар телендәге әлеге басма ИЯЛИ һәм КФУ галимнәре тарафыннан 
рецензияләнеп, Россия фәннәр академиясе Тел белеме институтының уңай 
бәясен алды һәм рәсми рәвештә расланды. Татарстан митрополиясе дә китапка 
югары бәя бирде.

Из ге Яз ма җы ен ты гы, бө ек әдәби-тарихи ми рас бу лып кы на кал мый ча, 
Ал ла һы Тә га лә бар лык ка ки тер гән һәм мә нәр сә нең – бө тен дөнь я ның, ке ше-
лек нең сер лә рен ачып би рә, Ал ла һы ның та би га тен, Аның күп нәр сә гә ка ра та 
мө нә сә бә тен күр сә тә. Шу ңа кү рә һәр ке ше нең, әле ге ки тап ны укып, Ал ла һы 
Тә га лә нең асы лы на тө ше нү, үз тор мы шы на ка ра та Ал ла һы ның их ты я рын бе-
лү мөм кин ле ге бар.

Из ге Ки тап ны тәр җе мә итү ин с ти ту ты, әле ге бас ма бе лән эш лә гән бар лык 
ке ше ләр гә үзе нең олы рәх мә тен бел де реп, Из ге Яз ма ның та тар те лен дә ге бе-
рен че ту лы тәр җе мә се уку чы лар да кы зык сы ну уя тыр, һәм алар да ила һи та рих 
бе лән якын рак та ны шу те лә ге ту ар ди гән өмет тә ка ла.

ИзгеКитапнытәрҗемәитүинституты
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Яра ты лыш
Дөньяныңяратылышы

1 1 Әү вәл сАл ла һы күк не һәм җир не ярат ты. 2 Җир йө зе әле су рәт сез, буп-буш – 
төп сез уп кын, ка раң гы лык эче нә чум ган; Ал ла һы ның рухы-сулышы су лар 

өс тен дә ги зә иде.
3 Ал ла һы:
– Як ты лык бул сын! – дип бо ер ды, һәм як ты лык бул ды.
4 Ал ла һы як ты лык ның ях шы бу лу ын күр де һәм аны ка раң гы лык тан аер ды. 

5 Як ты лык ны «көн» дип, ка раң гы лык ны «төн» дип ата ды. Кич бул ды, ир тә бул-
ды – бер көн кич те.

6 Ал ла һы:
– Су лар ның ур та сын да бер гөм бәз бул сын, су лар ны бер-берсеннән аер сын! – 

дип бо ер ды.
7 Нәкъ шу лай бул ды: Ал ла һы гөм бәз не ярат ты. Гөм бәз ас тын да гы су лар ны гөм бәз 

өс тен дә ге су лар дан аер ды. 8 Ал ла һы гөм бәз не «күк» дип ата ды. Кич бул ды, ир тә 
бул ды – икен че көн кич те.

9 Ал ла һы:
– Күк ас тын да гы су лар бер урын га җы ел сын да, ко ры туф рак лы ялан кал кып 

чык сын! – дип бо ер ды, һәм нәкъ шу лай бул ды.
10 Ал ла һы ко ры туф рак яла нын «җир» дип, җы ел ган су лар ны «диң гез» дип ата ды. 

Ал ла һы бо лар ның ях шы бу лу ын күр де.
11 Ал ла һы:
– Туф рак тан яшел лек ләр үсеп чык сын, тө ре нә кү рә ор лык би рә тор ган төр ле 

үлән нәр, җи ме шен дә үз тө ре нең ор лы гын өл гер тә тор ган җи меш агач ла ры үс сен! – 
дип бо ер ды, һәм нәкъ шу лай бул ды.

12 Җир өс тен дә яшел лек ләр, тө ре нә кү рә ор лык би рә тор ган үлән нәр, җи ме шен дә 
үз тө ре нең ор лы гын өл гер тә тор ган җи меш агач ла ры үсеп чык ты. Ал ла һы мо ның 
ях шы бу лу ын күр де. 13 Кич бул ды, ир тә бул ды – өчен че көн кич те.

14-15 Ал ла һы:
– Күк гөм бә зен дә җир йө зен як тыр та тор ган, көн не төн нән ае ра тор ган як тырт -

кыч лар бул сын! – дип бо ер ды. – Алар ва кыт, ел фа сы лы һәм көн исә бе га лә мәт-
лә рен күр сә теп тор сын нар.

Һәм нәкъ шу лай бул ды. 16 Ал ла һы ике бө ек күк җи се мен – зу ры сы көн бе лән, 
ке че се төн бе лән ида рә итү че як тыр т кыч лар ны һәм йол дыз лар ны ярат ты. 17-18 Җир 
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йө зен як тыр тып, көн вә төн бе лән ида рә ит сен нәр һәм як ты лык ны ка раң гы лык тан 
ае рып тор сын нар өчен, Ал ла һы алар ны күк гөм бә зе нә ур наш тыр ды. Һәм мо ның 
ях шы бу лу ын күр де. 19 Кич бул ды, ир тә бул ды – дүр тен че көн кич те.

20 Ал ла һы:
– Су лар те рек җан ия лә ре бе лән ту лып аш сын, җир йө зе өс тен дә һәм күк гөм-

бә зе ас тын да кош лар очып йөр сен! – дип бо ер ды.
21 Һәм Ал ла һы зур диң гез җан вар ла рын, төр лә ре нә ка рап су да кай наш кан бар-

лык җан ия лә рен, бар лык төр очар кош лар ны ярат ты. Мо ның ях шы бу лу ын күр де. 
22 Ал ла һы алар га Үзе нең фа ти ха сын бир де:

– Үр че гез, ишә е гез, диң гез су ла рын ту ты ры гыз, җир йө зен дә кош-корт үрчегәннән-
үрчесен! – ди де.

23 Кич бул ды, ир тә бул ды – би шен че көн кич те.
24 Ал ла һы:
– Җир йө зе үзен дә төр ле то кым да гы җан ия лә рен – кыр гый хай ван нар ны, тер-

лек һәм хә шә рәт ләр не бул дыр сын! – дип бо ер ды.
Һәм нәкъ шу лай бул ды. 25 Ал ла һы җир йө зен дә төр ле то кым да гы җан ия лә рен – 

кыр гый хай ван нар ны, тер лек һәм хә шә рәт ләр не ярат ты. Мо ның ях шы бу лу ын күр де.
26 Ал ла һы:
– Ке ше не Үз су рә те без дә, Үзе без гә ох ша тып яра та чак быз, – ди де. – Ке ше диң гез-

дә ге ба лык лар, күк тә ге кош лар, җир дә ге хай ван нар – җир дә хә рә кәт итү че бар лык 
те рек лек һәм хә шә рәт ләр өс тен нән, җир йө зе өс тен нән ха ким лек ит сен!

27 Шу лай итеп, Ал ла һы ке ше не Үз су рә тен дә,
Ал ла һы га ох ша тып ярат ты.
Ке ше ләр не ир-ат һәм хатын-кыз итеп ярат ты.

28 Алар га фа ти ха сын бир де:
– Үр че гез, ишә е гез! – ди де. – Җир йө зен ту ты ры гыз, аны буй сын ды ры гыз; диң-

гез дә ге ба лык лар га, күк тә ге кош лар га, җир йө зен дә хә рә кәт ит кән бар лык җан 
ия лә ре нә ху җа бу лы гыз!

29 Ал ла һы әйт те:
– Ме нә, туф рак та ор лык тан үсә тор ган һәр бер үлән не, җи ме шен дә ор лы гы өл ге рә 

тор ган һәр бер җи меш ага чын сез гә тап шы рам: алар сез гә ри зык бул сын! – ди де. – 
30 Җир йө зен дә ге һәр бер хай ван га, күк тә ге һәр бер кош ка, үзен дә те рек лек су лы шын 
той ган һәр бер җан вар га азык итеп яшел үлән на сыйп итәм.

Һәм нәкъ шу лай бул ды.
31 Ал ла һы Үзе ярат кан нәр сә ләр не күз дән ки чер де һәм, ме нә, һәр нәр сә нең га ять 

ях шы икән ле ген күр де. Кич бул ды, ир тә бул ды – ал тын чы көн кич те.

2 1 Күк нең һәм җир нең, ан да гы бө тен нәр сә нең яра ты лы шы әнә шу лай тә мам-
лан ды. 2-3 Ал ла һы Үз эшен җи ден че көн гә бе тер де. Җи ден че көн не Ул мө ба рәк 

кыл ды. Аны из ге бер көн итә рәк аер ды. Чөн ки Ал ла һы, бө тен эш ли се, баш ка ра сы 
эш лә рен тә мам лап, ул көн не ял ит те.

4 Җир вә күк нең яра ты лы шы ме нә шу лай дыр.
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АдәмһәмҺава
сРаб бы Ал ла җир не һәм күк не ярат кан да, 5 җир йө зен дә әле бер нин ди дә ку ак-

лык, чирәм-яшеллекләр юк, чөн ки Раб бы Ал ла җир өс те нә яң гыр яу дыр ма ган, һәм 
җир не эш кәр тер өчен ке ше дә юк иде. 6 Шу лай да җир дән бу лар кү тә ре леп, бө тен 
туф рак өс тен дым лан ды рып то ра иде.

7 Раб бы Ал ла адәм не туф рак тан* ярат ты һәм аның бо рын ти шек лә ре нә те рек лек 
су лы шы өр де. Адәм әнә шу лай җан ия се бул ды. 8 Раб бы Ал ла көн чы гы шы та ра-
фын да, Га дән дә, бер бак ча бул дыр ды һәм туф рак тан яра тыл ган адәм не шун да ур-
наш тыр ды. 9 Раб бы Ал ла бак ча да тәм ле җи меш ләр би рә тор ган төрле-төрле гү зәл 
агач лар, бак ча ның ур та сын да те рек лек ага чы бе лән ях шы лык ны һәм яман лык ны 
та ны та тор ган бе лем ага чы да үс тер де.

10 Бак ча да гы туф рак ны су га ру өчен, Га дән нән бер ел га агып чы га да дүрт ер мак ка 
ае ры ла иде. 11 Ул ер мак лар ның бер се Пи шон исе мен дә дер; ул ер мак ал тын га бай 
бө тен Ха ви лә җир лә рен ура тып ала иде. 12 Ха ви лә җи ре нең ал ты ны бик ях шы, ан да 
та гын хуш ис ле су ма ла һәм ахак асыл та шы та бы ла иде. 13 Икен че ер мак ның исе ме 
Ги хон; ул Күш җир лә ре буй лап ага. 14 Өчен че ер мак ның исе ме Диҗ лә; ул сАш шур 
җир лә ре нең чи ге буй лап ага. Дүр тен че се исә Фө рат ел га сы дыр.

15 Раб бы Ал ла, адәм не Га дән бак ча сы на ур наш тыр ган да, аңа бак ча ны сак лап 
то ру һәм эш кәр тү хез мә тен йөк лә де. 16 Аңа әйт те:

– Бак ча да гы те лә гән һәр агач ның җи ме шен ашар га рөх сәт, 17 әм ма ях шы лык ны 
һәм яман лык ны та ны та тор ган бе лем ага чын нан аша ма, чөн ки ул агач ның җи ме-
шен аша ган көн не үк мот лак* үлә чәк сең, – ди де.

18 Соң ра Раб бы Ал ла:
– Адәм не ял гы зын кал ды ру әй бәт тү гел, үзе нә тиң бер яр дәм че не яра та чак-

мын, – ди де.
19 Раб бы Ал ла җир дә ге хай ван нар ның, күк тә ге кош лар ның бар ча сын туф рак тан 

ярат кан иде. Һәр кай сы на нин ди исем ку шы ла ча гын кү рү өчен, Раб бы Ал ла алар-
ның һәм мә сен адәм хо зу ры на ки тер де. Адәм кай сы на нин ди исем куш са, ул җан 
ия се шул исем бе лән та ныл ды. 20 Күк тә ге кош лар га, бар лык кыр гый хай ван һәм 
тер лек ләр гә адәм исем куш ты. Әм ма аның үзе нә тиң дәш бер ге нә яр дәм че се дә юк 
иде. 21 Раб бы Ал ла адәм не ка ты йо кы га тал дыр ды. Адәм йок лап кит кәч, аның ка-
быр га сө як лә рен нән бер сен су ы рып алып, уры нын ит бе лән кап ла ды. 22 Адәм нән 
алын ган шул ка быр га сө я ген нән Раб бы Ал ла бер хатын-кыз ярат ты һәм аны адәм 
хо зу ры на ки тер де. 23 Адәм әйт те:

«Ме нә ми нем сө як лә рем нән алын ган сө як,
ме нә ми нем итем нән алын ган ит.
Аңа „хатын-кыз“ ди е лер, чөн ки ул „ир“дән алын ды»*.

* 2:7 Яһүд чә текст та сүз уй на ту: «адам»– ке ше, «адама»– туф рак. 
* 2:17 Мотлак– һич шик сез. 
* 2:23 Яһүд чә текст та сүз уй на ту: «ишша»– хатын-кыз, «иш»– ир. 
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24 Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын кал ды рып, ха ты ны на ку шы лыр, һәм 
алар ике се бер тән бу лыр.

25 Адәм дә, ха ты ны да шәп-шәрәләр, оя лу ның нәр сә икә нен бел ми ләр иде.

АдәмбеләнҺаваныңГадәнбакчасыннанкуылуы

3 1 Раб бы Ал ла ярат кан бар лык кыр җан вар ла рын нан иң мәкерлесе елан иде. 
Елан ха тын нан:

– Ал ла һы чын нан да бак ча да гы һич бер агач тан җи меш аша ма гыз ди де ме? – дип 
со ра ды.

2 – Бак ча да гы агач лар дан җи меш ашар га без гә рөх сәт бар, – дип җа вап ла ды 
ха тын. – 3 Әм ма Ал ла һы әйт те, бак ча ур та сын да гы агач ның җи меш лә ре нә ка гыл-
ма гыз, алар ны аша ма гыз, юк са үләр сез, ди де.

4 Елан:
– Юк, үл ми сез, – ди де. – 5 Чөн ки Ал ла һы бе лә: ул агач ның җи ме шен аша ган 

көн не сез нең күз лә ре гез ачы ла чак, ях шы лык бе лән яман лык ның ни икә нен бе леп, 
Ал ла һы ның Үзе ке бек* бу ла чак сыз.

6 Ха тын әле ге агач ның ка рап то рыш ка гү зәл, җи ме ше нең ри зык өчен хуш бу лу ын 
күр де. Бе лем би рү ха си я те нә ия бул ган агач ха тын ның нә фе сен куз га тып, ха тын 
агач тан җи меш өзеп алып аша ды, ире нә дә өзеп алып бир де – ул да аша ды. 7 Ике се-
нең дә күз лә ре ачыл ды. Шәп-шәрә икән лек лә рен күр де ләр. Ин җир яф рак ла рын нан 
үреп, үз лә ре нә бил кап ла гыч ла ры яса ды лар. 8 Җи ләс көн иде, алар бак ча да йөр гән 
Раб бы Ал ла ның та вы шын ишет те ләр. Аңа кү рен мәс өчен, адәм һәм аның ха ты ны 
бак ча агач ла ры ара сы на ке реп пос ты лар. 9 Раб бы Ал ла адәм гә:

– Син кай да? – дип эн дәш те.
10 Адәм:
– Бак ча да та вы шың ны ишет тем дә кур кып кал дым. Чөн ки мин шә рә мен, шу ңа 

яше рен дем, – ди де.
11 Раб бы Ал ла:
– Шә рә икә нең не си ңа кем әйт те? – дип со ра ды. – Мин җи ме шен аша ма ди гән 

агач тан җи меш өзеп аша дың мы әл лә?
12 Адәм:
– Яны ма Син куй ган ха тын, ул агач тан җи меш өзеп алып, ми ңа бир де, мин аны 

аша дым, – дип җа вап ла ды.
13 Раб бы Ал ла ха тын га әйт те:
– Мо ны син ни чек эш ли ал дың?
Ха тын әйт те:
– Ми не елан ко тырт ты, шу ңа аша дым, – ди де.
14 Раб бы Ал ла елан га бо лай ди де:

«Бу эшең өчен син җир йө зен дә ге бар лык хай ван нар,
җән лек ләр кар шын да ка һәр ия се дер!

* 3:5 ...АллаһыныңҮзекебек...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «илаһ лар ке бек» ди гән не дә аң-
ла тыр га мөм кин. 
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Го ме рең буе ка ры ның өс тен дә шу ы шып йө рер сең
һәм туф рак ашап ту е ныр сың.

15 Си нең бе лән хатын-кыз ара сы на,
си нең то кы мың бе лән аның нә се ле ара сы на
дош ман лык җе бе су зар мын.
Аның нә се ле* ба шың ны су гып ярыр,
син исә аны үк чә сен нән ча гар сың».

16 Ха тын га исә Раб бы Ал ла әйт те:
«Си не чик тән тыш ка ты авыр ту лар га ду чар итә чәк мен:
ба ла ны зур га зап лар чи геп та ба чак сың.
Кү ңе лең ире ңә тар ты лыр,
ул исә си нең өс тең нән ха ким лек итәр», – ди де.

17 Ә адәм гә Раб бы Ал ла бо лай ди де:
«Ме нә си нең ар ка да, ха ты ның ның сү зен тың лап,
Мин аша ма дип ки сәт кән агач ның җи ме шен аша га ның өчен,
җир туф ра гы на Ми нем ләгъ нә тем төш те.
Го ме рең буе та ма гы ңа ри зык ны җә фа чи геп та бар сың.

18 Туф рак си ңа ти кән дә чүп ү лән үс те рер.
Син кыр гый үлән ашап ту е ныр сың.

19 Яра тыл мыш туф ра гы ңа ки ре әй лә неп кай т кан чы га ка дәр,
син ашар ик мә гең не маң гай ти рен тү геп та бар сың.
Чөн ки син үзең туф рак,
туф рак тан яра тыл дың
һәм янә туф рак ка әве ре лер сең».

20 Адәм ха тын га Һа ва* дип исем куш ты, чөн ки ул бар лык адәм ба ла ла ры ның 
ана сы иде.

21 Раб бы Ал ла, Адәм* бе лән ха ты ны Һа ва өчен ти ре дән ки ем нәр яса тып, алар ны 
ки ем ле ит те. 22 Ан на ры бо лай ди де:

– Ке ше, ях шы лык ны һәм яман лык ны та нып бе леп, без нең ара дан бе ре без ке-
бек бул ды. Ин де ул, те рек лек ага чын нан да җи меш су зы лып алып һәм аны ашап, 
үлем сез бу лып кит мә гәе.

23 Шу лай дип, Раб бы Ал ла, Адәм гә үзе яра тыл ган туф рак ны эшкәртү-игү хез-
мә тен йөк ләп, аны Га дән бак ча сын нан чы гар ды. 24 Аны ку ды; те рек лек ага чы на 

* 3:15 Нәсел– яһүд те лен дә әле ге сүз не «ор лык» дип тә аң лар га бу ла.
* 3:20 Һава– яһүд чә «яшәү» мәгъ нә сен дә. 
* 3:21 «Яра ты лыш» тек с тын да бе рен че ял гыз лык исе ме бу ла рак «Һа ва» оч рый. Шу ңа кү рә 
ал га та ба күп че лек тәр җе мә ләр дә «адәм» сү зен дә ял гыз лык исе ме рә ве шен дә баш хә реф тән 
язу га дәт кә кер гән. 
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юл ны бик ләү өчен, Га дән бак ча сы ның көн чы гы шы та ра фы на ске ру бим нәр һәм 
әй лән мә ле ут лы кы лыч куй ды.

КабилһәмҺабил

4 1 Адәм үзе нең ха ты ны Һа ва бе лән якын лык кыл ды. Һа ва, йөк кә узып, Ка бил-
не* ту дыр ды.

– Раб бы ның смәр хә мә те бе лән бер ир за ты ка бул ит тем, – ди де.
2 Та гы да соң рак Ка бил нең эне се Һа бил не ту дыр ды. Һа бил – са рык лар кө тү че, 

Ка бил исә иген че бул ды. 3 Бер ни ка дәр ва кыт уз гач, Ка бил җир җи меш лә ре уңы-
шын нан Раб бы га бү ләк ки тер де. 4 Һа бил дә үз кө тү ен дә бе рен че бу лып ту ган мал-
туар үр че мен нән бер ни чә сен һәм куй мае алып кил де. Раб бы Һа бил не һәм аның 
бү лә ген ка бул ит те, 5 Ка бил не һәм аның бү лә ген исә ки ре как ты. Ка бил бик нык 
рән җе де, ачу ын нан ба шын тү бән иде. 6 Раб бы Ка бил дән:

– Ни гә шу лай рән җи сең? Ни өчен ба шың ны тү бән идең? – дип со ра ды. – 7 Ях-
шы лык кыл гач, баш ны тү бән ияр гә ди ме ни?! Ях шы лык кыл мый сың икән, сгө наһ 
ишек тө бен дә по сып то рыр, си не са га лар. Ә син аңар дан өс тен бул!

8 Эне се Һа бил гә Ка бил:
– Әй дә, кыр га чы га быз! – ди де.
Кыр да чак та Ка бил, эне се Һа бил гә һө җүм итеп, аны үтер де.
9 Раб бы Ка бил дән:
– Энең Һа бил кай да? – дип со ра ды.
Ка бил:
– Бел ми мен, энем нең җан сак чы сы тү гел ич мин! – дип җа вап ла ды.
10 Раб бы:
– Син ни кыл дың? – ди де. – Туф рак тан кар дә шең нең кан ың гы ра шуы Ми ңа 

ише те леп то ра. 11 Ин де син кар дә шең нең түк кән ка нын эчәр гә авы зын ач кан туф-
рак ның кар гы шын ал дың. 12 Эш кәр тә тор ган туф ра гың мон нан соң си ңа көч-куәтен 
бир мәс; җир йө зен дә син го ме рең буе сө ре леп һәм ка чак бу лып яшәр сең.

13 Ка бил Раб бы га:
– Җә зам кө чем җит мәс дә рә җә дә авыр җә за дыр, – ди де. – 14 Бү ген ми не ту ган 

җи рем нән сө рә сең. Си нең хо зу рың нан юга лып, мин гор бәт тә* ка чак бу лып яшәр гә 
мәҗ бүр. Юлым да оч ра ган те лә сә кем ми не үте рә ала чак.

15 Раб бы әйт те:
– Кем дә кем Ка бил не үтер сә, аңар дан җи де лә тә ар тык үч алы ныр, – ди де.
Шу лай дип, Ка бил не бер кем дә кү реп үтер мә сен өчен, Раб бы аны ки сә тү ле га-

лә мәт бе лән там га ла ды.
16 Ка бил, Раб бы сы хо зу рын нан ае ры лып, Га дән бак ча сы ның көн чы гы шы та ра-

фын да гы Нод* тө бә ге нә ба рып җир ләш те.

* 4:1 Кабил(яһүд чә: Ка ин) – «ка бул итү» мәгъ нә сен дә ге фи гыль дән ясал ган исем. 
* 4:14 Горбәт– илен нән ае ры лып, чит-ят җир дә бу лу чы лык. 
* 4:16 Нод– яһүд чә «гор бәт», «сөр ген лек» мәгъ нә сен дә. 
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17 Ка бил үзе нең ха ты ны бе лән якын лык кыл ды, ха ты ны йөк кә уз ды һәм уг лы 
Ха нох ны ту дыр ды. Ка бил, ул ара да бер шә һәр сал ды рып, аны уг лы хөр мә те нә 
Ха нох дип ата ды.

18 Ха нох тан Ирад бул ды. Ирад тан Мә һү ә ил, Мә һү ә ил дән Мә ту ша ил, Мә ту ша ил дән 
Лә мех бул ды. 19 Лә мех ике ха тын ал ды. Бер ха ты ны ның исе ме – Ада, икен че се не ке 
Сил ла иде. 20 Ада Явал ны ту дыр ды. Явал, кө тү кө теп, ча тыр да яшәү че ләр нең нә сел 
ата сы бул ды. 21 Явал ның бер ту ган кар дә ше Ювал исем ле иде. Ювал саз һәм ку рай да 
уй нау чы лар ның ата сы бул ды. 22 Сил ла Түбәл-Кабилне ту дыр ды. Түбәл-Кабил ба-
кыр һәм ти мер дән ко рал лар ко еп ясау ос та сы иде. Түбәл-Кабилнең На га ма исем ле 
кыз кар дә ше дә бар иде.

23 Лә мех үзе нең ха тын на ры на бо лай ди де:
«Әй Ада һәм Сил ла, ми не тың ла гыз!
Әй Лә мех ха тын на ры, сүз лә ре мә ко лак са лы гыз!
Ми не бе рәр адәм яра ла са – үте рәм!
Бе рәр егет ми не рән җет сә – үте рәм!

24 Ка бил өчен җи де лә тә ар тык үч алы на сы бул са,
Лә мех өчен җит меш җи де лә тә ар тык үч алы на чак!»

25 Адәм янә ха ты ны бе лән якын лык кыл ды. Һа ва бер угыл ту дыр ды.
– Ка бил та ра фын нан үте рел гән Һа бил уры ны на Ал ла һы ми ңа икен че бер угыл 

ба гыш ла ды, – дип, Һа ва бу уг лы на Шет* дип исем бир де.
26 Шетның бер уг лы бул ды, Шет аңа Энош* дип исем куй ды.
Шул за ман нар дан адәм ба ла ла ры үз лә ре нең до га ла рын Раб бы исе ме нә ба гыш-

лый баш ла ды лар.

Адәмнеңнәселшәҗәрәсе

5 1 Адәм нең нә сел шә җә рә се тү бән дә ге чә. Ке ше не ярат кан да, Ал ла һы аны Үзе нә 
ох шаш итеп ярат ты. 2 Ке ше ләр не ир-ат һәм хатын-кыз итеп ярат ты һәм мө ба-

рәк кыл ды. Ярат кан кө нен дә алар га «адәм» дип исем бир де.
3 Адәм гә йөз дә утыз яшь бул ган да, аның үз су рә тен дә, үзе нә ох ша ган бер уг лы 

ту ды. Аңа Шет дип исем куш ты. 4 Шет ту ган нан соң, Адәм та гын си гез йөз ел го-
мер ит те. Баш ка угыл ла ры һәм кыз ла ры бул ды. 5 Адәм бар лы гы ту гыз йөз дә утыз 
ел яшәп ва фат бул ды.

6 Шетка йөз дә биш яшь бул ган да, уг лы Энош ту ды. 7 Энош ту ган нан соң, Шет 
та гын си гез йөз дә җи де ел го мер ит те. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды. 8 Шет 
бар лы гы ту гыз йөз дә ун и ке ел яшәп ва фат бул ды.

9 Энош ка тук сан яшь бул ган да, уг лы Кы нан ту ды. 10 Кы нан ту ган нан соң, Энош 
та гын си гез йөз дә ун биш ел го мер ит те. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды. 11 Энош 
бар лы гы ту гыз йөз дә биш ел яшәп ва фат бул ды.

* 4:25 Шет– яһүд чә «ба гыш лау», «бү ләк итү» мәгъ нә сен дә. 
* 4:26 Энош– яһүд чә «адәм», «ке ше» мәгъ нә сен дә. 
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12 Кы нан га җит меш яшь бул ган да, уг лы Ма һа ла лел ту ды. 13 Ма һа ла лел ту ган нан 
соң, Кы нан та гын си гез йөз дә кы рык ел го мер ит те. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры 
бул ды. 14 Кы нан бар лы гы ту гыз йөз дә ун ел яшәп ва фат бул ды.

15 Ма һа ла лел гә алт мыш биш яшь бул ган да, уг лы Еред ту ды. 16 Еред ту ган нан 
соң, Ма һа ла лел та гын си гез йөз дә утыз ел го мер ит те. Баш ка угыл ла ры, кыз ла-
ры бул ды. 17 Ма һа ла лел бар лы гы си гез йөз дә тук сан биш ел яшәп ва фат бул ды.

18 Ередка йөз дә алт мыш ике яшь бул ган да, уг лы Ха нох ту ды. 19 Ха нох ту ган нан 
соң, Еред та гын си гез йөз ел го мер ит те. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды. 20 Еред 
бар лы гы ту гыз йөз дә алт мыш ике ел яшәп ва фат бул ды.

21 Ха нох ка алт мыш биш яшь бул ган да, уг лы Мә ту ше лах ту ды. 22 Мә ту ше лах 
ту ган нан соң, Ха нох та гын өч йөз ел Ал ла һы юлын да йөр де. Баш ка угыл ла ры, 
кыз ла ры бул ды. 23 Ха нох бар лы гы өч йөз дә алт мыш биш ел го мер ит те, 24 Ал ла-
һы юлын да йөр де, соң ра күз дән югал ды, чөн ки Ал ла һы аны Үз яны на ал ган иде.

25 Мә ту ше лах ка йөз дә сик сән җи де яшь бул ган да, уг лы Лә мех ту ды. 26 Лә мех 
ту ган нан соң, Мә ту ше лах та гын җи де йөз дә сик сән ике ел го мер ит те. Баш ка 
угыл ла ры, кыз ла ры бул ды. 27 Мә ту ше лах бар лы гы ту гыз йөз дә алт мыш ту гыз ел 
яшәп ва фат бул ды.

28 Лә мех ка йөз дә сик сән ике яшь бул ган да, аның да уг лы ту ды. 29 «Раб бы 
ләгъ нәт лә гән бу туф рак ны эш кәр теп, кул ла ры быз хез мәт тән тал чык кан ва кыт-
лар да юа ту чы быз бу лыр», – дип, Лә мех үзе нең уг лы на Нух* дип исем куш ты. 
30 Нух ту ган нан соң, Лә мех та гын биш йөз дә тук сан биш ел го мер ит те. Баш ка 
угыл ла ры, кыз ла ры бул ды. 31 Лә мех бар лы гы җи де йөз дә җит меш җи де ел яшәп 
ва фат бул ды.

32 Биш йөз ел го мер ки чер гән нән соң, Нух ның Шем, Хам вә Яфет исем ле угыл-
ла ры ту ды.

Туфан

6 1 Җир йө зен дә адәм ба ла ла ры үрчегәннән-үрчеде, алар ның кыз ла ры туа баш ла-
ды. 2 Ал ла һы угыл ла ры*, адәм кыз ла ры ның чибәрлеген кү реп, алар ара сын нан 

үз лә ре нә ха тын нар сай лый тор ган бул ды. 3 Раб бы әйт те:
– Ке ше тә нен дә Ми нем рухым-сулышым мәң ге лек тү гел, чөн ки адәм ба ла сы 

үлем ле дер, – ди де. – Аның го ме ре йөз егер ме ел бе лән чик лә нер.
4 Ул за ман нар да һәм ан нан соң да, биг рәк тә Ал ла һы угыл ла ры ның адәм кыз ла-

рын ха тын лык ка алып бала-чага үр че теп яшә гән көн нә рен дә, җир йө зен дә элек-
электән шөһ рәт ле, көч ле әз мә вер ләр бар иде.

5 Раб бы күр де ки, җир йө зен дә адәм ба ла сын аз гын лык бас кан, ке ше нең бө тен 
кү ңе ле, уй-фикере һәр ва кыт явыз лык та. 6 Раб бы ке ше не бар итү е нә үкен де, бө тен 
йө рә ге бе лән сыз лан ды. 7 Әйт те:

* 5:29 Нух– яһүд чә «юа ту чы» мәгъ нә сен дә. 
* 6:2 Аллаһыугыллары...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «илаһ лар ның угыл ла ры» ди гән не дә 
аң ла тыр га мөм кин. 
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– Дөнь я га Үзем ярат кан ке ше ләр не, хай ван нар ны, сөй рә лү че хә шә рәт ләр не, 
күк тә ге кош лар ны – һәм мә сен җир йө зен нән юк итәм, чөн ки алар ны яра ту ы ма 
Мин үке нәм, – ди де.

8 Раб бы кү ңе ле нә фә кать Нух кы на хуш кил де.
9 Нух ның яшәү рә ве ше бо лай дыр: ул туг ры, за ман даш ла ры ара сын да саф, Ал ла һы 

юлын да йө рү че ке ше иде. 10 Аның өч уг лы бул ды: Шем, Хам вә Яфет.
11 Әм ма Ал ла һы хо зу рын да җир йө зе бо зыл ган, явыз лык ка ке реп бат кан иде. 

12 Ал ла һы җир йө зен кү зен нән ки чер де һәм һәр нәр сә нең тә мам бо зыл га нын күр де, 
чөн ки адәм ба ла ла ры ту ры юл дан чит кә тай пыл ган нар иде. 13 Ал ла һы Нух ка әйт те:

– Бө тен ке ше лек дөнь я сын юк итә чәк мен! – ди де. – Чөн ки ке ше ләр ар ка сын да 
җир йө зе явыз лык бе лән тул ды. 14 Го фәр ага чын нан* үзе ңә көй мә яса. Эчен-тышын 
су ма ла ла, көй мә нең эчен дә бүл мә ләр яса. 15 Көй мә нең зур лы гы бо лай бул сын: 
озын лы гы өч йөз тер сәк, киң ле ге ил ле тер сәк, би ек ле ге утыз тер сәк*. 16 Көй мә нең 
өс ке өле шен дә бер тер сәк киң ле ген дә ачык лык кал дыр, ян ягын нан ишек куй. 
Эчен ас кы, ур та, өс ке кат лы итеп яса. 17 Шун нан соң Мин җир йө зен ту фан су ы на 
ба ты ра чак мын, күк ас тын да гы бар лык җан ия лә рен юк итә чәк мен. Җир йө зен дә 
бер нин ди те рек лек кал ма я чак. 18 Әм ма Мин си нең бе лән ски ле шү тө зим. Угыл ла-
рың, ха ты ның, ки лен нә рең бе лән бер лек тә көй мә гә кер. 19 Исән кал сын нар өчен, 
һәр бер то кым җан ия сен нән ата һәм ана җе нес ле бе рәр пар ны үзең бе лән көй мә-
гә ал. 20 Төр ле то кым да гы кош лар, хай ван нар, җир дә сөй рә лү че ләр – һәр төр дән 
икешәр-икешәр бу лып – исән ка лу өчен, си нең ян га ки лер ләр. 21 Син исә, үзең 
һәм баш ка лар тук ла ныр өчен, төр ле сен нән ки рәк ка дәр азык ал, аны яны ңа туп ла.

22 Нух Ал ла һы ның бар лык бо е рык ла рын җи ре нә җит ке реп үтә де.

7 1 Раб бы Нух ка:
– Бө тен га и ләң бе лән бер лек тә көй мә гә кер, – ди де. – Чөн ки бу бу ын ке ше-

лә ре ара сын да син Ми нем хо зу рым да туг ры бул дың. 2-3 Җир йө зен дә то кым на ры 
сак ла нып кал сын өчен, чис та хай ван нар дан ата һәм ана җе нес ле җи де пар ны, 
счис та бул ма ган нар дан шу лай ук ата һәм ана җе нес ле бе рәр пар, кош лар дан исә 
җи де пар ны үз яны ңа ал. 4 Чөн ки җи де көн нән соң Мин җир йө зе нә кы рык көн 
һәм кы рык төн буе то таш тан яң гыр яу ды ра чак мын – Үзем ярат кан бар нәр сә не 
җир йө зен нән юк итә чәк мен.

5 Раб бы ның бар лык бо е рык ла рын Нух җи ре нә җит ке реп үтә де.
6 Җир йө зен ту фан кап лый баш ла ган чак та, Нух ка ал ты йөз яшь иде. 7 Ту фан-

нан ко ты лып ка лу өчен, Нух үзе, аның бе лән бер гә ха ты ны, угыл ла ры, ки лен нә ре 
көй мә гә кер де ләр. 8-9 Ал ла һы Нух ка куш кан ча, чис та һәм чис та бул ма ган һәр то-
кым хай ван, кош һәм сөй рә лү че ләр дән – һәр бер сен нән ата һәм ана җе нес ле бе рәр 
пар – Нух яны на ки леп, көй мә гә мен де ләр.

10 Җи де көн нән соң ту фан куп ты. 11 Нух го ме ре нең ал ты йө зен че елын да, икен че 
ай да, ай ның ун җи ден че кө нен дә, нәкъ шул көн не, күк ка пу ла ры ачы лып, төп сез 

* 6:14 Гофәрагачы– ки па рис сы ман, су ма ла лы һәм ылыс лы агач. 
* 6:15 Терсәк– 45 см. Ди мәк, көй мә нең зур лы гы – 135х22х13 м. 



22

Яра ты лыш 7 , 8

уп кын нар эчен нән җир йө зе нә то ма лап яң гыр коя баш ла ды. 12 Ул кы рык көн һәм 
кы рык төн то таш тан яу ды. 13 Яң гыр баш лан ган көн не Нух, угыл ла ры Шем, Хам, 
Яфет, Нух ның ха ты ны һәм өч ки ле не көй мә гә ке реп ур наш ты лар. 14 Алар бе лән 
бер лек тә кыр гый хай ван нар, тер лек, җир дә сөй рә лү че хә шә рәт ләр, ка нат лы кош-
корт, ка нат лы очар кош лар – һәр кай сы икешәр-икешәр бу лып – көй мә гә кер де ләр. 
15 Су лы шы бар һәр төр те рек җан пар-пар бу лып Нух яны на көй мә гә кер гән иде. 
16 Ал ла һы куш кан ча, һәр пар ның бер се ата җе не сен дә, икен че се ана җе не сен дә иде. 
Раб бы көй мә гә кер гән нәр ар тын нан ишек не яп ты.

17 Су кү тә ре лү кы рык көн дә вам ит те. Су лар, тә мам та шып, көй мә не җир өс тен-
нән юга ры кү тәр де. 18 Су таш кы ны арт кан нан ар та бар ды, бө тен җир не кап ла ды, 
көй мә су өс тен нән йө зеп кит те. 19 Шул ка дәр арт ты ки, күк ас тын да гы бар лык 
биек-биек тау лар су ас тын да кал ды. 20 Су, тау лар ны таш кын ас тын да кал ды рып, 
алар өс тен нән ун биш тер сәк юга ры кү тә рел гән иде.

21-22 Җир йө зен дә ге су лы шы бар бө тен җан ия се: кыр гый хай ван нар да, тер лек тә, 
кош-корт, сөй рә лү че ләр һәм ке ше ләр дә – һәм мә се һә лак бул ды, юк ител де. 23 Адәм 
ба ла сын нан баш лап хай ван нар га ка дәр, сөй рә лү че хә шә рәт ләр дән алып очар кош-
лар га ка дәр бар лык җан ия лә ре үлем гә ду чар бул ды; җир йө зен дә ге бар нәр сә юк ка 
чык ты. Фә кать Нух һәм аның бе лән бер гә көй мә дә бул ган нар гы на исән кал ды.

24 Су кү тә ре лү та гын йөз ил ле көн дә вам ит те.

Туфаннансоң

8 1 Ахыр да Ал ла һы, Нух ны һәм аның бе лән бер гә көй мә дә бул ган бар лык хай-
ван нар ны исе нә тө ше реп, җир өс те нә җил ис тер де. Су ның ар туы бет те. 2 Күк 

ка пу ла ры ябы лып, төп сез уп кын нар эчен нән ко еп яу ган яң гыр тук та ды. 3 Йөз дә 
ил ле көн кич кән нән соң, җир өс тен дә ге су лар ки ми баш ла ды. 4 Җи ден че ай ның 
ун җи ден че кө нен дә көй мә Ара рат тау ла ры тү бә се нә утыр ды. 5 Су ның ки мүе унын-
чы ай га ка дәр дә вам ит те. Унын чы ай ның бе рен че кө нен дә тау баш ла ры кү рен де.

6 Кы рык көн үт кәч, Нух үзе яса ган көй мә нең тә рә зә сен ач ты. 7 Тә рә зә дән бер 
коз гын ны тыш ка очыр ды. Коз гын, җир өс те су лар дан арын ган га ка дәр, бер очып 
ки теп, бер очып кай тып йөр де. 8 Җир өс тен нән су ки теп беткәнме-юкмы икә нен 
бе лер өчен, Нух кү гәр чен не очыр ды. 9 Кү гәр чен, аяк ла ры на ку нар җир тап мый ча, 
Нух яны на көй мә гә ки ре әй лә неп кайт ты; чөн ки җир өс тен нән су ки теп бет мә гән 
иде әле. Нух, кул ла ры бе лән тә рә зә дән су зы лып, кү гәр чен не көй мә эче нә, үз яны на 
ал ды. 10 Нух та гын җи де көн уз ган ны кө теп тор ды да кү гәр чен не янә тыш ка очыр-
ды. 11 Ки чен кү гәр чен, том шы гы на яшь зәй түн яф ра гы эләк те реп, ки ре кайт ты. 
Шу ңар дан Нух җир өс тен дә ге су лар ның ки ме гән ле ген бел де. 12 Җи де көн үт кән-
нән соң, Нух кү гәр чен не та гын очыр ды. Бу юлы кү гәр чен ки ре әй лә неп кай т ма ды.

13 Нух го ме ре нең ал ты йөз дә бе рен че елын да, бе рен че ай ның бе рен че кө нен дә 
җир өс тен дә ге су лар ки теп бет те. Нух көй мә нең тү бә сен ачып ка ра ды һәм җир нең 
ко ры икән ле ген күр де. 14 Икен че ай ның егер ме җи ден че кө нен дә туф рак тә мам 
кип те. 15-16 Ал ла һы Нух ка:

– Ха ты ның, угыл ла рың һәм ки лен нә рең бе лән бер гә көй мә дән чык, – ди де. – 
17 Си нең бе лән бер гә яның да гы бар лык төр җан ия лә ре: кош лар, хай ван нар, җир 
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өс тен дә сөй рә лү че хә шә рәт ләр – һәм мә се көй мә дән чык сын нар; чы гып, җир йө-
зе нә та рал сын нар, үр чеп, ишә еп, җир өс тен ту тыр сын нар.

18 Нух үзе нең ха ты ны, угыл ла ры һәм ки лен нә ре бе лән бер гә көй мә дән чык ты. 
19 Җир йө зен дә хә рә кәт итү че төр ле то кым да гы бар лык җан ия лә ре – хай ван нар, 
кош лар, хә шә рәт ләр көй мә не таш лап чык ты лар. 20 Раб бы хөр мә те нә Нух бер смәз-
бәх кор ды һәм, чис та са нал ган хай ван һәм кош лар ара сын нан бер ни чә сен сай лап 
алып, ут өс тен дә ян ды рып кор бан ки тер де. 21 Хуш ис тән кү ңе ле бул ган Раб бы үз-
ал ды на әйт те:

– Ке ше ләр ар ка сын да җир йө зен бү тән нәгъ ләт лә мә я чәк мен, – ди де. – Чөн ки 
ке ше нең йө рә ген дә туа тор ган явыз лык лар аның ба ла ча гын нан ук ки лә; ин де те рек 
дөнь я ны, бу юлы эш лә гә нем ке бек, ка бат үлем гә ду чар ит мә я чәк мен. 22 Дөнь я ның 
ки лә чәк яшә е шен дә чә чү дә, уру да бу лыр, су ык та, эс се дә бу лыр, җәй дә, кыш та 
бу лыр, көн дә, төн дә бу лып то рыр.

АллаһыныңНухбеләнтөзегәнкилешүе

9 1 Ал ла һы Нух ны һәм аның угыл ла рын мө ба рәк кы лып әйт те:
– Үр че гез, ишә е гез, җир йө зен ту ты ры гыз! – ди де. – 2 Җир дә ге хай ван нар, 

күк тә ге кош лар, җир өс тен дә сөй рә лү че бар лык хә шә рәт ләр, диң гез дә ге ба лык-
лар – һәм мә се сез дән куркып-калтырап тор сын нар. Ба ры сын да сез нең хө кем гә 
тап шы рам. 3 Җир дә хә рә кәт ит кән һәр бер җан лы нәр сә, яшел чи рәм ке бек үк, 
сез нең өчен ри зык бу лыр; алар ның һәм мә сен сез гә би рәм. 4 Әм ма кан лы ит не, ягъ-
ни җа ны бар ит не аша ма гыз! 5 Сез нең җа ны гыз яше рел гән үз ка ны гыз тү гел сә дә, 
га еп ле не Мин җа вап ка тар та чак мын. Һәр хай ван нан хи сап ала чак мын. Ке ше нең 
җа ны на кул суз ган һәр бән дә дән үч ала чак мын. 6 Ке ше ка нын кой ган адәм нең үз 
ка ны да ке ше ку лын нан ко е лыр. Чөн ки ке ше не Ал ла һы Үз су рә тен дә ярат ты. 7 Үр-
че гез, ишә е гез; җир йө зе нә си бе леп, артканнан-арта ба ры гыз!

8 Нух ка һәм аның угыл ла ры на Ал ла һы бо лай ди де:
9-10 – Ме нә, Мин сез нең бе лән һәм сез дән соң ту а чак нәсел-нәсәбегез, шу лай ук 

сез нең ян да бул ган бар лык җан ия лә ре – кош лар, тер лек ләр, кыр гый хай ван нар 
һәм көй мә дән чык кан нар ның бар ча сы бе лән ки ле шү тө зим. 11 Ми нем бу ки ле шү ем 
бу ен ча, мон нан соң бер нин ди җан ия се дә ту фан су ла рын да һә лак бул ма я чак, җир 
йө зен су га ба тыр ган ту фан бү тән бер кай чан да ка бат лан ма я чак.

12-13 Ал ла һы Үзе нең сү зен дә вам ит те:
– Ми нем бе лән сез нең ара да, Ми нем бе лән сез дән соң гы нәсел-нәсәбегез, һәр бер 

җан ия се ара сын да – Ми нем бе лән җир ара сын да тө зел гән ки ле шү ем нең мәң ге-
лек га лә мә те итеп, Мин бо лыт тан җир гә та ба са ла ват кү пе ре су зам. 14 Җир йө зе нә 
яң гыр бо лы ты җи бә реп, бо лыт тан җир гә та ба са ла ват кү пе ре су зы лу га, 15 Мин 
сез нең бе лән, бар лык җан ия лә ре бе лән ике ара да тө зел гән ки ле шү ем не хә те ре мә 
тө ше рер мен һәм те рек дөнь я ны юк итәр дәй ту фан су ла ры та шу ы на бер кай чан да 
юл куй мам. 16 Бо лыт тан җир гә та ба су зыл ган са ла ват кү пе ре кал ку га, Мин, аны 
кү реп, җир йө зен дә ге бар лык җан ия лә ре бе лән тө зе гән мәң ге лек ки ле шү ем не хә-
тер гә тө ше рә чәк мен.

17 Ал ла һы Нух ка:
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– Ми нем бе лән җир йө зен дә ге бар лык те рек җан ия лә ре ара сын да тө зел гән ки-
ле шү ем нең га лә мә те ме нә шул дыр, – ди де.

Нухныңугыллары
18 Нух ның көй мә дән чык кан өч уг лы ның исем нә ре Шем, Хам вә Яфет бу лып, 

Хам ди гә не Кән ган га ата ти еш ле иде. 19 Ке ше лек дөнь я сы, шу шы өч угыл дан яра-
лып, бө тен җир өс те нә та рал ган иде.

20 Нух, җир эш кәр тә баш лап, әү вәл йө зем агач ла ры утырт ты. 21 Бер көн не, шә-
раб эчеп исер гәч, ул үзе нең ча ты рын да шәп-шәрә ки леш йок лар га ят ты. 22 Хам, 
Кән ган ның ата сы, үз әти се нең шәп-шәрә йок лап яту ын кү реп, ча тыр дан чык ты 
да мо ны ике ту га ны на сөй лә де. 23 Шем бе лән Яфет, өс ки е мен нән нәр сә ләр не дер 
иң баш ла ры на са лып, арт бе лән чигенә-чигенә ча тыр эче нә кер де ләр дә әти лә ре нең 
өс те нә яп ты лар. Арт бе лән чи ге неп кер гән лек тән, алар Нух ның шә рә икән ле ген 
күр мә де ләр. 24-25 Нух, шә раб тан ай нып, йо кы сын нан уян гач, ке че уг лы ның ни эш-
лә гә нен бел де дә әйт те:

«Ләгъ нәт төш сен Кән ган га,
кол лар ның ко лы бул сын кар дәш лә ре нә!»

26 Ан на ры өс тә де:
«Мө ба рәк бул сын Шем ның Раб бы Ал ла сы,
Кән ган исә Шем га кол бул сын!

27 Ал ла һы Яфетка киң лек бир сен;
Шем ның ча тыр ла рын да яшә сен,
Кән ган исә Яфетка кол бул сын!»

28 Ту фан нан соң Нух та гын өч йөз дә ил ле ел яшә де. 29 Нух бар лы гы ту гыз йөз 
дә ил ле ел яшәп ва фат бул ды.

Нухугылларыныңнәселшәҗәрәсе

10 1 Нух угыл ла ры Шем, Хам вә Яфетның нә сел шә җә рә лә ре тү бән дә ге чә. Ту-
фан нан соң алар ның үз угыл ла ры ту ды. 2 Яфетның угыл ла ры: Го мәр, Ма гог, 

Ма дай, Яван, Тү бәл, Ме шех һәм Ти рас. 3 Го мәр нең угыл ла ры: Аш ке наз, Ри фат һәм 
Тү гәр мә. 4 Яван ның угыл-нәселләре: Эли ша, Тар шиш һәм кит ти ләр бе лән до да-
ни ләр. 5 Бо лар – үз тел лә рен дә сөй лә шеп, кабилә-кабилә бу лып, диң гез ярын да үз 
җир лә рен дә яшә гән Яфет ба ла ла ры дыр.

6 Хам ның угыл ла ры: Күш, Мис ра им, Пут һәм Кән ган. 7 Күш нең угыл ла ры: Се ба, 
Ха ви лә, Саб та, Раг ма һәм Саб те ха. Раг ма ның угыл ла ры: Ше ба һәм Де дан. 8 Күш нең 
Нәм руд исем ле бер уг лы бул ды. Нәм руд җир йө зен дә ба тыр лы гы бе лән дан ал ды. 
9 Раб бы хо зу рын да ул кыю бер ау чы иде. «Раб бы хо зу рын да гы Нәм руд ке би кыю 
ау чы» ди гән сүз ләр шун нан ки лә. 10 Әү вә лен дә аның пат ша лы гы Ши нар җир лә-
рен дә ге Ба бил, Әрех, Ак кад һәм Кәл не шә һәр лә рен үз эче нә ала иде. 11-12 Соң ра, 
пат ша лы гы Аш шур га та ба ки ңә еп, ул Ни не вә, Рехобот-ир, Кә ләх ка ла ла рын һәм 
Ни не вә бе лән Кә ләх ара сын да Ре сен ка ла сын тө зе де. Ул бө ек шә һәр иде.
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13 Мис ра им – лу ди, ганәми, лә һа би, нәфтухи, 14 пат ру си, кәс лу хи (пе леш ти ләр 
шу лар дан чык кан) һәм кәф ту ри ләр нең нә сел ба шы бул ды.

15-18 Кән ган нан ту ган бе рен че угыл Си дун бул ды, ан на ры – Хит. Ул шу лай ук 
явү си, амо ри, гир гә ши, хив ви, ар кый, си ни, әр ва ди, се ма ри һәм ха ма ти ләр нең 
нә сел ата сы бул ды. Бу ыруг-кабиләләр со ңын нан төрлесе-төрле як та та ра лы шып 
яшә де ләр. 19 Кән га ни ләр яшә гән җир ләр нең чик лә ре Си дун нан Ге рар аша Га за га 
ка дәр, ан нан Сә дүм, Га му ра, Ад ма һәм Сәбоим аша Ла ша га ка дәр су зыл ган иде. 
20 Бо лар – үз тел лә рен дә сөй лә шеп, үз җир лә рен дә кабилә-кабилә бу лып яшә гән 
Хам ба ла ла ры дыр.

21 Яфетның өл кән абый сы Шем ның да угыл ла ры бул ды. Шем – бө тен Гый бер 
угыл ла ры  нә се ле нең ата сы иде. 22 Шем ның угыл ла ры: Элам, Аш шур, Әр пәх шәд, 
Луд, Арам. 23 Арам ның угыл ла ры: Утс, Хул, Ге тер һәм Маш. 24 Әр пәх шәд нең Ше-
лах исем ле бер уг лы бул ды. Ше лах тан Гый бер ту ды. 25 Гый бер ның ике уг лы бул ды. 
Бер се нең исе ме Пе лег* иде. Чөн ки Пе лег яшә гән за ман да җир йө зе бү ле неп бет те. 
Пелегның кар дә ше Йок тан исем ле иде. 26 Йок тан нан Ал мо дад, Ше леф, Хатсарма-
вет, Ярах, 27 Һа до рам, Узал, Дый к ла, 28 Обал, Аби ма ил, Ше ба, 29 Офир, Ха ви лә һәм 
Йо вав ту ды лар. Бо лар ның һәм мә се – Йок тан угыл ла ры дыр. 30 Алар ның те рек лек 
ит кән җир лә ре Ме ша дан көн чы гы шы та ра фын да – Се фар тау ла ры на ка дәр су зыл-
ган мәй дан ны би ләп то ра иде. 31 Бо лар – үз тел лә рен дә сөй лә шеп, үз җир лә рен дә 
кабилә-кабилә бу лып яшә гән Шем угыл ла ры дыр.

32 Ту фан нан соң Нух угыл ла ры нә се лен нән чык кан һәм кавем-кабилә бу лып җир 
йө зе нә си бел гән ха лык лар ның нә сел шә җә рә се шу шы дыр.

Бабилманарасы

11 1 Баш лан гыч та бө тен ке ше ләр бер тел дә, бер ши вә дә сөй лә шә ләр иде. 2 Алар, 
көн чы гыш тан хә рә кәт итеп, Ши нар үзән ле ген дә үз лә ре нә урын та бып, 

шун да җир ләш те ләр. 3 Бер-берләренә:
– Әй дә гез, кир печ су гып, ут та ян ды рыйк! – ди де ләр.
Таш уры ны на – кир печ, из весть уры ны на җир су ма ла сы* кул ла на баш ла ды лар. 

4 Соң ра әйт те ләр:
– Җир йө зе буй лап си бе леп бет мик һәм исе ме без не дан га кү мик ди сәк, үзе без-

гә бер шә һәр тө зеп, ба шы күк ләр гә ти яр дәй би ек ма на ра тор гы зыйк! – ди де ләр.
5 Раб бы, адәм ба ла ла ры тө зи баш ла ган шә һәр не һәм ма на ра ны кү рү өчен, күк тән 

иң де 6 һәм бо лай ди де:
– Ме нә, бо лар ба ры сы да бер тел дә сөй лә шү че ләр, бер ка вем ке ше лә ре, әнә нәр сә 

эш ли баш ла ган нар. Ин де бо лар уй ла ган эш лә рен нән ки ре кай т ма я чак. 7 Шу ңа кү рә, 
тү бән иңеп, тел лә рен бу таш ты рыйк, сөй ләш кән дә, берсе-берсен аң ла мас бул сын нар.

8 Шу лай дип, Раб бы адәм ба ла ла рын җир йө зе буй лап чәч те, алар бу шә һәр не 
тө зү дән тук та ды лар. 9 Шун лык тан шә һәр Ба бил* дип атал ды. Чөн ки Раб бы адәм 

* 10:25 Пелег– яһүд чә «бү ле нү», «ае ры лу» мәгъ нә сен дә. 
* 11:3 Җирсумаласы– ас фальт сы ман үз ле бал чык. 
* 11:9 Бабил– яһүд чә «бу тау, бу та лу» мәгъ нә сен дә. 
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ба ла ла ры ның сөй лә мә те лен шун да бу таш тыр ды, алар ны шун нан то рып җир йө зе 
буй лап чәч те.

Шемныңнәселшәҗәрәсе
10 Шем ның нә сел шә җә рә се тү бән дә ге чә. Ту фан нан соң ике ел уз гач, йөз яшен-

дә ге Шем ның Әр пәх шәд исем ле уг лы ту ды. 11 Әр пәх шәд ту ган нан соң, Шем та гын 
биш йөз ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

12 Әр пәх шәд кә утыз биш яшь бул ган да, уг лы Ше лах ту ды. 13 Ше лах ту ган нан 
соң, Әр пәх шәд та гын дүрт йөз дә өч ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

14 Ше лах ка утыз яшь бул ган да, уг лы Гый бер ту ды. 15 Гый бер ту ган нан соң, Ше лах 
та гын дүрт йөз дә өч ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

16 Гыйберга утыз дүрт яшь бул ган да, уг лы Пе лег ту ды. 17 Пе лег ту ган нан соң, 
Гый бер та гын дүрт йөз дә утыз ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

18 Пелегка утыз яшь бул ган да, уг лы Ре гу ту ды. 19 Ре гу ту ган нан соң, Пе лег та гын 
ике йөз дә ту гыз ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

20 Ре гу га утыз ике яшь бул ган да, уг лы Се руг ту ды. 21 Се руг ту ган нан соң, Ре гу 
та гын ике йөз дә җи де ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

22 Се руг ка утыз яшь бул ган да, уг лы На хор ту ды. 23 На хор ту ган нан соң, Се руг 
та гын ике йөз ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

24 На хор га егер ме ту гыз яшь бул ган да, уг лы Те рах ту ды. 25 Те рах ту ган нан соң, 
На хор та гын йөз дә ун ту гыз ел яшә де. Баш ка угыл ла ры, кыз ла ры бул ды.

26 Те рах ка җит меш яшь тул ган нан соң, аның Иб рам, На хор һәм Һа ран исем ле 
угыл ла ры ту ды.

Терахныңнәселшәҗәрәсе
27 Те рах ның нә сел шә җә рә се: Те рах – Иб рам ның, На хор ның һәм Һа ран ның ата сы 

иде. Һа ран ның Лут исем ле бер уг лы бул ды. 28 Һа ран, ата сы Те рах исән чак та ук, ту ган 
җи рен дә – скил да ни ләр нең Ур шә һә рен дә ва фат бул ды. 29 Иб рам бе лән На хор исә 
өй лә неп яшә де ләр. Иб рам ха ты ны ның исе ме Са рая, На хор ха ты ны ны кы Мил кә иде. 
Мил кә нең һәм Ис кә нең ата сы – Һа ран иде. 30 Са рая, кы сыр ка лып, ба ла тап ма ды.

31 Те рах, үзе нең уг лы Иб рам ны, оны гы Лут ны (Һа ран ның уг лын) һәм ки ле нен – 
Иб рам ха ты ны Са ра я ны ияр теп, Кән ган җи ре нә кү чеп ки тү ни я те бе лән кил да ни ләр 
шә һә ре Ур дан юл га чык ты. Әм ма Ха ран га җит кәч, тук та лып, алар шун да то рып 
кал ды лар. 32 Те рах, бар лы гы ике йөз дә биш ел яшәп, Ха ран шә һә рен дә ва фат бул ды.

Ибрамныңтуганҗиреннәнкитүе

12 1 Раб бы Иб рам га әйт те:
– Тор ган җи рең не, ту ган на рың ны, атаң йор тын кал дыр, Мин күр сә тә чәк 

җир гә кү чеп кит! – ди де. –
2 Син нән Мин бө ек ха лык ту ды ра чак мын,

си не мө ба рәк кы ла чак мын, исе мең не шөһ рәт ле итә чәк мен;
син фатиха-бәрәкәт ия се бу ла чак сың.

3 Си ңа из ге лек те лә гән нәр гә Мин из ге лек эш лә я чәк мен,
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си не ка һәр лә гән нәр гә ләгъ нә тем не яу ды ра чак мын.
Җир йө зен дә ге ха лык лар ның һәм мә се
си нең аша фа ти ха ала чак.

4 Иб рам, Раб бы сы бо ер ган ча, юл га чык ты. Лут та аның бе лән кит те. Ха ран нан чы-
гып кит кән ва кы тын да, Иб рам га җит меш биш яшь иде. 5 Ха ты ны Са рая һәм бер ту ган 
эне се нең уг лы Лут бе лән бер гә Иб рам, Ха ран да туп ла ган бар мал-мөлкәтен алып һәм 
кул ас тын да гы бар лык хез мәт че лә рен ияр теп, юл га чык ты һәм Кән ган га ба рып җит те. 
6 Ул, ил не буй га ки чеп, Шә кем дә ге Мө ре имән ле ге ди гән җир гә ки леп тук та ды. Ул 
за ман да ан да кән га ни ләр яши иде. 7 Раб бы, Иб рам ның кар шы сын да пәй да бу лып:

– Ме нә бу җир ләр не Мин си нең то кы мы ңа би рәм, – ди де.
Раб бы сы пәй да бул ган төш кә Иб рам мәз бәх яса ды. 8 Ан на ры, бу урын нан янә 

куз га лып, Бәйт-Элдән көн чы гы шы та ра фын да гы тау га та ба юнәл де һәм, Бәйт-
Элне үзен нән көн ба тыш як та, ә Гай ны көн чы гыш як та кал ды рып, ике ур та га ча тыр 
кор ды; мәз бәх яса ды, Раб бы сы ның исе ме нә до га ба гыш ла ды. 9 Ан нан Иб рам та гын 
куз гал ды, юлын көнь як ка ка рап дә вам ит тер де.

ИбрамбеләнСараяМисырда
10 Иб рам тук тал ган җир ләр дә ач лык хө кем сө рә иде. Ач лык көчәйгәннән-көчәя 

бар ган лык тан, Иб рам, ва кыт лы ча яшәр өчен дип, Ми сыр га юл тот ты. 11 Ми сыр 
җи ре нә җи тә рәк, ха ты ны Са ра я га әйт те:

– Си нең гү зәл кы я фәт ле ха тын икә нең не бе ләм, – ди де. – 12 Си не күр гәч, ми-
сыр лы лар, бу аның ха ты ны дыр, дип, ми не үте рер ләр, ә си не исән кал ды рыр лар. 
13 Ми сыр лы лар ның ми ңа ка раш ла ры ях шы бу лу ын һәм си нең хак ка ми нем исән 
ка лу ым ны те лә сәң, син алар га, ми нем абы ем ул, дип әйт.

14 Чын нан да, Ми сыр җи ре нә аяк бас кач, ми сыр лы лар Иб рам ха ты ны ның бик 
гү зәл икән ле ген кү реп ал ды лар. 15 сФир га вен нең са рай тү рә лә ре дә, ха тын ны кү реп, 
аның гү зәл ле ге ту рын да фир га вен гә җит кер де ләр. Шун нан соң Са ра я ны фир га-
вен ха нә се нә ал ды лар. 16 Ха ты ны ар ка сын да Иб рам га ка раш ях шы бул ды. Вак һәм 
эре тер лек тән мал-туары, ка чыр, ишәк, дө я лә ре күп бул ды, өен дә кол ир вә кол 
хатын-кызлар тот ты. 17 Лә кин Иб рам ның ха ты ны Са рая ар ка сын да Раб бы фир га-
вен не һәм са рай җә мә га тен зур фа җи га ләр гә ду чар ит те. 18 Фир га вен Иб рам ны үз 
кар шы на ча кыр тып әйт те:

– Син ми не ниш ләт тең? – ди де. – Ник син Са ра я ны, ми нем ха ты ным ул, дип 
әй т мә дең, 19 се ңе лем, дип әйт тең? Мин бит аңа чак кы на өй лән ми кал дым. Ә ул 
си нең үз ха ты ның икән. Ха ты ның ны ал да ил дән чы гып кит!

20 Фир га вен үз адәм нә ре нә үзе нең Иб рам ха кын да гы ка ра рын иреш тер де. Бу ка-
рар бу ен ча, ха ты ны һәм кул ас тын да гы бар лык мал-мөлкәте бе лән бер лек тә Иб рам 
Ми сыр дан сө рел де.

ИбрамбеләнЛутныңаерылышуы

13 1 Иб рам, ха ты ны һәм кул ас тын да гы бар лык мал-мөлкәте бе лән бер лек тә 
Ми сыр дан куз га лып, Нә геб кә ка рап юл тот ты. Лут та аның бе лән иде. 2 Иб рам 
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мал-туарга һәм алтын-көмешкә бик бай иде. 3 Бер урын нан икен че урын га күчә-
күчә, ул Бәйт-Элгә ка дәр бар ды, ан на ры Бәйт-Эл бе лән Гай ара сын да те ге чак ны 
үзе ча тыр кор ган урын га ки леп җит те. 4 Шун да, элек үзе яса ган мәз бәх уры нын да, 
Раб бы сы ның исе ме нә до га ба гыш ла ды.

5 Иб рам бе лән бер гә кү чеп йөр гән Лут ның да ча тыр ла ры, мал-туары күп иде. 
6 Һәр ике се нең мал-туары ар тык күп бул ган лык тан, алар бер җир дә сы е шып яши 
ал мый лар иде. 7 Иб рам ның кө тү че лә ре бе лән Лут ның кө тү че лә ре ара сын да әледән-
әле ни заг лар чы га иде. (Ул за ман нар да кән га ни ләр бе лән фә ри зи ләр дә шу шы 
җир ләр дә яши ләр иде.) 8 Шу лай бер ва кыт Иб рам Лут ка әйт те:

– Мон нан соң ми нем бе лән си нең ара да, ми нем кө тү че лә рем бе лән си нең кө тү-
че лә рең ара сын да низаг-бәхәскә урын кал ма сын, – ди де. – Чөн ки без кар дәш ләр. 
9 Бө тен җир йө зе си нең күз ал дың да тү гел ме ни?! Ае ры лып кит син мин нән. Син 
сул га кит сәң, мин уң га ки тәр мен. Син уң га кит сәң, мин сул га ки тәр мен.

10 Лут тирә-ягына күз таш ла ды. Сә дүм һәм Га му ра шә һәр лә ре Раб бы та ра фын нан 
юк ител гән гә ка дәр, бө тен Үр дүн ел га сы буй ла ры, Со гар шә һә ре нә хәт ле, то таш тан 
су га рыл ган – Раб бы бак ча сын яки мул су лы Ми сыр җир лә рен хә тер лә тә иде. 11 Лут 
үзе нә нәкъ ме нә шул Үр дүн бу ен да гы җир ләр не сай лап ал ды һәм көн чы гы шы на 
ка рап юл тот ты. Иб рам бе лән Лут әнә шу лай бер-берсеннән ае рыл ды лар. 12 Иб рам 
Кән ган җи рен дә кал ды. Лут исә, Сә дүм гә ка дәр җә е леп ят кан ти гез лек тә ге ка ла-
лар ти рә се нә җир лә шеп, шун да ча тыр ла рын кор ды. 13 Сә дүм хал кы явыз хо лык лы 
һәм Раб бы кар шын да бик тә гө наһ лы иде. 14 Лут ае ры лып кит кән нән соң, Раб бы 
Иб рам га әйт те:

– Тор ган җи рең нән, ба шың ны кү тә реп, көн ягы на, төн ягы на, көн чы гы шы һәм 
көн ба ты шы як ла ры на ка ра шың ны юнәлт, – ди де. – 15 Күз ка ра шың иң ләп ал ган 
бу җир ләр нең һәм мә сен Мин си ңа һәм си нең нә сел ва рис ла ры ңа мәң ге гә би рәм. 
16 Ки лә чәк бу ын ке ше лә рең не Мин туф рак ко мы са нын ча ишәй тә чәк мен. Кем дә 
кем туф рак ко мы бөр тек лә рен са нап бе те рә ал са, шул ке ше ге нә си нең нә сел ва-
рис ла рың ның са нын бе лә алыр. 17 То рып бас та бу җир ләр не аркылыга-буйга йө реп 
чык, чөн ки Мин алар ны си ңа би рәм.

18 Иб рам, ча ты рын сү теп, юл га чык ты һәм Хеб рун да гы Мәм ре имән ле ге ди гән 
җир гә ба рып төп лән де. Шун да Раб бы хөр мә те нә мәз бәх кор ды.

ИбрамныңЛутныәсирлектәнкоткаруы

14 1 Шул за ман нар да бул ган хәл ләр ки, Ши нар пат ша сы Ам ра фел, Эл ла сар 
пат ша сы Ари ох, Элам пат ша сы Ке дор ла го мер һәм Го им пат ша сы Ти дал, 

2 дүр тәү ләп, Сә дүм пат ша сы Бе ра га, Га му ра пат ша сы Бир ша га, Ад ма пат ша сы 
Ши наб ка, Сәбоим пат ша сы Ше ме бер га һәм Бе ла, ягъ ни Со гар пат ша сы на кар шы 
су гыш ач ты лар. 3 Бу соң гы биш пат ша бү ген ге көн дә Тоз лы диң гез ур наш кан Сид-
дим үзән ле ген дә үз лә ре нең су гыш чан көч лә рен бер ләш тер де ләр. 4 Бу пат ша лар, 
ун и ке ел Ке дор ла го мер пат ша ку лы ас тын да буй сы нып яшәп, ун ө чен че елын да аңа 
кар шы баш кү тәр гән нәр иде. 5 Ун дүр тен че ел да исә Ке дор ла го мер һәм аңа ки леп 
ку шыл ган пат ша лар Аштерот-Карнаимдә – ре фа им нәр не, Һам да – зу зим нәр не, 
Шаве-Кыръятаимдә – эмим нәр не, 6 чүл кы ры ен да гы Эл-Паранга ка дәр су зыл ган 
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Сә гыйрь тау лы гы янын да хо ри ләр не тар-мар ит те ләр. 7 Ан нан әй лә неп кай т кач, 
Эн-Мишпатка, ягъ ни Ка дыш ка юл то тып, ама лы кый лар ның бө тен җир лә рен ба-
сып ал ды лар һәм шу лай ук Хасесон-Тамарда яшә гән амо ри ләр не тар-мар ки тер де-
ләр. 8-9 Һәм ме нә биш пат ша – Сә дүм пат ша сы, Га му ра пат ша сы, Ад ма пат ша сы, 
Сәбоим пат ша сы һәм Бе ла, ягъ ни Со гар пат ша сы, дүрт пат ша га – Элам пат ша сы 
Ке дор ла го мер га, Го им пат ша сы Ти дал га, Ши нар пат ша сы Амрафелга һәм Эл ла-
сар пат ша сы Ари ох ка кар шы Сид дим үзән ле ген дә су гыш ка кер де ләр. 10 Сид дим 
үзән ле ген дә су ма ла чо кыр ла ры бик күп иде. Сә дүм һәм Га му ра пат ша ла ры ка чып 
кит кән дә, адәм нә рен нән кай бер лә ре шул чо кыр лар га егы лып тө шеп һә лак бул-
ды лар. Исән кал ган на ры исә тау лар га кач ты. 11 Җи ңү че ләр Сә дүм һәм Га му ра да 
бул ган бар мөл кәт не, бар лык азык-төлекне үз лә ре бе лән алып кит те ләр. 12 Ул ва-
кыт лар да Сә дүм дә яшә гән Иб рам кар дә ше Лут ны да бө тен малы-мөлкәте бе лән 
бер гә алып кит те ләр.

13 Әсир лек тән ко тыл ган бе рәү, ки леп, гый б ри* Иб рам га хәл не бел герт те. Ул чак та 
Иб рам Эш күл нең һәм Анер ның кар дә ше янын да – амо ри Мәм ре нең имән ле ген дә 
яши иде. Бо лар Иб рам як лы ке ше ләр иде. 14 Кар дә ше Лут ның әсир тө шү ен ишет-
кәч, Иб рам, үзе нең өен дә ту ып үс кән өч йөз дә ун си гез кол адәм не ко рал лан ды рып, 
дош ман ар тын нан куа чык ты. Дан шә һә ре нә җит кәч, 15 адәм нә рен төркем-төркем 
бү леп, төн лә бе лән дош ман өс те нә һө җүм яса ды, аны, тар-мар итеп, Дәмәшкътән 
төнь як та рак ур наш кан Хо ба ди гән җир гә ка дәр эзәр лек лә де. 16 Алып ки тел гән бай-
лык ны, әсир ха тын нар ны һәм адәм нәр не ки ре кай тар ды, кар дә ше Лут ны әсир лек-
тән кот ка рып, аның да бар мал-мөлкәтен үзе нә кай та рып бир де. 17 Ке дор ла го мер ны 
һәм аның як лы пат ша лар ны тар-мар итеп кай тып кил гән дә, хә зер Пат ша үзә не 
дип йөр тел гән Ша ве җи рен дә Иб рам ны Сә дүм пат ша сы кар шы ла ды. 18 Ал ла һы 
Тә га лә нең ру ха ние бул ган Са лим пат ша сы Мәлик-Садыйк та Иб рам ны ик мәк һәм 
шә раб бе лән кар шы ал ды. 19 Из ге лек те ләп әйт те:

«Җирне-күкне бар ит кән Ал ла һы Тә га лә
бән дә се Иб рам ны мө ба рәк кыл сын!

20 Дош ман на рың ны ку лы ңа тап шыр ган Ал ла һы Тә га лә гә
мактау-шөкерләр яу сын!»

Иб рам үзен дә бул ган бар мал-мөлкәтнең ун нан бер өле шен Мәлик-Садыйкка 
бү леп бир де. 21 Сә дүм пат ша сы Иб рам га:

– Адәм нәр не ми ңа кал дыр, мал-мөлкәтне үзе ңә ал, – ди де.
22 Лә кин Иб рам Сә дүм пат ша сы на әйт те:
– Раб бы га, җирне-күкне бар ит кән Ал ла һы Тә га лә гә ку лым ны кү тә реп ант 

итәм: 23 си не ке бул ган мөл кәт тән бер нәр сә не, хәт та җеп не яки аяк ки е ме ка е шын 
да ал ма я чак мын. Син кем гә дер: «Мин Иб рам ны ба ет тым!» – дип әй тер лек бул ма-
сын. 24 Лә кин уг лан нар аша ган өлеш мо ңа кер ми. Шу лай ук ми нем бе лән бар ган 
адәм нәр – Анер, Эш күл һәм Мәм ре – үз өлеш лә рен ал сын нар.

* 14:13 Гыйбри– ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы; әле ге сүз нең та мы ры Гый бер ди гән ке ше 
исе мен нән алын ган (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 10:21). 
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АллаһыныңИбрамбеләнтөзегәнкилешүе

15 1 Бу ва кый га лар дан соң Раб бы, Иб рам га кү ре неш иң де реп, бо лай ди де:
«Ку рык ма, Иб рам!
Мин – си нең кал ка ның.
Ала сы бү лә гең зур бу лыр».

2 Иб рам:
– Хуҗа-Раббым, Син ми ңа нәр сә бир мәк че сең? – ди де. – Ба ла ата сы бу лал ма-

дым. Ми нем өем дә ге бар ху җа лык дәмәшкъле Эли гы зыр ку лы на ка ла чак.
3 – Ме нә, Син бит ми ңа ба ла на сыйп ит мә дең, – дип сү зен дә вам ит те Иб рам. – 

Шу ңа кү рә өем дә ге бер хез мәт че ми нем ми рас чым бу ла чак.
4 Раб бы Иб рам га Үзе нең кат гый сү зен иреш тер де:
– Юк, ул си нең ми рас чың бул ма я чак. Син нән ту ган үз ба лаң си ңа ми рас чы бу-

лыр, – ди де.
5 Раб бы Иб рам ны һа ва га алып чык ты һәм әйт те:
– Күк йө зе нә ба шың ны кү тә реп ка ра да, бул ды ра ал саң, ан да гы йол дыз лар ны са-

нап чык, – ди де. – Си нең нә сел ва рис ла рың ме нә шул йол дыз лар са нын ча бу ла чак.
6 Иб рам Раб бы га ышан ды, һәм шу ның бе лән Раб бы ал дын да тәкъ ва бу лып са-

нал ды. 7 Һәм Раб бы Иб рам га әйт те:
– Бу җир ләр не си ңа ми рас итеп би рү өчен, си не кил да ни ләр нең Ур шә һә рен нән 

алып чык кан Раб бы – Мин ул! – ди де.
8 Иб рам:
– Йа Хуҗа-Раббым! Бу җир ләр не ми рас итеп ала ча гым ны мин ни дән бе лә 

алам? – дип со ра ды.
9 Раб бы әйт те:
– Ми ңа бер та на, бер кә җә, бер са рык тә кә се ки тер, – ди де. – Һәр бер се өчәр 

яшь лек бул сын. Бер ур ман кү гәр че не бе лән бер ба ла кү гәр чен не дә ки тер.
10 Иб рам, хай ван нар ны алып ки леп, су еп, һәр кай сын ур та лай яр ды да ки сәк-

ләр не бер-берсенә кар шы те зеп куй ды. Фә кать кош лар ны гы на ур та лай яр ма ды. 
11 Ит ки сәк лә ре өс те нә ябы ры лып таш лан ган ерт кыч кош лар ны Иб рам куа тор ды.

12 Ко яш ба е ган ва кыт та, Иб рам ны ти рән бер йо кы би ләп ал ды – дәһ шәт ле дөм 
ка раң гы лык эче нә чум ды ул. 13 Раб бы Иб рам га бо лай ди де:

– Шу ны бе леп тор: нә се лең нең ки лә чәк бу ын на ры дүрт йөз ел бу е на чит-ят җир-
дә кил ме шәк хә лен дә, золым-җәбер кү реп, кол тор мы шы бе лән яшәр гә мәҗ бүр 
бу лыр лар. 14 Әм ма си нең нә сел ва рис ла ры на кол лык ки тер гән ул ха лык ны Мин 
хө кем итәр мен. Ва рис ла рың кол лык тан зур мал-мөлкәт бе лән чы гар лар. 15 Ә син 
үзең дөнь я дан ата-бабаларың яны на ты ныч кү ңел бе лән, олы яшь ләр гә җи теп кү-
чәр сең. 16 Нә се лең нең дүр тен че бу ы ны би ре гә ки ре кай тыр. Чөн ки амо ри ләр нең 
яман эш лә ре әле чик тән аш ма ган.

17 Ко яш ба еп, ка раң гы тө шү гә, мич мор җа сын нан чык кан дай, бер тө тен ба га на-
сы һәм ут көл тә се ур та лай ярыл ган хай ван нар ның ки сәк лә ре ара сын нан сы зы лып 
уз ды. 18-21 Бу көн не Раб бы, Иб рам бе лән ки ле шү тө зеп, аңа бо лай ди де:
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– Ми сыр ел га сын нан алып бө ек Фө рат ел га сы на ка дәр су зыл ган бу җир ләр не – 
кы ни, кы на зи, кад му ни, хит ти, фә ри зи, ре фа им нәр нең, шу лай ук амо ри, кән га ни, 
гир гә ши һәм явү си ләр нең җир лә рен Мин си нең нә сел то кы мы ңа би рә чәк мен.

ҺаҗәрһәмИсмәгыйль

16 1 Ха ты ны Са рая Иб рам га ба ла тап ма ды. Са ра я ның Һа җәр исе мен дә ми сыр-
лы бер ас ра вы бар иде. 2 Са рая Иб рам га әйт те:

– Ме нә, Раб бы ми не ба ла та бу дан мәх рүм кыл ды, – ди де. – Син ас ра вым бе лән 
йок лап ка ра әле. Шу лай, бәл кем, мин дә аңар дан нә сел ана сы бу ла алыр мын*.

Иб рам Са ра я ның сү зен тың лар га бул ды. 3 Шу лай итеп, Са рая ми сыр лы Һа җәр не 
ире Иб рам га ха тын лык ка бир де. Бу хәл Иб рам Кән ган да ун ел го мер ки чер гән нән 
соң бул ды. 4 Иб рам Һа җәр бе лән йок ла ды, һәм Һа җәр ба ла га уз ды. Ба ла га уз га нын 
бел гән нән соң, Һа җәр үзе нең ху җа би кә сен сан ла мый баш ла ды. 5 Са рая Иб рам га:

– Ми нем баш ка төш кән бу хак сыз лык ка син га еп ле! – ди де. – Ас ра вым ны си нең 
ко ча гы ңа мин үзем бир дем. Ә ул, ба ла га уз га нын бел гәч, ми не бө тен ләй сан ла мый 
баш ла ды. Си нең бе лән ми нем ара ны Раб бы Үзе хәл ит сен!

6 Иб рам Са ра я га:
– Ас ра вың си нең кул ас тын да бит, нәр сә те ли сең, шу ны эш лә, – ди де.
Шун нан соң Са рая үзе нең ас ра вы на җә бер күр сә тә баш лап, ас рау өй дән ка чып 

кит те. 7 Раб бы ның фә реш тә се Һа җәр не чүл дә ге бер чы га нак – Шур га ба ра тор ган 
юл бу ен да гы кое янын нан эз ләп тап ты. 8 Аңар дан со ра ды:

– Са ра я ның ас ра вы, и Һа җәр! Син ка ян кил дең дә кая юл то та сың? – ди де.
Һа җәр:
– Мин ху җа би кәм Са ра я дан ка чып ба рам, – дип җа вап бир де.
9 Раб бы ның фә реш тә се:
– Ху җа би кәң яны на ки ре кайт та аңа буй сын, – ди де. – 10 Си нең нә се лең не 

үрчеткәннән-үрчетәчәкмен, шул ка дәр ки, аны са нап та бе те рер лек бул мас.
11 Раб бы ның фә реш тә се та гын бо лай ди де:
– Ме нә, син хә зер йөк ле, бер угыл та бар сың һәм аңа Ис мә гыйль* дип исем ку-

шар сың. Чөн ки Раб бы си нең ки чер гән га зап ла рың ны ишет те.
12 Уг лың кыр гый ишәк не хә тер лә тер.

Аның ку лы – бар ке ше гә кар шы,
бө тен ке ше нең ку лы аңа кар шы кү тә ре лер.
Кар дәш лә ре бе лән мө нә сә бә те ни заг лы бу лыр.

13 Һа җәр:
– Әл лә чын нан да ми не кү рү че Зат ны күр дем ми кән? – дип, үзе бе лән сөй ләш-

кән Раб бы га «Син – Эл-Рои*» дип исем куш ты.

* 16:2 Бо рын гы Шә рык та кы сыр ха тын үзе нең ас ра вын ире нә ха тын лык ка би реп, ас ра вы 
ту дыр ган ба ла лар ны үзе не ке итеп са нау йо ла сы бул ган. 
* 16:11 Исмәгыйль– яһүд чә «Ал ла һы ише тер» мәгъ нә сен дә. 
* 16:13 Эл-Рои– яһүд чә «Ми не кү рү че Ал ла һы» мәгъ нә сен дә. 
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14 Ме нә шун лык тан Ка дыш бе лән Бе ред ара сын да гы әле ге кое «Беер-Лахай-Рои»* 
исе мен йөр тә. 15 Һа җәр Иб рам га бер угыл ту дыр ды. Һа җәр дән ту ган бу уг лы на Иб-
рам Ис мә гыйль дип исем куш ты. 16 Һа җәр Ис мә гый ль не тап кан да, Иб рам сик сән 
ал ты яшен дә иде.

Килешүнеңбилгесе–сөннәткәутырту

17 1 Иб рам тук сан ту гыз яшь тә ча гын да, аның хо зу рын да янә Раб бы кү ре неп:
– Мин – Ка дир* Ал ла мын! – ди де. – Ми нем юлым да йөр һәм ким че лек сез бул! 

2 Си нең бе лән тө зе гән ки ле шү не үтәп, Мин си не бик тә, бик тә үр чем ле итә чәк мен.
3 Иб рам, сәҗ дә гә ки теп, йө зе бе лән җир гә орын ды. Ал ла һы Үзе нең сү зен дә вам 

ит тер де:
4 – Ме нә, си нең бе лән тө зе гән ки ле шү ем шул дыр: син бик күп ха лык лар ның 

нә сел ата сы бу ла чак сың! 5 Мон нан соң си нең исе мең дә Иб рам* тү гел, ә Иб ра һим* 
бу лыр. Чөн ки Мин си не күп ха лык лар ның нә сел ата сы итә чәк мен. 6 Син бик тә 
үр чем ле нә сел нең ба шы бу лыр сың, нә се лең нең тар мак ла рын нан күп ха лык лар ту ар, 
пат ша лар чы гар. 7 Ки ле шү ем не Мин си ңа һәм си нең то кы мы ңа мәң ге гә күн де рәм. 
Мин – си нең һәм то кы мың ның Ал ла сы мын. 8 Син гор бәт тә ги зеп йөр гән шу шы 
Кән ган җир лә рен Мин си ңа һәм си нең то кы мы ңа мәң ге лек ми лек итеп би рер мен, 
Мин алар ның ба ры сы ның да Ал ла сы бу лыр мын.

9 Ал ла һы Иб рам га:
– Син һәм си нең то кы мың Ми нем ки ле шү е мә туг ры бу лы гыз! – ди де. – 10 Си-

нең һәм то кы мың бе лән тө зел гән ки ле шү ем нең шар ты шул дыр: ара гыз да гы ир 
зат лар ның ба ры сы да ссөн нәт кә утыр ты лыр га ти еш! 11 Сөн нәт ле бу лы гыз, сөн нәт-
ле бу лу Ми нем бе лән сез нең ара да тө зел гән ки ле шү ем нең га лә мә те итеп ка ра лыр. 
12 Ара гыз да өй дә ту ган нар да, чит ыруг тан ак ча га са тып алын ган нар да – һәр бер 
ир ба ла ту мы шы ның си ге зен че кө нен дә сөн нәт кә утыр тыл сын! 13 Сез нең өе гез дә 
ту ган яки ак ча га са тып алын ган һәр ир ба ла ның сөн нәт кә кат гый утыр ты луы – 
бә дә не гез дә ге ме нә шул там га – Ми нем ки ле шү ем нең мәң ге лек бил ге се бу лыр. 
14 Сөн нәт кә утыр тыл ма ган һәр ир за ты үз хал кын нан ки се леп ка лыр, чөн ки ул 
Ми нем ки ле шү ем не боз ган бу ла дыр.

АллаһыныңСараягабиргәнвәгъдәсе
15 Ал ла һы Иб ра һим га:
– Ха ты ның Са ра я га да бү тән Са рая дип дәш мә, – ди де. – Мон нан соң аның 

исе ме Са ра* бу лыр. 16 Мин аны мө ба рәк кы лам. Аңар дан си нең бер уг лың ту ар. Ха-
ты ның ны шул ка дәр мө ба рәк кы лам ки, ул күп халык-кавемнәрнең ана сы бу лыр, 
аның нә сел ва рис ла ры ара сын нан пат ша лар чы гар.

* 16:14 Беер-Лахай-Рои– яһүд чә «ми не кү рү че Те ре Зат ның кое сы» мәгъ нә сен дә. 
* 17:1 Кадир– һәр нәр сә гә кө че җи тү че, кө че чик лән мә гән. 
* 17:5 Ибрам(яһүд чә: Аб рам) – «бө ек ата» мәгъ нә сен дә. 
* 17:5 Ибраһим(яһүд чә: Аб ра һам) – «күп ләр нең ата сы» мәгъ нә сен дә. 
* 17:15 Сара– яһүд чә «бай би кә», «ха ным» мәгъ нә сен дә. 



33

Яра ты лыш 17 , 18

17 Иб ра һим, сәҗ дә гә ки теп, йө зе бе лән җир гә орын ды һәм кө леп куй ды. Эчен-
нән: «Йөз яшь лек ке ше ни чек ин де ба ла тап ты ра ал сын?! – ди де. – Тук сан яшь лек 
Са ра га да ни чек ба ла ту дыр мак ки рәк?!» 18 Һәм Иб ра һим Ал ла һы га әйт те:

– Си нең хо зу рың да һич югы Ис мә гый лем исән-имин бул са иде! – ди де.
19 Ал ла һы исә:
– Нәкъ ме нә ха ты ның Са ра си ңа угыл та бып би рер, – ди де. – Аңа син Ис хак* 

дип исем ку шар сың. Мин аның бе лән һәм аның аша то кы мы бе лән ки ле шү ем не 
мәң ге гә бер ке теп ку я чак мын. 20 Ис мә гый ль гә кил гән дә, Мин си не ишет тем. Аны 
мө ба рәк кы лып, нә се лен бик үр чем ле, бик иш ле итә чәк мен. Аңар дан ун и ке ида рә-
че ту ар, нә се лен нән бө ек ха лык бар лык ка ки лер. 21 Әм ма ки ле шү ем не Мин Ис хак 
бе лән – ки лә се ел да нәкъ шу шы ва кыт та ха ты ның Са ра дан ту а чак уг лың бе лән 
бер ке теп ку я чак мын.

22 Шу лай дип, Ал ла һы сүз дән тук та ды һәм, Иб ра һим нан ае ры лып, күк кә аш ты. 
23 Иб ра һим исә уг лы Ис мә гый ль не һәм кул ас тын да гы бар лык ир за тын – өен дә 
ту ган нар ны да, ак ча га са тып алын ган нар ны да җы еп, Ал ла һы куш кан ча, шул көн-
не сөн нәт кә утырт ты. 24 Сөн нәт кә утыр тыл ган да, Иб ра һим тук сан ту гыз яшен дә 
иде. 25 Ә уг лы Ис мә гыйль, сөн нәт кә утыр тыл ган да, унөч яшь тә иде. 26 Иб ра һим да, 
уг лы Ис мә гыйль дә бер үк көн не сөн нәт ле бул ды лар. 27 Иб ра һим өен дә ге бар лык 
ир за ты – шун да ту ган нар да, чит ыруг тан са тып алын ган нар да Иб ра һим бе лән 
бер гә сөн нәт ия се бул ды лар.

Өчкунак

18 1 Көн дез ге чел лә бер ва кыт та Мәм ре имән ле ген дә ге үзе нең ча ты ры ише ге 
тө бен дә утыр ган Иб ра һим ның ал дын да янә Раб бы пәй да бул ды. 2 Иб ра һим, 

ба шын кү тә реп, күз лә рен йөрт те һәм кар шы сын да өч ир ба сып тор га нын күр де. 
Күр гәч тә, ча тыр ише ге тө бен дә ге уры нын нан җә һәт то рып, те ге ләр нең кар шы ла-
ры на ашык ты һәм, ба шын җир гә ка дәр иеп:

3 – И ху җа әфән дем! Әгәр кү ңе ле ңә хуш кил сәм, ко лың янын нан чит лә теп үт-
мә, – ди де. – 4 Бе раз су ки те реп, аяк ла ры гыз ны юар лар; шу шы агач кү лә гә сен дә ял 
итеп алы гыз. 5 Ә мин аша ры гыз га ик мәк алып ки лер мен, йө рәк лә ре гез гә дәр ман 
бу лыр, сез – мин ко лы гыз ның ку нак ла ры дыр. Ан нан юлы гыз ны дә вам итәр сез.

Юл чы адәм нәр:
– Ярый, шу лай эш лә, әй т кә нең чә бул сын, – ди де ләр.
6 Иб ра һим ча тыр га та ба – Са ра сы яны на ашык ты. Аңа:
– Өч үл чәм* сый фат лы он нан тиз ге нә ка мыр куй да тө че ик мәк пе шер, – ди де.
7 Ан нан үзе сы ер кө тү е нә та ба кит те, симез-көр һәм ях шы бер бо зау ны сай лап 

алып, хез мәт че се нә тап шыр ды. Хез мәт че адәм ашыга-ашыга бо зау итен нән та бын 
ашы әзер лә де. 8 Әзер лән гән азык ны Иб ра һим сөт һәм май бе лән бер лек тә ку нак-
лар ал ды на та бын га ки те реп куй ды. Ку нак лар аша ган да, үзе алар ның ян на рын да 
агач кү лә гә сен дә ба сып тор ды. 9 Ку нак лар Иб ра һим нан:

* 17:19 Исхак– яһүд чә «ул кө лә» мәгъ нә сен дә. 
* 18:6 ...үлчәм...– Яһүд чә сүзгә-сүз: «сеа» (ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 7,3 л). 
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– Ха ты ның Са ра кай да соң? – дип со ра ды лар.
Иб ра һим:
– Ул мон да, ча тыр эчен дә, – дип җа вап бир де.
10 Ку нак лар дан бер се әйт те:
– Ки лә се ел ны нәкъ шу шы ва кыт та яны ңа ка бат ки лә чәк мен, – ди де. – Ул ва-

кыт ны ин де ха ты ның Са ра ның бер уг лы бу лыр.
Ә Са ра арт кы як та, ча тыр ише ге ышы гын да, мо ның сүз лә рен ише теп тор ды. 

11 Иб ра һим бе лән Са ра кар тай ган нар, ин де олы яшь тә иде ләр. Са ра да кү рем ки лү 
га дә те тук тал ган иде. 12 Са ра үз ал ды на кө леп: «Кар т лык кө нем дә кая ин де ми ңа 
ан дый бәхет-юаныч на сыйп бул сын?! – дип уй ла ды. – Хуҗам-әфәндем дә ан дый 
яшь тән уз ган».

13 Раб бы Иб ра һим нан:
– Са ра ни өчен: «Кар т лык кө нем дә кая ин де ми ңа ба ла та бу?!» – дип кө леп 

җи бәр де? – дип со ра ды. – 14 Раб бы өчен мөм кин бул ма ган нәр сә бар мы ни?! Ки-
лә се ел ны бил ге лән гән ва кыт ка Мин си нең яны ңа әй лә неп кил гән дә Са ра ның 
бер уг лы бу лыр.

15 Са ра кур кып кал ган иде. Ул:
– Мин көл мә дем, – дип ак ла нып ма таш ты.
Әм ма Раб бы әйт те:
– Юк, көл дең, – ди де.

ИбраһимныңСәдүмөченялваруы
16 Ку нак лар, урын на рын нан то рып, Сә дүм гә та ба юл ал ды лар. Иб ра һим алар ны 

оза та кит те. 17 Раб бы әйт те: «Эш ләр гә җы ен ган эшем не ни гә Ми ңа Иб ра һим нан 
яше рер гә?! – ди де. – 18 Иб ра һим нә се лен нән һич шик сез бө ек һәм ку әт ле ха лык 
яра ла чак һәм җир йө зен дә ге ха лык лар ның һәм мә се аның аша фа ти ха ала чак. 19 Үзе-
нең угыл ла ры на һәм өй җә мә га те нә Раб бы юлын күн дер сен дип, алар ны туг ры һәм 
га дел бу лыр га өй рәт сен дип, һәм аңа бир гән вә гъ дәм не үтәр өчен, Иб ра һим ны 
сай ла дым Мин». 20 Ахыр да Раб бы әйт те:

– Сә дүм бе лән Га му ра явыз лык ка бат кан, гө наһ ла ры бик авыр дыр. 21 Шун да 
иңеп, Ми ңа ки леп иреш кән нең дөресме-түгелме, гө наһ ла ры бармы-юкмы икә нен 
бе лә чәк мен.

22 Юл чы лар, куз га лып ки теп, Сә дүм гә та ба юнәл де ләр. Әм ма Иб ра һим Раб бы-
ның хо зу рын да кал ды. 23 Иб ра һим, Аңа якын ла шып:

– Син тәкъ ва ны да яман бе лән бер гә юк итәр сең ме? – дип со ра ды. – 24 Бәл ки, бу 
шә һәр дә ил ле тәкъ ва ке ше бар дыр. Шул ил ле тәкъ ва га мәр хә мәт күр сәт ми чә, алар 
яшә гән җир не юк итәр сең ме ни? 25 Мон дый эш Син нән ерак тор сын. Яман ны да, 
тәкъ ва ны да бер тиң кү реп, тәкъ ва ны яман ке ше бе лән бер гә һә лак итү ең мөм кин 
тү гел! Бө тен дөнь я ның Хө кем че се мон дый га дел сез лек кә юл куй мас!

26 Раб бы әйт те:
– Әгәр Сә дүм шә һә рен дә тәкъ ва ил ле адәм та был са, Мин бу урын ны исән-имин 

кал ды ра чак мын, – ди де.
27 Иб ра һим:
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– Ме нә мин, туф рак вә көл бер адәм, Син Хуҗа-Хакимем бе лән сөй лә шеп сүз 
әй тер гә җөрь әт итәм, – ди де. – 28 Бәл ки, тәкъ ва лар ил ле гә ту лып җит мәс, биш 
ке ше гә ким рәк бу лыр. Шул биш ке ше гә ким бул ган өчен, бө тен шә һәр не ха рап 
итәр сең ме?

Раб бы:
– Әгәр ан да кы рык биш тәкъ ва ке ше не тап сам, шә һәр не ха рап ит мә я чәк мен, – 

дип җа вап бир де.
29 Иб ра һим янә со ра ды:
– Әгәр кы рык кы на ке ше бул са?
Раб бы:
– Кы рык кы на ке ше бул ган да да, ха рап ит мә я чәк мен, – ди де.
30 Иб ра һим:
– Һа ман үз сү зен сөй ли дип ачу лан ма, Хуҗа-Хакимем: бәл ки ан да утыз гы на 

тәкъ ва ке ше та бы лыр? – дип со ра ды.
Раб бы:
– Утыз гы на ке ше бул са да, ан дый эш не эш лә мә я чәк мен, – ди де.
31 – Ин де ме нә янә Син Хуҗа-Хакимемнән со рар га җөрь әт итәм, – ди де Иб ра-

һим. – Әгәр ан да егер ме ге нә тәкъ ва ке ше та был са?
Раб бы:
– Егер ме ге нә ке ше бул ган да да, шә һәр не ха рап ит мә я чәк мен, – дип җа вап бир де.
32 – Та гын бер мәр тә бә авыз ачып сүз әй т кә нем өчен ачу лан ма, Хуҗа-Хакимем, – 

ди де Иб ра һим. – Бәл кем, ан да тәкъ ва лар дан ун гы на ке ше та бы лыр?
Раб бы:
– Унау гы на бул ган да да, шә һәр не юк ит мә я чәк мен, – ди де.
33 Шу лай дип, Раб бы Иб ра һим бе лән әң гә мә сен тә мам ла ды да ки теп бар ды. Иб-

ра һим да ча ты ры на ки ре кайт ты.

СәдүмбеләнГамураныңһәлакәте

19 1 Кич ке як та әле ге ике фә реш тә Сә дүм гә ки леп җит те. Бу ва кыт Лут сшә һәр 
кап ка сы янын да уты ра иде. Юл чы лар ны кү рү гә, ул кар шы лар га дип ая гү рә 

бас ты һәм җир гә ка дәр ба шын иеп сә лам бир де. 2 Ан на ры:
– Әфән де лә рем, ко лы гыз ның өе нә рә хим ите гез, – ди де. – Аяк ла ры гыз ны юар-

сыз, без дә төн ку нып, ир тә ге сен янә юлы гыз ны дә вам итәр сез.
Фә реш тә ләр:
– Юк, без урам да төн ку на чак быз, – ди де ләр.
3 Лә кин Лут бик нык кыс та гач, алар өй гә кер де ләр. Лут та бын җәй де, тө че ка-

мыр дан ик мәк пе шер де. Фә реш тә ләр аша ды лар.
4 Ку нак лар йок лар га әле ят ма ган нар да иде, шул ва кыт Сә дүм нең бө тен та ра-

фын нан җы ел ган ир хал кы, олы сын нан алып ке че се нә ка дәр, Лут ның өен чол гап 
ал ды. 5 Лут ны ча кы рып, алар:

– Си ңа төн ку нар га кер гән адәм нәр кай да? – дип со ра ды лар. – Чык сын нар, 
нин ди икән нә рен та тып бе лик.

6 Лут, алар яны на чы гып, үз ар тын нан өе нең ише ген бик ләп куй ды.
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7 – Кар дәш лә рем, зин һар, яман лык эш лә мә гез, – ди де ул. – 8 Ме нә, ми нем ир 
күр мә гән ике кы зым бар; яны гыз га шу лар ны чы га рам, алар бе лән те лә гә не гез не 
эш лә гез; әм ма бу адәм нәр гә ти мә гез, чөн ки алар ми нем өй ку нак ла рым.

9 Лә кин сә дүм ле ләр аңа:
– Мон да рак кил! – ди де ләр. Әйт те ләр: – Бу адәм би ре гә чит тән кил гән бер 

кил ме шәк тер, ә үзен әнә нин ди ху җа итеп са ный! Хә зер без си не ку нак ла ры ңа 
ка ра ган да да яман рак эш кә ду чар итәр без.

Шу лай дип, Лут ка та ба якын лаш ты лар һәм өй гә бә реп кер мәк че бул ды лар. 
10 Әм ма ишек тән ку нак адәм нәр нең кул ла ры су зы лып, Лут ны өй эче нә тар тып 
керт те ләр дә ишек не эч тән бик ләп куй ды лар, 11 ә ишек кар шы на җы ел ган нар ны, 
олы сын нан алып ке че се нә ка дәр, һәм мә се нең күз лә рен су кы рай тып, ишек не та ба 
ал мас тай ха фа лы хәл гә тө шер де ләр.

12 Әле ге ике ку нак Лут ка әйт те ләр:
– Си нең мон да та гын кем нә рең бар? Ки я вең ме, угыл ла рың, кыз ла рың мы – кем 

ге нә бул са да, якын ти еш ле һәм мә ке шең не шә һәр дән чит кә алып чык! 13 Чөн ки без 
бу шә һәр не юк итә чәк без. Бу шә һәр хал кы ның явыз лык ла ры Раб бы га ише тел де. 
Раб бы без не шә һәр не юк итәр гә дип җи бәр де.

14 Лут, өен нән чы гып, үзе нең кыз ла рын ха тын лык ка ала сы кияү егет ләр гә:
– То ры гыз, бу җир не таш лап ки те гез! – ди де. – Чөн ки Раб бы бу шә һәр не юк 

итә чәк.
Әм ма кияү егет ләр гә Лут ның сүз лә ре ша яр ту бу лып то ел ды. 15 Таң бе лен гәч, 

фә реш тә ләр Лут ны ашык ты ра баш ла ды лар:
– Ха ты ның ны һәм яның да гы ике кы зың ны ал да тиз рәк мон нан кит! – ди де-

ләр. – Юк са гө наһ лы шә һәр бе лән бер гә син дә һә лак бу лыр сың.
16 Лут ак рын кый мыл да ды. Шу ңа кү рә әле ге адәм нәр, Раб бы ның Лут ка бул ган 

ми һер бан лы лы гы на та я нып, аны һәм ха ты ны бе лән ике кы зын кул тык лап ал ды-
лар да шә һәр чи те нә алып чык ты лар. 17 Шә һәр чи те нә чы гып җит кәч, адәм нәр нең 
бер се Лут ка әйт те:

– Җа ның ны кот ка рыйм ди сәң, тиз рәк кач мон нан, ар ты ңа бо ры лып ка ра ма, бер 
җир дә дә тук та лыш яса ма! – ди де. – Тау лар ара сы на ка чып, җа ның ны кот ка рып кал.

18 Әм ма Лут:
– Юк, әфән дем, – дип кар шы төш те. – 19 Ме нә мин, Си нең ко лың, кү ңе ле ңә 

хуш кил гән бән дә мен: җа ным ны кот ка рам дип, Син ми ңа зур иге лек күр сә тә сең. 
Лә кин мин тау лар га ка дәр ба рып өл ге рә ал мам, ми не ба ры бер бә ла һәм үлем ку ып 
җи тәр. 20 Әнә, якын да кеч ке нә бер шә һәр чек кү ре нә, ан да ба рып җи тү җи ңел рәк. 
Рөх сәт ит, шун да ка чыйм да җа ным ны кот ка рыйм.

21 Фә реш тә ләр нең бер се әйт те:
– Ярый, бу те лә ге ңә дә ри за мын, син әй т кән ул шә һәр чек не юк ит мә мен, – 

ди де. – 22 Тиз бул, шун да ка чып кит! Чөн ки син ан да ба рып җит ми то рып, Мин 
эшем не баш ка ра ал мыйм.

Шун нан соң бу шә һәр не Со гар* дип ата ды лар.

* 19:22 Согар– яһүд чә «ке чек» мәгъ нә сен дә. 
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23 Җир йө зе нә ко яш чы гып кил гән ва кыт та Лут Со гар га ба рып җит те. 24 Һәм 
Раб бы Сә дүм бе лән Га му ра өс те нә күк тән ут лы кү керт яң гы ры яу дыр ды, 25 бу шә-
һәр ләр не, ан да яшәү че ләр не, бө тен тирә-юньне туф рак та гы үсем лек лә ре бе лән 
бер гә юк ит те. 26 Лут ның ха ты ны исә, юл да бар ган да, ар ты на бо ры лып ка ра ды да 
шун дук тоз ба га на сы на әве рел де.

27 Иб ра һим, таң бе лән то рып, өнен дә Раб бы хо зу рын да ба сып тор ган урын га кит те. 
28 Сә дүм бе лән Га му ра ны, бө тен тирә-юньне кү зен нән ки че реп, шу ны күр де: җир 
өс тен нән һа ва га мич мор җа сын нан чык кан сы ман тө тен кү тә ре лә иде.

Лутһәманыңкызлары
29 Шу лай бул ды ки, бө тен бу ти рә шә һәр лә рен юк итәр гә җы ен ган да, Ал ла һы 

Иб ра һим ны хә те рен дә тот ты һәм һә лак ите лә се шә һәр дә яшә гән Лут ны һә ла кәт 
мәй да нын нан чит кә чы гар ды. 30 Лут исә Со гар да то рып ка лу дан кур ка иде, шун-
лык тан ул, ике кы зын ияр теп, шә һәр дән тау лар ара сы на кү чеп кит те һәм шун да 
мә га рә дә кыз ла ры бе лән яши баш ла ды.

31 Бер көн не олы кы зы ке че се нә әйт те:
– Ата быз кар тай ган, – ди де, – һәм, бө тен дөнья йо ла сы бу ен ча, мон да без нең 

ян га ир бу лып ке рә чәк бү тән ке ше юк. 32 Әй дә, әти гә шә раб эчер теп исер тик тә 
яны на ке реп йок лап чы гыйк, шул рә веш чә, әти дән ыруг-нәселебезне дә вам ит те рик.

33 Шул кич не кыз лар ата ла ры на шә раб эчер де ләр. Олы кыз ата сы яны на ке реп 
йок лап чык ты. Ата ке ше аның кай чан яны на ке реп ят ка нын да, кай чан то рып чы-
гып кит кә нен дә бел мә де.

34 Икен че көн не кыз лар ның олы сы се ңе ле се нә әйт те:
– Ме нә, мин ки чә әти ем янын да йок лап чык тым, – ди де. – Бу кич не дә аңа шә раб 

эчер тик – син дә яны на ке реп йок лап чы гар сың, шу лай әти дән ыруг-нәселебезне 
дә вам ит те рик.

35 Бу кич не дә әти лә рен шә раб эчер теп исерт те ләр. Ке че кыз әти се ята гы на ке-
реп йок лап чык ты. Ата ке ше аның кай чан яны на ке реп ят ка нын да, кай чан то рып 
чы гып кит кә нен дә бел мә де.

36 Лут ның ике кы зы шу лай үз ата ла рын нан йөк ле бул ды лар. 37 Олы кыз бер 
угыл тап ты, аңа сМә аб* дип исем куш ты. Ул – бү ген ге мә а би ләр ыру гы ның нә сел 
ата сы дыр. 38 Ке че кыз шу лай ук бер угыл тап ты, аңа Бен-Амми* дип исем куш ты. 
Ул – бү ген ге ам мо ни ләр ыру гы ның нә сел ата сы дыр.

ИбраһимбеләнӘбумәлик

20 1 Иб ра һим, ан нан көнь як ка та ба юл алып, Ка дыш бе лән Шур шә һәр лә ре 
ара сын да гы да ла җир ләр гә ба рып ур наш ты; ва кыт лы ча Ге рар да да яшә де. 

2 Ха ты ны Са ра ха кын да Иб ра һим:
– Бу ми нем кыз кар дә шем, – дип та ныш ты ра иде.

* 19:37 Мәаб– яһүд чә «ата дан» мәгъ нә сен дә. 
* 19:38 Бен-Амми– яһүд чә «хал кым ның уг лы» мәгъ нә сен дә. 
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Шун нан соң Ге рар пат ша сы Әбу мә лик, ке ше җи бә реп, Са ра ны үзе нә ал дыр ды. 
3 Әм ма бер төн не, Әбу мә лик нең тө ше нә ке реп, Ал ла һы аңа әйт те:

– Бу ха тын ны үзе ңә ал ган өчен, си не үлем кө тә, чөн ки ул баш ка ке ше ха ты ны-
дыр, – ди де.

4 Әбу мә лик исә ха тын га ка гыл ма ган иде, ул әйт те:
– Йа Хуҗа-Хакимем, Син га еп сез бер ка вем не юк ит мәк че сең ме? – ди де. – 5 «Бу 

ха тын – ми нем кыз кар дә шем», – дип, Иб ра һим ми ңа үзе үк әйт те бит? Ха ты ны да 
Иб ра һим ны: «Бу ми нем абы ем дыр» – дип та ныш тыр ды. Мин мо ны саф кү ңел дән 
эш лә дем, ми нем кул ла рым чис та.

6 – Саф кү ңел дән эш лә гән икә нең не бе ләм, – ди де Ал ла һы Әбу мә лик кә тө шен-
дә. – Шу ңа кү рә Мин си не Ми нем ал да гө наһ лы эш кы лу дан ты еп кал дым – си-
нең та раф тан ха тын га кул ти дер т мә дем. 7 Ин де ха тын ны ху җа сы на ки ре кай та рып 
бир, чөн ки аның ире – пәй гам бәр дер, ул си нең өчен до га кы лып, си не үлем нән 
кот ка рыр. Ки ре кай та рып бир ми сең икән, ул чак та, бе леп тор, си нең үзең не дә, 
хал кың ны да үлем кө тә.

8 Әбу мә лик, ир түк то рып, хез мә тен дә ге адәм нәр не җый ды да алар га бул ган хәл не 
сөй ләп бир де. Ке ше ләр не дәһ шәт ле кур ку би ләп ал ды. 9 Әбу мә лик, Иб ра һим ны 
ча кыр тып, әйт те:

– Син без не ниш ләт тең? – ди де. – Ми ңа һәм мәм лә кә тем өс те нә шун дый зур 
бә ла ки те рер дәй нин ди гө наһ лы эш кыл дым мин си ңа? Мон дый эш не тик то мал-
дан эш лә ми ләр!

10 Шу лай дип, Әбу мә лик Иб ра һим нан со ра ды:
– Сә бә бе нәр сә, ни гә син мо ны эш лә дең?
11 Иб ра һим җа вап бир де:
– Сә бә бе шул дыр: сез нең мон да Ал ла һы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү юк, шун-

лык тан ха ты ным ар ка сын да ми не үте рер ләр дип уй ла дым. 12 Ул чын нан да ми нем 
кыз кар дә шем дер – ата быз бер үк, ана ла ры быз гы на баш ка. Ахыр дан ул ми нем ха-
ты ным бул ды. 13 Ал ла һы ми не гор бәт кә чы га рып җи бәр гән чак та, мин ха ты ны ма 
әйт тем: «Үте неп со рыйм, нин ди ге нә урын га ба рып чык сак та, син ми нем хак та: 
„Бу ми нем абы ем“, – дип сөй лә», – ди дем.

14 Әбу мә лик Иб ра һим га ха ты нын ки ре кай тар ды. Мо ның өс те нә вак һәм эре 
тер лек тән мал-туар, кол ха тын нар һәм кол ир ләр бү ләк ит те. 15 Һәм әйт те:

– Ме нә, мәм лә кә тем си нең кар шың да – кай да те ли сең, шун да ут рак тор мыш 
ко рып яшә, – ди де.

16 Са ра га да әйт те:
– Ме нә, мин си нең абы е ңа мең кө меш* бир дем, – ди де. – Бу си ңа баш бөр кән-

че ге, яның да гы бар ке ше гә ул си нең гө наһ сыз икән ле гең не күр сә теп то рыр.
17 Иб ра һим Ал ла һы дан мә дәт* со рап до га кыл ды, һәм Ал ла һы Әбу мә лик нең үзен 

дә, ха ты нын һәм җа ри я лә рен дә си хәт лән дер де; ха тын нар ба ла та ба баш ладылар. 

* 20:16 Меңкөмеш– 11,5 кг. 
* 20:17 Мәдәт– яр дәм, бу лыш лык. 
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18 Чөн ки Раб бы Иб ра һим ның ха ты ны Са ра ар ка сын да Әбу мә лик йор тын да гы 
бар лык хатын-кызны кы сыр кыл ган иде.

Исхакныңтууы

21 1 Раб бы, әй т кән сү зен үтәп, Са ра га як ты чы ра ен күр сәт те – бир гән вәгъ дә-
сен га мәл гә ашыр ды. 2 Са ра йөк кә уз ды һәм Иб ра һим ның кар т лык кө нен-

дә, аңа нәкъ ме нә Ал ла һы ал дан әй теп куй ган ва кыт та, дөнь я га бер угыл ки тер де. 
3 Иб ра һим үз ха ты ны Са ра дан ту ган уг лы на Ис хак дип исем куш ты 4 һәм, Ал ла һы 
куй ган шар т ны үтәп, туу ы ның си ге зен че кө нен дә уг лы Ис хак ны сөн нәт кә утырт-
ты. 5 Уг лы Ис хак ту ган да, Иб ра һим га йөз яшь иде. 6 Са ра:

– Ал ла һы ми нем йө зем не шат-көләч ит те, – ди де. – Ми не ишет кән һәр кем үзен 
шу лай ук шат-көләч итеп то я чак.

7 Әйт те:
– Са ра ба ла име зә чәк, дип, Иб ра һим га кем сөй ли алыр иде?! Ме нә, шу шы яшем-

дә мин аңа бер угыл тап тым.

ҺаҗәрбеләнИсмәгыйльнеңкуылуы
8 Ба ла үсә төш кәч, аны ими дән аер ды лар. Ис хак ны ими дән аер ган көн не Иб ра-

һим зур мәҗ лес җый ды.
9 Бер ва кыт Са ра, Иб ра һим ның ми сыр лы Һа җәр дән ту ган уг лы Ис мә гыйль авы-

зын нан мыс кыл лы сүз ләр ише теп, 10 Иб ра һим га әйт те:
– Бу кол ха тын ны уг лы бе лән бер гә ку ып җи бәр! – ди де. – Кол ха тын ның уг лы 

ми нем уг лым Ис хак ми ра сы на дәгъ ва кы лыр лык бул ма сын!
11 Иб ра һим по ша ман га кал ды, чөн ки Ис мә гыйль дә аның үз уг лы иде. 12 Әм ма 

Ал ла һы Иб ра һим га әйт те:
– Уг лың бе лән җа ри яң өчен кай гыр ма, – ди де. – Һәр нәр сә дә Са ра си ңа ни әйт сә, 

шу ны тың ла. Чөн ки си нең то кы мың Ис хак бе лән дә вам ите лә чәк. 13 Җа ри яң нән 
ту ган уг лың нан да бер ка вем бар лык ка ки те рер мен, чөн ки ул да си нең нә сел ор-
лы гын дә вам итү че дер.

14 Иб ра һим ир тә ге сен таң бе лән тор ды, ик мәк һәм бер тур сык су әзер ләп, Һа-
җәр нең иң ба шы на ас ты һәм аны уг лы бе лән бер гә өй дән чы га рып җи бәр де. Һа җәр, 
Беер-Шеба чү ле нә юл алып, шун да ада шып йөр де. 15 Тур сык та эчәр су бет кән нән 
соң, Һа җәр, уг лын бер ку ак лык кү лә гә сен дә кал ды рып, 16 бер җәя угы очып җи-
тәр дәй ара га чит кә рәк кит те дә җир гә утыр ды. «Ба лам ның үлем га за бын кү рер гә 
те лә мим!» – дип, ул шу лай уг лы кар шы сын да утыр ган хәл дә үкереп-үкереп елар га 
то тын ды. 17 Угъ лан ның өн-авазы Ал ла һы га ба рып иреш те. Ал ла һы ның фә реш тә се, 
күк ләр дән хә бәр би реп:

– Си ңа ни бул ды, Һа җәр? – дип эн дәш те. – Ку рык ма! Ал ла һы си нең елап ят кан 
уг лың ның та вы шын ишет те. 18 Тор, уг лың ны да тор гыз, аны ку лын нан җи тәк лә. 
Мин аны бө ек бер ха лык ның нә сел ата сы итә чәк мен.

19 Ал ла һы Һа җәр нең күз лә рен ач ты, һәм Һа җәр ту лы су лы бер кое ны күр де; ба-
рып, тур сы гы на су ту тыр ды да уг лы на эчәр гә бир де.
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20 Угъ лан, Ал ла һы мәр хә мә те бе лән буй җи теп, чүл дә көн кү рә баш ла ды, укчы-
мәргән бул ды. 21 Ул Па ран ди гән чүл дә яшә де. Әни се аңа ха тын ны Ми сыр илен нән 
та бып бир де.

ИбраһимбеләнӘбумәликнеңүзаракилешүанты
22 Шул за ман нар да бул ган хәл ләр ки, Әбу мә лик үзе нең гас кәр ба шы Пи күл бе лән 

бер гә Иб ра һим кар шы на ки леп:
– Си нең һәр эш лә гән эшең Ал ла һы кат на шын да эш лә нә, – ди де. – 23 Ин де ме нә: 

«Ал ла һы – Үзе ша һит тыр! Си нең үзең не дә, уг лың һәм онык ла рың ны да рән җет-
мәм», – дип ант ит! Си ңа ми нем мө га мә ләм ях шы бул га ны ке бек, син дә ми ңа һәм 
үзең ку нак бу лып яшә гән ил гә шун дый ук ях шы мө га мә ләң не күр сәт.

24 Иб ра һим:
– Ант итәм! – ди де. 25 Ан на ры: – Кол ла рың ми нем су ала тор ган ко ем ны тар тып 

ал ды лар, – дип, Әбу мә лик кә үп кә сен дә бел дер де.
26 Әбу мә лик исә:
– Ан дый эш не кем эш лә гән дер, мин бел мим, – ди де. – Син бит бу ту ры да ми ңа 

әй т мә дең. Мин мо ны бү ген бе рен че мәр тә бә ише тәм.
27 Иб ра һим вак һәм эре тер лек тән Әбу мә лик кә мал бир де, шул рә веш тә алар ки-

ле шү яса ды лар. 28 Вак тер лек кө тү ен нән җи де баш са рык бә рә нен Иб ра һим мах сус 
ае рып куй ган иде. 29 Әбу мә лик:

– Бу җи де баш са рык бә рә нен ае рып ку ю ның мәгъ нә се нәр сә дә? – дип со ра ды.
30 Иб ра һим әйт те:
– Ми нем кул дан си ңа тап шы рыл ган бу җи де са рык бә рә не әле ге кое ны мин үзем 

ка зы ган икән лек нең ша һә дә те бу лыр, – ди де.
31 Алар ике се ант итеш кән бу урын шул көн нән Беер-Шеба* дип ата ла баш ла ды.
32 Беер-Шебада ки ле шү ясал ган нан соң, Әбу мә лик бе лән аның гас кәр ба шы Пи-

күл, юл га куз га лып, пе леш ти ләр җи ре нә ки ре әй лә неп кайт ты лар. 33 Иб ра һим исә 
Беер-Шебада бер та ма риск ага чы утырт ты һәм Раб бы га, ба кый* Ал ла га, до га ба гыш-
ла ды. 34 Пе леш ти ләр җи рен дә Иб ра һим кунак-мосафир бу лып озак го мер ки чер де.

АллаһыныңИбраһимнысынапкаравы

22 1 Шу лай бул ды ки, бу ва кый га лар дан соң Ал ла һы Иб ра һим ны сы нап ка-
рар га те лә де һәм аңа:

– Иб ра һим! – дип өн сал ды.
– Мин тың лыйм! – дип җа вап бир де Иб ра һим.
2 Ал ла һы әйт те:
– Бер дән бер сө ек ле уг лың Ис хак ны ал да Мо риа җи ре нә юл тот, Мин си ңа күр сәт-

кән тау га ба рып җит кәч, кор бан лык уча гы өс тен дә уг лың ны кор бан га ки тер! – ди де.
3 Иб ра һим ир тән таң бе лән тор ды, ишә ген ияр лә де, кор бан лык уча гы өчен утын 

яр ды да, уг лы Ис хак ны һәм үзе нең ике ко лын ияр теп, Ал ла һы күр сәт кән җир гә 

* 21:31 Беер-Шеба– яһүд чә «Ант кое сы» яки «Җи де ле кое» мәгъ нә сен дә. 
* 21:33 Бакый– мәң ге яшәү че. 
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ка рап, юл га чык ты. 4 Сә фәр нең өчен че кө нен дә Иб ра һим ерак тан ук бил ге лән гән 
тау ны күр де. 5 Иб ра һим үзе бе лән кил гән кол лар га:

– Сез шу шын да ишәк янын да ка лып то ры гыз, без исә ма ла ем бе лән тау га ба рып 
сәҗ дә кы лып ки лә без, – ди де.

6 Шу лай дип, кор бан лык уча гы өчен әзер лән гән утын ны уг лы Ис хак ка кү тәрт те 
дә, ку лы на пы чак һәм ут лы чы раг алып, икә ве бер гә тау га та ба кит те ләр. 7 Ис хак, 
ата сы на сүз ка тып:

– Әти ем! – ди де.
– Әйе, уг лым! – ди де Иб ра һим.
Ис хак:
– Ме нә утын да, ут та бар, ә кор бан лык бә рә не кай да соң? – дип со ра ды.
8 – Уг лым, кор бан лык бә рә нен Ал ла һы Үзе бо е рыр, – ди де Иб ра һим.
Алар шу лай икә ве бер гә юл ла рын дә вам ит тер де ләр. 9 Ал ла һы күр сәт кән тау га 

ки леп җит кәч, Иб ра һим кор бан лык уча гы өчен урын әзер лә де, шул урын га утын 
агач ла рын те зеп өй де дә кул-аяклары бәй лән гән Ис хак ны утын өе ме өс те нә су зып 
ят кыр ды 10 һәм, уг лын су яр өчен дип, пы чак лы ку лын ал га та ба суз ды. 11 Әм ма 
шул чак Раб бы ның фә реш тә се күк ләр дән өн са лып:

– Иб ра һим! Иб ра һим! – дип эн дәш те.
– Әйе, тың лыйм! – дип җа вап бир де Иб ра һим.
12 Фә реш тә әйт те:
– Су зыл ган ку лың ны ки ре ал, уг лы ңа бер ни дә эш лә мә! – ди де. – Ин де Мин 

бел дем: син Ал ла һы дан кур ка сың, Аны хөр мәт итә сең, Ми нем хак ка үзең нең бер-
дән бер уг лың ны да кор бан итәр гә әзер сең икән.

13 Иб ра һим, ба шын кү тә реп, тирә-ягына күз таш ла ды һәм арт кы як та гы әрә мә-
лек тә мө ге зе элә геп чә бә лән гән бер са рык тә кә сен күр де. Иб ра һим, ба рып, са рык 
тә кә сен алып кил де дә уг лы уры ны на кор бан га ки тер де. 14 Шун нан соң Иб ра һим 
бу урын га «Ал ла һы Үзе бо е рыр» дип исем куш ты. Хә зер әй те лә тор ган «Ал ла һы 
та вын да бо е ры лыр» ди гән гый ба рә шун нан ки лә.

15 Раб бы ның фә реш тә се, күк ләр дән янә өн са лып, Иб ра һим га икен че мәр тә бә 
эн дәш те. 16 Әйт те:

– Раб бы бел дер де ки, Үз За тым нан ант итәм, ди де, үзең нең бер дән бер уг лың ны 
кыз ган мый ча, бу эш кә бар га ның өчен,

17 Мин си ңа фа ти ха өс те нә фа ти ха би рә чәк мен,
нә сел ва рис ла рың ны күк тә ге йол дыз лар
һәм диң гез ярын да гы ком бөр тек лә ре са нын ча ишәй тә чәк мен.
Си нең нә сел ва рис ла рың
дош ман на рың ның шәһәр-калаларын үз лә ре нә ми лек итә чәк.

18 Ми нем өн-авазымны ише теп, Ми не тың ла га ның өчен,
җир йө зен дә ге ха лык лар ның һәм мә се
си нең то кы мың аша фа ти ха ала чак, – ди де.

19 Шун нан соң Иб ра һим кол хез мәт че лә ре яны на кил де. Алар бе лән бер гә кай тыр 
юл га чы гып, Беер-Шебага юнәл де һәм шун да яшәр гә кал ды.
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Нахорныңугыллары
20 Бу ва кый га лар дан соң Иб ра һим га хә бәр җит кер де ләр: «Бер ту ган кар дә шең 

На хор үзе нең ха ты ны Мил кә дән си гез угыл ата сы бул ды: 21 бе рен че уг лы Утс, аның 
эне лә ре Буз, Кы му ил (Арам ның ата сы), 22 Кә сед, Ха зу, Пил даш, Ид лаф һәм Бе ту ил». 
23 Бе ту ил – Рә би ка ның ата сы иде. Бу си гез угыл ны Иб ра һим ның кар дә ше На хор га 
ха ты ны Мил кә та бып бир де. 24 Рев ма исем ле җа ри я сен нән На хор ның та гын Те бах, 
Гә хәм, Та хаш һәм Мә га кәһ ди гән ба ла ла ры ту ды.

Сараныңвафатыһәмдәфенкылынуы*

23 1 Са ра йөз дә егер ме җи де ел яшә де. Аның го ме ре әнә шул ка дәр ле бул ды. 
2 Са ра Кән ган җи рен дә, бү ген Хеб рун дип ата лып йөр гән Кыръят-Арбада 

ва фат бул ды. Һәм Иб ра һим, Са ра ның баш очын да елап уты рыр өчен, шун да кил де. 
3 Соң ра, мә ет не кал ды рып, Хит угыл ла ры на бо лай дип мө рә җә гать ит те:

4 – Мин сез нең ара да чит тән кил гән бер кил ме шәк мен. Җә мә га тем нең мә е тен 
дә фен кы лыр өчен, ми ңа үз җи ре гез дән хо су сый ми лек итеп ка бер лек уры ны би-
ре гез, – ди де.

5 Хит угыл ла ры Иб ра һим га җа вап итеп әйт те ләр:
6 – Ху җа быз әфән де, без не тың ла: син без нең ара да код рәт ле бер юл баш чы дыр. 

Җә мә га тең нең мә е тен ка бер лек лә ре без нең иң ях шы ди гә не нә дә фен кыл. Без нең 
ара да, җә мә га тең нең мә е тен дә фен кы лыр өчен, ка бер лек уры ны би рү гә бе рәү дә 
кар шы кил мәс, – ди де ләр.

7 Иб ра һим, то рып, Хит угыл ла ры на ба шын иеп, рәх мә тен бел дер де. 8 Ан нан 
әйт те алар га:

– Әгәр мәр хү мә җә мә га тем не мон да дә фен кы лу ы ма кар шы кил ми сез икән, ул 
чак та сез, ише тә сез ме, ми нем өчен ри за лык со рап, Со хар уг лы Эф рон га мө рә җә-
гать ит сә гез иде. 9 Ул үзе нең басу-җирләре ба шын да гы Мах пе ла мә га рә сен сез нең 
ал да ми ңа са тып бир сен иде, мин аңа җи тәр лек микъ дар да ак ча тү ләр идем. Мә га рә 
ми нем үз мил кем бул гач, мин ан да ка бер лек ясар идем, – ди де.

10 Хит ти Эф рон исә шун да үз хал кы ара сын да уты ра иде. Һәм ул, үзе нең шә һәр 
кап ка сы яны на җы ел ган хит ти ләр нең һәм мә се нә ише те лер лек итеп, Иб ра һим га 
бо лай дип җа вап бир де:

11 – Юк, ху җам әфән де, тың ла ми не: мин си ңа мә га рә не дә, мә га рә тор ган җир-
не дә буш ка би рәм, хал кым ның угыл ла ры ал дын да алар ны си ңа бү ләк итәм. Күм 
шун да мәр хү мәң не, – ди де.

12 Иб ра һим, Хит хал кы на рәх мә тен бел де реп, янә ба шын иде һәм, 13 җы ел ган 
ке ше ләр нең һәм мә се нә ише те лер лек итеп, Эф рон га әйт те:

– Сү зем не тың ла чы: җир өчен мин си ңа кө меш би рәм, кө меш не ал да, җә мә га-
тем нең мә е тен мин шун да дә фен кы лыр мын, – ди де.

14 Җа ва бын да Эф рон Иб ра һим га бо лай ди де:

* Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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15 – Ху җам әфән де! Тың ла ми не: җир нең бә һа се кө меш бе лән ни ба ры дүрт йөз 
шә кыл* то ра; ми нем өчен дә, си нең өчен дә күп ме ни бу?! Җә мә га тең не җир лә әй дә.

16 Иб ра һим Эф рон ның тәкъ ди мен ка бул ит те: хит ти ләр ал дын да Эф рон үзе бил-
ге лә гән һәм сәү дә ке ше лә ре ара сын да ка бул ител гән авыр лык үл чә ме бе лән аңа 
дүрт йөз шә кыл кө меш бир де.

17 Шу лай итеп, Мәм ре янә шә сен дә ге Мах пе ла да Эф рон би ләп тор ган җир мәй-
да ны, мә га рә се, бө тен агач ла ры бе лән бер лек тә, 18 шә һәр кап ка сы яны на җы ел ган 
хит ти ләр нең күз ал дын да Иб ра һим ның ку лы на күч те. 19 Бу хәл ләр дән соң Иб ра һим 
үзе нең мәр хү мә җә мә га тен, ха ты ны Са ра ны, Кән ган җи ре нең хә зер Хеб рун дип ата-
лып йөр гән Мәм ре янә шә сен дә ге Мах пе ла кы ры мә га рә се нә дә фен кыл ды. 20 Әнә 
шу лай хит ти ләр нең бер мәй дан җир би лә мә се һәм ан да гы мә га рә ка бер лек уры ны 
сый фа тын да хит ти ләр дән Иб ра һим га хо су сый ми лек бу лып күч те.

ИсхакһәмРәбика

24 1 Иб ра һим ин де олы яшь ләр дә, бик кар тай ган иде. Раб бы аны бө тен як тан 
мө ба рәк кыл ган иде. 2-3 Иб ра һим үз өен дә ге бө тен нәр сә бе лән ида рә итү че 

иң өл кән кол хез мәт че сен ча кы рып әйт те:
– Уг лым Ис хак ка ара ла рын да мин яши тор ган Кән ган хал кы кыз ла рын нан ха-

тын ал дыр ма! Ку лың ны ми нем бо ты ма куй да күк вә җир не бар ит кән Раб бы Ал ла 
кар шы сын да шул хак та ант ит! – ди де. – 4 Син ми нем ту ган җи ре мә, үз хал кым 
иле нә ба рып, уг лым Ис хак ка ха тын ны шун нан алып кайт!

5 Кол хез мәт че Иб ра һим нан:
– Бәл кем, ан да гы кыз ми нем бе лән бер гә мон да ки лер гә те лә мәс? Ул чак та мин 

си нең уг лың ны шун да, син ту ган җир гә оза тып җи бә рер гә ти еш ме? – дип со ра ды.
6 – Сак бул, уг лым ны ан да җи бәр мә! – дип җа вап бир де Иб ра һим. – 7 Ми не атам 

йор тын нан, ту ган җи рем нән алып чык кан, «Бу җир ләр не нә сел ва рис ла ры ңа би-
рәм!» дип, ми ңа ант-карарын иреш тер гән Раб бы, күк ләр нең Ал ла сы, син нән ал да 
ан да Үзе нең фә реш тә сен күн де рер, һәм син ми нем уг лы ма ха тын ны шул ил дән 
алып кай тыр сың. 8 Әгәр дә ин де кә ләш кыз си нең бе лән мон да ки лер гә те лә мә сә, 
син ми ңа бир гән әле ге ан тың нан азат бу лыр сың; тик уг лым ны гы на ан да җи бәр мә.

9 Кол хез мәт че, ху җа сы Иб ра һим ның бо ты на ку лын ку еп, шул хак та аңа ант ит те. 
10 Ан нан соң, ху җа сы ның дөя кө тү ен нән ун дөя алып, юл га чык ты. Аның ку лын да 
шу лай ук ху җа сы бир гән төр ле кыйм мәт ле әй бер ләр бар иде. Ул Арам-Наһараимгә*, 
ан да На хор яшә гән шә һәр гә ка рап юл тот ты. 11 Ба рып җит кәч, кич кы рын, шә һәр 
чи тен дә ге бер кое янын да дө я лә рен тук тат ты. Хатын-кыз хал кы ның кое га су алыр га 
ки лә тор ган ва кы ты иде бу.

12 Мо са фир адәм:
– Йа Раб бы, ху җам Иб ра һим ның Ал ла сы, ял ва ра мын: ми нем ху җам Иб ра һим 

әфән де гә мәр хә мә тең не күр сәт, ми не аның те лә гә не бе лән оч раш тыр! – ди де. – 
13 Ме нә мин кое янын да ба сып то рам, шә һәр ке ше лә ре нең кыз ла ры хә зер мон да 

* 23:15 Шәкыл– 10 гр. 
* 24:10 Арам-Наһараим– Ме со по та ми я нең төньяк-көнбатыш өле ше. 
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су алыр га ки лер ләр. 14 Шу лар ның бер се нә: «Кая, чүл мә гең не ян тай та төш әле, су 
эчим че», – дип мин әй т кәч, ул: «Эч-эч, мин си нең дө я лә ре ңә дә эчәр гә су би рер-
мен», – ди сә, Ис хак ко лы ңа Син на сыйп ит кән ха тын ме нә шул бу лыр. Шун нан 
мин Си нең ху җам әфән де гә нин ди мәр хә мәт ле бу лу ың ны бе лер мен.

15 Мо са фир адәм үз ал ды на шу лай укы нып тор ган ара да, кое юлын да Рә би ка кү-
рен де. Иб ра һим эне се На хор ның Мил кә дән ту ган уг лы Бе ту ил кы зы иде бу. Рә би ка 
иң ба шы на су чүл мә ге кү тәр гән иде. 16 Рә би ка төскә-биткә чи бәр, әле ир күр мә гән 
гыйф фәт ле кыз иде. Ул, тү бән тө шеп, чүл мә ге нә су чу мы рып ал ды да өс кә кү тә рел де.

17 Мо са фир адәм, кыз кар шы сы на йө ге реп ки леп:
– Кая, чүл мә гең нән бе раз су эчим че, – ди де.
18 Кыз:
– Эч, әфән дем, – дип, чүл мә ген иң ба шын нан ку лы на алып, мо са фир га эчәр гә 

бир де.
19 Мо са фир адәм эчеп туй гач, кыз:
– Кое дан та шып, мин си нең дө я лә ре ңә дә су ны туй ган чы эче рим әле, – дип өс тә де.
20 Һәм чүл мә ген дә кал ган су ны ко ла ша га бу шат ты да, янә дән су алып ки лер гә 

дип, кое га та ба ашык ты. Шул рә веш чә, бар лык дө я ләр гә су та шып эчерт те. 21 Мо-
са фир адәм, үзе нең бу сә фә ре Раб бы ның их ты я ры бе лән эшләнгәнме-юкмы икә нен 
аң лар га те лә гән дәй, кыз га дәш ми чә уй ла нып ка рап тор ды.

22 Дө я ләр су эчеп туй гач, кыз га би рер өчен, мо са фир адәм яр ты шә кыл авыр-
лы гын да ал тын бо рын ал ка сы һәм ун шә кыл авыр лы гын да ике да нә ал тын кул 
бе лә зе ге чы гар ды. 23 Һәм со ра ды:

– Әйт әле: кем кы зы син? Атаң өен дә, төн ку нып чы гар өчен, без гә урын бул-
мас мы икән? – ди де.

24 – Мин На хор ның Мил кә дән ту ган уг лы Бе ту ил нең кы зы бу ла мын, – дип җа-
вап бир де кыз. 25 Ан нан өс тәп әйт те: – Без дә са лам һәм мал азы гы җи тәр лек. Төн 
ку нар өчен, урын да бу лыр, – ди де.

26 Мо са фир адәм, җир гә ка дәр ба шын иеп, Раб бы га шөк ра на кыл ды. 27 Һәм әйт-
те: «Ми нем ху җам Иб ра һим әфән де нең Раб бы Ал ла сы на мак тау бул сын! Ул ми нем 
ху җам ны Үзе нең мәр хә мә тен нән мәх рүм ит мә де, аңа туг ры кал ды! Раб бы ми не ту ры 
юл бе лән ху җам ның кар дә ше яшә гән йорт ка ки те реп җит кер де», – ди де. 28 Рә би ка 
йөгерә-чаба ана сы ның өе нә кайт ты да бар лык бу хәл ләр не сөй ләп бир де. 29 Рә би-
ка ның Ла бан исем ле бер ту ган кар дә ше бар иде. Ла бан тиз ге нә өй дән чык ты да, 
мо са фир ны кү рер гә дип, кое яны на ашык ты. 30 Се ңе ле се ку лын да гы бе лә зек ләр 
бе лән ал ка ны күр гәч, һәм се ңе ле се аңа мо са фир ның әй т кән сүз лә рен иреш тер гәч, 
Ла бан ның бу ке ше не кү рә се кил де.

Ин де ме нә ул ке ше дө я лә ре бе лән бер гә кое янын да ба сып то ра. 31 Ла бан мо са-
фир га әйт те:

– И Раб бы ның мө ба рәк бән дә се, ник син шә һәр чи тен дә ба сып то ра сың, әй дә, 
түр дән уз, – ди де. – Мин си нең өчен өй һәм дө я лә рең өчен урын әзер ләп куй дым.

32 Мо са фир адәм өй гә кер де. Ла бан, дө я ләр не ту га рып, алар га са лам һәм азык 
бир де, мо са фир га һәм аның янын да гы ке ше ләр гә аяк юар өчен су ки тер де. 33 Ашар га 
тәкъ дим ител гәч, мо са фир әйт те:
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– Ни өчен кил гә нем не аң лат мый ча, ашар га утыр ма я чак мын, – ди де.
Аңа:
– Алай са, аң лат, – ди де ләр.
34 Мо са фир сөй ли баш ла ды:
– Мин – Иб ра һим ның кол хез мәт че се мен, – ди де. – 35 Раб бы ми нем ху җам 

әфән де не мө ба рәк кыл ды, аны олуг мал-мөлкәт ия се ит те: аңа эре һәм вак тер лек, 
алтын-көмеш, кол ир вә кол хатын-кызлар, дөя һәм ишәк ләр бир де. 36 Ху җам ның 
ха ты ны Са ра кар тай ган кө нен дә ху җам әфән де гә бер угыл ту дыр ган иде, ин де ме нә 
ху җам үзе нең бар бул ган бай лы гын шул уг лы на ва сы ять ит те. 37 Ху җам ми не ант 
ит те реп ки сәт те: «Үзем яшә гән Кән ган җи рен нән уг лы ма ха тын ал дыр ма! 38 Атам 
йор ты на, кар дәш лә рем яны на бар, уг лы ма ха тын ны шул җир дән алып кайт!» – дип 
бо ер ды. 39 Мин ху җам әфән де дән: «Бәл кем, ан да гы кыз ми нем бе лән мон да ки лер гә 
те лә мәс?» – дип со ра дым. 40 Ху җам ми ңа әйт те: «Мин Раб бы хо зу рын да гы ке ше мен, 
Ул, си нең сә фә рең не уңыш лы итәр өчен, ба ра сы юлы ңа ал дан Үзе нең фәрештәсен 
күн де рер, – ди де. – Уг лы ма ха тын ны син ми нем ата-бабам йор тын нан, кар дәш лә-
рем ара сын нан алып кайт. 41 Кар дәш лә рем яны на ба рып та, алар си ңа кыз би реп 
җи бә рү дән баш тар т са лар, ул чак та син ми ңа бир гән ан тың нан азат бу лыр сың», – 
ди де. 42 Бү ген кое яны на ки леп тук та гач, мин до га ба гыш ла дым: «Йа Раб бы, ху җам 
әфән де Иб ра һим ның Ал ла сы! Ми нем юлым ны уңыш лы кыл! – ди дем. – 43 Ме нә 
мин кое янын да ба сып то рам. Кыз лар дан кем дә кем су алыр га кил сә, аңар дан, 
чүл мә гең нән бе раз су эчим че, дип со рыйм. 44 Әгәр ул, үзең дә эч, дө я лә ре ңә дә су 
алып ки леп эче рер мен, дип әй т сә, ху җам ның уг лы на Раб бы на сыйп ит кән ха тын 
шул кыз бу лыр». 45 Кү ңе лем дә ге шул до га лы уй ла рым ны уй лап та бе тер мә дем, 
шул чак иң ба шы на су чүл мә ге кү тәр гән Рә би ка кү рен де, чы га нак яны на кил де дә, 
тү бән тө шеп, су чу мы рып ал ды. Шун нан мин: «Ми ңа эчәр гә су бир че», – дип со-
ра дым. 46 Ул, шун дук иң ба шын нан чүл мә ген тө ше реп: «Эч! Дө я лә ре ңә дә эчәр гә 
би рер мен», – ди де. Мин эч тем; ан нан Рә би ка дө я лә ре мә дә су алып ки леп эчер де. 
47 Мин аңар дан: «Кем кы зы син?» – дип со ра дым. Ул әйт те: «На хор ның Мил кә-
дән ту ган уг лы Бе ту ил нең кы зы бу ла мын». Шун нан мин аңа бо рын ал ка сы һәм 
бе лә зек ләр бир дем. 48 Шун нан соң, җир гә ка дәр ба шым ны иеп, Раб бы га шөк ра на 
кыл дым, ху җам ның уг лы на бер ту ган кар дә ше нең кыз оны гын алып кай ту өчен, 
ми ңа ту ры юл күр сәт кән ху җам әфән де Иб ра һим ның Раб бы Ал ла сы на кү ңе лем нән 
до га ла рым ны ба гыш ла дым. 49 Ин де сез, ху җам әфән де гә мәр хә мәт ле бу лып, аңа 
туг ры лык сак лар га те ли сез икән, ачык итеп әй те гез. Те лә мә гән оч рак та да әй те гез. 
Ми ңа уң га әл лә сул га бо ры лыр га мы?

50 Ла бан бе лән Бе ту ил җа вап би реп әйт те ләр:
– Раб бы дан иң гән эш бу, – ди де ләр. – Мо ны без си ңа ях шы эш дип тә, яман эш 

дип тә әй тә ал мый быз. 51 Әнә Рә би ка кар шың да то ра. Ал да кит. Раб бы бо ер ган ча, 
ху җа әфән дең нең уг лы на ха тын бу лып бар сын.

52 Бу сүз ләр не ишет кәч, Иб ра һим ның кол хез мәт че се, җир гә ка дәр ба шын иеп, 
Раб бы га хөр мә тен бел дер де. 53 Ан на ры ул Рә би ка га кө меш һәм ал тын би зә нү нәр-
сә лә ре, өс ки ем нә ре чы га рып бир де, шу лай ук кыз ның абый сы на һәм ана сы на да 
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зат лы әй бер ләр дән бү ләк ләр өләш те. 54 Соң ра янын да гы адәм нә ре бе лән бер гә 
ашады-эчте, бер гә төн кун ды. Ир тә ге сен тор гач, кол хез мәт че:

– Ин де ми ңа әфән дем хо зу ры на кай тып ки тәр гә рөх сәт ите гез, – ди де.
55 Әм ма кыз ның ана сы бе лән абый сы әйт те ләр:
– Бе раз гы на, бер ун көн ге нә бул са да кыз без нең ян да кал сын, ан на ры алып 

ки тәр сең, – ди де ләр.
56 – Ми не тот кар ла ма гыз, – ди де кол хез мәт че. – Чөн ки ми нем юлым ны Раб бы 

уңыш лы ит те. Зин һар, җи бә ре гез, мин ху җам әфән де хо зу ры на кай тыйм.
57 Алар әйт те ләр:
– Кыз ны ча кы рыйк та со рыйк, ул ни ди яр бит?
58 Рә би ка ны ча кы рып:
– Син бу ке ше бе лән ки тәр гә ри за мы? – дип со ра ды лар.
Кыз:
– Ри за, – дип җа вап бир де.
59 Шу лай итеп, се ңел лә ре Рә би ка га, аның да я сы на*, Иб ра һим ның кол хез мәт-

че се нә һәм аның адәм нә ре нә ки тәр гә рөх сәт ител де. 60 Рә би ка га фа ти ха би реп, 
әйт те ләр:

«И кыз кар дә ше без!
Мең нәр чә мең ке ше нең ана сы бул син,
дош ман на рың ның йорт-җирләрен
ва рис ла рың үз лә ре нә ми лек ит сен!»

61 Рә би ка һәм ас рау кыз лар, юл хәс тә рен кү реп, дө я ләр гә ме неп утыр ды лар да 
куз га лып кит те ләр. Кол хез мәт че Рә би ка ны әнә шу лай үзе бе лән алып кит те.

62 Ис хак исә Беер-Лахай-Роидан кай т кан, ул ин де Нә геб җи рен дә яши иде. 
63 Шу лай бул ды ки, бер көн не кич кә та ба, уй ла ры на ба тып, кыр да йөр гән дә, Ис хак 
ба шын кү тә реп ка ра ды һәм якын ла шып ки лү че дө я ләр не күр де. 64 Рә би ка да, Ис-
хак ны кү реп, дөя өс тен нән җир гә төш те. 65 Кол адәм нән:

– Кыр буй лап без нең кар шы быз га ки лү че ке ше кем ул? – дип со ра ды.
– Ул ми нем ху җам әфән де, – дип җа вап бир де кол.
Рә би ка шун дук бөр кән че ге бе лән йө зен кап ла ды.
66 Кол адәм үзе баш кар ган эш ләр не түкми-чәчми Ис хак ка сөй ләп бир де.
67 Әни се Са ра ның ча ты ры на алып, Ис хак Рә би ка га өй лән де, аны ха ты ны ит те. 

Рә би ка ны ул сөеп-яратып яшә де. Әни сен юк сы нып хәс рәт чик кән Ис хак өчен ул 
бер юа ныч бул ды.

Ибраһимныңбашкаугыллары.Ибраһимныңвафаты

25 1 Иб ра һим Кы ту ра исем ле баш ка бе рәү не дә ха тын лык ка ал ган иде. 2 Кы-
ту ра дан Иб ра һим ның Зим ран, Йок шан, Ме дан, Мидь ян, Иш бак, Шу ах 

исем ле угыл ла ры ту ды. 3 Йок шан нан Ше ба бе лән Де дан ту ды. Де дан аш шу рим, 
ле ту шим һәм ле у мим нәр нең нә сел ата сы бул ды. 4 Мидь ян нан Эй фа, Эфер, Ха-

* 24:59 Дая– ба ла ба гу чы. 
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нох, Аби да һәм Эл да га исем ле угыл лар ту ды лар. Бо лар ның һәм мә се – Кы ту ра 
ягы ба ла ла ры дыр.

5 Иб ра һим үз ка ра ма гын да бул ган бар нәр сә не Ис хак ка тап шыр ды. 6 Ә җа ри я лә-
рен нән ту ган угыл ла рын Иб ра һим бү ләк ләр би реп бә хил ләт те дә, уг лы Ис хак тан 
ерак лаш ты ру өчен, әле үзе исән ча гын да ук алар ны көн чы гыш та раф ка, шун да гы 
җир ләр дә үз баш ла ры на көн кү рер гә җи бәр де.

7 Иб ра һим үзе йөз дә җит меш биш ел яшә де. Аның го ме ре шул ка дәр ле иде. 
8 Иб ра һим, тор мыш та ба ры сын татып-кичереп, олы яшь тә ва фат бул ды һәм үзе нең 
ата-бабалары бе лән ку шыл ды. 9-10 Угыл ла ры Ис хак бе лән Ис мә гыйль аны хит ти 
Со хар уг лы Эф рон нан Иб ра һим үзе са тып ал ган җир дә – Мәм ре кар шы сын да гы 
Мах пе ла кы рын да ур наш кан мә га рә гә ил теп дә фен кыл ды лар. Иб ра һим бе лән 
ха ты ны Са ра ның ка бер лә ре ике се нең дә шун да дыр. 11 Иб ра һим ның ва фа тын-
нан соң, Ал ла һы аның уг лы Ис хак ны мө ба рәк кыл ды. Ис хак Беер-Лахай-Роида 
яши иде.

Исмәгыйльнеңнәселшәҗәрәсе
12 Са ра ның ас ра вы ми сыр лы Һа җәр дән ту ган Иб ра һим уг лы Ис мә гый ль нең шә-

җә рә се бо лай дыр. 13 Шә җә рә дә Ис мә гыйль угыл ла ры ның исем нә ре: бе рен че уг лы 
Нә ба ют, ан нан соң Кы дар, Ад бе ил, Миб сам, 14 Миш ма, Ду маһ, Мәс сә, 15 Ха дад, 
Тей ма, Итур, На фиш һәм Кы ды ма. 16 Ис мә гый ль нең бу ун и ке уг лы аерым-аерым 
ка би лә ләр гә баш бу лып, ул ка би лә ләр һәм алар те рек лек ит кән җәй ләү ләр баш-
лык ла ры ның исем нә ре бе лән атал ды лар. 17 Ис мә гый ль нең го мер ел ла ры бо лай дыр: 
ул йөз дә утыз җи де яшен дә соң гы су лы шын ал ды һәм үзе нең ата-бабалары бе лән 
ку шыл ды. 18 Ис мә гый ль нең угыл ла ры исә Аш шур га* ба ра тор ган юл бу ен да гы Ха-
ви лә бе лән Шур җир лә ре ара сын да, Ми сыр чи ге якы нын да ур на шып, кар дәш лә ре 
бе лән ни заг лы мө нә сә бәт тә бу лып те рек лек ит те ләр.

ЯгъкубһәмЭсау
19 Иб ра һим ның уг лы Ис хак ның шә җә рә се бо лай дыр: Иб ра һим Ис хак ка ата бул ды. 

20 Паддан-Арамнан ара ми Бе ту ил нең кы зын, ара ми Ла бан ның се ңе ле се Рә би ка ны 
ха тын лык ка ал ган да, Ис хак ка кы рык яшь иде. 21 Рә би ка кы сыр бул ган лык тан, 
Ис хак, үз ха ты ны ның си хәт лә нүе өчен, Раб бы га до га лар ба гыш ла ды. Раб бы, аның 
до га сын ише теп, ха тын ны си хәт лән дер де, һәм Рә би ка ба ла га уз ды. 22 Ка ры нын да 
ике җан ия се ти бү ен бел гәч, Рә би ка:

– Әгәр алай икән, бу хәл дән ми ңа ни бу лыр? – дип, Раб бы дан со рар га кит те.
23 Раб бы аңа әйт те:

«Ка ры ның да си нең ике ка вем җа ны бар,
син нән ае рым ике ха лык ту а чак.
Бер се икен че сен нән көч ле бу ла чак,
өл кә не ке че се нә хез мәт итә чәк».

* 25:18 Ашшур– Си най ярым ут ра вын да гы тө бәк. 
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24 Ба ла ту ды рыр көн җит кәч, Рә би ка иге зәк ике ба ла тап ты. 25 Ал дан дөнь я га 
кил гә не нең бө тен тә не кып-кызыл һәм йон лы ти ре ке бек төк бе лән кап лан ган 
иде. Аңа Эсау* дип исем куш ты лар. 26 Ан нан соң иге зәк нең ка рын даш икен че се 
дөнь я га кил де. Аны сы ку лы бе лән Эсау ның тә пи е нә ябы шып чык кан иде. Шу ңа 
кү рә аңа Ягъ куб* дип исем куш ты лар. Иге зәк ба ла ла ры ту ган да, Ис хак ка алт мыш 
яшь тул ган иде.

27 Иге зәк ләр үсеп җи теп, Эсау кыр-дала ке ше се, киек-җәнлек ау лау да ос та су-
нар чы бул ды. Ә Ягъ куб ча тыр те рек ле ге бе лән көн кү рү че тый нак бер адәм иде.

28 Ис хак Эсау ны яра та рак төш те, чөн ки Эсау ның ау дан алып кай т кан кош ит лә ре 
бик тәм ле бу ла иде. Рә би ка исә Ягъ куб ны якын рак күр де.

29 Бер көн не Ягъ куб аш пе шер де, шул чак ны кыр да ау да йө реп кай т кан Эсау ки-
леп кер де. Ул бик тал чык кан кы я фәт тә иде. 30 Ягъ куб ка:

– Ми ңа шул кы зыл дан, шул кы зыл аш тан бе раз са лып бир әле, бик ачык тым, – 
ди де ул.

(Шул сүз дән Эсау га сЭдом* ди гән ку ша мат та гыл ды.) 31 Ягъ куб әйт те:
– Иң әү вәл син ми ңа үзең нең дөнь я га бе рен че бу лып туу хо ку кың ны сат, – ди де.
32 – Аһ, үләм! Бе рен че бу лып туу хо ку кы ның ми ңа ни ха җә те бар?! – ди де Эсау.
33 – Алай са, са там, дип, хә зер үк ми нем ал да ант ит, – ди де Ягъ куб.
Эсау ант ит те һәм үзе нең бе рен че бу лып туу хо ку кын шу лай Ягъ куб ка са тып 

җи бәр де. 34 Шун нан соң Ягъ куб Эсау ның ал ды на яс мык ашы бе лән ик мәк ки те реп 
куй ды. Эсау аша ды, эч те дә, то рып, чы гып кит те. Ана ка ры нын нан бе рен че бу лып 
туу хо ку кы на аның исе дә кит мә де.

ИсхакһәмӘбумәлик

26 1 Иб ра һим яшә гән за ман да гы кыт лык тан баш ка ил дә та гын бер ач лык афә-
те бул ды. Һәм Ис хак пе леш ти ләр пат ша сы Әбу мә лик яны на Ге рар га кит те. 

2 Раб бы, Ис хак ның хо зу рын да кү ре неп, әйт те аңа:
– Ми сыр га бар ма! – ди де. – Мин си ңа күр сә тә чәк җир дә ка лып, 3 шун да яшәп 

то рыр сың. Мин си нең яның да бу ла чак мын, си не мө ба рәк кы ла чак мын. Атаң Иб-
ра һим бе лән ан т лаш ка ным ча, Мин, вә гъ дәм не үтәп, әле ге җир ләр нең һәм мә сен 
си ңа һәм си нең ва рис ла ры ңа би рә чәк мен. 4 Си нең нә се лең не күк тә ге йол дыз лар 
са нын ча ишәй тә чәк мен; бу җир ләр нең бар ча сын си нең нә сел ва рис ла ры на би-
рә чәк мен; җир йө зен дә ге бар лык ха лык лар си нең то кы мың аша фа ти ха ала чак. 
5 Чөн ки Иб ра һим, Ми нем өн-авазымны ише теп, Ми не тың ла ды, Мин үтә лер гә 
ти еш ди гән нәр не: Ми нем бо е рык ла рым ны, ка гый дә лә рем не һәм ка нун на рым ны – 
һәм мә сен җи ре нә җит ке реп үтә де.

6 Шул рә веш чә, Ис хак Ге рар да яшәр гә кал ды. 7 Җир ле ха лык ке ше лә ре аңар дан 
ха ты ны Рә би ка ту рын да со ра ды лар. Ис хак:

* 25:25 Эсау– яһүд чә «төк ле» мәгъ нә сен дә. 
* 25:26 Ягъкуб– яһүд чә «тә пи то тар» яки «хәй лә кәр» мәгъ нә сен дә (шу лай ук ка ра гыз: «Яра-
ты лыш», 27:36). 
* 25:30 Эдом– яһүд чә «кы зыл» мәгъ нә сен дә. 
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– Бу ми нем кыз кар дә шем, – дип җа вап бир де, аны «ха ты ным» дип әй тер гә 
те ле бар ма ды, чөн ки төскә-биткә чи бәр Рә би ка ны кү реп, аның ар ка сын да үзен 
үте рер ләр дип ку рык ты.

8 Шу лай бул ды ки, шак тый ва кыт лар уз гач, бер көн не пе леш ти ләр пат ша сы Әбу-
мә лик тә рә зә аша тыш ка ка ра ды һәм Ис хак бе лән Рә би ка ның уен уй нау ла рын 
күр де. 9 Әбу мә лик, Ис хак ны ча кыр тып, әйт те:

– Ме нә, Рә би ка си нең үз ха ты ның икән бит? Ник син аны «кыз кар дә шем» дип 
ял ган ла дың? – ди де.

Ис хак:
– Чөн ки аның ар ка сын да ми не үте рер ләр дип ку рык тым, – дип җа вап бир де.
10 – Син без не нин ди кы ен хәл гә куй дың! – ди де Әбу мә лик. – Әгәр без нең ха-

лык тан бе рәр се си нең ха ты ның бе лән якын лык кыл ган бул са? Ул чак та бит без нең 
өс кә нин ди зур га еп төш кән бу лыр иде.

11 Әбу мә лик бө тен ха лык ка:
– Кем дә кем бу ке ше гә һәм аның ха ты ны на ка гыл са, ул адәм үлем гә хө кем ите-

лә чәк! – ди гән әме рен игъ лан ит те.
12 Ис хак бу ил дә иген игеп көн кү рә иде. Шул ел ны ул Раб бы сы ның фа ти ха-

сы бе лән үз ба су ын нан йөз тап кыр ар тыг рак уңыш җы еп ал ды. 13 Дә рә җә се дә 
үскәннән-үсә, артканнан-арта ба рып, ул бө ек ке ше бу лып та ныл ды. 14 Ул вак һәм 
эре тер лек тән көтү-көтү мал тот ты, аның бик күп хез мәт че лә ре бар иде. Шун лык-
тан пе леш ти ләр аңар дан көн лә шә баш ла ды лар. 15 Ата сы Иб ра һим исән ча гын да 
үзе нең кол ла рын нан ка зыт кан бар лык ко е лар ны пе леш ти ләр, кү меп, җир бе лән 
ти гез лә де ләр. 16 Шун нан соң Әбу мә лик Ис хак ка әйт те:

– Кит син без дән! Чөн ки син хә зер без нең өчен ар тык ку әт ле бул дың, – ди де.
17 Ис хак тор ган җи рен таш лап ки теп бар ды. Ге рар үзән ле ген дә яңа урын та бып, 

шун да ча тыр ла рын ко рып яши баш ла ды. 18 Ата сы Иб ра һим за ма нын да ка зы-
лып, аның ва фа тын нан соң пе леш ти ләр та ра фын нан кү мел гән ко е лар ны яңа-
дан ач тыр ды, алар ның исем нә рен дә элек тә ата сы куй ган исем нәр бе лән ата ды. 
19 Шу лай бер ва кыт Ис хак ның кол ла ры үзән лек тә те ре су лы бер чиш мә не ач кач, 
20 «Бу без нең чиш мә!» дип, Ге рар ның җир ле кө тү че лә ре бе лән Ис хак ның кө тү че-
лә ре ара сын да бә хәс чык ты. Шул бә хәс уңае бе лән Ис хак бу чиш мә гә Исык* дип 
исем куш ты. 21 Икен че бер кое ны ка зы ды лар. Аны сы өчен дә гау га чык ты. Ис хак 
мо ны сын Сит на* дип ата ды. 22 Ис хак, бу урын ны да кал ды рып, баш ка бер җир гә 
күч те һәм та гын кое ка зы ды. Мо ны сы өчен ин де гау га куп та ру чы бул ма ды. Шу ңа 
кү рә Ис хак аны Ре хо бот* дип ата ды һәм әйт те: «Раб бы без не хә зер иксез-чиксез 
киң лек ләр гә алып чык ты, һәм без шу шы җир ләр дә үрчегәннән-үрчи ба ра чак-
быз», – ди де.

23 Бу урын нан Ис хак Беер-Шебага күч те. 24 Һәм шул төн не аңа Раб бы кү ре неп 
әйт те:

* 26:20 Исык– яһүд чә «бә хәс», «гау га» мәгъ нә сен дә. 
* 26:21 Ситна– яһүд чә «дош ман лык» мәгъ нә сен дә. 
* 26:22 Рехобот– яһүд чә «киң лек» мәгъ нә сен дә. 
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– Мин – си нең атаң Иб ра һим ның Ал ла сы. Ку рык ма, Мин си нең яның да! 
Мин си не мө ба рәк кы лам, ко лым Иб ра һим ха кы на си нең нә сел ва рис ла рың ны 
үрчеткәннән-үрчетәчәкмен, – ди де.

25 Бу җир дә Ис хак мәз бәх яса ды һәм Раб бы ның исе ме нә до га ба гыш ла ды. Шул 
ук тө бәк тә ча ты рын ко рып, кол ла рын нан кое ка зыт ты.

26 Шул за ман нар да бул ган хәл ләр ки, бер көн не Ис хак яны на Ге рар дан, мәс ли хәт-
че се Ахуз зат һәм гас кәр ба шы Пи күл не ияр теп, Әбу мә лик кил де. 27 Ис хак алар га:

– Ни гә әле сез мон да ми нем ян га кил де гез? – ди де. – Сез бит ми не дош ман кү-
рә сез, иле гез дән ми не ку ып ук җи бәр де гез!

28 Җа вап би реп әйт те ләр:
– Без Раб бы ның си нең ян да бу лу ын ачык күр дек тә без нең бе лән си нең ара да 

ан т ла шу, си нең бе лән үз ара ит ти фак тө зү* ки рәк ди гән уй га кил дек. 29 Син дә без гә 
явыз лык кыл ма, без дә си ңа яман лык кыл ма быз. Без бит си ңа яман лык эш лә мә дек, 
син без нең ил дән исән-имин ки теп бар дың. Ин де син хә зер Раб бы ның мө ба рәк 
фа ти ха сын ал ган бер ке ше дер, – ди де ләр.

30 Ис хак мәҗ лес җый ды, ку нак лар ашап-эчеп сый лан ды лар. 31 Ир тә ге сен, таң нан 
то рып, Ис хак бе лән үз ара ант итеш те ләр, ан на ры ху җа ның рөх сә те бе лән исән-имин 
хәл дә кай тып кит те ләр.

32 Шул ук көн не Ис хак ның кол ла ры ки леп: «Су лы бул дык!» – дип, үз лә ре ка зы ган 
кое ту рын да хә бәр ки тер де ләр. 33 Ис хак бу кое га Шиб га* дип исем бир де. Хә зер ге 
Беер-Шеба* шә һә ре нең ата ма сы әнә шун нан ки лә.

Эсауныңберенчехатыннары
34 Эсау, кы рык яшен дә өй лә неп, хит ти Бе э ри нең кы зы Яһү дит һәм хит ти Элон-

ның кы зы Ба се мат ны үзе нә ха тын лык ка ал ды. 35 Бу ха тын нар Ис хак бе лән Рә би ка 
өчен йө рәк әр нет кеч бер яра бул ды лар.

ЯгъкубныңИсхактанмөбарәкфатихаалуы

27 1 Шу лай бул ды ки, тә мам кар та еп, күз лә ре күр мәс хәл гә җит кәч, Ис хак 
өл кән уг лы Эсау ны ча кыр тып ал ды да:

– Әй уг лым! – дип эн дәш те.
– Мин мон да мын, – дип җа вап бир де Эсау.
2 Ис хак:
– Ме нә, уг лым, мин бик кар тай дым ин де, үлә се кө нем не ге нә бел мим, – ди-

де. – 3 Ау ко рал ла рың ны – са дак*, җәя-укларыңны ал да, кыр га чы гып, ми нем өчен 
бе рәр киек-кош атып кайт. 4 Шу ңар дан мин ярат кан бе рәр ри зык әзер лә, аны ми ңа 
алып кил. Җа ным те лә гән шул ри зык ны ашап, әҗә лем җит кән че, си ңа мө ба рәк 
фа ти хам ны би реп ка лыр мын.

* 26:28 Иттифактөзү– ки ле шү тө зү, бер лә шү. 
* 26:33 Шибга– яһүд чә «ант», «га һед» мәгъ нә сен дә. 
* 26:33 Беер-Шеба– яһүд чә «Ант кое сы» мәгъ нә сен дә (21:31 гә би рел гән ис кәр мә не ка ра гыз). 
* 27:3 Садак– ук са вы ты. 
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5 Уг лы Эсау га Ис хак  әй т кән бу сүз лә рне Рә би ка ише теп кал ган иде. Һәм Эсау 
кыр га ау га дип чы гып ки тү гә, 6 Рә би ка үзе нең уг лы Ягъ куб ка бо лай ди де:

– Сөй ләш кән нә рен ише теп кал дым, атаң си нең ка рын да шың Эсау га әйт те: 7 «Ау га 
чы гып, бе рәр киек-кош атып кайт та ми ңа ри зык пе ше реп ки тер, – ди де. – Шу ны 
аша гач, әҗә лем җит кән че, Раб бы кар шы сын да мин си ңа мө ба рәк фа ти хам ны би реп 
ка лыр мын», – ди де. 8 Ин де хә зер, уг лым, мин куш кан ны тың ла: 9 кө тү гә ба рып, 
ан нан ми ңа көр-симез ике кә җә бә тие алып кайт, шу лар итен нән мин ата ңа аның 
ярат кан ри зы гын әзер ләр мен. 10 Ри зык ны ата ңа син алып ке рер сең. Ри зык ны аша-
гач, ул, үзе нең фа ти ха сын би реп, үле ме ал дын нан си не мө ба рәк кы лыр.

11 Ана сы Рә би ка га Ягъ куб әйт те:
– Әм ма ми нем ка рын да шым Эсау – йон лач адәм, ә ми нем тә нем шоп-шома, 

төк сез, – ди де. – 12 Әгәр атам ми не ку лы бе лән кап шап ка ра са? Аның ал дын да 
ал дак чы бу лып фаш ител сәм? Ул чак ны бит мин аның фа ти ха сын тү гел, ә ләгънәт-
каргышын ала чак мын.

13 Ана сы Ягъ куб ка:
– Си ңа төш кән ләгънәт-каргышны мин үз өс те мә алыр мын, уг лым, – ди де. – 

Тик сү зем не тың ла, мин куш кан ны алып кайт, бар.
14 Ягъ куб, кө тү дән кә җә бә ти лә ре алып кай тып, ана сы на бир де. Ана ке ше Ягъ куб 

ата сы ның ярат кан сый-ризыгын әзер лә де. 15 Ан на ры ке че уг лы Ягъ куб ка өл кән уг-
лы Эсау ның өй дә бул ган зат лы ки ем нә рен ки дер де. 16 Аның төксез-шома му е ны на 
һәм шә рә бе ләк лә ре нә кә җә бә тие ти ре се ура ды. 17 Ахыр да әзер сый-ризык бе лән 
ик мәк не уг лы Ягъ куб ның ку лы на тот тыр ды. 18 Ягъ куб үзе нең ата сы Ис хак яны на 
кер де дә, кар шы сы на ба сып:

– Әти ем! – дип дәш те.
Ата ке ше:
– Әйе, мин мон да, – ди де. – Син ме, уг лым? Син кем соң әле?
19 – Бу мин, әү вәл ту ган уг лың Эсау, – дип җа вап бир де Ягъ куб. – Ме нә, куш-

ка ның ны үтә дем. Әй дә, то рып утыр, алып кил гән су нар ите ри зы гын нан авыз ит, 
ан нан соң җа ның те лә гән фа ти хаң ны би рер сең.

20 Ис хак:
– Син, уг лым, ни чек әле бо лай бик тиз өл гер дең? – дип со ра ды.
– Ми ңа си нең Раб бы Ал лаң яр дәм ит те, – ди де Ягъ куб.
21 Ис хак Ягъ куб ка әйт те:
– Уг лым, кая, якын рак кил че, – ди де. – Кап шап ка рый сым ки лә, Эсау мы син, 

әл лә тү гел ме, һич аң лый ал мыйм, уг лым!
22 Ягъ куб ата сы кар шы на якын ук ки леп бас ты. Ис хак аны кул ла ры бе лән кап шап:
– Та вы шы Ягъ куб ны кы, ә кул ла ры ме нә, кул ла ры Эсау ны кы, – дип куй ды.
23 Ул аны та ны ма ды. Чөн ки Ягъ куб ның кул ла ры кар дә ше Эсау ны кы ке бек үк 

йон лач иде. Ис хак аңа мө ба рәк фа ти ха сын әй тә баш лап:
24 – Син чын лап та уг лым Эсау мы? – дип янә со ра ды.
Ягъ куб:
– Әйе! – дип җа вап бир де.
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25 Ис хак әйт те:
– Кая, ки тер, уг лым ның ау итен нән пе шер гән ри зы гын ашыйм да, җа ным те лә-

гән мө ба рәк фа ти хам ны ише тер сең, – ди де.
Ягъ куб аның ал ды на ри зык ны ки те реп куй ды, Ис хак аша ды; Ягъ куб шә раб ки-

тер де, Ис хак шә раб ны дә эч те.
26 – Якын рак кил дә үп ми не, уг лым, – ди де Ис хак.
27 Ягъ куб, якы на еп, ата сын үп те. Ис хак, уг лының ки е мен нән аң кы ган та ныш 

ис не ис нәп, мө ба рәк фа ти ха сын бир де:
«Раб бы мө ба рәк кыл ган ялан-кыр исе дәй,
хуш ис бөр ке лә ми нем уг лым нан.

28 Ал ла һы си ңа күк ләр чы гы су гар ган уң ды рыш лы тук туф рак ның
мул уңыш лы ик мә ген һәм йөзем-шәрабын на сыйп ит сен.

29 Ха лык лар си ңа кол лык ит сен нәр,
баш исен нәр си ңа ка вем нәр,
кар дәш лә ре ңә бул син хуҗа-әфәнде,
анаң угыл ла ры си ңа буй сон сын.
Си не ләгъ нәт ит кән – ләгъ нәт ле бул сын!
Си не мө ба рәк кыл ган – мө ба рәк бул сын!»

30 Шу лай бул ды ки, Ягъ куб, ата сы Ис хак ның фа ти ха сын алып, аның хо зу рын нан 
чы гып җитәр-җитмәс үк, өй гә ау дан кай т кан кар дә ше Эсау ки леп кер де. 31 Эсау да 
ау итен нән ата сы на ризык-сый әзер ләп кил гән иде. Ул ата сы Ис хак ка:

– Әти, тор әле, уг лың әзер лә гән ризык-сыйдан авыз ит, ан на ры ми ңа җа ның 
те лә гән мө ба рәк фа ти хаң ны әй тер сең, – ди де ул.

32 Ис хак аңар дан:
– Син кем соң? – дип со ра ды.
Эсау әйт те:
– Бу мин, си нең әү вәл ту ган уг лың Эсау, – ди де.
33 Ис хак ны бө ек бер тет рә нү би ләп ал ды.
– Алай са, әйт: си ңа ка дәр мон да ки леп, ау итен нән пе шер гән ри зык бе лән ми не 

сый ла ган ке ше кем иде соң? – дип со ра ды ул. – Мин бит, аның ри зы гын ашап, 
аны мө ба рәк кыл дым. Ул бит ин де ми нем фа ти хам ны ал ган ке ше!

34 Эсау, ата сы сүз лә рен нән тә мам йө рә ге өз гә лә неп, ачы ну лы та выш бе лән:
– Әти ем! Мө ба рәк фа ти хаң ны ми ңа, ми ңа да бир! – дип, елап ук җи бәр де.
35 – Әм ма си ңа ди гән фа ти ха ны, хәй лә юлы бе лән мон да ке реп, кар дә шең алып 

кит те, – дип кар шы төш те Ис хак.
36 Эсау әйт те:
– Аның исе мен Ягъ куб дип юк ка гы на ата ган нар мы ни?! Ул ин де ми не ике тап-

кыр ал да ды: дөнь я га бе рен че бу лып туу ым хо ку кын тар тып ал ды, хә зер, ме нә, ми ңа 
ти еш ле мө ба рәк фа ти хам ны үз ләш тер де, – ди де. Ахыр да: – Мө ба рәк фа ти хаң нан 
син ми ңа шу лай бер ни дә кал дыр ма дың мы ни? – дип со ра ды.

37 Эсау га җа вап би реп, Ис хак әйт те:
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– Әйе, мин аны си нең өс тән хуҗа-әфәнде итеп куй дым, бө тен кар дәш лә рен аңа 
кол ит тем, аны икмәк-шәрабтан мул бә рә кәт ия се кыл дым, – ди де. – Ин де мин 
си ңа нәр сә эш ли алам, уг лым?

38 Эсау:
– Әти! Си нең хәер-фатихаң шу лай бер ге нә ме ни? Ми не дә мө ба рәк кыл, әти! – 

дип, янә ачыр га ла нып елар га ке реш те.
39 Ата сы Ис хак, аңа җа вап би реп, бо лай ди де:

«Яшә гән уры ның бу лыр җир нең күк ләр чы гы су гар ган
уң ды рыш лы тук туф ра гын нан ерак та*.

40 Кы лыч кө че илә көн кү рер сең,
кар дә шең дә бу лыр сың кол хез мә тен дә.
Әм ма ки лер бер за ман, ирек дау лап,
аның зо лы мын үз өс тең нән алып таш лар сың».

ЯгъкубныңЛабанянынакачыпкитүе
41 Ата сы ның Ягъ куб ка фа ти ха бир гә не, аны мө ба рәк кыл га ны өчен, Эсау кү ңе лен дә 

Ягъ куб ка ка ра та ти рән нәф рәт хи се уян ды. Кү ңе лен нән ачыр га ла нып: «Атам ның 
якын ла шып кил гән ма тәм көн нә ре ге нә уз сын, мин кар дә шем Ягъ куб ны ба ры бер 
үте рә чәк мен!» – ди де ул. 42 Олы уг лы Эсау ның бу сүз лә ре Рә би ка га ба рып иреш кәч, 
ул ке че уг лы Ягъ куб ны ча кы рып ал ды да аңа:

– Әнә, кар дә шең Эсау си не үте рәм дип яный икән, – ди де. – 43 Ми не тың ла, 
уг лым: тиз рәк ми нем бер ту га ным Ла бан яны на Ха ран га ка чып кит! 44 Кар дә шең 
Эсау ның яр суы ба сыл ган чы, бер ни ка дәр ва кыт шун да кал. 45 Си ңа ачуы бет кән че гә 
ка дәр, син кыл ган эш ләр не Эсау оныт кан чы га ка дәр, Ла бан янын да яшә. Ан нан 
мин си не, ке ше җи бә реп, үз яны ма ал ды рыр мын. Бер көн эчен дә сез нең ике гез дән 
дә мәх рүм ка лу ның ми ңа ни ха җә те бар?!

46 Ис хак ка исә Рә би ка бо лай дип бел дер де:
– Бу хит ти ки лен нәр дән ми нем тә мам җа ным биз де. Әгәр Ягъ куб та ха тын ны 

шу шы хит ти кыз лар дан ал са, ан дый тор мыш ми ңа ни гә ки рәк?!

28 1 Ис хак үз яны на Ягъ куб ны ча кыр ды да фа ти ха би реп ки сәт те:
– Кән ган кыз ла рын нан ха тын ал ма! – ди де. – 2 Әни ең нең ата сы Бе ту ил 

яны на Паддан-Арамга кит, ан да ба рып, әни ең нең абый сы Ла бан ның кыз ла рын-
нан бер сен үзе ңә ха тын итеп ал. 3 Ка дир Ал ла си нең юлың ны мө ба рәк кыл сын, 
си не үр чем ле ит сен, то кым на рың ны ишәйткәннән-ишәйтеп, си не би хи сап 
кавем-халыкларның нә сел ата сы ит сен. 4 Ал ла һы Иб ра һим га бир гән мө ба рәк 
фа ти ха сын си ңа һәм син нән соң кил гән нә се лең то кым на ры на да бир сен – син 
гор бәт тә ги зеп йөр гән һәм Ал ла һы Иб ра һим га тап шыр ган бу җир ләр һәм мә се 
си ңа ми рас бул сын!

* 27:39 ...уңдырышлытуктуфрагыннанеракта.– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «уң ды рыш лы 
тук туф ра гын да» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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5 Шу лай дип, Ис хак Ягъ куб ны юл га күн дер де. Ягъ куб, үзе нең һәм Эсау ның ана-
сы Рә би ка ның бер ту ган кар дә ше ара ми Бе ту ил уг лы Ла бан яны на ба рыр га дип, 
Паддан-Арамга ка рап сә фәр чык ты.

Эсауныңүзенәтагынберхатыналуы
6 Ата сы Ис хак ның Ягъ куб ны мө ба рәк кыл га нын, Кән ган кыз ла рын нан ха тын 

ал ма, дип ки сә теп, аңа, ха тын ал мак өчен, Паддан-Арамга ба рыр га юл фа ти ха сы 
бир гә нен Эсау шун дук ише теп бел де. 7 Шу лай ук Ягъ куб ның, ата-ана сү зен тың лап, 
Паддан-Арамга сә фәр чы гып кит кә нен дә бел де. 8 Мо ңар дан Эсау үзе нең ата сы 
Ис хак ның Кән ган кыз ла рын үз ит мә вен аң ла ды. 9 Һәм ул, Иб ра һим ның оны гы-
на – Ис мә гый ль нең уг лы Нә ба ют ның бер ту ган кыз кар дә ше Ма ха лат ка өй лә неп, 
өй дә ге ха тын на ры өс те нә та гын бер ха тын ал ды.

Ягъкубныңтөше
10 Ягъ куб, Беер-Шебаны кал ды рып, Ха ран га ка рап юл га чык ты. 11 Ко яш ба е ган 

ва кыт та, бер урын га җит кәч, шун да төн ку нар га тук та ды. Җир дә ге таш лар дан бер-
сен баш ас ты на куй ды да йок лар га ят ты. 12 Ул төш күр де. Җир өс тен нән юга ры га 
та ба бер бас кыч су зыл ган имеш, очы күк гөм бә зе нә үк ти еп то ра. Бас кыч буй лап 
бер ме неп, бер тө шеп, Ал ла һы ның фә реш тә лә ре йө ри. 13 Ме нә бас кыч та Раб бы 
Үзе кү рен де һәм әй т кән сүз лә ре ише тел де:

– Мин – Раб бы, ба баң Иб ра һим һәм Ис хак ның Ал ла сы мын! – ди де Ул. – Син 
ятып йок ла ган бу җир не Мин си ңа һәм си нең нә сел то кым на ры на би рә чәк мен. 
14 Си нең нә сел нең ки лә чәк бу ын ке ше лә ре җир йө зен дә ге ком бөр тек лә ре са-
нын ча бу ла чак. Си нең нә сел диң гез яр ла ры на та ба да, көн чы гыш ка, төнь як ка, 
көнь як ка да – һәр та раф ка ишә еп та ра лыр. Си нең аша һәм си нең нә сел ор лы гың 
аша җир йө зен дә ге бө тен ха лык лар мө ба рәк кы лы на чак. 15 Ме нә, Мин си нең 
ян да! Кая та ба юл тот саң да, Мин си не сак лап ба ра чак мын, си не бу җир ләр гә 
ка бат кай та ра чак мын. Си ңа вәгъ дә ит кән не үтәп чык кан га ка дәр, Мин син нән 
ае рыл ма я чак мын.

16 Ягъ куб, йо кы сын нан уя нып, әйт те:
– Чын нан да, Раб бы шу шы җир дә бит, ә мин шу ны бел мә гән мен, – ди де. 17 Ан-

на ры, шом ла нып: – Кур кы ныч җир бу! – дип куй ды. – Хак тыр, сАл ла һы йор ты дыр 
бу, күк ка пу сы шу шын да дыр.

18 Ягъ куб ир түк тор ды, баш ас ты на са лып ят кан таш ны һәй кәл сы ман итеп 
җир гә утырт ты да өс те нә зәй түн мае кой ды. 19 Бу урын ны ул Бәйт-Эл* дип ата-
ды. Аңар чы ул Луз шә һә ре дип ата ла иде. 20 Соң рак Ягъ куб кү ңе лдән нә зер әйт те: 
«Ал ла һы һәр чак ми нем ян да бу лып, сә фә рем юлын да ми не сак лап бар са, аша-
ры ма – ри зык, ки я ре мә ки ем би реп, 21 мин атам йор ты на исән-имин ка бат кай та 
ал сам, шул чак ны Раб бы ми нем та бын ган Ал лам бу лыр, 22 һәй кәл итеп мин куй-
ган бу таш Ал ла һы йор ты на әве ре лер һәм Син, Раб бы, ми ңа на сыйп итә чәк һәр 
нәр сә нең ун нан бе рен мин Си ңа би рер мен».

* 28:19 Бәйт-Эл– яһүд чә «Ал ла һы йор ты» мәгъ нә сен дә. 
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ЯгъкубныңПаддан-АрамгаЛабанянынакилүе

29 1 Ягъ куб, бу урын нан куз га лып, Шә рык угыл ла ры яшә гән җир ләр гә та ба 
юлын дә вам ит тер де. 2 Юлын да аңа кыр да бер кое оч ра ды. Кое әй лә нә ли 

өч урын да са рык кө тү ен күр де. Бу кое тер лек су га ру чы га на гы бу лып, кое авы зы 
зур бер таш бе лән то ма лап ку ел ган иде. 3 Кө тү ләр кое яны на тә мам җы е лып бет-
кәч, кое авы зын да гы таш ны бер кы рый га этә реп, са рык лар ны су га ра лар; ан на ры, 
таш ны янә дән үз уры ны на ку еп, кое авы зын то ма лый лар иде.

4 Ягъ куб кө тү че ләр дән:
– Ту ган на рым! Сез кай дан? – дип со ра ды.
Кө тү че ләр:
– Без Ха ран нан, – дип җа вап бир де ләр.
5 Ягъ куб янә:
– Сез ан да На хор уг лы Ла бан ны бе лә сез ме? – дип со ра ды.
Те ге ләр:
– Бе лә без, – дип җа вап бир де ләр.
6 – Исән-имин яши ме? – ди де Ягъ куб.
– Исән-имин, – ди де ләр кө тү че ләр. – Әнә кы зы Ра хи лә дә үзе нең кө түе бе лән 

мон да ки лә.
7 Ягъ куб кө тү че ләр гә:
– Кич кә ка дәр ва кыт күп бит әле, кө тү ләр не туп лау га җы яр га ир тә рәк. Са рык-

ла ры гыз ны су га ры гыз да та гын ут ла тып ки ле гез, – дип ки ңәш бир де.
8 Кө тү че ләр әйт те ләр:
– Юк, бар лык кө тү бер гә җы е лып бет ми чә то рып, кое авы зын нан таш ны алыр га 

яра мый, – ди де ләр. – Без, бө тен кө тү ләр җы е лып бет кәч ке нә, са рык ла ры быз ны 
су га ра быз.

9 Ягъ куб кө тү че ләр бе лән сөй лә шеп тор ган ара да, Ра хи лә дә үзе нең са рык кө түе 
бе лән ки леп җит те. Ул ата сы Ла бан ның са рык ла рын кө тә иде. 10 Ягъ куб, әни се нә 
абый ти еш ле Ла бан ның кы зын һәм Ла бан ның са рык кө тү ен күр гәч, кое яны на 
кил де дә, аның авы зын нан таш ны кы рый га этә реп, аб за сы ның са рык ла ры на су 
эчер де. 11 Ра хи лә не үп кән дә, ул үке реп ела ды. 12 Ра хи лә нең ата сы Ла бан га ул үзе-
нең ту ган ти еш ле ген, Рә би ка ның уг лы бу лу ын аң лат ты. Ра хи лә исә, өе нә йө ге реп 
кай тып, бо лар ны ата сы на сөй лә де. 13 Ла бан, се ңе ле се Рә би ка ның уг лы Ягъ куб 
ки лү ен ишет кәч, тиз ге нә өй дән чы гып, ку нак ны кар шы лар га кит те, аны ко ча гы-
на алып үп те, өе нә алып кайт ты. Ягъ куб Ла бан га бө тен бул ган хәл ләр не сөй ләп 
бир де. 14 Ла бан исә аңа:

– Хак тыр, син чын нан да ми нем сө я гем, ми нем тән кар дә шем икән сең, – ди де.

ЯгъкубныңЛабанкызларынаөйләнүе

Ягъ куб Ла бан ның өен дә бер ай тор ды. 15 Ла бан Ягъ куб ка бо лай ди де:
– Кар дә шем бул гач, син ми ңа буш ка хез мәт итәр гә ти еш ме ни?! Әйт, әҗе ре нә 

нәр сә би рим?
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16 Ла бан ның ике кы зы бар иде: олы сы Лия исем ле, ке че се Ра хи лә исем ле. 17 Ли я-
нең күз лә ре кы лый рак*, ә Ра хи лә төскә-биткә чи бәр, зи фа буй лы кыз иде. 18 Ягъ куб 
Ра хи лә гә га шыйк бул ган иде, шун лык тан ул Ла бан га:

– Ке че кы зың өчен мин си ңа җи де ел хез мәт итәр мен, – дип җа вап бир де.
19 Ла бан әйт те:
– Аны си ңа бир мәк нин ди дер баш ка бе рәү гә би рү дән ях шы рак, – ди де. – Мин дә кал!
20 Шу лай итеп, Ягъ куб Ра хи лә өчен җи де ел хез мәт ит те. Ра хи лә гә га шыйк бул-

ган лык тан, бу җи де ел аңа бер ни чә көн ке бек ке нә то ел ды. 21 Ягъ куб Ла бан га әйт те:
– Ми нем хез мәт көн нә рем тул ды, ин де ха ты ным ны бир, аның яны на ке рер гә 

рөх сәт ит, – ди де.
22 Ла бан, бө тен тө бәк хал кын җы еп, туй яса ды. 23 Шу лай бул ды ки, Ла бан ки чен 

кияү ка ты на кы зы Ли я не керт те, һәм Ягъ куб аның бе лән якын лык кыл ды. 24 Ла бан 
Зил пә исем ле хез мәт че сен Ли я гә ас рау кыз итеп бир гән иде. 25 Ир тә ге сен Ягъ куб 
кү рә: янын да Лия ята. Шун нан соң ул Ла бан га әйт те:

– Си нең бу эшең не ни чек аң лар га? – ди де. – Ра хи лә өчен хез мәт ит тем тү гел ме 
мин си ңа?! Ни өчен ми не ал да дың?

26 Ла бан җа вап би реп әйт те:
– Без нең ил дә ке че кыз ны олы сын нан ал да ки яү гә би рү га дә те юк, – ди де. – 

27 Ме нә бу бер ат на ны тә мам ла да, ан нан Ра хи лә не дә си ңа би рер без, тик аның 
өчен син ми ңа та гын җи де ел хез мәт итәр сең.

28 Ягъ куб күн де: Лия янын да бер ат на уз дыр ды. Шун нан соң Ла бан аңа Ра хи-
лә не дә ха тын лык ка бир де. 29 Хез мәт че се Бил һа ны исә Ла бан Ра хи лә гә ас рау кыз 
итеп бир де. 30 Шу лай итеп, Ягъ куб Ра хи лә яны на да кияү бу лып кер де, аны Ли я гә 
ка ра ган да күб рәк ярат ты, аның өчен янә җи де ел Ла бан га хез мәт ит те.

ЯгъкубныңЛиядәнтуганугыллары
31 Раб бы, Ли я нең ир та ра фын нан сө ел мә вен кү реп, аңа ба ла ана сы бу лу бә хе тен 

бир де. Ра хи лә исә ба ла тап мый, кы сыр иде. 32 Лия, йөк кә узып, бер угыл ту дыр ды. 
Аңа Ру бин* дип исем куш ты. Әйт те: «Раб бы, бә хет сез ле гем не кү реп, ми ңа иге лек 
күр сәт те. Ин де ирем ми не дә сөя баш лар», – ди де. 33 Янә дән йөк кә узып, ул та-
гын бер угыл ту дыр ды һәм: «Раб бы, ирем нән сө ел мә вем не ише теп, ми ңа угыл ның 
икен че сен дә бир де», – дип, бу уг лы на Ши мун* исе мен куш ты. 34 Өчен че тап кыр 
йөк кә ка лып, та гын угыл тап кач: «Хә зер ирем ин де ми ңа ябы шып ята чак, чөн ки 
мин аңа өч угыл ту ды рып бир дем», – ди де, һәм аның бу уг лы на Ле ви* дип исем 
ку шыл ды. 35 Лия та гын йөк кә уз ды, дүр тен че уг лын тап ты һәм: «Бу юлы ин де Раб-
бым ны дан лыйм», – дип, яңа ту ган уг лы на Яһү дә* дип исем куш ты.

Шун нан соң Лия бү тән ба ла тап мас бул ды.

* 29:17 ...кылыйрак...– Яһүд те лен дә әле ге сүз «мөлаем-матур» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 29:32 Рубин– яһүд чә «күрегез ме нә – угыл!» мәгъ нә сен дә. 
* 29:33 Шимун– яһүд чә «ише тү че» мәгъ нә сен дә. 
* 29:34 Леви– яһүд чә «ябыш как», «баг ла ну чы» мәгъ нә сен дә. 
* 29:35 Яһүдә– яһүд чә «дан лау чы», «рәх мәт бел де рү че» мәгъ нә сен дә. 
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Ягъкубныңасраухатыннардантуганугыллары

30 1 Ра хи лә, ире нә ба ла та бып би рә ал ма ган лык тан, кыз кар дә ше Ли я дән көн-
лә шеп, Ягъ куб ка әйт те:

– Ми ңа ба ла бул дыр, юк са мин үләм, – ди де.
2 Бу сүз ләр дән Ягъ куб ның Ра хи лә гә бик нык ачуы чык ты:
– Си нең ка ры ның ны ба ла та бу дан мәх рүм ит кән Ал ла һы тү гел бит мин! – ди де ул.
3 Ра хи лә:
– Алай са, әнә ас ра вым Бил һа яны на кер, аның бе лән йок ла, – ди де. – Тез лә рем 

өс те нә ми нем өчен ба ла ту дыр сын, ич ма сам аңар дан ту ган ба ла га ана бу лыр мын*.
4 Ас ра вы Бил һа ны Ра хи лә шу лай ире нә ха тын лык ка бир де. Ягъ куб Бил һа бе лән 

якын лык кыл ды. 5 Бил һа, йөк кә узып, Ягъ куб ка бер угыл ту дыр ды. 6 Ра хи лә әйт те: 
«Ал ла һы ми ңа хө ке мен иреш тер де, до гам ны ише теп, ми ңа бер угыл бир де», – ди-
де һәм уг лы на Дан* дип исем куш ты. 7 Ра хи лә нең ас ра вы Бил һа, янә йөк кә узып, 
Ягъ куб ка икен че бер угыл ту дыр ды. 8 Ра хи лә әйт те: «Апа ма кар шы га ять тә көч ле 
кө рәш алып бар дым һәм җи ңү гә иреш тем», – ди де һәм бу уг лы на Нәп та ли* дип 
исем куш ты.

9 Лия дә, үзе нең ин де ба ла га бү тән уза ал ма я ча гын кү реп, ас ра вы Зил пә не Ягъ-
куб ка ха тын лык ка бир де. 10 Шул рә веш чә, Ли я нең ас ра вы Зил пә дә Ягъ куб ка бер 
угыл ту дыр ды. 11 Лия: «Ях шы га га лә мәт бу!» – дип, уг лы на Гәд* дип исем куш ты. 
12 Ли я нең ас ра вы Ягъ куб ка та гын бер угыл ту дыр ды. 13 Лия: «Бә хе те мә бу! Ин де 
ха тын нар ми не бә хет ия се дип кү рә чәк ләр», – ди де һәм бу уг лы на Ашер* дип исем 
куш ты.

Лиянеңянәдәнбалагаузуы
14 Бо дай ура гы на төш кән көн нәр нең бер сен дә Ру бин, кыр да адә мут* та мыр ла-

ры та бып, алар ны ана сы Ли я гә алып кай тып бир де. Шул чак Ра хи лә Ли я гә әйт те:
– Уг лың тап кан ул адә мут та мыр ла рын ми ңа бир, – ди де.
15 Лә кин Лия җа ва бын да әйт те:
– Ирем не үз ләш те рү ең җит мә гән, ин де уг лым ның адә мут та мыр ла рын да ал-

мак чы бу ла сың мы? – ди де.
Ра хи лә әйт те:
– Уг лың ның адә му ты өчен бер төн гә си ңа Ягъ куб ны би рәм, бү ген си нең бе лән 

ят сын, – ди де.

* 30:3 16:2 гә би рел гән ис кәр мә не ка ра гыз. 
* 30:6 Дан– яһүд чә «хө кем ит те» мәгъ нә сен дә. 
* 30:8 Нәптали– яһүд чә «кө рә шү», «тар ты шу» мәгъ нә сен дә. 
* 30:11 Гәд– яһүд чә «ях шы га лә мәт», «уңыш» мәгъ нә сен дә. 
* 30:13 Ашер– яһүд чә «бә хет ле» мәгъ нә сен дә. 
* 30:14 Адәмут– та мы ры ке ше гәү дә сен хә тер ләт кән һәм кү зә нәк лә рен дә нар ко тик мат дә-
ләр бул ган күпь ел лык үлән тө ре. Бо рын гы за ман нар да аны ке ше ләр гә җен си көч-куәт би рә 
тор ган сих ри үсем лек итеп фай да лан ган нар; рус ча сы: ман д ра го ра. 
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16 Ки чен Ягъ куб кыр дан кай тып кил гән дә, кар шы сы на Лия чы гып:
– Бү ген син ми не ке, чөн ки мин си не уг лым тап кан адә мут та мыр ла ры ха кы на 

са тып ал дым, – ди де.
Бу төн не Ягъ куб Лия янын да йок ла ды. 17 Ал ла һы Ли я нең го зе рен үтә де: Лия, 

йөк кә узып, Ягъ куб ка би шен че уг лын тап ты. 18 «Ас ра вым ны ире мә би реп тор ган 
өчен, Ал ла һы ми ңа әҗе рен кай тар ды», – ди де Лия һәм уг лы на Исәс хәр* дип исем 
куш ты. 19 Лия та гын йөк кә уз ды һәм Ягъ куб ка ал тын чы уг лын ту дыр ды. 20 Һәм 
әйт те: «Ал ла һы ми ңа күр кәм бү ләк на сыйп ит те – ире мә ал ты угыл та бып бир дем, 
ин де ирем гел ми нем ян да яшәр», – дип, уг лы на Зә бу лун* дип исем куш ты. 21 Ан-
на ры бер кыз тап ты һәм аңа Ди нә дип исем куш ты.

Йосыф–Рахиләнеңберенчеуглы
22 Ал ла һы Ра хи лә не дә хә те рен дә тот ты, аның го зе рен үтәп, аңа ба ла та бу ха си-

я тен бир де. 23 Ра хи лә, йөк кә узып, Ягъ куб ка бер угыл ту дыр ды. «Ал ла һы ми нем 
өс тән кы сыр лык хур лы гын ал ды, – ди де ул. 24 Һәм: – Раб бы ми ңа икен че угыл да 
на сыйп ит сен», – дип, бу уг лы на Йо сыф* исе мен куш ты.

Ягъкубныңтуплаганмал-мөлкәте
25 Ра хи лә Йо сыф ны тап кан ның со ңын да, Ягъ куб Ла бан га әйт те:
– Ми ңа ки тәр гә рөх сәт ит, мин ин де үз иле мә, ту ган як ла ры ма кай тыйм, – ди-

де. – 26 Си ңа са рыф ит кән хез мәт лә рем ха кы на ха тын на рым ны, ба ла ла рым ны бир 
дә, ки теп ба рыйм мин. Си ңа ни чек хез мәт ит кә нем не үзең дә ях шы бе лә сең бит.

27 Ла бан җа ва бын да әйт те:
– Әгәр мин нән ра зый бул саң, мон да кал, – ди де. – Мин ба гып бел дем ки, си нең 

ар ка да Раб бы ми не дә бә рә кәт ия се ит те, мө ба рәк кыл ды.
28 Әйт те:
– Әҗе ре нә мин нән ни со ра саң да би рер мен, – ди де.
29 Ягъ куб әйт те:
– Си ңа ни чек хез мәт ит кә нем не, ми нем ар ка да мал-туарың ни чек арт ка нын үзең 

дә бе лә сең. 30 Мин кил гән че, мал-туарың аз иде, ул хә зер кү бәй де. Мин кил гәч, 
Раб бы си не мө ба рәк кыл ды, бә рә кәт ия се ит те. Ин де мин үз йортым-гаиләм өчен 
кай чан эш ли баш лар мын?

31 Ла бан:
– Си ңа нәр сә би рим соң? – дип со ра ды.
Ягъ куб:
– Ми ңа бер нәр сә дә бир мә, – ди де. – Мин си ңа бер го зе рем не әй тәм, шу ны 

үтә сәң, мин кө тү лә рең не янә дән кө тәр гә һәм сак лар га ри за: 32 ме нә бү ген си нең 
бө тен сарык-кәҗә кө тү лә рең не йө реп чы гам да алар да гы ка ра һәм аклы-каралы 

* 30:18 Исәсхәр– яһүд чә «әҗер», «тү ләү» мәгъ нә сен дә. 
* 30:20 Зәбулун– яһүд чә «хөр мәт» мәгъ нә сен дә; яң гы ра шы бе лән «бү ләк» ди гән мә гъ нә гә 
дә якын. 
* 30:24 Йосыф– яһүд чә «та гын на сыйп ит сен» мәгъ нә сен дә. 
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са рык лар ны һәм чу ар тап төш кән кә җә ләр не ае рып ку ям – ми нем хез мә тем нең 
әҗе ре әнә шу лар бул сын*. 33 Си нең ал да га дел лек шар тым бо лай дыр: әгәр дә, ми нем 
әле ге хез мәт әҗе рен ка рар га дип кил гән дә, ми нем кө тү дә чу ар тап ла ры бул ма ган 
бе рәр кә җә яки ка ра бул ма ган бе рәр са рык та бы ла кал са, син алар ның һәм мә сен 
үз кө тү ең нән ур лан ган дип са нар га хак лы.

34 – Ях шы, син ди гән чә бул сын, – ди де Ла бан.
35 Һәм шул ук көн не Ла бан төс лә ре ала-кола, чу ар кә җә ләр не һәм кә җә тә кә лә-

рен – үз лә рен дә ак та бы бул ган нар ның һәм мә сен, шу лай ук бар лык ка ра төс тә ге 
са рык лар ны кө тү дән ае рып алып, алар ны үзе нең угыл ла ры ка ра ма гы на тап шыр ды. 
36 Ягъ куб ны исә үз янын нан өч көн лек юл ка дә ре ерак лык та гы баш ка бер кө тү не 
кө тәр гә җи бәр де.

37 Ягъ куб ту пыл, ба дәм һәм чи нар агач ла рын нан таза-яшь чы бык лар ки сеп ал ды, 
алар ны, ка бы гын нан арын ды рып, ак сыр лар бе лән чу ар ла ды да 38 шул сырлы-чуар 
чы бык лар ны мал-туар су эчәр гә һәм пар ла шыр га йө ри тор ган су га ру ял гаш ла ры эче нә 
җә еп сал ды. 39 Сырлы-чуар чы бык лар кар шы сын да пар лаш кан кәҗә-сарыклардан 
ала-кола, тимгелле-чуар бә рән нәр ту ды. 40 Ягъ куб яңа ту ган бә рән нәр не кө тү дән 
ае рып ала да кал ган на рын Ла бан ның ала-кола һәм ка ра төс тә ге кө түе кар шы сы на 
та ма ша га куя, әм ма үз кө тү ен Ла бан кө түе бе лән ара лаш тыр мый, ае рым то та иде. 
41 Таза-сәламәт кә җә, са рык лар ның пар ла шу ва кыт ла рын да, алар та ма ша кы лып 
тор сын өчен, Ягъ куб су га ру ял гаш ла ры на һәр чак әле ге сырлы-чуар чы бык лар ны 
җә еп куя иде. 42 Ә кө тү дә ге хай ван нар ның ябыгы-зәгыйфе пар лаш кан да, чы бык-
лар ны ку еп ма таш мый, шун лык тан хай ван ның ябык-зәгыйфь үр че ме Ла бан га, ә 
таза-сәламәт үр че ме Ягъ куб ка элә гә иде.

43 Ягъ куб әнә шул рә веш чә бик тә, бик тә бай ке ше гә әве рел де. Аның бик күп 
тер лек кө түе, җа ри я лә ре, кол ла ры, дө я лә ре һәм ишәк лә ре бар иде.

ЯгъкубныңяшеренрәвештәЛабаннанкачыпкитүе

31 1 Ла бан угыл ла ры ның «Ата быз ның мил кен дә бул ган бар нәр сә не бу Ягъ-
куб үз ләш те реп бе тер де, ата быз ның ма лын нан үзе нә бай лык яса ды!» ди гән 

сүз лә рен ише теп, 2 Ла бан бе лән ике ара ның әү вәл ге дән бик нык бо зыл ган лы гын 
Ягъ куб ачык аң ла ды.

3 Раб бы әйт те аңа:
– Ата-бабаларың җи ре нә, кар дәш лә рең яны на кайт! – ди де. – Мин си нең бе лән 

бу лыр мын.
4 Ра хи лә бе лән Ли я не Ягъ куб үзе нең кө түе йөр гән ут лау га ча кы рып ал ды.
5 – Хак тыр: ата гыз ның ми ңа ка ра шы үз гәр гән, әү вәл дә бул ган ча тү гел, – ди де 

ул алар га. – Әм ма ми нем атам ның Ал ла сы – яным да дыр. 6 Ата гыз га бө тен кө чем не 
би реп хез мәт ит кә нем не бе лә сез. 7 Ә ул ми не гел ал дап кил де, ми ңа ти еш ле әҗер не 
үз бел де ген чә ун тап кыр үз гәрт те. Әм ма Ал ла һы аның ми ңа явыз лык эш лә ве нә юл 
куй ма ды. 8 Ла бан: «Хай ван ның ала-кола ту га ны си ңа әҗер бу лыр», – дип әй т кәч, 

* 30:32 То таш ак йон лы са рык лар һәм то таш ка ра йон лы кә җә ләр зат лы са на лып, ала-кола, 
чу ар төс тә ге лә ре исә ка дер сез рәк исәп тә йөр гән. 
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бө тен кө тү ала-кола үр чем би рә баш ла ды. «Чу ар төс тә ге лә ре дә си ңа әҗер итеп 
би ре лер», – ди гәч, бө тен кө тү шу лай ук чу ар төс тә ге бә рән нәр ки те рә баш ла ды. 
9 Шу лай итеп, Ал ла һы, бө тен тер лек не ата гыз ның ку лын нан тар тып алып, ми ңа 
на сыйп ит те. 10 Бер ва кыт, хай ван нар ны кап ла ту ва кы тын да, мин бер төш күр дем. 
Имеш, са рык лар һәм кә җә ләр бе лән ку шы лу чы бар лык тә кә ләр аклы-каралы, чу ар 
төс тә. 11 Шул чак тө шем дә Ал ла һы ның фә реш тә се ми ңа: «Ягъ куб!» – дип эн дәш те. 
«Мин мон да мын!» – ди дем мин. 12 Фә реш тә, сү зен дә вам итеп: «Күз лә рең не кү тә-
реп ка ра: са рык лар һәм кә җә ләр бе лән ку шы лу чы тә кә ләр нең һәм мә се дә аклы-
каралы, чу ар төс тә ләр, чөн ки Мин Ла бан ның си ңа ка ра та ни кы лан га нын кү реп 
то рам, – ди де. – 13 Бәйт-Элдәге һәй кәл та шы на зәй түн мае кой ган ча гың да, си нең 
хо зу ры ңа кил гән Ал ла һы – ул Мин! Шул чак та син Ми ңа нә зе рең не әйт тең. Ин де 
уры ның нан куз гал, бу ил не кал дыр, ту ган җи ре ңә кайт».

14 Ра хи лә бе лән Лия Ягъ куб ка җа вап би реп әйт те ләр:
– Ата быз ның йор тын да без гә ди гән та гын бе рәр өлеш, ми рас бар мы соң?! 15 Ул 

без не чит ке ше итеп са на мый мы?! Ул бит без не са тып, әҗе рен ашап бе тер де. 16 Шу ңа 
кү рә ата быз дан Ал ла һы тар тып ал ган бар байлык-мөлкәт – ул без не ке һәм без нең 
ба ла ла ры быз ны кы. Ди мәк ки, Ал ла һы си ңа ни дип куш са, шу ны эш лә.

17 Ягъ куб, юл га әзер лә неп, ба ла ла рын һәм ха тын на рын дө я ләр гә утырт ты. 18 Үзе 
бе лән көтү-көтү хай ван на рын, туп ла ган бө тен мал-мөлкәтен ал ды. Паддан-Арамда 
туп ла ган шул тер лек кө тү лә ре, мал-мөлкәте бе лән бер лек тә ата сы Ис хак яны на 
Кән ган җи ре нә ка рап юл га чык ты. 19 Са рык лар ның йо нын кыр кыр га дип, Ла бан-
ның ут лау га кит кән ча гы иде. Ра хи лә, ата сы ның юк лы гын нан фай да ла нып, аның 
пот ла рын да үзе бе лән ал ды. 20 Ягъ куб исә яше рен рә веш тә ка чып ки түе бе лән 
ара ми Ла бан йө рә ген дә рән җер өчен урын кал дыр ды. 21 Шу лай, бул ган бар нәр-
сә не алып кит те дә бар ды Ягъ куб. Фө рат ел га сын ки чеп, Ги лы гад тау ла ры на та ба 
юлын дә вам ит тер де.

ЛабанныңЯгъкубартыннанкуакилүе
22 Өчен че кө нен дә Ягъ куб ның ка чып ки түе ту рын да Ла бан га хә бәр ки тер де ләр. 

23 Шун нан соң ул, кардәш-туганнарын җы еп, Ягъ куб ар тын нан куа чык ты һәм җи де 
көн нән аны Ги лы гад тау ла ры янын да ку ып җит те. 24 Шул төн не ара ми Ла бан ның 
тө шен дә Ал ла һы пәй да бул ды. Ла бан га Ул:

– Сак бул, Ягъ куб ка нә ях шы дан, нә яман нан авыз ачып сүз әй т мә! – ди де.
25 Ла бан Ягъ куб ны ку ып җит кән мәл дә, Ягъ куб ин де Ги лы гад та вын да ча тыр 

ко рып ур наш кан иде. Ла бан да кардәш-туганнары бе лән бер гә шун да ча тыр ла рын 
кор ды. 26 Ягъ куб ка ул бо лай ди де:

– Си нең бу эшең не ни чек аң лар га? Ни гә син ми не ал да дың? Су гыш әсир лә ре-
дәй, ми нем кыз ла рым ны алып ки теп бар дың? 27 Ник ми ңа бер ни әй т ми чә, ми ңа 
бел герт ми чә, яше рен рә веш тә ка чып кит тең? Мин бит си не кү ңел ле та ма ша лар 
ясап, җыр лар җыр лап, саз кыл ла рын чир теп, ба ра бан нар ка гып озат кан бу лыр 
идем. 28 Син хәт та онык ла рым ны, кыз ла рым ны үбеп оза тып ка лу дан да мәх рүм 
ит тең ми не. Акыл сыз эшең бул ды бу си нең! 29 Сез гә яман лык кы лыр га ку лым нан 
кил мәс иде ме?! Лә кин ки чә ата гыз ның Ал ла сы әйт те ми ңа: «Сак бул, Ягъ куб ка нә 
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ях шы дан, нә яман нан авыз ачып сүз әй т мә!» – ди де. 30 Ярар, ки теп тә бар дың ди, 
чөн ки син атаң яны на өй гә кай тыр га бик те ли сең, лә кин син ни гә ми нем илаһ ла-
рым ны ур лап кит тең?

31 Ягъ куб җа вап би реп әйт те:
– Мин ку рык тым, ачу дан кыз ла рың ны мин нән ае рып алып ка лыр сың дип шик-

лән дем, – ди де. – 32 Ин де илаһ ла рың ны бе рәр се ал ган бул са, ул ке ше нең го ме ре 
ки се лер. Кардәш-туганнарыбыз күз ал дын да барлап-тикшереп чык, си не ке ди гән 
ни нәр сә та был са, алып кал.

Пот лар ны Ра хи лә нең ур ла га нын Ягъ куб бел ми иде.
33 Ла бан шун нан Ягъ куб бе лән Ли я нең ча тыр ла рын әй лә неп чык ты, ике кол 

ас рау ның ча ты рын да да бул ды, әм ма бер ни дә тап ма ды. Лия ча ты рын нан чы гып, 
Ра хи лә ча ты ры на кер де. 34 Ра хи лә исә пот лар ны дө я се нең ия ре ас ты на яше реп, өс-
те нә ме неп утыр ган иде. Ра хи лә ча ты рын да ни ка дәр ак та рын са да, Ла бан үзе нең 
илаһ ла рын та ба ал ма ды. 35 Ра хи лә ата сы на әйт те:

– Ал дың да ая гү рә то рып бас ма вым өчен ми ңа ачу лан ма, әти ем әфән де, чөн ки 
хатын-кызның ай лык га дә тен ки чер гән ча гым дыр, – ди де.

Шу лай итеп, Ла бан га пот лар ны эз ләп та бу на сыйп бул ма ды.
36 Ягъ куб, тә мам ачуы чы гып, Ла бан бе лән бә хәс ко рып җи бәр де һәм әйт те:
– Ми нем га е бем нәр сә дә? – ди де. – Ми не эзәр лек ләр дәй нин ди гө наһ эш лә дем 

мин си нең ал да? 37 Бө тен әй бер лә рем не карап-тикшереп чык тың, ара дан си не ке 
ди гә не та был ды мы соң?! Та был са, әнә си нең һәм ми нем кардәш-туганнар кар шы-
сы на чы га рып куй, ике без нең ара сын алар хө кем ит сен. 38 Егер ме ел мин си ңа кө тү 
көт тем, са рык ла рың, кә җә лә рең бер кай чан да бә рән сал ма ды, кө тү ең нән бер са рык 
тә кә сен дә су еп аша ма дым. 39 Ерт кыч җан вар бо тар ла га нын да си ңа күр сәт мә дем, 
зы я нын үз өс те мә ал дым. Ә син хай ван ның кө тү дән көн дез югал га нын да, төн лә 
югал га нын да мин нән тү ләт тең. 40 Мин көн дез ге эс се дән, төн ге сал кын нан җә фа 
чик тем, ми нем күз лә рем нән йо кы кач ты. 41 Си нең өй дә үт кән егер ме елым ме нә 
шун дый ми нем. Ике кы зың өчен мин си ңа – ун дүрт ел, тер лек кө тү лә рең өчен – 
ал ты ел хез мәт ит тем. Ә син ми ңа тү ли се әҗе рең не ун тап кыр үз гәрт тең. 42 Атам-
ның Ал ла сы, Иб ра һим ның Ал ла сы һәм Ис хак ның Кур ку сы ми нем ян да бул ма са, 
син ми не хә зер буш кул бе лән оза тып җи бәр гән бу лыр идең. Ал ла һы ми нем хә ле мә 
кер де, кул ла рым ның хез мәт җи ме шен кү реп, ки чә төн лә хө ке мен чы гар ды – син-
нән як ла ды ми не.

ЯгъкуббеләнЛабантарафыннанчикманарасыкуелуы
43 Ла бан, җа вап би реп, Ягъ куб ка әйт те:
– Кыз ла рым – алар ми нем кыз лар, ба ла ла рым – ми нем ба ла лар, тер лек кө тү лә-

рем – ми нем кө тү ләр. Мон да син күр гән бө тен нәр сә – ми не ке. Кыз ла ры ма һәм 
алар ту дыр ган ба ла лар га яман лык эш ли алам мы мин?! 44 Аң ла шыйк, ике без ара-
сын да ки ле шү тө зик, һәм ул без нең татулашуыбызны исбатласын.

45 Ягъ куб бер таш ал ды да һәй кәл итеп җир гә куй ды. 46 Ан на ры кардәш-туганнарына:
– Таш лар җы е гыз! – дип бо ер ды.
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Те ге ләр, таш лар җы еп, бер өем яса ды лар. Соң ра шул таш лар өе ме янын да ба ры сы 
бер гә уты рып ашап-эчтеләр. 47 Ла бан таш өе ме нә Егар-Саһадута дип, Ягъ куб исә 
Гәл гыд дип исем куш ты*. 48 Ла бан Ягъ куб ка әйт те:

– Бу таш өе ме бү ген без нең үз ара ки ле шү нең ша һи ты бу лыр, – ди де.
Шу ңа кү рә ул Гәл гыд дип атал ды. 49 Мис па* ди гән ата ма сы да сак лан ды. Чөн ки 

Ла бан:
– Бер-беребездән ае ры лыш кан нан соң, си нең бе лән ми нем ара ны кү зә теп то-

ру чы Раб бы Үзе бу лыр, – ди де. – 50 Әгәр син ми нем кыз ла ры ма яман лык кыл саң 
яки кыз ла рым өс тен нән баш ка ха тын нар га өй лән сәң, гәр чә без нең ике ара ны 
кү зә теп то ру чы ке ше бул ма са да, бе леп тор: мо ңа Ал ла һы Үзе ша һит лык итә чәк. 
51 Ме нә таш өе ме һәм ме нә си нең бе лән ми нем ара га мин куй ган һәй кәл, – дип, 
сү зен дә вам ит те Ла бан. – 52 Бу таш өе ме дә, бу һәй кәл дә – ша һит лар; шу лай ки, 
мин дә таш өе ме аша си нең як ка явыз ни ят бе лән чык ма я чак мын, син дә таш 
өе ме һәм һәй кәл аша ми нем як ка явыз ни ят бе лән чык мас ка ти еш. 53 Без нең ара-
ны Иб ра һим ның Ал ла сы, На хор ның Ал ла сы – ата-бабаларыбызның Ал ла ла ры* 
хө кем ит сен.

Ягъ куб үзе нең ата сы Ис хак ның Кур ку сы ха кы на ант ит те. 54 Ан на ры, тау да кор-
бан ча лып, кардәш-туганнарын ашар га ча кыр ды. Икмәк-ризыкны ашап, алар шул 
тау да төн кун ды лар.

55 Ла бан ир тә ге сен ир түк тор ды, онык ла рын, кыз ла рын үбеп, алар га фа ти ха сын 
бир де дә тор ган җи ре нә ки ре кай тып кит те.

ЯгъкубныңЭсауянынахезмәтчеләреналданкүндерүе

32 1 Ягъ куб исә үзе нең юлын дә вам ит тер де һәм Ал ла һы ның фә реш тә лә ре бе-
лән оч раш ты. 2 Алар ны күр гәч, Ягъ куб:

– Бо лар – Ал ла һы ның гас кә ре! – дип, бу урын га Ма ха на им* дип исем куш ты.
3 Ягъ куб Сә гыйрь җир лә рен дә, Эдом өл кә сен дә яшә гән бер ту га ны Эсау га ал дан 

ук хә бәр че ләр күн дер де. 4 Алар га бо е рык би реп әйт те:
– Әфән дем Эсау га хә бә рем не җит ке ре гез: «Мин ме нә, аның ко лы Ягъ куб, бү-

ген гә ка дәр ва кыт лы ча Ла бан янын да яшә дем. 5 Вак тер лек кө тү лә рем, үгез лә рем, 
ишәк лә рем, кол хез мәт че лә рем һәм ас рау ла рым бар; үзем ту рын да бу хә бәр не 
иреш те рү ем бе лән мин си нең, Эсау әфән дем нең, ягым лы ка ра шың ны кү рер гә өмет 
итәм», – дип әйт те ди е гез.

6 Хә бәр че ләр, әй лә неп кай тып, Ягъ куб ка:
– Кар дә шең Эсау янын да бул дык. Ул си не кар шы лар га юл га чык ты, үзе бе лән 

дүрт йөз ке ше се бар, – дип бел дер де ләр.

* 31:47 Егар-Саһадута– бо рын гы ара мей те лен дә «ша һә дәт өе ме» мәгъ нә сен дә. Гәлгыд– «ша-
һә дәт өе ме» ди гән нең яһүд чә се. 
* 31:49 Миспа– яһүд чә «сак лау ма на ра сы» мәгъ нә сен дә. 
* 31:53 ...Аллалары...– Яһүд те лен дә әле ге сүз «Ал ла сы» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 32:2 Маханаим– яһүд чә «ике ур да», «ике төр кем» мәгъ нә сен дә. 
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7 Ягъ куб бик нык ку рык ты һәм кау шап кал ды. Ул үз кул ас тын да бул ган бар-
лык ке ше ләр не, вак һәм эре тер лек кө тү ен, дө я ләр не ике ае рым төр кем гә бүл де. 
8 Һәм әйт те:

– Эсау бер төр ке ме нә һө җүм итеп пыран-заран ки тер сә дә, һич югы төр кем нең 
икен че се исән ка лыр, – ди де.

9 Ан на ры Ал ла һы га ял ва рып до га кыл ды:
– И ба бам Иб ра һим ның, атам Ис хак ның Раб бы Ал ла сы! Син: «Ту ган җи ре ңә, 

кар дәш лә рең яны на кайт, Мин си ңа иге лек кы лыр мын!» – дип вәгъ дә бир дең. 
10 Ко лы ңа кыл ган мәр хә мә те ңә, күр сәт кән туг ры лы гы ңа ла ек тү гел мен. Үр дүн 
ел га сын кич кән дә, юл та я гым нан баш ка ми нем бер нәр сәм дә юк иде; ин де ме нә 
ике зур туп лам бай лы гым бар. 11 Ял ва ра мын: ту ган кар дә шем нең ку лын нан, Эсау 
ку лын нан кот кар ми не! Ки леп, ми не дә, ба ла ла рым бе лән ана ла рын да үте реп 
таш ла ма гае дип кур кам. 12 Син бит ми ңа: «Си ңа иге лек кы ла чак мын, нә се лең не 
диң гез дә ге би хи сап ком бөр тек лә ре са нын ча ишәй тә чәк мен», – дип вәгъ дә бир дең.

13 Ягъ куб шу шы урын да төн кун ды һәм, ту ган кар дә ше Эсау га бү ләк итеп би рү 
өчен, 14 үзен дә ге мал-туардан ике йөз кә җә һәм егер ме кә җә тә кә се, ике йөз са рык 
һәм егер ме са рык тә кә се, 15 ко лын на ры бе лән бер лек тә утыз баш са вым дөя, кы рык 
баш сы ер, ун үгез, егер ме ана ишәк һәм ун ата ишәк не ае рып ал ды. 16 Ае рып ал ган 
шул тер лек кө тү лә рен кол хез мәт че лә ре ка ра ма гы на тап шы рып, алар га:

– Бер-берегездән ара кал ды рып, үз кө тү лә ре гез бе лән мин нән ал да юл га чы гы-
гыз, – дип бо ер ды.

17 Иң ал дан ба ру чы га бо лай дип әмер бир де:
– Кар дә шем Эсау бе лән оч раш кач, ул: «Ху җаң кем? Кая юл то та сың? Бу тер лек 

кө түе кем не ке?» – дип со ра са, 18 әйт: «Ко лың Ягъ куб ны кы, – ди ген. – Ул мо ны 
әфән де се Эсау га бү ләк итеп җи бәр де, үзе дә арт тан ки лә», – ди ген.

19 Икен че, өчен че һәм баш ка тер лек төр кем нә рен әй дәп ба ру чы лар га да Ягъ куб 
шу лай эш ләр гә – Эсау бе лән оч раш кач, аңа шул ук сүз ләр бе лән җа вап би рер гә 
куш ты; 20 «Без нең арт тан ко лың Ягъ куб та ки лә», – дип әй те гез, ди де. «Ал дан бү-
ләк ләр җи бә реп, Эсау ның кү ңе лен дә ми һер бан лык уя тыр мын, үзе бе лән оч раш кач, 
ул ми не, бәл ки, ка бул итәр», – дип уй ла ды Ягъ куб.

21 Шул рә веш чә, бү ләк кә ди гән мал лар ал дан кит те. Ягъ куб исә бу төн не тук-
тау лык та ку нар га кал ды.

ЯгъкубныңАллаһыбеләнкөрәшүе
22 Шул төн не ул, то рып, ике ха ты нын, ике җа ри я сен һәм ун бер уг лын ияр теп, 

Яб бок ер ма гы ның сай җи рен нән ерып, ар гы як ка чык ты. 23 Алар ны ар гы як ка чы-
гар ган нан соң, кул ас тын да гы бар мал-мөлкәтне дә шун да кү чер де. 24 Бу як яр да 
Ягъ куб бе рь ял гы зы кал ды. Шул төн не таң ат кан чы га ка дәр нин ди дер адәм аның 
бе лән кө рә шеп чык ты. 25 Кө рәш кән дә, үзе нең җи ңә ал ма вын кү реп, шул адә ми зат 
Ягъ куб ның бот бу ы нын кай мык тыр ды. 26 Шун да әйт те:

– Ин де таң ат ты, җи бәр ми не! – ди де.
Ягъ куб:
– Юк, җи бәр мим! Иң элек син ми ңа мө ба рәк фа ти хаң ны бир, – ди де.
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27 Адә ми зат:
– Исе мең ни чек? – дип со ра ды.
– Ягъ куб, – дип җа вап бир де Ягъ куб.
28 Адә ми зат:
– Мон нан соң си нең исе мең Ягъ куб тү гел, ә сИс ра ил* бу лыр, – ди де. – Чөн ки 

син, Ал ла һы һәм ке ше ләр бе лән кө рә шеп, җи ңү че бул дың.
29 Ягъ куб со рау би реп әйт те:
– Исе мең кем соң си нең? – ди де.
Адә ми зат:
– Исе мем нәр сә гә си ңа, ник со рап то ра сың? – дип, Ягъ куб ка мө ба рәк фа ти ха-

сын бир де.
30 «Мон да мин Ал ла һы бе лән йөзгә-йөз оч раш тым, җа ным исән кал ды», – дип, 

Ягъ куб бу урын га Пе ну ил* дип исем куш ты.
31 Ягъ куб Пе ну ил янын нан узып кит кән дә, ко яш чык кан иде ин де. Бот бу ы ны 

кай мык кан га, ул бер ая гы на ак сап ат ла ды. 32 (Адә ми зат Ягъ куб ның бот бу ы нын 
кай мык ты ру сә бәп ле, Ис ра ил ба ла ла ры хай ван бо тын да гы се ңер ле ит не бү ген гә чә 
аша мый лар.)

ЯгъкуббеләнЭсауныңочрашулары

33 1 Ягъ куб, ал га та ба кү зен тө бәп, кар шы сы на Эсау һәм аның дүрт йөз ке ше се 
якын ла шып ки лү ен күр де. Ли я нең, Ра хи лә нең һәм ике җа ри я нең ба ла ла рын 

ул аерым-аерым төр кем нәр гә бүл де. 2 Җа ри я ләр не һәм алар ның ба ла ла рын ал га 
куй ды, алар ар ты на Лия бе лән аның ба ла ла рын, ә ахыр га Ра хи лә бе лән Йо сыф ны 
бас тыр ды.

3 Ягъ куб үзе исә, төр кем ал ды на чы гып, ту ган кар дә ше Эсау га та ба ат ла ды һәм, 
туктый-туктый, җи де тап кыр җир гә ка дәр ие леп, ита га тен бел дер де. 4 Эсау, аның 
кар шы сы на йө ге реп ки леп, му е ны на са рыл ды, үбәр гә то тын ды. Ике се дә елап җи-
бәр де ләр. 5 Эсау күз ка ра шын ха тын нар га һәм ба ла лар га та ба юнәлт те:

– Си нең кем нә рең бо лар? – дип со ра ды ул.
– Мин ко лы ңа Ал ла һы на сыйп ит кән ба ла ла рым, – ди де Ягъ куб.
6 Җа ри я ләр һәм ба ла ла ры Эсау кар шы на ки леп баш иде ләр. 7 Лия дә ба ла ла ры 

бе лән бер лек тә, ан на ры, ни һа ять, Ра хи лә бе лән Йо сыф та, ки леп, Эсау кар шы сын да 
баш иеп, ита гать күр сәт те ләр. 8 Эсау:

– Ми ңа юл да оч ра ган көтү-көтү мал ның хик мә те нәр сә дә? – дип со ра ды.
– Син әфән дем мин нән ра зый бул сын өчен, бү ләк ул, – дип җа вап бир де Ягъ куб.
9 Эсау әйт те:
– Мин дә мал бо лай да җи тәр лек, кар дә шем, үз ма лың үзе ңә бул сын, – ди де.
10 – Юк, әгәр си нең кү ңе ле ңә хуш кил сәм, ми нем бү лә гем не дә ка бул ит, – ди де 

Ягъ куб. – Си нең йө зең не кү рү ми ңа Ал ла һы ның йө зен кү рү ке бек бул ды – син бит 

* 32:28 Исраил– яһүд чә «Ал ла һы бе лән кө рәш кән» яки «Ал ла һы кө рәш кән» мәгъ нә сен дә. 
* 32:30 Пенуил– яһүд чә «Ал ла һы ның йөзе-чырае» мәгъ нә сен дә. 
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ми ңа ягым лы мө нә сә бә тең не күр сәт тең. 11 Алып кил гән бү лә гем не ка бул итеп ал. 
Ал ла һы ми ңа күп иге лек ләр на сыйп ит те, мин дә бө тен нәр сә дә бар.

Эсау бү ләк не ка бул ит кән че гә ка дәр, ул шу лай кыс та вын нан тук та ма ды. 12 Эсау:
– Ин де юлы быз ны дә вам итик, – ди де. – Мин си нең бе лән бер гә ба рыр мын.
13 Ягъ куб әйт те:
– Кар дә шем әфән де гә мәгъ лүм дер ки, бала-чага иркә-назлы бу ла, өс тә ве нә 

кө тү ем дә име зү че хай ван нар да шак тый – алар ны кө не буе та гы ку а лап бар сак, 
бө тен кө тү үлеп бе тә чәк, – ди де. – 14 Кар дә шем әфән де, син ал дан ба ра тор, мин 
исә, си нең ко лың, хай ван нар, бала-чага йө ре ше нә җай ла шып, әк рен ге нә хә рә кәт 
итәр мен, шу лай ба рып, Сә гыйрь дә син әфән дем бе лән ку шы лыр мын, – ди де.

15 Эсау:
– Алай са, мин яным да гы бер ни чә ке ше не си нең бе лән кал ды рам, – ди де.
– Ни гә ки рәк? – ди де Ягъ куб. – Син ми ңа, кар дә шем әфән де, бо лай да ягым лы 

ка ра шың ны күр сәт тең.
16 Эсау шул ук көн не Сә гыйрь гә кай ту юлы на бо рыл ды. 17 Ә Ягъ куб Сук көт кә 

ка рап юл тот ты, ан да үзе нә йорт кор ды, мал-туары өчен утар лар бул дыр ды. Шул 
сә бәп тән бу урын га ул Сук көт* дип исем куш ты. 18-19 Паддан-Арамнан кай т кан нан 
соң, Ягъ куб, Кән ган җи рен дә ге Шә кем шә һә ре нә исән-имин ки леп җи теп, шә һәр гә 
якын урын да Шә кем нең ата сы Ха мур ның угыл ла рын нан йөз ке си та* бә ра бә ре нә 
җир ки сә ге са тып ал ды да шун да ча тыр ла рын кор ды. 20 Шул җир дә үк мәз бәх ясап, 
аңа Эл-Илаһи-Исраил* дип исем бир де.

Динәнеңнамусытапталуы.АбыйларыныңШәкемхалкыннанучалуы

34 1 Ли я нең Ягъ куб ка ту ды рып бир гән кы зы Ди нә бер көн не, җир ле ха лык кыз-
ла рын кү рер гә дип, шә һәр гә чык ты. 2 Тө бәк нең ха ки ме хив ви Ха мур ның 

уг лы Шә кем, кыз га кү зе тө шеп, аны көч ләп алып кит те дә на му сын тап та ды. 3 Ягъ-
куб ның кы зы Ди нә егет нең кү ңе лен яу лап, Шә кем аңа тә мам га шыйк бул ган иде. 
Шу ңа кү рә ул кыз га ягым лы мө га мә лә күр сә тер гә ты рыш ты. 4 Ата сы Ха мур га исә:

– Бу кыз ны ми ңа ха тын лык ка алып бир! – дип ялын ды.
5 Ягъ куб, кы зы Ди нә нең мәс хә рә ите лү ен ишет сә дә, үзе нең угыл ла ры тер лек 

кө түе бе лән ут лау да бул ган лык тан, алар кай т кан чы, бу хак та бер сүз дә дәш мә де.
6 Шу лай бер көн не Шә кем нең ата сы Ха мур, киңәш-табыш итәр гә дип, Ягъ куб 

яны на кил де.
7 Ягъ куб ның угыл ла ры, хәл не ише тү гә үк, ут лау дан кайт ты лар. Алар нәф рәт бе лән 

тә мам яр сы ган нар иде. Чөн ки Ягъ куб кы зы ның на му сын тап тау Ис ра ил не мәс хә-
рә итү бе лән бер – мо ңа юл ку яр га һич тә яра мый иде. 8 Ха мур алар га бо лай ди де:

– Уг лым Шә кем бө тен җаны-тәне бе лән сез нең кы зы гыз га га шыйк. Зин һар, 
аны уг лы ма ха тын лык ка би ре гез. 9 Ту ган ла шыйк шу лай. Кыз ла ры гыз ны без нең 
егет ләр гә ки яү гә би ре гез, без нең кыз лар ны үзе гез гә ки лен итеп алы гыз. 10 Шу лай 

* 33:17 Суккөт– яһүд чә «утар лар» мәгъ нә сен дә. 
* 33:18-19 Кесита– ак ча бе рәм ле ге, авыр лы гы һәм кыйм мә те бил ге ле тү гел. 
* 33:20 Эл-Илаһи-Исраил– яһүд чә «Эл – Ис ра ил Ал ла сы» мәгъ нә сен дә. 
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бер гә лә шеп та ту яшик. Җир лә ре без сез нең күз ал ды гыз да, шун да те лә гән шөгыль-
эшегезне эш ләп, җир ләр би ләп яши би ре гез.

11 Шә кем дә Ди нә нең ата сы на һәм ага ла ры на әйт те:
– Әгәр кү ңе ле гез гә хуш кил сәм, мин сез гә те лә гән нәр сә гез не би рер гә әзер-

мен, – ди де. – 12 Иң зур мә һәр һәм бү ләк со ра са гыз да, мин ба ры сы на ри за, тик 
кы зы гыз ны гы на ми ңа ха тын лык ка би ре гез.

13 Ягъ куб ның угыл ла ры, се ңел лә ре  Ди нәнең на му сын тап та ган Шә кем гә һәм 
аның ата сы Ха мур га хәй лә ле төс тә җа вап би реп:

14 – Бул мас эш бу! Кы зы быз ны ссөн нәт сез ке ше гә ки яү гә би рә ал мый быз, – ди де-
ләр. – Бу без нең өчен хур лык бу лыр иде. 15 Әгәр без куй ган шар т ка ра зый бул са гыз, 
ягъ ни сез нең бар лык ир зат ла ры гыз без нең ке бек үк сөн нәт кә утыр тыл ган бул са, 
16 ме нә шул чак ны гы на без кыз ла ры быз ны сез ләр гә би рер без, ә сез үз кыз ла ры-
гыз ны без ләр гә би рер сез, шу лай сез нең бе лән бер ха лык бу лып яши баш лар быз. 
17 Ин де без нең бе лән ки леш ми сез, сөн нәт ле бу лыр га те лә ми сез икән, ул чак ны без 
кы зы быз ны ала быз да мон нан ки теп ба ра быз.

18 Мон дый сүз ләр Ха мур ның кү ңе ле нә дә, уг лы Шә кем нең кү ңе ле нә дә хуш 
кил де. 19 Ата сы гаи лә сен дә иң аб руй лы ке ше бул ган Шә кем әле ге шар т ны ки чек-
тер ми га мәл гә ашыр ды, чөн ки ул Ягъ куб ның кы зы на га шыйк иде. 20 Ха мур бе лән 
уг лы Шә кем, үз лә ре нең шә һәр кап ка сы яны на ха лык ны җы еп, алар га бо лай дип 
мө рә җә гать ит те ләр:

21 – Бу адәм нәр – без нең бе лән дус та нә мө нә сә бәт як лы лар; иле без дә җир лә шеп, 
үз эш-шөгыльләре бе лән яши бир сен нәр. Алар ның күз ал дын да күп ме җир ләр җәй-
рәп ята! Кыз ла рын ха тын итеп үзе без гә алыйк, кыз ла ры быз ны алар ның егет лә ре нә 
ки яү гә би рик. 22 Лә кин мон да җир лә шеп ка лыр һәм без нең бе лән бер ха лык бу лып 
яшәр өчен, алар шун дый шарт ку я лар: без дә ге бар лык ир за ты алар ның үз лә ре ке-
бек үк сөн нәт ле бу лыр га ти еш. 23 Алар ның көтү-көтү мал ла ры, хай ван на ры, бө тен 
мал-мөлкәте без не ке бул мас мы ни?! Ри за лык кы на би рик, алар без нең бе лән бер гә 
яши баш ла я чак лар.

24 Шә һәр кап ка сы яны на җы ел ган һәр кем Ха мур бе лән аның уг лы Шә кем әй т кән 
сүз ләр не ка бул ит те – бар лык ир за ты бер дәм төс тә сөн нәт кә утыр тыл ды.

25 Шу лай бул ды ки, сөн нәт кә утыр тыл ган нар ның сыр хау лы өчен че кө нен дә Ягъ-
куб ның ике уг лы, Ди нә нең ага ла ры Ши мун бе лән Ле ви, һәр кай сы ку лы на кы лыч 
алып, көт мә гән дә шә һәр гә бә реп кер де ләр һәм бар лык ир зат ла рын су еп чык ты лар. 
26 Ха мур бе лән аның уг лы Шә кем не дә кы лыч тан ки чер де ләр һәм өй лә рен нән Ди-
нә не алып кай тып кит те ләр. 27-28 Ан нан соң Ягъ куб ның угыл ла ры, су еш уры ны на 
ки ре кай тып, шә һәр буй лап өй ләр не та лап йөр де ләр, на му сы тап тал ган Ди нә өчен 
шә һәр эчен дә ге һәм ут лау лар да гы бар лык эре һәм вак тер лек не, ишәк ләр не үз лә ре-
нә ал ды лар. 29 Бө тен мал-туарны ал ды лар, бала-чаганы, ха тын нар ны әсир ит те ләр, 
өй ләр дә бул ган бар нәр сә не та лап чык ты лар.

30 Ягъ куб үзе нең угыл ла ры Ши мун бе лән Ле ви гә әйт те:
– Сез бу җир ләр дә яшә гән кән га ни ләр бе лән фә ри зи ләр нең бар ча сын ми ңа 

дош ман яса ды гыз, ба шы ма бә ла ту дыр ды гыз! – ди де. – Ми нем үз ке ше лә рем аз, 
шу ңа кү рә алар, ми ңа кар шы туп ла нып, ми не гаиләм-йортым бе лән юк итә чәк ләр.
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31 Ши мун бе лән Ле ви:
– Ә се ңе ле без не фа хи шә кыз дай мыс кыл итү ярый иде ме ни?! – дип җа вап бир де ләр.

ЯгъкубныңБәйт-Элгәкайтуы

35 1 Ал ла һы Ягъ куб ка әйт те:
– Куз гал! Бәйт-Элгә ки теп, шун да яшә! Ту ган кар дә шең Эсау дан ка чып кит-

кән ча гын да си нең ал да пәй да бул ган Ал ла һы хөр мә те нә шун да мәз бәх яса! – ди де.
2 Ягъ куб, бө тен өй җә мә га те нә һәм янын да бул ган бар лык адәм нәр гә мө рә җә-

гать итеп:
– Чит-ят илаһ ла ры гыз ны таш ла гыз! – ди де. – Чис та ры нып, өс ки ем нә ре гез не 

алыш ты ры гыз. 3 Без куз га ла быз, Бәйт-Элгә ки тә без. Бә ла гә төш кән көн нә рем дә 
яр дә мен нән кал дыр ма ган һәм йө рер юл ла рым да һәр чак ми нем бе лән бер гә бул ган 
Ал ла һы хөр мә те нә Бәйт-Элдә мин мәз бәх ко ра чак мын, – ди де.

4 Шун нан соң һәр кай сы кул ла рын да бул ган бар лык чит-ят илаһ ла рын, ко лак 
ал ка ла рын Ягъ куб ка тап шыр ды. Ягъ куб исә алар ны, Шә кем янын да гы бер имән 
тө бе нә кү меп, күз дән юк ит те.

5 Шу лай итеп, алар юл га куз гал ды лар. Бө тен тирә-яктагы шә һәр ләр нең хал кын 
Ал ла һы дан кур ку би ләп ал ган иде, шул сә бәп ле Ягъ куб угыл ла рын эзәр лек ләү че 
бул ма ды.

6 Ягъ куб үзе нең бө тен адәм нә ре бе лән бер лек тә Кән ган җи рен дә ге Луз шә һә ре-
нә, ягъ ни Бәйт-Элгә кил де. 7 Ан да мәз бәх ко рып, бу урын га Эл-Бәйт-Эл* дип исем 
куш ты, чөн ки ту ган кар дә шен нән ка чып бар ган ча гын да, Ал ла һы аңа нәкъ ме нә 
шу шы урын да кү рен гән иде.

8 Рә би ка ның сөт ана сы Де бо ра ва фат бул гач, аны Бәйт-Элдән тү бән дә рәк бер имән 
ага чы тө бе нә күм де ләр. Шул уңай дан бу агач ка Аллон-Бахут* ди гән исем би рел де.

9 Ягъ куб Паддан-Арамнан кай т кан нан соң, Ал ла һы, аның ал дын да янә бер кү-
ре неп, аңа мө ба рәк фа ти ха сын иреш тер де, 10 әйт те:

– Мо ңар чы си не Ягъ куб дип атап йөр де ләр, әм ма бү ген нән си нең исе мең Ис ра-
ил бу лыр, – ди де.

Шу лай итеп, Ал ла һы Ягъ куб ка Ис ра ил ди гән исем куш ты. 11 Ал ла һы та гын бо-
лай ди де:

– Мин – Ка дир Ал ла мын! Үр чем ле бул һәм ишәй! Мин син нән зур ха лык һәм 
та гын күп ха лык лар ту ды ра чак мын – син күп пат ша лар ның нә сел ата сы бу ла чак-
сың. 12 Мин Иб ра һим бе лән Ис хак ка бир гән җир ләр нең һәм мә сен си ңа һәм син нән 
соң гы нә сел ва рис ла ры ңа би рә чәк мен.

13 Шу лай дип, Ал ла һы Ягъ куб бе лән сөй лә шеп тор ган урын нан күк кә аш ты. 
14 Ягъ куб исә Ал ла һы ның сүз лә рен ишет кән бу урын га таш тан бер һәй кәл куй ды 
һәм аның өс те нә шә раб бе лән зәй түн мае кой ды. 15 Ягъ куб Ал ла һы аның бе лән 
сөй ләш кән бу урын га Бәйт-Эл дип исем куш ты.

* 35:7 Эл-Бәйт-Эл– яһүд чә «Бәйт-Эл Ал ла сы» мәгъ нә сен дә. 
* 35:8 Аллон-Бахут– яһүд чә «Ела шу имә не», «Ма тәм имә не» мәгъ нә сен дә. 
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Беньяминнеңтууы.Рахиләнеңвафаты
16 Ан на ры алар, Бәйт-Элдән кү чеп, ары кит те ләр. Эф ра та җи ре нә җи тә рәк, юл да 

Ра хи лә нең тул га гы баш лан ды. Ба ла ны ул бик авыр тап ты. 17 Тул гак га за бын ки-
чер гән дә, кен дек әби се аңа әйт те:

– Ку рык ма, та гын бер уг лың бу лыр, – ди де.
18 Әм ма Ра хи лә ин де үлем тү шә ген дә иде. Җа ны чы гып бар ган да, ул үзе нең 

дөнь я га яңа кил гән уг лы на Бе но ни* дип исем куш ты. Лә кин ата сы аның исе мен 
Бень я мин гә* алыш тыр ды.

19 Ра хи лә шу лай ва фат бу лып, аны Эф ра та га, ягъ ни Бәйт-Лехемгә ба ра тор ган юл 
бу е на җир лә де ләр. 20 Ягъ куб Ра хи лә нең ка бе ре нә таш һәй кәл куй ды, һәм ул һәй кәл 
та шы әле бү ген дә шун да то ра.

21 Ис ра ил бу урын нан янә күч те һәм Мигдал-Эдер аръ я гын да гы җир ләр дә ча тыр 
ко рып яши баш ла ды.

22 Ул шун да яшә гән за ман да, Ис ра ил нең уг лы Ру бин ата сы ның җа ри я се Бил һа 
бе лән якын лык кыл ды. Ис ра ил бу хәл не ише теп бел де.

Ягъкубныңугыллары

Ягъ куб ның ун и ке уг лы бар иде.
23 Ли я дән ту ган угыл ла ры: иң өл кә не Ру бин, ан нан соң Ши мун, Ле ви, Яһү дә, 

Исәс хәр һәм Зә бу лун.
24 Ра хи лә дән ту ган угыл ла ры: Йо сыф бе лән Бень я мин.
25 Ра хи лә нең җа ри я се Бил һа дан ту ган угыл ла ры: Дан бе лән Нәп та ли.
26 Ли я нең җа ри я се Зил пә дән ту ган угыл ла ры: Гәд, Ашер.
Ягъ куб ның Паддан-Арамда чак та ту ган угыл ла ры шу лар дыр.
27 Ягъ куб кай чан дыр үзе нең ба ба сы Иб ра һим һәм хә зер ата сы Ис хак яшә гән 

җир ләр гә – бү ген ге көн дә Хеб рун дип йөр тел гән Кыръят-Арба янын да гы Мәм ре гә, 
ата сы Ис хак яны на әй лә неп кайт ты.

28 Ис хак йөз дә сик сән ел яшә де. 29 Кар та еп, тор мыш та ба ры сын татып-кичереп, 
ул соң гы су лы шын ал ды, җан тәс лим кы лып, үзе нең ата-бабалары бе лән ку шыл ды. 
Угыл ла ры Эсау бе лән Ягъ куб аны дә фен кыл ды лар.

Эсауныңнәселшәҗәрәсе

36 1 Эсау ның, ягъ ни Эдом ның нә сел шә җә рә се бо лай дыр. 2 Эсау үзе нә Кән ган 
җи ре кыз ла рын нан хит ти Элон ның кы зы Ада ны, хив ви Сиб гон нан ту ган 

Анаһ кы зы Оһо ли ба ма ны һәм 3 Ис мә гый ль нең кы зы – Нә ба ют ның кыз кар дә ше 
Ба се мат ны ха тын итеп ал ган иде.

4 Ада Эсау га Эли фаз ны ту дыр ды, Ба се мат – Ре гу ил не, 5 Оһо ли ба ма – Игуш ны, 
Ягъ лам һәм Ко рах ны ту дыр ды. Эсау ның Кән ган җи рен дә ту ган угыл ла ры шу лар дыр.

* 35:18 Бенони– яһүд чә «са гы шым ның уг лы» мәгъ нә сен дә. 
* 35:18 Беньямин– яһүд чә «уң кул ның уг лы» («кояшлы-бәхетле угыл») яки «Көнь як уг лы» 
мәгъ нә сен дә. 
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6 Эсау үзе нең ха тын на рын, угыл ла рын, кыз ла рын, өен дә ге бө тен адәм нәр не, 
тер лек кө тү лә рен, Кән ган илен дә туп ла ган бар мал-мөлкәтен ал ды да, кар дә ше 
Ягъ куб тан ае ры лып, баш ка бер тө бәк кә кү чеп кит те. 7 Алар ның ике се нең дә мал-
мөлкәте шул ка дәр зур иде ки, мон да гы җәй ләү ләр дә көтү-көтү мал ла ры өчен ин де 
урын җит ми, шу ңа кү рә алар бер ни чек тә бер гә сы е шып яши ал мый лар иде.

8 Эсау (ягъ ни Эдом) Сә гыйрь та вы бу ен да гы җир ләр гә ба рып төп лән де.
9 Сә гыйрь та вы бу ен да җир ләш кән эдо ми ләр нең нә сел ата сы бул ган Эсау ның 

шә җә рә се тү бән дә ге чә.
10 Эсау угыл ла ры ның исем нә ре: Эсау ның ха ты ны Ада дан ту ган уг лы Эли фаз, 

Эсау ның ха ты ны Ба се мат тан ту ган уг лы Ре гу ил.
11 Эли фаз ның угыл ла ры: Те ман, Омар, Се фо, Гә тәм һәм Кы наз. 12 Тим на – Эсау 

уг лы Эли фаз ның җа ри я се иде. Тим на Эли фаз га Ама лык ны ту дыр ды. Бо лар – Эсау 
ха ты ны Ада ның онык ла ры дыр.

13 Ре гу ил нең угыл ла ры: На хат, Зе рах, Шам ма һәм Миз за. Бо лар – Эсау ха ты ны 
Ба се мат ның онык ла ры дыр.

14 Сиб гон нан ту ган Анаһ кы зы Оһо ли ба ма Эсау га та бып бир гән угыл лар ның 
исем нә ре: Игуш, Ягъ лам һәм Ко рах.

15 Эсау угыл ла ры ның ыруг баш ла ры: Эсау ның өл кән уг лы Эли фаз угыл ла рын нан 
ту ган Те ман, Омар, Се фо, Кы наз, 16 Ко рах, Гә тәм, Ама лык. Бо лар – Эдом илен дә 
Эли фаз нә се лен нән ту ган ыруг баш ла ры, Эсау ха ты ны Ада ның онык ла ры дыр.

17 Эсау уг лы Ре гу ил дән ту ган ыруг баш ла ры: На хат, Зе рах, Шам ма, Миз за. Бо-
лар – Эдом илен дә Ре гу ил нә се лен нән чык кан ыруг баш ла ры, Эсау ха ты ны Ба се-
мат ның онык ла ры дыр.

18 Эсау ха ты ны Оһо ли ба ма ту дыр ган ыруг баш ла ры: Игуш, Ягъ лам һәм Ко рах. 
Бо лар – Эсау ның ха ты нын нан, Анаһ кы зы Оһо ли ба ма дан ту ган ыруг баш ла ры.

19 Бо лар ның һәм мә се – Эсау (ягъ ни Эдом) угыл ла ры һәм алар нә се лен нән чык-
кан ыруг баш ла ры дыр.

20 Шул ук җир ләр дә яшә гән хо ри Сә гыйрь нең угыл ла ры: Ло тан, Шо бал, Сиб гон, 
Анаһ, 21 Ди шон, Эсер һәм Ди шан. Бо лар – Эдом җир лә рен дә хо ри ләр нең ыруг баш-
ла ры бул ган Сә гыйрь угыл ла ры дыр.

22 Ло тан ның угыл ла ры: Хо ри һәм Һе мам. Тим на – Ло тан ның кыз кар дә ше иде.
23 Шо бал ның угыл ла ры: Ал ван, Ма на хат, Эвал, Ше фу һәм Онам.
24 Сиб гон ның угыл ла ры: Аяһ һәм Анаһ. Ата сы Сиб гон ның ишәк лә рен кө тү дә 

йөрт кән дә, чүл дә кай нар су чы га нак ла ры тап кан Анаһ шу шы бу ла дыр.
25 Анаһ ның ба ла ла ры: уг лы Ди шон һәм кы зы Оһо ли ба ма.
26 Ди шон ның угыл ла ры: Хем дан, Эш бан, Ит ран һәм Ке ран.
27 Эсерның угыл ла ры: Бил һан, За га ван һәм Акан.
28 Ди шан ның угыл ла ры: Утс һәм Аран.
29 Хо ри ләр дән чык кан ыруг баш ла ры шу лар: Ло тан, Шо бал, Сиб гон, Анаһ, 30 Ди-

шон, Эсер һәм Ди шан. Бо лар – Сә гыйрь җир лә рен дә яшә гән хо ри ләр нең ыруг-
баш ла ры дыр.

31 Ис ра ил пат ша ла ры ха ким ле ге нә ка дәр Эдом җир лә рен дә хө кем сөр гән пат-
ша лар: 32 Би гур уг лы Бе ла Эдом илен дә пат ша бу лып тор ды. Аның баш шә һә ре 
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Дин һа ба дип ата ла иде. 33 Бе ла үл гәч, Бос ра шә һә рен нән Зе рах уг лы Йо вав пат ша 
бул ды. 34 Йо вав үл гәч, Те ман илен нән Ху шам пат ша бул ды. 35 Ху шам үл гәч, Бе дад 
уг лы Һа дад пат ша бул ды (Мә аб кыр ла рын да мидь я ни ләр не ул тар-мар ит те). Шә-
һә ре нең исе ме Авит иде. 36 Һа дад үл гәч, Мас ры ка дан Сам ла пат ша бул ды. 37 Сам ла 
үл гәч, ел га бу ен да гы Ре хо бот тан Ша ул пат ша бул ды. 38 Ша ул үл гәч, Ах бор уг лы 
Багал-Ханан пат ша бул ды. 39 Ах бор уг лы Багал-Ханан үл гәч, Һа дар пат ша бул ды. 
Шә һә ре нең исе ме Па гу иде. Һа дар ның ха ты ны – Ме-Заһабның кыз оны гы, Мат-
ред ның кы зы – Ме һе та бел исем ле иде.

40 Эсау нә се лен нән чык кан һәм исем нә ре бе лән ка би лә лә ре, яшә гән җир лә ре 
атал ган ыруг баш ла ры бо лар дыр: Тим на, Ал ва, Ятет, 41 Оһо ли ба ма, Элаһ, Пи нон, 
42 Кы наз, Те ман, Миб сар, 43 Мәг ди ел һәм Ирам. Яшә гән җир лә ре нә, би лә мә лә ре нә 
үз лә ре нең исем нә рен бир гән Эдом ыруг баш ла ры ме нә шу лар дыр.

Эдо ми ләр нең нә сел ба шы исә Эсау дыр.

37 1 Ягъ куб шу лай ата сы Ис хак го мер ки чер гән Кән ган җир лә рен дә яши иде.
2 Ягъ куб ның яшәү рә ве ше бо лай дыр.

Йосыфныңтөшләре

Ун җи де яшь лек уг лы Йо сыф ата сы ның ха тын на ры Бил һа һәм Зил пә дән ту ган 
ага ла ры бе лән бер лек тә кө тү кө тә һәм ага ла ры ның кы рын эш лә ре ту рын да ата ла ры 
Ис ра ил гә хә бәр ләр җит ке реп то ра иде. 3 Ис ра ил Йо сыф ны бү тән бар лык угыл ла-
рын нан ар тыг рак яра та, чөн ки Йо сыф аның кар т лык кө нен дә ту ган ба ла сы иде. 
Ул аңа төр ле төс тә ге ту кы ма дан зат лы ки ем ясат кан иде. 4 Ата ла рының Йо сыф ны 
үз лә ре нә ка ра ган да ар тыг рак яра ту ын күр гәч, Ис ра ил нең өл кән угыл ла ры Йо сыф ка 
нәф рәт бе лән ка рый баш ла ды лар, хәт та аның бе лән дус та нә сөй ләш мәс бул ды лар.

5 Бер ва кыт Йо сыф төш күр де һәм тө шен ага ла ры на сөй лә де. Шун нан соң ага ла-
ры ның нәф рәт лә ре та гы да кө чәй де. 6 Йо сыф әйт те алар га:

– Тың ла гыз, мин сез гә күр гән тө шем не сөй лим, – ди де. – 7 Имеш, без ба ры быз 
да кыр да көл тә бәй ли без икән. Шул чак мин бәй лә гән көл тә җир өс те нә туп-туры 
кал кып утыр ды, ә сез бәй лә гән көл тә ләр, ми нем көл тә не ура тып алып, аның ал-
дын да сәҗ дә кыл ды лар.

8 Ага ла ры Йо сыф ка:
– Син без нең өс тән ха ким бул мак чы, без не үзе ңә буй сын дыр мак чы мы?! – дип 

ри за сыз лык бел дер де ләр.
Күр гән тө ше, сөй лә гән сүз лә ре өчен Йо сыф ны та гы да ныг рак күрәлмый баш-

ла ды лар. 9 Йо сыф, та гын бер төш кү реп, аны да ага ла ры на һәм ата сы на сөй лә де:
– Ме нә, мин та гын бер төш күр дем, – ди де. – Имеш, ко яш, ай һәм ун бер йол дыз, 

сәҗ дә кы лып, ми ңа баш иде ләр.
10 Тө шен ата сы на һәм ага ла ры на сөй лә гәч, ата сы ачу ла нып әйт те:
– Нәр сә не аң ла та си нең күр гән бу тө шең? Мин, анаң һәм ага ла рың си нең ал ды ңа 

ки леп баш ияр гә ти еш ләр ди сең ме ни?! – ди де.
11 Ага ла ры ның Йо сыф тан зар ла ну ла ры ар та ба ра иде. Ата ла ры исә бо лар ның 

ба ры сын кү ңе ле нә са лып куй ды.
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Йосыфныңколитепсатылуы
12 Бер көн не Йо сыф ның ага ла ры ата ла ры ның кө тү ен кө тәр гә Шә кем гә кит те ләр. 

13 Ис ра ил Йо сыф ка:
– Ага ла рың Шә кем гә кө тү ка рар га кит кән нәр иде, – ди де. – Син дә алар яны на 

ба рып кайт.
Йо сыф:
– Ярый, – дип җа вап бир де.
14 – Бар гач, бе леш: ага ла рың авыр мый лар мы, хай ван нар исән-иминме? Шул 

хак та ми ңа хә бәр алып кайт, – ди де Ягъ куб һәм Йо сыф ны Хеб рун үзән ле ген нән 
юл га күн дер де.

Йо сыф Шә кем гә кил де. 15 Кыр да ага ла рын эз ләп йөр гән дә, аңа бер адәм оч рап:
– Син нәр сә эз ли сең? – дип со ра ды.
16 Йо сыф:
– Ага ла рым ны эз лим, – дип җа вап бир де. – Әйт че: кө тү не алар кай да кө тә ләр 

икән?
17 Әле ге адәм:
– Алар мон нан ки теп бар ды лар, – дип җа вап ла ды. – Мин алар ның «До тан га 

ки тә без» ди гән сүз лә рен ише теп кал дым.
Йо сыф, янә юл га чы гып, ага ла рын До тан да эз ләп тап ты. 18 Йо сыф ның якын ла-

шып ки лү ен ерак тан ук кү реп ал гач, ага ла ры, аны үте рү өчен, үз ара киңәш-табыш 
итә баш ла ды лар. 19 Бер-берләренә:

– Әнә төш хас та сы ки лә, – ди еш те ләр. – 20 Үте рик тә мә е тен бе рәр чо кыр га ил-
теп таш лыйк. Әй тер без, аны ерт кыч хай ван аша ды, ди яр без. Шун нан кү рер без: 
күр гән төш лә рен нән нәр сә ки леп чы гар икән, – ди де ләр.

21 Ру бин, бу сүз ләр не ише теп:
– Юк, җа ны на ти ми без! – дип, Йо сыф ны кар дәш лә ре нең ка ра ни ят лә рен нән 

йо лып ка лыр га ты рыш ты.
22 – Кан кой ма гыз! – ди де ул. – Аны чүл дә ге бе рәр чо кыр га таш лап кал ды ры гыз, 

әм ма үзе нә кул ти дер мә гез.
Рубиннең те лә ге – Йо сыф ны кар дәш лә ре ку лын нан кот ка рып ка лу, аны исән-

имин хәл дә ата сы на кай та рып тап шы ру иде.
23 Ян на ры на Йо сыф ки леп җи тү гә, ага ла ры аның өс те нә ки гән төсле-чуар ки е мен 

сал ды рып ал ды лар да, 24 кул ты гын нан то тып, сусыз-коры бер кое га төр теп тө шер де-
ләр. 25 Шун нан соң үз лә ре ашар га дип утыр ды лар. Шул чак Ги лы гад та ра фын нан бер 
кәр ван якын ла шып кил гә не кү рен де. Дө я лә ре нә агач са гы зы, бәл зәм һәм сла дан тө яп, 
Ми сыр га ба ру чы ис мә гый ли ләр кәр ва ны иде бу. 26 Кар дәш лә ре нә Яһү дә бо лай ди де:

– Эне кә ше без не үте реп, аның ка нын яше реп ка лу дан без гә ни фай да?! 27 Без аны 
кәр ван чы ис мә гый ли ләр гә са тып җи бә рик, җа ны на кул суз мыйк. Ул бит без нең 
эне кә ше без, кан кар дә ше без.

Бү тән нәр Яһү дә нең бу сүз лә ре нә ри за бул ды лар. 28 Мидь ян сәү дә гәр лә ре якын-
лаш кач, Йо сыф ны кое дан чы га рып, егер ме кө меш бә һа се нә эне лә рен Ми сыр га 
ба ру чы ис мә гый ли ләр гә са тып җи бәр де ләр.
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29 Ру бин чо кыр яны на ка бат ки леп бас ты, ка рый – чо кыр да Йо сыф юк, һәм ул 
өстен-башын ер тып өз гә лә нер гә то тын ды. 30 Ан на ры, кар дәш лә ре яны на ки леп:

– Эне без чо кыр да юк! Ин де мин ниш лим? Кая ба рыйм? – ди де.
31-32 Шун нан соң алар, кө тү дән бер кә җә тә кә се то тып, аны су еп, ка ны на Йо-

сыф ның пар ча ки е мен ман чы ды лар да «Без ме нә нәр сә тап тык. Ка ра әле, бу си нең 
уг лың ның ки е ме тү гел ме икән? Әл лә юк мы?» ди гән сүз ләр бе лән бер гә кан га ман-
чыл ган шул ки ем не ата ла ры на күн дер де ләр.

33 Ягъ куб, ки ем не та нып:
– Бу – ми нем уг лым ның ки е ме, – ди де. – Йо сы фым ны ерт кыч хай ван бо тар-

ла ган бул са ки рәк!
34 Ягъ куб хәс рәт тән өстен-башын ерт ты, ертык-портыкка тө ре неп, уг лы өчен 

озак көн нәр кан-яшь түк те. 35 Бар лык угыл ла ры, кыз ла ры, җы е лып, аны юа тыр га 
ты рыш са лар да, ул ты ныч ла ныр га те лә мә де:

– Уг лым яны на, сүле ләр ай ма гы на хәс рә тем бе лән бер гә ки тә чәк мен, – дип, уг лы 
өчен күз яше ко ю дан тук та ма ды.

36 Йо сыф ны исә Мидь ян сәү дә гәр лә ре, Ми сыр га алып ки леп, фир га вен нең са рай 
хез мәт че се нә – җан сак чы лар баш лы гы По ти фар га кол лык ка сат ты лар.

ЯһүдәһәмТамар

38 1 Шул за ман нар да Яһү дә, кардәш-туганнарыннан ае ры лып, Хи ра исем ле 
адул ла ми бер адәм нең җир лә ре нә якын урын да яши баш ла ды. 2 Ан да ул 

кән га ни бер кыз бе лән оч раш ты. Кыз ның ата сы Шуа исем ле иде. Яһү дә, шул кыз га 
өй лә неп, яны на кияү бу лып кер де. 3 Ха ты ны, йөк кә узып, бер угыл тап ты. Яһү дә 
аңа Эр дип исем куш ты. 4 Ха тын янә йөк кә уз ды һәм та гын бер ир ба ла тап ты. 
Исе мен Онан дип куй ды. 5 Та гын бер угыл та бып, аны сын Ше ла дип ата ды. Ше ла 
ту ган ва кыт та, Яһү дә Кә зиб тө бә ген дә иде. 6 Яһү дә өл кән уг лы Эрны Та мар исем ле 
бер кыз га өй лән дер де. 7 Әм ма Яһү дә нең бу өл кән уг лы Раб бы кар шын да яман ке ше 
иде. Шу ңа кү рә Раб бы аны үлем гә ду чар ит те. 8 Яһү дә Онан га:

– Абы ең ның тол ха ты нын үзе ңә ал, – ди де. – Ка е не бу ла рак абы ең ның то кы мын 
дә вам итү – си нең бу рыч.

9 Әм ма ту ар ба ла лар ның үзе нә на сыйп бул ма я ча гын Онан бе лә иде. Шу ңа кү-
рә ул, абый сы фай да сы на мә ни ен бир мәс өчен, аның тол ха ты ны яны на йок лар га 
кер гән дә, һәр юлы бу ша нып – мә ни ен җир гә тү геп ке рә иде. 10 Онан ның бу эше 
Раб бы кар шын да яман лык иде, шун лык тан Раб бы Онан ны да үлем гә ду чар ит те.

11 Яһү дә үзе нең ки ле не Та мар га:
– Уг лым Ше ла үсеп җит кән гә ка дәр, син атаң өе нә кай тып тор, шун да тол ха тын 

бу лып яшә, – ди де.
Абый ла ры ке бек, Ше ла да үлеп кит мә гәе дип кур ка иде Яһү дә. Шу лай итеп, Та-

мар, ата сы өе нә кай тып, шун да яши баш ла ды.
12 Шак тый күп за ман нар уз гач, Шу а ның кы зы, Яһү дә нең ха ты ны, ва фат бул ды. 

Ма тәм йо ла ла ры бет кән нән соң, Яһү дә үзе нең адул ла ми дус ты Хи ра бе лән бер лек тә 
Тим на ут ла вын да гы са рык ла ры ның йо нын кыр ку чы лар яны на кит те. 13 Та мар га исә:
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– Кайнатаң са рык йо ны кыр ку чы лар яны на Тим на га ки лә, – дип, ал дан әй теп 
куй ды лар.

14 Та мар, өс тен дә ге тол лар ки е мен са лып, бөр кән че ге нә бөр кән де дә, йөзен-битен 
кап лап, Тим на юлы өс тен дә ге Эна им кап ка сы яны на ба рып утыр ды. Ше ла үсеп 
ба лигъ яшь кә җит сә дә, Та мар үзе н аңа ха тын лык ка би рер гә җы ен ма ган лык ла-
рын кү реп то ра иде. 15 Яһү дә, аны күр гәч, фа хи шә ха тын дыр, дип уй ла ды. Чөн ки 
ха тын ның йөзе-бите кап лан ган иде. 16 Яһү дә, адым на рын ха тын га та ба юнәл теп, 
аның үз ки ле не икә нен һич абай ла мый ча:

– Мин си нең бе лән йок лар га те лим, – ди де.
Ха тын:
– Си нең бе лән йок ла сам, ми ңа нәр сә би рә сең? – дип со ра ды.
17 Яһү дә:
– Кө тү ем нән үзе ңә бер кә җә бә тие җи бә рер мен, – ди де.
Ха тын:
– Кә җә бә тие кил гән гә ка дәр, рә һен* итеп ми ңа нәр сә кал ды ра сың? – ди де.
18 – Рә һен итеп нәр сә кал ды рыйм соң? – дип со ра ды Яһү дә.
Ха тын:
– Ка е шы бе лән бер гә мө һе рең не һәм кул та я гың ны кал дыр, – ди де.
Яһү дә, со ра ган нәр сә ләр не би реп, ха тын янын да йок лап чык ты. Ха тын аңар дан 

йөк кә уз ды. 19 Ае ры лып кит кәч, бөр кән че ген сал ды һәм үзе нең әү вәл ге тол лар ки-
е ме нә ки ен де. 20 Яһү дә исә, кә җә бә ти ен тап шы ру һәм рә һен итеп бир гән әй бер лә-
рен ки ре кай та рып алу өчен, ха тын яны на үзе нең адул ла ми дус тын җи бәр де. Әм ма 
дус ты ха тын ны та ба ал ма ды. 21 Шул ти рә дә яшә гән ке ше ләр дән ул:

– Эна им кап ка сы янын да гы юл бу ен да утыр ган фа хи шә ха тын хә зер кай да 
икән? – дип со ра ды.

Лә кин аңа:
– Мон да бер нин ди фа хи шә ха тын ның бул га ны юк, – дип җа вап бир де ләр.
22 Адул ла ми дус ты, Яһү дә яны на кай тып:
– Ха тын ны та ба ал ма дым. Ан да яшәү че ке ше ләр дә, мон да ан дый ха тын ның 

бул га ны юк, дип җа вап бир де ләр, – ди де.
23 Яһү дә:
– Ярар, әй бер ләр үзе нә бул сын, тик без не ке ше ал дын да көл ке гә ге нә кал дыр-

ма сын, – ди де. – Мин, ме нә, аңа дип кә җә бә тие җи бәр дем, ә син ха тын ны та ба 
ал ма ган сың.

24 Бер өч ай лап ва кыт уз ган нан соң, Яһү дә гә хә бәр ки тер де ләр:
– Ки ле нең Та мар фа хи шә лек кә би рел гән, зи на дан ба ла та бар га җы е на! – ди де ләр.
Яһү дә:
– Аны, мәй дан га чы га рып, ут та ян дыр сын нар! – дип әмер бир де.
25 Әм ма мәй дан га алып чык кан да, Та мар:
– Мин бу әй бер ләр нең ху җа сын нан йөк кә уз дым, – дип, ке ше аша кайнатасына 

хә бәр иреш тер де. – Бу мө һер бе лән ка еш, бу кул та я гы кем не ке икән, әй т сен? – ди де.

* 38:17 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
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26 Яһү дә, үз әй бер лә рен та нып:
– Ки ле нем мин нән хак лы рак, чөн ки мин аны уг лым Ше ла га ха тын лык ка бир-

мә дем, – ди де.
Шун нан соң ул Та мар бе лән бү тән якын лык кыл ма ды. 27 Ба ла ту ды ру ва кы ты 

җит кәч, Та мар ның ка ры нын да иге зәк ба ла бу луы аң ла шыл ды. 28 Ту дыр ган да, иң 
әү вәл иге зәк ләр нең бер се ку лын тыш ка чы гар ды. Кен дек әби се шун дук ба ла ның 
кул бе лә зе ге нә кы зыл җеп бәй ләп куй ды да:

– Әү вәл ту га ны шу шы сы бу лыр, – ди де.
29 Әм ма ба ла ку лын ки ре эч кә тар тып ал ды, һәм дөнь я га бе рен че бу лып иге зәк-

нең икен че се ту ды. Кен дек әби се:
– Көч бе лән үзе ңә юл ярып чык тың мы?! – дип әй теп куй ды.
Шу ңа кү рә бу ба ла га Пе рес* ди гән исем куш ты лар. 30 Ан нан соң иге зәк нең ку-

лы на кы зыл җеп бәй лә гә не ту ды. Аны сы на Зе рах* дип исем куш ты лар.

ЙосыфһәмПотифарныңхатыны

39 1 Йо сыф Ми сыр га ки те рел де. Ми сыр фир га ве не нең са рай хез мәт че се, җан-
сак чы лар баш лы гы По ти фар, аны ис мә гый ли ләр ку лын нан са тып ал ды. 

2 Раб бы Йо сыф ны таш ла ма ды. Йо сыф ның бө тен эш лә ре уңыш лы чы га иде. Ул 
үзе нең ми сыр лы ху җа сы өен дә яши баш ла ды. 3 Өй ху җа сы Йо сыф ка Раб бы сы хи-
мая итү ен*, ни ге нә эш лә сә дә, аның һәр эшен уңыш лы кы лу ын кү рә иде. 4 Йо сыф 
шу лай, ху җа сы кү ңе ле нә хуш ки леп, аның хез мәт че се бу лып кит те. Ахыр да По ти фар 
үзе нең өе бе лән ида рә итү не, бар лык ху җа лык эш лә рен Йо сыф ку лы на тап шыр ды. 
5 Ху җа лык эш лә ре, өй бе лән ида рә итү ва зи фа сы Йо сыф ку лы на тап шы рыл ган нан 
соң, Йо сыф ха кы на По ти фар ның өен Раб бы мө ба рәк кыл ды, аның йор тын да һәм 
кыр ла рын да баш ка рыл ган бар лык эш ләр гә бә рә кәт на сыйп ит те. 6 По ти фар үз ху-
җа лы гын да гы бар нәр сә не шу лай Йо сыф хө ке ме нә кал дыр ды, аша ган ри зы гын нан 
баш ка бер нәр сә ту рын да да кай гыр тып уй ла ма ды.

Йо сыф зи фа буй лы, төскә-биткә чи бәр егет иде. 7 По ти фар ха ты ны ның Йо сыф-
ка кү зе тө шеп:

– Ми нем бе лән йок ла, – дип, аңа тәкъ дим яса ды.
8 Әм ма Йо сыф баш тарт ты, ху җа би кә гә:
– Ме нә, мин мон да бул ган га, ху җа әфән дем нең үз өен дә ге эш ләр дән бер нин ди 

кай гы сы юк, ул бө тен эш ләр не ми нем кул га тап шыр ды, – дип җа вап бир де. – 9 Бу 
өй дә мин дә аның ке бек үк ху җа мын, – ди де Йо сыф. – Чөн ки ул син нән ка ла бар 
нәр сә не ми нем их ты я ры ма куй ды. Әм ма син – аның ха ты ны! Ни чек ин де мин, 
шун дый яман лык эш ләп, Ал ла һы кар шын да үз өс те мә зур гө наһ алыйм?!

10 Ху җа би кә һәр көн үзе бе лән йок лар га, якын лык кы лыр га ча кыр са да, Йо сыф 
аның сү зен тың ла ма ды. 11 Шу лай бул ды ки, бер көн не Йо сыф үз эш лә ре бе лән өй гә 
кер де. Бу юлы өй эчен дә ху җа би кә дән баш ка бер кем дә юк иде. 12 Ху җа би кә янә:

* 38:29 Перес– яһүд чә «юл яру чы» мәгъ нә сен дә. 
* 38:30 Зерах– яһүд чә «кы зыл», «ал су таң ну ры» мәгъ нә сен дә. 
* 39:3 Химаяитү– як лау, сак лау. 
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– Ми нем бе лән йок лар га ят! – дип, ку лы бе лән Йо сыф ның ки е мен нән эләк те-
реп ал ды.

Әм ма Йо сыф, өс ке ки е мен ху җа би кә нең ку лын да кал ды рып, тиз ге нә өй дән 
чы гып йө гер де. 13 Ха тын, Йо сыф ның, өс ки е мен таш лап кал ды рып, өй дән чы гып 
ка чу ын күр гәч, 14 кыч кы рып, йорт хез мәт кәр лә рен ча кыр ды һәм алар га:

– Ме нә, кү ре гез! Бу гый б ри адәм без не мыс кыл итәр өчен алып кай тыл ган, – 
ди де. – Ми нем бе лән йок лар га дип кил гән бул ган, лә кин мин әче та выш бе лән 
кыч кы рып җи бәр дем. 15 Шу лай ачыр га ла нып, әче та выш бе лән кыч кы ру ым ны 
ишет кәч, ме нә, ки е мен таш лап кал ды рып, өй дән чы гып йө гер де.

16 Ху җа би кә, ире По ти фар өй гә кай т кан га ка дәр, Йо сыф ның өс ки е мен үз янын да 
сак лап тот ты. 17 Кай т кач, аңа ба я гы ча сүз ләр бе лән хәл не сөй ләп бир де:

– Мон да син алып кай т кан гый б ри ко лың ми не мыс кыл итәр гә те лә де, 18 әм ма 
мин әче та выш бе лән кыч кыр гач, өс ки е мен мон да кал ды рып, өй дән чы гып кач-
ты, – ди де.

19 Үзе нең ко лы өс тен нән ха ты ны ның зар ла ну ын ишет кәч, По ти фар ның ачуы 
тә мам соң чик кә җит те. 20 Йо сыф ны ул тот кын итеп пат ша ның мәх бүс лә ре* ята 
тор ган зин дан га яп тыр ды. Йо сыф зин дан га ябыл са да, 21 Раб бы аның янын да бул ды, 
мәр хә мә тен иреш те реп, зин дан ба шы кү ңе лен дә Йо сыф ка ка ра та рә хим ле ка раш 
уят ты. 22 Зин дан ба шы Йо сыф ны төр мә дә ге бар лык тот кын нар өс тен нән ка рап то-
ру чы на зыйр итеп куй ды. Тот кын нар ның зин дан да гы бө тен эш лә ре бе лән Йо сыф 
җи тәк че лек итә иде. 23 Зин дан ба шы үзе Йо сыф кул ас тын да эш лә нә тор ган эш-
ләр нең һич бер се бе лән кы зык сын ма ды, чөн ки Йо сыф ның янын да Раб бы бу лып, 
Раб бы аның һәр бер эшен уңыш лы кы ла иде.

Йосыфныңшәрабчыбеләникмәкчекүргәнтөшләрнеюравы

40 1 Бу ва кый га лар дан соң бер ва кыт Ми сыр пат ша сы ның шә раб чы сы бе лән 
ик мәк че се үз лә ре нең ху җа ла ры ал дын да га еп ле бул ды лар. 2 Шун лык тан 

фир га вен нең шул са рай хез мәт че лә ре нә – баш шә раб чы бе лән баш ик мәк че гә – 
бик тә нык ачуы чык ты, 3 һәм ул алар ны сак ас ты на ал дыр ды: үзе нең җан сак чы лар 
баш лы гы өе ка ра ма гын да гы, Йо сыф ят кан зин дан га ябар га куш ты. 4 Җан сак чы-
лар баш лы гы бу ике тот кын га хез мәт күр сә тү ва зи фа сын Йо сыф ка йөк лә де. Алар 
шу лай бер ни ка дәр ва кыт сак ас тын да бер гә бул ды лар. 5 Ми сыр пат ша сы ның зин-
дан га ябыл ган әле ге шә раб чы сы бе лән ик мәк че се һәр ике се бер төн дә үзе нә ае рым 
мәгъ нә дә ге төш күр де ләр. 6 Ир тән Йо сыф, алар яны на кер гәч, бо лар ның бик нык 
ап ты раш ка ка лу ын күр де. 7 Шун нан Йо сыф үзе нең ху җа сы По ти фар өе зин да нын да 
үзе бе лән бер гә тот кын лык ки че рү че бу ике фир га вен са рае тү рә сен нән:

– Бү ген сез нең ни гә чы рай ла ры гыз бик бо ек? – дип со ра ды.
8 Алар әйт те ләр:
– Без төш күр дек, тик төш лә ре без не юрау чы ке ше ге нә юк, – ди де ләр.
Йо сыф:
– Төш юрау Ал ла һы ир кен дә тү гел ме?! – ди де. – Ми ңа сөй лә гез че!

* 39:20 Мәхбүс– тот кын. 
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9 Баш шә раб чы күр гән тө шен Йо сыф ка сөй ләп әйт те:
– Тө шем дә мин бер йө зем ага чы күр дем. 10 Аның өч бо та гы бар иде. Агач үсеп 

чә чәк ат ты, ан на ры тәлгәш-тәлгәш җи меш ләр өл гер де. 11 Мин фир га вен нең ка-
сә сен ку лы ма тот кан мын имеш. Агач тан йө зем тәл гә шен алып ка сә гә сык тым да 
ка сә не фир га вен гә бир дем.

12 Йо сыф шә раб чы ның тө шен юрап әйт те:
– Тө шең нең тәгъ би ре бо лай дыр: өч бо так – өч көн ул; 13 өч көн нән фир га вен 

си не юга ры кү тә рә чәк – элек ке ге уры ны ңа ки ре кай та ра чак. Элек тә фир га вен нең 
шә раб чы сы бул ган да гы ке бек, син янә фир га вен ка сә сен аның ку лы на би реп то-
ра баш ла я чак сың. 14 Тик си ңа бер үте неч! Эш лә рең җай лан гач, ми не дә хә те ре ңә 
тө шер: иге лек күр сә теп, ми нем хак та фир га вен гә сүз җит кер һәм ми не бу йорт тан 
чы га рыр га бу лыш. 15 Мин – гый б ри ләр илен нән ур лап ки тел гән ке ше! Мин бу ил дә 
дә зин дан га ябып ку яр дай бер нин ди яман эш эш лә мә дем!

16 Баш ик мәк че, Йо сыф ның төш не ях шы юра вын кү реп, аңа:
– Мин дә бер төш күр дем, – ди де. – Баш тү бә мә өсте-өстенә өч үр мә кәр зин 

куй ган мын имеш. 17 Иң өс тә ге кәр зин дә фир га вен өчен төр ле нигъ мәт ләр, ик мәк че 
пе шер гән ри зык лар. Ме нә шул ри зык лар ны ба шым өс тен дә ге кәр зин нән, чукып-
чукып, кош лар алып ки тә ләр иде.

18 Йо сыф ик мәк че гә җа вап би реп әйт те:
– Төш нең тәгъ би ре бо лай: өч кәр зин – өч көн ул; 19 өч көн нән фир га вен си не 

дә юга ры кү тә рә чәк – си не агач ка асып ку я чак, күк кош ла ры исә, чукып-чукып, 
си нең тә нең дә ге ит не аша я чак лар.

20 Өч көн нән, үзе нең ту ган кө нен дә, фир га вен бар лык са рай тү рә лә ре өчен зур 
мәҗ лес җый ды һәм алар ал дын да баш шә раб чы бе лән баш ик мәк че не юга ры кү тәр-
де – 21 баш шә раб чы ны элек ке уры ны на кай тар ды, һәм ул әү вәл ге чә фир га вен ку лы на 
ка сә сен би реп то ра баш ла ды, 22 ә баш ик мәк че не, Йо сыф алар га юра ган ча, дар га ас ты.

23 Йо сыф ның тик үзен ге нә хә тер гә тө ше рү че бул ма ды, баш шә раб чы аны тә мам 
оныт кан иде.

Фиргавенкүргәнтөшләр

41 1 Ике ел ва кыт кич кән нән соң, фир га вен дә бер төш күр де. Ул Нил ел га сы 
ярын да ба сып то ра имеш. 2 Ме нә, ел га су ын нан көр-симез бә дән ле җи де 

сы ер чык ты да яр буе ка мыш лы гын да ут лап йө ри баш ла ды. 3 Ул да бул ма ды, алар 
ар тын нан су дан янә җи де сы ер чык ты. Бо ла ры гәү дә гә бик тә арык-ябык сы ер лар 
иде. Алар яр бу ен да ут лап йөр гән көр-симез сы ер лар яны на ки леп бас ты лар да 
4 те ге ләр не ашар га ке реш те ләр. Арык-ябык җи де сы ер көр һәм си мез җи де сы ер ны 
ашап бе тер гән дә, фир га вен йо кы сын нан уян ды. 5 Ан нан ул та гын йок лап кит те 
һәм бу юлы баш ка бер төш күр де. Имеш, бер са бак тан тук-симез ор лык лы җи де 
ба шак үсеп чык ты. 6 Шу ның ар тын нан ук ач ор лык лы, көн чы гыш җил лә рен нән 
тә мам ку ы ры лып бет кән янә җи де ба шак үсеп чык ты да 7 тук-симез ор лык лы җи де 
ба шак ны йотып-ашап бе тер де. Фир га вен, уя нып, үзе нең төш күр гән ле ген аң ла ды.

8 Ир тән аның бө тен җаны-рухы ты ныч сыз иде. Ул, чап кын нар җи бә реп, Ми-
сыр ның бар лык акыл ия лә рен, тәгъ бир че ләр не ча кыр тып ал ды һәм алар га үзе нең 
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күр гән төш лә рен сөй ләп бир де. Лә кин аңа төш лә ре нең мәгъ нә сен юрар дай ке ше 
та был ма ды. 9 Шул чак баш шә раб чы, сүз со рап, фир га вен гә әйт те:

– Мин бү ген үт кән дә ге гө на һым ны хә тер гә алыр га мәҗ бүр мен, – ди де. – 10 Без 
кол ла ры на ачуы чы гып, фир га вен ми не һәм баш ик мәк че не җан сак чы лар баш лы-
гы йор тын да гы зин дан га яп тыр ган иде. 11 Бер үк төн не без ике без дә – мин дә, ул 
да – һәр кай сы быз үзе нә ае рым мәгъ нә дә ге төш күр дек. 12 Зин дан да без нең бе лән 
бер гә җан сак чы лар баш лы гы ның кол хез мәт че се – бер гый б ри егет уты ра иде. Без 
күр гән төш лә ре без не аңа сөй лә дек, һәм ул һәр кай сы быз ның тө шен үзен чә юрап 
бир де. 13 Аның юра ган на ры ба ры сы да дө рес кә чык ты: мин әү вәл ге хез мә те мә кай-
та рыл дым, ә те ге ик мәк че дар га асыл ды.

14 Фир га вен, Йо сыф ны тиз лек бе лән зин дан нан чы га рып, аны үз яны на ки терт-
те. Сакал-чәчен ал ды рып, ки е мен алыш тыр гач, Йо сыф фир га вен хо зу ры на кил де.

15 Фир га вен аңа бо лай ди де:
– Мин бер төш күр дем, әм ма аны юрап аң ла тыр дай ке ше юк. Ә си нең ту ры да: 

«Төш ләр не ише тү гә үк юрый бе лә», – ди ләр.
16 Йо сыф фир га вен гә җа вап би реп әйт те:
– Бу ми нем код рә тем дә тү гел. Фир га вен гә хә ер ле җа вап ны Ал ла һы Үзе иреш-

те рер, – ди де.
17 Фир га вен үзе күр гән төш не Йо сыф ка сөй ләп бир де:
– Тө шем дә мин Нил ел га сы ярын да ба сып то рам, имеш. 18 Ме нә, ел га су ын нан 

көр-симез бә дән ле җи де сы ер чык ты да яр буе ка мыш лы гын да ут лап йө ри баш ла-
ды. 19 Ул да бул ма ды, алар ар тын нан су дан янә җи де сы ер чык ты. Бо ла ры гәү дә гә 
бик тә арык-ябык сы ер лар иде. Ан дый ала ма сы ер лар ны Ми сыр җи рен дә ми нем 
бө тен ләй күр гә нем дә юк иде. 20 Ме нә шул арык-ябык сы ер лар әү вәл чык кан си мез 
сы ер лар ны ашап бе тер де ләр. 21 Си мез сы ер лар те ге ләр нең ка ры ны на шу лай йо тыл-
ды да бет те, әм ма йо ты лу ла ры тыш тан бе лен мә де: арык-ябык сы ер лар элек тә ни чек 
бул са лар, шул арык хә лен дә кал ды лар. Шул чак мин уя нып кит тем. 22 Ан нан та гын 
бер төш күр дем. Имеш, бер са бак тан тук-симез ор лык лы җи де ба шак үсеп чык ты. 
23 Лә кин, ме нә, шу ның ар тын нан ук арык, ач ор лык лы, көн чы гыш җил лә рен нән 
тә мам ку ы ры лып бет кән янә җи де ба шак үсеп чык ты да 24 тук-симез ор лык лы җи-
де ба шак ны ка бып йот ты. Мин бу төш не тәгъ бир че ләр гә сөй лә сәм дә, мәгъ нә сен 
аң ла ту чы бул ма ды.

25 Фир га вен гә җа вап би реп Йо сыф әйт те:
– Фир га вен күр гән ике төш нең дә мәгъ нә се бер дер, – ди де. – Ал ла һы ал да кы ла сы 

эше нең хә бә рен фир га вен гә иреш те рә. 26 Җи де си мез сы ер – ул җи де ел ди мәк тер; 
җи де тук ба шак та – җи де ел ул. Мәгъ нә лә ре бер үк. 27 Со ңын нан пәй да бул ган 
җи де ач-арык сы ер һәм көн чы гыш җил лә рен нән ку ы ры лып бет кән ач ор лык лы 
җи де ба шак шу лай ук җи де ел ны бел де рә һәм җи де ел кыт лык бу ла сын хә бәр итә. 
28 Ме нә шу ның өчен мин: «Ал ла һы фир га вен гә ал да ни кы ла сын күр сә теп бир-
де», – дип әйт тем дә. 29 Шу лай, бө тен Ми сыр җи рен дә җи де ел бө ек мул лык чо ры 
бу ла чак. 30 Ан нан соң җи де ел лык кыт лык чо ры баш ла на чак, һәм Ми сыр иле тә мам 
бөл ген лек кә тө шеп, элек ке мул лык ел ла ры оны ты ла чак. 31 Кыт лык чо ры шул ка дәр 
авыр бу лыр ки, ач ка ин те гү дән ил дә ге элек ке мул лык бө тен ләй хә тер дән чы га чак. 
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32 Төш нең фир га вен гә ике тап кыр ка бат ла нуы исә Ал ла һы ның әме ре хак бу лу ны 
күр сә тә. Тиз дән Ул аны га мәл гә ашы ра чак. 33 Шун лык тан фир га вен гә, зи рәк акыл-
лы бер адәм та бып, аны Ми сыр җир лә ре өс тен нән ида рә че итеп кую мәс ли хәт тер. 
34 Фир га вен мәм лә кәт нең бө тен өл кә лә ре нә на зый р лар куй сын. Алар уң ды рыш лы 
җи де ел дә ва мын да Ми сыр җи рен дә җи теш те рел гән бар азык-төлекнең биш тән бер 
өле шен җы еп бар сын нар. 35 Шул мул лык ел ла рын да һәр төр ле ик мәк тән җы ел ган 
азык-төлек нәр сә се шә һәр ләр гә – фир га вен ка ра ма гын да гы сак лык урын на ры на 
туп лан сын. 36 Бу азык-төлек, сак лык мал бу ла рак, Ми сыр җир лә ре нә ябы ры ла чак 
җи де ел лык кыт лык чо ры их ты я җы на, ягъ ни мәм лә кәт не ач лык һә ла кә тен нән 
кот ка ру өчен кал ды рыл сын.

Йосыф–Мисыридарәчесе
37 Бу мәс ли хәт фир га вен гә вә аның бар лык хез мәт че лә ре нә хуш кил де. 38 Фир-

га вен үзе нең бар лык хез мәт че лә ре нә:
– Ал ла һы ның Ру хын үзен дә йөр т кән мон дый ке ше не та гын кай дан та бар га мөм-

кин?! – дип әй теп куй ды.
39 Йо сыф ка исә фир га вен:
– Ал ла һы си ңа бо лар ның һәм мә сен ачып бир гән икән, ди мәк, син дәй зи рәк 

акыл лы адәм бү тән юк тыр, – ди де. – 40 Син ми нем ил-йортымның ида рә че се бу-
лыр сың. Бө тен хал кым си нең сүз не тың лап эш итәр. Син нән тик ми нем тә хе тем 
ге нә бө ег рәк бу лыр. 41 Ме нә, мин си не бө тен Ми сыр җир лә ре өс тен нән ида рә че 
итеп ку ям! – дип, сү зен бе тер де фир га вен.

42 Шу лай дип, фир га вен, үзе нең бар ма гын нан мө һер йө зе ген са лып, аны Йо сыф-
ның бар ма гы на ки гез де; аңа нә фис җи тен нән те гел гән ки ем нәр бир де, му е ны на 
ал тын чыл быр му ен са так ты. 43 Аны үзе нең икен че дә рә җә ар ба сы на утыр тыр га 
куш ты. Юл да бар ган да, Йо сыф ны «Юл би ре гез!»* ди гән сүз ләр бе лән кар шы лап 
һәм оза тып ка лыр га ти еш ләр иде. Шул рә веш чә, фир га вен Йо сыф ны бө тен Ми сыр 
җир лә ре өс тен нән ида рә че итеп куй ды. 44 Йо сыф ка фир га вен:

– Мин фир га вен нең сү зе: бө тен Ми сыр мәм лә кә тен дә си нең рөх сә тең нән баш ка 
һич кем ку лын да, ая гын да сел кет мәс! – ди де.

45 Фир га вен Йо сыф ка Сафнат-Панеах дип исем куш ты, аңа Он* шә һә ре нең ка-
һи не* Поти-Пераның кы зы Асе нат ны ха тын лык ка алып бир де. Йо сыф шу лай бө тен 
Ми сыр җир лә ре буй лап сә я хә тен баш ла ды. 46 Ми сыр пат ша сы фир га вен хо зу ры на 
кил гән дә, Йо сыф утыз яшь тә иде. Фир га вен хо зу рын нан кит кәч, ул бө тен Ми сыр 
җир лә рен аркылыга-буйга йө реп чык ты.

47 Җи де ел мул лык чо рын да туф рак ка чә чел гән һәр ор лык бөр те ген нән ку шуч-
лап уңыш алын ды. 48 Җи де ел эчен дә Йо сыф, Ми сыр җи рен дә җи теш кән һәр төр ле 
иген нән мул уңыш җы еп, шә һәр ләр нең сак лык урын на ры на азык-төлек туп ла ды; 

* 41:43 Юлбирегез!– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «тез чү ге гез!» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 41:45 Он– бо рын гы Ми сыр шә һә ре нең исе ме; грек ча: Ге ли о по лис («Ко яш шә һә ре»). Ми-
сыр лы лар ның Ко яш ал ла сы Рага та бы ну үзә ге шун да ур наш кан бул ган. 
* 41:45 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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ае рым шә һәр ти рә сен дә ге ба су лар дан җы ел ган ны шул шә һәр эчен дә ге ам бар лар га 
сал дыр ды. 49 Туп лан ган аш лык диң гез ко мы дай шул ка дәр күп иде ки, ахыр да Йо-
сыф аның исә бен үк югалт ты.

50 Кыт лык ел ла ры баш лан ган чы ук, Йо сыф ның ике уг лы ту ды, алар ны аңа Он 
шә һә ре нең ка һи не Поти-Пераның кы зы Асе нат та бып бир де. 51 Йо сыф бе рен че 
уг лы на Ме наш ше* дип исем куш ты. «Чөн ки, – ди де ул, – Ал ла һы ми ңа бө тен 
кайгы-хәсрәтемне, атам йор тын да ки чер гән бө тен нәр сә не оны тыр га мөм кин лек 
бир де». 52 Ә икен че уг лын Эф ра им* дип ата ды. «Чөн ки, – ди де ул, – Ал ла һы ми не 
га зап чи геп яшә гән илем дә җи меш ле ке ше итеп кыл ды».

53 Ни һа ять, Ми сыр җир лә рен дә җи де ел дә вам ит кән мул лык чо ры тә мам бул ды. 
54 Йо сыф юра ган ча, ал маш ка җи де ел лык кыт лык чо ры кил де. Бө тен мәм лә кәт ләр-
дә ач лык хө кем сөр де. Ә Ми сыр ның бар лык тө бәк лә рен дә әле азык-төлек бар иде. 
55 Лә кин тора-бара Ми сыр тө бәк лә рен дә дә ач лык баш лан ды, һәм ха лык, ик мәк 
дау лап, фир га вен гә фө рь яд ит те*. Фир га вен бар лык ми сыр лы лар га:

– Йо сыф яны на ба ры гыз! Ул нәр сә әй т сә, шу лай эш лә гез! – дип ки ңәш кыл ды.
56 Ач лык бө тен җир ләр не би ләп ал гач, Йо сыф, азык-төлек ам бар ла рын ач ты-

рып, ми сыр лы лар га ик мәк са та баш ла ды. Әм ма кыт лык Ми сыр тө бәк лә рен дә дә 
көчәйгәннән-көчәя бар ды. 57 Ме нә, бө тен ил ләр дән ке ше ләр Йо сыф тан ик мәк са-
тып алыр га Ми сыр га агы ла баш ла ды. Чөн ки ач лык афә те бө тен җир йө зен кап лап 
ал ган иде.

ЙосыфагаларыныңМисыргабарулары

42 1 Ягъ куб, Ми сыр да ик мәк бар лы гын бе леп, угыл ла ры на:
– Сез нәр сә бер-берегезгә ка ра шып то ра сыз? – ди де. 2 Ан на ры: – Ми сыр-

да, әнә, ик мәк бар дип ишет тем. Исән ка лыйк, үл мик ди сәк, шун да ба рып, ик мәк 
са тып алып кай ты гыз, – дип өс тә де.

3 Шу лай итеп, Йо сыф ның ун кар дә ше, ик мәк са тып алыр өчен, Ми сыр га юнәл-
де. 4 Әм ма Ягъ куб Йо сыф ның эне се Бень я мин не ага ла ры бе лән бер гә җи бәр мә де, 
ул-бу бул ма гае дип ку рык ты.

5 Ми сыр га ик мәк са тып алыр га ки лү че ләр ара сын да әнә шу лай Ис ра ил нең угыл-
ла ры да бар иде. Чөн ки Кән ган җи рен дә дә ач лык хө кем сө рә иде. 6 Йо сыф исә, 
Ми сыр ның баш тү рә се сый фа тын да, кил гән бар ха лык ка ик мәк са та иде.

Йо сыф ның хо зу ры на кил гәч, ун кар дә ше ита гать бе лән аңа баш иде ләр. 7 Йо сыф 
үзе нең ага ла рын бер кү рү дә үк та ны ды, әм ма та ны ган лы гын сиз дер мә де һәм алар 
бе лән бик кы рыс сөй ләш те. Со ра ды:

– Сез кай дан кил де гез? – ди де.
Те ге ләр:
– Без Кән ган җи рен нән, ик мәк са тып алыр га кил дек, – ди де ләр.

* 41:51 Менашше– яһүд чә «оныт ты ру чы» мәгъ нә сен дә. 
* 41:52 Эфраим– яһүд чә «җи меш ле», «ике лә тә уң ды рыш лы» мәгъ нә сен дә. 
* 41:55 Фөрьядитү– яр дәм со рап ял ва ру. 
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8 Йо сыф үзе ага ла рын та ны са да, те ге ләр аны та ны ма ды лар. 9 Йо сыф, ага ла ры 
ту рын да тө шен дә күр гән нәр не хә те ре нә тө ше реп, алар га:

– Сез – шым чы лар! Сез мон да мәм лә кәт нең шә рә урын на рын* ка рар га кил-
гән сез! – ди де.

10 – Юк, әфән де без, – ди де ләр кар дәш лә ре. – Без, си нең кол ла рың, мон да ик мәк 
са тып алыр га дип кил дек. 11 Без – бер ата ба ла ла ры, на мус лы ке ше ләр, без кол ла-
рың ның бер кай чан шым чы лык ит кән нә ре юк!

12 Йо сыф:
– Тү гел! – дип кис те. – Сез мон да мәм лә кәт нең шә рә нок та ла рын кү зә тер гә 

кил гән сез!
13 Кар дәш лә ре:
– Без, си нең кол ла рың, Кән ган җи рен дә ге бер ке ше нең угыл ла ры бу ла быз, 

абыйлы-энеле ун и ке ту ган. Иң ке че эне без әти е без янын да кал ды, ә бер эне без 
ин де юк, – ди де ләр.

14 – Әй тәм бит, сез мон да шым чы бу лып кил гән сез! – дип ка бат ла ды Йо сыф. – 
15 Шу ңа кү рә сез сы нау үтәр гә ти еш. Фир га вен нең го ме ре бе лән ант итәм: ке че эне гез 
мон да ки те рел гән гә ка дәр, сез мон нан бер кая да ки тә ал ма я чак сыз! 16 Ара гыз дан 
бе ре гез, өе гез гә кай тып, эне гез не мон да алып кил сен. Кал ган на ры гыз мон да то тык 
бу лып ка лыр. Сөй лә гән сүз лә ре гез хак мы, тү гел ме икә не ме нә шун да ачык ла ныр. 
Эне гез не алып кил ми сез икән, ул чак ны, фир га вен нең го ме ре бе лән ант итәм, сез 
чын нан да шым чы лар бу лып чы га сыз!

17 Шу лай дип, Йо сыф алар ны өч көн гә сак ас ты на куй ды. 18 Өчен че кө нен дә 
алар га әйт те:

– Исән ка ла сы гыз кил сә, мин әй т кән не эш ләр сез, чөн ки мин Ал ла һы дан кур-
кам. 19 Әгәр на мус лы ке ше ләр икән сез, ара гыз дан кем дә бул са бе ре гез то тык бу лып 
мон да кал сын, ә баш ка ла ры гыз ач лык тан иза чик кән га и лә лә ре гез өчен мон нан 
ик мәк алып ки тәр. 20 Ә ин де сү зе гез нең хак лы гын ис бат лар га һәм үлем нән ко ты-
лып ка лыр га те лә сә гез, ке че эне гез не ми нем хо зу ры ма ки те ре гез.

Кар дәш ләр күн де ләр. 21 Алар бер-берләренә бо лай ди еш те ләр:
– Хак тыр: без кар дәш эне без гә ка ра та кыл ган эше без нең җә за сын та тый быз. Без 

аның җа ны га зап лан га нын кү реп тор дык, ул без дән ялвара-ялвара үтен де, әм ма без 
тың ла ма дык. Ин де шул эше без өчен без нең баш ка да кай гы кил де.

22 Ара дан Ру бин, җа вап би реп, кар дәш лә ре нә әйт те:
– Мин сез не ки сәт тем тү гел ме?! «Ма лай га яман лык эш ли сез, ты е лы гыз!» – ди-

дем. Лә кин сез тың ла ма ды гыз. Ме нә, ба ла ның ка ны хә зер без дән үч ала.
23 Йо сыф бе лән тыл мач аша ара лаш кан га, кар дәш ләр хә зер Йо сыф ның бу сүз-

ләр не тыңлап-аңлап тор га нын бел мә де ләр. 24 Йо сыф, кар дәш лә ре янын нан чит кә 
ки теп, елап ал ды. Ан на ры янә дән алар яны на кил де, сөйләште-аңлашты һәм, 
ара ла рын нан Ши мун ны ае рып алып, ба ры сы ның да күз ал дын да ага сы ның кул-
ла ры на бо гау са лыр га куш ты.

* 42:9 ...шәрәурыннарын...– Ягъ ни чик буй ла рын да гы сак лан мый тор ган ачык урын нар ны. 
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ЙосыфагаларыныңКәнгангакайтуы
25 Ан нан соң та гын әмер би реп, кар дәш лә ре нең йөк кап чык ла ры на ик мәк ту-

тырт ты, юл да ашар ла ры на өлеш чы га рып, ик мәк бә һа се өчен алын ган кө меш не 
һәр кай сы ның кап чы гы на ки ре са лып ку яр га куш ты. Ба ры сы да Йо сыф куш кан ча 
эш лән де. 26 Кар дәш ләр, үз лә ре нең ик мәк лә рен ишәк ләр гә тө яп, кай тыр юл га чык-
ты лар. 27 Төн ку нар га тук та ган җир дә кар дәш ләр нең бер се, ишә ге нә азык би рү өчен, 
кап чы гын чиш те һәм, кап чык авы зын да ук үзе нең ик мәк са тып ал ган да тү лә гән 
кө меш ак ча ла рын кү реп, 28 кар дәш лә ре нә:

– Ме нә, ми нем кө ме шем үзе мә ки ре кайт ты, кап чы гым ның авы зын да ята! – ди де.
Курку-аптыраудан һәм мә се нең йө рә ге кы сы лып кил де. Тетрәнә-тетрәнә, алар 

бер-беренә:
– Ал ла һы ның без гә күр сәт кән бу хик мәт лә ре нәр сә не аң ла та икән? – ди еш те ләр.
29 Кән ган җи ре нә, Ягъ куб яны на кай т кач, алар үз баш ла рын нан үт кән бар лык 

бу хәл ләр не ата ла ры на сөй ләп бир де ләр.
30 – Ул мәм лә кәт нең ху җа сы бул ган ке ше без нең бе лән бик кы рыс сөй ләш те, – 

ди де ләр. – Ул без не бу ил дә шым чы лык итәр гә кил гән ке ше ләр дип ка бул ит те. 
31 Без аңа аң лат тык: «Без на мус лы ке ше ләр, без нең шым чы лык ит кә не без юк, – 
ди дек. – 32 Без бер ата ба ла ла ры, абыйлы-энеле ун и ке ту ган; бе ре без ин де юк, ә иң 
ке че без хә зер әти е без янын да, Кән ган да кал ды», – ди дек. 33 Лә кин мәм лә кәт нең 
ул ида рә чесе без гә әйт те: «Ме нә, на мус лы ке ше ләр ме, юк мы икә не гез не мин бо лай 
бе лә чәк мен: кар дәш лә ре гез дән бе ре гез ми нем ян да мон да ка лыр, ә баш ка ла ры гыз, 
ач лык тан иза чик кән га и лә лә ре гез өчен ик мәк алып, юл га чык сын нар, – ди де. – 
34 Ан на ры ке че эне гез не ми нем ян га алып ки ле гез. Ме нә шул чак ны мин сез нең 
шым чы лар тү гел, ә на мус лы ке ше ләр икә не гез гә ыша ныр мын. Кар дә ше гез не дә 
азат итәр мен, сез бу мәм лә кәт тә рә хәт лә неп алыш-биреш эш лә ре бе лән шө гыль-
лә нә алыр сыз», – ди де.

35 Кап чык лар ны бу ша та баш ла гач, га җәп хәл: алар ның һәр кай сы ның кап чы-
гын нан кө меш ак ча ян чы гы ки леп чык ты. Үз лә ре нең бу кө меш ак ча лы ян чык ла-
рын күр гәч, һәм мә се – угыл лар да, ата ла ры Ягъ куб та – тә мам кур ку га төш те ләр. 
36 Ата ла ры Ягъ куб угыл ла ры на әйт те:

– Сез ми не угыл ла рым нан мәх рүм ит те гез: Йо сыф юк, Ши мун юк! Ин де ме нә 
Бень я мин не дә алып ки тәр гә те ли сез. Мо ның бар авыр лы гы ми нем баш ка тө шә-
чәк! – ди де.

37 Ата сы Ягъ куб ка җа вап би реп, Ру бин әйт те:
– Бень я мин не ки ре алып кай т ма сам, ми нем ике уг лым ны үтер! – ди де. – Бень-

я мин не ми ңа ыша нып тап шыр, мин аны си ңа һич шик сез ки ре алып кай та чак мын!
38 Лә кин Ягъ куб:
– Уг лым ны сез нең бе лән җи бәр мә я чәк мен! – ди де. – Абый сы үл гәч, ул ми нем 

берүзе кал ды. Әгәр ба рыр юлы гыз да бер-бер хәл бу ла кал са, хәсрәт-кайгыдан сез 
ми нем чал ба шым ны гүр гә кер тә чәк сез бит!
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АгаларыныңБеньяминнеМисыргаалыпбаруы

43 1 Ил дә ач лык көчәйгәннән-көчәя бар ды. 2 Ми сыр дан алып кай т кан ик мәк 
то ты лып бет кәч, Ягъ куб үзе нең угыл ла ры на:

– Ми сыр га ба рып, ан нан та гын бе раз ик мәк са тып алып кай ты гыз, – ди де.
3 Яһү дә аңа җа вап би реп әйт те:
– Ул ке ше без гә кат гый рә веш тә: «Яны гыз да ке че эне гез бул ма са, хо зу ры ма 

ки леп тә кү рен мә гез», – ди де. 4 Эне без не без нең бе лән бер гә җи бәр сәң, без, си ңа 
ик мәк алып кай тыр өчен, ан да ба рыр га ри за. 5 Әгәр җи бәр ми сең икән, ба ру ның 
хик мә те юк, чөн ки ул ке ше без гә: «Яны гыз да эне гез бул ма са, хо зу ры ма ки леп тә 
кү рен мә гез», – ди де.

6 Ис ра ил:
– Ни өчен сез ул ке ше гә: «Та гын бер эне без бар», – дип әй теп, ми не бу хә веф ле 

га зап ка ду чар ит те гез? – дип со ра ды.
7 Угыл ла ры җа вап би реп әйт те ләр:
– Ул ке ше без дән «Ата гыз әле исән ме? Баш ка бе рәр кар дә ше гез бар мы?» ке бек 

сө аль ләр бе лән без нең хак та һәм якын кар дәш лә ре без ха кын да җен тек ләп со раш-
ты ра баш ла ды, без дә аның һәр сө а ле нә җа вап би рер гә ты рыш тык. Аның: «Ке че 
эне гез не ми нем хо зу ры ма ки те ре гез!» – дип әй тә сен без ка ян бе лик?!

8 Яһү дә исә ата сы Ис ра ил гә:
– Уг лың ны ми ңа ыша нып җи бәр, – ди де. – Ба рыр быз да кай тыр быз. Бе ре без 

дә үл мәс: без дә, син дә, ба ла ла ры быз да исән-имин бу лыр. 9 Бень я мин өчен мин 
ба шым бе лән җа вап би рә чәк мен! Син аны мин нән та ләп итәр сең. Әгәр аны си-
ңа ки ре алып кай тып, си нең хо зу ры ңа бас тыр ма сам, мин го ме рем буе си нең ал да 
га еп ле бу лыр мын. 10 Ва кыт ны суз ма сак, без ин де ан да ике тап кыр ба рып кай та 
ал ган бу лыр идек.

11 Ис ра ил, ата ке ше, угыл ла ры на әйт те:
– Хәл ләр шун дый икән, сез бо лай эш лә гез: юл кап чык ла ры гыз га са лып, ул ке ше гә 

күч тә нәч кә үз җи ре без җи меш лә рен нән бе раз бәл зәм, бе раз бал*, хуш ис ле сумала-
майлар, ла дан, пес тә һәм ба дәм чик лә ве ге ке бек бү ләк ләр алып ба ры гыз. 12 Шу лай 
ук кө меш не дә үзе гез бе лән ике лә тә ар тыг рак алы гыз: кап чык ла ры гыз авы зы на 
са лып җи бә рел гән кө меш не үз кул ла ры гыз бе лән ки ре кай та рып би ре гез. Мө га ен, 
ул кө меш ләр бе рәр ял гыш лык бе лән ге нә са лын ган бул ган дыр. 13 Ярар, эне гез не дә 
үзе гез бе лән алып, ул адәм нең хо зу ры на та гын бер ба рып кү ре не гез. 14 Ка дир Ал ла ул 
адәм нең кү ңе лен дә рәхим-шәфкать уят сын да, ан да тот кар лан ган кар дә ше гез не дә, 
Бень я мин не дә ул адәм сез нең бе лән бер гә ки ре кай та рып җи бәр сен иде. Ин де ми ңа 
ба ла ла рым нан мәх рүм ка лыр га яз ган икән, ниш лә мәк, яз мы шым шул дыр!

Йосыфныңүзагаларыбеләнкабаточрашуы
15 Ягъ куб ның угыл ла ры, әле ге бү ләк ләр не тө яп һәм кул ла ры на ике лә тә күб рәк 

кө меш ак ча алып, Бень я мин бе лән бер гә Ми сыр га та ба юл чык ты лар һәм, Ми сыр га 

* 43:11 Бал– кыр гый бал кортының яки җи меш ба лы. 
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ба рып җит кәч, Йо сыф хо зу ры на кил де ләр. 16 Ара ла рын да Бень я мин не дә күр гәч, 
Йо сыф үз өе нең мө ди ре нә:

– Бу ке ше ләр не ми нем өй гә алып кайт. Аяк лы мал дан ки рәк ка дәр хай ван 
су еп, та бын әзер лә, чөн ки төш ке лек не мин бү ген бу ке ше ләр бе лән бер гә ашар-
мын, – ди де.

17 Мө дир, ху җа сы куш кан ча, кар дәш ләр не Йо сыф ның өе нә алып кит те. 18 Кар-
дәш ләр үз лә рен Йо сыф ның өе нә алып ки тү лә рен нән тә мам кау шап кал ган нар иде.

– Те ге чак ны без тү лә гән кө меш ак ча ны кап чык ла ры быз га ки ре са лып җи бә рү 
бе лән бәй ле эш ин де бу! – ди еш те ләр алар. – Йор ты на алып кай т кач, без гә һө җүм 
итеп, без дән кол ясар га, ишәк лә ре без не алып ка лыр га те ли, кү рә сең!

19 Йо сыф ның өй кап ка сы яны на ки леп җит кәч, тук тап, алар мө дир гә сүз куш-
ты лар. 20 Әйт те ләр:

– Ху җа быз әфән де, – ди де ләр, – без ин де элек тә мон да ик мәк са тып алыр га 
бер кил гән идек. 21 Кай тыр юл да төн ку нар га тук тап, кап чык ла ры быз ны чи шеп 
җи бәр сәк, күр дек ки, без тү лә гән кө меш ак ча һәр кай сы быз ның кап чы гы авы зын да 
ята. Без бу кө меш ак ча лар ны ту лы сы бе лән сез гә ки ре алып кил дек. 22 Ку лы быз-
да та гын ик мәк са тып алыр өчен алып кил гән баш ка кө ме ше без дә бар. Те ге юлы 
кап чык ла ры быз га кө меш не кем сал ган бул ган дыр, без бел ми без.

23 Мө дир әйт те:
– Ты ныч бу лы гыз: кур кыр га урын юк, – ди де. – Кап чык ла ры гыз да та был ган 

ул хә зи нә не сез гә, мө га ен, үз Ал ла гыз, ата гыз ның Ал ла сы на сыйп ит кән дер. Те ге 
юлы сез тү лә гән кө меш не мин ту лы сын ча ал дым.

Шу лай дип, мө дир алар яны на Ши мун ны алып чык ты. 24 Ан нан соң кар дәш-
ләр не Йо сыф ның өе нә алып кер де, аяк ла рын юар га су ки тер де, ишәк лә ре нә азык 
бир де. 25 Кар дәш ләр өй лә ва кы ты на Йо сыф кай тыш ка үз лә ре нең бү ләк лә рен әзер-
ләп куй ды лар. Төш ке лек не ашау мон да бу ла ча гын алар га ин де хә бәр ит кән нәр иде. 
26 Йо сыф кай т кач, алар аның яны на кер де ләр һәм, баш ла рын җир гә ка дәр иеп, 
алып кил гән бү ләк ләр не Йо сыф ка тап шыр ды лар. 27 Кар дәш лә рен нән хәл-әхвәл 
бе леш кән нән соң, Йо сыф:

– Сез сөй лә гән карт әти е гез исән-иминме, сә ла мәт яши ме әле? – дип со ра ды.
28 – Ата быз, си нең ко лың, сау-сәламәт, исән-имин яши, – дип җа вап бир де ләр 

Йо сыф ның кар дәш лә ре һәм, янә сәҗ дә гә ки теп, баш ла рын җир гә ор ды лар.
29 Күз лә рен йөр теп һәм үзе нең бер ту ган эне се нә, әни се нең төп чек уг лы Бень я-

мин гә тук та лып, Йо сыф:
– Сез ми ңа сөй лә гән ке че эне гез шу шы мы ин де? – дип со ра ды, ан на ры өс тәп: – 

И уг лым, Ал ла һы си ңа ка ра та ми һер бан лы бул сын! – ди де.
30 Ту ган эне се нә бул ган мә хәб бәт хис лә рен нән кү ңе ле ту лып, Йо сыф ның күз лә ре нә 

яшь ты гыл ды, һәм ул, эч ке бүл мә гә ке реп, шун да күз яшь лә рен түк те. 31 Ан на ры, 
күзен-битен юып һәм ны га еп, янә дән ту ган на ры яны на чык ты да:

– Ашар га ки те ре гез! – дип бо ер ды.
32 Йо сыф ның аш та бы ны үзе нә ае рым, кар дәш лә ре не ке үз лә ре нә ае рым, шу лай 

ук Йо сыф хез мә тен дә ге ми сыр лы лар ның да ашау та бы ны ае рым ку ел ган иде. Чөн ки 
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ми сыр лы лар га гый б ри ләр бе лән бер гә уты рып ашар га яра мый, ми сыр лы лар өчен 
бу мәк руһ* са на ла иде.

33 Йо сыф кар шы сын да кар дәш лә ре яшь бу ен ча – өл кә нен нән ке че гә та ба те зеп 
утыр тыл ган нар иде. Алар ти рән бер га җәп се нү бе лән бер-берсенә ка ра шып ал ды-
лар. 34 Йо сыф алар га ри зык ар тын нан ри зык җи бәрт те рә тор ды. Бень я мин ал ды на 
ку ел ган азык абый ла ры ның һәр кай сы ны кы на ка ра ган да биш өлеш ар тыг рак иде. 
Шу лай ашап-эчеп, алар Йо сыф хо зу рын да хуш ва кыт ки чер де ләр.

Капчыктатабылганкөмешкасә

44 1 Йо сыф үзе нең йорт мө ди ре нә әмер би реп әйт те:
– Бу адәм нәр нең кап чык ла ры на үз лә ре кү тә рә ал ган ка дәр ик мәк ту тыр, – 

ди де. – Тү лә гән кө меш лә рен дә һәр кай сы ның кап чы гы авы зы на са лып куй. 2 Ә 
иң ке че се нең кап чы гы на, ик мәк өчен тү лә гән ак ча сы бе лән бер гә, ми нем ме нә бу 
кө меш ка сәм не дә ур наш тыр.

Мө дир үз ху җа сы ның әме рен җи ре нә җит ке реп үтә де.
3 Ир тә ге сен, як тыр гач, кар дәш ләр гә, ишәк лә рен алып, юл га чы гар га рөх сәт ител-

де. 4 Алар шә һәр дән чы гып җитәр-җитмәс, Йо сыф үзе нең мө ди ре нә:
– Бар, ар т ла ры на төш! – ди де. – Ку ып җи теп, алар га әйт: «Ни өчен сез ях шы-

лык ка яман лык бе лән җа вап бир де гез? 5 Ху җа әфән дем нең шә раб эчә тор ган, шул 
ук ва кыт та фал да ача тор ган ка сә сен ур лап кит кән сез? Бик тә на чар эш бу!»

6 Мө дир, юл чы лар ны ку ып җи теп, әле ге сүз ләр не ка бат ла ды. 7 Аңа җа вап би реп, 
юл чы лар әйт те ләр:

– Ху җа быз әфән де ни гә әле без гә шун дый сүз ләр сөй ли? – ди де ләр. – Юк, без, 
си нең кол ла рың, ан дый нәр сә не эш ли ал мый быз. 8 Ме нә, кап чык ла ры быз авы зын-
нан тап кан кө меш не дә без Кән ган җи рен нән си ңа алып кил дек. Ху җаң әфән де 
өен нән алтын-көмеш ур лап ки тәр гә без ни чек җөрь әт итик?! 9 Без кол ла рың ның 
бе рәр сен дә ур лан ган нәр сә та был са, аңа үлем бул сын, кал ган на ры быз исә ху җа быз 
әфән де гә кол бу лып ка лыйк!

10 Мө дир:
– Ях шы, сез әй т кән чә бул сын, – ди де. – Ка сә кем дә та был са, ул ке ше – ми ңа 

кол, кал ган на ры гыз исә азат бу лыр.
11 Юл чы лар йөк лә рен тиз ге нә җир гә тө ше реп, һәр кай сы үз кап чы гы ның авы зын 

чиш те. 12 Мө дир кар дәш ләр нең өл кә нен нән баш лап ке че се нә ка дәр һәм мә се нең 
кап чы гын тик ше реп чык ты. Ка сә Бень я мин кап чы гын нан та был ды. 13 Кар дәш 
ту ган нар кай гы дан өс-башларын ерт ты лар һәм, йөк лә рен ишәк лә ре нә тө яп, шә-
һәр гә ки ре әй лә неп кайт ты лар.

14 Яһү дә үзе нең кар дәш лә ре бе лән бер гә Йо сыф ның өе нә ки леп кер гән дә, Йо сыф 
өй дә иде әле. Кар дәш ләр аның кар шы сын да йөз тү бән җир гә кап лан ды лар.

15 – Сез үзе гез нең ни кыл га ны гыз ны бе лә сез ме? – ди де Йо сыф алар га. – Мин дәй 
ке ше ләр нең фал ачу бе лән дә шө гыль лән гә нен сез, әл бәт тә, бе лер гә ти еш иде гез.

* 43:32 Мәкруһ– җи рән геч, ты ел ган. 
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16 – Син әфән де ал дын да ак ла ныр өчен, без ни әй тә алыйк та, нәр сә аң ла та 
алыйк?! – ди де Яһү дә. – Ал ла һы си нең кол ла рың да га еп тап ты. Ин де ме нә кап-
чы гын да ка сә та был ган кар дә ше без дә, аның бе лән бер гә без дә – һәм мә без си нең 
кол ла рың бу ла быз.

17 Лә кин Йо сыф:
– Юк, мин ан дый эш кә бар ма я чак мын, – ди де. – Кап чы гын да ка сә та был ган 

ке ше мин дә кол бу лып ка лыр, ә кал ган на ры гыз исән-имин ки леш ата гыз яны на 
кай тып ки тәр сез.

18 Яһү дә, Йо сыф ка та ба якын рак ки леп:
– Әфән дем, ко лы ңа сүз әй тер гә рөх сәт ит! – ди де. – Сү зем өчен ко лы ңа ачу ың 

ка бар ма сын, чөн ки син үзең дә фир га вен дәй ке ше сең. 19 Син әфән дем те ге чак ны 
без кол ла рың нан: «Ата гыз яки та гын бе рәр кар дә ше гез бар мы?» – дип со ра дың. 
20 Син әфән де гә без сөй ләп бир дек: «Карт ата быз бе лән аның кар т лык кө нен дә 
ту ган та гын бер уг лы – без нең иң ке че эне без бар, – ди дек. – Ке че эне без нең бер 
ана дан ту ган абый сы да бар иде, тик ул үл де дә, ке че эне без берүзе кал ды. Ата быз 
аны бик тә яра та», – ди дек. 21 Син исә без кол ла ры ңа әйт тең: «Аны ми нем ян га 
алып ки ле гез, үз күз лә рем бе лән кү рим», – ди дең. 22 Без син әфән де без гә: «Эне без 
карт ата сын кал ды рып ки тә ал мый, кал ды рып кит сә, ата быз үлә чәк», – ди дек. 
23 Лә кин син без кол ла ры ңа әйт тең: «Әгәр ке че эне гез не үзе гез бе лән алып кил-
мә сә гез, ул чак ны ми нем хо зу рым да бү тән кү рен мә гез», – ди дең. 24 Ко лың ата быз 
яны на кайт  кач, без син әфән де без нең сүз лә рен аңа сөй ләп бир дек. 25 Шун нан ата-
быз әйт те: «Та гын ан да ба рып, бе раз ик мәк са тып алып кай ты гыз», – ди де. 26 Без 
әйт тек: «Без гә ан да бо лай гы на ба рыр га яра мый, – ди дек. – Без нең бе лән ке че 
эне без дә бар са, ул чак ны мөм кин, – ди дек. – Чөн ки ке че эне без дән баш ка без ул 
ке ше нең кү зе нә кү ре нә ал мый быз», – ди дек. 27 Шун нан соң си нең ко лың, ягъ ни 
ми нем атам әйт те: «Сез бе лә сез, – ди де, – ха ты ным Ра хи лә ми ңа ике угыл та бып 
бир де. 28 Бер се яным нан ки теп югал ды, бе рәр ерт кыч хай ван бо тар ла ды бул са ки-
рәк, бү ген гә ка дәр аны кү рер гә на сыйп бул ма ды. 29 Ин де мо ны сын да күз ал дым нан 
алып ки теп, бә хет сез лек кә ду чар ит сә гез, сез ми нем кай гы лы чал ба шым ны гүр гә 
ил теп ты га чак сыз», – ди де. 30 Хә зер си нең ко лың, без нең ата быз яны на әй лә неп 
кай тып, яны быз да ке че эне без бул ма са, ке че уг лы ның җа ны бе лән үз җа нын бер 
кү реп яшә гән 31 ата быз, төп чек уг лы ның юк лы гын абай лап, шун дук егы лып үлә чәк, 
һәм без шу лай итеп ата быз ның кай гы лы чал ба шын гүр гә ил теп тык кан бу ла быз. 
32 Мин, си нең ко лың, ке че энем не исән-имин сак лар га атам кар шын да үз өс те мә 
җа вап лы лык ал дым, ата ма: «Әгәр аны си ңа ки ре алып кай т ма сам, мин го ме рем буе 
си нең ал да га еп ле бу лыр мын», – ди дем. 33 Шу ңа кү рә мин, си нең ко лың, үте нә мен: 
энем уры ны на кол итеп мон да ми не кал дыр, ә ул үзе нең абый ла ры бе лән бер лек тә 
ата быз яны на кай т сын. 34 Юк са энем нән баш ка ми ңа атам яны на ни чек кай т мак 
ки рәк?! Аның афәт ле яз мы шын кү рер өчен ме?

Йосыфныңкардәшләренәүзентанытуы

45 1 Йо сыф, кү ңе лен дә та шы ган уй-хисләрдән үз-үзен тыя ал мый ча, янын да 
ба сып тор ган чит ке ше ләр гә:
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– Чы гып ки те гез мон нан! – дип кыч кыр ды.
Шун лык тан, үзен кар дәш лә ре нә та ныт кан да, аның янын да чит ләр дән ин де бер 

ке ше дә юк иде. 2 Ул ка ты та выш бе лән елап җи бәр де, аның ела ган та вы шын хәт та 
ми сыр лы лар да ишет те ләр, хә бә ре исә шун дук фир га вен йор ты на да ба рып җит те.

3 – Мин – Йо сыф! – дип бел дер де ул кар дәш лә ре нә. – Әти ем исән-саумы?
Лә кин кар дәш лә ре авыз ачып сүз әй тә ал ма ды лар, чөн ки алар тә мам ап ты рап 

кал ган нар иде.
4 – Ми ңа якын рак ки ле гез, – ди де Йо сыф.
Кар дәш лә ре якын лаш кач:
– Сез нең та раф тан Ми сыр га са тыл ган Йо сыф мин! – дип өс тә де. – 5 Лә кин 

ми не мон да са тып җи бә рү е гез өчен хәс рәт чи геп, үке неп га зап лан ма гыз. Чөн ки 
сез ин сан нар ның го мер лә рен сак лап ка лу өчен, Ал ла һы ми не мон да сез дән ал-
дан рак күн дер де. 6 Җир йө зен дә ин де ме нә ике ел кыт лык хө кем сө рә. Ал да та гы 
биш елы бар. Ул биш ел эчен дә чә чү дә, уру да бул ма я чак. 7 Ал ла һы сез нең нәсел-
токымнарыгызны җир йө зен дә кал ды рыр өчен һәм җан на ры гыз ны бө ек афәт тән 
йо лып алыр өчен, ал дан ук күн дер де ми не мон да! 8 Ди мәк, ми не мон да җи бә рү че 
сез тү гел, ә Ал ла һы дыр! Ал ла һы ми не мон да фир га вен гә ки ңәш че ата, аның бө тен 
ил-йорты бе лән ида рә итү че ху җа, бө тен Ми сыр мәм лә кә те җир лә ре нә хө кем дар 
итеп кыл ды! 9 Тиз рәк атам яны на кай ты гыз да аңа: «Уг лың Йо сыф бо лай ди де: 
„Ал ла һы ми не бө тен Ми сыр мәм лә кә те җир лә ре нә хө кем дар кыл ды; ва кыт ны 
суз мый ча, яны ма ки леп җит! 10 Син Гө шен җир лә рен дә яшәр сең; үзең дә, угыл ла-
рың да, угыл ла рың ның ба ла ла ры да, мал-туар кө тү лә рең һәм кул ас тын да гы бар 
нәр сәң ми нем янә шәм дә бу лыр сыз. 11 Йортың-гаиләң бөл мә сен өчен, мин ба ры сын 
эш ләр мен, си не мон да карап-ризыкландырып то рыр мын. Чөн ки әле та гын биш 
ел кыт лык дә вам итә чәк“», – ди е гез. 12 Ба ры гыз ал дын да, энем Бень я мин нең күз 
ал дын да сез гә мин әй т кән, ми нем авы зым нан чык кан сүз ләр бу! 13 Ата ма сез ми-
нем Ми сыр да нин ди шөһ рәт ка за ну ым ны, үзе гез күр гән нәр нең бө те не сен сөй ләп 
би ре гез һәм атам ны тиз рәк мон да алып ки ле гез!

14 Шу лай дип, Йо сыф эне се Бень я мин нең му е ны на са ры лып елап җи бәр де. 
Бень я мин дә, күз яшь лә рен агыз ган хәл дә, абый сы на са рыл ды. 15 Йо сыф, егълый-
егълый, кар дәш лә ре нең һәр бер сен ко ча гы на алып үп те. Соң ра кар дәш лә ре аның 
бе лән әң гә мә ко рып җи бәр де ләр.

16 Йо сыф яны на кар дәш лә ре ки лү хә бә ре фир га вен са ра е на да ба рып җит кән 
иде. Фир га вен үзе һәм са рай хез мәт че лә ре бу хә бәр не хуш кү реп ка бул ит те ләр. 
17 Фир га вен Йо сыф ка бо лай ди де:

– Кар дәш лә ре ңә әйт, бо лай эш лә сен нәр: йөк хай ван на ры на ки рәк нәр сә лә рен 
тө я сен нәр дә Кән ган га та ба юл ал сын нар. 18 Ан да ба рып, ата гыз ны һәм сез нең бө-
тен га и лә гез не алып, мон да ми нем ян га ки ре әй лә неп кил сен нәр. Мин сез гә Ми-
сыр ның иң ях шы җир лә рен нән урын би рер мен. Туф ра гы кай мак тай җир ләр нең 
җи меш лә рен ашап яшәр сез. 19 Си ңа әме рем шул, алар га сү зем не иреш тер: ба ла-
ла ры гыз, ха тын на ры гыз өчен Ми сыр дан ар ба лар алып кит сен нәр, ан на ры ата гыз 
бе лән бер лек тә мон да әй лә неп кил сен нәр! 20 Күз лә ре төш кән һәр әй бер не алыр га 
кы зык ма сын нар, чөн ки Ми сыр да ях шы ни-нәрсә бар, һәм мә се алар ны кы бу лыр.
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21 Ис ра ил нең угыл ла ры нәкъ шу лай эш ләр гә бул ды лар. Фир га вен нең әме рен 
үтәп, Йо сыф үзе нең кар дәш лә ре нә ар ба лар бир де, юл өчен җи тәр лек азык-төлек 
бе лән тәэ мин ит те. 22 Һәр кай сы на, алыш ты рып ки яр өчен, бер кат ки ем бир де, 
Бень я мин гә исә, биш кат ал маш ки ем нән тыш, өч йөз кө меш тә өс тә де. 23 Шу лай 
ук Йо сыф, ата сы на дип, Ми сыр ның иң зат лы әй бер лә рен тө я гән ун ата ишәк һәм 
юл ха җәт лә ре өчен ик мәк, азык-төлек тө я гән ун ана ишәк күн дер де.

24 Кар дәш лә рен озат кан да, Йо сыф алар га:
– Юл да гау га чы гар ма гыз! – дип кал ды.
25 Йо сыф ның кар дәш лә ре шу лай, Ми сыр ны кал ды рып, Кән ган җи ре нә, ата ла ры 

Ягъ куб яны на әй лә неп кайт ты лар. 26 Ягъ куб ка:
– Йо сыф исән! – дип бел дер де ләр. – Ул хә зер бө тен Ми сыр мәм лә кә те нең хө-

кем да ры! – ди де ләр.
Ягъ куб то ра таш тай ка тып кал ган иде, угыл ла ры ның сүз лә ре нә аның ыша на сы 

кил мә де. 27 Угыл ла ры аңа, Йо сыф ның бө тен әй т кән сүз лә рен ка бат лап, аң ла тыр га 
ты рыш ты лар. Ба ры шун нан соң һәм, үзен Ми сыр га алып ки тәр өчен, Йо сыф җи-
бәр гән ар ба лар ны күр гәч ке нә, ата ла ры Ягъ куб ка җан кер де.

28 – Бул ды, тә мам! – ди де Ягъ куб. – Уг лым Йо сыф исән! Әҗә лем кил гән че, мин 
аны ба рып кү рә чәк мен әле!

ЯгъкубныңМисыргакүченепкилүе

46 1 Ягъ куб, үзе нең бар мал-мөлкәтен алып, юл га чык ты. Беер-Шебада тук-
тап, ата сы Ис хак ның Ал ла сы на ба гыш лап, кор бан нар ки тер де. 2 Төн лә исә 

Ис ра ил нең күз ал дын да Ал ла һы кү ре неп:
– Ягъ куб! Ягъ куб! – дип өн сал ды.
– Мин тың лыйм! – дип җа вап бир де Ягъ куб.
3 Ал ла һы әйт те:
– Мин – Ал ла һы, атаң ның Ал ла сы мын! – ди де. – Ку рык ма, Ми сыр га кү чеп 

кит! Мин ан да син нән бө ек бер ха лык ту ды ра чак мын. 4 Мин Ми сыр га си нең бе лән 
бер гә ба рам. Соң ра си не ан нан алып чы гу чы да Мин бу лыр мын. Йо сыф үз кул ла ры 
бе лән си нең күз лә рең не йом ды рыр.

5 Беер-Шебадан Ягъ куб янә куз гал ды. Ис ра ил нең угыл ла ры, фир га вен җи бәр-
гән ар ба лар га үз лә ре нең ба ла ла рын, ха тын на рын һәм Ягъ куб ның үзен утыр тып, 
Ми сыр га та ба юл ла рын дә вам ит тер де ләр. 6-7 Кән ган да туп ла ган бар мал-мөлкәтне 
һәм бө тен мал-туарны алар үз лә ре бе лән ал ган нар иде. Шул рә веш чә, Ягъ куб үзе-
нең бө тен ыруг-нәселен – угыл ла рын, кыз ла рын һәм онык-туруннарын үзе бе лән 
бер гә Ми сыр җи ре нә алып кил де.

8 Ми сыр га кү чеп кил гән Ис ра ил то кы мы ның исем нә ре шу лай дыр: Ягъ куб һәм 
аның угыл ла ры.

Ягъ куб ның иң бе рен че уг лы Ру бин.
9 Ру бин ның угыл ла ры: Ха нох, Пал лу, Хес рон һәм Кәр ми.
10 Ши мун ның угыл ла ры: Ему ил, Ямин, Оһад, Яхин, Со хар һәм кән га ни ха тын-

нан ту ган уг лы Ша ул.
11 Ле ви нең угыл ла ры: Гер шон, Ко һат һәм Ме ра ри.
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12 Яһү дә нең угыл ла ры: Эр, Онан, Ше ла, Пе рес һәм Зе рах. Лә кин Эр бе лән Онан 
Кән ган җи рен дә үк ва фат бул ды лар. Пересның угыл ла ры Хес рон һәм Ха мул исем-
ле иде.

13 Исәс хәр нең угыл ла ры: То ла, Пув ва, Яшуб һәм Шим рон.
14 Зә бу лун ның угыл ла ры: Се ред, Элон, Ях лел.
15 Бо лар Ягъ куб ның Лия ягын нан ту ган угыл ла ры дыр. Лия алар ны һәм кы зы 

Ди нә не Паддан-Арамда чак та тап ты. Ягъ куб ның бу угыл ла ры бе лән кыз ла ры җәм-
гы сы утыз өч җан иде.

16 Гәд нең угыл ла ры: Се фон, Хәг ги, Шу ни, Эс бон, Эри, Ару ди һәм Аре ли.
17 Ашер ның угыл ла ры: Им на, Иш ва, Иш ви һәм Бе ри га. Кыз кар дәш лә ре – Се-

рах. Бе ри га ның угыл ла ры: Хе бер һәм Мал ки ел.
18 Бо лар – Ягъ куб ның ха ты ны Ли я гә ата сы Ла бан ас рау кыз бу ла рак ияр теп җи-

бәр гән Зил пә ягын нан ту ган ба ла лар дыр. Зил пә Ягъ куб ка җәм гы сы ун ал ты җан 
ба ла та бып бир де.

19 Ягъ куб ның ха ты ны Ра хи лә дән ту ган угыл ла ры: Йо сыф һәм Бень я мин. 20 Ми-
сыр да Йо сыф ның Он шә һә ре ка һи не Поти-Пераның кы зы Асе нат тан Ме наш ше 
һәм Эф ра им исем ле ике уг лы ту ды. 21 Бень я мин нең угыл ла ры: Бе ла, Бә хер, Аш бел, 
Ге ра, На га ман, Эхи, Рош, Муп пим, Хуп пим һәм Ард.

22 Бо лар Ягъ куб ның Ра хи лә ягын нан ту ган угыл ла ры һәм онык ла ры дыр. Җәм-
гы сы ун дүрт җан.

23 Дан ның уг лы: Ху шим.
24 Нәп та ли нең угыл ла ры: Ях си ел, Гү ни, Есер һәм Шил лем.
25 Бо лар Ра хи лә гә ата сы Ла бан ияр теп җи бәр гән ас ра вы Бил һа ның угыл ла ры дыр. 

Бил һа Ягъ куб ка җәм гы сы җи де ба ла та бып бир де.
26 Угыл ла ры ның ха тын на рын нан баш ка, Ягъ куб то кы мын нан бул ган һәм аның 

бе лән бер лек тә Ми сыр га кү чеп кил гән ке ше ләр җәм гы сы алт мыш ал ты җан иде. Бо-
лар һәм мә се Ягъ куб ның кан кар дәш лә ре дер. 27 Йо сыф ның Ми сыр да ту ган угыл ла ры 
икәү дер; Ягъ куб то кы мы ның Ми сыр да гы го му ми са ны җит меш җан тәш кил итә иде.

28 Ягъ куб, Яһү дә не Йо сыф яны на җи бә реп, Гө шен гә ба ру юлын ал дан бе ле шеп 
куй ган иде. Алар Гө шен гә ки леп җи тә рәк, 29 Йо сыф та, ар ба сын җик те реп, ата сы 
Ис ра ил не кар шы лар өчен, Гө шен гә кил де. Ата сын кү рү гә ул, ат лы гып, аның му е-
ны на ба рып са рыл ды һәм ко ча гын да бик озак үк сеп ела ды.

30 – Ин де үләр гә дә бу ла: йө зең не күр дем, син исән! – ди де Ис ра ил Йо сыф ка.
31 Йо сыф үзе нең кар дәш лә ре нә һәм ата сы ның өй җә мә га те нә бо лай ди де:
– Мин, ба рып, фир га вен гә хә бәр иреш те рим: «Кән ган җир лә рен дә яшә гән кар-

дәш лә рем бе лән атам ның бө тен өй җә мә га те ми нем ян га кү чеп кил де ләр», – дип 
әй тим. 32 Аңа сез нең са рык ас рау чы лар, кө тү че ләр бу лу ы гыз ны аң ла тыйм. «Алар 
вак һәм эре тер лек тән бар лык мал-туарларын, бул ган бар мөл кәт лә рен үз лә ре бе лән 
алып кил де ләр», – дип әй тим. 33 Әгәр фир га вен, ча кы рып, сез дән: «Шө гы ле гез ни дән 
гый ба рәт?» – дип со ра са, 34 сез әй те гез: «Ата-бабаларыбыз ке бек, си нең кол ла рың 
без дә ба ла ча гы быз дан бир ле хай ван ас рау чы лык бе лән шө гыль лә нә без», – ди е гез. 
Бу сез гә Гө шен тө бә ген дә җир лә шеп ка лу өчен ки рәк. Чөн ки ми сыр лы лар кө тү че 
хал кын сөй ми ләр, мәк руһ са ный лар.
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Исраилугылларыфиргавенхозурында

47 1 Фир га вен хо зу ры на бар гач, Йо сыф әйт те:
– Атам бе лән ми нем кар дәш лә рем, вак һәм эре тер лек тән бар лык мал-туарны, 

бул ган бар мөл кәт не үз лә ре бе лән алып, Кән ган җи рен нән мон да кү чеп кил де ләр. 
Хә зер алар мон да – Гө шен тө бә ген дә, – ди де.

2 Кар дәш лә рен нән би ше сен Йо сыф үзе бе лән алып кил гән иде, алар ны фир га вен 
хо зу ры на кер теп бас тыр ды. 3 Йо сыф ның кар дәш лә рен нән фир га вен:

– Шө гы ле гез ни дән гый ба рәт? – дип со ра ды.
Йо сыф ның кар дәш лә ре:
– Ата-бабаларыбыз ке бек, без кол ла рың да кө тү че ләр, са рык лар ас рый быз, – дип 

җа вап бир де ләр.
4 – Без бу ил гә яшәр гә дип кү чеп кил дек, – дип аң лат ты лар алар фир га вен гә, – 

чөн ки Кән ган җи рен дә кыт лык хө кем сө рә, кө тү лек ләр ко рып кип те. Без кол ла ры ңа 
Гө шен тө бә ген дә җир лә шеп яшәр гә рөх сәт бир сәң иде, үте нә без.

5 Фир га вен Йо сыф ка:
– Атаң бе лән кар дәш лә рең мон да си нең ян га кил гән нәр, – ди де. – 6 Бө тен Ми-

сыр иле си нең кар шың да: ту ган на ры ңа ил нең иң әй бәт җир лә рен бир. Әй дә, Гө шен 
тө бә ген дә ур на шып яшә сен нәр. Ара ла рын да белдекле-сәләтле уг лан нар бул са, 
алар ны ми нем хай ван кө тү лә ре өс тен нән дә ка рау чы итеп куй.

7 Йо сыф үзе нең ата сы Ягъ куб ны да фир га вен хо зу ры на алып кил де. Ягъ куб фир-
га вен гә хәер-фатихасын бир де. 8 Фир га вен Ягъ куб тан:

– Си ңа ни чә яшь? – дип со ра ды.
9 – Ми нем гор бәт тә үт кән го мер көн нә рем йөз дә утыз ел дыр, – дип җа вап бир де 

Ягъ куб. – Го мер ел ла рым аз әле, ала ры да мих нәт ләр эчен дә үт те, ата-бабаларымның 
гор бәт тә үт кән го мер ел ла ры бе лән ча гыш ты рыр лык тү гел.

10 Ягъ куб, фир га вен гә янә хәер-фатихасын әй теп, аның янын нан чык ты.
11 Йо сыф шу лай ата сы Ягъ куб бе лән үзе нең кар дәш лә рен Ми сыр га ур наш тыр ды; 

фир га вен нең бо е ры гын да әй тел гән чә, алар га ил нең иң ях шы өле шен нән – Рә-
ме сес тө бә ген нән җир би лә мә се бир де. 12 Ата сы Ягъ куб ны, үзе нең кар дәш лә рен 
һәм Ягъ куб то кы мын да гы һәр га и лә не ба ла ла ры са нын ча Йо сыф ик мәк бе лән 
тәэ мин ит те.

Мисырдагыкытлык
13 Ул ара да кыт лык, кө чә еп, шул дә рә җә гә җит те ки, бө тен өл кә ләр дә ик мәк-

нең әсә ре дә кал ма ды. Ми сыр һәм Кән ган җир лә ре тә мам зәгыйфьләнеп-корып 
кип те ләр. 14 Йо сыф, Ми сыр һәм Кән ган җир лә рен дә бул ган бө тен кө меш ак ча ны 
ик мәк са ту бә ра бә ре нә үз ку лы на туп лап, фир га вен нең са рай хә зи нә се нә тап шыр-
ган иде. 15 Шун лык тан Ми сыр һәм Кән ган җир лә рен дә ге ха лык та ак ча кал ма ды. 
Ми сыр лы лар, Йо сыф хо зу ры на ки леп:

– Без гә ашар га ик мәк бир, күз ал дың да егы лып үлик ме ни? Без нең бар кө ме ше-
без то ты лып бет те, – ди ләр иде.

16 Йо сыф алар га:
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– Кө ме ше гез бет сә, аяк лы ма лы гыз ны ки те ре гез, тер лек бә ра бә ре нә мин сез гә 
ик мәк би рер мен, – ди де.

17 Шун нан соң ми сыр лы лар Йо сыф ка көтү-көтү тер лек ки те рә баш ла ды лар. Ки-
те рел гән ат лар, ишәк ләр, вак тер лек һәм эре тер лек кө тү лә ре бә ра бә ре нә Йо сыф 
алар га ик мәк би рә иде. Ул ел ны Йо сыф тер лек кә ал ма шу юлы бе лән ха лык ны ик-
мәк кә ту ен ды рып тор ды.

18 Ул ел узып, икен че ел кер гәч, ми сыр лы лар янә Йо сыф кар шы сы на кил де ләр:
– Син ху җа быз әфән де дән яше рер урын юк, – ди де ләр алар. – Без нең ак ча быз 

да тө кән де, терлек-көтүләребез дә син әфән де ку лы на кү чеп бет те. Җа ны быз дан 
һәм җир би лә мә лә ре без дән баш ка син әфән де гә би рер дәй бер нәр сә без дә кал ма ды. 
19 Ин де үз кү зең ал дын да без үзе без дә, туфрак-җирләребез дә шу лай ха рап бул сын-
мы ни? Ик мәк бә ра бә ре нә үзе без не дә, җир лә ре без не дә са тып ал. Без җир лә ре без 
бе лән бер лек тә фир га вен нең кол ла ры бу лыйк. Ә син без гә ор лык бир, ор лык би реп, 
без не үлем нән, җир лә ре без не, кы сыр ка лып, чүл гә әй лә нү дән кот кар.

20 Шул рә веш чә, Йо сыф Ми сыр да гы җир мәй дан на рын да фир га вен өчен са тып 
ала баш ла ды. Һәр бер ми сыр лы ач лык кыт лы гын нан үзе нең җир ки сә ген сат ты. 
Ил дә ге бө тен җир мәй да ны шу лай фир га вен не ке бул ды. 21 Йо сыф Ми сыр чик лә-
ре нең бер очын нан икен че очы на ка дәр бул ган бар ха лык ны кол га әве рел дер де*. 
22 Фә кать ка һин нәр нең ге нә җир би лә мә лә ре са тып алын ма ды, чөн ки алар ның җир 
би лә мә лә ре фир га вен та ра фын нан үз лә ре нә бер ке тел гән, алар шул җир би лә мә лә-
ре исә бе нә ту е нып яши ләр иде. Шу ңа кү рә алар ның җир би лә мә лә ре са тыл ма ды.

23 Йо сыф ха лык ка мө рә җә гать итеп әйт те:
– Ме нә мин сез не дә, җир лә ре гез не дә фир га вен кол ла ры һәм мил ке итеп са тып 

ал дым, – ди де. – Ин де ме нә сез гә ор лык, җир не эш кәр теп, иген үс те ре гез. 24 Урып-
җыю бет кәч, аш лык ның биш тән бер өле шен фир га вен гә би рер сез. Биш тән дүр те исә 
чә чү лек ор лык һәм үзе гез гә, йорт ке ше лә ре гез гә, ба ла ла ры гыз га азык өчен бу лыр.

25 – Син без нең җа ны быз ны сак лап кал дың, – ди де ләр ми сыр лы лар. – Син 
әфән де без нең кү ңе ле нә хуш ки леп, фир га вен гә кол бу лып яшик!

26 Шу лай итеп, Йо сыф бө тен Ми сыр мәм лә кә тен дә шул ва кыт тан алып бү ген гә чә 
га мәл дә бул ган ка нун га ни гез сал ды: ка һин нәр ку лын да гы җир би лә мә лә рен нән 
ка ла, ил дә ге һәр җир би лә мә сен нән алын ган аш лык ның биш тән бе ре фир га вен гә 
би ре лер гә ти еш бул ды.

Ягъкубныңсоңгытеләге
27 Ис ра ил то кы мы шу лай Ми сыр мәм лә кә те нең Гө шен өл кә сен дә җир би ләп яши 

баш ла ды. Шун да алар, үр чеп, нә сел лә рен ишәйт те ләр.
28 Ми сыр җи рен дә Ягъ куб ун җи де ел тор ды. Аның дөнь я лык та яшәү көн нә ре, 

го ме ре нең исә бе йөз дә кы рык җи де ел тәш кил ит те. 29 Әҗә ле якын ла ша ба ру ын 
си зеп, ул уг лы Йо сыф ны ча кыр тып ал ды да:

* 47:21 ...бархалыкныколгаәверелдерде.– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд 
те лен дә ге төп нөс хә дә исә: «бар ха лык ны шә һәр ләр гә кү черт те». 
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– Әгәр си нең кү ңе ле ңә хуш кил сәм, мәр хә мәт вә туг ры лык күр сә теп, ку лың ны 
ми нем бо ты ма куй да ант ит, – ди де. – Зин һар, ми не Ми сыр туф ра гын да җир лә мә. 
30 Мин ата-бабаларым янә шә сен дә ятар га те лим. Ми не, Ми сыр дан алып чы гып, 
ата-бабаларым янын да дә фен кыл.

Йо сыф:
– Те лә гең не үтәр мен! – ди де.
31 Ис ра ил:
– Ант ит! – ди де.
Йо сыф ант ит те, һәм Ис ра ил үзе нең ята гы өс тен дә сәҗ дә кыл ды.

ЯгъкубныңМенашшебеләнЭфраимгамөбарәкфатихабирүе

48 1 Бер ни ка дәр ва кыт тан соң Йо сыф ка:
– Атаң авы рый! – ди гән хә бәр ки тер де ләр.

Йо сыф, ике уг лы Ме наш ше бе лән Эф ра им ны ияр теп, юл га чык ты.
2 Ягъ куб ка да:
– Уг лың Йо сыф си нең ян га ки лә, – дип хә бәр иреш тер гән нәр иде.
Ис ра ил, бө тен их ты яр кө чен туп лап, ята гы на то рып утыр ды. 3 Йо сыф ка ул бо-

лай ди де:
– Мин Кән ган да, Луз шә һә рен дә ва кыт та Ка дир Ал ла, ми ңа кү ре неп, ми не мө-

ба рәк кыл ды, 4 әйт те: «Мин си нең нә сел не үр чем ле итә чәк мен, аны ишәй тә чәк мен, 
си нең нә се лең нән күп ха лык лар ту ды ра чак мын. Син нән соң бу җир ләр не си нең 
то кы мы ңа мәң ге лек ми лек итеп би рә чәк мен», – ди де. 5 Мин Ми сыр га кү чеп кил-
гән гә ка дәр, мон да ту ган ике уг лың шу лай ук ми не ке ләр. Эф ра им бе лән Ме наш ше 
ми нем өчен, Ру бин бе лән Ши мун ке бек үк, үз угыл ла рым дыр. 6 Ин де алар дан соң 
ту а чак ба ла ла рың си нең үзең не ке бу лыр. Әм ма абый ла ры ми ра сын да алар ның да 
өлеш лә ре бу ла чак. 7 Мин Пад дан нан* кай тып бар ган да, Кән ган өл кә сен дә, Эф-
ра та га җи тә рәк, юл да ми нем Ра хи ләм ва фат бул ды. Мин аны шун да җир лә дем.

(Эф ра та хә зер Бәйт-Лехем дип йөр те лә.)
8 Шул чак Ис ра ил, Йо сыф ның угыл ла рын абай лап:
– Бо лар кем нәр? – дип со ра ды.
9 Йо сыф:
– Бо лар – ми ңа Ал ла һы на сыйп ит кән угыл ла рым. Мон да, Ми сыр да ту ды лар, – 

дип җа вап бир де.
– Алар ны яны ма якын рак ки тер че, – ди де Ис ра ил. – Мө ба рәк кы лып, үз лә ре нә 

фа ти хам ны әй теп ка лыйм.
10 Кар т лык тан Ис ра ил нең күз лә ре зә гыйфь лән гән, ул бө тен ләй ди яр лек күр ми 

иде. Йо сыф үз угыл ла рын ата сы яны на якын рак ки тер де. Ис ра ил үзе нең онык ла-
рын ко чак лап үп те дә 11 Йо сыф ка:

– Мин ин де си нең йө зең не кү рә алыр мын дип өмет тә ит мә гән идем, ә Ал ла һы, 
ме нә, си нең ба ла ла рың ны да кү рер гә на сыйп ит те, – ди де.

* 48:7 Падданнан– ягъ ни Ме со по та ми я нең төньяк-көнбатыш өле шен нән. 
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12 Йо сыф, ата сы ның тез лә рен нән угыл ла рын алып, Ис ра ил кар шын да сәҗ дә гә 
егыл ды һәм ба шын җир гә ти гез де. 13 Ан на ры ке че уг лы Эфраимне уң ку лын нан, 
өл кән уг лы Ме наш ше ны сул ку лын нан җи тәк ләп, Ис ра ил кар шы сы на ки те реп бас-
тыр ды. Угыл лар ның ке че се Ис ра ил нең сул кул ягы на, өл кә не уң кул ягы на ту ры 
ки лә иде. 14 Әм ма Ис ра ил, кул ла рын ал га та ба ча лыш ты рып су зып, уң ку лын ке че 
угыл ның ба шы өс те нә, ә су лын өл кән угыл ның ба шы өс те нә куй ды. 15 Ан на ры, 
Йо сыф ны мө ба рәк кы лып, бо лай ди де:

«Ата-бабаларым Иб ра һим бе лән Ис хак та бын ган Ал ла һы,
яра ты лы шым нан бү ген гә чә ми не әй дәп бар ган Ал ла һы,

16 ми не бар явыз лык лар дан йолып-коткарып кал ган фә реш тә,
мө ба рәк фа ти хаң ны на сыйп ит Син бу уг лан нар га!
Ми нем исе мем бе лән Иб ра һим вә Ис хак исем нә ре
дә вам ит сен бу яшь уг лан нар исе мен дә!
Җир йө зен дә нә сел лә ре ишәйгәннән-ишәйсен!»

17 Ис ра ил уң ку лын Эфраимнең баш өс те нә куй ган ны күр гәч, Йо сыф уңай сыз ла-
нып кит те. Ата сы ның уң ку лын ул, Эф ра им ба шын нан алып, Ме наш ше ның ба шы 
өс те нә кү че рер гә те лә де.

18 – Әти ем, алай тү гел бит, – ди де ул. – Ме наш ше – бе рен че бу лып ту ган ба ла, 
уң ку лың ны аның ба шы на куй.

19 Лә кин ата ке ше ки леш мә де:
– Бе ләм, уг лым, бе ләм, – ди де. – Ме наш ше да бө ек бер ха лык ның нә сел ата-

сы на әй лә нер, әм ма эне се Эф ра им аңар дан бө ег рәк бу лыр, аның нә се лен нән күп 
ха лык лар мәй дан га чы гар.

20 Шул көн не Ис ра ил яшь ләр не мө ба рәк кы лып әйт те:
«Ки лә чәк тә үр нәк бу лыр исе ме гез Ис ра ил дә:
„Ал ла һы си не Эф ра им ке бек,
Ме наш ше ке бек ит сен!“ –
дип тәк рар лар ис ра и ли ләр, хәер-дога те лә гән дә».

Шу лай дип, Ис ра ил Эфраимне абый сы Ме наш ше дан өс тен рәк куй ды. 21 Ан на ры, 
Йо сыф ка мө рә җә гать итеп:

– Ин де мин үләм, – ди де ул. – Әм ма Ал ла һы сез нең ян да ка ла чак. Ул сез не 
ата-бабаларыгыз туф ра гы на ки ре кай та ра чак. 22 Кар дәш лә рең не кен нән аер ма лы 
бу ла рак, мин си ңа өс тә мә тау лы җир би лә мә се – Шә кем не кал ды рам, за ма нын да 
мин аны амо ри ләр дән ук-җәям һәм кы лы чым бе лән яу лап ал ган идем.

Ягъкубныңүзугылларынабиргәнвасыяте

49 1 Ягъ куб, угыл ла рын яны на җы еп, әйт те:
«Би ре гә җы е лы гыз, сез не ни ләр кө тә сен әй тә чәк мен!

2 Җы е лы гыз, Ягъ куб ның угыл ла ры,
ата гыз Ис ра ил нең сү зен ко лак са лып тың ла гыз!
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3 Ру бин, өл кән уг лым! Син – ми нем код рә тем,
ир лек ку ә тем нең әү вәл ге җи ме ше!
Иң аб руй лы сы һәм көч-шөһрәттә иң бе рен че се!

4 Лә кин син – таш кын су дай ду а мал;
бе рен че лек си ңа бү тән ти мә я чәк,
чөн ки син атаң ның ята гы на мен дең,
ята гым ны хы я нә тең бе лән нә җес лә дең.

5 Бер ту ган кар дәш ләр Ши мун бе лән Ле ви нең кы лыч ла ры –
дәһ шәт ко ра лы дыр!

6 Уй-ниятләре мә кер ле дер – сак лан, җа ным!
Алар җәм гы я тен нән күңелем-тәнем ерак тор сын!
Ачу-үчтән үтер де ләр алар ир-егетне һәм йөр де ләр,
кы зык ясап, үгез ләр нең сеңер-тамырларын ки сеп.

7 Нәф рәт ле кү ңел лә ре нә ләгъ нәт төш сен,
ачу ла ры – дәһ шәт ле, яр су ла ры – афәт ле дер!
Нә сел лә рен Ягъ куб то кым на ры ара сы на чә чәр мен,
ис ра и ли ләр ара сы на си беп та ра тыр мын!

8 Яһү дә! Кар дәш лә рең си не дан лар, мак тар!
Дош ман на рың сыр тын да бу лыр си нең ку лың,
кар дәш лә рең, буй сы нып, си ңа баш ияр ләр!

9 Яшь бер арыс лан дыр син, Яһү дә уг лым!
Ме нә син ау йө реп кай т кан сың да
ата арыс лан, ана арыс лан дай җир гә чүк кән сең –
арыс лан ны бор чыр га кем соң җөрь әт ит сен?!

10 Хө кем дар лык тә хе тен нән Яһү дә һич төш мәс!
Ху җа сы* кил гән че гә ка дәр,
аның схө кем дар лык та я гын кул дан ыч кын дыр мас!
Ил-халыклар аңа буй сы ныр лар.

11 Аның ишә ге нең бәе – йө зем ага чы дыр,
ишәк ко лын на ры ның бәе – йө зем бо та гы.
Ки ем нә рен чай кар ул шә раб та,
япан ча сын юар йө зем ка нын да.

12 Шә раб тан дыр аның куе-кучкыл күз лә ре,
сөт тән дер аның җе те ап-ак теш лә ре.

13 Зә бу лун яшәр диң гез буе җир лә рен дә,
диң гез көй мә лә ре тук тый тор ган яр да.
Җир лә ре нең чи ге бу лыр Си дун га ча.

* 49:10 Хуҗасы...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә бу сүз нең мәгъ нә се анык тү гел. 
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14 Исәс хәр – ияр гә са ла тор ган ике биш тәр ара сын да ят кан,
көче-куәте та шып тор ган ишәк кә тиң.

15 Ялы-тынычлыгы өчен ях шы,
кү ңе ле нә хуш бер җир күр гәч,
шун да ул, йөк та шыр га сыр тын ку еп,
авыр хез мәт кә әзер бу лып яшәр.

16 Дан, ис ра и ли ләр нең бер ыру гы бу ла рак,
үз хал кы өс тен нән хө кем итәр.

17 Дан – юл өс тен дә, сук мак буй ла рын да
су зы лып ят кан елан, зә һәр елан ул.
Шун дый елан ки, ат ның ая гын ча гып,
җай да гы шун дук ар ка сы на егы лып тө шә дер.

18 Йа Раб бы, Си нең кот ка ру ы ңа өмет баг лый мын!

19 Гәд һәр чак юл ба сар лар һө җү ме нә ду чар бу лыр,
әм ма, һө җүм не ки ре ка гып, үзе һө җүм гә кү чәр.

20 Ашер ик кән ик мәк тук  һәм мул бу лыр,
тәм ле ри зык ла ры пат ша лар та бы ны на ку е лыр.

21 Нәп та ли – та би гать нең ирек ле бо ла ны,
аның авы зын нан хик мәт ле сүз ләр чы гар.

22 Йо сыф – чиш мә ярын да үс кән,
җи меш ле, мул җи меш ле йө зем ага чы ның бер тар ма гы дыр.
Аның бо так ла ры ди вар лар ны кап лап ал ган.

23 Аны күп би ма за ла ды лар,
аның бе лән дош ман лаш ты лар,
ук чы лар, аңа тө бәп, ук лар ат ты лар.

24 Әм ма аның үз ук-җәясе ку ә тен ки мет мә де,
бе ләк лә ре таза-нык, егәр ле кал ды,
чөн ки кул ла ры на көч не ул Ис ра ил нең Кө тү че се һәм Кы я та шы –
Ягъ куб ның Код рәт Ия сен нән ал ды.

25 Атаң ның Ал ла сы си не яр дәм сез кал дыр мас,
Код рәт ия се фа ти ха сын нан аер мас!
Юга ры дан күк ләр нең бә рә кә те,
тү бән нән төп сез уп кын нар бә рә кә те,
күк рәк сө те вә ана ка ры ны бә рә кә те бе лән
Ул си не мө ба рәк кы лыр.

26 Атаң ның хәер-догасы бо рын гы тау лар,
бо рын гы кал ку лык лар бә рә кә тен нән ар тыг рак.
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Бу бә рә кәт ләр нең бар ча сын Йо сыф уг лы ма –
кар дәш лә ре ара сын да иң өс тен тор га ны на на сыйп ит сен!

27 Бень я мин ерт кыч бү ре бе лән бер:
ир тән ге авын ашап бе те рер,
ә кич ке га ни мә тен* ки сәк ләп бү ләр».

28 Ис ра ил то кы мы ның ун и ке ыру гы ме нә шу лар дыр. Әле ге сүз ләр не әй теп, Ис ра ил 
үз угыл ла ры ның ба ры сын мө ба рәк кыл ды, һәр кай сы на ти еш ле үз фа ти ха сын бир де.

Ягъкубныңвафаты
29-30 Ягъ куб, үзе нең угыл ла ры на бо е рык лар би реп, бо лай ди де:
– Озак ла мый мин хал кым ның ата-бабалары бе лән ку шы ла чак мын. Ми не ата-

бабаларым яны на – Кән ган җи ре нә, Мәм ре янын да гы Мах пе ла кы рын да ур наш-
кан мә га рә гә алып кай тып дә фен кы лы гыз. Ул мә га рә не, ка бер лек өчен, шул кыр 
бе лән бер лек тә ба бам Иб ра һим хо су сый ми лек итеп хит ти Эф рон нан са тып ал ган 
иде. 31 Ан да Иб ра һим бе лән бер гә аның җә мә га те Са ра, Ис хак бе лән аның җә мә га те 
Рә би ка дә фен кы лын ган. Ха ты ным Ли я не дә мин шун да дә фен кыл дым. 32 Элек тә 
ан да гы бу кыр һәм мә га рә хит ти ләр ку лын да иде.

33 Ягъ куб, үзе нең угыл ла ры на җит ке рә се бо е рык ла рын, ва сы ять лә рен әй теп бе-
те реп, ята гы на су зы лып ят ты һәм, җан тәс лим кы лып, үз хал кы ның ата-бабалары 
бе лән ку шыл ды.

Ягъкубныдәфенкылу

50 1 Йо сыф, ата сы ның өс те нә кап ла нып, би тен нән үбеп, үкси-үкси ела ды. 
2 Ан на ры, ата сы ның җә сә ден* бәл зәм ләр гә дип, үз хез мә тен дә ге та биб лар га 

бо е ры гын бир де. Та биб лар мә ет не бәл зәм ләү хәс тә ре нә ке реш те ләр. 3 Ул эш кы рык 
көн дә вам ит те. Бәл зәм ләү өчен нәкъ шул ка дәр ва кыт та ләп ите лә иде. Ми сыр лы-
лар исә җит меш көн ма тәм тот ты лар. 4 Ма тәм көн нә ре тә мам лан гач, фир га вен нең 
са рай тү рә лә ре нә Йо сыф әйт те:

– Сез нең кү ңе ле гез гә хуш кил сәм, зин һар, фир га вен гә үте не чем не иреш те ре гез: 
5 атам ми ңа ант эче реп әйт те: «Мин ин де үләм, – ди де. – Ми не Кән ган җи ре нә, үзем 
өчен ал дан ук әзер ләп куй ган урын га ил теп дә фен кыл», – ди де. Хә зер ме нә шун да 
атам ның җә сә ден алып ба рып, дә фен кы лып кай тыр га ми ңа рөх сәт би рел сә иде.

6 Фир га вен, рөх сә тен би реп:
– Бар, атаң ның җә сә ден дә фен кы лып кайт, ан тың ны үтә, – ди де.
7 Йо сыф шу лай, ата сы ның җә сә ден алып, юл га чык ты. Аның бе лән бер лек тә 

фир га вен нең бар лык са рай әһел лә ре һәм ида рә че лә ре, Ми сыр җи ре нең һәм мә тү рә 
ке ше лә ре, 8 Йо сыф ның туган-кардәшләре, алар ның, үзе нең һәм ата сы ның бө тен өй 
җә мә га ть лә ре мә ет не оза та бар ды лар. Гө шен җи рен дә фә кать бала-чага бе лән вак 

* 49:27 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 50:2 Җәсәд– гәү дә. 
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һәм эре тер лек кө тү лә ре ге нә то рып кал ды. 9 Йо сыф янын да шу лай ук ар ба лар һәм 
ат мен гән җай дак лар да бар иде. Бо лар һәм мә се зур бер кәр ван бу лып бар ды лар. 
10 Үр дүн ел га сы ның ар гы та ра фын да гы Горен-Атад ди гән урын да тук тап, га ять тә 
көч ле һәм са гыш лы егъ лау ма тә ме оеш тыр ды лар. Ата сы ис тә ле ге нә Йо сыф оеш-
тыр ган бу егъ лау ма тә ме җи де көн дә вам ит те. 11 Бу тө бәк тә яшә гән кән га ни ләр, 
Горен-Атадтагы бу ма тәм та ма ша сын кү реп:

– Ми сыр лы лар ның егъ лау ма тә ме биг рәк тә көчле-тәэсирле икән! – ди еш те ләр.
Шул уңай дан Үр дүн бу ен да гы бу тө бәк кә Әбел-Мисраим* ди гән исем би рел де.
12 Ягъ куб ның угыл ла ры шу лай ата ла ры әй теп кал дыр ган боерык-васыятьне 

җи ре нә җит ке реп үтә де ләр. 13 Аның җә сә ден, Кән ган җи ре нә алып ки леп, Мәм ре 
янын да гы Мах пе ла кы рын да ур наш кан, кай чан дыр ба ба ла ры Иб ра һим ка бер лек 
өчен кы ры бе лән бер лек тә хит ти Эф рон нан хо су сый ми лек итеп са тып ал ган мә га рә 
эче нә дә фен кыл ды лар. 14 Ата сын дә фен кыл ган нан соң, Йо сыф үзе, кар дәш лә ре 
һәм Йо сыф бе лән кил гән адәм нәр нең бар ча сы Ми сыр га ки ре әй лә неп кайт ты лар.

Йосыфныңүзагаларынтынычландыруы
15 Ата ла ры ва фа тын нан соң, Йо сыф ның кар дәш лә ре, үз ара кай гы ры шып:
– Әгәр Йо сыф, без гә ки нә то тып, эш лә гән бө тен явыз лык ла ры быз өчен без дән 

үч алыр га те лә сә, ниш ләр без? – ди еш те ләр. 16 Һәм Йо сыф ка хә бәр күн дер де ләр:
– Ва фа ты ал дын нан ата быз үзе нең ва сы я тен дә бо лай дип бо ер ды: 17 «Йо сыф-

ка әй те гез: кар дәш лә рең си ңа күп явыз лык лар эш лә сә дә, син алар ның га еп һәм 
гө наһ ла рын ки чер». Ин де син без ләр не – атаң та бын ган Ал ла һы ның кол ла рын 
ки че рә күр, – ди де ләр.

Бу хә бәр не ишет кәч, Йо сыф ның күз лә ре яшь кә ман чыл ды. 18 Ахыр да кар дәш лә ре 
үз лә ре дә ки леп җит те ләр, Йо сыф кар шын да җир гә кап ла нып:

– Бү ген нән без си нең кол ла рың! – ди де ләр.
19 Йо сыф:
– Ку рык ма гыз, мин Ал ла һы уры нын да тү гел бит! – дип җа вап бир де алар га. – 

20 Сез ми ңа яман лык эш ләр гә те лә гән бул са гыз да, Ал ла һы сез те лә гән яман лык-
ны ях шы лык ка әве рел дер де: ме нә, кү ре гез, күп ме ха лык ның тор мы шы, исән ле ге 
сак лап ка лын ды. 21 Шу ңа кү рә ку рык ма гыз! Сез не дә, ба ла ла ры гыз ны да карап-
ризыкландырып то рыр мын.

Шу лай дип, Йо сыф үзе нең кар дәш лә рен тә мам ты ныч лан дыр ды, алар ның кү-
ңел лә ре нә хуш ки лер дәй сүз ләр сөй лә де.

Йосыфныңвафаты
22 Йо сыф үзе һәм ата сы ның бар лык өй җә мә га ть лә ре Ми сыр да шу лай яшәү лә рен 

дә вам ит тер де ләр. Йо сыф бар лы гы йөз дә ун ел яшә де. 23 Го ме ре эчен дә ул уг лы 
Эфраимнең онык ла рын күр де, Ме наш ше ның уг лы Ма кир нең яңа ту ган ба ла ла рын 
да үзе нең тез лә ре өс те нә алып ка бул ит те. 24 Йо сыф үзе нең кардәш-туганнарына:

* 50:11 Әбел-Мисраим– яһүд чә «ми сыр лы лар ның егъ лау ма тә ме» мәгъ нә сен дә. 
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– Мин ин де үләм, – ди де. – Әм ма Ал ла һы сез гә яр дәм күр сә тә чәк: Ул сез не бу 
җир ләр дән алып чы гып, Иб ра һим га, Ис хак ка һәм Ягъ куб ка ант эчеп вәгъ дә ит кән 
ил гә ки ре кай та ра чак.

25 Ахыр да Йо сыф:
– Ал ла һы сез гә яр дә мен күр сәт кәч, ми нем сө як лә рем не бу ил дән алып чы гар-

сыз, – дип, шул хак та Ис ра ил угыл ла рын нан ант ит тер де.
26 Йо сыф йөз дә ун яшен дә ва фат бул ды. Аны бәл зәм ләп, җә сә ден Ми сыр да ае-

рым та бут ка ур наш тыр ды лар.
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Чы гыш
ҖәберләнгәнисраилиләрМисырда

1 1 Ми сыр га Ягъ куб үзе нең угыл ла ры һәм алар ның га и лә лә ре бе лән кү че неп ки лә. 
Ягъ куб угыл ла ры ның исем нә ре тү бән дә ге чә: 2 Ру бин, Ши мун, Ле ви, сЯһү дә, 

3 Исәс хәр, Зә бу лун, Бень я мин, 4 Дан, Нәп та ли, Гәд һәм Ашер. 5 Ягъ куб ның нә сел 
ва рис ла ры җит меш ке ше исәп лә неп, уг лы Йо сыф бу ва кыт та ин де Ми сыр да яши 
иде. 6 Соң рак Йо сыф үзе, аның бар ча ир ту ган на ры һәм әле ге бу ын ның бар лык ке-
ше лә ре дә үлеп бе тә, 7 ә сис ра и ли ләр үрчеп-ишәеп, алар ның са ны артканнан-арта 
ба ра. Шул рә веш ле, алар бө тен Ми сыр җи ре буй лап та ра ла лар.

8 Ва кыт лар үтеп, Ми сыр тә хе те нә Йо сыф ту рын да бер ни бел мәү че пат ша ки лә. 
9 Үзе нең хал кы на ул бо лай дип әй тә:

– Ка ра гыз, ис ра и ли ләр без дән күб рәк тә һәм без гә ка ра ган да көч ле рәк тә! 10 Без гә, 
бик әй бәт уй лап, алар бе лән нәр сә дер эш ләр гә ки рәк. Югый сә ис ра и ли ләр, та гын 
да ишә еп, яу-фәлән бул ган оч рак та, дош ман на ры быз га ку шы лып, без гә кар шы 
су гы шыр га һәм без дән ае ры лып ки тәр гә мөм кин нәр.

11 Шу ңа кү рә ми сыр лы лар, ис ра и ли ләр не авыр эш бе лән ин тек те рү мак са тын нан, 
алар өс тен нән на зый р лар бил ге лә де ләр һәм, сфир га вен гә мал-мөлкәт туп лау өчен, 
Пи том һәм Рә ме сес шә һәр лә рен тө зер гә мәҗ бүр ит те ләр. 12 Әм ма ми сыр лы лар ис ра-
и ли ләр не нин ди ге нә авыр лык лар га ду чар ит сә ләр дә, те ге ләр артканнан-арта гы на 
бар ды лар һәм ил буй лап һа ман күб рәк та рал ды лар. Ми сыр лы лар ис ра и ли ләр дән 
та гын да ныг рак кур ка баш ла ды лар, 13 шу ңа кү рә, һич кыз ган мый ча, алар ны эш-
ләр гә мәҗ бүр ит те ләр. 14 Ми сыр лы лар, алар дан бал чык из де реп, кир печ сук ты рып, 
кыр лар да гы бө тен эш лә рен эш лә теп, тор мыш ла рын ая ныч хәл гә тө шер де ләр – ис-
ра и ли ләр нин ди ге нә эш тә бул ма сын, алар га ка ра та ми һер бан сыз кы лан ды лар.

15 Шиф ра һәм Пу га исем ле гый б ри* кен дек әбиләренә Ми сыр пат ша сы бо лай ди де:
16 – Гый б ри хатын-кызларга ба ла та бар га яр дәм ит кән дә, яңа ту ган са бый ның 

нин ди җе нес тән бу лу ын ка ра гыз: ир ба ла бул са – үте ре гез, кыз ба ла ту са – кал-
ды ры гыз!

17 Әм ма кен дек әби лә ре сАл ла һы дан кур ка һәм Аны хөр мәт итә иде ләр, шу ңа 
кү рә Ми сыр пат ша сы әме рен тың ла ма ды лар – ир ба ла лар ны исән кал ды ра бар-
ды лар. 18 Ми сыр пат ша сы, кен дек әби лә рен үз яны на ча кыр тып:

* 1:15 Гыйбри– ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы; та мы ры Гый бер ди гән ке ше исе мен нән алын-
ган (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 10:21). 
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– Ни өчен сез бо лай эш ли сез? Ни өчен яңа ту ган ир ба ла лар ны исән кал ды ра-
сыз? – дип со ра ды.

19 Кен дек әби лә ре фир га вен гә:
– Гый б ри хатын-кызлар Ми сыр хатын-кызлары ке бек тү гел, алар та за лар һәм, 

без ба рып җит кән дә, ба ла ла рын ин де ту дыр ган бу ла лар, – дип җа вап кай тар ды лар.
20-21 Кен дек әби лә ре Ал ла һы дан ку рык кан га һәм Аны хөр мәт ит кән гә кү рә, Ул 

алар га иге лек күр сәт те – гаи лә ле ит те. Ис ра и ли ләр исә артканнан-арта бар ды.
22 Ахыр чик тә, фир га вен үзе нең бар лык хал кы на әмер бир де:
– Гый б ри ләр нең яңа ту ган ир ба ла ла рын Нил ел га сы на таш ла гыз, ә кыз ба ла-

ла рын исән кал ды ры гыз.

Мусаныңтууы

2 1 Ле ви ыру гын нан бул ган бер ир шул ук ыруг тан бер ха тын га өй лән де. 2 Ха тын, 
ба ла га узып, ир ба ла тап ты һәм, ма тур лы гы на сок ла нып, аны өч ай яше реп 

ас ра ды. 3 Ал га та ба да ба ла сын яше реп то ту мөм кин бул ма гач, ул, ка мыш кәр зин 
алып, аны су ма ла бе лән сы ла ды да шу ңа са бы ен сал ды, ан на ры кәр зин не ел га бу-
ен да гы ка мыш лар ара сы на куй ды. 4 Са бый ның апа сы исә, аның бе лән нәр сә бу лыр 
икән дип, ерак тан кү зә теп тор ды.

5 Бе раз дан фир га вен кы зы ел га га су ко е ныр га кил де, ә аңа хез мәт күрсәтүче ха-
тын-кызлар яр бу ен да йө реп тор ды лар. Кыз, ка мыш ара сын да гы кәр зин не кү реп, 
бер хез мәт че се нә аны алып ки лер гә куш ты. 6 Кәр зин не ачу га, фир га вен кы зы, ан да 
елап ят кан са бый ны кү реп, аны бик кыз ган ды.

– Бу – гый б ри ба ла, – ди де ул.
7 Са бый ның апа сы, фир га вен кы зы яны на ки леп:
– Са бый ны күк рәк сө те бе лән ту ен ды рыр га һәм аны тәр би я ләр гә бе рәр гый б ри 

ха тын ны та бып ки те рим ме? – дип со ра ды.
8 – Бар, ки тер, – ди де фир га вен кы зы.
Са бый ның апа сы кит те һәм ба ла ның ана сын алып кил де.
9 – Бу са бый ны ал да ми ңа аны име зеп үс те реп бир, – ди де фир га вен кы зы. – 

Мин си ңа тү ләр мен.
Ха тын, ба ла ны үзе нә алып, аны карады-бакты. 10 Ба ла үсә төш кәч, ул аны фир-

га вен кы зы на бир де; ә кыз исә аны үз ба ла сы ке бек ка бул ит те. Ул аңа Му са* ди гән 
исем куш ты һәм әйт те:

– Чөн ки мин ба ла ны су дан үзем тар тып чы гар дым, – ди де.

МусаныңМидьянгакачуы
11 Үсеп җит кәч, Му са бер ва кыт үз хал кы ара сы на чык ты һәм аның авыр хез-

мәт баш ка ру ын күр де. Шун да ул бер ми сыр лы ның үз хал кы ке ше сен – гый б ри не 
кый на вын кү реп ал ды. 12 Як-ягына ка ра ды да, бер кем дә юк лы гын күр гәч, әле ге 
ми сыр лы ны, үте реп, ком га кү меп куй ды. 13 Икен че көн не Му са ике гый б ри нең 
су гы шу ын күр де. Рән җе тү че дән со ра ды:

* 2:10 Муса– ми сыр лы лар ку ша тор ган исем; яһүд чә «тар тып чы га рыл ган» мәгъ нә сен дә. 
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– Син ни гә үзең нең якы ның ны кый ный сың? – ди де.
14 Ә аны сы:
– Без нең өс тән си не баш лык һәм хө кем че итеп куй ды лар мы әл лә?! Ми сыр лы ны 

үтер гән ке бек, ми не дә үте рер гә те ли сең ме? – ди де.
Му са кур ка кал ды, «Ми нем нәр сә эш лә гә нем не ба ры сы да бе лә икән», – дип уй ла ды.
15 Му са ның нәр сә эш лә гә нен бел гәч, фир га вен аны үтер тер гә те лә де, ә Му са 

исә, фир га вен нән ка чып, Мидь ян җи ре нә юл тот ты. Ан да ул бер кое яны на ки леп 
утыр ды. 16 Мидь ян да бер ка һин нең* җи де кы зы бар иде; алар, ата ла ры ның са рык-
ла рын су га ру өчен, әле ге кое яны на кил де ләр дә улак лар га су ту тыр ды лар. 17 Әм ма 
бер ни чә кө тү че, ки леп, кыз лар ны ку ып җи бәр де. Му са исә, уры нын нан то рып, 
кыз лар ны як лап чык ты һәм алар ның тер лек лә ре нә су эчер де. 18 Кыз лар өй лә ре нә 
кай т кач, ата ла ры Ре гу ил алар дан:

– Ни гә бү ген ир тә кайт ты гыз? – дип со ра ды.
19 Кыз ла ры аңа:
– Кө тү че ләр без не ку ар га те лә гән иде, әм ма нин ди дер бер ми сыр лы як лап кал-

ды, хәт та без гә су алып бир де һәм са рык ла ры быз га эчер де, – дип җа вап кай тар ды.
20 Кыз ла ры на Ре гу ил:
– Кай да ул ке ше? Сез аны ниш ләп кал дыр ды гыз? Ча кы ры гыз, без нең бе лән 

бер гә ашап ал сын, – ди де.
21 Му са бу ке ше дә ка лыр га ри за бул ды, һәм Ре гу ил үзе нең Сип по ра исем ле кы зын 

Му са га ки яү гә бир де. 22 Сип по ра, ба ла га узып, ир ба ла тап ты, һәм Му са аңа Гер-
шом* ди гән исем бир де. Шу шы чит-ят җир дә үзе кил ме шәк бул ган га кү рә, уг лын 
ул шу лай ата ды.

23 Күп ва кыт лар уз ды. Ми сыр пат ша сы үл де, ә ис ра и ли ләр авыр эш тән зар ела-
ды лар, сык ран ды лар. Алар ның фө рь яд ла ры* Ал ла һы га ба рып иреш те. 24 Ал ла һы 
алар ның сык ра ну ла рын ишет те һәм Иб ра һим, Ис хак, Ягъ куб бе лән тө зе гән ски ле-
шү ен исе нә тө шер де – 25 Ис ра ил хал кы ның га зап чи гү ен кү реп, алар ны кыз ган ды.

АллаһыныңМусанычакыруы

3 1 Му са үзе нең кай на та сы – Мидь ян ка һи не Ите ро ның* вак тер лек лә рен кө тә 
иде. Бер ва кыт ул, са рык ла рын чүл гә алып ки теп, Ал ла һы та вы Хо реб* яны-

на ки леп чык ты. 2 Шун да янып тор ган кү гән ку а гы эчен дә аның ал дын да сРаб бы 
фә реш тә се пәй да бул ды. Му са ку ак ның яну ын, әм ма һич янып бет мә вен күр де. 
3 Шул чак ул: «Ни өчен ку ак дөр ләп яна, әм ма янып бет ми? Мин бу сә ер кү ре неш не 
якын рак ба рып ка рыйм әле», – дип уй ла ды.

4 Раб бы, Му са ның ку ак ны ка рар га ки лү ен кү реп, ку ак ара сын нан аңа:
– Му са! Му са! – дип эн дәш те.

* 2:16 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
* 2:22 Гершом– яһүд чә «кил ме шәк» мәгъ нә сен дә. 
* 2:23 Фөрьяд– яр дәм со рап ял ва ру. 
* 3:1 Итеро– Ре гу ил нең икен че исе ме (ка ра гыз 2:18). 
* 3:1 Хореб– ягъ ни Си най та вы. 
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– Мин мон да мын, – дип җа вап кай тар ды Му са.
5 – Якын кил мә, – ди де Ал ла һы, – аяк ки е мең не сал, чөн ки син ба сып тор ган 

урын – из ге дер. 6 Мин – си нең ата-бабаларыңның Ал ла сы мын; Иб ра һим, Ис хак 
һәм Ягъ куб ның Ал ла сы!

Му са, Ал ла һы га ка рар га кур кып, йө зен кап ла ды.
7 Раб бы әйт те:
– Хал кым ның Ми сыр да га зап чи гү ен күр дем, на зый р лар ның җә бе рен нән ни-

чек сык ра ну ын ишет тем. Мин әле ге ха лык ның ачы кай гы сын бе ләм. 8 Шу ңа кү рә 
аны ми сыр лы лар кол лы гын нан азат итәр гә дип иң дем: әле ге ха лык ны Мин, шул 
җир дән алып чы гып, ир кен һәм уң ды рыш лы, сөт вә бал агып тор ган як лар га алып 
ба ра чак мын. Ан да төр ле ха лык лар: скән га ни ләр, хит ти ләр, амо ри ләр, фә ри зи ләр, 
хив ви ләр һәм явү си ләр яши. 9 Әйе, Ис ра ил хал кы ның ял ва руы Ми ңа иреш те, шу-
лай ук ми сыр лы лар ның алар ны ни чек изү ен дә күр дем. 10 Ме нә Мин хә зер си не 
фир га вен яны на җи бә рәм. Бар һәм Ми нем хал кым ны – Ис ра ил хал кын – Ми сыр 
җи рен нән алып чык!

11 Му са исә Ал ла һы га бо лай ди де:
– Фир га вен яны на ба рып, Ис ра ил хал кын Ми сыр җи рен нән алып чы гар га мин 

кем соң?!
12 – Мин си нең янә шәң дә бу лыр мын! – ди де Ал ла һы. – Си не Мин җи бәр гән нең 

ис ба ты шул бу лыр: ха лык ны Ми сыр җи рен нән алып чык кач, сез, бу тау га ки леп, 
Ми ңа та бы ныр сыз!

13 Му са исә:
– Әгәр мин, ба рып, Ис ра ил хал кы на: «Ми не сез нең ата-бабаларыгызның Ал ла сы 

җи бәр де», – ди сәм, ә алар мин нән: «Аның исе ме ни чек соң?» – дип со ра са, мин 
нәр сә дип җа вап кай та рыр мын? – ди де.

14 Ал ла һы Му са га бо лай дип җа вап бир де:
– Мин – Мәң ге Бу лу чы*. Ис ра ил хал кы на: «Сез нең ян га ми не Мәң ге Бу лу чы 

җи бәр де», – дип әйт.
15 Му са га Ал ла һы та гын бо лай ди де:
– Ис ра и ли ләр гә әйт: «Сез нең ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы – Иб ра һим, 

Ис хак һәм Ягъ куб ның Ал ла сы – ми не сез нең ян га җи бәр де». Ми нем исе мем мәң-
ге гә шу шы бу лыр, һәм Ми не буыннан-буынга шу шы исем бе лән бе лер ләр!

16 Бар, Ис ра ил сөл кән нә рен җый һәм алар га тап шыр: «Сез нең ата-бабаларыгызның 
Раб бы Ал ла сы – Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб ның Ал ла сы – ми нем ал да пәй да 
бул ды һәм: „Ми сыр да сез нең бе лән ни-нәрсә эш ләү лә рен кү реп, 17 Мин сез не 
Ми сыр кол лы гын нан алып чы гар га, кән га ни ләр, хит ти ләр, амо ри ләр, фә ри зи-
ләр, хив ви ләр һәм явү си ләр яшә гән, сөт вә бал агып тор ган җир гә алып ба рыр га 
бул дым“, – дип әйт те».

18 Өл кән нәр си не тың лар лар һәм си нең бе лән Ми сыр пат ша сы яны на ба рыр лар. 
Сез аңа әй тер сез: «Без гә Раб бы, гый б ри ләр Ал ла сы кү рен де. Раб бы Ал ла быз га кор-
бан нар ки те рү өчен, без гә, зин һар, өч көн лек сә фәр гә чүл гә чы гар га рөх сәт ит».

* 3:14  Булучы– яһүд те лен дә әле ге сүз «Раб бы» бе лән та мыр даш. (Шу лай ук ка ра гыз: 33:19; 34:5.) 
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19 Ми сыр пат ша сы ның сез гә ки тәр гә рөх сәт ит мә я чә ген Мин бе ләм; әгәр бер 
код рәт ле кул аны мәҗ бүр ит мә сә, сез кит мә я чәк сез. 20 Үзем нең код рә тем бе лән 
мог җи за лар кы лып, ми сыр лы лар ны Мин тар-мар итәр мен. Шун нан соң Ми сыр 
пат ша сы сез гә ки тәр гә рөх сәт итәр. 21 Мин ми сыр лы лар кү ңе лен дә Ис ра ил хал кы на 
ка ра та кыз га ну хи се уя тыр мын, һәм сез Ми сыр дан буш кул бе лән кит мә я чәк сез. 
22 Бар лык Ис ра ил хатын-кызлары ми сыр лы күр ше лә рен нән, шу лай ук янә шә йорт-
лар да яшәү че баш ка хатын-кызлардан алтын-көмеш һәм кием-салым со рар. Сез 
бу бү ләк ләр не үзе гез нең угыл ла ры гыз га һәм кыз ла ры гыз га ки де рер сез. Сез шул 
рә веш ле ми сыр лы лар ны та лап ки тәр сез.

АллаһыныңМусагадәлилләркитерүе

4 1 Шун да Му са:
– Әгәр Ис ра ил хал кы ми ңа ышан ма са, сү зем не тың ла ма са, «Раб бы си нең ал да 

пәй да бул ма ды» ди сә, нәр сә эш ләр мен? – дип со ра ды.
2 Раб бы Му са дан:
– Си нең ку лың да нәр сә ул? – дип со ра ды.
– Юл та я гым, – дип җа вап кай тар ды Му са.
3 – Та я гың ны җир гә таш ла, – ди де Раб бы.
Му са ның та як ны җир гә таш ла вы бул ды, та як шун дук елан га әве рел де. Му са 

елан нан чит кә си кер де, 4 лә кин Раб бы аңа:
– Ку лың ны суз да елан ны кой ры гын нан то тып ал, – ди де.
Му са ның, ку лын су зып, елан ны кой ры гын нан то тып алуы бул ды, елан аның 

ку лын да шун дук янә та як ка әве рел де. 5 Раб бы әйт те:
– Ме нә шу лай эш лә, шул ча гын да ке ше ләр ата-бабалары Раб бы Ал ла сы ның, 

Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб Ал ла сы ның, си нең ал да пәй да бу лу ы на ыша ныр лар.
6 Раб бы Му са га та гын шу ны әйт те:
– Ку лың ны ку е ны ңа тык.
Му са ку лын япан ча сы ас ты на тык ты. Ә ин де ки ре чы гар ган да, ку лы йо гыш лы 

ти ре авы ру ын нан кар дай агар ган иде.
7 – Хә зер ку лың ны яңа дан ку е ны ңа тык, – ди де Раб бы, һәм Му са янә ку лын 

ку е ны на тык ты, ә ку лын ки ре ал ган да, тә не нең баш ка урын на ры ке бек, ул сәп-
сәламәт иде. 8 Ан на ры Раб бы:

– Әгәр ке ше ләр бе рен че мог җи за га ышан ма са лар, икен че мог җи за ны күр сәт-
кәч ыша ныр лар, – ди де. – 9 Әгәр ин де ике мог җи за га да ышан ма са лар һәм си не 
тың ла ма са лар, Нил ел га сын нан бе раз су ал да җир гә түк; җир гә ти ю гә, су шун дук 
кан га әве ре лер.

10 Әм ма Му са Раб бы га әйт те:
– И сХуҗа-Хакимем! Мин элек тә ма тур итеп сөй лә ми идем, хә зер дә, Син Үзең-

нең ко лың бе лән сөй лә шеп тор ган да да шу лай. Мин тот лы гу чан һәм са кау мын.
11 Раб бы аңа әйт те:
– Ке ше гә тел не кем би рә?! Ке ше не кем тел сез яки чук рак ясый ала?! Ке ше не кем 

су кыр яи сә күз ле итә?! Мин, Раб бы, тү гел ме?! 12 Хә зер бар; син сөй лә гән дә, Мин 
си ңа яр дәм итәр мен һәм нәр сә әй тер гә ки рәк ле ге нә өй рә тер мен.
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13 Му са исә Раб бы га:
– Әй Хуҗа-Хакимем, зин һар өчен, баш ка бе рәү не җи бәр! – ди де.
14 Шул чак Раб бы ачу ла нып әйт те:
– Ле ви ыру гын нан Һа рун си нең ту га ның тү гел ме?! Мин аның сүз гә ос та икә нен 

бе ләм. Ул ин де си не кар шы лар га чык ты һәм си не кү рү е нә шат бу лыр. 15 Һа рун га 
син нәр сә сөй ләр гә ки рәк ле ген әй тер сең. Нәр сә сөй ләр гә ки рәк ле ген Мин сез гә 
әй тер мен һәм нәр сә эш ләр гә икә нен өй рә тер мен. 16 Һа рун исә си нең уры ны ңа ха-
лык бе лән сөй лә шер. Ул – си нең авы зың, ә син аның өчен Ал ла һы ке бек бу лыр сың. 
17 Ке ше ләр гә мог җи за лар күр сә тү өчен, үзең бе лән юл та я гың ны ал.

МусаныңМисыргаәйләнепкайтуы
18 Му са, үзе нең кай на та сы Ите ро яны на кай тып, аңа:
– Зин һар, ми ңа Ми сыр га кай тыр га рөх сәт бир, ан да ми нем ту ган на рым исән-сау 

ми кән, шу ны бе лә сем ки лә, – ди де.
– Бар, имин йөр! – ди де Ите ро.
19 Му са әле Мидь ян да чак та ук Раб бы аңа:
– Ми сыр га кайт, си не үте рер гә те лә гән бар ча ке ше ләр ин де үл де ләр, – ди гән бу ла.
20 Һәм ме нә Му са, ха ты нын һәм ба ла ла рын ишәк кә утыр тып, Ми сыр га юл тот ты, 

Ал ла һы та я гын да үзе бе лән ал ды.
21 Ан на ры Раб бы Му са га әйт те:
– Ми сыр га кай т кач, Ми нем код рә тем бе лән ту ды рыл ган бар лык мог җи за-

лар ны фир га вен ал дын да күр сә тер гә оныт ма. Ә Мин аның йө рә ге нә ки ре лек 
са лыр мын, һәм ха лык ка ул ки тәр гә рөх сәт ит мәс. 22 Фир га вен гә, Раб бы бо лай 
дип әй тә, ди ген: «Ис ра ил – Ми нем бе рен че уг лым; 23 Мин си ңа, уг лым ны Ми ңа 
та бы ныр га җи бәр, ди дем. Син җи бәр мә дең, һәм хә зер Мин си нең бе рен че уг-
лың ны үте рә чәк мен».

24 Ми сыр га бар ган да, Му са, төн үт кә рер гә дип, юл да тук та гач, аны Раб бы оч-
рат ты һәм үте рер гә те лә де. 25-26 Ә Сип по ра чак ма таш пы чак бе лән уг лы ның җе нес 
әгъ за сын нан ти ре сен ки сеп ал ды да әле ге ти ре не Му са ның аяк ла ры на ти дер де. 
Шун нан соң Раб бы Му са ны исән кал дыр ды. Һәм Сип по ра:

– Хә зер ин де син – ми нем кан аша ки я вем, – дип әйт те. (Мо ны ул уг лын ссөн-
нәт кә утыр т кан га кү рә әйт те.)

27 Раб бы Һа рун га:
– Чүл гә Му са ны кар шы лар га бар, – ди де.
Шун нан Һа рун кит те һәм Ал ла һы та вын да Му са бе лән оч раш ты, кү рү гә, Му-

са ны үбеп ал ды. 28 Му са аңа Раб бы әй тер гә куш кан бар лык сүз ләр не һәм нин ди 
мог җи за лар күр сә тер гә бо ер ган ны сөй ләп бир де. 29 Шун нан Му са бе лән Һа рун 
ис ра и ли ләр нең бар лык өл кән нә рен җый ды лар. 30 Раб бы ның Му са га әй т кән бар-
лык сүз лә рен Һа рун ха лык ка җит кер де һәм алар ал дын да мог җи за лар кыл ды. 
31 Ке ше ләр Му са бе лән Һа рун га ышан ды лар; алар ның га зап ла рын Раб бы ның кү-
рү ен һәм Раб бы ның алар ны кай гыр ту ын бел гәч, ис ра и ли ләр Раб бы га баш иде ләр, 
сәҗ дә кыл ды лар.
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Фиргавеннеңисраилиләрнеҗәзалавы

5 1 Му са бе лән Һа рун, фир га вен яны на ба рып, ме нә нәр сә ди де ләр:
– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы си ңа: «Ми нем хөр мәт кә бәй рәм яса сын нар өчен, 

хал кы ма чүл гә чы гар га рөх сәт ит», – дип әй тә.
2 Фир га вен исә:
– Кем соң ул Раб бы?! Ниш ләп әле мин аны тың лар га һәм ис ра и ли ләр не җи бә рер-

гә ти еш?! Мин Раб бы ны бел мим һәм ис ра и ли ләр гә ки тәр гә рөх сәт ит мим! – ди де.
3 – Гый б ри ләр Ал ла сы без гә кү рен де, – дип җа вап бир де Һа рун бе лән Му са. – 

Зин һар, Раб бы Ал ла быз га кор бан ки те рү өчен, без гә өч көн лек сә фәр гә чүл гә чы-
гар га рөх сәт ит. Әгәр мо ны эш лә ми без икән, Ул без не үте рер: без йә бе рәр авы ру дан 
үләр без, йә кы лыч тан һә лак бу лыр быз.

4 Ә Ми сыр пат ша сы:
– Му са, Һа рун! Ни өчен ха лык ка эш ләр гә ко ма чау лый сыз? Ба ры гыз, эш лә гез! 

5 Сез нең ха лык бик кү бәй де, ә сез алар ны эш тән аер мак чы! – дип әйт те.
6 Ис ра и ли ләр өс тен нән кү зәт че лек итү че на зый р лар га һәм җи тәк че ләр гә фир-

га вен шул көн не үк әмер бир де:
7 – Элек сез, кир печ су гу өчен, са лам би рә иде гез, хә зер ин де са лам ны үз лә ре 

ба рып тап сын нар. 8 Алар су гар га ти еш ле кир печ са ны элек ке чә кал сын, ки ме мә сен. 
Алар ял кау лан ды лар, шу ңа кү рә үз Ал ла ла ры на кор бан ки те рү өчен җи бә рү ем не 
со рый лар. 9 Күб рәк эш ләр гә мәҗ бүр ите гез, ул ча гын да алар эш ләр ләр һәм ял ган 
сүз ләр не тың ла мас лар.

10 На зый р лар һәм җи тәк че ләр, ха лык яны на ба рып:
– Мон нан соң фир га вен сез гә, кир печ су гу өчен, са лам бир мәс кә ка рар ит те; 

11 хә зер ба ры гыз, са лам ны үзе гез та бы гыз, ә кир печ не элек күп ме сук кан бул са гыз, 
хә зер дә шул ка дәр үк әзер ләр гә ти еш сез, – ди де ләр.

12 Шун нан соң ис ра и ли ләр бө тен Ми сыр буй лап са лам уры ны на ка мыл җы яр га 
чы гып кит те ләр. 13 На зый р лар:

– Су гыл ган кир печ нең кү лә ме элек ке чә, са ла мы гыз бул ган ва кыт та гы сы ман 
кал сын! – дип, алар ны мәҗ бүр ләп эш ләт те ләр.

14 Фир га вен нең на зый р ла ры ис ра и ли ләр ара сын нан бил ге ләп ку ел ган җи тәк-
че ләр не:

– Сез хә зер кир печ не ни гә элек ке кү ләм дә сук мый сыз? – дип кый на ды лар.
15 Әле ге җи тәк че ләр фир га вен гә ба рып зар лан ды лар:
– Син ниш ләп без нең бе лән – үзең нең кол ла рың бе лән шу лай эш ли сең? 16 Са-

лам бир ми сең, ә үзең элек күп ме кир печ сук кан бул сак, хә зер дә шул ка дәр кир печ 
су гу ны та ләп итә сең, шу ның өс те нә әле без не кый ный лар. Шу лай эш ләп, си нең 
ке ше ләр үз өс те нә га еп ала!

17 Фир га вен исә:
– Сез ял кау лан ды гыз, эш ләр гә те лә ми сез, шу ңа кү рә Раб бы гыз га кор бан ки те-

рү өчен ки тәр гә рөх сәт со рый сыз. 18 Ә хә зер ба ры гыз, эш лә гез! Сез гә бер нин ди дә 
са лам бир мә я чәк без, элек күп ме кир печ сук кан бул са гыз, хә зер дә шул ка дәр үк 
кир печ би рер гә ти еш сез, – ди де.
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19 Ис ра и ли ләр нең җи тәк че лә ре «Су гыл ган кир печ нең көн дә лек кү лә ме ки ме мәс-
кә ти еш!» ди гән не ишет кәч, үз лә ре нең бә ла гә та ру ла рын аң ла ды лар.

20 Фир га вен янын нан чык кач, алар үз лә рен кө теп то ру чы Му са бе лән Һа рун ны 
оч рат ты лар.

21 – Без не фир га вен һәм аның кү зәт че лә ре нәф рә те нә ду чар ит кән өчен, Раб бы 
сез гә җә за бир сен! Сез фир га вен не, аның хез мәт че лә рен без гә дош ман яса ды гыз һәм, 
без не үте рү өчен, алар га кы лыч тот тыр ды гыз, – ди де ләр алар Му са бе лән Һа рун га.

МусаныңАллаһыгазарлануы
22 Му са ка бат Раб бы га мө рә җә гать ит те:
– Йа Хуҗа-Хакимем, ни гә Син Үз хал кың ны шун дый бә ла гә ду чар кыл дың? 

Нәр сә гә дип ми не би ре гә җи бәр дең? 23 Мин, фир га вен гә ба рып, аңа Си нең исе-
мең нән сөй ләп бир дем, һәм ул шул ва кыт тан бир ле ха лык ны җә бер ли баш ла ды. 
Син бит, ха лык ка яр дәм итү өчен, бер нәр сә дә эш лә мә дең!

6 1 Шун нан соң Раб бы Му са га әйт те:
– Фир га вен бе лән нәр сә эш лә вем не син ме нә хә зер кү рер сең. Мин аңа кар шы 

Үзем нең код рә тем не юнәл тер мен, һәм ул Ми нем хал кы ма ки тәр гә рөх сәт итә чәк, 
хәт та үзе үк алар ны ку ып җи бә рә чәк, чөн ки Мин аңа Үзем нең код рә тем не кул ла-
ныр мын.

АллаһыныңМусаныкабатчакырыпалуы
2 Ал ла һы Му са га янә әйт те:
– Мин – Раб бы; 3 Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб ал дын да пәй да бул ган Ка дир 

Ал ла мын, әм ма әле гә алар Раб бы ди гән исе мем не бел ми тор ды лар. 4 Мо ңар чы 
алар кил ме шәк бу лып яшә гән Кән ган җи рен Мин, ки ле шү тө зеп, үз лә ре нә би-
лә мә гә би рер гә вәгъ дә ит кән идем. 5 Ми сыр лы лар кол ит кән Ис ра ил хал кы ның 
ың гы ра шу ын ише теп, Мин әле ге ки ле шү не ис кә тө шер дем. 6 Шу лай бул гач, Ис-
ра ил хал кы на әйт: «Мин – Раб бы, Мин сез не ми сыр лы лар ның авыр хез мә тен нән 
кот ка рыр мын, һәм сез алар ның кол ла ры бул мас сыз. Мин, Үзем нең код рә тем бе лән 
ми сыр лы лар га кур кы ныч җә за лар җи бә реп, сез не азат итәр мен. 7 Сез – Ми нем 
хал кым, ә Мин сез нең Ал ла гыз бу лыр мын. Ми сыр изү ен нән азат ител гәч, Ми нем 
Раб бы Ал ла гыз бу лу ым ны бе лер сез. 8 Мин сез не Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб ка 
би рер гә ант ит кән җир гә алып ба ра чак мын һәм шул җир не сез гә би лә мә итеп би-
рә чәк мен. Мин – Раб бы».

9 Шу шы сүз ләр не Му са ис ра и ли ләр гә сөй лә де, әм ма алар аны тың лап та тор-
ма ды лар, чөн ки авыр хез мәт тән тө шен ке лек кә би рел гән иде ләр. 10 Шул ча гын да 
Раб бы Му са га әйт те:

11 – Бар, Ми сыр пат ша сы на – фир га вен гә әйт, Ис ра ил хал кы на үз җи рен нән 
ки тәр гә рөх сәт ит сен.

12 Му са исә бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Ис ра ил хал кы тың лар га те лә мә гән не, фир га вен ми не тә га ен тың лар га те лә мәс! 

Мин бит бик на чар сөй лим!
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13 Әм ма Раб бы, Му са һәм Һа рун бе лән сөй лә шеп, Ис ра ил хал кын Ми сыр җи рен-
нән алып чы гар өчен, алар га Ис ра ил хал кы һәм Ми сыр пат ша сы, ягъ ни фир га вен 
яны на ба рыр га бо ер ды.

МусабеләнҺарунныңнәселшәҗәрәсе
14 Үз лә ре нең то кым на рын да нә сел баш ла ры бул ган ке ше ләр тү бән дә ге ләр. Ис ра-

ил нең бе рен че уг лы бул ган Рубиннең дүрт уг лы: Ха нох, Пал лу, Хес рон һәм Кәр ми. 
Ру бин нәр то кы мы әнә шу лар дан баш ла на.

15 Ши мун ның угыл ла ры: Ему ил, Ямин, Оһад, Яхин, Со хар һәм кән га ни ха тын-
нан ту ган уг лы Ша ул. Ши мун нар то кы мы әнә шу лар дан баш ла на.

16 Нә сел шә җә рә сен нән кү рен гән чә, Ле ви угыл ла ры ның исем нә ре: Гер шон, Ко-
һат һәм Ме ра ри. Ле ви йөз дә утыз җи де ел яшә де. 17 Гер шон угыл ла ры: үз лә ре нең 
нә сел лә ре бе лән Либ ни вә Шим гый. 18 Ко һат угыл ла ры: Ам рам, Ис һар, Хеб рун һәм 
Уз зи ел. Ко һат йөз дә утыз өч ел яшә де. 19 Ме ра ри угыл ла ры: Мах ли бе лән Му ши. 
Шә җә рә дән кү рен гән чә, бо лар ба ры сы да – ле ви ләр то кым ы.

20 Ам рам үз ата сы ның кыз ту га ны Йө хә бәд кә өй лән де; алар ның угыл ла ры: Һа рун 
бе лән Му са. Ам рам йөз утыз җи де ел яшә де.

21 Ис һар угыл ла ры: Ко рах, Не пег һәм Зих ри.
22 Уз зи ел угыл ла ры: Ми ша ил, Эл са фан һәм Сит ри.
23 Һа рун Ам ми на даб ның кы зы на, Нах шон ның кыз ту га ны Эли ше ба га өй лән де, 

һәм алар ның На даб, Аби һу, Эл га зар һәм Ита мар исемле угыллары ту ды.
24 Ко рах угыл ла ры: Ас сир, Эл ка на һәм Аби а саф. Ко рах лар то кы мы әнә шу лар-

дан баш ла на.
25 Һа рун ның уг лы Эл га зар Пу ти ел ның бер кы зы на өй лән де, һәм алар ның угыл-

ла ры Пин хәс ту ды.
Бо лар – Ле ви то кы мы ның нә сел баш ла ры.
26 Әле ге Һа рун бе лән Му са – Раб бы: «Ис ра и ли ләр гас кә рен йорт-гаилә бу ен ча 

Ми сыр җи рен нән алып чы гы гыз!» – дип куш кан ке ше ләр. 27 Алар: «Ис ра ил хал кын 
Ми сыр дан чы гар!» – дип, Ми сыр пат ша сы, ягъ ни фир га вен бе лән сөй ләш кән ке ше ләр.

АллаһыныңМусагабиргәнәмере
28 Ми сыр да Му са бе лән сөй ләш кән чак та, Раб бы бо лай ди де:
29 – Мин – Раб бы. Мин си ңа нәр сә әй т сәм, шу лар ның ба ры сын да Ми сыр пат-

ша сы на, ягъ ни фир га вен гә җит кер!
30 Җа ва бын да Му са:
– Мин бит бик на чар сөй лим, фир га вен ми не тың лар мы? – ди де.

7 1 Раб бы исә Му са га:
– Фир га вен өчен Мин си не Ал ла һы ке бек итәр мен, ә Һа рун си нең пәй гам бә-

рең бу лыр, – ди де. – 2 Си ңа нәр сә бо ер сам, ба ры сын да ту га ның Һа рун га әйт, ә 
ул, Ис ра ил хал кы на бу җир дән чы гар га рөх сәт ит сен өчен, фир га вен гә җит ке рер. 
3 Мин исә фир га вен не ки ре лән де рер мен, ә со ңын нан Ми сыр да бик күп мог җи за-
лар ту ды рыр мын. 4 Лә кин фир га вен ул ча гын да да тың лар га те лә мәс. Шун нан соң 
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Мин, Үзем нең код рә тем бе лән ми сыр лы лар өс те нә кур кы ныч җә за лар җи бә реп, 
Үз гас кә рем не – хал кым Ис ра ил не Ми сыр җи рен нән алып чы гар мын. 5 Ми сыр 
өс те нә авыр ку лым ны су зып, Үз хал кым ны шун нан алып чык кан да, ми сыр лы лар 
Ми нем Раб бы бу лу ым ны бе лер ләр.

6 Раб бы ни чек куш са, Му са бе лән Һа рун шу лай эш лә де ләр. 7 Алар фир га вен бе-
лән сөй ләш кән дә, Му са – сик сән, ә Һа рун сик сән өч яшь тә иде.

Таякныңелангаәверелүе
8 Раб бы Му са бе лән Һа рун га әйт те:
9 – Фир га вен сез дән мог җи за күр сә тү не та ләп ит сә, Һа рун га әйт, ул үзе нең юл 

та я гын җир гә таш ла сын, һәм та як фир га вен күз ал дын да елан га әве ре лер.
10 Му са бе лән Һа рун фир га вен яны на бар ды лар һәм, Раб бы нәр сә куш кан бул са, 

шу ны үтә де ләр. Һа рун ның та як ны җир гә ыр гы туы бул ды, та як фир га вен һәм аның 
хез мәт че лә ре күз ал дын да елан га әве рел де. 11 Шун нан соң фир га вен үзе нең акыл 
ия лә рен һәм тыл сым чы ла рын ча кы рып ки тер де, һәм Ми сыр си хер че лә ре тыл сым-
на ры бе лән Һа рун кыл ган ны кыл ды лар: 12 та як ла рын җир гә таш лау ла ры бул ды, һәр 
та як шун дук елан га әве рел де, әм ма Һа рун ның та я гы те ге ләр нең бар лык та як ла рын 
йо тып бе тер де. 13 Фир га вен исә һа ман ки ре лә нә бир де. Ба ры сы да Раб бы әй т кән чә 
бул ды: фир га вен Му са бе лән Һа рун ны тың лау дан баш тарт ты.

Суныңкангаәверелүе
14 Раб бы шун нан Му са га әйт те:
– Фир га вен нең йө рә ге йом шар мый, ха лык ка ки тәр гә рөх сәт бир ми ул. 15 Ир тә 

бе лән фир га вен Нил ел га сы бу е на чы гар, син, шун да ба рып, аны көт. Елан га әве-
рел гән те ге та я гың ны да үзең бе лән ал 16 һәм фир га вен гә бо лай дип әйт: «Раб бы, 
гый б ри ләр Ал ла сы, ми не си нең ян га җи бә реп: „Ми ңа та бы ну өчен, хал кы ма чүл гә 
чы гар га рөх сәт ит“, – дип әй тер гә куш кан иде. Лә кин син мо ңар чы Аны тың ла-
ма дың. 17 Шун лык тан Раб бы бо лай дип әй тә: „Хә зер син Ми нем Раб бы икә нем не 
бе лер сең!“ Ме нә, ку лым да гы та я гым бе лән Нил ел га сы на су гу ым бу лыр, су кан га 
әве ре лер. 18 Ан да гы ба лык үлеп бе тәр, ел га са сый баш лар, һәм ми сыр лы лар ан нан 
су эчә ал мас».

19 Раб бы бо лай дә вам ит те:
– Һа рун га әйт, ул үзе нең та як тот кан ку лын Ми сыр да гы бар лык ел га лар, арык лар, 

күл ләр һәм һәр су сак ла гыч өс те нә суз сын, аның шу лай эш лә ве бу лыр – шун дук 
бар ча су лар кан га әве ре лер. Ми сыр ның һәр җи рен дә кан бу лыр. Хәт та агач һәм таш 
са выт лар да гы су да кан га әве ре лер.

20 Му са бе лән Һа рун Раб бы ның куш ка нын үтә де ләр. Һа рун ның фир га вен вә аның 
хез мәт че лә ре күз ал дын да, та я гын кү тә реп, Нил ел га сы на су гуы бул ды – бө тен су 
кан га әве рел де. 21 Нил да гы ба лык лар үл де, һәм, ан да гы су са сып, ми сыр лы лар ан-
нан су эчә ал ма ды лар. Ми сыр ның һәр җи рен дә кан иде. 22 Ми сыр тыл сым чы ла ры, 
үз си хер лә рен кул ла нып, шу ны ук эш лә де ләр. Фир га вен, ки ре лә неп, Му са бе лән 
Һа рун ны тың лау дан баш тарт ты. Һәм мә се дә Раб бы әй т кән чә бул ды. 23 Фир га вен, 
Му са бе лән Һа рун ның кыл ган эш лә ре нә игъ ти бар бир ми чә, бо ры лып, өе нә кай тып 
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кит те. 24 Бар лык ми сыр лы лар ел га су ын эчә ал ма ды лар һәм эчәр гә су та бу мак са ты 
бе лән Нил яр ла ры буй лап ко е лар ка зы ды лар.

25 Раб бы ның Нил ел га сы на су гу ы на җи де көн уз ды.

Бакалар

8 1 Раб бы Му са га әйт те:
– Фир га вен яны на бар һәм аңа, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Хал кым ны Ми-

ңа та бы ныр га җи бәр. 2 Әгәр рөх сә тең не бир мә сәң, Мин си нең бө тен илең не ба ка 
бе лән ту ты рыр мын. 3 Нил ел га сын да ба ка лар мыж гып то рыр; һәм алар, су дан чы-
гып, си нең өе ңә, йо кы бүл мә ңә, урын-җиреңә, хез мәт че лә рең һәм хал кың яшә гән 
өй ләр гә, мич лә ре ңә һәм кү әс чи ләк лә ре ңә ке реп ту лыр. 4 Алар си нең өс кә, хал кың 
һәм бар ча хез мәт че лә рең өс те нә си ке рер».

5 Раб бы янә Му са га әйт те:
– Һа рун га әйт, юл та я гы тот кан ку лын ел га лар, арык лар, күл ләр өс те нә су зып, 

Ми сыр өс те нә ба ка лар җи бәр сен.
6 Һа рун үзе нең ку лын Ми сыр су лык ла ры өс те нә суз ды, һәм шун дук ба ка лар, 

чы гып, бө тен Ми сыр ны кап лап ал ды лар. 7 Әм ма тыл сым чы лар да, үз си хер лә рен 
кул ла нып, Ми сыр җи рен ба ка бе лән ту тыр ды.

8 Фир га вен шун да Му са бе лән Һа рун ны ча кы рып әйт те:
– Раб бы га до га кы лы гыз, мин нән һәм ми нем хал кым нан ба ка лар ны ал сын. Шун-

нан мин сез нең хал кы гыз га Раб бы га кор бан ки те рү өчен ки тәр гә рөх сәт итәр мен.
9 Му са фир га вен нән:
– Син ми нем кай чан до га кы лу ым ны те ли сең? – дип со ра ды. – Мин си нең өчен, 

хез мәт че лә рең һәм хал кың өчен до га кы лып со рар мын. Шун нан соң ба ка лар си нең 
яның нан һәм са рай ла рың нан ки тәр ләр, ба ры тик Нил ел га сын да гы на ка лыр лар.

10 – Ир тә гә, – дип җа вап кай тар ды фир га вен.
– Син әй т кән чә бу лыр, һәм шун да син Раб бы Ал ла быз га тиң бер зат та бул ма вын 

бе лер сең, – ди де Му са. – 11 Ба ка лар син нән, си нең са рай ла рың нан, хез мәт че лә-
рең нән һәм хал кың нан ки тәр ләр; алар ба ры тик Нил ел га сын да гы на ка лыр лар.

12 Му са бе лән Һа рун фир га вен янын нан кит те ләр, һәм Му са, фир га вен ба шы на 
төш кән ба ка афә тен тук та ту ын үте неп, Раб бы га до га кыл ды. 13 Раб бы Му са ның 
үте не чен ка нә гать лән дер де: өй ләр дә ге, ишегал ла рын да гы һәм кыр лар да гы ба ка лар 
үлеп бет те. 14 Үле ба ка лар ны өем нәр гә җы яр га ке реш те ләр; шун нан бө тен җир са-
сый баш ла ды. 15 Лә кин фир га вен, ба ка лар дан ары ну ын кү реп, янә ки ре лән де һәм, 
Раб бы әй т кән чә, Му са бе лән Һа рун ның сүз лә рен игъ ти бар га ал ма ды.

Черкиләр
16 Раб бы Му са га әйт те:
– Һа рун га әйт: «Та я гың ны су зып, ту зан лы җир гә сук!» Шул ча гын да бө тен Ми-

сыр да гы ту зан чер ки гә әве ре лер.
17 Алар нәкъ шу лай эш лә де ләр дә. Һа рун ның, та як тот кан ку лын су зып, ту зан лы 

җир гә су гуы бул ды, бө тен Ми сыр да ту зан бөр тек лә ре чер ки гә әве рел де дә, ке ше-
ләр не һәм тер лек не чер ки сы рып ал ды. 18 Тыл сым чы лар үз си хер лә ре бе лән ту зан ны 
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чер ки гә әве рел де рә ал ма ды лар. Шу лай итеп, ке ше ләр не һәм тер лек не чер ки бас ты. 
19 Тыл сым чы лар фир га вен гә:

– Мо ны Ал ла һы эш лә де, – ди де ләр.
Әм ма фир га вен һа ман ки ре лән де һәм алар ны тың ла ма ды. Һәм мә се Раб бы әйт-

кән чә бул ды.

Чебеннәр
20 Раб бы Му са га әйт те:
– Ир тә гә ир түк тор да, фир га вен ел га бу е на бар ган да, аның кар шы на чы гып 

бас һәм, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ми ңа та бы ныр өчен, хал кы ма ки тәр гә 
рөх сәт ит! 21 Әгәр Ми нем хал кы ма ки тәр гә рөх сәт ит ми сең икән, ка ра аны: си ңа, 
хез мәт че лә ре ңә, хал кы ңа һәм са рай ла ры ңа че бен өе ре җи бә рер мен. Ми сыр да гы 
йорт лар да че бен нәр мыж гып то рыр, һәм бө тен җир өс те шу лар бе лән кап ла ныр. 
22 Әм ма Ми нем хал кым яшә гән Гө шен җи рен Мин ул көн не ае рып ку яр мын – ан да 
че бен нәр бул мас. Шул чак та Мин Раб бы ның әле ге җир дә бу лу ын бе лер сең. 23 Мин 
Үз хал кым ны си нең хал кың нан ае рыр мын, һәм бу мог җи за ир тә гә бу лыр».

24 Раб бы шу лай эш лә де дә. Ми сыр җи рен би ни һая күп че бен нәр кап лап ал ды, 
алар фир га вен өе нә дә, аның хез мәт че лә ре яшә гән өй ләр гә дә ке реп тул ды. Чебен 
чирүе бөтен Ми сыр ны һә ла кәт кә тө шер де.

25 Шул ча гын да фир га вен Му са бе лән Һа рун ны ча кы рып ал ды да алар га:
– Ба ры гыз, Ал ла гыз га кор бан нар ны шу шы җир дә ки те ре гез, – ди де.
26 Мо ңа кар шы Му са әйт те:
– Юк, бо лай эш ләр гә яра мый! Раб бы Ал ла быз га ки те рә тор ган кор бан нар ны 

ми сыр лы лар җи рән геч дип са ный лар, әгәр без алар ның күз ал дын да кор бан ки-
тер сәк, без не таш атып үтер мәс ләр ме?! 27 Раб бы Ал ла быз га кор бан ки те рү өчен, без, 
Ул куш кан ча, өч көн лек сә фәр гә чүл гә чы гар га ти еш без.

28 Фир га вен әйт те:
– Раб бы Ал ла гыз га кор бан ки те рү өчен, мин сез гә чүл гә чы гар га рөх сәт итәр мен, 

тик ерак кит мә гез. Ми нем өчен до га кы лы гыз.
29 – Ир тә ге се көн не че бен нәр си нең үзең нән, хез мәт че лә рең нән һәм хал кың нан 

кит сен дип, мин, син нән чык кач, Раб бы га до га кы лыр мын, әм ма син ал да мас ка һәм 
ха лык ның Раб бы га кор бан ки те рү е нә ка бат кар шы төш мәс кә ти еш, – ди де Му са.

30 Му са фир га вен янын нан кит те һәм Раб бы га до га кыл ды. 31 Раб бы Му са ның 
үте не чен ка бул ит те: че бен нәр фир га вен нән, аның хез мәт че лә рен нән һәм хал кын-
нан кит те – бер че бен дә кал ма ды. 32 Әм ма фир га вен та гын ки ре лә нер гә то тын ды 
һәм ха лык ка ки тәр гә рөх сәт ит мә де.

Хайванүләте

9 1 Ан на ры Раб бы Му са га бо лай ди де:
– Фир га вен яны на бар да, Раб бы, гый б ри ләр Ал ла сы, бо лай дип әй тә, ди-

ген: «Ми ңа та бы ныр өчен, хал кы ма ки тәр гә рөх сәт ит! 2 Әгәр син алар га ки тәр гә 
рөх сәт ит мә сәң, янә тот кар ла саң, 3 Раб бы, Үзе нең ку лын су зып, кыр да гы хай-
ван на ры ңа – ат ла ры ңа, ишәк лә ре ңә, дө я лә ре ңә, сы ер ла ры ңа, са рык ла ры ңа һәм 
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кә җә лә ре ңә ко точ кыч үләт зәх мә те җи бә рә чәк. 4 Ә Ис ра ил хал кы ның тер ле ген 
Раб бы ми сыр лы лар тер ле ген нән ае рып ку я чак, һәм ис ра и ли ләр нең бер ге нә хай-
ва ны да үл мә я чәк».

5 Шу шы хәл нең кай чан бу ла сын бил ге ләп, Раб бы:
– Ир тә гә бу җир дә Мин мо ны эш лә я чәк мен, – дип әйт те.
6 Икен че көн не Раб бы шу лай эш лә де дә: ми сыр лы лар ның бар тер ле ге үлеп бет те, 

ә Ис ра ил хал кы ның бер ге нә хай ва ны да үл мә де. 7 Фир га вен, бе ле шер өчен, ке ше-
ләр җи бәр де, һәм, дө рес тән дә, Ис ра ил хал кы ның бер ге нә хай ва ны да үл мә гән 
иде. Шу лай да фир га вен кар шы то ру ын дә вам ит те һәм Ис ра ил хал кы на ки тәр гә 
рөх сәт бир мә де.

Эренлечуанавыруы
8 Раб бы Му са бе лән Һа рун га:
– Мич тән, уч ту ты рып, көл алы гыз, һәм фир га вен күз ал дын да Муса шул көл-

не күк кә си беп җи бәр сен. 9 Көл шун да, ту зан га әй лә неп, бө тен Ми сыр ны кап лап 
алыр, һәм ил дә ге бар ча ке ше ләр вә хай ван нар тә нен дә эрен ле чу ан ял кын сы нуы 
баш ла ныр, – ди де.

10 Му са бе лән Һа рун, мич тән көл алып, фир га вен кар шы на ки леп бас ты лар. 
Му са ның көл не күк кә си беп җи бә рүе бул ды, ке ше һәм хай ван нар тә нен дә эрен ле 
чу ан ял кын сы нуы баш лан ды. 11 Тыл сым чы лар Му са яны на чы га ал ма ды лар, чөн ки 
алар, бар лык ми сыр лы лар ке бек, эрен ле чу ан бе лән кап лан ган иде ләр. 12 Ә Раб бы 
исә фир га вен дә янә дә ки ре лек ту дыр ды, һәм фир га вен Му са бе лән Һа рун ны тың-
лау дан баш тарт ты. Бө те не се дә Раб бы Му са га әй т кән чә бул ды.

Боз
13 Ан на ры Раб бы Му са га әйт те:
– Ир тә гә ир түк фир га вен яны на ба рып бас та, Раб бы, гый б ри ләр Ал ла сы, бо лай 

дип әй тә, ди ген: «Ми ңа та бы ныр өчен, хал кы ма ки тәр гә рөх сәт ит! 14 Әгәр бу юлы 
да рөх сә тең не бир мә сәң, Мин бар лык бәла-казаларны си нең үзе ңә, хез мәт че лә рең 
һәм хал кың өс те нә җи бә рә чәк мен. Һәм шул ча гын да син бө тен җир йө зен дә Ми-
нем ке бек бер зат та юк лы гын бе лә чәк сең. 15 Хә зер Мин, ку лым ны си ңа һәм си нең 
хал кы ңа кар шы юнәл теп, си не һәм си нең хал кың ны җир йө зен нән юк итәр лек 
үләт зәх мә те җи бә рә алыр идем. 16 Әм ма син көч-кодрәтемне күр сен, һәм исе мем 
бө тен җир йө зен дә дан га кү мел сен өчен, Мин си не исән кал ды рам. 17 Син Ми нем 
хал кы ма әле дә кар шы то ра сың һәм ки тәр гә рөх сәт ит ми сең. 18 Бе леп тор: ир тә гә 
шу шы ва кыт та Мин Ми сыр ның ни ге зе са лын ган көн нән алып бү ген гә ка дәр кү-
рел мә гән га ять көч ле боз яу ды ра чак мын. 19 Хә зер үк тер ле гең не һәм кыр да бул ган 
бар нәр сәң не ышык урын га кер теп яше рер гә куш; югый сә, тү бә ас ты на кер ми чә, 
ачык кыр да кал ган һәр ке ше не яи сә хай ван ны боз су гып үте рә чәк».

20 Раб бы сү зен нән кур ку га төш кән фир га вен хез мәт че лә ре үз тер лек лә рен һәм 
кол ла рын тиз ге нә җы еп ал ды лар. 21 Ә ин де Раб бы сү зе нә ышан ма ган ми сыр лы лар 
кол ла рын һәм тер лек лә рен кыр да кал дыр ды лар.

22 Раб бы Му са га әйт те:
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– Ку лың ны күк кә суз, һәм шун дук бө тен Ми сыр да боз ява баш лар. Ке ше ләр не, 
тер лек ләр не, Ми сыр җи рен дә ге бар лык үсем лек ләр не боз су гар.

23 Му са ның та як ны күк кә су зуы бул ды, Раб бы, күк ләр күк рә теп, боз җи бәр де, 
җир гә яшен тө шер де. Бө тен Ми сыр өс те нә Раб бы ишеп боз яу ды ра баш ла ды. 24 Боз 
яу ды, яшен яшь нә де – ил бу ла рак Ми сыр ның ни ге зе са лын ган көн нән алып мон дый 
көч ле боз ның яу га ны юк иде әле. 25 Ми сыр кыр ла рын да гы бар нәр сә не – ке ше ләр не, 
тер лек ләр не һәм үсем лек ләр не боз ха рап ит те, хәт та агач лар ны сын ды рып бе тер де. 
26 Ба ры тик ис ра и ли ләр яши тор ган Гө шен җи рен дә ге нә боз яу ма ды.

27 Фир га вен, Му са бе лән Һа рун ны ча кы рып, алар га:
– Бу юлы сгө наһ мин дә дер: Раб бы хак лы, ә мин һәм ми нем хал кым га еп ле. 28 Раб-

бы га до га кы лы гыз! Ал ла һы боз яу ды ру ын һәм күк күк рә тү ен тук тат сын! Шун нан 
мин сез гә ки тәр гә рөх сәт итәр мен, һәм сез мон да кал мас сыз, – ди де.

29 – Шә һәр дән чы гу га мин, кул ла рым ны кү тә реп, Раб бы га до га кы лыр мын, – ди де 
Му са фир га вен гә, – шун нан күк күк рәү дә, боз яву да тук тар, һәм син Раб бы ның 
Җир ху җа сы бу лу ын бе лер сең. 30 Әм ма мин ни си нең, ни хез мәт че лә рең нең Раб бы 
Ал ла дан әле дә ку рык ма вын бе ләм.

31 (Җи тен ин де өл гер гән, ә ар па баш җи бәр гән иде, шу ңа кү рә бу үсем лек ләр 
һә лак бул ды. 32 Ә бо дай бе лән бо рай исә, соң рак өл гер гән гә кү рә, исән кал ды.)

33 Му са, фир га вен янын нан ки теп, шә һәр дән чык ты да кул ла рын Раб бы га кү тәр де. 
Күк күк рәү дә, боз яву да тук та ды. Җир өс те нә бү тән яң гыр да кой ма ды. 34 Мо ны 
кү рү гә, фир га вен янә гө наһ эш кыл ды: ул үзе дә, хез мәт че лә ре дә та гын ки ре лә-
нә баш ла ды. 35 Фир га вен әү вәл ге чә үҗәт ләнә бир де һәм Ис ра ил хал кы на ки тәр гә 
рөх сәт ит мә де. Һәм мә се дә Му са аша Раб бы әй теп куй ган ча бул ды.

Саранча

10 1 Раб бы Му са га:
– Фир га вен яны на бар. Мин аны һәм аның хез мәт че лә рен үҗәт лән дер дем. 

Мо ны Мин алар ара сын да мог җи за лар ту ды ру өчен, 2 һәм син со ңын нан ба ла ла ры-
ңа, онык ла ры ңа Ми нем ми сыр лы лар га кы рыс мө га мә лә дә бу лу ым ны һәм Ми нем 
та раф тан Ми сыр да күр сә тел гән мог җи за лар ны сөй ли ал сын өчен эш лә дем. Сез 
Ми нем Раб бы бу лу ым ны бе лер сез, – ди де.

3 Ан на ры Му са бе лән Һа рун, фир га вен яны на ба рып, бо лай дип әйт те ләр:
– Раб бы, гый б ри ләр Ал ла сы: «Син әле Ми ңа буй сы ну дан та гын күп ме баш тарт-

мак чы бу ла сың? Ми ңа та бы ныр өчен, хал кы ма ки тәр гә рөх сәт ит! 4 Әгәр хал кы ма 
ки тәр гә рөх сәт ит ми сең икән, ир тә гә си нең иле ңә са ран ча җи бә рер мен. 5 Җир өс те 
кү рен мәс лек итеп, әйләнә-тирәне са ран ча кап лап алыр, боз су гу дан исән кал ган 
бар нәр сә не, ялан-кырдагы бар агач лар ның яф рак ла рын ашап бе те рер. 6 Ул си нең 
са рай ла рың да, хез мәт че лә рең һәм бар ча ми сыр лы лар ның өй лә рен дә мыж гып то рыр. 
Ата-бабаларыгыз шу шы җир гә ки леп ур наш кан нан бир ле, ан дый хәл нең бул га ны 
юк иде әле», – дип әй тә.

Шун нан соң Му са, бо ры лып, фир га вен янын нан чы гып кит те.
7 Хез мәт че лә ре фир га вен гә:
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– Кай чан га ча шу шы ке ше нең то за гын да бу лыр быз икән? Раб бы Ал ла ла ры на 
та бы ныр өчен, бу ха лык ка ки тәр гә рөх сәт ит. Ми сыр ның һә ла кәт кә ба ру ын әл лә 
күр ми сең ме?! – ди де ләр.

8 Му са бе лән Һа рун ны фир га вен, ка бат үз яны на ча кыр тып алып:
– Ба ры гыз, Раб бы Ал ла гыз га та бы ны гыз, тик кем нәр ба ра сын әй те гез, – ди де.
9 – Без ба ры быз да ба ра быз – яшь ләр дә, карт лар да, – дип җа вап кай тар ды 

Му са. – Үзе без бе лән угыл ла ры быз ны һәм кыз ла ры быз ны, вак һәм эре тер лек не 
ала быз, чөн ки Раб бы хөр мә те нә бәй рәм итәр гә ти еш без.

10-11 – Юк! Әгәр ба ла ла ры гыз бе лән ки тәр гә рөх сәт ит сәм, ди мәк, Раб бы чын лап 
та сез нең як лы бу лып чы га! – ди де фир га вен. – Ка ра гыз аны, бәла-казага юлык ма-
гыз! Ир лә ре гез ге нә, ба рып, Раб бы га та бын сын, сез со ра ган ча бул сын, – дип, Му са 
бе лән Һа рун ны фир га вен ку ып җи бәр де.

12 – Ми сыр җи ре нә ку лың ны суз, – ди де Раб бы Му са га, – җир өс тен са ран ча ба сып 
ал сын да басу-кырларда боз су гу дан исән кал ган бар ча үсем лек не ашап бе тер сен.

13 Му са ның та як ны су зуы бул ды, Раб бы Ми сыр җи ре нә көч ле көн чы гыш җи лен 
җи бәр де. Җил, көн буе вә төн буе исеп, ир тән ге як та са ран ча алып кил де. 14 Са ран-
ча бө тен җир өс тен кап лап ал ды – шу ның ка дәр са ран ча ның мо ңар чы бул га ны юк 
иде һәм ки лә чәк тә дә бул мас. 15 Бар җир не са ран ча ба сып ал ган лык тан, җир өс те 
кап-кара бул ды. Са ран ча басу-кырларда боз су гу дан исән кал ган бар лык үсем лек-
ләр не һәм агач лар да гы бар лык җи меш ләр не ашап бе тер де. Бө тен Ми сыр илен дә 
агач лар да һәм үсем лек ләр дә яф рак әсә ре кал ма ды.

16 Фир га вен ашы гыч рә веш тә Му са бе лән Һа рун ны үзе нә ча кыр тып ал ды һәм 
әйт те:

– Раб бы Ал ла гыз га һәм сез гә кар шы ки леп, мин гө наһ эш лә дем. 17 Зин һар, бу 
юл га ми не га фу ите гез һәм Раб бы Ал ла гыз дан бу афәт не мин нән алу ын со ра гыз!

18 Фир га вен янын нан кит кәч, Му са Раб бы га до га кыл ды, 19 һәм Раб бы, җил-
нең юнә ле шен үз гәр теп, көч ле көн ба тыш җи ле ис тер де; бу җил бар лык са ран ча ны 
Ми сыр дан сКа мыш лы диң гез гә тө ше реп ба тыр ды. Ми сыр да бер ге нә са ран ча да 
кал ма ды! 20 Әм ма Раб бы фир га вен не янә ки ре лән дер де, һәм Ис ра ил хал кы на ул 
ки тәр гә рөх сәт ит мә де.

Дөмкараңгылык
21 Ан на ры Раб бы Му са га әйт те:
– Ку лың ны күк кә суз, һәм шул чак Ми сыр җи ре өс те нә дөм ка раң гы лык тө шәр!
22 Му са ның күк кә кул су зуы бул ды, бө тен Ми сыр өс тен то таш ка раң гы лык кап лап 

ал ды. 23 Өч көн буе ке ше ләр бер-берсен кү рә ал ма ды һәм өй лә рен нән чык ма ды, ә 
ис ра и ли ләр яшә гән тө бәк яп-якты бул ды.

24 Фир га вен яңа дан Му са ны ча кы рып ал ды да:
– Ба ры гыз, Раб бы га та бы ны гыз! Үзе гез бе лән ба ла ла ры гыз ны да алы гыз, тик вак 

һәм эре тер ле ге гез не кал ды ры гыз, – ди де.
25-26 – Раб бы Ал ла быз га кор бан ки те рү өчен, син без гә кор бан лык мал алыр га 

рөх сәт итәр гә ти еш. Раб бы Ал ла быз га та бы ныр өчен, бар лык хай ван на ры быз ны 
ала чак быз, бер ге нә мал ны да кал дыр ма я чак быз! Раб бы га кор бан ки те рер өчен, 



113

Чы гыш 10 , 11, 12

тер лек ләр нең кай сы ки рәк бу ла сын, ти еш ле урын га ба рып җит кән че, әле тә га ен 
бел ми без, – дип җа вап кай тар ды Му са.

27 Раб бы фир га вен не та гын ки ре лән дер де: ха лык ка ул ки тәр гә рөх сәт ит мәс кә 
бул ды. 28 Му са га фир га вен әйт те:

– Кү зем нән югал! Сак бул! Ми нем ян га баш ка ки лә се бул ма! Әгәр ка бат кү зе мә 
кү рен сәң, әҗә лең шун да бу лыр.

29 – Син әй т кән чә бу лыр – баш ка ча кү зе ңә кү рен мәм! – дип җа вап кай тар ды 
Му са фир га вен гә.

Беренчебулыптуганбарлыкирзатыныңүтерелүе

11 1 Ан на ры Раб бы Му са га әйт те:
– Мин фир га вен гә һәм Ми сыр га янә бер афәт җи бә рә чәк мен; шун нан соң 

ул сез гә ки тәр гә рөх сәт итәр, хәт та сез не үзе ку ып җи бә рер. 2 Ис ра ил хал кы на әйт: 
ир-атлар да, хатын-кызлар да күр ше лә ре нең ал тын вә кө меш әй бер лә рен со рап 
ал сын нар.

3 Раб бы исә ми сыр лы лар кү ңе лен дә Ис ра ил хал кы на ка ра та кыз га ну хи се уят ты, 
һәм фир га вен нең хез мәт че лә ре дә, Ми сыр хал кы да Му са ны бө ек ке ше дип са ный 
иде ләр.

4 Фир га вен гә Му са:
– Раб бы бо лай дип әй тә: «Төн ур та сын да Мин бө тен Ми сыр буй лап уза чак мын, 

5 һәм Ми сыр җи рен дә бе рен че бу лып ту ган ир ба ла лар – тә хет тә ге фир га вен нең бе-
рен че уг лын нан баш лап, аш лык су гу чы кол ха тын ның бе рен че уг лы на ка дәр ба ры сы 
да үлә чәк. Хәт та ир кәк хай ван нар ның да дөнь я га бе рен че бу лып кил гән нә ре үлеп 
бе тә чәк. 6 Ми сыр өс тен дә мо ңа ка дәр бул ма ган һәм ки лә чәк тә дә бул ма я чак иң рәп 
ела ган аваз лар ише те леп то ра чак. 7 Ә Ис ра ил хал кы на һәм алар ның хай ван на ры-
на хәт та эт тә өр мә я чәк». Шун нан син Раб бы ның ис ра и ли ләр не ми сыр лы лар дан 
ни чек аер га нын бе лер сең. 8 Си нең бар лык хез мәт че лә рең, ми ңа ки леп, кар шым да 
баш ияр ләр һәм: «Кит без дән, үзең дә, син әй дә гән хал кың да кит сен!» – ди яр ләр. 
Шул чак ны мин ки тәр мен, – дип әйт те һәм фир га вен янын нан яр сып чы гып кит те.

9 Раб бы Му са га:
– Фир га вен не сез нең сүз лә ре гез гә ко лак сал мас ит тем; Ми сыр да та гын да күб рәк 

мог җи за лар күр сә тер өчен эш лә дем Мин мо ны, – ди де.
10 Му са бе лән Һа рун фир га вен кар шын да бай так мог җи за лар күр сәт те ләр, әм ма 

Раб бы фир га вен не үҗәт лән дер де, һәм фир га вен Ис ра ил хал кы на Ми сыр дан ки-
тәр гә рөх сәт ит мә де.

Котылубәйрәме

12 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га Ми сыр җи рен дә бо лай дип әйт те:
2 – Бу ай сез нең өчен бе рен че ай, ул сез нең ел ба шы ае гыз бул сын. 3 Бө тен 

Ис ра ил җә мә га ть че ле ге нә әй те гез: бу ай ның унын чы кө нен дә һәр ир ке ше үз гаи лә се 
өчен бер бә рән ал сын – һәр га и лә дә бер бә рән бул сын. 4 Әгәр га и лә дә ке ше ләр аз 
бу лып, бә рән не үз лә ре ге нә ашап бе те рә ал мас тай икән, иң якын күр ше лә ре бе лән 
бер ләш сен нәр. Ал дан ук ке ше ләр са ны һәм алар ның күп ме аша я ча гы исәп лән сен. 
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5 Бу ир кәк хай ван – ким че лек сез, бер яшь лек са рык яи сә кә җә бә рә не бу лыр га ти-
еш. 6 Шу шы ай ның ун дүр тен че кө не нә ка дәр һәр кем нең тер ле ге үзен дә сак лан сын, 
ә кө не җит кәч, эңгер-меңгер тө шү гә, Ис ра ил хал кын нан бул ган һәм мә се алар ны 
су яр га 7 һәм тер лек нең ка нын кор бан ите аша ла чак йорт ның ишек яңак ла ры на вә 
ишек өс тен дә ге ар кы лы бо рыс ка сы лар га ти еш. 8 Шул ук төн не, бә рән не ут өс тен-
дә кыз ды рып, аның итен тө че ик мәк һәм ачы үлән нәр бе лән бер гә аша сын нар. 
9 Кы зып җит мә гән, шу лай ук су да пе ше рел гән бә рән не аша ма гыз, аны аяк ла ры, 
эче-башы бе лән бер гә ут өс тен дә кыз ды рып аша гыз. 10 Аның бер нәр сә сен дә ир-
тән гә кал дыр ма гыз; әгәр кал са, аны ут та ян ды ры гыз. 11 Бу ит не аша ган да, ки ен гән 
бу лы гыз: япан ча гыз ның ча бу ла рын бил ба вы гыз га кыс ты рып, аяк ла ры гыз га ки е гез, 
ку лы гыз га юл та я гы алы гыз һәм тиз-тиз аша гыз, чөн ки бу – Раб бы хөр мә те нә үт-
кә ре лә тор ган сКо ты лу бәй рә ме нең ашы.

12 Шул төн не Мин Ми сыр җи ре буй лап уза чак мын һәм бе рен че бу лып ту ган һәр 
ир-атны вә ир кәк тер лек не үте рә чәк мен, Ми сыр ның бар ча илаһ ла рын хө кем гә тар-
та чак мын. Мин – Раб бы мын. 13 Ә йор т ла ры гыз га сы лан ган кан – бил ге ул: кан ны 
кү рү гә, Мин сез нең йор т ла ры гыз ны чит лә теп үтә чәк мен. Мин Ми сыр җи рен тар-
мар ит кән дә, сез гә бу кур кы ныч афәт нең бер се дә яна мас.

14 Сез нең өчен бу – ис тә лек ле көн, Раб бы хөр мә те нә үт кә ре лә тор ган бәй рәм 
бул сын. Ки лә чәк тә дә сез нең нә сел ва рис ла ры гыз аны бәй рәм ит сен. Бу сез гә – 
мәң ге лек ка гый дә. 15 Җи де көн буе тө че ик мәк аша гыз. Ачыт кы са лын ган бар 
нәр сә не бе рен че көн нән үк өе гез дән юк ите гез; әгәр кем дә бул са бе рәү бе рен че 
көн нән җи ден че көн гә ка дәр ачыт кы са лын ган ри зык ашый икән, ан дый ке ше 
Ис ра ил хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш. 16 Бе рен че һәм җи ден че көн нәр дә из ге 
җы е лыш лар үт кә рел сен, бу көн нәр дә сез бер нин ди эш тә баш ка рыр га ти еш тү гел, 
эш ләр гә ярак лы бер дән бер эш – ул үзе гез гә ашар га әзер ләү. 17 Сез сТө че кү мәч 
бәй рә мен үт кә рер гә ти еш, чөн ки шу шы көн не Мин сез нең гас кә ре гез не Ми сыр-
дан алып чык тым. Ки лә чәк тә сез нең нә сел ва рис ла ры гыз бу көн не бәй рәм итәр гә 
ти еш. Сез нең өчен мәң ге лек ка гый дә бу. 18 Бе рен че ай ның ун дүр тен че ки чен нән 
баш лап, егер ме бе рен че ки че нә ка дәр тө че ик мәк аша гыз. 19 Җи де көн дә ва мын да 
сез нең өй лә ре гез дә бер нин ди дә чүп рә ле ри зык бул ма сын. Бу ва кыт та чүп рә ле ри-
зык аша ган ке ше, чит тән кил гән ке ше ме ул яи сә җир ле ке ше ме, Ис ра ил хал кын нан 
чит ләш те ре лер гә ти еш. 20 Сез, кай да гы на яшә сә гез дә, чүп рә ле ик мәк тү гел, тө че 
ик мәк ке нә ашар га ти еш сез.

21 Му са Ис ра ил нең бар лык өл кән нә рен ча кы рып ал ды да алар га әйт те:
– Үзе гез нең га и лә лә ре гез өчен са рык яи сә кә җә бә рән нә ре сай лап алы гыз һәм 

Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә су е гыз. 22 Шу лай ук бер бәй ләм сһүс сөп үсем ле ген кан га 
ма нып алы гыз да ишек яңак ла ры на вә ар кы лы бо рыс ка сөр те гез. Ир тән гә ка дәр 
бер кем дә өен нән чы гар га ти еш тү гел. 23 Раб бы, ми сыр лы лар ны үте реп, ил буй лап 
йөр гән дә, ишек яңа гын да гы һәм ар кы лы бо рыс та гы кан ны кү реп, бу йорт ны аяп 
ка ла чак – Җан алу чы га сез нең йорт ка ке рер гә һәм сез не үте рер гә юл куй ма я чак.

24 Сез һәм сез нең то кы мы гыз шу шы күр сәт мә не үтәр гә ти еш, бу – мәң ге лек 
ка гый дә. 25 Раб бы сез гә Үзе вәгъ дә ит кән җир гә кил гәч, мо ны үтә гез. 26 Сез нең 
ба ла ла ры гыз: «Сез нең өчен бу йо ла нәр сә не аң ла та?» – дип со ра гач, 27 сез бо лай 
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әй тер сез: «Бу – Ко ты лу бәй рә мен дә Раб бы га ки те ре лә тор ган кор бан. Чөн ки без 
Ми сыр да яшә гән дә, Раб бы Ис ра ил йорт ла рын чит лә теп үт те. Раб бы ми сыр лы лар ны 
үтер де, ә без нең йор т лар ны кот ка рып кал ды».

Шул чак ха лык, Раб бы ал дын да баш иеп, Аңа сәҗ дә кыл ды. 28 Раб бы Му са бе лән 
Һа рун га ни чек куш са, Ис ра ил хал кы шу лай эш лә де.

29 Төн ур та сын да Раб бы Ми сыр җи рен дә бе рен че бу лып ту ган нар ның ба ры сын 
да – тә хет тә ге фир га вен нең бе рен че уг лын нан баш лап, зин дан да гы тот кын ның бе-
рен че уг лы на ка дәр үтер де. Бе рен че бу лып ту ган бар лык ир кәк тер лек тә үте рел де. 
30 Ул төн не фир га вен, аның хез мәт че лә ре һәм бар ча ми сыр лы лар уяу иде ләр – бө тен 
Ми сыр җи рен дә кыч кы рып ела ган та выш лар ише те леп тор ды, чөн ки һәр йорт та 
кем дә бул са үл гән иде.

ИсраилиләрнеңМисырныташлапкитүе
31 Шул төн не фир га вен Му са бе лән Һа рун ны ча кы рып ал ды да әйт те:
– Үзе гез дә, ис ра и ли ләр дә ми нем хал кым нан ае ры лып ки те гез! Со ра га ны гыз ча, 

Раб бы гыз га ба рып та бы ны гыз! 32 Сез со ра ган ча бул сын: үзе гез бе лән вак һәм эре 
тер ле ге гез не алы гыз да ки те гез! Ә ми ңа хәер-фатихагызны би ре гез!

33 Ми сыр лы лар да, Ис ра ил хал кы ның Ми сыр җи рен нән тиз рәк ки тү ен со рап:
– Югый сә ба ры быз да һә лак бу ла чак быз, – ди де ләр.
34 Шун нан соң ис ра и ли ләр ка мыр ла ры әчеп өл гер мә гән кү әс чи ләк лә рен кием-

салымга төр де ләр дә җил кә лә ре нә ку еп алып кит те ләр. 35 Алар, Му са куш кан ча, 
ми сыр лы лар дан кө меш вә ал тын әй бер лә рен һәм кием-салым со ра ды лар. 36 Раб бы 
ми сыр лы лар кү ңе лен дә Үз хал кы на ка ра та кыз га ну хи се уят ты, һәм алар ис ра и ли-
ләр со ра ган бар лык әй бер ләр не бир де ләр. Ис ра и ли ләр, шу лай итеп, ми сыр лы лар ны 
та лап кит те ләр.

37 Ис ра ил хал кы – ба ла лар ны исәп кә ал ма ган да, җә я ү ле ал ты йөз мең ир-ат – 
Рә ме сес тән Сук көт кә та ба юл тот ты. 38 Алар га чит ха лык лар дан да бай так ке ше 
ияр де. Ис ра и ли ләр нең күп ке нә вак һәм эре тер ле ге дә бар иде. 39 Ис ра и ли ләр гә 
Ми сыр дан алып чык кан ка мыр дан тө че кү мәч ке нә пе ше рер гә ту ры кил де. Ми сыр-
дан бик тиз сө рел гән гә кү рә, алар ка мыр әче тер гә өл гер мә де ләр, алар ның ри зык 
әзер ләү өчен ва кыт ла ры да бул ма ды.

40 Ис ра ил хал кы Ми сыр да дүрт йөз дә утыз ел яшә де; 41 нәкъ дүрт йөз дә утыз ел 
тул ган көн не Раб бы ның бар лык гас кә ре Ми сыр дан чы гып кит те. 42 Ул төн не Раб-
бы, ки зү то рып, ис ра и ли ләр не Ми сыр җи рен нән алып чык ты. Шу ңа кү рә Ис ра ил 
хал кы ның ки лә чәк бу ын на ры да, Раб бы ны хөр мәт ләп, бу төн не ки зү то рыр га ти еш.

Котылубәйрәметурындагыкагыйдә
43 Раб бы Му са бе лән Һа рун га әйт те:
– Ме нә Ко ты лу бәй рә ме ту рын да гы ка гый дә: бер ге нә чит ке ше дә Ко ты лу 

бәй рә ме ри зы гын ашар га ти еш тү гел. 44 Әгәр кем дә бул са бе рәү, кол са тып алып, 
аны сөн нәт кә утыр та икән, әле ге кол ул ри зык ны ашый ала, 45 ә ва кыт лы ча 
яшәү че гә яки ял чы га аны ашар га яра мый. 46 Бу ри зык ны бер йорт эчен дә ге нә 
аша гыз; ул ит тән бер ки сәк не дә тыш ка алып чык ма гыз һәм бә рән нең сө як ләрен 
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сындырмагыз. 47 Бу йо ла ны бө тен Ис ра ил хал кы үтәр гә ти еш. 48 Әгәр сез нең ара-
гыз да яшәү че чит ке ше нең Раб бы хөр мә те нә Ко ты лу бәй рә мен дә кат на ша сы ки лә 
икән, аның га и лә сен дә ге бар лык ир зат ла ры сөн нәт лә нер гә ти еш; шун нан соң ул, 
җир ле ис ра и ли ләр ке бек, сез нең бе лән Ко ты лу бәй рә мен дә кат на ша ала. Әгәр 
ке ше сөн нәт кә утыр тыл ма ган икән, аның Ко ты лу бәй рә ме ри зы гын ашар га ха кы 
юк. 49 Җир ле ке ше өчен дә, ара гыз да яшәү че чит тән кил гән ке ше өчен дә шу шы 
ка нун бер бул сын.

50 Раб бы Му са бе лән Һа рун га ни чек куш са, бар лык ис ра и ли ләр шу лай эш лә де-
ләр. 51 Ул көн не Раб бы ка би лә ләр гә бү лен гән Ис ра ил хал кын Ми сыр җи рен нән 
алып чык ты.

Беренчебулыптуганбарлыкирбаланыһәмиркәктерлекне
Аллаһыгабагышлаутурында

13 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Бар лык ха тын нар ның бе рен че ир ба ла ла ры Ми ңа ба гыш лан сын. Ис ра-

и ли ләр дә бе рен че бу лып ту ган һәр адәм ба ла сы һәм ир кәк тер лек – Ми не ке.
3 – Ми сыр дан, кол лык йор тын нан ко тыл ган кө не гез не хә те ре гез дә сак ла гыз, – 

ди де Му са ха лык ка. – Чөн ки бу көн дә Раб бы Үзе нең код рәт ле ку лы бе лән сез не 
шул җир дән алып чык ты. Ачы ка мыр дан пе шер гән ик мәк аша ма гыз ул көн не. 4 Сез 
Абиб ае ның* шу шы кө нен дә Ми сыр дан ки тә сез. 5 Раб бы сез нең ата-бабаларыгызга: 
«Кән га ни, хит ти, амо ри, хив ви һәм явү си ләр яшә гән җир ләр не сез гә би рер мен», – 
дип ант ит те. Ул сез не сөт вә бал агып тор ган шул җир ләр гә алып кил гәч, ел ның 
шу шы аен да тү бән дә ге йо ла ны үтә гез: 6 җи де көн дә ва мын да тө че ик мәк аша гыз, 
ә җи ден че көн не Раб бы хөр мә те нә бәй рәм ите гез. 7 Шу шы җи де көн дә ва мын да 
тө че ик мәк аша гыз; сез дә ачы ка мыр дан пе ше рел гән ик мәк бул мас ка ти еш, яшә гән 
җи ре гез дә ачыт кы са лын ган бер нәр сә дә бул ма сын.

8 Ул көн не һәр кем үзе нең уг лы на: «Ми сыр дан кит кән ча гым да, Раб бы ның ми нем 
өчен ни-нәрсә эш лә вен хә тер дә яңар тыр өчен үтим мин бу йо ла ны», – дип аң лат-
сын. 9 Бу йо ла сез нең ку лы гыз да гы тас ма һәм маң га е гыз да гы бил ге ке бек бул сын, 
Раб бы ка ну ны сез нең те ле гез дә сак лан сын, чөн ки Раб бы Үзе нең код рәт ле ку лы 
бе лән сез не Ми сыр дан алып чык ты. 10 Шу лай бул гач, бу ка гый дә не һәр ел ны бил-
ге лән гән ва кыт та үтә гез.

11 Раб бы, сез не кән га ни ләр яши тор ган җир гә алып ба рып, бу җир не сез гә бир-
гәч (шу шы җир не сез гә би рер мен, дип, Ул сез гә һәм ата-бабаларыгызга ант ит те), 
12 бе рен че бу лып ту ган һәр ир ба ла ны Раб бы га ба гыш ла гыз. Бе рен че бу лып ту ган 
ир кәк мал-туар да – Раб бы ны кы. 13 Бе рен че ту ган һәр ишәк ба ла сын бә рән би реп 
сйо лып алы гыз; әгәр йо лып ал ма са гыз, ишәк ба ла сы ның му е нын сын ды ры гыз. 
Сез нең бе рен че ту ган ир ба ла гыз да йо лып алы ныр га ти еш.

14-15 Ки лә чәк тә ба ла ла ры гыз сез дән: «Нәр сә не аң ла та бу?» – дип со ра са, сез 
алар га: «Раб бы Үзе нең код рәт ле ку лы бе лән без не Ми сыр дан алып чык ты. Ан да 
без кол лар идек. Фир га вен, ки ре лә неп, без гә ки тәр гә рөх сәт ит мә де, ә Раб бы исә 

* 13:4 Абибае– ел ның бе рен че ае. 
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мисыр лыларның бе рен че бу лып ту ган ир ба ла ла рын һәм ир кәк тер лек лә рен үтерт те. 
Шу ңа кү рә мин бе рен че бу лып ту ган ир кәк тер лек не Раб бы га кор бан итәм, ә бе рен че 
бу лып ту ган уг лым ны йо лып алам», – дип җа вап би ре гез. 16 Үзе нең код рәт ле ку лы 
бе лән Раб бы ның без не Ми сыр дан алып чы гу ын хә тер дә то ту өчен, ку лы гыз да гы 
тас ма яки маң га е гыз да гы бил ге ке бек бу лыр бу.

Аллаһыныңисраилиләргәюлкүрсәтепбаруы
17 Фир га вен Ис ра ил хал кы на Ми сыр дан ки тәр гә рөх сәт ит кәч, Ал ла һы алар га 

пе леш ти ләр җи ре нә ил тә тор ган кыс ка юл дан ба рыр га ирек бир мә де, чөн ки Ул: 
«Ис ра и ли ләр гә су гы шыр га ту ры кил сә, алар, ки ре уй лап, Ми сыр га әй лә неп кай-
тыр га мөм кин», – дип әйт те. 18 Шу ңа кү рә Ал ла һы алар ны урау юл дан, чүл аша 
Ка мыш лы диң гез гә алып кит те. Ми сыр җи рен нән чык кан да, Ис ра ил хал кы ның 
ку лын да ин де су гыш ко ра лы бар иде.

19 Йо сыф ның сө як лә рен Му са үзе бе лән ал ды, чөн ки кай чан дыр бер ва кыт Йо-
сыф: «Ал ла һы сез гә яр дә мен күр сәт кәч, ми нем сө як лә рем не бу ил дән алып чы гар-
сыз», – дип, ис ра и ли ләр не ант ит тер гән бу ла.

20 Сук көт тән чык кач, Ис ра ил хал кы, чүл кы ры ен да гы Этам ди гән җир дә тук та-
лып, ча тыр лар кор ды. 21 Көн де зен Раб бы, бо лыт ба га на сы бу лып, алар ал дын нан 
юл күр сә теп бар ды, төн лә исә, ут ба га на сы бу лып, ба рыр юл ла рын як тырт ты. Шу ңа 
кү рә алар көн дез дә, төн лә дә юл ла рын дә вам итә ал ды лар. 22 Бо лыт ба га на сы – 
кө но зын, ә ут ба га на сы тө не буе алар дан ае рыл ма ды.

ИсраилиләрнеңКамышлыдиңгезнекичүләре

14 1 Шун нан соң Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә әйт, алар Пи-Һахирутка ки ре кай т сын нар һәм Миг дол 

бе лән диң гез ара сын да гы Багал-Сефон кар шын да, диң гез бу ен да ча тыр лар кор сын-
нар. 3 Фир га вен: «Ис ра и ли ләр чүл дә ада шып йө ри ләр, ба рыр җир лә ре юк», – дип 
уй ла сын. 4 Мин фир га вен не янә үҗәт лән де рер мен, һәм ул алар ны куа чы гар, ә Мин 
аны һәм аның гас кә рен җи ңәр мен дә, Ми ңа дан ки лер. Шул ча гын да ми сыр лы лар 
Ми нем Раб бы бу лу ым ны та ныр лар.

Ис ра ил хал кы шу лай эш лә де дә.
5 Ми сыр пат ша сы на, ягъ ни фир га вен гә «Ис ра ил хал кы кач ты» ди гән хә бәр иреш-

кәч, аның һәм хез мәт че лә ре нең ис ра и ли ләр ту рын да гы фи кер лә ре ки нәт үз гәр де:
– Нәр сә эш лә дек без?! Ник ис ра и ли ләр гә ки тәр гә рөх сәт бир дек?! Без нең хә зер 

эш ләр гә хез мәт че лә ре без кал ма ды бит, – ди еш те алар.
6-7 Шун да фир га вен үзе нең ссу гыш ар ба сын әзер ләр гә бо ер ды. Ул үзе бе лән гас кә-

рен – иң ях шы лар дан са нал ган ал ты йөз су гыш ар ба сын, шун нан тыш, Ми сыр да гы 
бар ча ар ба лар ны ал ды. Һәр кай сын да ар ба баш лы гы бар ды. 8 Раб бы шул чак Ми-
сыр пат ша сы ның, ягъ ни фир га вен нең ки ре ле ген куз гат ты, һәм ул ба ты ра еп ки теп 
бар ган ис ра и ли ләр не куа чык ты. 9 Ми сыр лы лар – фир га вен нең бар лык ат ла ры, 
ар ба ла ры, җай дак ла ры һәм су гыш чы ла ры – ис ра и ли ләр не Пи-Һахирут янын да, 
Багал-Сефон кар шын да гы диң гез ярын да ку ып җит те ләр. Те ге ләр нең нәкъ ча тыр-
лар ко рып ят кан чак ла ры иде.
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10 Фир га вен якын ла ша төш кәч, Ис ра ил хал кы үзен куа чык кан ми сыр лы лар ны 
кү реп ал ды. Ис ра и ли ләр бик нык ку рык ты лар һәм, яр дәм со рап, Раб бы га ял вар ды лар.

11 – Ми сыр да зи рат лар юк иде ме әл лә?! Син без не чүл гә үләр гә дип алып кил дең-
ме ни?! – ди де ис ра и ли ләр Му са га. – Нәр сә дип син без не Ми сыр дан алып чык тың?! 
12 Ми сыр да чак та без си ңа: «Без не кал дыр! Ми сыр лы лар га хез мәт итик», – дип 
әйт  мә дек ме?! Чүл дә үлү гә ка ра ган да, ми сыр лы лар га кол бу лып хез мәт итү ях шы-
рак бу лыр иде.

13 Ә Му са бо лай дип җа вап бир де:
– Ку рык ма гыз! Нык то ры гыз һәм Раб бы ның бү ген ни чек итеп сез не кот ка ру ын 

кү рер сез. Кар шы гыз да гы ми сыр лы лар ны сез баш ка ча күр мәс сез! 14 Сез нең өчен 
Раб бы Үзе кө рә шә чәк. Ты ныч ла ны гыз!

15 Шул чак Раб бы Му са га әйт те:
– Син әле ниш ләп Ми не яр дәм гә ча кы ра сың? Ис ра ил хал кы на әйт – ал га бар-

сын нар. 16 Син исә юл та я гың ны кү тәр һәм ку лың ны диң гез өс те нә суз, шул чак 
су лар ике гә ае ры лыр да, ха лык, ко ры җир дән бар ган дай, диң гез не ки чәр. 17 Мин 
ми сыр лы лар ны ки ре лән де рер мен, шу ңа кү рә алар сез нең арт тан куа ба рыр лар, ә 
Мин фир га вен не, аның бар лык гас кә рен ар ба ла ры һәм җай дак ла ры бе лән бер гә 
җи ңәр мен дә, Ми ңа дан ки лер. 18 Фир га вен не, аның ар ба ла рын һәм җай дак ла рын 
җи ңеп, дан яу ла гач, ми сыр лы лар Ми нем Раб бы бу лу ым ны та ныр лар.

19 Шун нан Ал ла һы ның фә реш тә се Ис ра ил гас кә ре нең ар ты на ба рып бас ты (ә 
мо ңар чы ул, ха лык ны ияр теп, һәр ва кыт ал дан бар ган иде); бо лыт ба га на сы, шул 
рә веш ле, арт ка кү чеп, 20 Ми сыр гас кә ре бе лән Ис ра ил гас кә ре ара сын да то ра баш-
ла ды. Бо лыт төн бу е на ис ра и ли ләр гә як ты лык бир де, ә ми сыр лы лар ягын да ка-
раң гы лык хө кем сөр де. Шу ңа кү рә алар төн буе бер-берсенә якы ная ал ма ды лар.

21 Му са ның диң гез өс те нә кул су зуы бул ды, Раб бы, төн буе көн чы гыш тан көч ле 
җил ис те реп, диң гез не чи ген дер де – шул урын да ко ры җир бар лык ка кил де. Су 
ике як ка ае рыл ды, 22 һәм ис ра и ли ләр, ко ры җир буй лап бар ган дай, диң гез не кич-
те ләр – алар ның уң ягын да да, сул ягын да да ди вар сы ман бу лып су тор ды. 23 Ми-
сыр лы лар алар ар тын нан таш лан ды – фир га вен нең бар лык ат ла ры, ар ба ла ры һәм 
җай дак ла ры су сыз кал ган диң гез тө бен нән ба ра баш ла ды. 24 Таң ал дын нан Раб бы, 
ут һәм бо лыт ба га на сы эчен нән Ми сыр гас кә ре нә ка ра шын таш лап, алар ара сын да 
бу та лыш ту дыр ды – 25 ар ба тә гәр мәч лә ре кү чәр лә рен нән чык ты, һәм ми сыр лы лар 
алар ны көч-хәл бе лән өс те рәп кит те.

– Ка чыйк без мон нан! – ди еш те ми сыр лы лар. – Алар ны як лап, Ми сыр га кар шы 
Раб бы Үзе кө рә шә!

26 Шун да Раб бы Му са га:
– Ку лың ны диң гез өс те нә суз! – ди де. – Ми сыр лы лар, алар ның ар ба ла ры һәм 

җай дак ла ры өс те нә ки ре дән су ур гыл сын!
27 Му са диң гез өс те нә ку лын суз ды, һәм, таң атып кил гән дә, диң гез әү вәл ге хә-

ле нә кайт ты. Ми сыр лы лар су дан ка чып йө ге рер гә то тын ды лар, әм ма Раб бы, сел кеп 
тө шер гән сы ман, алар ны дул кын эче нә ыр гыт ты. 28 Су, ка бат үз уры ны на кай тып, 
Ис ра ил хал кы ар тын нан ку ып кил гән фир га вен нең бар лык гас кә рен, ар ба ла рын 
һәм җай дак ла рын кү меп кит те. Алар ның бер се дә исән кал ма ды! 29 Ис ра ил хал кы 
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исә диң гез не ко ры җир буй лап кич те, ә су алар ның уң ягын да да, сул ягын да да 
ди вар сы ман бу лып тор ды.

30 Шул көн не Раб бы Ис ра ил не ми сыр лы лар дан йо лып ал ды, һәм ис ра и ли ләр 
диң гез ярын да ми сыр лы лар ның үле гәү дә лә рен күр де ләр. 31 Ис ра и ли ләр, Раб бы ның 
ми сыр лы лар га кар шы күр сәт кән код рә те нә ша һит бул гач, Раб бы дан кур кып, Аны 
хөр мәт ит те ләр, һәм Аңа да, Аның ко лы Му са га да ышан ды лар.

Исраилиләрҗыры

15 1 Шун нан Му са һәм Ис ра ил хал кы Раб бы га ме нә бу җыр ны җыр ла ды лар:
«Раб бы га җыр җыр лыйм мин – Ул би ек кә кү тә рел де.
Диң гез гә атып бәр де Ул ат ны җай да гы бе лән бер гә.

2 Раб бы – ми нем кө чем, җы рым,
Ул бит ми нем Кот ка ру чым.
Раб бы – ми нем Ал лам,
мин Аны дан лыйм!
Раб бы – ата-бабаларымның Ал ла сы,
мин Аны юга ры кү тә реп мак тыйм!

3 Раб бы – су гыш чы,
Аның исе ме – Раб бы.

4 Фир га вен нең су гыш ар ба ла рын вә гас кә рен диң гез тө бе нә ат ты Ул –
фир га вен нең иң ях шы яу баш ла ры Ка мыш лы диң гез дә бат ты.

5 Алар ны ти рән су лар яшер де,
алар, таш ке бек, диң гез тө бе нә кит те.

6 Си нең уң ку лың, әй Раб бым, кө че бе лән дан ал ды,
Си нең уң ку лың, Раб бым, дош ман ны тар-мар ит те.

7 Да ның, бө ек ле гең бе лән Син Үзе ңә кар шы кү тә рел гән нәр не юк ит тең,
Си нең ачу ың алар ны са лам уры ны на ян ды рып кит те.

8 Бо ры ның су лы шы бе лән Син су лар ны үрә тор гыз дың,
алар ди вар га әве рел де,
диң гез чоң гы лы ка тып кал ды.

9 Дош ман мак тан ды:
„Мин, арт ла рын нан ба рып, алар ны ку ып то тар мын,
бай лык ла рын бү леп, алар дан рә хәт лек та тыр мын,
кы лы чым ны су ы рып алып, бар ча сын юк итәр мен“.

10 Әм ма Син ты ның ны өр дең,
һәм алар ны диң гез кап ла ды –
кур гаш сы ман, зур су лар тө бе нә кит те ләр.

11 Илаһ лар дан кай сы сы Си ңа тиң, әй Раб бым?!
Кем Си нең ке бек бө ек из ге лек тә?!
Кем Си нең ке бек дан лык лы һәм мог җи за лар ту ды ру чы?!

12 Уң ку лың ны су зу га, җир алар ны йот ты шун дук!
13 Үзең нең смәр хә мә тең бе лән Син

Үзең кот кар ган ха лык ны әй дәп ба ра сың,
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Үзең нең код рә тең бе лән алар ны из ге уры ны ңа ил тә сең.
14 Мо ны ише теп, баш ка ха лык лар хә веф кә тө шәр:

кур ку дан пе леш ти ләр кал ты ра на баш лар;
15 кот ла ры оч кан сЭдом җи тәк че лә ре дер-дер ки лер,

сМә аб баш лык ла ры тет рә неп то рыр,
Кән ган хал кы кы ю лы гын югал тыр.

16 Бар лык бу ха лык лар бик нык тәш виш тә бу лыр, әй Раб бым!
Си нең хал кың узып кит кән че,
Син кот кар ган ха лык уз ган чы,
алар, Си нең ку лың ның кө чен то еп, таш тай ка тып ка лыр лар.

17 Хал кың ны Син Үз би лә мә ңә –
Үз та вы ңа алып ки леп ур наш ты рыр сың;
Син бу урын ны Үзе ңә то рак өчен әзер лә дең, әй Раб бым!
Син бу из ге йорт ны Үз ку лың бе лән тө зе дең, әй Хуҗа-Хакимем!

18 Раб бы мәңге-мәңге ха ким лек итә чәк!»

19 Нәкъ шу лай бул ды да! Фир га вен нең ат ла ры, су гыш ар ба ла ры һәм җай дак ла ры 
диң гез тө бе нә ке рү гә, Раб бы алар өс те нә диң гез дә ге бар лык су ны ишеп тө шер де! 
Ә Ис ра ил хал кы диң гез не ко ры җир дән ки чеп өл гер де. 20 Шул чак Һа рун ның кыз 
ту га ны, Мәрь ям пәй гам бәр, шөл дер ле ба ра бан ал ды, һәм бар ча ха тын нар, аңа ия-
реп, шөл дер ле ба ра бан нар да уй на ды лар һәм би е де ләр. 21 Мәрь ям алар га җыр ла ды:

«Раб бы га җыр җыр ла гыз, чөн ки Ул би ек кә кү тә рел де.
Диң гез гә атып бәр де Ул ат ны җай да гы бе лән бер гә».

Аллаһыныңисраилиләрнесубеләнтәэминитүе
22 Му са Ис ра ил хал кын Ка мыш лы диң гез дән Шур чү ле нә алып кит те. Алар 

чүл дән өч көн буе бар ды лар, тик эчәр гә су та ба ал ма ды лар. 23 Өч көн нән соң алар 
Ма ра га ки леп җит те ләр. Ан да су бул са да, аны эчә ал ма ды лар, чөн ки ул бик ачы 
иде, шу ңа кү рә бу урын ны Ма ра* дип ата ды лар. 24 Һәм ха лык:

– Без нәр сә эчик соң? – дип, Му са га зар лан ды.
25 Шун нан соң Му са Раб бы га фө рь яд ит те, һәм Раб бы бер агач ка күр сәт те. Му-

са ның агач ны су га са луы бул ды, су шун дук тәм лән де.
Шул урын да Раб бы ха лык ка ка гый дә һәм ка нун җит кер де, шун да Ул алар ны 

сы на ды. 26 Ул әйт те:
– Әгәр сез Ми ңа, үзе гез нең Ал ла гыз га буй сын са гыз, кү зе мә ятыш лы кү рен гән 

га мәл ләр кыл са гыз, Ми нем бар лык бо е рык ла рым ны һәм ка гый дә лә рем не үтә-
сә гез, Мин ми сыр лы лар ны за рар ла ган авы ру лар ның бер сен дә сез гә җи бәр мәм. 
Мин – Раб бы, сез нең са вык ты ру чы гыз!

27 Шун нан алар Элим гә ки леп җит те ләр. Ан да ун и ке су чы га на гы һәм үсеп 
уты ра тор ган җит меш хөр мә ага чы бар иде. Алар, ча тыр лар ко рып, су янын да 
ур наш ты лар.

* 15:23 Мара– яһүд чә «ачы» мәгъ нә сен дә. 
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Аллаһыныңисраилиләрнеризыкбеләнтәэминитүе

16 1 Ан на ры ис ра и ли ләр Элим нән юл га куз гал ды лар һәм Ми сыр дан чы гу ла-
ры ның икен че аен да, ай ның ун би шен че кө нен дә, Элим бе лән сСи най та вы 

ара сын да гы Син чү ле нә ки леп җит те ләр. 2 Чүл дә бар ха лык Му са бе лән Һа рун нан 
зар лан ды.

3 – Раб бы ның ку лы без не Ми сыр җи рен дә үтер сә, ях шы рак бу лыр иде, – ди де 
алар. – Ан да, ич ма са, ит са лын ган ка зан янын да утыр дык, туй ган чы аша дык. Ә 
сез без не шу шы чүл гә алып кил де гез, һәм би ре дә без ба ры быз да ач тан үлә чәк без.

4 Шул чак Раб бы әйт те Му са га:
– Ка ра гыз аны: Мин сез гә күк тән ик мәк яу ды рыр мын. Ха лык көн са ен чык сын 

һәм, кө не нә күп ме ки рәк бул са, шу ның ка дәр ге нә җый сын. Ми нем Ка нун бу ен ча 
га мәл кы лыр лар мы икән дип сы на мак чы мын алар ны. 5 Ә ал тын чы көн не алар ике 
көн гә җи тәр лек ри зык җы еп пе шер сен нәр.

6 Му са бе лән Һа рун бар лык ис ра и ли ләр гә әйт те ләр:
– Бү ген кич сез Раб бы ның сез не Ми сыр дан алып чы гу чы Зат икән ле ген бе лер сез, 

7 ә ир тә гә ир тән Аның шөһ рә тен кү рер сез, чөн ки сез Раб бы дан зар лан ды гыз, һәм 
ме нә Ул сез не ишет те. Ә без кем соң ул ка дәр – ник без дән зар ла на сыз?!

8 Му са та гын шу ны әйт те:
– Кич бе лән Раб бы сез гә ит җи бә рә чәк, ә ир тә бе лән сез гә күп ме ки рәк бул са, 

шул ка дәр ик мәк би рә чәк, чөн ки сез Аңар дан зар лан ды гыз, һәм Ул мо ны ишет те. 
Без кем соң?! Сез нең зар ла ну ы гыз без гә тү гел, ә Раб бы га кар шы.

9 Шул чак Һа рун га Му са әйт те:
– Бар лык Ис ра ил хал кы на: «Раб бы кар шы на чы гып ба сы гыз, чөн ки Ул сез нең 

зар ны ишет те», – дип әйт.
10 Һа рун Ис ра ил хал кы бе лән сөй ләш кән дә, ба ры сы да чүл гә та ба бо рыл ды, һәм 

шул чак бо лыт эчен дә Раб бы шөһ рә те пәй да бул ды.
11 Раб бы Му са га әйт те:
12 – Мин Ис ра ил хал кы ның зар лан га нын ишет тем. Алар га бо лай дип әйт: «Бү-

ген кич сез ит ашар сыз, ә ир тән ик мәк бе лән ту е ныр сыз һәм шул ча гын да Ми нем 
Раб бы Ал ла гыз бу лу ым ны аң лар сыз».

13 Шул кич не бү дә нә ләр өе ре очып ки леп ис ра и ли ләр сста нын кап лап ал ды, 
ә ир тә ге сен стан ның әйләнә-тирәсенә чык төш те. 14 Чык кү тә рел гәч, чүл дә юка 
кат лам бу лып бәс кә ох ша ган нәр сә ятып кал ды. 15 Мо ны кү реп, ис ра и ли ләр бер-
берсеннән:

– Бу ни соң? – дип со раш ты лар, чөн ки алар ның мон дый нәр сә не әле гә чә күр-
гән нә ре юк иде.

Му са алар га әйт те:
– Бу – ик мәк; аны сез гә Раб бы җи бәр де. 16 Ул «Һәр кем үзе нә күп ме ки рәк, шу-

ның ка дәр ге нә җый сын. Һәр кай сы гыз га и лә гез дә ге ке ше ба шы на бе рәр омер* 
җый сын» ди гән әмер бир де.

* 16:16 Омер– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 2,2 л. 
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17 Ис ра ил хал кы шу лай эш лә де дә: бе рәү лә ре ик мәк не күб рәк, икен че лә ре аз рак 
җый ды. 18 Үл чә гән дә исә, ик мәк һәр кем гә җи тәр лек ке нә бул ды – ар тып та кит мә-
де, җит ми дә кал ма ды. Һәр кем үзе нә җи тәр лек ка дәр ге нә җы еп ал ды.

19 – Җый ган ри зы гы гыз ны ир тә гә гә кал дыр ма гыз, – ди де алар га Му са.
20 Әм ма ке ше ләр аны тың ла ма ды лар; кай бер лә ре азык ны ир тән гә кал дыр ды, ә ул 

исә, кор т лап, ис лә нә баш ла ды. Шу ның өчен Му са ның алар га ачуы чык ты. 21 Ашый 
ал ган кү ләм дә ке ше ләр һәр ир тә дә ик мәк җый ды лар; көн дез ге эс се дә исә ри зык 
эреп юк ка чы га иде. 22 Ал тын чы көн не ке ше ләр ри зык ны ике тап кыр ар тыг рак – 
һәр кем гә ике шәр омер исә бен нән җый ды лар; һәм ха лык ның баш лык ла ры, Му са 
яны на ба рып, бу хак та сөй ләп бир де ләр. 23 Му са алар га әйт те:

– Мо ны Раб бы шу лай куш ты: ир тә гә – сшим бә, Раб бы га ба гыш лан ган из ге ял 
кө не. Бү ген күп ме те лә сә гез, шул ка дәр ри зык пе ше ре гез яки кай на ты гыз, ә ар тып 
кал га нын ир тә гә ге көн өчен сак ла гыз.

24 Ке ше ләр, Му са куш кан ча, кал ган бар нәр сә не ир тә гә гә ка дәр сак ла ды лар, 
һәм ул ри зык ис лән мә де дә, кор т ла ма ды да. 25 Җи ден че көн не Му са ха лык ка әйт те:

– Бү ген шул кал ган ри зык ны аша гыз, чөн ки бү ген – Раб бы га ба гыш лан ган ял 
кө не, сез нең бе ре гез дә кыр да бер ни тап ма я чак. 26 Ал ты көн дә ва мын да җы е гыз, ә 
җи ден че көн – ял кө не, шу ңа кү рә ул көн не җир дә ик мәк бул мас.

27 Шу лай да кай бе рәү ләр җи ден че көн не дә ри зык җы яр га бар ды лар, лә кин бер-
нәр сә дә тап ма ды лар. 28 Шул ча гын да Раб бы Му са га әйт те:

– Ми нем бо е рык ла рым ны һәм ка нун на рым ны сез кай чан га ка дәр ки ре ка гар сыз 
икән?! 29 Исе гез дә то ты гыз: Раб бы җи ден че көн не сез гә ял өчен бил ге лә де, шу ңа 
кү рә ал тын чы көн дә Ул ик мәк не ике көн гә җи тәр лек итеп җи бә рә. Җи ден че көн не 
һәр кай сы гыз үз то ра гын да бул сын, чык ма сын.

30 Шул рә веш ле, җи ден че көн дә ха лык ял ит те.
31 Әле ге ри зык ны Ис ра ил хал кы ман на* дип ата ды. Ул ак, ко ри андр ор лы гы на 

ох ша ган бу лып, тә ме бе лән бал лы юка көл чә не хә тер лә тә иде.
32 Му са әйт те:
– Раб бы ме нә бо лай бо ер ды: «Бу ри зык ны бер омер кү лә мен дә ки лә чәк бу ын нар 

өчен сак лап ка лы гыз. Шу ны кү реп, Ми сыр дан алып чык кан чак та, сез не чүл дә 
нәр сә бе лән ри зык лан ды ру ым ны бе лер ләр».

33 Му са Һа рун га әйт те:
– Чүл мәк ал да, шу ңа бер омер ман на са лып, Раб бы ал ды на куй, аны ки лә чәк 

бу ын нар өчен сак ла.
34 Раб бы Му са га ни чек куш кан бул са, Һа рун шу лай эш лә де дә: ман на ны ул сБо е-

рык лар сан ды гы* ал ды на куй ды. 35 Ха лык үзе ур на ша чак урын га – Кән ган җи ре нең 
чик лә ре нә ки леп җит кән че, кы рык ел дә ва мын да шу шы ман на бе лән тук лан ды. 
36 (Бер омер – эфа ның* ун нан бер өле ше.)

* 16:31 Манна– яһүд чә «нәр сә ул?» мәгъ нә сен дә. 
* 16:34 Боерыкларсандыгы– ягъ ни Ал ла һы сан ды гы (ка ра гыз: 25:10-16). 
* 16:36 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
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Кыядансубәрепчыгу

17 1 Раб бы куш кан ча, Ис ра ил хал кы, бер урын нан икен че урын га күчә-күчә, 
Син чү ле буй лап ал га ат ла ды. Ча тыр лар ко рып, алар Ре фи дим дә тук тал ды-

лар, әм ма ан да эчәр гә су бул ма ды. 2 Ха лык янә, Му са ны га еп ләп:
– Без гә эчәр гә су бир, – дип та ләп ит те.
– Сез әле ниш ләп ми не га еп ли сез? – ди де Му са. – Ни өчен сез Раб бы ны сы-

ный сыз?
3 Әм ма су сау дан га зап лан ган ке ше ләр Му са ны би тәр лә де ләр:
– Ни гә син без не Ми сыр дан алып чык тың? Ба ла ла ры быз һәм тер лек лә ре без 

бе лән бер гә су сыз лык тан үте реп бе те рер өчен ме?!
4 Му са Раб бы га ял ва рып әйт те:
– Бу ха лык бе лән ми ңа ниш ләр гә хә зер? Озак ла мый алар ми ңа таш атар!
5 Раб бы Му са га әйт те:
– Үзең бе лән бер ни чә Ис ра ил өл кә нен ияр теп һәм Нил ел га сы на сук кан та я-

гың ны то тып, ха лык ал ды на чык та юлың ны дә вам ит. 6 Мин исә Хо реб та гы кыя 
ба шын да си нең кар шы да ба сып то рыр мын. Та я гың бе лән кы я га су гу ың бу лыр, 
шун дук ан нан су бә реп чы гар, һәм ке ше ләр су сын на ры кан ган чы эчәр ләр.

Му са Ис ра ил өл кән нә ре күз ал дын да нәкъ шу лай эш лә де дә. 7 Бу урын Мас саһ* 
һәм Ме ри ба* дип атал ды, чөн ки Ис ра ил хал кы Му са ны га еп лә де һәм, Раб бы ны 
сы нап, әйт те: «Раб бы без нең бе лән ме, әл лә тү гел ме?»

Исраилиләрнеңамалыкыйларбеләнсугышы
8 Ама лы кый лар, Ре фи дим гә ки леп, Ис ра ил хал кы на һө җүм ит те ләр. 9 Һәм Му са 

Ешу а га әйт те:
– Ама лы кый лар га кар шы орыш ка чы гар өчен, ке ше ләр сай лап ал, ә мин ир тә гә, 

Ал ла һы ның та я гын то тып, тау ба шын да ба сып то рыр мын.
10 Ешуа Му са куш кан ча эш лә де – ама лы кый лар бе лән су гы шыр га кит те, ә Му са 

Һа рун һәм Хүр бе лән тау ба шы на мен де. 11 Му са кул ла рын кү тәр гән дә, яу да Ис ра ил 
хал кы өс тен лек ала, ә кул ла рын тө шер гән дә, ама лы кый лар җи ңә иде. 12 Му са ның 
кул ла ры ары гач, Һа рун бе лән Хүр, таш алып, аның яны на куй ды лар. Шун нан Му са 
таш ка утыр ды да Һа рун бер як тан, ә Хүр икен че як тан Му са ның кул ла рын то тып 
тор ды: аның кул ла ры ко яш бат кан чы кү тә рел гән хәл дә бул ды. 13 Шул рә веш ле, бу 
су гыш та Ешуа җиң де – ама лы кый лар ның ба ры сын да кы лыч тан уз дыр ды.

14 Шун нан соң Раб бы Му са га әйт те:
– Ке ше ләр хә те рен дә сак лан сын өчен, бу су гыш ту рын да язып кал дыр, һәм 

«Ама лы кый лар ның исе мен Мин дөнья йө зен нән юк итәр мен» ди гән сүз лә рем не 
Ешу а га җит кер.

15 Шун нан Му са, смәз бәх кор ды рып, аны «Раб бы – ми нем бай ра гым» дип ата ды 
16 һәм әйт те:

* 17:7 Массаһ– яһүд чә «сы нау» мәгъ нә сен дә. 
* 17:7 Мериба– яһүд чә «га еп ләү» мәгъ нә сен дә. 
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– Кул лар Раб бы тә хе те нә та ба су зыл ган иде. Раб бы ама лы кый лар ның ки лә чәк 
бу ын на ры бе лән һа ман су гы шып то ра чак.

ИтероныңМусагакиңәше

18 1 Мидь ян ка һи не Ите ро, Му са ның кай на та сы, Ал ла һы ның Му са һәм Ис ра ил 
хал кы өчен кыл ган бар лык га мәл лә ре, шу лай ук Раб бы ның Ис ра ил хал кын 

Ми сыр дан ни чек алып чы гуы ту рын да ишет те. 2-3 Му са үзе нең ха тыны Сип по ра ны 
өе нә кай та рып җи бәр гән, һәм Ите ро аны, шу лай ук аның ике уг лын үз яны на ка бул 
ит кән иде. Угыл ла ры ның бе рен че се Гер шом исем ле иде, чөн ки Му са: «Бу чит-ят 
җир дә мин кил ме шәк мен», – дип әй т кән иде, 4 ә икен че се нең – Эли гы зыр* иде, 
чөн ки Му са: «Ми нем атам ның Ал ла сы ми ңа бу лыш ты һәм ми не фир га вен кы лы-
чын нан кот кар ды», – дип әй т кән иде.

5 Кай на та сы Ите ро, Му са ның ха ты нын һәм угыл ла рын ияр теп, чүл гә, Ал ла һы 
та вы янын да ур наш кан Му са ста ны на кил де һәм:

6 – Мин, кайнатаң Ите ро, ха ты ның һәм ике уг лың бе лән си нең яны ңа кил дем, – 
дип, Му са га хә бәр итәр гә куш ты.

7 Му са, кай на та сы кар шы на чы гып, ба шын иде дә аны үп те. Ир ләр бер-берсеннән 
хәл-әхвәл со раш ты лар, ан нан ча тыр эче нә кер де ләр. 8 Му са Ите ро га барысын-ба-
рысын – Ис ра ил хал кы өчен Раб бы ның фир га вен бе лән ми сыр лы лар га ни-нәрсә 
эш лә ве, юл да ки чер гән авыр лык лар һәм Раб бы ның ис ра и ли ләр не ни чек кот ка руы 
ту рын да сөй ләп бир де. 9 Ис ра и ли ләр не ми сыр лы лар ку лын нан кот ка ру ха кы на 
Раб бы кыл ган иге лек ләр ту рын да ише теп, Ите ро бик шат лан ды.

10 – Раб бы га дан бул сын! – ди де ул. – Сез не ми сыр лы лар вә фир га вен ку лын нан 
йо лып ал ды һәм ха лык ны Ми сыр изү ен нән азат ит те Ул. 11 Хә зер мин Раб бы ның 
бар лык илаһ лар дан өс тен бу лу ын бе ләм, чөн ки шу шы эш ләр не Ул ми сыр лы лар 
Ис ра ил хал кы бе лән дор фа кы лан ган га эш лә де!

12 Ан на ры Ите ро Ал ла һы га кор бан нар ки тер де, соң рак бар лык Ис ра ил өл кән нә ре 
бе лән бер гә Һа рун да кил де, һәм алар, Му са ның кайнатасына ку шы лып, Ал ла һы 
кар шын да кор бан ашы аша ды лар.

13 Икен че көн не Му са хө кем эш лә ре бе лән мәш гуль бул ды, һәм ха лык кө не буе 
аның янын да ая гү рә ба сып тор ды. 14 Му са ның ха лык бе лән шу шы рә веш ле эш лә-
вен кү реп, Ите ро со ра ды:

– Ни өчен ха лык бе лән шу лай мө га мә лә кы ла сың?! Ниш ләп үзең ге нә хө кем 
итә сең, ә бар ча ке ше ләр кө но зын си нең ал да аяк өс те то ра лар?!

15 Му са кайнатасына бо лай җа вап кай тар ды:
– Алар ми нем ян га Ал ла һы ның хө ке мен со рар га ки лә ләр. 16 Бе рәр че те рек ле хәл 

бул ган да, алар ми ңа ки лә ләр; мин исә алар ара сын да гы бә хәс ләр не хәл итәм һәм 
ке ше ләр гә Ал ла һы ка гый дә лә рен һәм ка нун на рын җит ке рәм.

17 Му са ның кай на та сы әйт те:
– Бо лай эш ләр гә яра мый. 18 Бу си нең бе рү зе ңә ге нә бик авыр эш. Син мо ны ял гы-

зың гы на баш ка ра ал мый сың – үзең дә, ха лык та тал чы гып бе тә чәк! 19 Ки ңә шем не 

* 18:4 Элигызыр– яһүд чә «ми ңа Ал ла һы бу лы ша» мәгъ нә сен дә. 
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тың ла, һәм Ал ла һы гел си нең ян да бул сын! Ал ла һы ал дын да син шу шы ха лык ның 
ара даш чы сы бул, алар ның бә хәс лә рен Аңа җит кер. 20 Бу ке ше ләр гә Ал ла һы ка гый-
дә лә рен вә ка нун на рын өй рәт һәм алар га ни чек яшәр гә, нәр сә эш ләр гә ки рәк ле ген 
аң лат. 21 Ис ра и ли ләр ара сын нан сә ләт ле, Ал ла һы дан кур кып, Аны хөр мәт итү че 
һәм риш вәт ал мау чы ыша ныч лы ке ше ләр сай лап ал да ха лык өс тен нән кү зә теп 
то ру чы мең баш ла ры, йөз баш ла ры, ил ле баш ла ры һәм хәт та ун баш ла ры бил ге лә. 
22 Нәкъ ме нә шу лар ха лык ның дәгъ ва ла рын тик шер сен нәр. Ин де мәсь ә лә бик җит-
ди икән, ки ңәш кә си ңа кил сен нәр, ә җи ңел мәсь ә лә ләр не үз лә ре хәл ит сен нәр. 
Шул ча гын да си ңа җи ңел гә рәк ту ры ки лер – эшең нең бер өле шен алар баш ка рыр. 
23 Әгәр шу лай эш лә сәң, әгәр Ал ла һы шу ны эш ләр гә куш са, син үз ва зый фа ла рың-
ны баш ка ра алыр сың, ки лү че ләр дә өй лә ре нә ты ныч кү ңел бе лән кай тып ки тәр.

24 Му са кайнатасының сү зен тың ла ды һәм шу лай эш лә де. 25 Ул, бар лык Ис ра ил 
хал кы ара сын нан сә ләт ле ке ше ләр не сай лап алып, алар ны мең, йөз, ил ле һәм ун 
ке ше өс тен нән баш лык итеп бил ге лә де. 26 Бу ке ше ләр һәр ва кыт ха лык хө кем че лә ре 
бул ды лар; җит ди мәсь ә лә ләр бе лән алар Му са яны на кил де ләр, ә җи ңел мәсь ә лә-
ләр не үз лә ре хәл ит те ләр.

27 Ан на ры Му са кай на та сы бе лән хуш лаш ты, һәм Ите ро үз җи ре нә кай тып кит те.

АллаһыныңСинайтавындаисраилиләргәкүренүе

19 1-2 Ми сыр дан ки тү лә ре нең өчен че аен да, ай ның бе рен че кө нен дә Ис ра ил 
хал кы Си най чү ле нә ки леп җит те; Ре фи дим нән ки теп, би ре дә тук тал ган-

нан соң, тау кар шын да гы бер урын да ча тыр ла рын кор ды. 3 Му са Ал ла һы хо зу ры на 
тау га мен де, һәм Раб бы тау дан аңа бо лай дип сүз кат ты:

– Ягъ куб то кы мы на, ягъ ни Ис ра ил хал кы на әйт: 4 «Ми сыр хал кы на Ми нем ни-
ләр кыл га ным ны һәм сез не, бөр кет ка нат ла ры на утыр т кан дай, Ми сыр дан Үз яны ма 
алып кил гә нем не күр де гез. 5 Хә зер, әгәр Ми ңа ту лы сын ча буй сын са гыз һәм Ми нем 
бе лән тө зе гән ки ле шү гә туг ры лык сак ла са гыз, баш ка ха лык лар ара сын нан Мин 
сай лап ал ган ха лык бу лыр сыз. Бө тен җир – Ми не ке, 6 ә сез Ми нем өчен сру ха ни лар 
пат ша лы гы, из ге ха лык бу лыр сыз». Ми нем шу шы сүз лә рем не ис ра и ли ләр гә җит кер.

7 Шун нан соң Му са тау дан төш те һәм, ха лык ның өл кән нә рен җы еп, Раб бы куш-
кан нар ның һәм мә сен алар га җит кер де. 8 Бар ха лык бер та выш тан:

– Без Раб бы әй т кән нәр нең ба ры сын да үтәр без, – дип җа вап кай тар ды.
Му са ха лык ның җа ва бын Раб бы га иреш тер де.
9 Раб бы Му са га:
– Ха лык Ми нем бе лән сөй лә шү ең не ишет сен һәм си ңа һәр ва кыт ышан сын өчен, 

Мин си нең ян га куе бо лыт эчен дә ки лер мен, – ди де.
Ке ше ләр нең нәр сә әй т кә нен Раб бы га сөй ләп бир гән нән соң, 10 Раб бы Му са га 

бо лай ди де:
– Ха лык яны на бар! Бү ген һәм ир тә гә алар ны из ге лән дер! Ке ше ләр үз лә ре нең ки-

ем нә рен юсын нар һәм 11 өчен че көн гә әзер бу лып тор сын нар: Мин бө тен ха лык ның 
күз ал дын да Си най та вы на тө шәр мен. 12-13 Син тау ти рә ли сы зык сыз да ха лык ка 
әйт: «Сак бу лы гыз! Тау га кү тә рел мә гез, хәт та тау итә ге нә дә якын лаш ма гыз. Тау-
га орын ган җан ия се – ке ше ме ул, хай ван мы – үлем җә за сы на тар ты лыр га ти еш: 
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аны таш яки ук атып үте ре гез, тик кул бе лән ка гыл ма гыз». Ха лык мө гез быр гы 
кыч кыр т кан ны көт сен, ба ры тик шун нан соң гы на алар тау га кү тә ре лә алыр лар.

14 Му са тау дан төш те дә ха лык ны из ге лән дер де. Ке ше ләр үз ки ем нә рен юды лар. 
15 Му са ха лык ка:

– Бер се көн гә әзер бу лып то ры гыз, аңар чы ха тын на ры гыз бе лән якын лык кыл-
ма гыз, – дип әй теп куй ды.

16 Өчен че көн не ир тән тау га куе бо лыт төш те, күк күк рәп, яшен яшь нә де һәм 
быр гы ның ко лак яр гыч та вы шы ише тел де – стан да гы ха лык кур ка кал ды. 17 Шул-
ва кыт Му са ке ше ләр не, Ал ла һы бе лән оч ра шыр га дип, стан нан алып чык ты, һәм 
алар тау итә ге яны на ки леп бас ты лар. 18 Си най та вы тө тен гә кү мел де, чөн ки Раб-
бы тау га ут эчен дә төш те. Тау дан, мич тән чык кан сы ман, тө тен бөр ке лә иде. Тау 
то таш тан сел ке неп тор ды. 19 Быр гы та вы шы көчәйгәннән-көчәя бар ды. Шул чак 
Му са Ал ла һы га мө рә җә гать ит те, һәм Ал ла һы, күк күк рә теп, аңа җа вап кай тар ды. 
20 Раб бы Си най та вы ның ба шы на төш те һәм Му са ны Үз яны на ча кыр ды. Шун нан 
Му са тау га кү тә рел де.

21 Раб бы Му са га әйт те:
– Ас ка төш тә ха лык ны ки сәт: Ми не кү рер гә дип аш кын ма сын нар, югый сә кү-

бе се үләр. 22 Хәт та Ми ңа якын ла шыр га җы ен ган ру ха ни лар да үз лә рен пакь ләр гә 
ти еш; пакь лә мә сә ләр, алар ны да һә лак итәр мен.

23 – Ха лык Си най та вы на ме нә ал мый, – ди де Му са. – Син бит тау ти рә ли сы зык 
сы зар га һәм шул җир не из ге дип исәп ләр гә куш тың.

24 – Ас ка төш, – дип җа вап кай тар ды Раб бы, – һәм би ре гә Һа рун ны алып мен. 
Әм ма ру ха ни лар һәм ха лык Ми нем ян га тау га ме нәр гә аш кын ма сын, юк са Мин 
алар ны җә за лар мын.

25 Му са ас ка – ха лык яны на тө шеп, бо лар ның ба ры сын да алар га сөй ләп бир де.

Унбоерык

20 1 Шул чак Ал ла һы тү бән дә ге сүз ләр не әйт те:
2 – Мин – сез не Ми сыр дан, кол лык йор тын нан кот кар ган Раб бы Ал ла гыз.

3 Сез дә Мин нән баш ка ал ла лар бул ма сын.
4 Үзе гез гә һич нин ди пот лар яса ма гыз. Юга ры да, күк тә, һәм тү бән дә, җир дә, яи сә 

җир ас ты су ла рын да бул ган нәр сә ләр гә ох ша тып, сын-сурәтләр яса ма гыз. 5 Алар га 
та бын ма гыз, сәҗ дә кыл ма гыз, чөн ки Мин, сез нең Раб бы Ал ла гыз, ба ры тик Үзе-
мә ге нә туг ры бу лып ка лу ны та ләп итү че Затмын. Мин нән йөз чө ер гән ата ла ры-
ның гө наһ ла ры өчен өчен че, дүр тен че бу ын га ча ба ла ла ры на җә за бирүчемен. 6 Ә 
Ми не ярат кан һәм әмер лә рем не үтә гән нәр нең ме ңен че бу ы ны на ка дәр мәр хә мәт 
күрсәтүчемен.

7 Раб бы Ал ла гыз ның исе мен ки рәк мәс кә тел гә ал ма гыз: Аның исе мен ки рәк-
мәс кә тел гә ал ган ке ше гә Раб бы җә за бир ми кал мас.

8 Шим бә көн не из ге көн бу ла рак бил ге ләп үте гез. 9 Ал ты көн дә ва мын да бө тен 
эш лә ре гез не эш лә гез, 10 ә җи ден че көн – Раб бы Ал ла гыз га ба гыш лан ган ял кө не. 
Ул көн не сез гә эш ләр гә яра мый – үзе гез дә, угыл-кызларыгыз да, ир вә хатын-
кыз кол ла ры гыз да, шә һәр лә ре гез дә ге кил ме шәк ләр дә, тер ле ге гез дә эш лә мә сен. 
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11 Чөнки Раб бы, ал ты көн буе эш ләп, күк не, җир не, диң гез не һәм ан да бул ган 
бар лык нәр сә ләр не бул дыр ды, ә җи ден че көн не ял ит те. Шу ңа кү рә шим бә көн не 
Раб бы мө ба рәк кыл ды. Аны из ге бер көн итә рәк аер ды.

12 Ата-анаңны хөр мәт ит. Шу лай эш лә сәң, Раб бы Ал лаң си ңа би рә се җир дә го-
ме рең озын бу лыр.

13 Ке ше үтер мә.
14 Зи на кыл ма.
15 Ур лаш ма.
16 Якы ны ңа кар шы ял ган ша һит лык ит мә.
17 Баш ка бе рәү нең өе нә, ха ты ны на, ир яки хатын-кыз ко лы на, үге зе нә яки ишә-

ге нә – го му мән, ке ше ма лы на нә фе сең не суз ма.

ИсраилиләрнеңАллаһыданкуркуы
18 Күк күк рә вен һәм мө гез быр гы та вы шын ише теп, яшен яшь нә вен һәм тө тен ле 

тау ны кү реп, ке ше ләр, кур ку дан калтырана-калтырана, арт ка чи ген де ләр. 19 Ха-
лык Му са га:

– Без гә син сөй лә, ә без си не тың лар быз; Ал ла һы сөй ләш мә сен без нең бе лән, 
югый сә үләр без, – ди де.

20 Ха лык ка җа вап итеп, Му са бо лай ди де:
– Ку рык ма гыз! Ал ла һы сез не сы нар га дип, һәм сез, Аны хөр мәт итеп, гө наһ 

кыл ма сын дип кил де.
21 Ха лык тау дан ерак та рак тор ды, Му са исә эчен дә Ал ла һы бул ган ка ра бо лыт ка 

та ба юнәл де.

Мәзбәхтурындагыканун
22 Шул ва кыт Раб бы Му са га әйт те:
– Ис ра и ли ләр гә сү зем не җит кер: «Күк тән то рып, сез нең бе лән ни чек сөй ләш кә-

нем не күр де гез; 23 шу лай бул гач, Ми нем ян га кө меш тән яки ал тын нан пот лар ясап 
куй ма гыз. 24 Сез Ми ңа туф рак тан мәз бәх яса гыз, үзе гез нең вак һәм эре тер ле ге гез-
не ту ла ем ян ды ру вә ста ту лык кор ба ны итеп шун да ян ды ры гыз. Исе мем не хөр мәт 
итү өчен бил ге лән гән һәр урын га ки леп, Мин сез гә Үзем нең фа ти хам ны би рер мен. 
25 Ми нем өчен мәз бәх не таш тан яса ган оч рак та, шо мар тыл ган таш кул лан ма гыз; 
таш ны кис кеч бе лән эш кәрт сә гез, мәз бәх не нә җес ләү* бу лыр. 26 Мәз бәх кә бас кыч-
тан ме нәр лек бул ма сын, югый сә ки ем ас тын да шә рә уры ны гыз кү ре нер».

Коллартурындагыканун

21 1 Син ха лык ка җит ке рер гә ти еш ле ка нун нар ме нә шу лар: 2 «Әгәр гый б ри не 
кол итеп ала сың икән, ул ал ты ел хез мәт ит сен дә җи ден че ел да йо лым тү лә ми 

ге нә ирек кә чык сын. 3 Ул ке ше ял гыз чак та кол бул ган икән, ирек кә дә берүзе ге нә 
кит сен; әгәр кол өй лән гән ке ше бул ган икән, ирек кә ха ты ны бе лән бер гә чык сын 
ул. 4 Әгәр кол өй лән мә гән бу лып, аны ху җа сы өй лән дер сә һәм ха ты ны ма лай лар 

* 20:25 Нәҗес– ди ни мәгъ нә дә пыч рак, шак шы бу лу. 



128

Чы гыш 21

яки кыз лар ту дыр са, ха тын үзе дә, аның ба ла ла ры да ху җа ны кы бу лып исәп лә нә. 
Ә кол үзе ирек кә чы га ала.

5 Әгәр кол: „Мин үзем нең ху җам ны, ха ты ным ны һәм ба ла ла рым ны яра там, ми-
нем ирек кә чы га сым кил ми“, – ди сә, 6 ху җа шул ко лын хө кем че хо зу ры на алып 
бар сын һәм, аны ишеккә яки ишек яңа гы на те рә теп, ко ла гын без бе лән тиш сен. 
Шун нан ул го мер лек кә ху җа сы ның ко лы бу лып ка лыр.

7 Әгәр бе рәү үзе нең кы зын кол лык ка сат кан икән, кыз ны азат итү шар ты ир-ат 
кол лар ны азат итү ке бек тү гел. 8 Әгәр кыз ның ху җа сы, аны ха тын лык ка алыр га 
те ләп тә, со ңын нан аңар дан гай рә те чик сә, кыз ны йо лып алыр га те ләү че гә ул үзе-
нең ри за лы гын бир сен, әм ма чит ха лык ке ше се нә са тар га аның хо ку кы юк, чөн ки 
кыз бе лән ул дө рес лек бу ен ча мө га мә лә кыл ма ган са на ла. 9 Әгәр ху җа кол кыз ны 
уг лы на ха тын итеп ала икән, ул аны үз кы зы итеп ка бул кыл сын. 10 Әгәр ху җа үзе нә 
икен че ха тын ал са, бе рен че сен ул азык тан да, кием-салымнан да, җен си якын лык-
тан да мәх рүм ит мәс кә ти еш. 11 Шу шы өч нәр сә не эш лә ми икән, әле ге ха тын аңа 
ак ча тү лә ми ге нә ирек кә чы га ала.

Үтерүһәмбашкаҗитдиҗинаятьләртурындагыканун
12 Әгәр ке ше, кем гә дә бул са су гып, аны үте рә икән, ул үзе дә үлем гә ду чар ите-

лер гә ти еш. 13 Әгәр ке ше кем не дә бул са ял гыш лык бе лән үте рә икән (Ал ла һы шу-
лай их ты яр кы ла икән), ул ке ше Мин сез гә бил ге ләп ку я чак урын га ка ча ала. 14 Ә 
ин де ал дан уй лап, мә кер бе лән кем не дә бул са үте рә икән, хәт та Ми нем мәз бә хем 
янын да як лау эз лә сә дә, үте ре лер гә ти еш.

15 Ата сы на яки ана сы на кул кү тәр гән һәр кем нең җә за сы – үлем дер.
16 Ке ше не ур лап сат кан яи сә ур лан ган ке ше не яше реп тот кан адәм үлем җә за-

сы на тар ты лыр га ти еш.
17 Ата сын яки ана сын хур ла ган ке ше үлем җә за сы на тар ты лыр га ти еш.
18 Әгәр ике ке ше та ла шып, бер се икен че се нә таш яи сә йод рык бе лән сук са, һәм 

те ге ке ше үл мә сә, әм ма аңа урын өс тен дә ятар га, дә ва ла ныр га ту ры кил сә, 19 шун-
нан соң те ре леп, та як яр дә мен дә йөр сә, сук кан ке ше җә за га тар ты лыр га ти еш 
тү гел: им гән гән ке ше гә ул авы рып ят кан ва кы ты өчен һәм дә ва ла ну чы гым на ры 
өчен тү лә сен.

20 Әгәр ху җа ке ше үзе нең ко лын яки хез мәт че хатын-кызын та як бе лән кый нап 
үтер сә, үте рү че җә за алыр га ти еш. 21 Ә ин де кый нал ган кол та гын бер яи сә ике көн 
яшә сә, кол ның үле ме өчен ху җа сы җә за га тар ты лыр га ти еш тү гел, чөн ки кол – ху-
җа сы ның шәх си мил ке дер.

22 Ке ше ләр су гыш кан да, бер се йөк ле ха тын га сук са, һәм нә ти җә дә аның ба ла сы 
ва кы тын нан элек ту са, әм ма баш ка төр ле зы ян кил мә сә, га еп ле ке ше ак ча тү ләр гә 
ти еш; күп ме тү ләр гә икән ле ген әле ге ха тын ның ире һәм хө кем че ләр хәл итә. 23 Ха-
тын га нин ди зы ян ки те рел сә, шун дый ук җа вап кай та ры лыр га ти еш: җан га – җан, 
24 күз гә – күз, теш кә – теш, кул га – кул, аяк ка – аяк, 25 пе шү гә – пе шү, җә рә хәт-
кә – җә рә хәт, им гә нү гә – им гә нү.

26-27 Әгәр ху җа ке ше, кол ир яки хез мәт че хатын-кызга су гып, аның кү зен су кы-
рай т са, ул аны ирек кә җи бәр сен, чөн ки ирек кә җи бә рү – күз өчен тү лән гән бә я дер. 
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Әгәр ху җа сы, су гып, кол ның те шен сын дыр са, ул аны шу лай ук ирек кә җи бәр сен, 
чөн ки ирек кә җи бә рү – теш өчен тү лән гән бә я дер.

Хуҗаныңҗаваплылыгытурындагыканун
28 Әгәр кем нең дә бул са үге зе ир-ат яки хатын-кызны сө зеп үтер сә, ул үгез не 

таш лар атып үте ре гез һәм аның итен аша ма гыз. Ә үгез нең ху җа сы җә за га тар ты-
лыр га ти еш тү гел. 29 Әгәр үгез элек тә кем не дер сөз гән, һәм мо ның өчен ху җа сы 
ки сә тел гән бул са, лә кин үгез та гын, ирек кә чы га ры лып, кем не бул са да үтер сә, 
ул үгез не таш атып үте рер гә, ә ху җа сын үлем җә за сы на тар тыр га ки рәк. 30 Әм ма 
үгез сө зеп үтер гән ке ше нең гаи лә се ак ча алыр га ри за лаш са, үгез ху җа сы үзе нең 
җа нын йо лып алыр га мөм кин: әле ге гаи лә ан нан күп ме со ра са, ул шул ка дәр ак-
ча би рер гә ти еш. 31 Әгәр үгез бе рәр се нең уг лын яки кы зын сө зә икән, шу шы ук 
ка нун кул ла ны ла. 32 Әгәр үгез ир-ат яки хатын-кыз за тын нан бе рәр кол ны сө зеп 
үтер сә, үгез ху җа сы кол ху җа сы на утыз шә кыл* кө меш би рер гә, ә үгез таш лар 
атып үте ре лер гә ти еш.

33 Әгәр кем дә бул са кое кап ка чын ач са һәм аны яп ма са яи сә чо кыр казыса һәм 
аны кап ла ма са, һәм шул чо кыр га баш ка бе рәү нең үге зе яки ишә ге төш сә, 34 ул ке-
ше аның ха кын хай ван ху җа сы на тү ләр гә ти еш; шун нан соң хай ван ның үләк сә се 
тү ләү че дә ка ла.

35 Әгәр бе рәү нең үге зе икен че ке ше нең үге зен сө зеп үте рә икән, үгез ху җа сы, 
исән кал ган үгез не са тып, ак ча сын ур та лай бүл сен һәм үл гән үгез нең гәү дә сен дә 
ур та лай бүл сен. 36 Әгәр үгез нең элек тә баш ка хай ван ны сөз гә не мәгъ лүм бул са, 
үгез ху җа сы аны ирек кә чы га ру да га еп лә нә һәм хай ван өчен хай ван бе лән тү ләр-
гә – үз үге зен үл гән үгез өчен би рер гә ти еш; хай ван ның үләк сә се тү ләү че дә ка ла.

Гаепөчентүләүтурындагыканун

22 1 Кем дә бул са үгез яки са рык ур лап суй са яки сат са, ур ла ган бер үгез өчен – 
биш үгез, ә бер са рык өчен дүрт са рык тү ләр гә ти еш. 2-4 Ур ла ган хай ван 

бә я сен тү ләр гә ти еш ул. Әгәр аның бер нин ди мал-мөлкәте юк икән, кол лык ка са-
ты лыр га ти еш. Әгәр ур лан ган хай ван ны ур лау чы да те ре ки леш тап са лар, ур ла ган 
ке ше хай ван ху җа сы на ур лан ган бер баш хай ван өчен – үгез ме, ишәк ме, са рык мы 
ул – ике шәр баш итеп тү ләр гә ти еш.

Әгәр ка рак төн лә өй гә ке рер гә ма таш кан да бә реп үте ре лә икән, аның үле мен дә 
бер кем дә га еп лән ми; ин де бу хәл көн дез бул са, аны үтер гән ке ше га еп ле са на ла.

5 Әгәр кем дә бул са үзе нең хай ван на рын үз кы рын да яи сә йө зем бак ча сын да 
йөрт сә, һәм әле ге хай ван нар, икен че бе рәү нең җи ре нә ке реп, аш лы гын аша са, 
ки тер гән зы ян өчен ул үзе нең кы рын да яки йө зем бак ча сын да өл гер гән иң ях шы 
уңыш ны би рер гә ти еш.

6 Кем дә бул са, үз кы рын да гы чә неч ке ле ку ак лар ны ян ды ру өчен, ут як са, һәм 
бу ут, та ра лып, баш ка бе рәү нең аш лык чү мә лә лә рен, урыл ма ган иген нә рен яи сә 
бө тен ба су ын ян дыр са, ут як кан ке ше ян ган аш лык ха кын тү ләр гә ти еш.

* 21:32 Шәкыл– 10 гр. 
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7 Әгәр бе рәү үзе нең якы ны на ак ча яи сә әй бе рен сак лар га би реп то рып, бу ак ча 
яки әй бер шул ке ше нең өен нән ур лан са, то тыл ган оч рак та, ур лан ган мал ның бә-
я сен ка рак ике лә тә кай та рыр га ти еш. 8 Әгәр ка рак ны та ба ал мый лар икән, йорт 
ху җа сы, хө кем че хо зу ры на ки леп, якы ны ның әй бер лә ре нә кул суз ма вы ту рын да 
бел де рер гә ти еш.

9 Әгәр ике ке ше үгез, ишәк, са рык, кием-салым яи сә югал ган бе рәр әй бер ту-
рын да бә хәс ләш сә һәм бер се: „Бу ми не ке“, ә икен че се: „Юк, бу ми не ке“, – дип 
әй т сә, ике се дә хө кем че хо зу ры на ки лер гә ти еш ләр. Хө кем че кем нең га еп ле бу-
лу ын ачык лый да, га еп ле ке ше га еп се зе нә әй бер бә я сен ике тап кыр арт ты рып 
тү ләр гә ти еш бу ла.

10 Кем дә бул са бе рәү якы нын нан үзе нең ишә ген, үге зен, са ры гын яи сә нин ди 
дә бул са баш ка хай ва нын сак лап то ру ны үтен сә, ә шул ва кыт эчен дә хай ван үл-
сә, им гән сә яки, бер кем күр мә гән дә, аны ку ып алып кит сә ләр, 11 сак лау чы ке ше 
хай ван ны ур ла ма вы ту рын да Раб бы ал дын да ант итәр гә, хай ван ху җа сы исә бу 
ан т ны ка бул итәр гә ти еш. Шу лай бул ган да, бу хай ван өчен ху җа га хак тү лән ми. 
12 Әгәр сак лау чы ке ше әле ге хай ван ны үзе ур ла ган икән, ул аның өчен ху җа га тү-
ләр гә ти еш. 13 Ин де хай ван ны ерт кыч җән лек бо тар ла ган икән, дә лил рә ве шен дә 
хай ван ның үләк сә сен ки тер сен – бо тар лан ган хай ван өчен ху җа сы на ул тү ләр гә 
ти еш бул мый.

14 Әгәр бе рәү, фай да ла ну өчен, якы нын нан хай ван алып то ра икән, ху җа сы бул-
ма ган да, бу хай ван им гән сә яки үл сә, алып то ру чы бу хай ван өчен якы ны на тү ләр гә 
ти еш. 15 Әгәр хай ван янын да ху җа сы да бул са, әле ге ке ше аңа тү ләр гә ти еш тү гел. 
Әгәр хай ван нан фай да ла нып тор ган өчен ак ча тү лән гән икән, ху җа га баш ка ча тү-
лә нер гә ти еш тү гел.

Әхлактурындагыканун
16 Әгәр бер ир ке ше ярә шел мә гән гыйф фәт ле кыз ны ал дап, аның бе лән якын-

лык кы ла икән, ул, кыз ның ата сы на мә һәр тү ләп, кыз ны ха тын лык ка алыр га ти еш. 
17 Әгәр ата сы үзе нең кы зы на бу ке ше гә ки яү гә чы гар га рөх сәт бир ми икән, те ге ир 
ке ше ул кыз өчен ак ча ны ба ры бер тү ләр гә ти еш.

18 Хатын-кыз кү рә зә лек итә икән, аны исән кал дыр ма гыз.
19 Кем дә бул са хай ван бе лән якын лык кы ла икән, ул ке ше үлем җә за сы на тар-

ты лыр га ти еш.
20 Баш ка илаһ ка кор бан ки те рү че те лә сә кем юк ите лер гә ти еш; ба ры тик Раб-

бы га гы на кор бан ки те ре гез.
21 Сез кил ме шәк ләр бу лып Ми сыр җи рен дә яшә де гез, шу ңа кү рә чит тән кил гән 

ке ше ләр бе лән на чар мө га мә лә кыл ма гыз һәм алар ны җә бер лә мә гез.
22 Тол ха тын ны, ятим не җә бер лә мә гез. 23 Әгәр алар га җә бер кыл са гыз, алар Ми-

ңа ял ва рыр лар, һәм Мин алар ның фө рь яд ла рын ише тер мен. 24 Шул ча гын да Мин, 
ачу ым чы гып, сез не кы лыч бе лән үте рер мен, һәм сез нең ха тын на ры гыз – тол, ә 
ба ла ла ры гыз ятим ка лыр.
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25 Әгәр Ми нем хал кым нан кем дер яр лы бу лып, сез аңа әҗәт кә ак ча би реп то ра сыз 
икән, ри ба чы* бул ма гыз, аңар дан ри ба* ал ма гыз. 26 Әгәр кем нән дә бул са рә һен* итеп 
өс ки е мен ала сыз икән, ко яш ба е ган чы, аны ху җа сы на кай та рып би ре гез, 27 чөн ки 
бу ки ем – ул ке ше нең бер дән бер яп ма сы: шул ки е ме бул ма са, йок ла ган да нәр сә 
ябы ныр?! Әгәр ул Ми ңа ял вар са, Мин аны ише тер мен, чөн ки Мин мәр хә мәт ле.

28 Ал ла һы ны яман ла ма гыз, хал кы гыз ның ида рә че сен кар га ма гыз.
29 Уңы шы гыз ны һәм шә ра бы гыз ны Ми ңа тәкъ дим итәр гә соң гар ма гыз.
Үзе гез нең бе рен че ир ба ла ла ры гыз ны Ми ңа тап шы ры гыз. 30 Сы ер ның бе рен че 

бу лып ту ган үгез бо за вын, са рык ның бе рен че бу лып ту ган ир кәк бә рә нен Ми ңа 
тап шы ры гыз. Алар җи де көн әни лә ре бе лән тор сын нар, ә си ге зен че көн дә алар ны 
Ми ңа би ре гез.

31 Сез – Ми нем из ге хал кым: кыр гый җән лек ләр бо тар ла ган хай ван итен аша-
ма гыз, аны эт ләр гә таш ла гыз.

Гаделлектурындагыканун

23 1 Гай бәт та рат ма гыз; ял ган ша һит лык би реп, яман ке ше гә яр дәм ит мә гез. 
2 Ке ше ләр нең күп че ле ге на чар лык эш лә сә, алар га ияр мә гез; мәх кә мә дә ша-

һит лык бир гән дә, күп че лек кә ия реп, га дел лек не боз ма гыз. 3 Дәгъ ва сын бел дер гән 
яр лы ке ше гә өс тен лек күр сәт мә гез.

4 Әгәр адаш кан үгез яки ишәк не күр сәң, ху җа сы си нең дош ма ның бул са да, аны 
ху җа сы на кай та рып бир. 5 Әгәр дош ма ның ның ишә ге йөк авыр лы гын нан җир гә 
егы ла икән, алар ны авыр хәл дә кал дыр ма, яр дәм ит.

6 Мәх кә мә дә яр лы ке ше гә ка ра та га дел сез лек күр сәт мә гез. 7 Ял ган нан ка чы гыз; 
га еп сез һәм хак лы бул ган ны үлем гә ду чар ит мә гез, чөн ки Мин шун дый яман лык-
ны эш лә гән ке ше не ак ла ма я чак мын. 8 Риш вәт ал ма гыз, чөн ки риш вәт күз ле ләр не 
су кы рай та һәм га еп сез ләр не ха рап итә.

9 Чит тән кил гән ке ше не кы ер сыт ма гыз: чит тән ки леп ур наш кан ке ше нең кү ңе лен 
сез бе лә сез, чөн ки үзе гез дә Ми сыр җи рен дә кил ме шәк бу лып яшә де гез.

Җиденчеелһәмшимбәкөн
10 Үз җи ре гез гә ал ты ел буе аш лык чә че гез һәм уңыш җы е гыз. 11 Ә җи ден че ел-

ны җир не эш кәр т мә гез, аңа ял би ре гез. Хал кы гыз ара сын да гы яр лы лар ан да гы 
аш лык ны җы еп ал сын, ә алар дан кал га ны бе лән ерт кыч җән лек ту ен сын. Йө зем 
бак ча ла ры һәм зәй түн агач ла ры бе лән дә нәкъ шу лай эш ите гез.

12 Ал ты көн эш лә гез, ә җи ден че көн не эш лә мә гез: үгез лә ре гез һәм ишәк лә ре гез 
ял ит сен нәр, шу лай ук кол ла ры гыз ның угыл ла ры һәм чит тән кил гән ке ше ләр дә 
ару-талчыгудан арын сын нар.

13 Сез гә әй т кән һәр сү зе мә игъ ти бар лы бу лы гыз! Баш ка илаһ лар ның исем нә рен 
ис кә тө шер мә гез, алар ны сез нең авы зы гыз дан ишет мә сен нәр.

* 22:25 Рибачы– про цен т ка ак ча би реп то ру чы. 
* 22:25 Риба– би реп тор ган әй бер яки ак ча дан алын ган про цент. 
* 22:26 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 



132

Чы гыш 23

Өчзурбәйрәм
14 Һәр ел ны өч тап кыр Ми нем хөр мәт кә бәй рәм яса гыз.
15 Тө че кү мәч бәй рә мен үт кә ре гез. Мин сез гә куш кан ча, җи де көн дә ва мын да 

тө че гә пе ше рел гән ик мәк аша гыз. Мо ны Абиб аен да бил ге лән гән ва кыт та эш лә гез, 
чөн ки бу ай да сез Ми сыр дан чык ты гыз.

Ми нем кар шы га бер кем дә буш кул бе лән ки лер гә ти еш тү гел.
16 Үз кы ры гыз да бе рен че уңыш ны җый гач, Уңыш бәй рә мен үт кә ре гез.
Ел тә мам лан ган да*, үзе гез нең кы ры гыз дан бар лык уңыш ны җы еп ал гач, Бөр-

тек ле аш лык җыю бәй рә мен* үт кә ре гез.
17 Шул рә веш ле, ел га өч мәр тә бә бар лык ир ләр Хуҗа-Раббы кар шы на ки лер гә 

ти еш ләр.
18 Ми ңа кор бан ка ны ки тер гән дә, ачыт кы са лын ган бер нәр сә дә тәкъ дим ит мә-

гез. Бәй рәм хөр мә те нә Ми ңа ки те рел гән кор бан ның ма ен ир тән гә кал дыр ма гыз.
19 Бе рен че уңыш ның иң ях шы өле шен Раб бы Ал ла гыз йор ты на ки те ре гез.
Кә җә бә ти ен ана сы ның сө тен дә пе шер мә гез.

Аллаһыныңвәгъдәсеһәмкүрсәтмәләре
20 Юлы гыз да сак лап, Мин әзер лә гән урын га алып бар сын өчен, сез гә бер сфә-

реш тә юл лыйм. 21 Аңа буй сы ны гыз һәм аны тың ла гыз; аңа кар шы чык ма гыз. Әгәр 
аңа кар шы гө наһ кыл са гыз, ул сез не га фу ит мәс, чөн ки ул Ми нем исем нән эш итәр. 
22 Әгәр аңа буй сын са гыз, Мин әй т кән нәр нең ба ры сын да үтә сә гез, Мин сез нең дош-
ман на ры гыз га дош ман бу лыр мын һәм сез гә кар шы то ру чы лар га кар шы то рыр мын. 
23 Ми нем фә реш тәм сез нең ал да ба рыр һәм сез не амо ри ләр, хит ти ләр, фә ри зи ләр, 
кән га ни ләр, хив ви ләр вә явү си ләр җи ре нә ки те рер; Мин бу ха лык лар ны юк ка чы-
га рыр мын. 24 Бу ха лык лар ның илаһ ла ры на сәҗ дә кыл ма гыз, алар га та бын ма гыз 
һәм бу ха лык лар эш лә гән чә эш лә мә гез; илаһ ла ры ның сын на рын юк ка чы га ры гыз 
һәм алар ның из ге ба га на ла рын җи ме ре гез. 25 Раб бы Ал ла гыз га та бы ны гыз. Әгәр 
шу лай эш лә сә гез, Ул сез гә ик мәк һәм су мул лы гы на фа ти ха би рер һәм сез не авыру-
чирләрдән сак лар. 26 Сез нең хатын-кызларыгыз ба ла тө шү не һәм кы сыр ка лу ны 
бел мәс. Сез нең го ме ре гез не Мин озын-озак кы лыр мын.

27 Мин сез нең ал дан Үзем нең дәһ шә тем не җи бә рер мен һәм сез оч ра та чак һәр бер 
ха лык ны кау ша тыр мын; бар лык дош ман на ры гыз ны сез дән ка чар га мәҗ бүр итәр мен. 
28 Мин сез нең ал дан эре шөп шә ләр җи бә рер мен, һәм алар хив ви ләр, кән га ни ләр 
вә хит ти ләр не күз ал ды гыз дан юк итәр. 29 Әм ма Мин бу ха лык лар ны бер ел эчен дә 
ге нә сез нең хо зур дан ку ып чы гар мам, чөн ки җир өс те бу шап кал са, ан да гы ерт кыч 
җән лек ләр, үр чеп ки теп, сез гә кур кы ныч ту ды рыр. 30 Сез, сан ягын нан ишә еп, 
әле ге җир ләр не үз ләш тер гән гә ка дәр, бу ха лык лар ны Мин аз-азлап куа то рыр мын.

* 23:16 Елтәмамланганда...– «Иген че лек елы тә мам лан ган да» ди гән не аң ла та; ди мәк, ел-
ның җи ден че ае. 
* 23:16 Бөртеклеашлыкҗыюбәйрәме– Ча тыр лар бәй рә ме нең икен че исе ме (ка ра гыз: «Ле-
ви ләр», 23:34). 
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31 Мин сез гә Ка мыш лы диң гез дән алып Фырат ел га сы на ка дәр бул ган җир не 
би рер мен, бер як тан ул пе леш ти ләр диң ге зе, ә икен че як тан чүл бе лән чик лә нер. 
Мин ул җир дә бул ган ха лык лар ны сез нең ка ра мак ка тап шы рыр мын, һәм сез алар ны 
үзе гез нең күз ал ды гыз дан ку ып җи бә рер сез. 32 Бу ха лык лар һәм алар ның илаһ ла-
ры бе лән бер нин ди ки ле шү тө зе мә гез 33 һәм алар га сез нең җи ре гез дә ка лыр га юл 
куй ма гыз; югый сә алар сез не Ми ңа кар шы гө наһ кы лыр га ко тыр тыр. Алар ның 
илаһ ла ры на та бы ну – сез нең өчен то зак».

АллаһыныңИсраилхалкыбеләнкилешүтөзүе

24 1 Шун нан соң Раб бы Му са га:
– Син үзең, Һа рун, На даб, Аби һу һәм җит меш Ис ра ил өл кә не тау га кү-

тә ре ле гез дә ерак тан гы на Ми ңа та бы ны гыз. 2 Әм ма Раб бы яны на Му са үзе ге нә 
якын лаш сын, ә кал ган нар мо ны эш лә мә сен. Ха лык исә аның бе лән тау га ме нәр гә 
ти еш тү гел, – ди де.

3 Му са, ха лык яны на ба рып, Раб бы ның бар лык сүз лә ре һәм ка нун на ры ту рын да 
сөй ләп бир де, һәм ба ры сы да бер та выш тан:

– Без Раб бы ның бар лык сүз лә рен үтәр без, – дип җа вап кай тар ды.
4 Раб бы ның бар лык сүз лә рен Му са язып ал ды, ә ир тә ге сен ир түк то рып, тау итә-

ген дә мәз бәх тө зе де һәм Ис ра ил нең һәр ыру гын нан бер таш исә бен нән ун и ке таш 
утыр тып куй ды. 5 Ан на ры Му са Ис ра ил егет лә рен кор бан лык мал алып ки лер гә 
җи бәр де. Бу егет ләр ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки тер де ләр һәм үгез ләр не, та ту лык 
кор ба ны бу ла рак, Раб бы га тәкъ дим ит те ләр. 6 Му са, бу хай ван нар ның ка нын алып, 
яр ты сын ка сә ләр гә сал ды, ә кал ган яр ты сын мәз бәх кә чәч рәт те. 7 Му са стөр гәк кә 
языл ган Ки ле шү не ха лык ка укы ды, һәм ке ше ләр:

– Без Раб бы ның бар лык сүз лә рен үтәр без һәм Аңа буй сы ныр быз, – ди де ләр.
8 Шул чак Му са кор бан ка нын ха лык өс те нә чәч рәт те һәм әйт те:
– Бу – Раб бы ның сез нең бе лән тө зе гән Ки ле шү не рас лау чы кан. Шу шы бар лык 

сүз ләр – Ки ле шү нең ни ге зе.
9 Шун нан соң Му са, Һа рун, На даб, Аби һу һәм Ис ра ил нең җит меш өл кә не тау-

га кү тә рел де ләр 10 һәм шун да Ис ра ил Ал ла сын күр де ләр. Аның аяк ла ры ас тын да 
зәң гәр якут тан ясал ган, аяз күк тө сен дә бас ма сы ман бер нәр сә бар иде. 11 Ис ра-
ил нең баш лык ла ры Ал ла һы ны күр де ләр, әм ма Ал ла һы, ку лын су зып, алар га зы ян 
ки тер мә де, һәм алар аша ды лар, эч те ләр.

МусаныңАллаһыбеләночрашуы
12 Раб бы Му са га:
– Ми нем ян га тау га кү тә рел һәм шун да кал. Мин Үзем нең ка нун һәм бо е рык-

ла рым ны, ике таш так та га язып, ха лык ка җит ке рү өчен, си ңа би рер мен, – ди де.
13 Му са һәм аның яр дәм че се Ешуа юл га куз гал ды лар, һәм Му са Ал ла һы та вы на 

кү тә рел де. 14 Өл кән нәр гә ул:
– Без сез нең ян га әй лә неп кай т кан чы, без не шу шын да кө те гез; Һа рун бе лән 

Хүр сез нең ян да ка ла – дәгъ ва ла рын чи шәр өчен, ке ше ләр алар га мө рә җә гать ит-
сен, – ди де.
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15 Му са ме неп җи тү гә, тау ны бо лыт кап лап ал ды. 16 Раб бы шөһ рә те Си най та вы на 
иң де, һәм бо лыт ал ты көн бу е на тау ны кап лап тор ды, ә җи ден че көн не Раб бы бо лыт-
лар ара сын нан Му са га мө рә җә гать ит те. 17 Ис ра и ли ләр тау ба шын да ял кын ла нып 
ян ган ут ка ох ша ган Раб бы шөһ рә тен күр де ләр. 18 Му са, тау га кү тә ре леп, бо лыт лар 
эче нә кер де; әле ге тау да ул кы рык көн һәм кы рык төн бул ды.

Изгечатырөченбүләкләр

25 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә әйт: Ми ңа бү ләк ләр ки тер сен нәр, ә син би рер гә те лә гән 

һәр кем нән бү ләк не ка бул итеп ал. 3 Син алар дан тү бән дә ге әй бер ләр не ал: ал тын, 
кө меш, ба кыр, 4 зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон, нә фис җи тен, кә җә ма-
мы гы, 5 кы зыл төс кә бу ял ган са рык тә кә се ти ре лә ре, диң гез фи ле ти ре лә ре, сәр ви 
ага чы, 6 як тыр т кыч өчен зәй түн мае, из ге лән де рү мае һәм көй рә тү мае өчен хуш 
ис ле мат дә ләр, 7 сэфод ка һәм ру ха ни күк рәк чә се нә бер ке тү өчен, ахак вә баш ка 
кыйм мәт ле таш лар.

8 Ке ше ләр Ми нем өчен сИз ге ча тыр кор сын нар, һәм Мин алар ара сын да яши ала-
чак мын. 9 Ча тыр һәм ан да гы бар нәр сә не Мин си ңа күр сә тә чәк үр нәк бу ен ча эш лә.

Аллаһысандыгы
10 Ке ше ләр сәр ви ага чын нан Ал ла һы сан ды гы яса сын нар. Сан дык ның буе ике 

тер сәк* ярым, иңе һәм би ек ле ге тер сәк ярым бул сын. 11 Сан дык ның эчен һәм 
ты шын саф ал тын бе лән кап лап, кы рый ла рын да ал тын лап би зә. 12 Дүрт ал тын 
боҗ ра ко еп, алар ны, һәр ягы на ике шәр итеп, сан дык ның дүрт ая гы на бер кет. 
13 Шун нан соң сәр ви ага чын нан кол га лар ясап, ал тын бе лән йө герт. 14 Сан дык ны 
кү че реп йөр тү өчен, әле ге кол га лар ны аның ян-якларындагы боҗ ра лар га ки дер. 
15 Бу кол га лар һәр ва кыт сан дык ның боҗ ра ла ры эчен дә бу лыр га ти еш, алар ны ан-
нан чы гар ма. 16 Мин си ңа бо е рык лар языл ган таш так та лар ны би рер мен. Алар ны 
шу шы сан дык ка сал.

17 Сан дык ның кап ка чын саф ал тын нан эш лә. Аның буе ике тер сәк ярым, иңе 
тер сәк ярым бул сын. 18 Ал тын ны чү кеп, ике ске ру бим су рә тен кап кач ның ике очы на 
яса: 19 бер сен – бер очы на, икен че сен – икен че очы на бер ке теп куй; алар ике се дә 
кап кач бе лән то таш итеп эш лән сен. 20 Ке ру бим нәр нең ка нат ла ры, күк кә җә е леп, 
сан дык кап ка чын кап лап тор сын нар. Алар бер-берсенә кара-каршы то рып, йөз лә рен 
сан дык кап ка чы на тө бә сен нәр. 21 Мин си ңа бо е рык лар языл ган таш так та лар ны 
би рер мен; алар ны сан дык ка сал да кап ка чын яп. 22 Шун да – Бо е рык лар сан ды-
гы ның кап ка чы өс тен дә, ике ке ру бим ара сын да – си нең бе лән оч ра шып, Ис ра ил 
хал кы на Үзем нең әмер лә рем не би рә тор ган бу лыр мын.

Изгеикмәккуяторганөстәл
23 Сәр ви ага чын нан буе ике тер сәк, иңе бер тер сәк һәм би ек ле ге тер сәк ярым 

бул ган өс тәл яса. 24 Аны саф ал тын бе лән кап лап, кы рый ла рын ал тын бе лән 

* 25:10 Терсәк– 45 см. 
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кайма лап ал. 25 Өс тәл гә бер уч киң ле ген дә ге* кы са ясап, кы са ның кы рый ла рын 
да ал тын бе лән кай ма лап ал. 26 Со ңын нан дүрт ал тын боҗ ра ясап, алар ны өс тәл-
нең дүрт поч ма гын да гы дүрт аяк ка бер кет. 27 Боҗ ра лар ны кы са яны на ур наш тыр; 
бу боҗ ра лар га, өс тәл не кү че реп йөр тү өчен, кол га лар ки де рел сен. 28 Кол га лар ны 
сәр ви ага чын нан ясап, ал тын бе лән йө герт. Бу кол га лар өс тәл не кү че реп йөр тү 
өчен ки рәк. 29 Өс тәл гә куя тор ган тә лин кә ләр не, җа ма як лар ны, шә раб бү ләк лә ре 
өчен чүл мәк ләр не һәм ка сә ләр не саф ал тын нан яса. 30 Ми нем ал га – өс тәл өс те-
нә – һәр ва кыт из ге ик мәк куй.

Шәмдәл
31 Шәм дәл не саф ал тын нан чү кеп яса. Аның ни ге зен, са ба гын, ка сә лә рен, бө ре-

лә рен һәм таҗ яф рак чы гын бер бө тен итеп то таш тыр. 32 Шәм дәл дә ге ал ты бо так ның 
өче се бер як та, өче се икен че як та бул сын. 33 Ка сә исә бө ре һәм таҗ яф рак чы гы 
бул ган ба дәм чә чә ге нә ох шап, һәр бо так та өч ка сә бул сын – шәм дәл бе лән то таш-
кан ал ты бо так ме нә шул рә веш тә ясал сын. 34 Шәм дәл дә бө ре һәм таҗ яф рак чы гы 
бул ган ба дәм чә чә ге нә ох шаш та гын дүрт ка сә яса. 35 Шәм дәл дә ге ал ты бо так өч 
пар бул сын, ә һәр бо так па ры ас тын да бе рәр бө ре ясал сын. 36 Шәм дәл, бө ре ләр һәм 
бо так лар бе лән бер бө тен итеп, ту лы сын ча саф ал тын нан чү кел сен.

37 Шун нан соң, шәм дәл ал дын да гы урын ны як тыр тып то ру өчен, бу шәм дәл гә 
җи де як тыр т кыч эш лә. 38 Фил тә кыс кы чы һәм улак ла ры саф ал тын нан бул сын. 
39 Шәм дәл не һәм аның өчен ки рәк ле бар лык әй бер ләр не бер та лант* саф ал тын нан 
яса. 40 Ка ра аны, алар ны тау да күр сә тел гән үр нәк бу ен ча эш лә.

Изгечатыр

26 1 Ча тыр өчен ун пәр дә те гел сен, пәр дә ләр исә нә фис җи тен нән һәм зәң гәр, 
җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан ту кы лып, алар га ке ру бим су рәт лә ре 

чи гел сен. 2 Пәр дә ләр нең ба ры сын да бер зур лык та эш лә: буе егер ме си гез, иңе дүрт 
тер сәк бул сын. 3 Пәр дә ләр не бер-берсенә то таш ты рып, биш пәр дә не ае рым һәм 
кал ган би ше сен та гын ае рым тек. 4 Зәң гәр ту кы ма дан ясал ган эл мәк ләр не бе рен че 
биш пәр дә нең кы ры е на те геп куй, шу лай ук икен че биш пәр дә нең кы ры е на тек: 
5 бе рен че биш пәр дә нең кы ры ен да – ил ле эл мәк һәм икен че биш пәр дә нең кы-
ры ен да шу лай ук ил ле эл мәк. Бе рен че пәр дә дә ге һәр эл мәк икен че пәр дә дә ге һәр 
эл мәк кә пар кил сен. 6 Ан на ры бар лык пәр дә ләр не бер гә бер ке тү, ягъ ни ча тыр ны 
бер бө тен итеп җыю өчен, ал тын нан ил ле кап тыр ма яса.

7 Ча тыр ны кап лау өчен, янә бер кап ла выч яса. Бу кап ла выч өчен кә җә ма мы гын-
нан ун бер пәр дә әзер лә. 8 Бар лык пәр дә ләр бер үл чәм дә – буе утыз һәм иңе дүрт 
тер сәк бул сын. 9 Баш та биш пәр дә не, ан на ры та гын ал ты ны бер-берсенә то таш тыр. 
Ча тыр ның ал гы ягын да гы ал тын чы пәр дә не ике кат итеп бөк лә. 10 То таш ты рып 
те гел гән биш пәр дә нең һәм то таш ты рып те гел гән ал ты пәр дә нең кы рый ла ры на 
ил ле шәр эл мәк яса. 11 Ан на ры бар лык пәр дә ләр не бер гә бер ке тү, ягъ ни кап ла выч-

* 25:25 Учкиңлеге– 7,5 см. 
* 25:39 Талант– 30 кг. 
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ны бер бө тен итеп то таш ты ру өчен, ба кыр дан ил ле кап тыр ма эш лә һәм алар ны эл-
мәк ләр гә ки дер. 12 Ә пәр дә ләр нең өс тә мә өле ше – кап ла выч ның ар тып кал ган бер 
яр ты сы – ча тыр ның арт ягы на асы лы нып төш сен. 13 Пәр дә ләр нең һәр ике ягын нан 
да бер тер сәк кә чы гып кал ган ки сә ге исә ча тыр ның ян-якларын кап ла сын.

14 Ча тыр өчен янә ике кап ла выч эш лә: алар ның бер се кы зыл төс кә бу ял ган са рык 
тә кә се ти ре лә рен нән, ә икен че се – бе рен че се өс тен дә ге се – диң гез фи ле ти ре лә-
рен нән бул сын.

15 Ча тыр өчен сәр ви ага чын нан рам нар яса. 16 Һәр рам ның би ек ле ге ун тер сәк 
һәм киң ле ге тер сәк ярым бу лыр га ти еш. 17 Рам нар ны бер-берсенә бер ке тер өчен, 
һәр рам ның ике чы гын ты сы бу лып, ча тыр ның бар ча рам на ры шу лай эш лән сен. 
18 Ча тыр ның көнь як ка ка ра ган ягы өчен егер ме рам 19 һәм кө меш тән кы рык ни гез 
яса – һәр рам ас тын да, чы гын ты лар га ту ры ки те реп, ике шәр ни гез бул сын. 20 Ча-
тыр ның икен че, ягъ ни төнь як ка ка ра ган ягы өчен дә егер ме рам 21 һәм һәрбер рам 
өчен ике шәр итеп кө меш тән кы рык ни гез яса. 22 Ча тыр ның арт кы, ягъ ни көн ба-
тыш ка ка ра ган ягы өчен та гын ал ты рам, 23 ә ча тыр ның арт кы ягын да гы поч мак лар 
өчен ике рам яса. 24 Поч мак та гы рам нар ас кы як тан то таш ты ры лып, өс тән бе рен че 
боҗ ра янын да бер ке тел сен; ике поч мак та бер төр ле ясал сын. 25 Шу лай итеп, әле-
ге си гез рам өчен кө меш тән ун ал ты ни гез бу лыр – һәр рам ас ты на ике шәр ни гез.

26 Бо рыс лар ны сәр ви ага чын нан яса: ча тыр ның бер ягын да гы рам нар өчен биш 
бо рыс, 27 икен че ягын да гы ла ры өчен янә биш бо рыс һәм арт кы як та гы, ягъ ни көн-
ба тыш та гы рам нар өчен та гын биш бо рыс бул сын. 28 Рам нар ур та сын да гы бо рыс 
ча тыр ның бер очын нан икен че очы на ка дәр су зыл сын. 29 Рам нар ны ал тын бе лән 
кап ла һәм алар га, бо рыс лар ны утыр ту өчен, ал тын боҗ ра лар бер кет; бу бо рыс лар ны 
да ал тын бе лән кап ла. 30 Ча тыр ны тау да күр сә тел гән үр нәк бу ен ча тө зе.

31 Зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән мах сус 
пәр дә ту кы да аның өс те нә ке ру бим су рәт лә ре чик. 32 Сәр ви ага чын нан дүрт ба га на 
яса һәм алар ны ал тын бе лән кап ла. Дүрт ба га на га ал тын нан эш лән гән ыр гак лар 
бер кет, ба га на лар ас ты на дүрт кө меш ни гез куй һәм ал тын ыр гак лар га пәр дә не эл. 
33 Пәр дә не ча тыр тү бә сен дә ге кап тыр ма лар ас ты на ур наш тыр һәм пәр дә ар ты на 
Бо е рык лар сан ды гын куй. Бу пәр дә Из ге бүл мә не Иң из ге бүл мә дән ае рып тор сын. 
34 Иң из ге бүл мә дә ге Бо е рык лар сан ды гы өс те нә кап кач куй. 35 Пәр дә нең икен че 
ягы на, из ге ик мәк не кую өчен, өс тәл ур наш тыр: өс тәл ча тыр ның төнь я гын да тор-
сын. Ча тыр ның көнь я гы на, өс тәл кар шы сы на, шәм дәл куй.

36 Со ңын нан, ча тыр га ке рү юлын кап лау өчен, пәр дә эш лә; ул зәң гәр, җе те кы зыл 
вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән ту кы лып, аның өс те нә би зәк ләр 
чи гел сен. 37 Пәр дә не элү өчен, сәр ви ага чын нан биш ба га на һәм ал тын ыр гак лар 
ясап, алар ны да ал тын бе лән кап ла. Ба га на лар өчен биш ба кыр ни гез кой.

Мәзбәх

27 1 Мәз бәх не сәр ви ага чын нан яса. Ул ти гезь як лы ту ры поч мак рә ве шен дә – буе 
һәм иңе би шәр тер сәк, ә би ек ле ге өч тер сәк бул сын. 2 Мәз бәх нең һәр поч-

ма гы на бе рәр мө гез әзер лә, һәм бу мө гез ләр мәз бәх бе лән бер бө тен итеп эш лән сен. 
Мәз бәх нең өс тен ба кыр бе лән кап ла. 3 Әле ге мәз бәх өчен бар лык әс бап лар – көл 
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ко ла ша ла ры, кө рәк ләр, ка сә ләр, чә неч ке ләр һәм кү мер ал гыч лар ба кыр дан эш-
лән сен. 4 Аның өчен рә шәт кә, ягъ ни ба кыр чел тәр яса һәм рә шәт кә нең һәр дүрт 
поч ма гы на ба кыр боҗ ра бер кет. 5 Рә шәт кә не мәз бәх нең эче нә – өс ке кы ры ен нан 
тү бән рәк тө шеп, ур та сы на ур наш тыр. 6 Сәр ви ага чын нан мәз бәх өчен кол га лар 
ясап, аларны ба кыр бе лән кап ла. 7 Кү че реп йөрт кән дә, мәз бәх нең ике ягын да гы 
боҗ ра ла ры на әле ге кол га лар ны ки дер. 8 Мәз бәх не, эчен ку ыш итеп, так та лар дан 
яса. Аны тау да күр сә тел гән үр нәк бу ен ча эш ләт.

Изгечатырныңишегалды
9 Ча тыр өчен ише гал ды яса. Көнь як ка ка ра ган ягы ның озын лы гы йөз тер сәк 

бу лып, әле ге як та нә фис җи тен нән ту кыл ган пәр дә ләр эле неп тор сын. 10 Пәр дә ләр-
не элү өчен, егер ме ба га на һәм, алар ны ур наш ты ру өчен, егер ме ба кыр ни гез яса. 
Ба га на да гы ыр гак һәм чы бык лар ны кө меш тән эш лә. 11 Ише гал ды ның төнь як ка 
ка ра ган ягы шу лай ук йөз тер сәк бул сын, һәм бу як өчен дә пәр дә ләр, егер ме ба га-
на һәм егер ме ба кыр ни гез ясал сын. Ба га на да гы ыр гак лар ны да, чы бык лар ны да 
кө меш тән эш лә. 12 Ише гал ды ның көн ба тыш ягы на, ил ле тер сәк озын лы гын да гы 
пәр дә ләр эле неп, ун ба га на бе лән ун ни гез ку ел сын. 13 Ише гал ды ның көн чы гыш 
ягы – ише гал ды на ке рә тор ган як – буй га шу лай ук ил ле тер сәк бул сын. 14-15 Ише-
гал ды кап ка сы ның бер ягын да гы пәр дә ләр ун биш тер сәк озын лык та бу лып, алар өч 
ни гез өс те нә ку ел ган өч ба га на га элен сен; икен че ягын да да пәр дә ләр нең озын лы гы 
ун биш тер сәк бу лып, ала ры да өч ни гез гә ку ел ган өч ба га на га элен сен.

16 Кап ка га эләр өчен, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис 
җи тен нән пәр дә ту кып, аның өс те нә би зәк ләр чик. Пәр дә нең озын лы гы егер ме 
тер сәк бул сын. Пәр дә өчен дүрт ба га на һәм дүрт ни гез яса. 17 Ише гал ды әй лә нә сен-
дә ге бар лык ба га на лар ны кө меш чы бык лар һәм ыр гак лар бе лән бер кет һәм ба га на-
лар ның ни ге зен ба кыр дан эш лә. 18 Ише гал ды ның буе йөз тер сәк, иңе ил ле тер сәк, 
ә ише гал ды әй лә нә сен дә ге пәр дә ләр биш тер сәк би ек ле ген дә бул сын. Пәр дә ләр не 
нә фис җи тен нән ту кы, ә ба га на лар ның ни ге зен ба кыр дан эш лә. 19 Ча тыр да кул-
ла ны ла тор ган бар лык җай лан ма лар, ча тыр һәм ише гал ды өчен бар лык ка зык лар 
ба кыр дан эш лән сен.

Шәмдәлтурындагыкагыйдә
20 Як тыр т кыч лар һәр ва кыт янып тор сын өчен, сый фат лы зәй түн мае ки те ре гез, дип, 

ис ра и ли ләр гә әмер ит. 21 Оч ра шу ча ты ры ның Бо е рык лар сан ды гы ку ел ган бүл мә сен 
ае рып то ру чы пәр дә нең тыш кы ягын да гы як тыр т кыч лар Раб бы кар шын да кич тән 
алып ир тән гә ка дәр ян сын өчен, Һа рун һәм аның угыл ла ры алар ны кү зә теп то рыр-
га ти еш. Бу – Ис ра ил хал кы һәм аның ки лә чәк бу ын на ры өчен мәң ге лек ка гый дә.

Руханиларкиемнәре

28 1 Ту га ның Һа рун ны, аның угыл ла ры На даб, Аби һу, Эл га зар һәм Ита мар ны 
ис ра и ли ләр ара сын нан үз яны ңа ал да, алар Ми нем кар шым да ру ха ни лар 

бу лып хез мәт ит сен нәр. 2 Ту га ның Һа рун га из ге ки ем нәр әзер лә, алар аңа хөр мәт 
вә мә һа бәт лек өс тәр. 3 Һа рун, Ми ңа ба гыш ла нып, ру ха ни лык итә ал сын өчен, Мин 



138

Чы гыш 28

акыл бир гән бар лык ос та лар ны ча кыр, һәм алар аңа ки ем нәр әзер лә сен нәр. 4 Алар 
ме нә нин ди ки ем нәр әзер ләр гә ти еш: ру ха ни күк рәк чә се, эфод, япан ча, би зәк ләп 
ту кыл ган күл мәк, чал ма һәм пу та. Ту га ның Һа рун га һәм аның угыл ла ры на из ге 
ки ем нәр әзер лә сен нәр, шун нан соң алар Ми ңа ру ха ни бу лып хез мәт итә алыр лар. 
5 Ос та лар ал тын җеп ләр, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон һәм нә фис җи-
тен кул лан сын нар.

6 Ос та лар эфод ны ал тын җеп ләр дән, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон-
нан һәм нә фис җи тен нән әзер лә сен нәр – аны ос та итеп чик сен нәр. 7 Эфод ны бәй-
ләр өчен, аның ике ягы на ике иң сә те гел сен. 8 Бил бау, эфод ның үзе ке бек, ал тын 
җеп ләр дән, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән 
әзер лән сен. Бил бау эфод ка то таш кан бул сын.

9 Ике ахак та шы ал һәм бу таш лар га Ис ра ил угыл ла ры ның исем нә рен уеп яз. 
10 Ал ты исем не – бер таш ка, кал ган ал ты сын – икен че таш ка. Исем нәр не тәр тип 
бу ен ча яз: иң өл кән уг лын нан баш лап иң ке че се бе лән тә мам ла. 11-14 Бу таш лар га 
Ис ра ил угыл ла ры ның исем нә рен ос та нә кыш че мө һер уй ган сы ман итеп яз. Ан-
на ры ал тын кы са лар яса һәм таш лар ны шу лар га ур наш тыр; ан нан бу таш лар ны, 
Ис ра ил угыл ла ры ның ис тә ле ге итеп, эфод ның иң сә лә ре нә бер кет. Шу лай итеп, 
Раб бы Ис ра ил хал кын исе нә тө шер сен өчен, Һа рун үзе нең иң баш ла рын да Ис ра ил 
угыл ла ры ның исем нә рен йөр тер. Ике чыл быр ны да саф ал тын нан бау сы ман итеп 
үреп эш лә, ул чыл быр лар ны кы са лар га бер кет.

15 Эфод ны әзер лә гән ке бек, ру ха ни күк рәк чә сен, ягъ ни хө кем кы лу күк рәк чә сен 
әзер лә. Күк рәк чә не дә ал тын җеп ләр дән, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон-
нан һәм нә фис җи тен нән эш лә – аны ос та итеп чик. 16 Буе һәм иңе бе рәр ка рыш* 
бул ган ти гезь як лы ту ры поч мак рә ве шен дә ге бу күк рәк чә ике кат лы бул сын. 17 Аңа 
дүрт рәт итеп кыйм мәт ле таш лар бер кет: бе рен че рәт тә – кы зыл якут, то паз һәм 
зө бәр җәт, 18 икен че сен дә – фи рә зә, зәң гәр якут һәм ал маз, 19 өчен че сен дә – җе те 
кы зыл якут, оникс, аме тист, 20 ә дүр тен че сен дә – хри зо лит, ахак һәм яш ма бул сын. 
Алар ны ал тын кы са лар га ур наш тыр. 21 Ис ра ил ыруг ла ры ның һәр кай сы на бе рәр 
таш исә бен нән ба ры сы ун и ке таш бу лыр га ти еш. Һәр бер таш ка, мө һер уй ган да гы 
ке бек, ун и ке ыруг ның исем нә ре берәм-берәм уеп языл сын.

22 Күк рәк чә өчен чыл быр лар ны саф ал тын нан бау сы ман үреп эш лә. 23 Ике ал-
тын боҗ ра ясап, алар ны күк рәк чә нең өс ке ике поч ма гы на бер кет 24 һәм ике ал тын 
чыл быр ны күк рәк чә поч мак ла рын да гы боҗ ра лар га бәй лә. 25 Чыл быр лар ның икен че 
оч ла рын эфод иң сә лә рен дә ге ике кы са га бер кет һәм, шул рә веш ле, чыл быр лар ал дан 
эфод ның ике иң сә се нә бер ке тел сен. 26 Ике ал тын боҗ ра ясап, алар ны күк рәк чә нең 
ас кы ике поч ма гы на – эфод ка ка ра ган эч ке ягы на бер кет. 27 Янә ике ал тын боҗ ра 
ясап, алар ны эфод иң сә лә ре нең ас кы ягы на, ягъ ни җөе яны на, бил бау өс те нә ны гыт. 
28 Күк рәк чә эфод тан шу ып төш мә сен һәм эфод ның бил ба вын нан өс тә рәк тор сын 
өчен, күк рәк чә боҗ ра ла рын эфод боҗ ра ла ры на зәң гәр тас ма лар бе лән бәй ләп куй.

29 Һәр ва кыт Раб бы ның исе нә тө ше реп то рыр өчен, Из ге бүл мә гә Раб бы ал ды на 
кер гән дә, Һа рун ның йө рә ге ту ры сын да Ис ра ил угыл ла ры ның исем нә ре уеп язылган 

* 28:16 Карыш– 22 см. 
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хө кем итү күк рәк чә се бу лыр. Бу – хө кем итү күк рәк чә се. 30 Аның эче нә из ге жи рә-
бә ләр* куй. Һа рун Раб бы ал ды на кил гән дә, алар аның йө рә ге өс тен дә бу лыр лар; 
шул рә веш ле, Раб бы ал дын да ис ра и ли ләр гә хө кем чы гар ган да, Һа рун һәр ва кыт 
алар ны үз янын да йөр тер.

31 Эфод бе лән ки е лә тор ган япан ча то таш тан зәң гәр ту кы ма дан те гел сен. 32 Аның 
ур та сын да баш тан ки яр өчен ти шек бул сын. Ту кы ма ның чи те сы пыл ма сын өчен, 
ти шек кы рый ла рын яка сы ман итеп тек. 33 Зәң гәр, җе те кы зыл һәм кы зыл төс тә ге 
йон алып, алар дан япан ча итә ге әй лә нә се нә анар  сурәтләре яса, ә алар ара сы на 
ал тын кың гы рау лар бер кет. 34 Итәк әй лә нә сен дә ал тын кың гы рау лар һәм анар лар 
үз ара чи рат ла шып бар сын. 35 Һа рун бу ки ем не ру ха ни хез мә тен баш кар ган да ки яр гә 
ти еш. Раб бы ал ды на Из ге бүл мә гә кер гән дә һәм ан нан чык кан да, бу кың гы рау лар 
чың лап то рыр. Шу ңа кү рә аңа үлем яна мас.

36 Саф ал тын нан бер ләү хә яса һәм, мө һер уй ган сы ман, аңа «Раб бы га ба гыш-
лан ган» ди гән сүз ләр не уеп яз. 37 Аны чал ма ның ал гы ягы на зәң гәр тас ма бе лән 
бер ке теп куй. 38 Һа рун аны ба шы на ки еп йөр сен; әгәр ис ра и ли ләр нең Раб бы га ба-
гыш ла ган из ге бү ләк лә рен дә ха та бул са, Һа рун алар ның га еп лә рен үз өс те нә алыр. 
Раб бы бү ләк ләр не ка бул ит сен өчен, из ге лек бил ге се бер ке тел гән чал ма ны Һа рун 
һәр ва кыт ки еп йөр сен.

39 Нә фис җи тен нән күл мәк тек. Нә фис җи тен нән чал ма әзер лә һәм пу та га би-
зәк ләр чик. 40 Һа рун ның угыл ла ры өчен дә шун дый күл мәк ләр, пу та лар һәм баш 
ки ем нә ре әзер лә, бу алар га хөр мәт вә мә һа бәт лек өс тәр. 41 Бу ки ем нәр не ту га ның 
Һа рун га һәм аның угыл ла ры на кигез дә, баш ла ры на смай сөр теп, аларны ру ха ни лык-
ка ба гыш ла. Ми ңа ру ха ни бу лып хез мәт ит сен нәр өчен, алар ны шу лай из ге лән дер.

42 Ру ха ни лар ның эч ке ыш тан на рын нә фис җи тен нән тек; ул алар ны бил дән тез-
гә ка дәр кап лап тор сын. 43 Оч ра шу ча ты ры на кер гән дә яки, Из ге бүл мә дә хез мәт 
баш ка ру мак са тын нан, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хе нә якы най ган да, 
Һа рун һәм аның угыл ла ры шу шы ыш тан ны ки яр гә ти еш ләр. Шул ва кыт та алар 
га еп ле бул мас һәм үлем гә ду чар ител мәс. Бу – Һа рун һәм аның нә сел ва рис ла ры 
өчен мәң ге лек ка гый дә.

Руханилыккабагышлауйоласы

29 1 Һа рун бе лән аның угыл ла ры ру ха ни бу лып Ми ңа хез мәт ит сен нәр өчен, 
ме нә шун дый из ге лән де рү йо ла сы үтә: ким че лек сез бер үгез бо зау һәм ике 

са рык тә кә се ал да 2 сый фат лы бо дай онын нан тө че ик мәк, шу лай ук зәй түн мае 
ку шыл ган тө че кү мәч һәм зәй түн мае бе лән май лан ган юка тө че көл чә ләр пе шер. 
3 Ик мәк, кү мәч һәм көл чә ләр не кәр зин гә сал да алар ны үгез бо зау һәм ике са рык 
тә кә се бе лән бер гә Ми ңа тәкъ дим ит.

4 Шун нан соң Һа рун һәм аның угыл ла рын Оч ра шу ча ты ры ал ды на алып ки леп ю 
да 5 Һа рун га күл мәк, эфод, эфод бе лән ки е лә тор ган япан ча һәм ру ха ни күк рәк чә се 
ки дер; ан на ры эфод ны би зәк ле бил бау бе лән бәй ләп куй. 6 Ба шы на чал ма ки де реп, 
чал ма га из ге лек бил ге сен бер кет. 7 Из ге лән де рү мае ал да Һа рун ның ба шы на сөрт.

* 28:30 ...изгежирәбәләр...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: урим һәм тум мим. 
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8 Шун нан соң Һа рун ның угыл ла рын алып кил, алар га күл мәк ки дер 9 һәм бил-
лә рен пу та бе лән бу, алар га баш ки е ме ки дер. Һа рун һәм аның угыл ла рын син 
ру ха ни лык ка шул рә веш ле ба гыш лар сың. Мәң ге үз гәр ми тор ган ка гый дә бу ен ча, 
алар ру ха ни бу лыр лар.

10 Шун нан Оч ра шу ча ты ры ал ды на үгез бо зау ны алып кил. Һа рун һәм аның 
угыл ла ры кул ла рын бо зау ба шы на куй сын нар*, 11 ә со ңын нан Раб бы кар шын-
да – Оч ра шу ча ты ры ал дын да бо зау ны суй. 12 Аның ка ны на бар ма гың ны ма нып, 
мәз бәх нең мө гез лә ре нә сөрт, ә кал ган кан ны мәз бәх ни ге зе нә түк. 13 Бо зау ның 
эч ке әгъ за ла рын кап ла ган бө тен ма ен, ба выр ас тын да гы өле шен, ике бө е рен һәм 
бө ер өс тен дә ге ма ен ае рып ал да алар ны мәз бәх тә ян дыр; 14 ә бо зау ның итен, ти-
ре сен һәм эчен дә ге шак шы ла рын стан нан чит кә алып ки теп ян дыр. Бу – сгө наһ 
йо лу кор ба ны.

15 Шун нан соң ике са рык тә кә се нең бер сен ал; Һа рун һәм аның угыл ла ры кул-
ла рын тә кә нең ба шы на куй сын нар; 16 тә кәне суй, ка нын мәз бәх нең һәр ягы на 
чәч рәт. 17 Со ңын нан тә кә не ки сәк ләр гә бүл, аның эч ке әгъ за ла рын һәм аяк ла рын, 
юып, ба шы һәм кал ган өлеш лә ре яны на куй, 18 ан нан бө тен тә кә не, сту ла ем ян ды ру 
кор ба ны итеп, мәз бәх тә ян дыр. Бу – Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге; аның 
тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер.

19 Икен че са рык тә кә сен ал; Һа рун һәм аның угыл ла ры кул ла рын тә кә нең ба-
шы на куй сын нар. 20 Тә кә не суй, ка нын Һа рун ның һәм угыл ла ры ның уң ко лак яф-
рак ла ры на сөрт. Шу лай ук уң кул ла ры ның һәм уң аяк ла ры ның баш бар мак ла ры на 
да кан сөрт. Со ңын нан мәз бәх нең һәр ягы на да кан чәч рәт. 21 Ан на ры мәз бәх тә ге 
кан ның бер өле шен һәм бер ни ка дәр из ге лән де рү мае алып, Һа рун га, аның ки ем-
нә ре нә, шу лай ук аның угыл ла ры на һәм алар ның ки ем нә ре нә сип. Һа рун, аның 
угыл ла ры һәм алар ның ки ем нә ре шул рә веш ле из ге лән де ре лер.

22 Шун нан соң ру ха ни лык ка ба гыш лау йо ла сы өчен ки те рел гән тә кә нең ма ен, 
аның си мез кой ры гын, бө тен эч ке әгъ за ла рын кап ла ган ма ен, ба выр ас тын да гы 
өле шен, май ла ры бе лән бер гә ике бө е рен һәм арт кы уң бо тын ал. 23 Шу лай ук Раб-
бы ал ды на ки те рел гән кәр зин дә ге тө че ик мәк ләр дән бер кү мәч, бер май лы ик мәк 
һәм бер юка көл чә ал. 24 Бо лар ның һәм мә сен Һа рун һәм аның угыл ла ры ның ку-
лы на бир, һәм алар шуны кү тә реп сел ке сен нәр дә Раб бы ал ды на мах сус бү ләк итеп 
ки тер сен нәр. 25 Ан на ры, ба ры сын да алар ның кул ла рын нан алып, ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны өс тен дә мәз бәх тә ян дыр. Бу – Раб бы га ба гыш ланган ян ды ру бү лә ге; аның 
тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 26 Шун нан соң Һа рун ны ру ха ни лык ка ба-
гыш ла ган да кор бан ител гән са рык тә кә се нең түш итен ал да, мах сус бү ләк итеп, 
Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке. Бу өлеш си не ке бу лыр.

27 Һа рун һәм аның угыл ла рын ру ха ни лык ка ба гыш ла ган да кор бан ител гән са рык 
тә кә се нең сел ке гән өлеш лә рен – түш итен һәм арт кы бо тын из ге лән дер. 28 Раб бы-
га ки тер гән та ту лык кор бан на ры ның бу өле шен Ис ра ил хал кы Һа рун га һәм аның 
угыл ла ры на бир сен, чөн ки бу – алар ның мәң ге лек өле ше.

* 29:10 Һарунһәманыңугылларыкулларынбозаубашынакуйсыннар...– Шу лай эш лә гән дә, Раб-
бы, кор бан ны ка бул итеп, алар ның гө наһ ла рын йо ла (ка ра гыз: «Ле ви ләр», 1:4). 
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29 Һа рун ның из ге ки ем нә ре аның нә сел ва рис ла ры на кал сын – алар ны ру ха ни-
лык ка ба гыш лап, май сөрт кән дә, шу шы ки ем нәр не ки яр ләр. 30 Ата сы уры ны на баш 
ру ха ни сый фа тын да Оч ра шу ча ты ры ның Из ге бүл мә се нә хез мәт итәр өчен кер гән-
дә, Һа рун ның нә сел ва ри сы җи де көн дә ва мын да шу шы ки ем нәр не ки еп йөр сен.

31 Ру ха ни лык ка ба гыш лау кор ба ны бул ган тә кә нең итен из ге урын да пе шер, 32 ә 
со ңын нан Һа рун һәм аның угыл ла ры бу ит не һәм кәр зин дә ге ик мәк не Оч ра шу 
ча ты ры ал дын да аша сын нар. 33 Алар бу бү ләк ләр не ашый ала лар; әле ге бү ләк ләр 
алар ны ру ха ни лык ка ба гыш ла ган да һәм из ге лән дер гән дә, гө наһ ла рын нан арын-
дыр ган да ки те ре лә. Әм ма баш ка ке ше ләр бо лар ны ашый ал мый, чөн ки әле ге бү-
ләк ләр – из ге. 34 Әгәр тә кә ите нең бер өле ше яи сә ик мәк сы ны гы ир тән гә кал са, 
аны ян ды рыр га ки рәк; бу ик мәк не яи сә ит не ашар га яра мый, чөн ки ул – из ге.

35 Шу шы лар ның ба ры сын да Һа рун һәм аның угыл ла ры өчен нәкъ Мин әй т кән чә 
эш лә. Алар ны ру ха ни лык ка ба гыш лау йо ла сы җи де көн дә вам ит сен. 36 Җи де көн 
дә ва мын да, гө наһ лар дан ары ну өчен, һәр көн не бер үгез бо зау ны гө наһ йо лу кор-
ба ны итеп ки тер. Мәз бәх не дә нә җес лек тән пакь лә, из ге лән де рү өчен, аны май ла. 
37 Мәз бәх не җи де көн бу е на чис тарт һәм из ге лән дер; ул шу шы лай итеп ту лы сын ча 
из ге бу лыр. Аңа ка гыл ган бар нәр сә из ге са на лыр*.

Көндәлектәкъдимнәр
38 Һәр көн не мәз бәх тә бер яшь лек ике са рык бә рә нен: 39 бер сен – ир тән, ә икен-

че сен кич бе лән кор бан га ки тер. 40-41 Эфа ның ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый-
фат лы бо дай оны на һин нең* дүрт тән бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы зәй түн мае 
ку шып, сик мәк бү лә ген, шу лай ук һин нең дүрт тән бер өле ше кү лә мен дә сшә раб 
бү лә ген бе рен че бә рән бе лән бер гә тәкъ дим ит. Кич бе лән, икен че бә рән не ки тер-
гән дә, яңа дан да ир тән ге ке бек шул ук кү ләм дә ик мәк һәм шә раб бү лә ге тәкъ дим 
ит. Бу – Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге; аның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә 
хуш ки лер. 42 Ки лә чәк бу ын нар бу ту ла ем ян ды ру кор ба нын һәр ва кыт Оч ра шу ча-
ты ры ал ды на – Раб бы кар шы на ки тер сен нәр. Мин шун да алар бе лән оч ра шыр мын 
һәм си нең бе лән сөй лә шер мен. 43 Ис ра ил хал кы бе лән оч ра шу уры ным бу лыр бу, 
һәм ул урын Ми нем шөһ рә тем бе лән из ге лән де ре лер. 44 Мин Оч ра шу ча ты рын һәм 
мәз бәх не из ге лән де рер мен. Һа рун ны һәм аның угыл ла рын, алар Ми ңа ру ха ни бу-
ла рак хез мәт күр сәт сен нәр өчен, шу лай ук из ге лән де рер мен. 45 Мин Ис ра ил хал кы 
ара сын да яшәр мен һәм алар ның Ал ла сы бу лыр мын. 46 Шун да ха лык Мин – Раб бы, 
алар ның Ал ла сы икән не, ис ра и ли ләр ара сын да яшәр өчен, алар ны Ми сыр җи рен-
нән алып чык кан ны бе лер. Мин – Раб бы, алар ның Ал ла сы дыр!

Хушислесумала-майларкөйрәтүмәзбәхе

30 1 Хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хен сәр ви ага чын нан яса. 2 Ул 
ти гезь як лы ту ры поч мак – буе һәм иңе бе рәр тер сәк, би ек ле ге ике тер сәк 

* 29:37 ...изгесаналыр.– Әле ге гый ба рә «үте ре лер гә ти еш» ди гән мәгъ нә не дә бел де рер гә 
мөм кин. (30:29 да шул ук мәгъ нә дә.) 
* 29:40-41 Һин– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 3,5 л. 
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бул сын. Аның дүрт поч ма гы на мө гез ләр ясап, алар мәз бәх бе лән бер бө тен бу лыр га 
ти еш. 3 Мәз бәх нең өс тен, ян-якларын һәм мө гез лә рен саф ал тын бе лән кап лап, 
кы рый ла рын да ал тын бе лән би зә. 4 Мәз бәх нең өс ке ягын нан бе раз ас ка рак тө шеп, 
кара-каршы ике ягы на ал тын боҗ ра лар бер ке теп куй. Бу боҗ ра лар га, мәз бәх не 
кү че реп йөр тү өчен, кол га лар ки дер. 5 Кол га лар ны, сәр ви ага чын нан ясап, ал тын 
бе лән кап ла. 6 Мәз бәх не Бо е рык лар сан ды гы ал дын да гы пәр дә кар шы на куй, ягъ-
ни сан дык өс тен дә ге кап кач ал ды на ур наш тыр. Шул кап кач өс тен дә Мин си нең 
бе лән оч ра шыр мын.

7 Як тыр т кыч лар ны әзер лә гән дә, Һа рун һәр ир тә дә мәз бәх өс тен дә хуш ис ле су-
мала-майлар көй рә тер гә ти еш. 8 Һәм һәр кич не як тыр т кыч лар ны ка быз ган да, ул 
шу лай ук хуш ис ле сумала-майлар көй рә тер гә ти еш. Шу лай итеп, Раб бы ал дын да 
сумала-майлар буыннан-буынга да и ми көй рә те лер. 9 Ты ел ган баш ка сумала-май-
ларны да, ян ды ру кор ба нын да, ик мәк бү лә ген дә бу мәз бәх тә ян дыр ма гыз. Шу лай 
ук шә раб бү лә ген дә кой ма гыз. 10 Елы на бер тап кыр Һа рун гө наһ йо лу кор ба ны ның 
ка ны бе лән мәз бәх мө гез лә рен пакь лә сен. Бу йо ла һәр ел са ен буыннан-буынга 
баш ка рыл сын. Бу мәз бәх – Раб бы өчен ту лы сын ча из ге.

Изгечатырсалымы
11 Раб бы Му са га әйт те:
12 – Син Ис ра ил хал кы ның са нын исәп кә ал ган да, һәр ир-ат үзе өчен Раб бы га 

йо лым тү ләр гә ти еш. Шул ча гын да алар га афәт яна мас. 13 Са нал ган һәр ир-ат яр ты 
шә кыл* йо лым тү лә сен. (Бер шә кыл – егер ме ге ра* бу ла.) Бу яр ты шә кыл Раб бы га 
тәкъ дим ител сен. 14 Яше егер ме дән уз ган, исәп кә алын ган һәр ир-ат әле ге йо лым ны 
Раб бы га ба гыш ла сын. 15 Бай лар – яр ты шә кыл дан ар тык, ә яр лы лар яр ты шә кыл-
дан ким бир мәс кә ти еш. Сез нең җан на ры гыз ны сак лау өчен, Раб бы га би рә тор ган 
йо лым бу лыр бу. 16 Ис ра ил хал кын нан бу ак ча лар ны җы еп ал да Оч ра шу ча ты ры 
ха җәт лә ре өчен са рыф ит. Бу йо лым Раб бы га ис ра и ли ләр не ис кә тө ше рү, алар ның 
җан на рын сак лау өчен бу лыр.

Бакырюынгыч
17 Раб бы Му са га әйт те:
18 – Юы ну өчен, ба кыр юын гыч һәм аңа ба кыр ас куй ма яса. Юын гыч ны Оч ра-

шу ча ты ры бе лән мәз бәх ара сы на ур наш тыр һәм су бе лән ту тыр. 19 Һа рун вә аның 
угыл ла ры шу шы юын гыч тан кул ла рын һәм аяк ла рын юсын нар. 20 Оч ра шу ча ты ры на 
кер гән са ен, алар юы ныр га ти еш; шул ча гын да алар үл мә я чәк. Раб бы га ба гыш лап, 
ян ды ру бү лә ге ки те рү өчен, мәз бәх кә якын лаш кан да да, 21 шу лай ук аяк-кулларын 
юар га ти еш, шу лай эш лә мә сә ләр – үләр ләр. Бу – Һа рун һәм аның нә сел ва рис ла ры 
өчен буыннан-буынга мәң ге лек ка гый дә.

* 30:13 ...шәкыл...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Из ге йорт шә кы лы. (30:23-24; 38:24-
26 да шул ук мәгъ нә дә.) 
* 30:13 Гера– 0,5 гр. 
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Изгеләндерүмае
22 Раб бы Му са га та гы бо лай ди де:
23-24 – Хуш ис ле, сый фат лы мат дә ләр – биш йөз шә кыл сы ек смир ра, шул кү ләм-

нең яр ты сын, ягъ ни ике йөз ил ле шә кыл хуш ис ле дар чин, ике йөз ил ле шә кыл хуш 
ис ле ка мыш, биш йөз шә кыл кас сия*, бер һин зәй түн мае ал. 25 Шу лар ны, хуш буй 
әзер лә гән дә ге ке бек, бер гә бол гат та из ге лән де рү мае яса. Бу – из ге лән де рү мае. 
26-28 Шу шы май бе лән Оч ра шу ча ты рын, Бо е рык лар сан ды гын, өс тәл һәм өс тәл дә ге 
бар лык савыт-сабаны, шәм дәл һәм аның кирәк-яракларын, хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тү мәз бә хен, кор бан ян ды ру мәз бә хен һәм аның бар лык әс бап ла рын, шу лай 
ук юын гыч һәм аның ас куй ма сын май ла. 29 Алар ны шул рә веш ле из ге лән дер, һәм 
алар ту лы сын ча из ге бу лыр лар. Бу әй бер ләр гә ка гыл ган бар нәр сә из ге са на лыр.

30 Һа рун га һәм аның угыл ла ры на май сөрт, алар ны ру ха ни лык ка ба гыш лап, 
Ми ңа хез мәт итү өчен из ге лән дер. 31 Ис ра ил хал кы на бо лай дип әйт: «Бу – ки лә се 
бу ын нар өчен Раб бы ның из ге лән де рү мае. 32 Бу май ны бү тән нәр гә сөр т мә гез; ош-
бу ысул бе лән баш ка бер нин ди дә май әзер лә мә гез. Бу май – из ге. Аны из ге дип 
исәп лә гез. 33 Әгәр кем дә бул са, шу шы ңа ох ша тып, май әзер лә сә яки аны ру ха ни 
бул ма ган ке ше гә сөрт сә, ан дый зат үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш».

Хушислесумала-майлар
34 Шун нан соң Раб бы Му са га бо лай ди де:
– Ти гез кү ләм дә итеп ме нә мон дый хуш ис ле мат дә ләр – на тап, ше хе лет, хел бе на 

һәм саф сумала-майлар ал. 35 Шу лар ны бер гә ку шып бол гат та, хуш буй әзер лә гән-
дә ге ке бек, хуш ис ле сумала-майлар яса һәм тоз өс тә. Бу хуш ис ле сумала-майлар – 
саф һәм из ге. 36 Шу шы сумала-майларның бер өле шен, бик вак итеп тө еп, Оч ра шу 
ча ты рын да гы Бо е рык лар сан ды гы ал ды на куй, һәм шул урын да Мин си нең бе лән 
оч ра ша чак мын. Бу сумала-майлар ту лы сын ча из ге дип исәп лә нер. 37 Мон дый ысул 
бе лән үзе гез гә бер нин ди дә хуш ис ле сумала-майлар әзер лә мә гез. Аны Раб бы га 
ба гыш ла ныр га ти еш ле из ге әй бер дип исәп лә гез. 38 Әгәр кем дә бул са бе рәү, аның 
исе бе лән ләз зәт лә нү өчен, мон дый сумала-майлар әзер ли икән, ан дый ке ше үз 
хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш.

Изгечатырныкоруөченосталар

31 1 Шун нан Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ка ра, Мин Яһү дә ыру гын нан Хүр уг лы Ури дән ту ган Бе са лел ны сай ла-

дым 3 һәм аны, Ал ла һы Ру хы бе лән рух лан ды рып, бар лык һө нәр ләр өчен ки рәк-
ле акыл, ос та лык һәм төр ле кү нек мә ләр бе лән ба ет тым. 4 Шу ңа кү рә ул ал тын, 
кө меш һәм ба кыр әй бер ләр нең сы зы мын сы зып, алар ны ясый 5 һәм кыйм мәт ле 
таш лар ны, кыр лап, кы са га утыр та, шу лай ук агач тан әй бер ләр ясый бе лә. Бе са лел 
те лә сә нин ди эш не баш ка ра ала. 6-11 Дан ыру гын нан Ахи са мах уг лы Оһо ли аб ны 
Мин Бе са лел ның яр дәм че се итеп бил ге лә дем. Си ңа әмер ител гән бар әй бер не – 

* 30:23-24 Кассия– күпь ел лык ку ак. 
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Оч ра шу ча ты рын, Бо е рык лар сан ды гын һәм аның кап ка чын, ча тыр ның бар лык 
кирәк-яракларын, өс тәл не һәм өс тәл дә ге савыт-сабаны, саф ал тын нан эш лән гән 
шәм дәл не һәм аның бар лык кирәк-яракларын, хуш ис ле сумала-майлар көй рә-
тү мәз бә хен, кор бан ян ды ру мәз бә хен һәм аның бар лык әс бап ла рын, юын гыч ны 
һәм аның ас куй ма сын, мә һа бәт ки ем нәр не – ру ха ни Һа рун га из ге ки ем нәр не һәм 
аның угыл ла ры на ру ха ни лык итү өчен ки ем нәр не, из ге лән де рү ма ен һәм Из ге бүл-
мә өчен хуш ис ле сумала-майларны әзер ли ал сын нар өчен, Мин шу лай ук бар лык 
һө нәр че ләр гә дә ос та лык бир дем. Мин си ңа ни чек куш кан бул сам, алар ба ры сын 
да шу лай эш лә сен нәр.

Шимбәкөн
12 Раб бы Му са га әйт те:
13 – Ис ра ил хал кы на әйт: «Сез Ми нем шим бә көн нә рем не бил ге ләп үтәр гә ти-

еш. Сез не из ге итү че Раб бы икә нем не сез бел сен өчен, бу көн Ми нем бе лән сез нең 
ара да гы бил ге бу лыр. 14 Шим бә көн не бил ге ләп үте гез, чөн ки бу көн сез нең өчен 
из ге. Кем дә бул са шим бә көн не бил ге ләп үт мә сә, ул ке ше үлем гә ду чар ите лер гә 
ти еш; ә ин де шим бә көн не нин ди дә бул са эш баш кар ган ке ше, кем бу лу ы на ка-
ра мас тан, үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш. 15 Ал ты көн эш лә гез, ә җи ден че, 
ягъ ни шим бә көн не ял ите гез, бу – Раб бы га ба гыш лан ган из ге көн. Шим бә көн не 
эш лә гән адәм үлем җә за сы на тар тыл сын. 16 Ис ра ил хал кы буыннан-буынга шим-
бә көн не бил ге ләп үтәр гә ти еш, бу – мәң ге гә бер ке тел гән ки ле шү. 17 Шим бә көн 
Ми нем бе лән сез нең ара да гы мәң ге лек бил ге бу лып ка лыр, чөн ки Раб бы, ал ты көн 
буе эш ләп, күк вә җир не бул дыр ды, ә ин де җи ден че көн не ял ит те».

18 Шун нан соң, Си най та вын да Му са бе лән сөй лә шү ен тә мам лап, Ал ла һы аңа 
бар ма гы бе лән яз ган бо е рык ла рын – ике таш так та бир де.

Исраилиләрнеңалтыннанүгезбозаусынынясавы

32 1 Ин де күп ва кыт узып та, Му са ның һа ман да тау дан төш мә вен күр гәч, ке-
ше ләр Һа рун ти рә се нә җы ел ды лар һәм аңа:

– Әй дә, без гә ал ла лар яса, алар без нең ал дан бар сын нар. Без не Ми сыр дан алып 
чык кан Му са га нәр сә бул ган ны бел ми без, – ди де ләр.

2 Һа рун ха лык ка әйт те:
– Ха тын на ры гыз га, угыл ла ры гыз га һәм кыз ла ры гыз га ки дер гән ал тын ал ка лар-

ны сал ды рып, ми ңа алып ки ле гез.
3 Шун нан соң бар ха лык, ал тын ал ка ла рын са лып, Һа рун га алып кил де. 4 Һа рун 

ха лык тан ал тын ны ал ды, аны эре теп кой ды да кис кеч яр дә мен дә үгез бо зау сы нын 
яса ды. Шул чак ха лык әйт те:

– Әй Ис ра ил то кы мы! Си не Ми сыр җи рен нән алып чык кан ал лаң ме нә шу шы!
5 Һа рун, мо ны кү реп, бо зау кар шын да мәз бәх тө зе де һәм әйт те:
– Ир тә гә Раб бы хөр мә те нә бәй рәм бу лыр.
6 Икен че көн не ха лык, бик ир тә то рып, ту ла ем ян ды ру кор бан на ры һәм та ту лык 

кор бан на ры ки тер де; со ңын нан ба ры сы уты рып ашап-эчте дә кү ңел ачар га ке реш те.
7 Шул чак Раб бы Му са га:
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– Тиз ге нә тү бән гә төш, Ми сыр җи рен нән алып чык кан хал кың бо зыл ды! – ди-
де. – 8 Ми нем әмер лә рем нән алар бик тиз тай пыл ды лар, үз лә ре нә үгез бо зау сы нын 
ко еп, шу ңа та бын ды лар һәм кор бан нар ки тер де ләр, һәм ха лык әйт те: «Әй Ис ра ил 
то кы мы! Си не Ми сыр җи рен нән алып чык кан ал лаң ме нә шу шы!»

9 Раб бы Му са га янә әйт те:
– Кү рәм ки, бу ха лык үз сүз ле. 10 Хә зер гә син Ми не кал ды рып тор. Ачу-ярсуымнан 

Мин алар ны кы рып бе те рәм, ә со ңын нан син нән бө ек ха лык бул ды рам.
11 Әм ма Му са Раб бы дан, үз Ал ла сын нан ял ва рып со ра ды:
– Әй Раб бы, Үзең нең бө ек кө чең, код рәт ле ку лың бе лән Ми сыр җи рен нән алып 

чык кан хал кы ңа ник шу лай ачу лы сың? 12 Ниш ләп әле Син ми сыр лы лар га: «Раб бы 
Үз хал кын усал ни ят бе лән – тау лар да һә лак итеп, җир йө зен нән юк ка чы га рыр 
өчен, Ми сыр дан алып кит кән икән», – дип әй тер гә юл ку я сың?! Яр су ың ны чәч мә, 
үз гәрт ка ра рың ны, Үз хал кы ңа афәт бе лән яна ма! 13 Кол ла рың Иб ра һим, Ис хак һәм 
Ис ра ил не исе ңә тө шер – алар га Син Үз За тың нан: «Нә се ле гез не күк тә ге йол дыз лар 
са нын ча ишәй тер мен. Вәгъ дә ит кән шу шы җир ләр нең бө те не сен нә сел ва рис ла-
ры гыз га мәң ге лек би лә мә итеп би рер мен», – дип ант ит тең.

14 Шун нан Раб бы Үзе нең ка ра рын үз гәрт те, һәм ха лык ка кы лы на сы афәт бул-
мый кал ды. 15 Ә Му са исә, бо е рык лар языл ган әле ге ике таш так та ны алып, тау дан 
төш те. Бу таш лар ның ике ягы на да бо е рык лар языл ган иде. 16 Бу таш так та лар ны 
Ал ла һы Үзе ясап, әле ге бо е рык лар ны Үзе уеп яз ган иде.

17 Ке ше ләр нең кыч кы рыш кан та вы шын ише теп, Ешуа Му са га әйт те:
– Та выш лар га ка ра ган да, стан да су гыш ба ра!
18 – Бу та выш – җи ңү че ләр нең дә, җи ңел гән нәр нең дә та вы шы тү гел, – дип җа-

вап кай тар ды Му са. – Җыр ла ган та выш лар ише тәм мин!
19 Стан га якын лаш кач, Му са үгез бо зау сы нын һәм би еп йө рү че ха лык ны күр де. 

Шун да Му са, ачу ын нан яр сып, тау итә ген дә так та ла рын җир гә атып бәр де, һәм 
алар чәл пә рә мә ки леп ва тыл ды. 20 Ан на ры Му са алар яса ган үгез бо зау сы нын ал-
ды да ут ка сал ды һәм ал тын ны, көл хә ле нә ки те реп, су га си беп җи бәр де, шун нан 
соң Ис ра ил хал кын шул су ны эчәр гә мәҗ бүр ит те.

21 Му са Һа рун нан:
– Бу ха лык си ңа нәр сә эш лә де? Ник син алар ны авыр гө наһ ка ба тыр дың? – дип 

со ра ды.
22 – Ачу лан ма, ху җам, – дип җа вап бир де Һа рун. – Бу ха лык ның на чар лык эш-

ләр гә һәр ва кыт әзер то ру ын син бе лә сең бит. 23 Алар ми ңа әйт те ләр: «Без гә ал ла лар 
яса, алар без нең ал дан бар сын нар. Без не Ми сыр дан алып чык кан Му са га нәр сә 
бул ган ны бел ми без». 24 Һәм мин алар га: «Кем нәр нең ал тын би зә нү әй бер лә ре бар – 
са лы гыз», – ди дем. Алар ми ңа үз лә ре нең ал тын на рын бир де ләр, һәм мин алар ны 
ут ка таш ла дым, ә ут эчен нән ме нә шу шы үгез бо зау ки леп чык ты.

25 Му са күр де ки, Һа рун кул ас тын да ис ра и ли ләр ты еп бул мас дә рә җә дә йө гән-
сез лән гән, дош ман на рын сө ен де реп, тә мам мәс хә рә гә кал ган. 26 Му са стан кап ка сы 
ал ды на бас ты да әйт те:

– Кем Раб бы ар тын нан ба рыр га те ли, шу лар ми нем ян га кил сен!
Бар ча ле ви ләр Му са яны на җы ел ды лар. 27 Му са алар га әйт те:
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– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бо лай ди: «Һәр кай сы гыз кы лы чын ас сын да стан ның 
бер очын нан икен че очы на уз сын һәм үзе нең ту га нын, дус тын, якы нын үтер сен».

28 Ле ви ләр Му са ның бо е ры гын үтә де ләр, һәм шул көн не өч мең ча ма сы ке ше 
һә лак бул ды.

29 Ан на ры Му са әйт те:
– Бү ген сез угыл ла ры гыз ның һәм ту ган на ры гыз ның го ме ре бә ра бә ре нә үзе гез не 

Раб бы га ба гыш ла ды гыз, шу ңа кү рә Ул сез гә Үзе нең фа ти ха сын күн дер де.
30 Икен че көн не ир тән Му са ха лык ка әйт те:
– Гө на һы гыз зур сез нең! Әм ма мин хә зер Раб бы яны на ме нәм, бәл ки, гө наһ ла-

ры гыз ны ки че рү ен үте нә алыр мын!
31 Му са, Раб бы яны на әй лә неп кай тып, әйт те Аңа:
– Әйе, бу ха лык зур гө наһ эш лә де. Алар үз лә ре нә ал тын нан ал ла яса ды лар. 

32 Хә зер Син алар ның бу гө на һын ки чер сәң иде! Әгәр ки чер ми сең икән, Үзең яз ган 
ки тап тан* исе мем не сы зып таш ла.

33 Раб бы Му са га:
– Ки та бым нан Мин Үзе мә кар шы гө наһ эш ләү че ләр нең исем нә рен сы зам. 

34 Хә зер исә юл га куз гал һәм Мин әй т кән урын га ха лык ны ияр теп кит, ә Ми нем 
фә реш тәм ал дың нан ба рыр. Ва кы ты җит кәч, кыл ган гө наһ ла ры өчен Мин алар га 
җә за би рер мен, – дип җа вап кай тар ды.

35 (Ха лык яса ган үгез бо зау сы ны өчен, ягъ ни Һа рун эш ләп бир гән сын өчен, 
Раб бы ис ра и ли ләр гә җә за җи бәр де.)

Аллаһыныңисраилиләрбеләнбарыргателәмәве

33 1 Шун нан соң Раб бы Му са га:
– Үзең дә, Ми сыр дан алып чык кан хал кың да мон нан ки те гез. Иб ра һим, Ис-

хак һәм Ягъ куб ка ант итеп, Мин «Сез нең нә се ле гез гә би рер мен» ди гән җир ләр гә ки-
те гез, – ди де. – 2 Сез нең ал ды гыз дан Мин фә реш тә җи бә рер мен һәм кән га ни ләр не, 
амо ри ләр не, хит ти ләр не, фә ри зи ләр не, хив ви ләр не, явү си ләр не ку ып чы га рыр мын. 
3 Сөт вә бал агып тор ган җир гә ки те гез, әм ма Мин сез нең бе лән бар ма я чак мын: сез – 
үҗәт ха лык, әгәр Мин сез нең бе лән ба рам икән, юл да сез не һә лак итү ем их ти мал.

4 На чар хә бәр не ише теп, бар ха лык кай гы га төш те, бер кем үзе нең би зә нү әй бер-
лә рен так ма ды, 5 чөн ки Раб бы Му са га, ис ра и ли ләр гә бо лай дип әйт, ди гән: «Сез – 
үҗәт ха лык. Әгәр сез нең бе лән бер гә бе раз гы на бар сам да, сез не кы рып бе те рү ем 
их ти мал. Бар лык би зә нү әй бер лә ре гез не са лы гыз, сез нең бе лән нәр сә эш ләр гә 
ки рәк ле ген Үзем ка рар мын». 6 Шу ның өчен Ис ра ил хал кы Хо реб та вын да үзе нең 
би зә нү әй бер лә рен сал ды һәм баш ка ча ин де ки мә де.

МусаныңмахсусчатырдаАллаһыбеләночрашуы
7 Шул ара да Му са, стан нан ары рак ки теп, бер ча тыр кор ды. Ул аны Оч ра шу ча-

ты ры дип ата ды. Раб бы дан нәр сә бул са да со рар га те ләү че һәр ке ше стан нан чит-

* 32:32 ...китаптан...– Бу ки тап та Ал ла һы ка бул ит кән ке ше ләр нең исем нә ре языл ган (ка-
ра гыз: «Зә бур», 68:29). 
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тә ко рыл ган әле ге ча тыр га ки лә ал ды. 8 Му са ча тыр га та ба юнәл сә, бар ке ше, үз 
ча тыр ла ры ның ал ды на ба сып, Му са ның ча тыр эче нә ке реп кит кә нен ка рап ка ла 
иде. 9 Му са ке рү гә, ча тыр ал ды на бо лыт ба га на сы тө шеп тук тый, һәм Раб бы Му-
са бе лән сөй лә шә иде. 10 Ча тыр ал дын да бо лыт ба га на сын кү рү гә, үз ча тыр ла ры 
янын да ба сып тор ган ке ше ләр йөз тү бән җир гә кап ла на иде. 11 Раб бы, йөзгә-йөз 
ка рап, Му са бе лән дус та нә сөй лә шә, шун нан соң Му са стан га ки ре кай та, ә аның 
яшь яр дәм че се – Нун уг лы Ешуа – шул ча тыр да ка ла иде.

МусаныңАллаһыныүзебеләнбарыргакүндерүе
12 Му са Раб бы га әйт те:
– Син ми ңа: «Бу ха лык ны җи тәк ләп ба рыр сың», – ди дең, әм ма ми нем бе лән 

кем не җи бә рә сең не әй т мә дең. Син ми ңа: «Исе мең не хә тер дә то там, Ми нем күз 
ал дым да син ил ти фат ка зан дың», – ди дең. 13 Әгәр чын нан да шу лай икән, Си не 
та нып бе лер һәм күз ал дың да та гын да ил ти фат ка за ныр өчен, ми ңа Үзең нең юл-
ла рың ны күр сәт. Һәм шу ны да оныт ма: бу ке ше ләр – Си нең хал кың!

14 – Сез нең бе лән ба рыр мын Мин, – ди де Раб бы, – һәм си ңа ты ныч лык би рер мен.
15 Шул чак Му са Раб бы га әйт те:
– Әгәр Син без нең бе лән бар мый сың икән, без не бу урын нан җи бәр мә. 16 Без нең 

бе лән бар ма саң, мин дә, хал кың да Си нең күз ал дың да ил ти фат ка зан га ны быз ны 
кай дан бе лер без? Мин һәм Си нең хал кың җир дә ге баш ка бар лык ха лык лар дан 
нәр сә се бе лән ае ры лып то рыр соң?!

17 Раб бы Му са га:
– Син нәр сә со ра саң, Мин шу ны эш ләр мен, чөн ки күз ал дым да син ил ти фат 

ка зан дың, һәм Мин исе мең не хә тер дә то там, – ди де.

АллаһыныңМусагаҮзенеңшөһрәтенкүрсәтергәвәгъдәитүе
18 Шул чак Му са Раб бы га әйт те:
– Зин һар өчен, ми ңа Үзең нең шөһ рә тең не күр сәт.
19 Раб бы җа вап кай тар ды:

«Си нең ал дың да Мин Үзем нең бар шөһ рә тем не* күр сә тер мен;
Үзем нең „Раб бы“ ди гән исе мем не игъ лан итәр мен.
Кем гә те лә сәм, шу ңа шәф кать күр сә тер мен;
кем не кыз га ныр га те лә сәм, шу ны кыз га ныр мын.

20 Әм ма Ми нем йө зем не кү рә ал мас сың, чөн ки Ми не күр гән ке ше исән ка ла ал мый».
21 Раб бы та гын әйт те:
– Ме нә, Ми нем яным да бер урын бар. Син шу шы урын да – кы я да ба сып то рыр-

сың. 22 Ми нем шөһ рә тем шул ту ры дан уз ган да, Мин си не кыя яры гы на яше рер мен 
һәм, шөһ рә тем узып кит кән че, си не Үз ку лым бе лән кап лап то рыр мын. 23 Со ңын-
нан ку лым ны алыр мын, һәм син Ми нем ар кам ны кү рер сең, әм ма йө зем не кү рә 
ал мас сың.

* 33:19 ...шөһрәтемне...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: иге ле гем не. 
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Аллаһыныңисраилиләрбеләнкилешүяңартуы

34 1 Шун нан соң Раб бы Му са га әйт те:
– Бе рен че се төс ле үк итеп, ике таш так та яса, ә Мин элек ке ге, син ват кан 

таш так та лар га языл ган сүз ләр не яңа так та лар га язар мын. 2 Ир тә гә ир тән әзер бул, 
Си най та вы на мен дә тау ба шын да Ми нем кар шы ма чы гып бас. 3 Си нең бе лән һич-
кем дә бул мас ка ти еш – бу тау да бер кем дә кү рен мә сен. Хәт та вак һәм эре тер лек 
тә тау итә ген дә ут лап йө рер гә ти еш тү гел.

4 Му са әү вәл ге лә ре ши кел ле ике таш так та ясап, Раб бы куш кан ча, икен че көн не 
ир түк алар ны үзе бе лән ал ды да Си най та вы на кү тә рел де. 5 Раб бы исә, бо лыт эчен-
дә тө шеп, Му са бе лән янә шә ба сып тор ды һәм аңа Үзе нең «Раб бы» ди гән исе мен 
җит кер де. 6 Раб бы, Му са ал дын нан узып, шу ны игъ лан ит те:

«Раб бы, Раб бы, кыз га ну чан вә мәр хә мәт ле Ал ла һы,
са быр, рәхим-шәфкатьле вә туг ры лык лы Ал ла һы!

7 Ул Үзе нең мәр хә мә тен мең нәр чә бу ын нар га күр сә тә,
хи лаф эш ләр не, җи на ять ләр не, гө наһ лар ны ки че рә,
әм ма га еп ле ләр гә җә за би рер гә дә оныт мый,
ата ла ры ның гө наһ ла ры өчен
өчен че, дүр тен че бу ын га ча җә за би рә».

8 Му са шун дук, ба шын җир гә ка дәр иеп, Аңа та бын ды 9 һәм:
– Әй Хуҗа-Хакимем! Әгәр мин Си нең күз ал дың да ил ти фат ка зан ган мын икән, 

зин һар өчен, без нең бе лән бар, Хуҗа-Хакимем! Бу ха лык ның үҗәт бу лу ы на ка ра-
мас тан, без нең хи лаф эш лә ре без не һәм гө наһ ла ры быз ны ки чер! Без не Үзең нең 
би лә мәң итеп ал, – ди де.

10 Шун нан Раб бы әйт те:
– Мин си нең бе лән ки ле шү тө зим. Си нең бө тен хал кың ал дын да мо ңа ка дәр 

җир йө зен дә ге бер ге нә ха лык та да эш лән мә гән мог җи за лар күр сә тер мен, һәм 
си нең бе лән яши тор ган ха лык Мин Раб бы ның си нең хак ка дәһ шәт ле эш ләр кы-
лу ын кү рер. 11 Бү ген Мин бир гән әмер ләр не үтә гез. Мин сез нең күз ал ды гыз дан 
амо ри ләр не, кән га ни ләр не, хит ти ләр не, фә ри зи ләр не, хив ви ләр не һәм явү си ләр-
не ку а чак мын. 12 Сак бу лы гыз: ба ра чак җи ре гез дә яшәү че бер ге нә ха лык бе лән 
дә ки ле шү тө зе мә гез, югый сә алар сез гә то зак бу лыр лар. 13 Шу ңа кү рә алар ның 
мәз бәх лә рен җи ме ре гез, из ге ба га на ла рын ва ты гыз һәм али һә сАши рә хөр мә те нә 
ку ел ган ба га на ла рын ау да ры гыз. 14 Баш ка бер нин ди илаһ ка да та бын ма гыз, чөн ки 
Раб бы – баш ка илаһ лар га тү зеп тор мау чы Ал ла һы. 15 Бу җир дә яшәү че ха лык бе-
лән ки ле шү тө зе мә гез, югый сә алар, үз илаһ ла ры на та бын ган һәм кор бан ки тер гән 
ва кыт та, сез не дә үз лә ре бе лән ча кы рыр лар, һәм сез алар ның кор бан на рын ашый 
баш лар сыз. 16 Әгәр сез үз угыл ла ры гыз га алар ның кыз ла рын ха тын лык ка сай ла-
са гыз, алар ның кыз ла ры, үз илаһ ла ры на та бы нып, сез нең угыл ла ры гыз ны шу ны 
ук эш ләр гә мәҗ бүр итәр ләр.

17 Ко ел ма пот лар яса ма гыз.
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18 Тө че кү мәч бәй рә мен үт кә ре гез. Мин сез гә куш кан ча, җи де көн дә ва мын да 
тө че гә пе шер гән ик мәк аша гыз. Мо ны Абиб аен да, бил ге лән гән ва кыт та үтә гез, 
чөн ки бу ай да сез Ми сыр дан чык ты гыз.

19 Бе рен че бу лып ту ган һәр ир ба ла, шу лай ук эре һәм вак мал-туарыгыздан бе-
рен че бу лып ту ган ир кәк тер лек – Ми не ке. 20 Әм ма бе рен че бу лып ту ган ишәк не 
бә рән би реп йо лып алы гыз; әгәр йо лып ал ма са гыз, му е нын сын ды ры гыз. Сез нең 
бе рен че ир ба ла гыз да йо лып алы ныр га ти еш.

Ми нем кар шы га бер кем дә буш кул бе лән ки лер гә ти еш тү гел.
21 Ал ты көн эш лә гез, ә җи ден че көн не ял ите гез. Хәт та са бан ва кы ты һәм урак 

өс те бул са да ял ите гез.
22 Бе рен че бо дай уңы шын җый гач, Ат на лар бәй рә мен* үт кә ре гез, ә ел тә мам-

лан ган да, Бөр тек ле аш лык җыю бәй рә мен үт кә ре гез.
23 Ел га өч мәр тә бә сез нең бар лык ир лә ре гез Хуҗа-Раббы, Ис ра ил Ал ла сы 

кар шы на ки лер гә ти еш ләр. 24 Мин сез нең ал ды гыз дан баш ка ка вем нәр не ку ып 
җи бә рер мен һәм сез нең чик лә ре гез не ки ңәй тер мен. Сез елы на өч тап кыр Раб бы 
Ал ла гыз кар шы на кил сә гез, бер кем дә сез нең җи ре гез не тар тып ала ал мас.

25 Ми ңа кор бан ка ны ки тер гән дә, ачыт кы са лын ган бер нәр сә дә тәкъ дим ит-
мә гез. Ко ты лу бәй рә ме кор ба ны ның һич нәр сә сен ир тән гә кал дыр ма гыз.

26 Бе рен че бу лып җый ган уңы шы гыз ның иң ях шы өле шен Раб бы Ал ла гыз йор-
ты на ки те ре гез.

Кә җә бә ти ен ана сы ның сө тен дә пе шер мә гез.
27 Раб бы Му са га әйт те:
– Мин әй т кән нәр нең ба ры сын да язып ал, чөн ки бу – Мин си нең бе лән һәм 

Ис ра ил хал кы бе лән тө зе гән ки ле шү нең ни ге зе дер.
28 Му са ан да Раб бы бе лән кы рык көн вә кы рык төн бул ды, бер ни аша ма ды да, 

эч мә де дә; таш так та лар га ки ле шү нең сүз лә рен – ун бо е рык ны яз ды.

Мусаныңнурлыйөзе
29 Бо е рык лар языл ган ике таш так та ны то тып, Му са Си най та вын нан төш кән дә, 

Ал ла һы бе лән сөй лә шү дән йө зе нең нур чә чеп то ру ын үзе бел ми иде әле. 30 Му са-
ның йө зе нур чә чеп тор ган ны күр гәч, Һа рун һәм бар ча Ис ра ил хал кы аңа якын 
ки лер гә ку рык ты. 31 Му са исә алар ны үзе нә ча кыр ды, һәм Һа рун бе лән ха лык 
баш лык ла ры аның яны на кил де, һәм Му са алар бе лән сөй ләш те. 32 Шун нан соң 
кал ган бар лык ис ра и ли ләр дә Му са га якын лаш ты, һәм Раб бы ның Си най та вын да 
бир гән бо е рык ла рын ул алар га тап шыр ды. 33 Сөй лә шү тә мам лан гач, Му са бөр-
кән чек бе лән йө зен кап ла ды. 34 Раб бы ал ды на ба рып, Аның бе лән сөй ләш кән дә, 
Му са һәр ва кыт йө зен нән бөр кән че ген ала иде. Ан на ры, кай тып, Раб бы куш-
кан нар ны Ис ра ил хал кы на җит кер гән дә, 35 ха лык аның йө зен нән нур бөр ке леп 
то ру ын кү рә иде. Раб бы бе лән сөй лә шер гә бар ган чы, Му са янә йө зен бөр кән чек 
бе лән кап лый иде.

* 34:22 Атналарбәйрәме– Уңыш бәй рә ме нең икен че исе ме (ка ра гыз 23:16). 



150

Чы гыш 35

Шимбәтурындагыканун

35 1 Му са, Ис ра ил нең бар хал кын җы еп, бо лай ди де:
– Раб бы сез гә ме нә нәр сә эш ләр гә бо ер ды: 2 ал ты көн эш лә гез, ә җи ден че 

көн – шим бә, Раб бы га ба гыш лан ган из ге ял кө не. Ул көн не эш лә гән ке ше, кем бу-
лу ы на ка ра мас тан, үлем гә ду чар ите лер гә ти еш. 3 Шим бә көн не хәт та өй лә ре гез дә 
ут та ка быз ма гыз.

Исраилиләрнеңбүләкләре
4 Ис ра ил хал кы на Му са бо лай ди де:
– Раб бы ме нә нәр сә бо ер ды: 5 үзе гез дән Раб бы га бү ләк ләр тәкъ дим ите гез. Һәр-

кем Раб бы га нәр сә бү ләк итәр гә те ли, шу ны ки тер сен. Ул бү ләк ләр: ал тын, кө меш, 
ба кыр, 6 зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон, нә фис җи тен, кә җә ма мы гы, 
7 кы зыл төс кә бу ял ган са рык тә кә се ти ре лә ре, диң гез фи ле ти ре лә ре, сәр ви ага чы, 
8 як тыр т кыч өчен зәй түн мае, из ге лән де рү мае һәм көй рә тү мае өчен хуш ис ле мат-
дә ләр, 9 эфод ка һәм ру ха ни күк рәк чә се нә бер ке тү өчен, ахак вә баш ка кыйм мәт ле 
таш лар бул сын.

10 Сез нең ара да бул ган бар лык ос та лар, ки леп, Раб бы куш кан бар нәр сә не – 11 ча-
тыр ны, аның кап ла вы чын, кап тыр ма ла рын, рам на рын, бо рыс ла рын, ба га на ла рын 
һәм ни гез лә рен; 12 Ал ла һы сан ды гын, аның кол га ла рын, кап ка чын һәм сан дык ны 
ае ра тор ган пәр дә не; 13 өс тәл не һәм аның кол га ла рын, өс тәл дә ге бар лык савыт-са-
баны һәм Ал ла һы га ба гыш лан ган ик мәк не; 14 шәм дәл не, аның кирәк-яракларын вә 
як тыр т кыч ла рын, аның өчен май ны; 15 хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хен 
һәм аның кол га ла рын; из ге лән де рү ма ен, хуш ис ле сумала-майларны; ча тыр га ке рү 
юлын кап лау чы пәр дә не; 16 кор бан ян ды ру мәз бә хен, аның ба кыр рә шәт кә сен, кол-
га ла рын һәм бар лык әс бап ла рын; юын гыч ны һәм аның ас куй ма сын; 17 ише гал ды 
әй лә нә сен дә ге пәр дә ләр не, ба га на лар ны һәм ни гез ләр не; ише гал ды кап ка сы на 
элен гән пәр дә не; 18 ча тыр вә ише гал ды өчен ка зык лар ны һәм бау лар ны; 19 мә һа бәт 
ки ем нәр не – Из ге бүл мә дә хез мәт итү өчен, ру ха ни Һа рун га из ге ки ем нәр не һәм 
аның угыл ла ры на, ру ха ни лык итү өчен, ки ем нәр не әзер лә сен нәр.

20 Ис ра ил хал кы Му са янын нан та ра лыш ты, 21 ан на ры, Оч ра шу ча ты рын ко ру, 
ча тыр өчен ки рәк бул ган бар лык нәр сә ләр не һәм из ге ки ем нәр не әзер ләү өчен, 
үз те лә ге бе лән, йө рә ге куш кан ча, Раб бы га бү ләк алып кил де. 22 Бар ча ир-ат һәм 
хатын-кыз, йө рәк куш кан ча, ал тын нан ясал ган төрле-төрле би зә нү әй бер лә ре – 
эләк тер геч, ал ка, бал дак һәм му ен са лар алып кил де. Бу ал тын әй бер ләр не алар, 
мах сус бү ләк итеп, Раб бы га ба гыш ла ды лар. 23 Кем нәр нең зәң гәр, җе те кы зыл вә 
кы зыл төс тә ге йон, нә фис җи тен, кә җә ма мы гы, кы зыл төс кә бу ял ган са рык тә кә се 
ти ре лә ре яи сә диң гез фи ле ти ре лә ре бул са, ба ры сы да шу ны ки тер де. 24 Кө ме ше яи сә 
ба кы ры бул ган нар әле ге әй бер ләр не Раб бы га ки тер де. Сәр ви ага чы бул ган һәр кем, 
шул агач ны эш тә кул ла ну өчен, Раб бы га алып кил де. 25 Эр ли бе лү че уң ган хатын-
кызлар үз лә ре эр лә гән зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон җеп һәм нә фис 
җи тен ки тер де ләр. 26 Яр дәм итәр гә те лә гән һәм эр ләр гә ос та бул ган хатын-кызлар 
кә җә ма мы гы эр лә де. 27 Баш лык лар, эфод ка һәм ру ха ни күк рәк чә се нә бер ке тү 
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өчен, ахак һәм баш ка кыйм мәт ле таш лар ки тер де ләр. 28 Алар шу лай ук як тыр т кыч, 
из ге лән де рү мае һәм хуш ис ле сумала-майлар өчен төр ле мат дә ләр һәм зәй түн мае 
алып кил де ләр. 29 Раб бы Му са га куш кан эш ләр не баш ка ру өчен, һәр Ис ра ил ке-
ше се – ир-атмы ул, хатын-кызмы – үз те лә ге бе лән Раб бы га бү лә ген алып кил де.

Изгечатырныкоручыосталар
30 Шул чак Му са Ис ра ил хал кы на әйт те:
– Ка ра гыз: Раб бы Яһү дә ыру гын нан Хүр уг лы Ури дән ту ган Бе са лел ны сай лап, 

31 аны Ал ла һы Ру хы бе лән рух лан дыр ды һәм бар лык һө нәр ләр өчен ки рәк ле акыл, 
ос та лык һәм төр ле кү нек мә ләр бе лән ба ет ты. 32 Шу ңа кү рә ул ал тын, кө меш һәм 
ба кыр әй бер ләр нең сы зы мын сы зып, алар ны ясый 33 һәм кыйм мәт ле таш лар ны, 
кыр лап, кы са га утыр та, шу лай ук агач тан әй бер ләр ясый бе лә. Бе са лел те лә сә 
нин ди эш не баш ка ра ала. 34 Раб бы Бе са лел га һәм Дан ыру гын нан Ахи са мах уг лы 
Оһо ли аб ка баш ка лар ны өй рә тү ос та лы гы бир де. 35 Ул алар да те лә сә нин ди эш не 
баш ка рыр лык ос та лык бул дыр ды. Алар – һө нәр ос та сы да, сы зым чы да, зәң гәр, 
җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон һәм нә фис җи тен бе лән чи гү че дә, шу лай ук ту-
ку чы да; алар – бар лык эш ләр не һәм сы зым нар ны бе лү че ләр.

36 1 Шу ңа кү рә Бе са лел, Оһо ли аб һәм баш ка ос та лар Раб бы куш кан эш ләр не 
баш кар сын нар. Раб бы бу ке ше ләр гә Из ге ча тыр ны ко ру да та ләп ител гән 

бар лык эш ләр не баш ка ру өчен ос та лык һәм акыл бир де.

Исраилиләркитергәнбүләкләрнеңартыккүпбулуы
2 Му са, шу лай итеп, Бе са лел ны, Оһо ли аб ны һәм Раб бы ос та лык бир гән һө нәр 

ия лә рен, бу эш тә яр дәм итәр гә те лә гән бар лык баш ка ос та лар ны ча кы рып ал ды. 
3 Му са алар га Ис ра ил хал кы ки тер гән бү ләк ләр не тап шыр ды, һәм ос та лар бу әй-
бер ләр не Из ге ча тыр ны ко ру га тот ты лар. Ха лык исә һәр ир тә не их ты я ри бү ләк ләр 
ки те рү ен дә вам ит те. 4 Шун нан ос та лар, Из ге ча тыр ны ко ру дан тук тап, 5 Му са бе-
лән сөй лә шер гә кит те ләр.

– Раб бы куш кан ча тыр ны ко ру өчен, ха лык бү ләк не ки рә ген нән ар тык күп ки-
те рә, – ди де алар.

6 Шу ның өчен Му са:
– Ир ләр дә, хатын-кызлар да, ча тыр ко ру өчен, баш ка бер нәр сә ки тер мә сен-

нәр, – дип, стан да гы лар ның һәм мә се нә әй тер гә куш ты.
Шун нан соң алар бү ләк ки тер ми баш ла ды лар, 7 чөн ки эш баш ка ру өчен ки рәк ле 

әй бер ләр ар ты гы бе лән ки те рел гән иде.

Чатырныкору
8 Эш кә ке реш кән ос та лар ча тыр өчен ун пәр дә тек те ләр; пәр дә ләр исә нә фис җи-

тен нән һәм зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан ту кы лып, алар га ке ру бим 
су рәт лә ре чи гел де. 9 Пәр дә ләр ба ры сы да бер зур лык та – буе егер ме си гез, иңе дүрт 
тер сәк иде. 10 Ос та лар, пәр дә ләр не бер-берсенә то таш ты рып, биш пәр дә не ае рым 
һәм кал ган би ше сен та гын ае рым тек те ләр. 11 Зәң гәр ту кы ма дан ясал ган эл мәк ләр не 
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бе рен че биш пәр дә нең кы ры е на те геп куй ды лар, шу лай ук икен че биш пәр дә нең кы-
ры е на да тек те ләр: 12 бе рен че биш пәр дә нең кы ры ен да – ил ле эл мәк һәм икен че биш 
пәр дә нең кы ры ен да шу лай ук ил ле эл мәк иде. Бе рен че пәр дә дә ге һәр эл мәк икен че 
пәр дә дә ге һәр эл мәк кә пар кил де. 13 Ан на ры бар лык пәр дә ләр не бер гә бер ке тү, ягъ ни 
ча тыр ны бер бө тен итеп җыю өчен, ал тын нан ил ле кап тыр ма яса ды лар.

14 Ча тыр ны кап лау өчен, ос та лар янә бер кап ла выч яса ды лар. Бу кап ла выч өчен 
кә җә ма мы гын нан ун бер пәр дә әзер лә де ләр. 15 Бар лык пәр дә ләр бер үл чәм дә – 
буе утыз һәм иңе дүрт тер сәк бул ды. 16 Ос та лар баш та биш пәр дә не, ан на ры та гын 
ал ты ны бер-берсенә то таш тыр ды лар. 17 То таш ты рып те гел гән биш пәр дә нең һәм 
то таш ты рып те гел гән ал ты пәр дә нең кы рый ла ры на ил ле шәр эл мәк яса ды лар. 
18 Ан на ры бар лык пәр дә ләр не бер гә бер ке тү, ягъ ни кап ла выч ны бер бө тен итеп 
то таш ты ру өчен, ба кыр дан ил ле кап тыр ма эш лә де ләр.

19 Ча тыр өчен алар янә ике кап ла выч эш лә де ләр: алар ның бер се кы зыл төс кә 
бу ял ган са рык тә кә се ти ре лә рен нән, ә икен че се – бе рен че се өс тен дә ге се – диң гез 
фи ле ти ре лә рен нән иде.

20 Шун нан соң ос та лар ча тыр өчен сәр ви ага чын нан рам нар яса ды лар. 21 Һәр 
рам ның би ек ле ге ун тер сәк һәм киң ле ге тер сәк ярым иде. 22 Рам нар ны бер-берсенә 
бер ке тер өчен, һәр рам ның ике чы гын ты сы бу лып, ча тыр ның бар ча рам на ры шу-
лай эш лән де. 23 Ос та лар ча тыр ның көнь як ка ка ра ган ягы өчен егер ме рам 24 һәм 
кө меш тән кы рык ни гез яса ды лар – һәр рам ас тын да чы гын ты лар га ту ры ки те рел-
гән ике шәр ни гез бул ды. 25 Ча тыр ның икен че, ягъ ни төнь як ка ка ра ган ягы өчен дә 
егер ме рам 26 һәм һәрбер рам өчен ике шәр итеп кө меш тән кы рык ни гез яса ды лар. 
27 Ча тыр ның арт кы, ягъ ни көн ба тыш ка ка ра ган ягы өчен та гын ал ты рам, 28 ә ча-
тыр ның арт кы ягын да гы поч мак лар өчен ике рам яса ды лар. 29 Поч мак та гы рам нар 
ас кы як тан то таш ты ры лып, өс тән бе рен че боҗ ра янын да бер ке тел де; ике поч мак 
та бер төр ле ясал ды. 30 Шу лай итеп, әле ге си гез рам өчен кө меш тән ун ал ты ни гез – 
һәр рам ас ты на ике шәр ни гез ясал ды.

31 Шун нан соң ос та лар сәр ви ага чын нан бо рыс лар яса ды лар: ча тыр ның бер ягын-
да гы рам нар өчен биш бо рыс, 32 икен че ягын да гы ла ры өчен янә биш бо рыс һәм 
арт кы як та гы, ягъ ни көн ба тыш та гы рам нар өчен та гын биш бо рыс бул ды. 33 Рам нар 
ур та сын да гы бо рыс ча тыр ның бер очын нан икен че очы на ка дәр су зыл ды. 34 Ос та лар 
рам нар ны ал тын бе лән кап ла ды лар һәм алар га, бо рыс лар ны утыр ту өчен, ал тын 
боҗ ра лар бер кет те ләр; бу бо рыс лар ны да ал тын бе лән кап ла ды лар.

35 Ан на ры ос та лар зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис 
җи тен нән мах сус пәр дә ту кы ды лар да аның өс те нә ке ру бим су рәт лә ре чик те ләр. 
36 Пәр дә не элү өчен, сәр ви ага чын нан дүрт ба га на ясап, ал тын бе лән кап ла ды лар. 
Ба га на лар өчен ал тын нан ыр гак лар эш лә де ләр һәм дүрт кө меш ни гез ко еп яса ды лар.

37 Со ңын нан ос та лар, ча тыр га ке рү юлын кап лау өчен, пәр дә эш лә де ләр; ул зәң-
гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән ту кы лып, аның 
өс те нә би зәк ләр чи гел де. 38 Пәр дә не элү өчен, ос та лар, ал тын ыр гак ла ры бул ган 
биш ба га на ясап, алар ның ба шын вә чы бык ла рын ал тын бе лән кап ла ды лар һәм 
ба га на лар өчен биш ба кыр ни гез кой ды лар.
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Аллаһысандыгыныңясалуы

37 1 Бе са лел сәр ви ага чын нан Ал ла һы сан ды гы яса ды. Сан дык ның буе ике тер-
сәк ярым, иңе һәм би ек ле ге тер сәк ярым бул ды. 2 Ул аның эчен һәм ты шын 

саф ал тын бе лән кап лап, кы рый ла рын да ал тын лап би зә де. 3 Дүрт ал тын боҗ ра 
ко еп, алар ны, һәр ягы на ике шәр итеп, сан дык ның дүрт ая гы на бер кет те. 4 Шун-
нан соң ул, сәр ви ага чын нан кол га лар ясап, ал тын бе лән йө герт те. 5 Сан дык ны 
кү че реп йөр тү өчен, әле ге кол га лар ны аның ян-якларындагы боҗ ра лар га ки дер де.

6 Бе са лел сан дык ның кап ка чын саф ал тын нан эш лә де. Аның буе ике тер сәк ярым, 
иңе тер сәк ярым бул ды. 7 Ан на ры, ал тын ны чү кеп, ике ке ру бим су рә тен кап кач ның 
ике очы на яса ды: 8 бер сен – бер очы на, икен че сен – икен че очы на бер кет те; алар 
ике се дә кап кач бе лән то таш итеп эш лән де. 9 Ке ру бим нәр нең ка нат ла ры, күк кә 
җә е леп, сан дык кап ка чын кап лап тор ды лар. Алар, бер-берсенә кара-каршы то рып, 
йөз лә рен сан дык кап ка чы на тө бә де ләр.

Изгеикмәккуяторганөстәлнеңясалуы
10 Бе са лел сәр ви ага чын нан буе ике тер сәк, иңе бер тер сәк һәм би ек ле ге тер сәк 

ярым бул ган өс тәл яса ды. 11 Ул, аны саф ал тын бе лән кап лап, кы рый ла рын ал тын 
бе лән кай ма лап ал ды; 12 өс тәл гә бер уч киң ле ген дә ге кы са ясап, кы са ның кы-
рый ла рын да ал тын бе лән кай ма лап ал ды. 13 Со ңын нан дүрт ал тын боҗ ра ко еп, 
алар ны өс тәл нең дүрт поч ма гын да гы дүрт аяк ка бер кет те. 14 Боҗ ра лар ны ул кы са 
яны на ур наш тыр ды; бу боҗ ра лар га, өс тәл не кү че реп йөр тү өчен, кол га лар ки дер де. 
15 Кол га лар ны, сәр ви ага чын нан ясап, ал тын бе лән йө герт те. Бу кол га лар өс тәл не 
кү че реп йөр тү өчен ки рәк иде. 16 Бе са лел өс тәл гә куя тор ган савыт-сабаны – тә-
лин кә ләр не, җа ма як лар ны, шә раб бү ләк лә ре өчен ка сә ләр не һәм чүл мәк ләр не саф 
ал тын нан яса ды.

Шәмдәлнеңясалуы
17 Бе са лел шәм дәл не саф ал тын нан чү кеп яса ды. Ул аның ни ге зен, са ба гын, ка-

сә лә рен, бө ре лә рен һәм таҗ яф рак чы гын бер бө тен итеп яса ды. 18 Шәм дәл дә ге ал ты 
бо так ның өче се – бер як та, өче се икен че як та бул ды. 19 Ка сә үзе бө ре һәм таҗ яф-
рак чы гы бул ган ба дәм чә чә ге нә ох шап, һәр бо так та өч ка сә бул ды – шәм дәл бе лән 
то таш кан ал ты бо так ме нә шул рә веш тә ясал ды. 20 Бе са лел шәм дәл дә бө ре һәм таҗ 
яф рак чы гы бул ган ба дәм чә чә ге нә ох шаш та гын дүрт ка сә яса ды. 21 Шәм дәл дә ге 
ал ты бо так өч пар бул ды, ә һәр бо так па ры ас тын да бе рәр бө ре ясал ды. 22 Шәм-
дәл, бө ре ләр һәм бо так лар бе лән бер бө тен итеп, ту лы сын ча саф ал тын нан чү кел де. 
23 Бе са лел шәм дәл нең җи де як тырт кы чын, фил тә кыс кы чын һәм улак ла рын саф 
ал тын нан яса ды. 24 Ул шәм дәл не һәм аның өчен ки рәк ле бар лык әй бер ләр не бер 
та лант саф ал тын нан яса ды.

Хушислесумала-майларкөйрәтүмәзбәхенеңясалуы
25 Бе са лел сәр ви ага чын нан хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хен яса ды. Бу 

мәз бәх ти гезь як лы ту ры поч мак рә ве шен дә – буе һәм иңе бе рәр тер сәк, би еклеге ике 
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тер сәк бул ды. Аның дүрт поч ма гы на мө гез ләр яса лып, алар мәз бәх бе лән бер бө тен 
бул ды лар. 26 Бе са лел, мәз бәх нең өс тен, ян-якларын һәм мө гез лә рен саф ал тын бе-
лән кап лап, кы рый ла рын да ал тын бе лән би зә де. 27 Мәз бәх нең өс ке ягын нан бе раз 
ас ка рак тө шеп, кара-каршы ике ягы на ал тын боҗ ра лар бер кет те. Бу боҗ ра лар га, 
мәз бәх не кү че реп йөр тү өчен, кол га лар ки де рел де. 28 Бе са лел кол га лар ны, сәр ви 
ага чын нан ясап, ал тын бе лән кап ла ды.

Изгеләндерүмаеһәмхушислесумала-майларныңясалуы
29 Со ңын нан Бе са лел, хуш буй әзер лә гән дә ге ке бек, из ге лән де рү мае һәм хуш 

ис ле саф сумала-майлар яса ды.

Мәзбәхнеңясалуы

38 1 Бе са лел кор бан ян ды ру мәз бә хен сәр ви ага чын нан яса ды. Мәз бәх ти гезь-
як лы ту ры поч мак рә ве шен дә – буе һәм иңе би шәр тер сәк, ә би ек ле ге өч 

тер сәк бул ды. 2 Мәз бәх нең һәр поч ма гы на ул бе рәр мө гез әзер лә де, һәм бу мө гез-
ләр мәз бәх бе лән бер бө тен итеп эш лән де. Бе са лел мәз бәх нең өс тен ба кыр бе лән 
кап ла ды. 3 Әле ге мәз бәх өчен бар лык әс бап лар – ко ла ша лар, кө рәк ләр, ка сә ләр, 
чә неч ке ләр һәм кү мер ал гыч лар ба кыр дан эш лән де. 4 Ул мо ның өчен рә шәт кә, 
ягъ ни ба кыр чел тәр яса ды һәм рә шәт кә не мәз бәх нең эче нә – өс ке кы ры ен нан 
тү бән рәк тө шеп, ур та сы на ур наш тыр ды. 5 Бе са лел, кол га лар ны ки де рү өчен, ба-
кыр рә шәт кә нең һәр дүрт поч ма гы на боҗ ра ко еп яса ды. 6 Ул, сәр ви ага чын нан 
кол га лар ясап, алар ны да ба кыр бе лән кап ла ды. 7 Мәз бәх не кү че реп йөр тү өчен, 
аның ян-якларындагы боҗ ра ла ры на әле ге кол га лар ны ки дер де. Мәз бәх не, эчен 
ку ыш итеп, так та лар дан яса ды.

Бакырюынгычныңясалуы
8 Бе са лел Оч ра шу ча ты ры на ке рә тор ган урын да хез мәт күр сә тү че хатын-кызларның 

ба кыр көз ге лә рен нән юын гыч һәм аның ас куй ма сын яса ды.

Изгечатыришегалдыныңясалуы
9 Бе са лел ише гал ды яса ды. Көнь як ка ка ра ган ягы ның озын лы гы йөз тер сәк бу-

лып, әле ге як та нә фис җи тен нән ту кыл ган пәр дә ләр эле неп тор ды. 10 Пәр дә ләр не 
элү өчен, Бе са лел егер ме ба га на һәм, алар ны ур наш ты ры ру өчен, егер ме ба кыр ни-
гез яса ды. Ба га на да гы ыр гак һәм чы бык лар ны кө меш тән эш лә де. 11 Ише гал ды ның 
төнь як ка ка ра ган ягы шу лай ук йөз тер сәк бул ды, һәм бу як өчен дә егер ме ба га на 
һәм егер ме ба кыр ни гез ясал ды. Ба га на да гы ыр гак лар да, чы бык лар да кө меш тән 
эш лән де. 12 Ише гал ды ның көн ба тыш ягы на ил ле тер сәк озын лы гын да гы пәр дә-
ләр эле неп, ун ба га на бе лән ун ни гез ку ел ды. Ба га на да гы ыр гак лар да, чы бык лар 
да кө меш тән иде ләр. 13 Ише гал ды ның көн чы гыш ягы – ише гал ды на ке рә тор ган 
як – буй га шу лай ук ил ле тер сәк иде. 14-15 Ише гал ды кап ка сы ның бер ягын да гы 
пәр дә ләр ун биш тер сәк озын лык та бу лып, алар өч ни гез өс те нә ку ел ган өч ба га-
на га элен де; икен че ягын да да пәр дә ләр нең озын лы гы ун биш тер сәк бу лып, ала ры 
да өч ни гез гә ку ел ган өч ба га на га элен де.
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16 Ише гал ды әй лә нә сен дә ге бар лык пәр дә ләр дә нә фис җи тен нән ту кыл ды. 
17 Ба га на лар ның ни гез лә ре – ба кыр дан, ә ба га на лар да гы ыр гак һәм чы бык лар 
кө меш тән эш лән де. Ба га на баш ла ры шу лай ук кө меш бе лән кап лан ды. Ише гал дын-
да гы бар лык ба га на лар кө меш чы бык лар бе лән бер ке тел де. 18 Ише гал ды кап ка сы 
өчен пәр дә зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән 
ту кы лып, аның өс те нә би зәк ләр чи гел де. Пәр дә нең озын лы гы – егер ме тер сәк, 
ә би ек ле ге, ише гал ды әй лә нә сен дә ге пәр дә ләр не ке ке бек, биш тер сәк бул ды. 
19 Пәр дә дүрт ба кыр ни гез гә ур наш кан дүрт ба га на га элен де. Ба га на лар да гы ыр-
гак һәм чы бык лар кө меш тән эш лә неп, ба га на лар ның баш ла ры да кө меш бе лән 
кап лан ды. 20 Ча тыр һәм ише гал ды өчен бар лык ка зык лар ба кыр дан эш лән де ләр.

Изгечатырөчентотылганалтын,көмешһәмбакырныңкүләме
21 Ле ви ләр гә Му са ча тыр ны, ягъ ни Бо е рык лар сан ды гы ку е ла чак ча тыр ны ко ру га 

нәр сә ләр кит кә нен исәп кә алып, исем лек тө зер гә куш ты; бу эш тә җи тәк че лек не 
ру ха ни Һа рун уг лы Ита мар га йөк лә де. 22 Раб бы Му са га нәр сә бо ер ган бул са, Яһү дә 
ыру гын нан Хүр уг лы Ури дән ту ган Бе са лел ба рын да эш лә де, 23 һәм бу эш тә аңа Дан 
ыру гын нан Ахи са мах уг лы Оһо ли аб бу лыш ты. Ул һө нәр ос та сы, сы зым чы, зәң гәр, 
җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон һәм нә фис җи тен бе лән чи гү че иде.

24 Раб бы га мах сус бү ләк итеп ки те рел гән һәм Из ге ча тыр ны ко ру га са рыф ител гән 
ал тын ның кү лә ме егер ме ту гыз та лант һәм җи де йөз утыз шә кыл бул ды. 25 Ха лык 
та ра фын нан исәп кә алын ган кө меш нең кү лә ме йөз та лант һәм бер мең җи де йөз 
җит меш биш шә кыл бул ды: 26 яше егер ме дән уз ган бар лык ир ләр (шул яшь тә ге 
исәп кә алын ган ир ләр нең са ны ал ты йөз өч мең дә биш йөз ил ле ке ше иде) бер 
бе ка*, ягъ ни яр ты шә кыл кө меш тү лә де. 27 Ча тыр һәм аның эчен дә ге пәр дә ләр нең 
ни гез лә ре өчен йөз та лант – һәр ни гез гә бер та лант кө меш кит те. 28 Ба га на лар да гы 
ыр гак вә чы бык лар ны ясау га һәм ба га на баш ла рын кап лау га кал ган мең җи де йөз 
дә җит меш биш шә кыл кө меш то тыл ды. 29 Мах сус бү ләк бу ла рак, Раб бы га җит меш 
та лант һәм ике мең дүрт йөз шә кыл ба кыр ба гыш лан ды, 30-31 һәм бу ба кыр Оч ра-
шу ча ты ры на ке рү юлын да гы ни гез ләр не әзер ләү гә то тыл ды. Ба кыр дан шу лай ук 
мәз бәх, аның чел тә ре, мәз бәх өчен бар лык әс бап лар, ише гал ды һәм аның кап ка сы 
өчен ни гез ләр, ча тыр вә ише гал ды өчен бар лык ка зык лар ясал ды.

Руханикиемнәренеңәзерләнүе

39 1 Ос та лар, Раб бы Му са га куш кан ча, мә һа бәт ки ем нәр – Из ге бүл мә дә хез-
мәт итү өчен, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан ки ем нәр һәм 

Һа рун га из ге ки ем нәр әзер лә де ләр.
2 Эфод ны ал тын җеп ләр дән, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм 

нә фис җи тен нән әзер лә де ләр. 3 Алар ал тын ны, юка итеп җә еп, җеп ләр итеп кис-
те ләр дә зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон һәм нә фис җи тен аша үт кәр де-
ләр – аны ос та итеп чик те ләр. 4 Эфод ны бәй ләр өчен, аның ике ягы на ике иң сә 
тек те ләр. 5 Раб бы Му са га куш кан ча, бил бау, эфод ның үзе ке бек, ал тын җеп ләр дән, 

* 38:26 Бека– 5 гр. 
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зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән әзер лән де. Бил бау 
эфод ка то таш ты рыл ды. 6 Ос та лар, ахак таш ла рын ал тын кы са лар га ур наш ты рып, 
Ис ра ил угыл ла ры ның исем нә рен бу таш лар га мө һер уй ган сы ман итеп яз ды лар; 
7 ан нан алар, Раб бы Му са га куш кан ча, бу таш лар ны, Ис ра ил угыл ла ры ның ис тә-
ле ге итеп, эфод ның иң сә лә ре нә бер кет те ләр.

8 Ос та лар, эфод ны әзер лә гән ке бек, ру ха ни күк рәк чә сен дә әзер лә де ләр. Күк рәк-
чә не дә ал тын җеп ләр дән, зәң гәр, җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис 
җи тен нән эш лә де ләр – аны ос та итеп чик те ләр. 9 Буе һәм иңе бе рәр ка рыш бул ган 
ти гезь як лы ту ры поч мак рә ве шен дә ге бу күк рәк чә ике кат лы бул ды. 10 Ос та лар аңа 
дүрт рәт итеп кыйм мәт ле таш лар бер кет те ләр: бе рен че рәт тә – кы зыл якут, то паз 
һәм зө бәр җәт, 11 икен че сен дә – фи рә зә, зәң гәр якут һәм ал маз, 12 өчен че сен дә – 
җе те кы зыл якут, оникс, аме тист, 13 ә дүр тен че сен дә – хри зо лит, ахак һәм яш ма 
бул ды. Алар таш лар ны ал тын кы са лар га ур наш тыр ды лар. 14 Ис ра ил ыруг ла ры ның 
һәр кай сы на бе рәр таш исә бен нән ба ры сы ун и ке таш бул ды. Һәр бер таш ка, мө һер 
уй ган да гы ке бек, ун и ке ыруг ның исем нә ре берәм-берәм уеп языл ды.

15 Ос та лар күк рәк чә өчен чыл быр лар ны саф ал тын нан бау сы ман үреп эш лә де ләр. 
16 Алар, ике ал тын кы са һәм ике ал тын боҗ ра ясап, боҗ ра лар ны күк рәк чә нең өс ке 
ике поч ма гы на бер кет те ләр 17 һәм ике ал тын чыл быр ны күк рәк чә поч мак ла рын да гы 
боҗ ра лар га бәй лә де ләр. 18 Алар чыл быр лар ның икен че оч ла рын эфод иң сә лә рен-
дә ге ике кы са га бер кет те ләр һәм, шул рә веш ле, чыл быр лар ал дан эфод ның ике 
иң сә се нә бер ке тел де ләр. 19 Ос та лар, ике ал тын боҗ ра ясап, алар ны күк рәк чә нең 
ас кы ике поч ма гы на – эфод ка ка ра ган эч ке ягы на бер кет те ләр. 20 Алар, янә ике 
ал тын боҗ ра ясап, алар ны эфод иң сә лә ре нең ас кы ягы на, ягъ ни җөе яны на, бил бау 
өс те нә ны гыт ты лыр. 21 Алар, Раб бы Му са га куш кан ча, күк рәк чә эфод тан шу ып 
төш мә сен һәм эфод ның бил ба вын нан өс тә рәк тор сын өчен, күк рәк чә боҗ ра ла рын 
эфод боҗ ра ла ры на зәң гәр тас ма лар бе лән бәй ләп куй ды лар.

22 Ос та лар эфод бе лән ки е лә тор ган япан ча ны то таш тан зәң гәр ту кы ма дан тек-
те ләр. 23 Япан ча ның ур та сын да баш тан ки яр өчен ти шек ясал ды. Ту кы ма ның чи те 
сы пыл ма сын өчен, ти шек кы рый ла ры яка сы ман итеп те гел де. 24 Ос та лар, зәң гәр, 
җе те кы зыл вә кы зыл төс тә ге йон һәм нә фис җи тен алып, алар дан япан ча итә ге 
әй лә нә се нә анар  сурәтләре яса ды лар. 25 Саф ал тын нан кың гы рау лар ясап, бу кың-
гы рау лар ны итәк әй лә нә сен дә ге анар лар ара сы на бер кет те ләр. 26 Раб бы Му са га 
куш кан ча, ру ха ни хез мә тен баш ка ру өчен эш лән гән япан ча итә ге әй лә нә сен дә ге 
кың гы рау лар һәм анар лар үз ара чи рат ла шып бар ды.

27 Ос та лар Һа рун һәм аның угыл ла ры өчен күл мәк ләр не нә фис җи тен нән ту кып 
әзер лә де ләр. 28 Алар җи тен чал ма да, җи тен баш ки ем нә ре дә, нә фис җи тен нән эч-
ке ыш тан нар да әзер лә де ләр. 29 Раб бы Му са га куш кан ча, пу та зәң гәр, җе те кы зыл 
вә кы зыл төс тә ге йон нан һәм нә фис җи тен нән эш лә неп, аңа би зәк ләр чи гел де.

30 Ос та лар саф ал тын нан бер ләү хә – из ге лек бил ге се яса ды лар һәм, мө һер уй ган 
сы ман, аңа «Раб бы га ба гыш лан ган» ди гән сүз ләр не уеп яз ды лар. 31 Раб бы Му са га 
куш кан ча, алар аны чал ма га зәң гәр тас ма бе лән бер ке теп куй ды лар.
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ИсраилиләрнеңИзгечатырөченбарлыкәйберләрнеәзерләпбетерүе
32 Шу лай итеп, ча тыр ны – Оч ра шу ча ты рын ко ру эш лә ре тө гәл лән де. Раб бы Му-

са га ни чек куш кан бул са, ис ра и ли ләр ба ры сын да шу лай эш лә де ләр. 33 Шун нан 
соң алар Му са га ча тыр һәм аның бар лык кирәк-яракларын алып кил де ләр. Ме нә 
алар: кап тыр ма лар, рам нар, бо рыс лар, ба га на лар һәм ни гез ләр; 34 кы зыл төс кә бу-
ял ган са рык тә кә се ти ре лә рен нән һәм диң гез фи ле ти ре лә рен нән эш лән гән кап-
ла выч лар; сан дык ны ае ра тор ган пәр дә; 35 Бо е рык лар сан ды гы, аның кол га ла ры 
һәм кап ка чы; 36 өс тәл, өс тәл дә ге бар лык савыт-саба һәм Ал ла һы га ба гыш лан ган 
ик мәк; 37 саф ал тын нан эш лән гән шәм дәл, аның те зе леп тор ган як тыр т кыч ла ры, 
бар лык кирәк-яраклары һәм аның өчен май; 38 ал тын мәз бәх; из ге лән де рү мае; хуш 
ис ле сумала-майлар; ча тыр га ке рү юлын кап лау чы пәр дә; 39 ба кыр мәз бәх, аның 
ба кыр рә шәт кә се, кол га ла ры һәм бар лык әс бап ла ры; юын гыч һәм аның ас куй ма сы; 
40 ише гал ды әй лә нә сен дә ге пәр дә ләр, ба га на лар һәм ни гез ләр; ише гал ды кап ка сы на 
элен гән пәр дә; ише гал ды өчен ка зык лар һәм бау лар; ча тыр, ягъ ни Оч ра шу ча ты ры 
өчен фай да ла ны ла тор ган бар лык җай лан ма лар; 41 мә һа бәт ки ем нәр – Из ге бүл мә дә 
хез мәт итү өчен, ру ха ни Һа рун га из ге ки ем нәр һәм аның угыл ла ры на ру ха ни лык 
итү өчен ки ем нәр. 42 Ис ра и ли ләр бу эш ләр нең ба ры сын да Му са га Раб бы куш кан ча 
баш кар ды лар. 43 Му са алар яса ган әй бер ләр не тик шер де һәм, бар нәр сә нең Раб бы 
куш кан ча эш лән гә нен кү реп, ха лык ка үзе нең мө ба рәк фа ти ха сын күн дер де.

МусаныңИзгечатырныкоруы

40 1 Шун нан соң Раб бы Му са га әйт те:
2 – Бе рен че ай ның бе рен че кө нен дә Оч ра шу ча ты рын кор. 3 Ча тыр ның 

эче нә Бо е рык лар сан ды гын куй һәм аны пәр дә бе лән ае рып ал. 4 Ан на ры өс тәл не 
алып кил дә аның өс те нә бар лык ки рәк ле әй бер ләр не куй. Ан на ры ча тыр га шәм-
дәл не ур наш тыр һәм аңа як тыр т кыч лар ны ку еп чык. 5 Хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тү өчен, ал тын нан ясал ган мәз бәх не Бо е рык лар сан ды гы кар шы сы на куй, ә 
ча тыр га ке рә тор ган урын да пәр дә эл. 6 Кор бан ян ды ру мәз бә хен Оч ра шу ча ты ры 
ал дын да ур наш тыр, 7 ә ча тыр бе лән мәз бәх ара сы на юын гыч ку еп, су сал. 8 Ча тыр 
ти рә ли ише гал ды ясап, ише гал ды кап ка сы на пәр дә эл.

9 Из ге лән де рү мае ал да ча тыр һәм ан да гы бар лык әй бер ләр не май сөр теп из ге-
лән дер; шул рә веш ле, ча тыр из ге бу лыр. 10 Ан на ры кор бан ян ды ру мәз бә хен һәм 
аның бар лык әс бап ла рын май сөр теп из ге лән дер; шул рә веш ле, мәз бәх ту лы сын ча 
из ге бу лыр. 11 Шу лай ук юын гыч ны һәм аның ас куй ма сын май сөр теп из ге лән дер.

12 Һа рун ны һәм аның угыл ла рын Оч ра шу ча ты ры ал ды на алып ки леп ко ен дыр. 
13 Шун нан соң, из ге ки ем нәр ки де реп, Һа рун ны май сөр теп из ге лән дер – ру ха ни 
итеп, Ми ңа хез мәт кә ба гыш ла. 14 Шу лай ук аның угыл ла рын да ки тер, алар га да 
күл мәк ләр ки дер 15 һәм, Ми ңа хез мәт итә ал сын нар өчен, ата ла ры на май сөр т кән 
ке бек, май сөрт. Шун нан соң алар да Ми ңа ру ха ни бу лып хез мәт итә алыр лар. Шу-
лай итеп, алар буыннан-буынга кү чеп ба ру чы ру ха ни лык ка ба гыш лан ган бу лыр лар.

16 Му са Раб бы куш кан нар ның ба ры сын да баш кар ды. 17 Ча тыр икен че ел ның бе-
рен че аен да, ай ның бе рен че кө нен дә ко рыл ды. 18 Ча тыр ны кор ган да, Му са баш та 
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ни гез лә рен сал ды, рам на рын ур наш тыр ды, бо рыс ла рын тарт тыр ды һәм ба га на ла рын 
утырт ты. 19 Ан на ры ул, Раб бы ку шуы бу ен ча, ко рыл ма өс те нә ике кат кап ла выч 
яп ты. 20 Бо е рык лар языл ган таш так та лар ны сан дык эче нә сал ды да, аның кол га-
ла рын ур наш ты рып, кап ка чын яп ты. 21 Сан дык ны ча тыр эче нә керт те һәм, Раб бы 
куш кан ча, Бо е рык лар сан ды гын ае рып кую өчен, пәр дә эл де.

22 Оч ра шу ча ты ры ның төнь як өле шен дә, ча тыр эчен дә ге пәр дә кар шы сын да, Му са 
өс тәл ур наш тыр ды 23 һәм, Раб бы ку шуы бу ен ча, Раб бы ал дын да гы шу шы өс тәл гә 
ик мәк куй ды; 24 Оч ра шу ча ты ры ның көнь як өле шен дә, өс тәл кар шы сын да, шәм дәл 
ур наш тыр ды, 25 һәм, Раб бы ку шуы бу ен ча, Раб бы ал дын да гы шу шы шәм дәл гә як-
тыр т кыч лар ны те зеп чык ты. 26 Оч ра шу ча ты ры эчен дә ге пәр дә кар шы сын да Му са 
ал тын мәз бәх ур наш тыр ды 27 һәм ан да, Раб бы ку шуы бу ен ча, хуш ис ле сумала-май-
лар көй рәт те. 28 Ан нан соң Му са ча тыр га ке рә тор ган урын да пәр дә эл де; 29 Оч ра шу 
ча ты ры ал дын да кор бан ян ды ру мәз бә хен ур наш тыр ды һәм, Раб бы ку шуы бу ен ча, 
шун да ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер де һәм ик мәк бү лә ге тәкъ дим ит те. 30 Ан на-
ры Оч ра шу ча ты ры бе лән мәз бәх ара сы на юын гыч ку еп, су сал ды. 31 Му са, Һа рун 
һәм аның угыл ла ры ан да аяк-кулларын юа тор ган бул ды лар. 32 Алар, Раб бы Му са га 
куш кан ча, кул-аякларын Оч ра шу ча ты ры на кер гән са ен һәм мәз бәх кә якы най ган 
са ен юды лар. 33 Му са, ча тыр һәм мәз бәх ти рә ли ише гал ды ясап, кап ка сы на пәр дә 
эл де. Му са ның эше шу ның бе лән тә мәм лан ды.

БолытныңОчрашучатырынкаплавы
34 Шул ва кыт Оч ра шу ча ты рын бо лыт кап лап ал ды да ча тыр эчен Раб бы шөһ рә-

те нең бал кы шы ту тыр ды. 35 Му са Оч ра шу ча ты ры на ке рә ал ма ды, чөн ки аны бо-
лыт кап лап ал ган һәм ча тыр ның эчен Раб бы шөһ рә те нең бал кы шы ту тыр ган иде.

36 Ча тыр өс тен нән бо лыт кү тә рел гән дә, ис ра и ли ләр, һәрбер тук та ган урын на рын-
нан юл га куз га лып, сә я хәт лә рен дә вам ит тер де ләр, 37 ә ин де бо лыт кү тә рел мә сә, 
аның куз гал га нын кө теп тук тап тор ды лар. 38 Көн дез лә рен Раб бы бо лы ты ның ча тыр 
өс тен дә то ру ын, ә төн нә рен бо лыт эчен дә ут яну ын ис ра и ли ләр бө тен сә я хәт лә ре 
дә ва мын да үз күз лә ре бе лән күр де ләр.
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1 1 Раб бы Му са ны ча кы рып ал ды да сОч ра шу ча ты рын нан аңа бо лай ди де:
2 – сИс ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Кем дә бул са Раб бы га кор бан ки тер сә, аның 

кор бан лы гы эре яки вак тер лек бул сын.
3 Әгәр сту ла ем ян ды ру кор ба ны эре тер лек тән бул са, ул ким че лек сез ир кәк тер лек 

бу лыр га ти еш. Кор бан Раб бы та ра фын нан ка бул ител сен өчен, кор бан ки те рү че ке ше 
аны Оч ра шу ча ты ры ал ды на ки тер сен 4 һәм ку лын ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен 
ки те рел гән мал ның ба шы на куй сын; нә ти җә дә, Раб бы, кор бан ны ка бул итеп, шул 
ке ше нең сгө наһ ла рын йо лыр. 5 Үге зен ул ке ше Раб бы ал дын да чал сын; ә Һа рун ның 
угыл ла ры, сру ха ни лар, кор бан ка нын Оч ра шу ча ты ры кар шын да гы смәз бәх нең 
һәр ягы на чәч рәт сен нәр. 6 Кор бан ки те рү че ке ше, үзе нең кор бан лык мал ның ти-
ре сен ту нап, аны ки сәк ләр гә бүл сен. 7 Һа рун ның угыл ла ры, ру ха ни лар, мәз бәх кә 
әй бәт ләп утын өй сен нәр дә ут ка бы зып җи бәр сен нәр. 8 Алар үгез нең бүл гә лән гән 
ки сәк лә рен, ба шын һәм ма ен мәз бәх кә, янып тор ган утын өс те нә те зеп куй сын-
нар. 9 Кор бан ки те рү че кор бан лык мал ның эч ке әгъ за ла рын һәм аяк ла рын су бе лән 
югач, ру ха ни алар ны мәз бәх тә ян дыр сын. Бу – Раб бы ал дын да хуш ис та ра ту чы 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу лыр.

10 Әгәр ту ла ем ян ды ру кор ба ны вак тер лек икән, ул ким че лек сез са рык яки кә җә 
тә кә се бу лыр га ти еш. 11 Кор бан ки те рү че үзе нең хай ва нын Раб бы ал дын да, мәз бәх нең 
төнь як ка ка ра ган ягын да чал сын; ә Һа рун ның угыл ла ры, ру ха ни лар, аның ка нын 
мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт сен нәр. 12 Ке ше үз кор ба нын ки сәк ләр гә бүл гә лә сен. 
Шун нан соң ру ха ни әле ге ки сәк ләр не, хай ван ның ба шын һәм ма ен мәз бәхкә, янып 
тор ган утын өс те нә те зеп куй сын. 13 Кор бан лык мал ның эч ке әгъ за ла ры һәм аяк-
ла ры юыл ган нан соң, ру ха ни алар ның һәм мә сен мәз бәх тә ян дыр сын. Бу – Раб бы 
ал дын да хуш ис та ра ту чы ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу лыр.

14 Әгәр ин де ту ла ем ян ды ру кор ба ны кош икән, Раб бы га ур ман кү гәр че не яки 
ба ла кү гәр чен ки те ре лер гә ти еш. 15 Ру ха ни, аны мәз бәх кә алып ки леп, ба шын өзеп, 
ут та ян дыр сын, ә ка нын мәз бәх нең һәр ягы на сы ла сын. 16 Кош ның бүк сә сен һәм 
шак шы ла ры бе лән бер гә арт ягын өзеп ал сын да мәз бәх нең көн чы гыш ягы на, көл 
са ла тор ган урын га таш ла сын. 17 Ка нат ла рын нан то тып, кош ны ике гә аер сын, лә-
кин өзеп чы гар ма сын, ан на ры мәз бәх тә ге утын өс те нә ку еп ян дыр сын. Бу – Раб бы 
ал дын да хуш ис та ра ту чы ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу лыр.
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Икмәкбүләге

2 1 Кем дә бул са Раб бы га сик мәк бү лә ге ки те рер гә те ли икән, аның бү лә ге сый-
фат лы бо дай оны бул сын. Он га зәй түн мае са лын сын, шу ның өс те нә хуш ис ле 

сумала-майлар ку ел сын. 2 Аны Һа рун ның угыл ла ры на – ру ха ни лар га ки тер сен. 
Ру ха ни, уч ту ты рып, он бе лән май, шу лай ук хуш ис ле сумала-майның ба ры сын 
ал сын да, бү ләк нең бер өле ше бу ла рак, мәз бәх тә ян дыр сын. Бу – Раб бы га ба гыш-
лан ган ян ды ру бү лә ге; аның тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 3 Ә ин де ик мәк 
бү лә ге нең ар тып кал га ны Һа рун һәм аның угыл ла ры на бул сын. Бу – Раб бы га ба-
гыш лан ган ян ды ру бү лә ге нең иң из ге өле ше.

4 Әгәр мич тә пеш кән ик мәк бү лә ге ки те рә сең икән, ул, сый фат лы бо дай онын-
нан пе ше ре леп, зәй түн мае ку шыл ган тө че кү мәч яи сә зәй түн мае бе лән май лан ган 
юка тө че көл чә бул сын.

5 Әгәр бү лә гең та ба да пеш кән бул са, ул, сый фат лы бо дай онын нан пе ше ре леп, 
зәй түн мае ку шыл ган тө че ик мәк бул сын. 6 Аны сын дыр га ла да өс те нә май сал. 
Бу – ик мәк бү лә ге.

7 Әгәр ик мәк бү лә ге чүл мәк тә пеш кән бул са, ул сый фат лы бо дай онын нан зәй түн 
мае ку шып пе ше рел сен. 8 Шу лай итеп әзер лән гән ик мәк бү лә ген Раб бы га ки тер, 
аны ру ха ни га тәкъ дим ит. Ру ха ни, аны мәз бәх кә ки те реп, 9 күпмесендер ае рып 
ал сын да шу ны, бү ләк нең бер өле ше бу ла рак, мәз бәх тә ян дыр сын. Бу – Раб бы-
га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге; аның тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 10 Ә 
ик мәк бү лә ге нең кал ган өле ше Һа рун һәм аның угыл ла ры на бу лыр. Бу – Раб бы га 
ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге нең иң из ге өле ше.

11 Раб бы га ки те ре лә тор ган бер ге нә ик мәк бү лә ген дә чүп рә ку шып пе шер мә, 
чөн ки Раб бы га ба гыш лап ян ды ры ла тор ган бү ләк тә чүп рә дә, бал да бу лыр га ти-
еш тү гел. 12 Раб бы га бо лар ны бе рен че уңыш бү лә ге итеп ки те рер гә мөм кин, әм ма 
бү ләк не, хуш исен чы га рыр лык итеп, мәз бәх тә ян ды рыр га яра мый. 13 Үзең нең бар-
лык ик мәк бү ләк лә ре ңә тоз сал, чөн ки тоз – сАл ла һы бе лән си нең ара да тө зел гән 
ски ле шү нең бил ге се. Шу ңа кү рә тоз сыз ик мәк бү лә ген тәкъ дим ит мә, һәр бү лә гең 
бе лән бер гә тоз да ки тер.

14 Бе рен че уңыш ла рың нан Раб бы га ик мәк бү лә ге ки те рә сең икән, аны бе рен че 
ба шак лар дан ки тер, ул аш лык бөр те ге кыз ды рыл ган, тө ел гән бул сын. 15 Аның өс-
те нә зәй түн мае сал, хуш ис ле сумала-майлар куй; ме нә бу – ик мәк бү лә ге. 16 Ру-
ха ни бөр тек бе лән май ның күпмесендер ал сын һәм, бү ләк нең бер өле ше бу ла рак, 
бар ча хуш ис ле сумала-майлар бе лән бер гә ян дыр сын. Бу – Раб бы га ба гыш лан ган 
ян ды ру бү лә ге.

Татулыккорбаны

3 1 Кем дә бул са Раб бы ал ды на ста ту лык кор ба ны ки те рә икән, ул ким че лек сез 
үгез яки сы ер бу лыр га ти еш. 2 Кор бан ки те рү че кулын кор ба ны ның ба шы на 

куй сын да Оч ра шу ча ты ры ал дын да аны чал сын; ә Һа рун ның угыл ла ры, ру ха ни-
лар, аның ка нын мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт сен. 3-4 Кор бан ки те рү че, Раб бы га 
ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге итеп, та ту лык кор ба ны ның эч ке әгъ за ла рын кап ла ган 
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бө тен ма ен, ике бө е рен, бө ер өс тен дә ге, шу лай ук бил янын да гы ма ен һәм ба выр 
ас тын да гы өле шен ае рып ал сын, 5 һәм Һа рун ның угыл ла ры шу лар ны мәз бәх тә ге 
ут та, ту ла ем ян ды ру кор ба ны өс тен дә ян дыр сын. Бу – Раб бы га ба гыш лан ган ян-
ды ру бү лә ге; аның тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер.

6 Әгәр кем дә бул са, та ту лык кор ба ны итеп, Раб бы га вак тер лек бү ләк итә икән, 
ул ким че лек сез ир кәк яки ана тер лек бу лыр га ти еш. 7 Әгәр ке ше, кор бан итеп, 
са рык ки те рә икән, аны Раб бы ал дын да тәкъ дим ит сен. 8 Ку лын кор ба ны ның 
ба шы на ку еп, Оч ра шу ча ты ры ал дын да чал сын; ә Һа рун ның угыл ла ры аның ка-
нын мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт сен. 9-10 Кор бан ки те рү че, Раб бы га ба гыш лан ган 
ян ды ру бү лә ге итеп, та ту лык кор ба ны ның кой ры гын мае бе лән бер гә тө бен нән 
ки сеп алып, эч ке әгъ за ла рын кап ла ган бө тен ма ен, ике бө е рен, бө ер өс тен дә ге, 
шу лай ук бил янын да гы ма ен һәм ба выр ас тын да гы өле шен ае рып ал сын. 11 Ру-
ха ни алар ны мәз бәх тә ян дыр сын. Бу, ри зык бу ла рак, – Раб бы га ба гыш лан ган 
ян ды ру бү лә ге.

12 Әгәр ке ше, кор бан итеп, кә җә ки тер сә, аны Раб бы ал дын да тәкъ дим ит сен. 
13 Ку лын кор ба ны ның ба шы на куй сын да Оч ра шу ча ты ры ал дын да чал сын; ә 
Һа рун ның угыл ла ры аның ка нын мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт сен. 14-15 Кор бан 
ки те рү че, Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге итеп, кор ба ны ның эч ке әгъ за ла рын 
кап ла ган бө тен ма ен, ике бө е рен, бө ер өс тен дә ге, шу лай ук бил янын да гы ма ен һәм 
ба выр ас тын да гы өле шен ае рып ал сын. 16 Ру ха ни алар ны, ри зык бу ла рак, мәз бәх тә 
ян дыр сын. Бу – ян ды ру бү лә ге; аның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер. 
Бө тен май – Раб бы ны кы. 17 Сез нең ки лә чәк бу ын нар кай да гы на яшә сә дә, алар 
өчен бу – мәң ге лек ка гый дә: эч ма ен да, кан ны да ри зык бу ла рак кул лан ма гыз».

Гөнаһйолукорбаны

4 1 Раб бы Мусага бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Кем дә бул са ял гыш лык бе лән гө наһ кыл са, Раб бы 

бо е рык лар ының бе рәр се нә хи лаф лык кыл са, тү бән дә ге ләр не баш ка рыр га ти еш.
3 Әгәр смай сөр тел гән зат, баш ру ха ни, гө наһ кы лып, га е бе ха лык өс те нә төш сә, 

әле ге ру ха ни, сгө наһ йо лу кор ба ны итеп, Раб бы га ким че лек сез үгез бо зау ки те рер гә 
ти еш. 4 Үгез бо зау ны ул Оч ра шу ча ты ры ал ды на, Раб бы кар шы на ки тер сен һәм, 
ку лын үгез бо зау ның ба шы на ку еп, аны Раб бы ал дын да чал сын. 5 Баш ру ха ни 
кор бан ның ка нын Оч ра шу ча ты ры эче нә алып кер сен. 6 Бар ма гын кан га ма нып, 
Раб бы кар шын да, Из ге ча тыр эчен дә ге пәр дә ал дын да, кан ны җи де тап кыр чәч-
рәт сен. 7 Ан на ры үгез бо зау ның ка нын Оч ра шу ча ты ры эчен дә, Раб бы кар шын-
да тор ган хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хе нең мө гез лә ре нә сөр т сен, ә 
кал ган кан ны Оч ра шу ча ты ры ал дын да гы кор бан ян ды ру мәз бә хе нең ни ге зе нә 
түк сен. 8-10 Шун нан соң баш ру ха ни, та ту лык кор ба ны итеп ки те рел гән үге з нең 
май ла рын ае рып ал ган ке бек, гө наһ йо лу кор ба ны бул ган үгез бо зау ның да эч ке 
әгъ за ла рын кап ла ган ма ен, ике бө е рен, бө ер өс тен дә ге, шу лай ук бил янын да гы 
ма ен һәм ба выр ас тын да гы өле шен ае рып ал сын. Ан на ры алар ны кор бан ян ды ру 
мәз бә хен дә ян дыр сын. 11-12 Ә ти ре сен, ба шын, аяк ла ры бе лән бар лык итен, эч-
ке әгъ за ла рын, шу лай ук эчен дә ге шак шы ла рын, го му мән, үгез бо зау ны бө тен 
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ки леш, сстан нан чит кә алып чы гып, көл тү ге лә тор ган чис та бер урын да утын 
өс тен дә ян дыр сын.

13 Әгәр дә бө тен Ис ра ил хал кы ял гыш лык бе лән гө наһ эш лә сә, Раб бы бо е рык ла-
ры ның бе рәр се нә хи лаф лык кыл са, ха лык, үзе нең гө наһ кыл ган лы гын бел мә сә дә, 
га еп ле бу ла. 14 Кыл ган гө на һы бил ге ле бул ган нан соң, ха лык, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, 
Оч ра шу ча ты ры ал ды на бер үгез бо зау ки те рер гә ти еш. 15 Ха лык ның сөл кән нә ре Раб бы 
ал дын да кул ла рын үгез бо зау ның ба шы на куй сын нар, һәм үгез бо зау су ел сын. 16 Баш 
ру ха ни үгез бо зау ка ны ның бер өле шен Оч ра шу ча ты ры на алып кер сен. 17 Бар ма гын 
кан га ма нып, Раб бы кар шын да, пәр дә ал дын да, кан ны җи де тап кыр чәч рәт сен. 18 Ан-
на ры үгез бо зау ның ка нын Оч ра шу ча ты ры эчен дә, Раб бы кар шын да тор ган мәз бәх нең 
мө гез лә ре нә сөр т сен, ә кал ган кан ны ча тыр ал дын да гы кор бан ян ды ру мәз бә хе нең 
ни ге зе нә түк сен. 19 Ә бө тен ма ен, ае рып алып, мәз бәх тә ян дыр сын. 20 Баш ру ха ни 
үзе нең гө наһ йо лу кор ба ны бул ган үгез бо зау бе лән ни чек эш лә сә, бу үгез бо зау бе лән 
дә шу лай ук эш лә сен. Шул рә веш ле, баш ру ха ни бу эш не ха лык үз гө на һын нан арын-
сын өчен баш ка рыр, һәм ха лык ның гө на һы ки че ре лер. 21 Баш ру ха ни үзе нең гө на һы 
өчен ки тер гән үгез бо за вын, стан нан чит кә алып чы гып, ни чек ян дыр са, мо ны сын 
да шу лай ян дыр сын. Бу – ха лык ның гө на һы өчен ки те рел гән кор бан.

22 Әгәр бе рәр җи тәк че ял гыш лык бе лән гө наһ кыл са, Раб бы Ал ла сы бо е рык ла-
ры ның бе рәр се нә хи лаф лык кыл са, ул га еп ле бу ла. 23 Кыл ган гө на һы бил ге ле бул-
ган нан соң, әле ге җи тәк че, кор бан итеп, ким че лек сез бер кә җә тә кә се ки те рер гә 
ти еш. 24 Ул үзе нең ку лын кә җә тә кә се нең ба шы на куй сын, шун нан соң аны ту ла ем 
ян ды ру кор ба нын ча ла тор ган урын да, Раб бы ал дын да чал сын. Бу – гө наһ йо лу 
кор ба ны. 25 Ру ха ни гө наһ йо лу кор ба ны ның ка ны на бар ма гын ман сын да кор бан 
ян ды ру мәз бә хе нең мө гез лә ре нә сөр т сен, ә кал ган кан ны мәз бәх нең ни ге зе нә 
түк сен. 26 Аның бө тен ма ен, та ту лык кор ба ны ның ма ен ян дыр ган ке бек, мәз бәх-
тә ян дыр сын. Шул рә веш ле, ру ха ни мо ны җи тәк че үз гө на һын нан арын сын өчен 
баш ка рыр, һәм аның гө на һы ки че ре лер.

27 Әгәр ил хал кы ара сын нан бе рәр ке ше ял гыш лык бе лән гө наһ кыл са, Раб бы 
бо е рык ла ры ның бе рәр се нә хи лаф лык кыл са, га еп ле бу ла. 28 Кыл ган гө на һы бил-
ге ле бул ган нан соң, ул ке ше, кор бан итеп, ким че лек сез бер кә җә ки те рер гә ти еш. 
29 Ул ке ше гө наһ йо лу кор ба ны өчен ки те рел гән мал ның ба шы на ку лын куй сын да 
ту ла ем ян ды ру кор ба нын ча ла тор ган урын да чал сын. 30 Ру ха ни кор бан ның ка ны-
на бар ма гын ман сын да кор бан ян ды ру мәз бә хе нең мө гез лә ре нә сөр т сен, ә кал ган 
кан ны мәз бәх нең ни ге зе нә түк сен. 31 Та ту лык кор ба ны ның ма ен ае рып ал ган ке-
бек, кор бан ның бө тен ма ен ае рып ал сын да, Раб бы ал дын да хуш исен чы га рыр лык 
итеп, мәз бәх тә ян дыр сын. Шул рә веш ле, ру ха ни мо ны әле ге ке ше үз гө на һын нан 
арын сын өчен баш ка рыр, һәм аның гө на һы ки че ре лер.

32 Әгәр ке ше, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, бә рән ки те рер гә те ли икән, ул ким че-
лек сез сау лык бә рән бу лыр га ти еш. 33 Шул ке ше кор бан лык мал ның ба шы на ку лын 
куй сын да ту ла ем ян ды ру кор ба нын ча ла тор ган урын да чал сын. 34 Ру ха ни, кор бан-
ның ка ны на бар ма гын ма нып, кор бан ян ды ру мәз бә хе нең мө гез лә ре нә сөр т сен, ә 
кал ган кан ны мәз бәх нең ни ге зе нә түк сен; 35 та ту лык кор ба ны итеп ча лын ган са-
рык ның ма ен ае рып ал ган ке бек, кор бан ның бө тен ма ен ае рып ал сын да, Раб бы га 
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ба гыш лап ян ды рыл ган баш ка кор бан нар өс те нә ку еп, мәз бәх тә ян дыр сын. Шул 
рә веш ле, ру ха ни мо ны әле ге ке ше үз гө на һын нан арын сын өчен баш ка рыр, һәм 
аның гө на һы ки че ре лер.

5 1 Әгәр бе рәү нин ди дә бул са эш не күр сә яки шул хак та ише теп бел сә, әм ма 
мәх кә мә дә ша һит лык бир мә сә, шу шы га е бе өчен җә за га тар тыл сын.

2 Әгәр кем дә бул са нә җес* бул ган бе рәр нәр сә гә, нә җес ерт кыч җән лек нең яи сә 
тер лек нең үләк сә се нә, яки сөй рә лү че нә җес хай ван үләк сә се нә ка гыл са, үзе шул 
ту ры да бел мә сә дә, га еп ле са на лып, нә җес бу лыр.

3 Әгәр кем дә бул са икен че бе рәү нең нин ди дер нә җес ле ге нә ка гыл са һәм шул 
хак та со ңын нан гы на бел сә, га еп ле са на лыр.

4 Әгәр бе рәү, уй ла мый ча, ях шы лык яки яман лык кы лыр га ант ит сә һәм мо ның 
уй ла мый ча әй тел гә нен со ңын нан гы на аң ла са, га еп ле са на лыр.

5 Әгәр ке ше шу шы эш ләр нең бер сен дә га еп ле бул са, үз га е бен та ныр га ти еш: 
6 кыл ган га е бе нә ка рап, ул, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, Раб бы га вак тер лек – са рык 
яки кә җә алып кил сен, һәм ру ха ни, шул ке ше үзе нең гө на һын нан арын сын өчен, 
кор бан ки те рер.

7 Әгәр ин де ул ке ше нең са рык яки кә җә ки те рер лек хә ле бул ма са, үзе нең га е бе 
өчен Раб бы га ул ике ур ман кү гәр че не яки ике ба ла кү гәр чен ки тер сен; алар ның 
бер се – гө наһ йо лу кор ба ны, икен че се ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу лыр. 8 Ул ке ше 
кү гәр чен нәр не ру ха ни га ки тер сен; ру ха ни ул кош лар ның гө наһ йо лу өчен ди гә не-
нең ба шын бор сын, лә кин му ен нан өз мә сен, 9 шул кор бан ның ка нын мәз бәх нең 
як-ягына чәч рәт сен, ә кал ган кан ны мәз бәх нең ни ге зе нә түк сен. Бу – гө наһ йо лу 
кор ба ны. 10 Икен че кү гәр чен не ру ха ни, сКа нун да күр сә тел гән тәр тип бу ен ча, ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны итеп ки тер сен һәм ул ке ше не кыл ган гө на һын нан арын дыр сын, 
һәм, шу лай итеп, ке ше нең гө на һы ки че ре лер.

11 Әгәр ин де кыл ган гө на һы өчен ул ке ше ике ур ман кү гәр че не яки ике ба ла кү-
гәр чен ки те рер лек хәл дә бул ма са, алар уры ны на гө наһ йо лу кор ба ны итеп бер эфа* 
сый фат лы бо дай оны ның ун нан бер өле шен ки тер сен, әм ма аңа зәй түн мае ку шы-
лыр га һәм өс те нә хуш ис ле сумала-майлар ку е лыр га ти еш тү гел, чөн ки бу – гө наһ 
йо лу кор ба ны. 12 Ул аны ру ха ни га ки тер сен, ә ру ха ни бү ләк нең бер өле шен – бер 
уч он ал сын да, Раб бы га ба гыш лап, мәз бәх тә, ян ды ру бү ләк лә ре өс те нә са лып, 
бер гә ян дыр сын. Бу – гө наһ йо лу кор ба ны. 13 Ру ха ни, шу лай итеп, ке ше не кыл ган 
гө на һын нан арын ды рыр, һәм ул ке ше нең гө на һы ки че ре лер. Кал ган он исә, ик мәк 
бү лә ге ке бек үк, ру ха ни га тап шы рыл сын».

Гаепйолукорбаны
14 Раб бы Му са га бо лай ди де:
15 – Әгәр бе рәр ке ше, ял гы шып, Раб бы ны кы са нал ган из ге әй бер бе лән дө рес мө-

га мә лә ит мә сә, сга еп йо лу кор ба ны итеп, Раб бы га вак тер лек тән ким че лек сез са рык 

* 5:2 Нәҗес– ди ни мәгъ нә дә пыч рак, шак шы бу лу. 
* 5:11 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 



164

Ле ви ләр 5 , 6

тә кә се ки тер сен. Бу са рык тә кә се нең бә я се кө меш лә тә, шә кыл* бе лән бил ге лән сен. 
16 Шул ке ше из ге әй бер өчен тү ләр гә һәм әй бер бә я се нең биш тән бер өле шен ру ха-
ни га өс тәп би рер гә ти еш. Әле ге ке ше үзе нең га е бен нән арын сын өчен, шул са рык 
тә кә сен ру ха ни кор бан га ки те рер, һәм аның га е бе ки че ре лер.

17 Кем дә бул са гө наһ эш лә сә: үзе дә бе леш ми чә, Раб бы бо е ры гы на хи лаф лык 
кыл са, ул, га еп ле са на лып, җә за га тар ты лыр га ти еш. 18 Гө наһ кыл ган ке ше ру ха ни-
га, га еп йо лу кор ба ны итеп, вак тер лек тән ким че лек сез һәм бил ге ле бә я дә ге са рык 
тә кә се ки те рер гә ти еш. Шул рә веш ле, ру ха ни, әле ге ке ше үзе нең бел ми чә кыл ган 
га е бен нән арын сын өчен, кор бан ки те рер, һәм аның га е бе ки че ре лер. 19 Бу – га еп 
йо лу кор ба ны, чөн ки әле ге ке ше Раб бы кар шын да га еп ле иде.

6 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Әгәр бе рәү Раб бы ал дын да хи лаф эш, гө наһ кыл са: ип тә ше нең әма нә-

тен ки ре кай тар ма са яи сә аның бе рәр әй бе рен ур ла са, яки ал да са, 3 яки югал ган 
әй бер не та бып та: «Тап ма дым», – дип әй т сә, яки, нин ди дә бул са гө наһ эш эш ләп, 
шул ту ры да ял ган ант ит сә, 4-5 ул ке ше гө наһ ка ке рә һәм га еп ле бу ла; шу ңа кү рә 
нәр сә ур ла са – шу ны, ял ган лап нәр сә ал ган бул са – шу ны, аңа әма нәт итеп нәр сә 
би рел гән бул са – шу ны, кем дер югалт кан ны тап са – шу ны, бе рәр әй бер ту рын да: 
«Ал ма дым», – дип, ял ган ант ит сә – шу ны кай та рып би рер гә ти еш. Ул үзе нең га е бе 
өчен кор бан ки тер гән ва кыт та, әй бер бә я се нең биш тән бер өле ше ка дәр өс тәп, әй-
бер не ху җа сы на кай та рып би рер гә ти еш. 6 Үзе нең га е бе өчен Раб бы га ул га еп йо лу 
кор ба ны ки тер сен: вак тер лек тән ким че лек сез, бил ге ле бә я дә ге са рык тә кә сен ру-
ха ни га алып кил сен. 7 Шул рә веш ле, ру ха ни, ул ке ше үз га е бен нән арын сын өчен, 
Раб бы ал ды на кор бан ки те рер, һәм әле ге ке ше нең га е бе ки че ре лер.

Тулаемяндырукорбанытурындагыканун
8 Раб бы Му са га бо лай ди де:
9 – Һа рун һәм аның угыл ла ры на әмер ит: «Ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рү нең 

ка гый дә лә ре шун дый: уты янып тор ган мәз бәх тә ул ир тән гә ка дәр ка лыр га ти еш. 
10 Ру ха ни үзе нең җи тен ки ем нә рен һәм эч тән җи тен ыш та нын ки сен дә, мәз бәх-
тән ту ла ем ян ды ру кор ба ны ның кө лен алып, мәз бәх нең кы ры е на өй сен; 11 шун нан 
соң, ки ем нә рен са лып, баш ка сын ки сен һәм әле ге көл не стан нан чис та бер урын га 
алып чык сын. 12 Ә мәз бәх тә ге ут сүн ми чә янып то рыр га ти еш. Ру ха ни һәр ир тәне 
аңа утын өс тәп тор сын һәм аның өс те нә ту ла ем ян ды ру кор ба нын куй сын, әле ге 
кор бан лык мал бе лән бер гә та ту лык кор ба ны ның ма ен ян дыр сын. 13 Мәз бәх тә ге 
ут, сүн ми чә, һәр ва кыт янып то рыр га ти еш.

Икмәкбүләгетурындагыканун
14 Ә ме нә ик мәк бү лә ге тәкъ дим итү ка гый дә лә ре тү бән дә ге чә: Һа рун ның угыл ла ры 

аны Раб бы кар шы на, мәз бәх ал ды на ки те рер гә ти еш. 15 Ру ха ни ик мәк бү лә ген нән, 

* 5:15 ...шәкыл...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Из ге йорт шә кы лы. (27:3, 25 тә шул 
ук мәгъ нә дә.) 
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учын ту ты рып, сый фат лы бо дай оны һәм зәй түн мае, хуш ис ле сумала-майларның 
бө те не сен ал сын да, бү ләк нең бер өле ше бу ла рак, мәз бәх тә ян дыр сын; аның тәм ле 
исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 16 Ә кал ган он нан тө че гә пеш кән ик мәк әзер лән сен, 
һәм Һа рун бе лән аның угыл ла ры аны из ге урын да – Оч ра шу ча ты ры ның ише гал-
дын да аша сын. 17 Бу ик мәк ачыт кы сал мый ча пе ше ре лер гә ти еш. Ми ңа ки те рел гән 
бү ләк ләр нең бу өле шен Мин алар га би рәм. Бу – гө наһ йо лу кор ба ны, һәм ул, га еп 
йо лу кор ба ны ке бек, иң из ге ләр дән са на ла. 18 Һа рун нә се ле нең бар лык ир-атлары 
аны ашый ала. Бу – Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү ләк лә рен нән алар ның мәң-
ге лек, да и ми өле ше. Әгәр кем дә бул са бу өлеш кә ка гыл са, из ге са на лыр*».

19 Раб бы Му са га бо лай ди де:
20 – Ру ха ни лык ка ба гыш лан ган көн не Һа рун һәм аның угыл ла ры Раб бы га ик мәк 

бү лә ге ки те рер гә ти еш. Эфа ның ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай онын 
(көн дә ки те ре лә тор ган ик мәк кү лә мен) ике гә бү леп, шу ның яр ты сын – ир тән, 
икен че яр ты сын кич тән ки тер сен нәр. 21 Зәй түн мае са лын ган әле ге ик мәк та ба да 
пе ше ре лер гә һәм, сын ды ры лып, Раб бы ал ды на ку е лыр га ти еш; аның тәм ле исе 
Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 22 Бу эш ләр не Һа рун нә се лен нән бул ган, баш ру ха ни 
хез мә те нә ба гыш лан ган ке ше баш кар сын; бу бү ләк – мәң ге гә Раб бы ны кы; ул ту-
лы сын ча ян ды ры лыр га ти еш. 23 Шу лай итеп, ру ха ни ки тер гән ик мәк бү лә ге нең һәр 
тө ре ян ды ры лыр га ти еш, аны ашар га яра мый.

Гөнаһйолукорбанытурындагыканун
24 Раб бы Му са га бо лай ди де:
25 – Һа рун га һәм аның угыл ла ры на игъ лан ит: «Гө наһ йо лу кор ба ны ки те рү ка-

гый дә лә ре мон дый: гө наһ йо лу өчен ки те рел гән кор бан лык мал Раб бы ал дын да, 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны ча лы на тор ган урын да ча лын сын; бу иң из ге кор бан нар дан 
са на ла. 26 Гө наһ йо лу кор ба нын ки те рү че ру ха ни аны из ге урын да – Оч ра шу ча ты-
ры ның ише гал дын да аша сын. 27 Кор бан ите нә ка гыл ган һәр нәр сә из ге са на лыр. 
Әгәр кор бан ның ка ны кием-салымга чәч рә сә, аны из ге урын да юар га ки рәк. 28 Шул 
ит пеш кән бал чык са выт ны – ва тар га, ә ба кыр са выт та пеш сә, аны ыш кып юар га 
һәм чай кар га ки рәк. 29 Ру ха ни гаи лә сен нән бул ган һәр ир ке ше ул ит не ашый ала; 
бу иң из ге кор бан нар дан са на ла. 30 Әгәр гө наһ йо лу кор ба ны ның ка ны, гө наһ йо лу 
өчен, Оч ра шу ча ты рын да гы Из ге бүл мә гә* кер тел сә, ан дый кор бан ут та ян ды ры-
лыр га ти еш, аны ашар га яра мый.

Гаепйолукорбанытурындагыканун

7 1 Га еп йо лу кор ба нын – иң из ге кор бан ны ки те рү нең ка гый дә лә ре ме нә мон дый: 
2 га еп йо лу өчен ки те рел гән кор бан лык мал ту ла ем ян ды ру кор ба ны ча лы на 

тор ган урын да ча лын сын, ә ру ха ни аның ка нын мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт сен. 

* 6:18 ...изгесаналыр.– Әле ге гый ба рә «үте ре лер гә ти еш» ди гән мәгъ нә не бел де рер гә мөм кин. 
* 6:30 Изгебүлмә– Из ге ча тыр эчен дә ге ике бүл мә нең бер се. Бу бүл мә түр дә ге Иң из ге бүл мә-
дән зур пәр дә бе лән ае рып алы нып, ан да хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хе, шәм дәл 
һәм из ге ик мәк куя тор ган өс тәл ур наш кан бул ган (ка ра гыз: «Чы гыш», 26:33, 35). 
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3-4 Аның бө тен ма ен – кой рык ма ен, эч ке әгъ за ла рын кап ла ган ма ен, ике бө е рен, 
шу лай ук бил янын да гы ма ен һәм ба выр ас тын да гы өле шен ае рып алып ки тер сен. 
5 Ә ру ха ни алар ны, Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге итеп, мәз бәх тә ян дыр сын. 
Бу – га еп йо лу кор ба ны. 6 Ру ха ни нә се лен нән бул ган һәр ир ке ше аны ашый ала; 
ул из ге урын да аша лыр га ти еш, чөн ки бу иң из ге кор бан нар дан са на ла.

7 Гө наһ йо лу кор ба ны өчен дә, га еп йо лу кор ба ны өчен дә ка гый дә бер төр ле; 
кор бан ите – кор бан ки те рү че ру ха ни ны кы. 8 Ту ла ем ян ды ру кор ба нын ки те рү че 
ру ха ни мал ның ти ре сен дә үзе нә ал сын. 9 Мич тә, чүл мәк тә яки та ба да пеш кән 
һәр төр ле ик мәк бү лә ге – кор бан ки те рү че ру ха ни ны кы. 10 Май ку шыл ган яки ку-
шыл ма ган һәр төр ле ик мәк бү лә ге – Һа рун угыл ла ры ны кы, һәм ул алар ара сын да 
ти гез итеп бү лен сен.

Татулыккорбанытурындагыканун
11 Раб бы га тәкъ дим ите лә тор ган та ту лык кор ба нын ки те рү ка гый дә лә ре ме нә 

мон дый: 12 әгәр кем дә бул са та ту лык кор ба нын рәх мәт әй тү йө зен нән ки те рә икән, 
шу ңа өс тәп зәй түн мае ку шыл ган тө че ик мәк ләр, зәй түн мае бе лән май лан ган юка 
тө че көл чә ләр һәм, зәй түн мае ку шып, сый фат лы бо дай онын нан пе шер гән ик мәк ләр 
ки тер сен; 13 рәх мәт әй тү йө зен нән ки те рел гән та ту лык кор ба ны бе лән бер гә ачыт кы 
са лып пе шер гән ик мәк тә ки тер сен; 14 һәр төр ле ик мәк бү лә ге нең бер өле шен Раб бы-
га ба гыш лап ки тер сен; ул өлеш – та ту лык кор ба ны ның ка нын мәз бәх нең һәр ягы на 
чәч рә тү че ру ха ни ны кы. 15 Рәх мәт әй тү йө зен нән ки те рел гән та ту лык кор ба ны ның ите 
тәкъ дим ител гән көн не үк аша лыр га ти еш, аны ир тән гә кал ды рыр га яра мый.

16 Әгәр кем дә бул са әй т кән нә зе ре бу ен ча яи сә их ты я ри рә веш тә кор бан ки те-
рә икән, кор бан итен тәкъ дим ител гән көн не дә, икен че көн не дә ашар га ярый. 
17 Өчен че көн гә кал ган кор бан ите ян ды ры лыр га ти еш. 18 Та ту лык кор ба ны ның 
ите өчен че көн не дә аша ла икән, бу кор бан Раб бы та ра фын нан ка бул ител мәс, һәм 
кор бан ки те рү че гә аның са ва бы бул мас – бу ин де нә җес ит са на ла, һәм аны ашау чы 
җә за га тар тыл сын. 19 Кор бан ите нә нин ди дә бул са нә җес нәр сә ти сә, аны ашар га 
яра мый, ул ит ян ды ры лыр га ти еш. Кор бан итен пакь ке ше ге нә ашый ала. 20 Әгәр 
дә нә җес лән гән бе рәр ке ше Раб бы ның та ту лык кор ба ны итен ашый икән, ан дый 
ке ше үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш. 21 Әгәр бе рәү ке ше нә җес ле ге нә, счис-
та бул ма ган хай ван га яи сә нин ди дер нә җес лек кә ка гыл са һәм Раб бы ның та ту лык 
кор ба ны итен аша са, ан дый ке ше үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш».

22 Раб бы Му са га бо лай ди де:
23 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Сы ер ма ен да, са рык ма ен да, кә җә ма ен да аша-

ма гыз. 24 Үл гән яки ерт кыч җан вар бо тар ла ган тер лек нең ма ен төр ле кирәк-яракка 
фай да ла ныр га мөм кин, әм ма аны ашар га яра мый. 25 Әгәр кем дә бул са Раб бы га 
ян ды ру кор ба ны итеп ки те рел гән мал ның ма ен ашый икән, ан дый ке ше үз хал-
кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш. 26 Кай да гы на яшә сә гез дә, кош ка нын да, хай ван 
ка нын да аша ма гыз. 27 Кан аша ган ке ше үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш».

28 Раб бы Му са га бо лай ди де:
29 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Раб бы га ба гыш ланган та ту лык кор ба ны ки те рү че 

ке ше шул кор бан ның бер өле шен Раб бы га ки тер сен. 30 Раб бы га ян ды ру кор ба нын 
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ул үз ку лы бе лән ки тер сен – кор бан ма лы ның ма ен түш ите бе лән бер гә ае рып 
ал сын да, Раб бы га ба гыш ла ну ын күр сә тер өчен, түш итен Аның ал дын да кү тә реп 
сел ке сен. 31 Ру ха ни кор бан ның ма ен мәз бәх тә ян дыр сын, ә түш ите Һа рун га һәм 
аның угыл ла ры на бул сын. 32 Та ту лык кор ба ны ның арт кы уң бо ты ру ха ни га бү ләк 
итеп би рел сен. 33 Кор бан ма лы ның арт кы уң бо ты – кор бан лык ның ка нын һәм 
ма ен Раб бы га ки те рү че Һа рун уг лы ның өле ше дер. 34 Та ту лык кор ба ны ның кү тә реп 
сел ке гән түш итен һәм тәкъ дим ител гән арт кы уң бо тын Мин, Ис ра ил хал кын нан 
алып, ру ха ни Һа рун га һәм аның угыл ла ры на би рәм. Бу – Ис ра ил хал кын нан алар га 
һәр чак би ре лә тор ган өлеш».

35 Һа рун һәм аның угыл ла ры Раб бы ал дын да ру ха ни бу лып хез мәт итәр өчен 
тә га ен лән гән көн нән баш лап, Раб бы га ки те рел гән ян ды ру бү ләк лә рен нән алар га 
ти еш ле өлеш әнә шул. 36 Һа рун һәм аның угыл ла ры на май сөр тел гән көн не Ис ра ил 
хал кы на Раб бы: «Бу өлеш буыннан-буынга алар га би ре лер гә ти еш», – дип әмер ит те.

37 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны, ик мәк бү лә ге, гө наһ йо лу кор ба ны, га еп йо лу кор ба ны, 
ру ха ни лык ка ба гыш лау кор ба ны һәм та ту лык кор ба ны ки те рү нең ка гый дә лә ре әнә 
шун дый. 38 Ис ра и ли ләр Раб бы га кор бан нар ки тер сен өчен, шу шы ка гый дә ләр не 
Раб бы Му са га Си най чү лен дә ге сСи най та вын да бел герт те.

Һарунһәманыңугылларыныңруханилыккабагышлануы

8 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2-3 – Һа рун ны һәм аның угыл ла рын алып кил; үзең бе лән шу лай ук алар-

ның ки ем нә рен, из ге лән де рү ма ен, гө наһ йо лу кор ба ны өчен үгез бо зау, ике са рык 
тә кә се, бер кәр зин тө че ик мәк ал да бар ха лык ны Оч ра шу ча ты ры ал ды на җый.

4 Раб бы ни чек әмер ит кән бул са, Му са шу лай эш лә де: ха лык Оч ра шу ча ты ры 
ал ды на җы ел ды. 5 Шун нан соң Му са ха лык ка:

– Раб бы ме нә шу лай эш ләр гә әмер ит те, – ди де.
6-7 Му са Һа рун ны, аның угыл ла рын алып ки леп ко ен дыр ды; Һа рун га күл мәк 

ки дер де, би ле нә пу та бу ды, өс те нә япан ча ки гер теп, сэфод яп ты рып, өс тен нән 
би зәк ле бил бау бу ды – эфод ны шу лай ны гы тып бәй лә де. 8 Шун нан соң Һа рун га 
ру ха ни лык күк рәк чә сен ки гер теп, күк рәк чә эче нә сурим һәм тум мим сал ды; 9 баш 
ки е ме ки дер де һәм, Раб бы әмер ит кән чә, аның ал гы ягы на ал тын лан ган из ге лек 
бил ге сен бер кет те.

10 Шун нан соң Му са, из ге лән де рү ма ен алып, ча тыр га һәм ан да гы бар нәр сә-
гә май сөрт те; ул алар ны шул рә веш ле из ге лән дер де. 11 Май алып, җи де мәр тә бә 
мәз бәх кә чәч рәт те, мәз бәх кә һәм аның бө тен әс бап ла ры на, юын гыч ка һәм аның 
ас куй ма сы на май сөрт те; ул алар ны шул рә веш ле из ге лән дер де. 12 Һа рун ның ба-
шы на да из ге лән де рү мае ко еп, Һа рун ны Раб бы хез мә те нә ба гыш ла ды. 13 Шун нан 
соң Му са Һа рун ның угыл ла рын алып кил де һәм, Раб бы куш кан ча, алар га күл мәк 
ки дер де, пу та бе лән бил лә рен бу ды, баш ки е ме ки дер де.

14 Ан на ры Му са гө наһ йо лу кор ба ны бул ган үгез бо зау ны алып кил де; Һа рун 
һәм аның угыл ла ры кул ла рын бо зау ның ба шы на куй ды лар. 15 Му са, әле ге бо зау ны 
ча лып, ка нын ал ды да, бар ма гы бе лән мәз бәх нең мө гез лә ре нә һәрь як лап сөр теп, 
мәз бәх не пакь лә де, ә кал ган кан ны мәз бәх ни ге зе нә түк те. Нә җес лек тән пакь ләп, 
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ул аны шул рә веш ле из ге лән дер де. 16 Му са, үгез бо зау ның эч ке әгъ за ла рын кап-
ла ган ма ен, ба выр ас тын да гы өле шен, мае бе лән бер гә ике бө е рен алып, алар ны 
мәз бәх тә ян дыр ды. 17 Ул, Раб бы куш кан ча, үгез бо зау ны, аның ти ре сен, итен һәм 
эчен дә ге шак шы ла рын стан нан чит кә ки теп ян дыр ды.

18 Ан нан соң Му са ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен са рык тә кә се алып кил де; Һа рун 
һәм аның угыл ла ры кул ла рын тә кә нең ба шы на куй ды лар. 19 Му са аны чал ды һәм ка-
нын мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт те; 20 тә кә не, ки сәк ләр гә бү леп, ба шы һәм мае бе лән 
бер гә ян дыр ды. 21 Ан на ры са рык ның эч ке әгъ за ла рын һәм аяк ла рын юды да бө тен 
тә кә не, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, мәз бәх тә ян дыр ды. Ме нә бу, Раб бы Му са га 
әмер ит кән чә, Раб бы га ба гыш лан ган, исе Раб бы кү ңе ле нә хуш кил гән ян ды ру бү лә ге.

22 Шун нан соң Му са икен че са рык тә кә сен алып кил де. Мо ны сы ру ха ни лык ка 
ба гыш ла ган да ки те ре лә тор ган кор бан иде. Һа рун һәм аның угыл ла ры кул ла рын тә-
кә нең ба шы на куй ды лар. 23 Му са аны суй ды да ка нын Һа рун ның уң ко лак яф ра гы на, 
уң ку лы ның һәм уң ая гы ның баш бар мак ла ры на сөрт те. 24 Му са шу лай ук Һа рун ның 
угыл ла рын алып кил де һәм кан ны алар ның уң ко лак яф рак ла ры на, шу лай ук уң 
кул ла ры ның һәм уң аяк ла ры ның баш бар мак ла ры на сөрт те, ә кан ның кал га нын 
мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт те. 25-26 Шун нан соң ул тә кә нең ма ен – кой рык ма ен, 
бө тен эч ке әгъ за ла рын кап ла ган ма ен, аның ба выр ас тын да гы өле шен, май ла ры 
бе лән бер гә ике бө е рен һәм арт кы уң бо тын ал ды; һәм Раб бы ал ды на ку ел ган кәр-
зин дә ге тө че ик мәк ләр дән бер кү мәч, бер май лы ик мәк һәм бер юка көл чә ал ды да 
алар ны кор бан ның май ла ры һәм арт кы уң бо ты өс те нә куй ды. 27 Һа рун һәм аның 
угыл ла ры бо лар ның һәм мә сен, Му са дан кул ла ры на алып, кү тә реп сел ке де ләр дә 
Раб бы ал ды на мах сус бү ләк итеп ки тер де ләр. 28 Ан на ры Му са, алар ку лын нан бар 
нәр сә не алып, ту ла ем ян ды ру кор ба ны өс те нә куй ды һәм ру ха ни лык ка ба гыш ла-
ган да ки те ре лә тор ган кор бан итеп ян дыр ды. Бу – Раб бы га ба гыш лан ган, исе Раб бы 
кү ңе ле нә хуш кил гән ян ды ру бү лә ге. 29 Му са, кор бан ның түш итен алып, мах сус 
бү ләк итеп, Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке де; бу – ру ха ни лык ка ба гыш ла ган да ки-
те ре лә тор ган кор бан тә кә сен нән, Раб бы әмер ит кән чә, Му са га ти гән өлеш.

30 Ан на ры Му са, из ге лән де рү ма ен һәм мәз бәх тә ге кан ны алып, Һа рун га һәм 
аның угыл ла ры на, шу лай ук алар ның ки ем нә ре нә чәч рәт те; Һа рун ны һәм аның 
ки ем нә рен, аның бе лән бер гә угыл ла рын һәм угыл ла ры ның ки ем нә рен ул шул 
рә веш ле из ге лән дер де.

31 Һа рун га һәм аның угыл ла ры на Му са бо лай ди де:
– Оч ра шу ча ты ры ал дын да ит пе ше ре гез һәм аны шун да ук, ру ха ни лык ка ба гыш-

ла ган да кул ла ны ла тор ган кәр зи ндә ге ик мәк бе лән аша гыз, чөн ки ми ңа: «Аны Һа рун 
һәм аның угыл ла ры ашар га ти еш», – дип әмер ител де. 32 Ә кал ган ит не һәм ик мәк не 
ян ды ры гыз. 33 Сез не ру ха ни лык ка ба гыш лау йо ла сы тә мам лан ган чы, ягъ ни җи де көн 
бу е на, Оч ра шу ча ты ры ал дын нан чит кә кит мә гез, чөн ки бу йо ла җи де көн гә су зы ла-
чак. 34 Бү ген без баш кар ган эш ләр, сез не гө наһ тан арын ды ру өчен, Раб бы әме ре бе лән 
эш лән де. 35 Җи де көн бу е на көн дез һәм төн лә Оч ра шу ча ты ры ал дын да бу лы гыз һәм, 
үлә се гез кил мә сә, Раб бы та ләп ит кән чә эш лә гез, чөн ки ми ңа шу лай әмер ител де.

36 Һа рун һәм аның угыл ла ры Му са аша җит ке рел гән Раб бы әмер лә рен ту лы сын-
ча үтә де ләр.
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Руханиларныңэшлибашлавы

9 1-2 Си ге зен че көн не Му са, Һа рун ны, аның угыл ла рын һәм Ис ра ил нең өл кән-
нә рен ча кы рып алып, Һа рун га бо лай ди де:

– Гө наһ йо лу кор ба ны итеп, ким че лек сез бер үгез бо зау, ә ту ла ем ян ды ру кор ба ны 
итеп, ким че лек сез бер са рык тә кә се ал да Раб бы кар шы на алып кил. 3-4 Шун нан ис-
ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Раб бы ал дын да кор бан ки те рү өчен, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, 
бер кә җә тә кә се, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, бе рәр яшь лек ким че лек сез бер бо зау 
бе лән бер бә рән, та ту лык кор ба ны итеп, бер үгез бе лән бер са рык тә кә се һәм зәй түн 
мае ку шыл ган ик мәк бү лә ге алы гыз, чөн ки бү ген сез нең ал да Раб бы пәй да бу ла чак».

5 Му са әмер ит кән нәр сә ләр не Оч ра шу ча ты ры ал ды на ки тер де ләр, һәм бар ха-
лык Раб бы кар шы на ки леп бас ты. 6 Му са бо лай ди де:

– Бо лар ны эш ләр гә сез гә, кар шы гыз да Раб бы сшөһ рә те пәй да бул сын өчен, Раб-
бы Үзе әмер ит те.

7 Му са Һа рун га әйт те:
– Раб бы әмер ит кән чә, мәз бәх яны на бар да, үзең һәм ха лык гө наһ тан арын сын 

өчен, гө наһ йо лу кор ба ның ны һәм ту ла ем ян ды ру кор ба ның ны тәкъ дим ит; ха лык 
гө наһ тан арын сын өчен, шу лай ук ха лык ның да кор ба нын тәкъ дим ит.

8 Шун нан соң Һа рун, мәз бәх яны на ки леп, үзе өчен гө наһ йо лу кор ба ны бул ган 
үгез бо зау ны чал ды. 9 Аның угыл ла ры аңа кор бан ка ны бир де, һәм ул, бар ма гын 
кан га ма нып, мәз бәх нең мө гез лә ре нә сөрт те, ә кал ган кан ны мәз бәх нең ни ге зе нә 
түк те. 10 Ә гө наһ йо лу кор ба ны ның ма ен, бө ер лә рен, ба выр ас тын да гы өле шен, 
Раб бы Му са га әмер ит кән чә, мәз бәх тә ян дыр ды. 11 Ите бе лән ти ре сен исә стан нан 
чит кә алып ки теп ян дыр ды.

12 Шун нан соң Һа рун ту ла ем ян ды ру кор ба нын чал ды; угыл ла ры аңа кор бан ка ны 
бир де, һәм ул шу шы кан ны мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт те. 13 Аңа, ту рак лап, ту ла ем 
ян ды ру кор ба нын һәм кор бан ның ба шын ки тер де ләр, һәм Һа рун алар ны мәз бәх тә 
ян дыр ды, 14 ә эч ке әгъ за ла рын һәм аяк ла рын, юып, мәз бәх тә, әле ге ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны өс тен дә ян дыр ды.

15 Шун нан Һа рун ха лык ның кор бан лык ла рын ки тер де: ха лык ның гө на һы өчен 
би рел гән кә җә тә кә сен чал ды да аны, элек ке се ке бек, гө наһ йо лу кор ба ны итеп 
тәкъ дим ит те. 16 Шу лай ук ту ла ем ян ды ру кор бан на рын да ки тер де, алар ны Ка нун 
та ләп ит кән чә тәкъ дим ит те. 17 Ан на ры Һа рун, ик мәк бү лә ге ки те реп, шун нан бер 
уч ту ты рып ал ды да мәз бәх тә ян дыр ды, һәм бу – ир тән ге ту ла ем яндыру кор ба-
нын нан тыш ки те рел гән бү ләк иде. 18 Ан на ры Һа рун ха лык та ра фын нан та ту лык 
кор бан на ры итеп би рел гән үгез бе лән са рык тә кә сен чал ды; угыл ла ры аңа кор бан 
ка ны бир де ләр, һәм ул аны мәз бәх нең һәр ягы на чәч рәт те. 19-20 Алар, үгез нең һәм 
са рык тә кә се нең май ла рын – кой рык ма ен, эч ма ен, бө ер лә рен һәм ба выр ас тын-
да гы өле шен алып, түш ите өс те нә куй ды лар. Һа рун шу шы май лар ны мәз бәх тә 
ян дыр ды. 21 Шун нан Һа рун үгез нең һәм са рык тә кә се нең түш итен һәм арт кы уң 
бо тын, Му са куш кан ча, мах сус бү ләк итеп, Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке де.

22 Һа рун, кул ла рын кү тә реп, ха лык ка фа ти ха бир де. Гө наһ йо лу кор ба нын, ту ла ем 
ян ды ру кор ба нын һәм та ту лык кор ба нын тәкъ дим ит кән нән соң, мәз бәх тән тү бән  
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төш те. 23 Шун нан соң Му са бе лән Һа рун Оч ра шу ча ты ры ның эче нә кер де ләр. Ча тыр-
дан чык кач, ха лык ка фа ти ха бир де ләр. Ме нә шул ва кыт бар ча ха лык ал дын да Раб бы 
Үзе нең дан-шөһрәтен күр сәт те: 24 Раб бы та ра фын нан ял кын кил де дә мәз бәх өс тен дә ге 
ту ла ем ян ды ру кор ба нын һәм май лар ны ян ды рып бе тер де; мо ны күр гән бар ча ха лык 
шат лык тан кыч кы рып җи бәр де һәм йө зе бе лән җир гә кап лан ды.

НадаббеләнАбиһуныңүлеме

10 1 Һа рун ның угыл ла ры – На даб бе лән Аби һу – үз лә ре нең сумала-майлар 
көй рә тү са выт ла ры на янып тор ган кү мер һәм хуш ис ле сумала-майлар сал-

ды лар да Раб бы рөх сәт ит мә гән шул ут ны Аның хо зу ры на ки тер де ләр. 2 Шул ва кыт 
Раб бы хо зу рын нан ял кын бөр ке леп чык ты да алар ны өтеп ал ды – һәм алар Раб бы 
ал дын да һә лак бул ды лар. 3 Шун нан Му са Һа рун га әйт те:

«Ми ңа якын лаш кан ке ше ләр гә из ге ле гем не күр сә тер мен,
бө тен ха лык ал дын да Ми ңа дан өс тә лер», –

ди гән иде Раб бы. Һа рун эн дәш мә де.
4 Шун нан соң Му са, Һа рун абый сы Уз зи ел нең угыл ла рын – Ми ша ил бе лән Эл-

са фан ны ча кы рып алып, алар га бо лай ди де:
– Би ре гә ки ле гез, ту ган на ры гыз ның җә сәд лә рен Из ге бүл мә дән алып чы гып, 

стан нан чит кә ки те гез.
5 Алар кил де ләр һәм, Му са әй т кән чә, мә ет ләр не, ки ем нә рен нән то тып, стан нан 

чит кә алып чык ты лар.
6 Му са Һа рун га һәм аның угыл ла ры Эл га зар бе лән Ита мар га бо лай ди де:
– Үл мәс өчен һәм бар ха лык ка Раб бы ның ачуы ка бар ма сын өчен, чәч лә ре гез не 

туз гыт ма гыз һәм ки ем нә ре гез не ер т ка ла ма гыз, әм ма ту ган на ры гыз, Ис ра ил нең бар 
хал кы, Раб бы ян ды рып үтер гән кар дәш лә ре гез не кыз га нып кай гы ки че рер гә мөм-
кин. 7 Ә сез, үлә се гез кил мә сә, Оч ра шу ча ты ры ал дын нан чит кә кит мә гез, чөн ки 
сез Раб бы га ба гыш лан ды гыз – сез гә из ге лән де рү мае сөр тел де.

Алар нәкъ Му са куш кан ча эш лә де ләр.

Руханиларныңэшетурындагыкагыйдәләр
8 Раб бы Һа рун га бо лай ди де:
9 – Үлә се гез кил мә сә, син һәм си нең угыл ла рың, Оч ра шу ча ты ры на кер гән дә, 

шә раб һәм ка ты эчем лек ләр эчәр гә ти еш тү гел. Сез нең ки лә чәк бу ын нар өчен 
мәң ге лек ка гый дә бу. 10-11 Сез из ге не – из ге бул ма ган нан, чис та ны нә җес тән ае ра 
бе лер гә һәм ис ра и ли ләр не Раб бы ның Му са ар кы лы җит ке рел гән бар лык ка гый-
дә лә ре нә өй рә тер гә ти еш.

12 Му са Һа рун га һәм аның исән кал ган угыл ла ры Эл га зар бе лән Ита мар га бо лай 
ди де:

– Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү ләк лә рен нән ар тып кал ган ик мәк бү лә ген 
алып, тө че гә көл чә пе ше ре гез дә мәз бәх янын да аша гыз, чөн ки бу иң из ге бү ләк ләр-
дән са на ла. 13 Аны из ге урын да аша гыз, чөн ки бу – Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру 
бү ләк лә рен нән сез гә һәм угыл ла ры гыз га ти гән өлеш. Бу хак та ми ңа Раб бы шу лай 
дип әмер ит те. 14 Кү тә реп сел ке гән түш итен, тәкъ дим ител гән арт кы уң бот ны сез, 
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сезнең угыллар вә кыз лар чис та са нал ган урын да ашый ала сыз, чөн ки бу – ис ра и ли ләр 
ки тер гән та ту лык кор бан на рын нан сез гә һәм ба ла ла ры гыз га ти гән өлеш. 15 Ян ды ру 
кор ба ны бу ла рак ки те рел гән мал ның май ла ры бе лән бер гә мах сус бү ләк са нал ган 
арт кы бот һәм кү тә реп сел ке гән түш ите Раб бы ал ды на ки те ре лер гә ти еш. Әле ге бот 
һәм түш ите, Раб бы әмер ит кән чә, сез нең һәм ба ла ла ры гыз ның мәң ге лек өле ше.

16 Му са ан на ры гө наһ йо лу кор ба ны өчен тә га ен лән гән кә җә тә кә сен эз ләр гә 
ке реш те, лә кин ул ин де ян ды рыл ган иде. Му са, Һа рун ның исән кал ган угыл ла ры 
Эл га зар бе лән Ита мар ны ачу ла нып, алар дан со ра ды:

17 – Ни өчен сез гө наһ йо лу кор ба нын из ге урын да аша ма ды гыз? Ул кор бан бит 
иң из ге ләр дән са на ла; ул сез гә Раб бы ал дын да ха лык ның гө на һын йо лу өчен, ха лык 
гө наһ тан арын сын өчен би рел гән. 18 Бу кор бан лык ның ка нын Из ге бүл мә гә алып 
кер мә гәч, сез аны, мин әмер ит кән чә, из ге урын да ашар га ти еш иде гез.

19 Һа рун Му са га бо лай ди де:
– Ме нә бү ген угыл ла рым гө наһ йо лу кор ба нын һәм ту ла ем ян ды ру кор ба нын 

Раб бы ал ды на ки тер де ләр, лә кин ми нем бе лән те ге хәл ки леп чык ты. Әгәр мин 
бү ген гө наһ йо лу кор ба нын аша ган бул сам, Раб бы мо ны хуп лар иде ме?!

20 Һа рун ның җа ва бын ишет кәч, Му са аның бе лән ки леш те.

Чистаһәмнәҗесхайваннар

11 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ите гез: «Җир йө зен дә ге бар лык хай ван нар дан сез гә 

ашар га ярак лы ла ры* тү бән дә ге ләр: 3 ае ры то як лы кү шәү че те лә сә нин ди хай ван. 
4 Ае ры то як лы, лә кин кү шә мәү че, яи сә кү шәү че, әм ма ае ры то як лы бул ма ган хай-
ван ның итен ашар га яра мый. Дөя кү шә сә дә, ае ры то як лы тү гел, сез нең өчен ул 
хә рәм. 5 Шу лай ук ку ша як, кү шә сә дә, ае ры то як лы тү гел, сез нең өчен ул хә рәм. 
6 Ку ян, кү шә сә дә, ае ры то як лы тү гел, сез нең өчен ул хә рәм. 7 Дуң гыз ае ры то як-
лы бул са да кү шә ми, сез нең өчен ул хә рәм. 8 Бу хай ван нар ның итен аша ма гыз һәм 
үләк сә се нә ка гыл ма гыз, сез нең өчен алар хә рәм.

9 Диң гез вә ел га су ла рын да ка нат лы һәм тәң кә ле җан ия лә ре нең һәм мә сен ашый 
ала сыз. 10 Диң гез ләр дә, ел га лар да яшәү че ка нат сыз һәм тәң кә сез җан ия лә ре – су да 
мыж лап тор ган хә шә рәт яи сә баш ка те рек лек ия лә ре сез нең өчен хә рәм. 11 Бо лар 
сез нең өчен хә рәм: алар ның итен аша ма гыз; үләк сә лә рен дә хә рәм са на гыз. 12 Су да 
яшәү че ка нат сыз һәм тәң кә сез хай ван нар ның ба ры сы да сез нең өчен хә рәм.

13-19 Кош лар дан тү бән дә ге лә ре сез нең өчен хә рәм: бөр кет, гриф, диң гез бөр ке те, 
тил гән, ла чын ның һәр тө ре, коз гын ның һәр тө ре, тә вә ко шы, яба лак, ак чар лак, 
кар чы га ның һәр тө ре, бай гыш, ба лык ау лау чы, ибис, ак яба лак, чүл яба ла гы, сип, 
ләк ләк, че лән һәм аның һәр тө ре, һөд һөд һәм яр ка нат. Алар ны ашар га яра мый.

20 Дүрт аяк ла нып йө рү че ка нат лы бө җәк ләр нең һәм мә се сез нең өчен хә рәм. 
21 Әм ма җир өс тен дә си ке реп йө рү өчен җай лан ган аяк ла ры, ка нат ла ры бул ган бө-

* 11:2 ...ашаргаяраклылары...– Үсем лек бе лән тук ла ну чы хай ван нар – ашар га ярак лы, ә ит 
бе лән тук ла ну чы хай ван нар ашар га ярак сыз дип са на ла. («Яра ты лыш», 1:30 һәм 9:3 бу ен ча, 
Раб бы хай ван нар га азык итеп үсем лек ке нә бир гән.) 
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җәк ләр не ашар га мөм кин. 22 Зур са ран ча ның, кеч ке нә са ран ча ның, чи керт кә нең 
һәм шөр чек нең һәр тө рен ашар га ярый. 23 Дүрт ая гы, ка на ты бул ган баш ка бө җәк-
ләр сез нең өчен хә рәм.

24 Тү бән дә ге хай ван нар ның үләк сә се нә ка гыл ган һәр кем кич кә ка дәр нә җес 
бу лыр. 25 Алар ның үләк сә се нә ка гыл ган һәр кем үзе нең ки ем нә рен юар га ти еш, 
һәм кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 26 То як ла ры ае рыл ма ган яки кү шә мәү че те лә сә 
кай сы хай ван сез нең өчен нә җес; алар ның үләк сә се нә ка гыл ган һәр кем нә җес бу-
лыр. 27 Дүрт тә пи ле бар лык җан вар лар сез нең өчен хә рәм; алар ның үләк сә лә ре нә 
ка гыл ган һәр кем кич кә ка дәр нә җес бу лыр. 28 Алар ның үләк сә лә ре нә ка гыл ган 
һәр кем үзе нең ки ем нә рен юар га ти еш, һәм кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. Бо лар ба-
ры сы да сез нең өчен хә рәм.

29-30 Сөй рә лү че ләр ара сын нан сез нең өчен чис та бул ма ган на ры ме нә бо лар: су кыр 
тыч кан, тыч кан, кәл тә нең һәр тө ре. 31 Бар лык сөй рә лү че ләр ара сын нан сез нең 
өчен чис та бул ма ган на ры әнә шу лар. Алар ның үләк сә лә ре нә ка гыл ган те лә сә кем 
кич кә ка дәр нә җес бу лыр. 32 Әгәр бу хай ван нар дан бе рәр се, үлеп, нин ди дә бул-
са эш тә кул ла ны ла тор ган агач әй бер гә, чүпрәк-чапракка, ти ре гә яки кап чык ка 
төш сә, шу лар ба ры сы да нә җес бу лыр, һәм алар ны су га са лыр га ки рәк, алар кич-
кә ка дәр нә җес ка лыр, шун нан соң чис та рыр. 33 Шу лар дан бе рәр се нең үләк сә се 
бал чык са выт эче нә төш сә, са выт эчен дә ге әй бер нә җес са на лыр, ә ул са выт ны 
ва тар га ки рәк. 34 Әгәр ашар га ярак лы бе рәр ри зык өс те нә шул са выт тан су са-
лын са, ул ри зык нә җес са на лыр, һәм ан дый са выт эчен дә ге һәр төр ле эчем лек тә 
нә җес бу лыр. 35 Җан вар ның үләк сә се төш кән бар нәр сә нә җес бу лыр; мич кә яки 
учак ка төш кән бул са, алар ны җи ме ре гез. Алар сез нең өчен нә җес, алар ны нә җес 
исәп лә гез. 36 Үләк сә төш кән чиш мә яки су сак лау уры ны гы на үзе нең чис та лы гын 
җуй мас, әм ма үләк сә гә ка гыл ган һәр кем нә җес са на лыр. 37 Үләк сә нең нин ди дә 
бул са өле ше чә чү лек ор лы гы өс те нә төш сә, ул ор лык чис та лы гын җуй мас. 38 Ә ин де 
бүрт те рер гә са лын ган ор лык өс те нә төш сә, ул ор лык сез нең өчен нә җес бу лыр.

39 Ашар га ярак лы бе рәр хай ван үл сә, аның үләк сә се нә ка гыл ган ке ше кич кә ка-
дәр нә җес са на лыр. 40 Әле ге хай ван ның итен аша ган ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га 
ти еш, һәм кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр; хай ван үләк сә се нә ка гыл ган ке ше дә үзе нең 
ки ем нә рен юар га ти еш, һәм кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр.

41 Сөй рә лү че ләр нең һәм мә се сез нең өчен хә рәм, алар ны ашар га яра мый. 42 Сөй-
рә лү че ләр нең – шу ы шып йө рү че ме ул, дүрт яки күб а як лы мы – бер сен дә аша ма гыз, 
чөн ки алар хә рәм. 43 Бер нин ди сөй рә лү че бе лән дә үзе гез не нә җес лә мә гез – алар 
сез не пыч рат ма сын. 44 Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз; үзе гез не из ге лән де ре гез һәм 
из ге бу лы гыз, чөн ки Мин из ге; сөй рә лү че ләр бе лән үзе гез не пыч рат ма гыз. 45 Сез-
нең Ал ла гыз бу лыр өчен, сез не Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы – Мин дер, 
шу лай бул гач, из ге бу лы гыз, чөн ки Мин из ге.

46 Хай ван нар, кош лар, су да яшәү че ләр һәм сөй рә лү че ләр ха кын да гы ка нун әнә 
шун дый. 47 Нә җес не – чис та дан, ашар га ярак лы хай ван ны ашар га яра ма ган нан 
ае рыр га ти еш сез».
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Балатудырутурындагыканун

12 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Әгәр бе рәр ха тын, ба ла га узып, ир ба ла ту дыр са, 

ул ха тын, кү рем ва кы тын да гы ке бек, җи де көн нә җес бу лыр. 3 Ир ба ла ны си ге зен че 
көн дә ссөн нәт кә утыр тыр га ки рәк; 4 ә хатын-кыз, кан ки лү дән чис та рын ган чы, утыз 
өч көн дә ва мын да һич нин ди из ге нәр сә гә ка гыл мас ка, Из ге ча тыр га кер мәс кә ти еш.

5 Кыз ба ла ту дыр учы ха тын, кү рем ва кы тын да гы ке бек, ике ат на нә җес бу лыр; 
алт мыш ал ты көн узып, кан ки лү тук тал ган нан соң гы на, пакь са на лыр. 6 Ир яки 
кыз ба ла тап кан нан соң, чис та ры ну көн нә ре тә мам лан гач, ул ха тын, ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны өчен бер яшь лек бә рән һәм гө наһ йо лу кор ба ны өчен ба ла кү гәр чен яки 
ур ман кү гәр че не алып, Оч ра шу ча ты ры ал ды на ру ха ни га ки тер сен. 7 Ру ха ни, шул 
кор бан нар ны Раб бы га ки те реп, ха тын ны кан ки лү нә җес ле ген нән арын ды рыр, һәм 
ул ха тын пакь бу лыр. Ир яки кыз ба ла ту дыр ган ха тын өчен ка нун әнә шун дый.

8 Әгәр дә ха тын ның бә рән алып ки лер лек хә ле бул ма са, бер сен – ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны, ә икен че сен гө наһ йо лу кор ба ны итеп, ике ур ман кү гәр че не яки ике ба-
ла кү гәр чен ки тер сен. Ру ха ни аны нә җес ле ген нән арын ды рыр, һәм ха тын, шу лай 
итеп, пакь бу лыр».

Тиреавыруытурындагыканун

13 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
2 – Әгәр бе рәр ке ше нең тә нен дә шеш, тим гел яи сә җил се нү бар лык ка кил-

сә һәм аның йо гыш лы ти ре авы ру ы на әй лә нү их ти ма лы бул са, ул ке ше не ру ха ни 
Һа рун яки аның угыл ла ры ның бе рәр се яны на алып ба рыр га ки рәк. 3 Ру ха ни аның 
тә нен дә ге җә рә хәт не тик шер сен. Әгәр җә рә хәт өс тен дә ге төк агар ган һәм җә рә хәт 
ти рән гә кит кән икән, бу – йо гыш лы ти ре авы руы бил ге се. Ру ха ни, ка рап, хас та 
бул ган ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен. 4 Әгәр тән дә ге ак тим гел ти рән гә кит мә гән 
һәм тим гел өс тен дә ге төк ләр агар ма ган икән, ру ха ни әле ге ке ше не, баш ка лар дан 
ае рып, җи де көн гә ябып куй сын. 5 Җи ден че көн не ру ха ни аны тик шер сен; әгәр 
җә рә хәт элек ке хә лен дә кал са һәм җә ел мә гән бул са, ру ха ни аны та гын җи де көн ае-
рып тот сын. 6 Җи ден че көн не ру ха ни әле ге ке ше не та гын ка ра сын һәм, җә рә хәт нең 
кы зыл лы гы ки ме сә, һәм ул җә ел мә гән бул са, ке ше не пакь дип игъ лан ит сен. Бу – 
ба ры тик тим гел ге нә; ке ше үзе нең ки ем нә рен юсын, һәм шун нан ул пакь са на лыр. 
7 Лә кин ру ха ни га кү рен гән һәм пакь дип игъ лан ител гән ке ше нең тә нен дә тим гел 
җә е лә икән, ул икен че тап кыр ру ха ни га кү ре нер гә ти еш. 8 Ру ха ни, тим гел нең җә е-
лү ен кү реп, әле ге хас та ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен: бу – йо гыш лы ти ре авы руы.

9 Бе рәр ке ше дә йо гыш лы ти ре авы руы бул са, ул ру ха ни га ки те ре лер гә ти еш. 
10-11 Ру ха ни аны ка ра сын, һәм ке ше нең тә нен дә ге ше ше ак төс тә бу лып, төк лә ре 
агар ган һәм шеш ти рә ли җә рә хәт ясал са, бу – озак ка су зы ла тор ган йо гыш лы ти ре 
авы руы; ру ха ни әле ге ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен, әм ма аны баш ка лар дан ае-
рыр га бо ер ма сын, чөн ки ул ин де нә җес. 12-13 Әгәр ти ре авы руы бу ке ше не баш та на як 
кап лап ал са, һәм ру ха ни аның бө тен тә нен әле ге авы ру кап ла ган ны күр сә, бө тен 
тә не агар ган га кү рә, ру ха ни аны пакь дип игъ лан ит сен – ту лы сын ча агар ган ке ше 
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пакь са на ла. 14 Ә ин де җә рә хә те кү рен сә, әле ге ке ше нә җес са на лыр. 15 Җә рә хә тен 
күр гән нән соң, ру ха ни бу ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен: җә рә хәт – йо гыш лы ти-
ре авы ру ы ның бил ге се, бу нә җес лек тер. 16 Әгәр җә рә хәт үз гәр сә һәм агар са, авы ру 
ке ше ру ха ни га ба рыр га ти еш. 17 Ру ха ни аны ка ра сын: әгәр җә рә хәт агар ган бул са, 
авы ру ке ше не пакь дип игъ лан ит сен, һәм ке ше пакь са на лыр.

18-19 Әгәр бе рәү нең тә нен дә эрен ле шеш бу лып, ул тө зәл сә, һәм шеш уры нын-
да ак төс тә ге шеш яи сә аксыл-ал төс тә ге җил сен гән тим гел бар лык ка кил сә, ул 
ке ше ру ха ни га кү ре нер гә ти еш. 20 Ру ха ни аны ка ра сын. Әгәр шеш яки җил сен гән 
тим гел ти ре ас тын да бу лып, төк лә ре агар са, ру ха ни ул ке ше не нә җес дип игъ лан 
ит сен. Бу – чу ан өс тен дә ха сил бул ган йо гыш лы ти ре авы руы. 21 Әгәр ру ха ни тим-
гел өс тен дә ге төк нең агар ма вын һәм тим гел нең ти рән гә кит мә вен күр сә, өс тә ве нә, 
тим гел нең тө се то нык бул са, ру ха ни ул ке ше не, баш ка лар дан ае рып, җи де көн гә 
ябып куй сын. 22 Әгәр дә авы ру ти ре өс тен дә җә ел сә, ру ха ни ул ке ше не нә җес дип 
игъ лан ит сен, чөн ки бу – йо гыш лы авы ру. 23 Ә ин де җил сен гән тим гел үз уры нын-
да кал са һәм ар тык җә ел мә сә, бу – тим гел дән кал ган яра эзе ге нә, һәм ру ха ни ул 
ке ше не пакь дип игъ лан ит сен.

24-25 Кем нең дә бул са ти ре се ут та пе шеп, ул урын аксыл-ал яки ак төс тә ге тим гел 
ши кел ле бул са, ру ха ни тим гел өс тен дә ге төк нең үз гә рү ен һәм тим гел нең ти рән гә 
үтү ен күр сә, бу – ти ре пеш кән урын да ха сил бул ган йо гыш лы ти ре авы руы; ру ха ни 
ан дый ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен, чөн ки бу – йо гыш лы ти ре авы руы. 26 Әгәр 
ру ха ни тим гел өс тен дә ге төк нең агар ма вын һәм тим гел нең ти рән гә кит мә вен 
күр сә, өс тә ве нә, аның тө се то нык бул са, ру ха ни ул ке ше не, баш ка лар дан ае рып, 
җи де көн гә ябып куй сын. 27 Җи ден че көн не ру ха ни аны ка бат тик шер сен. Әгәр 
тим гел җә ел гән бул са, ул ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен, чөн ки бу – йо гыш лы 
ти ре авы руы. 28 Әгәр дә ин де тим гел үз уры нын да кал са һәм җә ел мә сә, өс тә ве нә, 
тим гел нең тө се то нык бул са, бу – ут та пеш кән лек тән ха сил бул ган яра эзе. Ру ха ни 
әле ге ке ше не пакь дип игъ лан ит сен, чөн ки бу – ут та пе шү дән кал ган яра эзе ге нә.

29-30 Әгәр бе рәр ир-ат яки хатын-кызның ба шын да яки ия ген дә җә рә хәт бул са, 
ру ха ни ул җә рә хәт не ка ра сын. Җә рә хәт ти рән гә үтеп, төк лә ре сар гылт һәм нә зек 
бул са, ру ха ни ул ке ше не нә җес дип игъ лан ит сен, чөн ки бу таз. Бу – баш яки ияк-
тә ге йо гыш лы ти ре авы руы. 31 Әгәр ру ха ни, җә рә хәт не тик ше реп, аның ти рән гә 
кит мә вен һәм өс тен дә ка ра төк бул ма вын күр сә, бу ке ше не ул, баш ка лар дан ае-
рып, җи де көн гә ябып куй сын. 32-33 Җи ден че көн не ру ха ни аны ка бат тик шер сен; 
әгәр ке ше нең та зы тә не нә җә ел мә сә һәм аның өс тен дә сар гылт төк бул ма са, та зы 
ти рән гә кит мә сә, хас та ке ше нең чә чен кыр кыр га, әм ма таз лы урын га ка гыл мас ка 
ки рәк. Шун нан соң ру ха ни ул ке ше не икен че мәр тә бә җи де көн гә ябып куй сын. 
34 Җи ден че көн не ру ха ни хас та ке ше не та гын ка ра сын; әгәр та зы җә ел мә гән һәм 
ти рән гә кит мә гән бул са, ру ха ни аны чис та дип игъ лан ит сен; ул ке ше үзе нең ки-
ем нә рен юар га ти еш, шун нан ул пакь са на лыр. 35-36 Лә кин, чис та рын ган нан соң, 
әле ге ке ше нең та зы җә е леп кит сә, ру ха ни аны та гын тик шер сен; әгәр та зы тән гә 
җә ел сә, сар гылт төк не эз ләп то рыр га да ки рәк ми – бу ке ше нә җес. 37 Әгәр ин де, 
ру ха ни фи ке рен чә, авыр т кан урын үз гәр мә гән һәм ан да ка ра төк ләр үсеп чык кан 
икән, ди мәк, ул ке ше пакь, аның та зы бет кән; ру ха ни аны пакь дип игъ лан ит сен.
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38-39 Әгәр бе рәр ир-ат яки хатын-кызның тә нен дә ак тим гел ләр бар лык ка кил сә, 
ру ха ни аны тик шер сен; тим гел ләр аксыл-тонык бул са, бу – ти ре өс тен дә бар лык ка 
кил гән йо гыш сыз тим гел ләр ге нә: ан дый ке ше пакь са на ла.

40 Әгәр берүнең чә че ко ел са, ул – пе ләш баш лы, лә кин чис та са на ла. 41 Әгәр ба-
шы ның ал гы өле шен дә чә че ко ел са, бу ке ше – пе ләш баш лы, лә кин чис та са на ла. 
42 Әгәр ин де ба шын да гы чәч сез урын да аксыл-ал төс тә ге тим гел кү рен сә, ди мәк, 
шул урын да йо гыш лы ти ре авы руы бар лык ка кил гән. 43-44 Ру ха ни аны тик шер сен; 
әгәр ба шын да гы чәч сез урын да йо гыш лы ти ре авы ру ы на ох ша ган аксыл-ал төс тә ге 
шеш бул са, ди мәк, ул ке ше дә – йо гыш лы ти ре авы руы, һәм ул нә җес; ан дый ке ше не 
ру ха ни нә җес дип игъ лан ит сен, чөн ки аның ба шын да – йо гыш лы ти ре авы руы.

45 Йо гыш лы ти ре авы руы бул ган мон дый ке ше ер тык ки ем нәр ки яр гә, чә чен 
туз гы тыр га, йө зе нең ас кы өле шен кап лар га, ә йөр гән чак та: «Нә җес! Нә җес!» – дип 
кыч кы рыр га ти еш. 46 Ан дый ке ше, авы ру ын нан те рел гән че нә җес бу лып, стан нан 
чит тә ял гы зы гы на яшәр гә ти еш.

Кием-салымдагыкүгәректурындагыканун
47-49 Йон яки җи тен ту кы ма дан те гел гән ки ем не, җи тен яки йон җеп тән бәй-

лән гән яи сә ту кыл ган ту кы ма ны, күн не яки күн нән эш лән гән әй бер не яшь келт 
яи сә кыз гылт кү гә рек ба са икән, бу – үсә-тарала тор ган кү гә рек, һәм аны ру ха ни-
га күр сә тер гә ки рәк. 50 Ру ха ни аны тик шер сен һәм кү гә рек ле әй бер не җи де көн гә 
ае рып куй сын. 51 Җи ден че көн не ру ха ни аны та гын тик шер сен, һәм, әгәр кү гә рек 
ки ем гә, бәй лән гән яки ту кыл ган ту кы ма га яи сә күн нән эш лән гән әй бер гә җә ел-
гән бул са, бу – за рар лы кү гә рек, һәм әй бер нә җес са на ла. 52 Ру ха ни кү гә рек ле ул 
ки ем не – ту кы ма ны, йон нан бәй лән гән, җи тен яки күн әй бер не ян дыр сын, чөн ки 
бу – за рар лы кү гә рек, ул ки ем ян ды ры лыр га ти еш.

53-54 Әгәр дә ру ха ни әле ге ки ем дә – ту кы ма да, йон нан бәй лән гән, җи тен яки күн 
әй бер дә – кү гә рек нең җә ел мә гә нен күр сә, аны юар га әмер бир сен һәм та гын җи де 
көн гә ае рып куй сын. 55 Кү гә рек ле әй бер не юган нан соң, ру ха ни аны та гын тик шер-
сен; әгәр кү гә рек нең тө се үз гәр мә сә, гәр чә ул җә ел мә сә дә, бу әй бер нә җес. Кү гә рек 
әй бер нең эчен дә яки ты шын да бу лу ы на ка ра мас тан, әле ге әй бер ян ды ры лыр га 
ти еш. 56-58 Әй бер не юган нан соң, ру ха ни кү гә рек нең то нык ла ну ын күр сә, кү гә рек 
бул ган урын ны ки ем нән – күн нән, йон нан бәй лән гән әй бер дән яи сә ту кы ма дан 
ер тып ал сын. Әгәр кү гә рек та гын ки леп чык са, ди мәк, ул җә ел гән; кү гә рек ле бу 
әй бер ян ды ры лыр га ти еш. Әгәр, әй бер не юган нан соң, кү гә рек бе тә икән, ул әй бер 
икен че мәр тә бә юы лыр га ти еш, шун нан соң ул чис та бу ла.

59 Кү гә рек бас кан йон яки җи тен ки ем не, ту кы ма ны, бәй лән гән яки күн нән 
эш лән гән әй бер не нә җес яки чис та дип игъ лан итү ха кын да гы ка нун әнә шун дый.

Йогышлытиреавыруыннанчистарынутурындагыканун

14 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Йо гыш лы ти ре авы ру ын нан те рел гән нән соң пакь лә нү ту рын да гы ка нун 

ме нә шун дый: хас та ке ше не ру ха ни га ки тер сен нәр, 3-4 һәм ру ха ни, стан нан чит кә 
чы гып, аны тик шер сен. Әгәр хас та ке ше йо гыш лы ти ре авы ру ын нан арын ган икән, 
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ру ха ни аңа ике те ре чис та кош, эр бет йо мыч ка сы, җе те кы зыл җеп һәм сһүс сөп 
ки те рер гә куш сын. 5 Ру ха ни бу кош лар ның бер сен бал чык са выт та гы саф чиш мә 
суы өс тен дә су яр га әмер бир сен. 6 Үзе исә, икен че те ре кош ны, эр бет йо мыч ка сын, 
җе те кы зыл җеп не, һүс сөп алып, ба ры сын бер гә саф су өс тен дә су ел ган кош ның 
ка ны на ма нып ал сын. 7 Ан на ры йо гыш лы ти ре авы ру ын нан соң пакь лә нү че ке ше-
гә шу ны җи де мәр тә бә чәч рәт сен һәм аны пакь дип игъ лан ит сен, ә те ре кош ны 
ялан га очыр тып җи бәр сен.

8 Пакь лә нү че ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га, бар лык чәч-төкләрен кы рып юы-
ныр га ти еш, һәм ул пакь са на лыр. Шун нан стан га кер сен, әм ма җи де көн дә ва мын-
да ча ты ры на аяк бас ма сын. 9 Җи ден че көн не ба шын да гы бө тен чә чен, са ка лын, 
каш ла рын һәм тә нен дә ге бар лык төк не ул та гын кы рыр га, ки ем нә рен юар га һәм 
үзе юы ныр га ти еш, һәм ул пакь са на лыр.

10 Си ге зен че көн не ул ке ше ким че лек сез ике тә кә бә рән, ким че лек сез бер яшь лек 
сау лык бә рән, ик мәк бү лә ге итеп зәй түн мае ку шыл ган бер эфа сый фат лы бо дай 
оны ның ун нан өч өле шен һәм бер лог* зәй түн мае ки те рер гә ти еш. 11 Па кь ләү йо-
ла сын баш ка ру чы ру ха ни пакь лә нү че ке ше не әле ге бү ләк лә ре бе лән бер гә Оч ра шу 
ча ты ры ал ды на, Раб бы кар шы на алып кил сен. 12 Ру ха ни, га еп йо лу кор ба ны итеп, 
тә кә бә рән нәр нең бер сен бер лог май бе лән бер гә ки тер сен һәм алар ны, мах сус бү ләк 
итеп, Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке сен. 13 Гө наһ йо лу кор ба ны һәм ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны ча лы на тор ган из ге урын да тә кә бә рән не чал сын; гө наһ йо лу кор ба ны 
ке бек үк, га еп йо лу кор ба ны да – ру ха ни ны кы; бу – иң из ге кор бан нар дан са на ла. 
14 Ру ха ни га еп йо лу кор ба ны ның ка нын пакь лә нү че ке ше нең уң ко лак яф ра гы на, 
уң ку лы ның һәм уң ая гы ның баш бар мак ла ры на сөр т сен. 15 Ан на ры, зәй түн мае 
алып, үзе нең сул учы на сал сын да, 16 уң ку лы ның бар ма гын сул учын да гы май га 
ма нып, җи де мәр тә бә Раб бы ал дын да чәч рәт сен. 17 Учын да кал ган май ның бер 
өле шен пакь лә нү че ке ше нең уң ко лак яф ра гы на, уң ку лы ның һәм уң ая гы ның 
баш бар мак ла ры на, шу лай ук га еп йо лу кор ба ны ның ка нын сөр т кән урын нар га 
сөр т сен. 18 Учын да кал ган май ны ру ха ни пакь лә нү че ке ше нең ба шы на сөр т сен; 
ул, шу шы лай итеп, Раб бы ал дын да па кь ләү йо ла сын үт кә рер.

19 Пакь лә нү че ке ше үзе нең нә җес ле ген нән арын сын өчен, ру ха ни гө наһ йо лу 
кор ба ны тәкъ дим ит сен, ан на ры ту ла ем ян ды ру кор ба ны чал сын. 20 Шун нан соң 
ру ха ни ту ла ем ян ды ру кор ба нын һәм ик мәк бү лә ген мәз бәх кә куй сын. Ру ха ни мо ны 
ул ке ше үзе нең нә җес ле ген нән арын сын өчен баш ка рыр, һәм ул ке ше пакь бу лыр.

21-22 Әгәр ул яр лы ке ше нең га дә ти кор бан нар ки те рер лек хә ле бул ма са, нә җес-
ле ген нән арын сын өчен, мах сус бү ләк бу ла рак, га еп йо лу кор ба ны, ягъ ни бер тә кә 
бә рән, шу лай ук, ик мәк бү лә ге итеп, зәй түн мае ку шыл ган бер эфа сый фат лы бо дай 
оны ның ун нан бер өле шен, бер лог зәй түн мае һәм, хә лен нән кил гән чә, ике ур ман 
кү гәр че не яки ике ба ла кү гәр чен ки тер сен; кош лар ның бер се – гө наһ йо лу кор ба ны, 
икен че се ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу лыр. 23 Пакь лә нү е нең си ге зен че кө нен дә шу шы 
әй бер ләр не ру ха ни га алып кил сен дә Оч ра шу ча ты ры ал ды на, Раб бы кар шы на ки-
леп бас сын. 24 Ру ха ни, га еп йо лу кор ба ны бул ган бә рән не һәм бер лог май ны алып, 

* 14:10 Лог– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 0,3 л. 
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алар ны, мах сус бү ләк бу ла рак, Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке сен. 25 Ру ха ни бә рән не 
чал сын да аның ка нын пакь лә нү че ке ше нең уң ко лак яф ра гы на, уң ку лы ның һәм уң 
ая гы ның баш бар мак ла ры на сөр т сен. 26-27 Шун нан соң ру ха ни, зәй түн ма е ның бер 
өле шен сул учы на са лып, уң ку лы ның бар ма гын шул май га ма нып ал сын да җи де 
мәр тә бә Раб бы ал дын да чәч рәт сен. 28 Учын да кал ган май ны пакь лә нү че ке ше нең уң 
ко лак яф ра гы на, уң ку лы ның һәм уң ая гы ның баш бар мак ла ры на, шу лай ук га еп йо-
лу кор ба ны ның ка нын сы ла ган урын нар га сөр т сен. 29 Үзе нең учын да кал ган май ны 
ру ха ни, пакь лә нү че ке ше үзе нең нә җес ле ген нән арын сын өчен, Раб бы ал дын да аның 
ба шы на сөр т сен. 30-31 Ан на ры пакь лә нү че ке ше, хә лен нән кил гән чә, ур ман кү гәр чен-
нә ре яки ба ла кү гәр чен нәр алып кил сен; бер сен – гө наһ йо лу кор ба ны, ә икен че сен, 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, ик мәк бү лә ге бе лән бер гә ки тер сен. Ру ха ни, шу шы лай 
итеп, пакь лә нү че ке ше не нә җес лек тән Раб бы ал дын да арын ды рыр.

32 Йо гыш лы ти ре авы руы бе лән авыр ган, пакь лә нер өчен га дә ти кор бан нар ки-
те рер гә хә ле бул ма ган ке ше ту рын да гы ка нун әнә шун дый.

Йорттагыкүгәректурындагыканун
33 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
34 – Мин сез гә би лә мә итеп би рә чәк сКән ган җи ре нә кер гәч, йор т ла ры гыз ның 

бе рәр се нә үсә-тарала тор ган кү гә рек җи бәр сәм, 35 ул йорт ның ху җа сы, ру ха ни 
яны на ба рып: «Ми нем өем дә кү гә рек кә ох ша ган нәр сә бар лык ка кил де», – дип 
әй тер гә ти еш. 36 Ру ха ни өй нең эчен ки леп тик шер мәс бо рын, өй дә ге әй бер ләр нә-
җес дип са нал ма сын өчен, ул алар ны ише гал ды на чы га рыр га бо ер сын. Әй бер ләр 
чы га рыл гач кы на, ру ха ни өй не, 37-38 ди вар лар да гы кү гә рек не ки леп тик шер сен. Әгәр 
өй нең ди вар ла рын да яшь келт яки кыз гылт тап лар кү рен сә, һәм ул тап лар ди вар га 
ба тып кер гән бул са, ру ха ни өй дән чык сын һәм өй не җи де көн гә бик ләп куй сын. 
39-40 Җи ден че көн не ру ха ни, ки леп, кү гә рек нең ныг рак та ра лу ын күр сә, кү гә рек 
бул ган таш лар ны ку ба рыр га һәм шә һәр чи тен дә ге нә җес урын га чы га рып таш лар-
га әмер бир сен. 41 Өй не ул эч ке як тан кы рып чис тар тыр га һәм кыр ган да бар лык ка 
кил гән бө тен чүп-чарны, шә һәр дән алып чы гып, шул ук урын га тү гәр гә бо ер сын. 
42 Шун нан соң, ди вар дан алын ган таш лар уры ны на яңа ла рын ку еп, өй не яңа из мә 
бе лән сы лап чык сын нар.

43-44 Таш ла рын ку ба рып, өй нең ди вар ла рын кыр ган нан һәм сы ла ган нан соң, 
кү гә рек янә бар лык ка кил сә, һәм ру ха ни аның та ра лу ын күр сә, ди мәк, өй дә – за-
рар лы кү гә рек, ул өй – нә җес. 45 Ан дый өй җи ме ре лер гә ти еш, һәм аның таш ла ры, 
агач ла ры һәм бө тен из мә се, шә һәр дән чы га ры лып, нә җес урын га тү ге лер гә ти еш.

46 Ке рер гә ты ел ган шун дый өй гә үт кән ке ше кич кә ка дәр нә җес бу лыр; 47 ан дый 
өй дә йок ла ган, аша ган ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га ти еш.

48 Әгәр ру ха ни яңа дан сы лан ган өй дә кү гә рек тап ла ры күр мә сә, бу өй не чис та 
дип игъ лан ит сен, чөн ки кү гә рек бет кән бу ла. 49-50 Ул өй не чис тар ту өчен, ру ха ни, 
ике кош, эр бет йо мыч ка сы, җе те кы зыл җеп һәм һүс сөп алып, бер кош ны бал чык 
са выт та гы саф чиш мә суы өс тен дә суй сын. 51 Ан на ры ул эр бет йо мыч ка сын, һүссөпне, 
җе те кы зыл җеп не һәм те ре кош ны су ел ган кош ның ка ны на һәм саф су га ман сын 
да җи де тап кыр өй гә чәч рәт сен. 52 Шу лай итеп, кош ка ны, саф су, те ре кош, эр бет 
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ага чы, һүс сөп һәм җе те кы зыл җеп яр дә мен дә ру ха ни өй чис тар ту йо ла сын үт кә рер. 
53 Те ре кош ны исә шә һәр дән алып чык сын да ялан га очыр тып җи бәр сен. Ру ха ни, 
шу шы лай итеп, өй не нә җес лек тән арын ды рыр, һәм өй чис та са на лыр.

54-56 Бу – һәр төр ле йо гыш лы ти ре авы руы, таз, шеш, тим гел һәм җил се нү, шу-
лай ук кием-салымдагы һәм йорт та гы кү гә рек ту рын да гы ка нун. Кем нең дер яи сә 
нәр сә нең дер нә җес ле ген яки чис та лы гын хәл ит кән дә, йо гыш лы ти ре авы руы һәм 
кү гә рек ту рын да гы ка нун әнә шун дый.

Бүлендекнәҗеслегетурындагыканун

15 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
2-3 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ите гез: «Әгәр ир ке ше нең җен си әгъ за сын нан бү-

лен дек кил сә, – бер тук тау сыз ки лә ме ул, вакыт-вакыт кы на мы, – әле ге ир нә җес 
са на лыр. 4 Әле ге ке ше ят кан яки утыр ган урын нә җес бу лыр. 5 Аның урын-җиренә 
ка гыл ган һәр кем үзе нең ки ем нә рен юар га һәм үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә ка дәр 
ул нә җес бу лыр. 6 Бү лен де ге кил гән ке ше утыр ган урын га бү тән бе рәү утыр са, үзе нең 
ки ем нә рен юар га һәм үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 7 Әгәр кем 
дә бул са бү лен де ге кил гән ке ше гә ка гы ла икән, үзе нең ки ем нә рен юар га һәм үзе дә 
юы ныр га ти еш – кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 8 Бү лен де ге кил гән ке ше чис та ке ше гә 
тө ке рә икән, әле ге ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га һәм үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә 
ка дәр ул нә җес бу лыр. 9 Бү лен де ге кил гән ке ше ат ла нып бар ган ат өс тен дә ге ияр нә-
җес са на лыр. 10 Ан дый ке ше нәр сә гә дә бул са утыр са, шул әй бер гә ка гыл ган һәр кем 
кич кә ка дәр нә җес бу лыр; әле ге әй бер не кү тәр гән ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га һәм 
үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 11 Бү лен де ге кил гән ке ше, ку-
лын юма ган ки леш, кем гә дә бул са ка гы ла икән, шул ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га 
һәм үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 12 Бү лен де ге кил гән ке ше 
ка гыл ган бал чык са выт ны – ва тар га, ә агач са выт ны юар га ки рәк.

13 Бү лен де ге кил гән ке ше, си хәт лән гән нән һәм җи де көн, ягъ ни чис та ры ну көн-
нә ре үт кән нән соң, үзе нең ки ем нә рен юар га һәм саф чиш мә суы бе лән юы ныр га 
ти еш, һәм ул пакь са на лыр. 14 Си ге зен че көн не ул, ике ур ман кү гәр че не яки ике 
ба ла кү гәр чен алып, Оч ра шу ча ты ры ал ды на, Раб бы кар шы на ки лер гә һәм алар ны 
ру ха ни га би рер гә ти еш. 15 Ру ха ни кош лар ның бер сен – гө наһ йо лу кор ба ны, икен-
че сен исә, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, Раб бы га тәкъ дим ит сен. Ру ха ни, шу шы лай 
итеп, бү лен де ге кил гән нә җес ке ше не па кь лән де рер.

16 Әгәр бе рәү нең мә ние бү ле неп чы га икән, ул ке ше баш та на як юы ныр га ти еш – 
кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 17 Мә ни ти гән һәр ту кы ма яки күн ки ем юы лыр га 
ти еш – кич кә ка дәр әле ге әй бер нә җес бу лыр. 18 Әгәр бе рәр ир ке ше дә, хатын-кыз 
бе лән ят кан да, мә ни бү ле неп чы га икән, алар ике се дә юы ныр га ти еш ләр – кич кә 
ка дәр алар нә җес бу лыр лар.

19 Әгәр бе рәр хатын-кызның га дәт тә ге кү рем ва кы ты икән, ул җи де көн нә җес 
бу лыр. Бу ва кыт та ан дый ха тын га ка гыл ган һәр ке ше кич кә ка дәр нә җес бу лыр. 
20 Хатын-кыз нә җес ча гын да ят кан яки утыр ган һәр урын нә җес бу лыр. 21-23 Ул ха-
тын ның ят кан яки утыр ган уры ны на ка гыл ган ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га һәм 
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үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә ка дәр ул нә җес бу лыр. 24 Әгәр ир ке ше ан дый ха тын 
бе лән ят са, һәм ха тын ның ка ны ир гә ти сә, ул ир җи де көн буе нә җес бу лыр, һәм 
ул ят кан урын-җир дә нә җес бу лыр.

25 Әгәр бе рәр хатын-кызның га дәт тә ге кү рем кү рү ва кы тын нан тыш ка ны ки леп 
тор са яки кү ре ме бет кән нән соң да кан ки лүе дә вам ит сә, ул ха тын кү рем ва кы-
тын да гы ке бек нә җес бу лыр. 26 Шул ва кыт дә ва мын да ул ят кан яки утыр ган һәр 
урын, га дәт тә ге кү рем ва кы тын да гы ке бек, нә җес бу лыр. 27 Шу ңа ка гыл ган һәр-
кем нә җес бу лыр; ул ке ше үзе нең ки ем нә рен юар га, үзе дә юы ныр га ти еш – кич кә 
ка дәр ул нә җес бу лыр. 28 Кан ки лү тук та ган нан соң җи де көн уз гач, ул ха тын пакь 
са на лыр. 29 Си ге зен че көн не ул, ике ур ман кү гәр че не яки ике ба ла кү гәр чен алып, 
алар ны Оч ра шу ча ты ры ал ды на ру ха ни га ки те рер гә ти еш. 30 Ру ха ни ул кош лар ның 
бер сен – гө наһ йо лу кор ба ны, икен че сен, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, Раб бы га 
тәкъ дим ит сен. Ру ха ни шу шы лай итеп ха тын ны кан ки лү нә җес ле ген нән Раб бы 
ал дын да па кь лән де рер».

31 Ис ра ил хал кы ара сын да ко рыл ган Из ге ча ты рым ны нә җес ләп һә лак бул ма-
сын нар өчен, ис ра и ли ләр не нә җес лек тән сак ла гыз.

32-33 Бү лен де ге кил гән яки мә ни агу дан нә җес лән гән ир-ат, кү рем кү рү че хатын-
кыз, бү лен де ге кил гән ир-ат яки хатын-кыз, нә җес лән гән ха тын бе лән якын лык 
кыл ган ир ке ше ту рын да гы ка нун әнә шун дый.

Гөнаһйолукөне

16 1-2 Һа рун ның ике уг лы Раб бы га якы на еп ва фат бул ган нан соң, Раб бы Му са га 
бо лай дип әйт те:

– Абы ең Һа рун га ис кәр теп куй: пәр дә ар ты на, Иң из ге бүл мә гә, сАл ла һы сан-
ды гы өс тен дә ге гө наһ йо лу уры ны на* ул вакытлы-вакытсыз кер мә сен, юк са үләр. 
Мин бит гө наһ йо лу уры ны өс тен дә бо лыт эчен дә пәй да бу лыр мын.

3 Шу ңа кү рә Һа рун, Иң из ге бүл мә гә кер гән дә, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, бер үгез 
бо зау һәм, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, бер са рык тә кә се ки те рер гә ти еш. 4 Өс те нә 
ул из ге җи тен күл мәк, эч тән җи тен ыш тан ки еп, би лен җи тен пу та бе лән бу сын да 
җи тен баш ки е ме ки сен. Бо лар – из ге ки ем нәр. Бо лар ны ки гән че, ул юы ныр га ти еш.

5 Гө наһ йо лу кор ба ны итеп, Һа рун Ис ра ил хал кын нан ике кә җә тә кә се һәм, ту-
ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, бер са рык тә кә се ал сын; 6 үзе һәм гаи лә се гө наһ тан 
арын сын өчен, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, үгез бо зау тәкъ дим ит сен. 7 Ан на ры ике 
кә җә тә кә се алып, Оч ра шу ча ты ры ал ды на, Раб бы кар шы на ки тер сен дә 8 жи рә бә 
сал сын: тә кә нең бер сен – Раб бы, икен че сен Аза зел* өчен. 9 Жи рә бә бу ен ча Раб бы-
га чык кан кә җә тә кә сен Һа рун гө наһ йо лу кор ба ны итеп тәкъ дим ит сен. 10 Ә ин де 
жи рә бә бу ен ча Аза зел га чык ка нын ул те ре ки леш Раб бы ал ды на ки тер сен. Әле ге 
кә җә тә кә се, ха лык ның гө наһ ла рын йо лыр өчен, чүл гә, Аза зел га җи бә ре лер гә ти еш.

* 16:1-2 Гөнаһйолуурыны– сан дык кап ка чы өс те нә ке ру бим сын на ры ку ел ган бу лып, алар ның 
ка нат ла рын нан төш кән кү лә гә гө наһ йо лу уры нын кап лап тор ган (ка ра гыз: «Чы гыш», 25:17-22). 
* 16:8 Азазел– яһүд те лен дә әле ге сүз нең мәгъ нә се анык тү гел; чүл дә ге бер җен нең исе мен 
аң ла та бул са ки рәк. 
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11 Һа рун, үзен һәм гаи лә сен гө наһ тан арын ды рыр өчен, үгез бо зау ны су еп, гө наһ 
йо лу кор ба ны ки тер сен. 12 Сумала-майлар көй рә тү са вы тын алып, Раб бы ал дын да гы 
мәз бәх тән ут лы кү мер вә тө еп вак лан ган ике уч хуш ис ле сумала-майлар сал сын 
да пәр дә ар ты на кер т сен 13 һәм, Бо е рык лар сан ды гы өс тен дә ге гө наһ йо лу уры нын 
хуш ис ле сумала-майлар бо лы ты кап ла сын өчен, сумала-майларны Раб бы ал ды-
на ут өс те нә куй сын. Шу лай эш лә гән дә, ул үл ми ка лыр. 14 Һа рун, үгез бо зау ның 
ка ны на бар ма гын ма нып, гө наһ йо лу уры ны ның ал гы ягы на, ан на ры гө наһ йо лу 
уры ны ның ал дын да җи де мәр тә бә чәч рәт сен.

15 Шун нан соң Һа рун, ха лык өчен гө наһ йо лу кор ба ны бул ган кә җә тә кә сен 
су еп, ка нын пәр дә нең ар ты на алып кер сен һәм үгез бо зау ка ны бе лән эш лә гән не 
эш лә сен: аны гө наһ йо лу уры ны ның өс те нә һәм аның ал дын да чәч рәт сен. 16 Ул 
шу шы лай итеп Иң из ге бүл мә не ис ра и ли ләр нең нә җес ле ген нән һәм сҗи на я ть-
лә рен нән, бө тен гө наһ ла рын нан чис тар тыр. Оч ра шу ча ты ры бе лән дә ул шу лай 
эш лә сен, чөн ки бу ча тыр нә җес лә неп бет кән ха лык ара сын да ур наш кан. 17 Һәм-
мә се нә җес лек тән арын сын өчен, Һа рун, Иң из ге бүл мә гә ке реп, үзен, гаи лә сен 
вә Ис ра ил хал кын гө наһ лар дан пакь ләп чык кан чы, Оч ра шу ча ты рын да бер ке ше 
дә бул мас ка ти еш.

18 Шун нан соң Һа рун, Раб бы ал дын да гы мәз бәх яны на чы гып, аны нә җес лек тән 
арын дыр сын. Үгез бо зау ның, кә җә тә кә се нең ка нын алып, мәз бәх нең бар лык мө гез-
лә ре нә сөр т сен. 19 Бар ма гын кан га ма нып, җи де мәр тә бә мәз бәх өс те нә чәч рәт сен. 
Шу шы лай итеп, ул аны ис ра и ли ләр нең нә җес ле ген нән арын ды рыр һәм из ге лән де рер.

20 Иң из ге бүл мә не, Оч ра шу ча ты рын һәм мәз бәх не чис тар т кан нан соң, Һа рун 
те ре кә җә тә кә се алып кил сен. 21 Кул ла рын тә кә нең ба шы на ку еп, ис ра и ли ләр нең 
бар лык хи лаф эш лә рен һәм җи на я ть лә рен, бө тен гө наһ ла рын та нып сөй лә сен дә 
шул гө наһ лар ны тә кә нең ба шы на йөк лә сен; ан на ры бил ге лән гән бер ке ше бе лән 
тә кә не чүл гә чы га рып җи бәр сен. 22 Кә җә тә кә се, ха лык ның бар лык гө наһ ла рын үз 
өс те нә йөк ләп, ке ше сез җир гә ки тәр.

Бил ге лән гән ке ше тә кә не чүл гә җи бәр гән нән соң, 23 Һа рун, Оч ра шу ча ты ры на 
ке реп, Иң из ге бүл мә гә кер гән дә ки гән җи тен ки ем нә рен сал сын да шун да кал-
дыр сын; 24 из ге урын да юы нып, га дә ти ки ем нә рен ки сен дә, чы гып, үзе һәм бө тен 
ха лык гө наһ тан арын сын өчен, үзе нең һәм ха лык ның ту ла ем ян ды ру кор бан на рын 
Раб бы га тәкъ дим ит сен. 25 Мон нан тыш, гө наһ йо лу кор ба ны бул ган тер лек ма ен 
мәз бәх тә ян дыр сын.

26 Кә җә тә кә сен чүл гә, Аза зел га ил т кән ке ше үзе нең ки ем нә рен һәм тә нен юар-
га ти еш, шун нан соң ул стан га ке рә алыр. 27 Гө наһ йо лу өчен кор бан ител гән һәм, 
Ис ра ил хал кын гө наһ тан па кь ләү өчен, кан на ры Иң Из ге бүл мә гә алып ке рел гән 
үгез бо зау бе лән кә җә тә кә се стан нан чит кә чы га ры лыр га, һәм алар ның ти ре се, 
ите, эчен дә ге шак шы ла ры ян ды ры лыр га ти еш. 28 Алар ны ян дыр ган ке ше үзе нең 
ки ем нә рен һәм тә нен юар га ти еш, шун нан соң гы на ул стан га ке рә алыр.

29 Ме нә бо лар – сез нең өчен мәң ге лек ка гый дә: җи ден че ай да, ай ның унын-
чы кө нен дә сура за то ты гыз; бу көн не, җир ле ке ше ме ул яи сә сез нең ара да яшәү че 
кил ме шәк ме, бер нәр сә дә эш лә мәс кә ти еш. 30 Ул көн не, бар лык гө наһ ла ры гыз ны 
йо лу өчен, гө наһ тан ары ну эш лә ре баш ка рыл сын; Раб бы ал дын да сез шу лай пакь 
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бу лыр сыз. 31 Бу – сез нең өчен мах сус ял кө не, ул көн не сез ура за то тар га ти еш; бу – 
мәң ге лек ка гый дә. 32-33 Чистарту-пакьләү эш лә рен ата сын нан соң аның уры ны на 
бил ге лән гән һәм май сөр тел гән баш ру ха ни баш ка рыр га ти еш. Иң из ге бүл мә, 
Оч ра шу ча ты ры, мәз бәх, ру ха ни лар һәм бар лык ха лык пакь лән сен өчен, шу шы 
эш ләр не ул из ге җи тен ки ем нә рен ки еп баш кар сын. 34 Ме нә бу сез гә мәң ге лек ка-
гый дә: ис ра и ли ләр бар лык гө наһ ла рын нан арын сын өчен, шу шы эш ләр елы на бер 
мәр тә бә баш ка ры лыр га ти еш.

Раб бы Му са га ни чек әмер ит кән бул са, һәм мә се шу лай эш лән де.

Изгечатырданчиттәкорбанчалуныһәмканашаунытыю

17 1 Раб бы, Му са га дә шеп, бо лай ди де:
2 – Һа рун га, аның угыл ла ры на һәм бар лык ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Раб-

бы ме нә шун дый әмер бир де: 3-4 Ис ра ил хал кы ара сын нан кем дә бул са стан да яки 
стан нан чит тә сы ер, са рык яи сә кә җә ча ла икән һәм аны Оч ра шу ча ты ры ал ды на, 
Раб бы ча ты ры кар шы на Раб бы га кор бан итеп ки тер ми икән, ул ке ше кан ко ю да 
га еп лән сен. Ан дый ке ше үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш, чөн ки ул – кан 
түгүче. 5 Шу ның өчен ис ра и ли ләр үз кор бан на рын, ялан да чал мый ча, Оч ра шу ча-
ты ры ал ды на, Раб бы кар шы на, ру ха ни га ки тер сен нәр һәм та ту лык кор ба ны итеп 
тәкъ дим ит сен нәр. 6 Ә ру ха ни исә кан ны Оч ра шу ча ты ры ал дын да гы Раб бы мәз бә-
хе нә чәч рәт сен һәм, хуш исен Раб бы ал дын да чы га рыр лык итеп, май ны ян дыр сын. 
7 Мон нан ары ис ра и ли ләр үз лә ре нең кор бан на рын кә җә кы я фә тен дә ге пот лар га 
ки тер мәс кә – Раб бы га хы я нәт ит мәс кә ти еш ләр. Бу – алар га һәм алар ның ки лә чәк 
бу ын на ры на мәң ге лек ка гый дә».

8-9 Алар га та гын шу ны игъ лан ит: «Ис ра и ли ләр нең яи сә алар ара сын да яшәү че 
кил ме шәк ләр нең бе рәр се ту ла ем ян ды ру кор ба ны яки баш ка бү ләк ки тер сә, әм ма 
мо ны, Раб бы га кор бан ки тер гән дәй, Оч ра шу ча ты ры ал дын да эш лә мә сә, ан дый 
ке ше үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш.

10 Әгәр ис ра и ли ләр нең яки алар ара сын да яшәү че кил ме шәк ләр нең бе рәр се кан 
ашый икән, Мин ан дый ке ше гә кар шы чы га чак мын һәм аны үз хал кын нан чит-
ләш те рә чәк мен. 11 Чөн ки һәр тән нең җа ны – ка нын да. Шу ңа кү рә Мин, сез нең 
җан на ры гыз гө наһ тан арын сын өчен, кан ны мәз бәх кә ки те рер гә куш тым – кан 
җан ны гө наһ тан арын ды ра. 12 Ме нә шу ның өчен Мин ис ра и ли ләр гә бо лай ди дем: 
„Сез үзе гез дә, ара гыз да яшәү че кил ме шәк ләр дә кан ашар га ти еш тү гел“.

13 Ис ра и ли ләр нең яки алар ара сын да яшәү че кил ме шәк ләр нең бе рәр се ау ва кы-
тын да ашар га ярак лы хай ван яки кош то та икән, ул аның ка нын агы зып бе те рер гә 
һәм кан ны туф рак бе лән кү мәр гә ти еш. 14 Чөн ки һәр тән нең җа ны – ка нын да. Ме нә 
шу ның өчен Мин ис ра и ли ләр гә: „Һич нин ди тән нең ка нын аша ма гыз, чөн ки һәр 
тән нең җа ны – ка нын да, – ди дем, – кан аша ган һәр ке ше үз хал кын нан чит ләш-
те ре лер гә ти еш“.

15 Үл гән яки ерт кыч җан вар бо тар ла ган җән лек итен аша ган те лә сә кем – җир ле 
ке ше ме ул яи сә кил ме шәк ме – ки ем нә рен дә юар га, үзе дә юы ныр га ти еш, һәм ул 
кич кә ка дәр нә җес са на лыр, шун нан соң чис та бу лыр. 16 Әле ге ке ше үзе нең ки ем-
нә рен һәм тә нен юма са, җә за га тар ты лыр га ти еш».
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Канунсызякынлыккылунытыю

18 1 Раб бы, Му са га дә шеп, бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз. 3 Әүвә ле үзе гез 

яшә гән Ми сыр җи рен дә ге га дәт ләр не, Мин сез не алып ба ра чак Кән ган җи рен дә ге 
га дәт ләр не ка бат ла ма гыз, алар ның йо ла ла ры бу ен ча яшә мә гез. 4 Ми нем ка нун на-
рым ны һәм ка гый дә лә рем не сак лап, шу лар бе лән га мәл кы лы гыз. Мин – сез нең 
Раб бы Ал ла гыз. 5 Ми нем ка гый дә лә рем не һәм ка нун на рым ны җи ре нә җит ке реп 
үтә гез, алар ны үтә гән ке ше те рек лек итә чәк. Мин – Раб бы.

6 Сез нең ара дан бе рәү дә үзе нең кыз кар дә ше бе лән якын лык кы лыр га ти еш тү гел. 
Мин – Раб бы. 7 Анаң бе лән якын лык кы лып, үз атаң ны хур лык ка тө шер мә. Ул – си-
нең анаң, аның бе лән якын лык кыл ма. 8 Үги анаң бе лән якын лык кыл ма – атаң ны 
хур лык ка тө шер мә. 9 Үзең нең кыз кар дә шең, ягъ ни атаң ның кы зы бе лән дә, анаң ның 
кы зы бе лән дә якын лык кыл ма. Син яшә гән өй дә туу-тумавына ка ра мас тан, кыз кар-
дә шең бе лән якын лык кыл ма. 10 Кыз оны гың бе лән якын лык кыл ма – үзең не хур лык ка 
тө шер мә. 11 Атаң ның кы зы – аның ха ты ны ның кы зы бе лән якын лык кыл ма, чөн ки 
ул – си нең кыз кар дә шең. 12 Атаң ның кыз ту га ны бе лән якын лык кыл ма, чөн ки ул – 
си нең атаң ның кан кар дә ше. 13 Анаң ның кыз ту га ны бе лән якын лык кыл ма, чөн ки 
ул – си нең анаң ның кан кар дә ше. 14 Атаң ның бер ту ган абый сын хур лык ка тө шер мә: 
аның ха ты ны на якы на еп, аның бе лән якын лык кыл ма, чөн ки ул – си нең якын апаң. 
15 Үз ки ле нең бе лән якын лык кыл ма. Ул – си нең уг лың ның ха ты ны, аның бе лән 
якын лык кыл ма. 16 Бер ту га ның ны хур лык ка тө шер мә: аның ха ты ны бе лән якын лык 
кыл ма. 17 Ха тын ал саң, аның кы зы яки кыз оны гы бе лән якын лык кыл ма: алар ха ты-
ның ның кан кар дәш лә ре; бу – бо зык лык. 18 Ха ты ның исән икән, аңа көн дәш итеп 
бер ту ган сең ле сен ха тын итеп ал ма һәм аның бе лән якын лык кыл ма.

19 Ха ты ның ның кү рем ки лү ва кы тын да, аңа якы на еп, аның бе лән якын лык 
кыл ма. 20 Ип тә шең нең ха ты ны бе лән якын лык кыл ма, юк са бу си не нә җес лә я чәк. 
21 Ба ла ла рың ның бер сен дә Мо лых ила һы на ба гыш лап кор бан ит мә, шу ның бе лән 
Ал лаң ның исе мен хур ит мә. Мин – Раб бы. 22 Хатын-кыз бе лән якын лык кыл ган 
ке бек, ир-ат бе лән якын лык кыл ма; бу – ка ба хәт лек. 23 Нин ди дә бул са хай ван бе-
лән якын лык кыл ма, шу ның бе лән үзең не нә җес лә мә. Хатын-кыз да, хай ван яны на 
ки леп, аның бе лән якын лык кы лыр га ти еш тү гел; бу – ка ба хәт лек.

24 Мон дый эш ләр бе лән үзе гез не нә җес лә мә гез, чөн ки яны гыз дан Мин ку ып 
җи бә рә чәк ха лык лар мо ңар чы шун дый эш лә ре бе лән үз лә рен нә җес лә де ин де. 
25 Хәт та җир лә ре дә нә җес лән де; шу ңа кү рә Мин хал кы ның гө на һы өчен җир не 
җә за ла дым, һәм ул үзен дә яшәү че ләр не чит кә как ты. 26 Ә сез Ми нем ка гый дә лә-
рем не һәм ка нун на рым ны сак лар га ти еш. Сез – җир ле ке ше ләр дә, сез нең ара-
гыз да яшәү че кил ме шәк ләр дә – мон дый ка ба хәт лек ләр не эш ләр гә ти еш тү гел. 
27 Чөн ки мон дый ка ба хәт лек ләр не шу шы җир дә яшәү че ләр эш лә де ләр ин де, һәм 
шу ның нә ти җә сен дә җир лә ре дә нә җес лән де. 28 Әгәр шу шы җир не нә җес лә сә гез, 
ул, сез дән элек яшә гән ха лык лар ны үзен нән ки ре как кан ке бек, сез не дә ки ре ка-
га чак. 29 Әгәр кем дә бул са бе рәү мон дый ка ба хәт лек ләр не эш ли икән, ул ке ше үз 
хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш.
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30 Шу ңа кү рә Ми нем күр сәт мә лә рем не үтә гез, бу җир дә сез дән элек яшә гән-
нәр нең ка ба хәт лек лә рен ка бат ла ма гыз һәм шу лар бе лән үзе гез не нә җес лә мә гез. 
Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз».

Диниһәмәхлакыйтормыштурындагыкагыйдә

19 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Бар ча Ис ра ил хал кы на игъ лан ит: «Из ге бу лы гыз, чөн ки Мин, сез нең 

Раб бы Ал ла гыз, из ге мен. 3 Сез нең һәр кай сы гыз үзе нең ата-анасына хөр мәт күр сә-
тер гә һәм Ми нем сшим бә көн нә рем не бил ге ләп үтәр гә ти еш. Мин – сез нең Раб бы 
Ал ла гыз.

4 Сын нар га та бын ма гыз һәм үзе гез гә ко ел ма пот лар яса ма гыз. Мин – сез нең 
Раб бы Ал ла гыз.

5 Әгәр Раб бы га та ту лык кор ба ны тәкъ дим итә сез икән, бу кор бан сез нең хак-
ка Раб бы та ра фын нан ка бул кы лын сын дип ки те ре гез. 6 Кор бан ның ите кор бан 
ки те рел гән көн не яки икен че көн не аша лып бет сен, ә өчен че көн гә кал га ны ут та 
ян ды ры лыр га ти еш. 7 Әгәр кем дә бул са аны өчен че көн не ашый икән, Мин бу 
кор бан ны ка бул ит мә я чәк мен, бу – нә җес ит. 8 Аны ашау чы җә за га тар ты лыр га 
ти еш, чөн ки Раб бы ның из ге әй бе рен нә җес лә де ул; ан дый ке ше үз хал кын нан чит-
ләш те ре лер гә ти еш.

9 Иген кы ры гыз да уңыш җый ган ва кыт та, ба су ның чи те нә ка дәр җит ке реп ур-
ма гыз һәм ур ган нан кал ган ба шак лар ны да җый ма гыз. 10 Бак ча гыз да гы йө зем не 
дә соң гы җи ме ше нә ка дәр җый ма гыз һәм җир гә ко ел ган на рын да ал ма гыз: алар ны 
фә кыйрь ләр гә һәм кил ме шәк ләр гә кал ды ры гыз. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз.

11 Ур лаш ма гыз, ял ган ла ма гыз, ип тә ше гез не ал да ма гыз. 12 Ми нем исе мем бе лән 
ял ган ан т лар би реп, Ал ла гыз ның исе мен хур ла ма гыз. Мин – Раб бы.

13 Якы ның ны рән җет мә һәм та ла ма. Ял чы ңа хез мәт ха кын тү ләү не икен че көн гә 
кал дыр ма. 14 Чук рак ка яман тел лән мә; абын сын дип, су кыр ке ше нең ая гы ас ты на 
әй бер куй ма. Ал лаң нан кур кып, Аны хөр мәт ит. Мин – Раб бы.

15 Хө кем чы гар ган да, хак сыз лык кыл ма; фә кыйрь гә ярар га ты рыш ма, бай ны 
баш ка лар дан өс тен куй ма; якы ның ны га дел хө кем ит. 16 Үз хал кың ара сын да гай-
бәт са тып йөр мә. Якы ның ның тор мы шын кур кы ныч ас ты на куй ма. Мин – Раб бы.

17 Ту га ны ңа ка ра та кү ңе лең дә дош ман лык сак ла ма; якы ның ның гө наһ ла ры өчен 
җа вап тот мас өчен, шел тәң не аңа ачыктан-ачык бел дер. 18 Үз хал кың ара сын да 
бер кем нән дә үч ал ма һәм аңа ка ра та ачу тот ма; якы ның ны үзең не ярат кан ке бек 
ярат. Мин – Раб бы.

19 Ми нем ка гый дә лә рем не сак ла гыз: үзе гез нең йорт хай ва ны гыз ны баш ка то кым 
хай ван бе лән ку шыл дыр ма гыз; бер кыр га ике төр ле үсем лек ор лы гы чәч мә гез; ике 
төр ле ту кы ма дан те гел гән ки ем ки мә гез.

20 Әгәр ир ке ше баш ка ир гә ярә шел гән кол хатын-кыз бе лән якын лык кыл са, һәм 
ул җа рия әле гә ка дәр са тып алын ма ган яки әле азат ител мә гән бул са, алар җә за га 
тар ты лыр га ти еш, әм ма үлем җә за сы на тү гел, чөн ки ха тын азат тү гел, ул җа рия ге нә. 
21 Әле ге ир ке ше Раб бы га, га еп йо лу кор ба ны итеп, Оч ра шу ча ты ры ал ды на са рык 
тә кә се алып ки лер гә ти еш. 22 Һәм ру ха ни, ул ке ше үзе нең гө на һын нан арын сын 
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өчен, Раб бы ал дын да га еп йо лу кор ба ны бул ган са рык тә кә сен тәкъ дим итәр, һәм 
бу ке ше нең гө на һы ки че ре лер.

23 Кән ган җи ре нә кил гәч, җи меш би рә тор ган нин ди дә бул са агач утыр т са гыз, 
бе рен че өч ел дә ва мын да аның җи меш лә рен аша ма гыз; шул өч ел да җи меш лә ре 
ашар га ярак лы тү гел дип исәп лә гез – алар ны аша ма гыз. 24 Дүр тен че ел да җи меш ләр, 
из ге са на лып, рәх мәт бү лә ге бу ла рак, Раб бы га ба гыш ла ныр. 25 Би шен че ел да исә сез 
аның җи меш лә рен ашый ала сыз; шу лай итеп, сез нең уңы шы гыз артканнан-арта 
ба рыр. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз.

26 Бер нин ди ит не дә ка ны бе лән аша ма гыз; кү рә зә лек ит мә гез, си хер бе лән шө гы ль-
лән мә гез. 27 Чи гә чә че гез не кыр ма гыз, са ка лы гыз ның кы рый ла рын кыр кып боз ма гыз. 
28 Үл гән ке ше ис тә ле ге нә тә не гез гә бер нин ди яра да, там га да яса ма гыз. Мин – Раб бы.

29 Кыз ла ры гыз ны фә хеш лек кы лыр га мәҗ бүр лә мә гез – алар ны нә җес лә мә гез, 
югый сә җир йө зе фә хеш лек һәм бо зык лык бе лән ту ла чак.

30 Ми нем шим бә көн нә рем не бил ге ләп үте гез һәм Ми нем из ге уры ным ны хөр-
мәт ите гез. Мин – Раб бы.

31 Әр вах лар ның ру хын ча кы ру чы лар га мө рә җә гать ит мә гез, си хер че ләр гә йөр-
мә гез, югый сә алар сез не нә җес лә я чәк. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз.

32 Чәч лә ре ча лар ган өл кән нәр ал дын да уры ны гыз дан то ры гыз, карт ке ше гә хөр-
мәт күр сә те гез. Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт ите гез. Мин – Раб бы.

33 Сез нең җир дә яшәү че кил ме шәк не җә бер лә мә гез. 34 Аны җир ле ке ше дип исәп-
лә гез һәм үзе гез не ярат кан ке бек яра ты гыз, чөн ки сез үзе гез дә Ми сыр да кил ме шәк 
иде гез. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз.

35 Озын лык, авыр лык һәм кү ләм не үл чә гән дә, га дел бу лы гыз. 36 Үл чәү лә ре гез, 
гер лә ре гез һәм баш ка үл чәү әс бап ла ры гыз дө рес бу лыр га ти еш. Мин – сез не Ми-
сыр дан алып чык кан Раб бы Ал ла гыз.

37 Ми нем бар лык ка гый дә лә рем не һәм ка нун на рым ны сак лап, шу лар бу ен ча 
га мәл кы лы гыз. Мин – Раб бы».

Кылгангөнаһларөченбирелгәнҗәза

20 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Ис ра и ли ләр нең яки алар ара сын да яшәү че 

кил ме шәк ләр нең бе рәр се үзе нең ба ла сын Мо лых ила һы на кор бан га ки те рә икән, 
ул ке ше үлем гә тап шы ры лыр га ти еш – Ис ра ил хал кы аны таш атып үтер сен. 3 Ан-
дый ке ше гә Мин ка ра шым ны юнәл тер мен – аны үз хал кын нан чит ләш те рер мен, 
чөн ки ул, үзе нең ба ла сын Мо лых ила һы на би реп, Ми нем из ге уры ным ны нә җес ли 
һәм Ми нем из ге исе мем не хур итә. 4 Әгәр үзе нең ба ла сын Мо лых ила һы на тап шыр-
ган ан дый ке ше не ха лык игъ ти бар сыз кал дыр са – аны юк ит мә сә, 5 Мин ан дый 
ке ше гә дә, аның гаи лә се нә дә ка ра шым ны юнәл тер мен – алар ны үз хал кын нан 
чит ләш те рер мен; шу лай ук, Ми ңа туг ры бул мый ча, Мо лых ила һы на та бын ган ке-
ше гә ия рү че ләр не дә чит ләш те рер мен.

6 Әгәр бе рәү, Ми ңа туг ры бул мый ча, әр вах лар ның ру хын ча кы ру чы лар га һәм 
си хер че ләр гә мө рә җә гать итә икән, Мин ан дый ке ше гә ка ра шым ны юнәл тер мен – 
аны үз хал кын нан чит ләш те рер мен.
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7 Үзе гез не из ге лек тә то ты гыз, из ге бу лы гыз, чөн ки Мин – сез нең Раб бы Ал ла-
гыз. 8 Ми нем ка гый дә лә рем не сак ла гыз һәм үтә гез. Мин – Раб бы, сез не из ге итү че.

9 Үз ата сы на яки ана сы на яман тел ле бул ган һәр кем үлем гә тап шы ры лыр га ти-
еш, чөн ки ан дый ке ше ата сы на яки ана сы на яман сүз ләр әйт те; үле мен дә ул үзе 
га еп ле бу ла.

10 Кем дә бул са якы ны ның ха ты ны бе лән зи на кыл са, зи на кы лу чы ир ке ше дә, 
ха тын да үлем гә тап шы ры лыр га ти еш. 11 Кем дә бул са ата сы ның ха ты ны бе лән 
якын лык кыл са, ул үзе нең ата сын хур итә; ул ир дә, ха тын да үлем гә тап шы ры-
лыр га ти еш; үз үле мен дә алар үз лә ре га еп ле бу ла лар. 12 Әгәр дә бе рәү үзе нең ки ле не 
бе лән якын лык кыл са, алар ике се дә үлем гә тап шы ры лыр га ти еш. Алар ка ба хәт лек 
эш ли ләр; үз үле мен дә үз лә ре га еп ле бу ла лар. 13 Әгәр бе рәр ир-ат, хатын-кыз бе лән 
якын лык кыл ган ке бек, икен че ир бе лән якын лык кыл са, ка ба хәт лек эш лә гән гә, 
алар ике се дә үлем гә тап шы ры лыр га ти еш; үз үле мен дә алар үз лә ре га еп ле бу ла лар. 
14 Әгәр нин ди дә бул са ир үз ха ты ны өс те нә аның ана сын да ха тын итеп ала икән, 
бу – бо зык лык; сез нең ара гыз да бо зык лык лар бул ма сын өчен, ул ир дә, әле ге ха-
тын нар да ян ды рып үте рел сен. 15 Кем дә бул са хай ван бе лән якын лык кы ла икән, 
ул ке ше үлем гә тап шы ры лыр га, хай ван да үте ре лер гә ти еш. 16 Әгәр бе рәр ха тын 
нин ди дә бул са хай ван бе лән якын лык кы ла икән, ха тын да, хай ван да үте ре лер гә 
ти еш; алар ике се дә үлем гә тап шы ры лыр га ти еш; үз үле мен дә алар үз лә ре га еп ле 
бу ла лар. 17 Әгәр ир ке ше кыз ту га нын – ата сы ның яки ана сы ның кы зын – ха тын-
лык ка ал са һәм аның бе лән якын лык кыл са, бу – хур лык; алар үз хал кы ның күз 
ал дын нан чит ләш те ре лер гә ти еш. Үзе нең кыз ту га нын хур ит кән ан дый ке ше җә-
за га тар тыл сын. 18 Әгәр бе рәр ке ше кү рем кү рү че хатын-кыз бе лән якын лык кыл са, 
алар ике се дә нә җес лек тән ары ну ка ну нын боз ган бу лып исәп лә нә, һәм алар ике се 
дә ха лык тан чит ләш те ре лер гә ти еш. 19 Анаң ның да, атаң ның да кыз ту га ны бе лән 
якын лык кыл ма, чөн ки алай эш лә гән ке ше үзе нең кан кар дә шен хур итә; ан дый 
ир дә, ха тын да җә за га тар тыл сын. 20 Кем дә бул са ту ган абый сы ның ха ты ны бе лән 
якын лык кы ла икән, ул ке ше үзе нең абый сын мәс хә рә итә; ан дый ир дә, ха тын да 
гө наһ кы лу да га еп ле бу ла; алар ба ла сыз ки леш үлеп ки тәр ләр. 21 Әгәр кем дә бул са 
бер ту га ны ның ха ты нын ала икән, бу – нә җес лек; ан дый ке ше үзе нең бер ту га нын 
хур итә; ул ир дә, ха тын да ба ла ту дыр мас лар.

22 Ми нем бар лык ка гый дә лә рем не вә ка нун на рым ны сак лап, шу лар бу ен ча га мәл 
кыл са гыз, Мин алып ба ра чак җир сез не ки ре как мас. 23 Ара гыз дан Мин ку ып җи-
бә рә чәк ха лык лар ның га дәт лә рен ка бат ла ма гыз. Шу шы ка ба хәт лек ләр не эш лә гән гә 
кү рә, Ми нем өчен алар җи рән геч тер. 24 Сез гә исә Мин шу ны әй тәм: „Сез алар ның 
җир лә рен би ләр сез; сөт вә бал агып тор ган ул җир не Мин сез гә би лә мә итеп би рер-
мен“. Мин – Раб бы Ал ла гыз, Мин сез не бар лык баш ка ха лык лар дан ае рып ал дым.

25 Чис та хай ван ны, чис та кош ны чис та бул ма ган нан ае ра бе ле гез. Мин сез гә 
әй т кән чис та бул ма ган хай ван нар, кош лар һәм сөй рә лү че ләр бе лән үзе гез не нә-
җес лә мә гез. 26 Ми нем ал да из ге бу лы гыз, чөн ки Мин, Раб бы, из ге мен. Мин сез не 
Үзем өчен баш ка ха лык лар дан ае рып ал дым.

27 Әр вах лар ның ру хын ча кы ру чы, си хер че ир-ат яки хатын-кыз үлем җә за сы на 
тар ты лыр га ти еш – аларны таш атып үте ре гез; үле мнәрен дә алар үзләре га еп ле».
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Руханилартурындагыканун

21 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
– Һа рун угыл ла ры на – ру ха ни лар га игъ лан ит: «Туган-тумачасының мә е те нә 

якын ла шып, ру ха ни үзен нә җес ләр гә ти еш тү гел. 2 Ул үзе нең якын на ры на – ата-
анасына, угыл-кызларына, ир ту га ны на 3 һәм үзе бе лән яшәү че, әм ма ки яү гә чык-
ма ган кыз ту га ны на гы на якын ла ша, алар ха кы на үзен нә җес ли ала. 4 Ха ты ны ның 
ту ган на ры дип, ул үзен нә җес ләр гә ти еш тү гел.

5 Ру ха ни үзе нең чә чен кыр ма сын, са ка лын кыс карт ма сын, тә не нә җә рә хәт ләр 
яса ма сын*. 6 Ру ха ни үз Ал ла сы ның из ге се бу лыр га һәм Ал ла һы исе мен хур ла мас ка 
ти еш, чөн ки Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ген, ягъ ни Ал ла һы ның ри зык ла рын 
тәкъ дим итә ул. Шу лай бул гач, ул из ге бу лыр га ти еш.

7 Ру ха ни үзе нә ха тын итеп аз гын фахишәне, шу лай ук ирен нән ае рыл ган ха тын ны 
ал мас ка ти еш, чөн ки ру ха ни – үз Ал ла сы ның из ге се. 8 Ал ла һы га ри зык тәкъ дим 
ит кән ру ха ни ны из ге дип бе ле гез; алар ны из ге дип хөр мәт лә гез, чөн ки Мин, сез-
не из ге итү че Ал ла һы, из ге мен. 9 Әгәр ру ха ни ның кы зы, фә хеш лек кы лып, үзен 
нә җес ли икән, ул үзе нең ата сын хур итә, һәм ул кыз ян ды рып үте ре лер гә ти еш.

10 Ту ган на ры ара сын нан баш ру ха ни итеп сай лан ган, ба шы на из ге лән де рү мае сөр-
тел гән, ру ха ни ки ем нә ре ки еп йөр гән адәм үзе нең чәч лә рен туз гы тыр га һәм ки ем нә-
рен ер тыр га ти еш тү гел. 11-12 Мә ет бул ган йорт ка ба ру өчен, Из ге ча тыр ны кал ды рып 
ки теп, бу ру ха ни ча тыр ны нә җес лә мә сен; хәт та ата сы яки ана сы үл гән оч рак та да, ул 
үзен нә җес ләр гә ти еш тү гел, чөн ки ул, Ал ла сы ның из ге лән де рү мае бе лән май ла нып, 
Раб бы га ба гыш лан ган. Мин – Раб бы. 13 Ул ба ры тик гыйф фәт ле кыз га гы на өй лә нер гә 
ти еш. 14 Тол яки ирен нән ае рыл ган яи сә аз гын фа хи шә гә өй лә нер гә ти еш тү гел; фә кать 
үз хал кын нан бул ган гыйф фәт ле кыз га гы на өй лән сен. 15 Үз хал кы ара сын да ул үзе нең 
нә сел ва рис ла рын нә җес лә мәс кә ти еш. Мин – Раб бы, баш ру ха ни ны из ге итү че».

16 Раб бы Му са га бо лай ди де:
17 – Һа рун га әйт: «Гәүдә-сынында ким че ле ге бул ган нә сел ва рис ла рың нан бе рәү 

дә, үзе нең Ал ла сы на ри зык тәкъ дим итәр гә дип, һич кай чан Аның хо зу ры на ки-
лер гә ти еш тү гел. 18 Тән-бәдәнендә ким че ле ге бул ган бер ке ше дә – су кыр, ак сак, 
йө зе чал шай ган, бер ая гы яки ку лы озын рак бул ган, 19 ая гы яки ку лы сын ган, 
20 бөк ре, кәр лә, кү зе нә ак төш кән, ку тыр лы, кор чаң гы, кү кәе бо зыл ган, 21 ру ха ни 
Һа рун ның нә сел ва рис ла рын нан тә нен дә җи теш сез лек бул ган бер ге нә ке ше дә, 
Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге ки те рү өчен, Аның яны на ки лер гә ти еш тү гел. 
Ул – ким че лек ле ке ше, шу ңа кү рә, үз Ал ла сы на ри зык тәкъ дим итәр гә дип, Аның 
яны на кил мә сен. 22 Ан дый ке ше Ал ла һы ның ри зы гын – Аңа ки те рел гән из ге вә 
иң из ге ләр дән са нал ган бү ләк ләр не ашый ала, 23 әм ма ча тыр эчен дә ге пәр дә яны на 
яки мәз бәх кә якы на ер га ти еш тү гел, чөн ки ул – ким че лек ле. Ан дый ке ше Ми нем 
из ге уры ным ны нә җес ләр гә ти еш тү гел. Мин – Раб бы, ру ха ни лар ны из ге итү че».

24 Му са бо лар ны Һа рун га, аның угыл ла ры на һәм бар ча ис ра и ли ләр гә игъ лан ит те.

* 21:5 ...чәченкырмасын,сакалынкыскартмасын,тәненәҗәрәхәтләрясамасын...– Кай гы бил-
ге се итеп, үл гән ту ган на ры ис тә ле ге нә шу лай эш лә гән нәр. 
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Изгеризыктурындагыканун

22 1 Раб бы, Му са га дә шеп, бо лай ди де:
2 – Һа рун га һәм аның угыл ла ры на игъ лан ит: «Сез ис ра и ли ләр нең Ми ңа 

ба гыш лан ган из ге ри зык ла ры бе лән сак эш итәр гә һәм шул из ге ри зык лар ар кы лы 
Ми нем из ге исе мем не хур ит мәс кә ти еш. Мин – Раб бы».

3 Алар га әйт: «Әгәр сез нең нә сел ва рис ла рын нан ки лә чәк тә бе рәү, нә җес бу ла 
то рып, ис ра и ли ләр нең Раб бы га ба гыш лан ган из ге ри зык ла ры на якы ная икән, ул 
ке ше Ми нем күз ал дым нан юк ите лә чәк. Мин – Раб бы.

4-6 Һа рун ның нә сел ва рис ла рын нан бе рәр сен дә йо гыш лы ти ре авы руы бул са 
яи сә бү лен де ге кил сә, нә җес лек тән арын мый ча, из ге ри зык ны аша ма сын. Әгәр 
алар ның бе рәр се мә ет кә яи сә мә ние ак кан ке ше нә җес лә гән әй бер гә ка гыл са, нә-
җес бе рәр сөй рә лү че хай ван га яки нә җес ке ше гә (әле ге ке ше нең нә җес лә нү сә бә бе 
нин ди бул са да) ка гыл са, ул ке ше кич кә ка дәр нә җес са на лыр; тә нен юган чы, ул 
ке ше из ге ри зык ны ашар га ти еш тү гел. 7 Ә ко яш бат кан нан соң, ул чис та бу лыр; 
ки те рел гән из ге ри зык ны шул чак та әле ге ке ше ашый алыр, чөн ки бу – аның ри-
зы гы. 8 Ул, нә җес лән мәс өчен, үл гән яки ерт кыч җан вар бо тар ла ган җән лек итен 
ашар га ти еш тү гел. Мин – Раб бы.

9 Ру ха ни лар Ми нем күр сәт мә ләр не үтәр гә ти еш; югый сә алар, күр сәт мә ләр не 
сан га сук мау да га еп лә неп, һә лак бу лыр лар. Мин – Раб бы, ру ха ни лар ны из ге итү че.

10 Ки те рел гән из ге ри зык ны ру ха ни гаи лә сен нән тыш бер ге нә ке ше дә ашар га 
ти еш тү гел, хәт та ру ха ни ның ку на гы да, ру ха ни ның ял чы сы да из ге ри зык ны ашар га 
ти еш тү гел. 11 Әгәр ру ха ни ак ча га кол са тып ала яки ул кол аның гаи лә сен дә туа 
икән, әле ге кол ул ри зык ны ашый ала. 12 Әгәр ру ха ни ның кы зы ру ха ни бул ма ган 
ке ше гә ки яү гә чы га икән, ул кыз ин де из ге ри зык ны ашар га ти еш тү гел. 13 Ә ин де 
ру ха ни ның кы зы ба ла сыз ки леш тол кал са яки ирен нән ае рыл са һәм, яшь ча гын-
да гы ке бек, ата сы ның өен дә яңа дан яши баш ла са, ул кыз үз ата сы ның ри зы гын 
ашый ала. Баш ка бер ге нә ят ке ше дә из ге ри зык ны ашар га ти еш тү гел.

14 Кем дә бул са ял гыш лык бе лән из ге ри зык ны ашый икән, ул ке ше из ге ри-
зык ның бә я сен ру ха ни га кай та рып би рер гә һәм шу ның биш тән бер өле шен өс тәп 
тү ләр гә ти еш. 15 Ру ха ни лар Ис ра ил хал кы Раб бы га ки тер гән из ге ри зык лар ның нә-
җес лә нү е нә юл ку яр га ти еш тү гел. 16 Рөх сә те бул ма ган ке ше ул ри зык ны аш ама сын, 
югый сә, га еп ле бу лып, җә за га тар ты лыр. Мин – Раб бы, ул ри зык лар ны из ге итү че».

Корбанкитерергәяраклыхайваннар
17 Раб бы Му са га бо лай ди де:
18 – Һа рун га, аның угыл ла ры на һәм бар лык ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Ис ра и ли-

ләр нең яки алар ара сын да яшәү че кил ме шәк ләр нең бе рәр се әй т кән нә зе ре бу ен ча 
яки их ты я ри рә веш тә Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рә икән, 19 Ал ла һы 
кор бан ны ка бул ит сен өчен, ул кор бан ким че лек сез эре тер лек, са рык яки кә җә тә-
кә се бу лыр га ти еш. 20 Ким че ле ге бул ган бер хай ван ны да ки тер мә гез, чөн ки ан дый 
кор бан сез нең хак ка Раб бы та ра фын нан ка бул ител мәс. 21 Әгәр бе рәү, нә зе рен үтәү 
өчен, яки их ты я ри рә веш тә, та ту лык кор ба ны итеп, Раб бы га эре яки вак тер лек 
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бү ләк итә икән, ул кор бан, Ал ла һы аны ка бул кыл сын өчен, ким че лек сез бу лыр-
га ти еш. 22 Су кыр, га рип, им гән гән, җә рә хәт ле, ку тыр лы яки кор чаң гы хай ван ны 
Раб бы га ки тер мә гез – ан дый ким че лек ле хай ван нар ны, Раб бы га ба гыш лан ган 
ян ды ру бү лә ге итеп, мәз бәх кә сал ма гыз. 23 Бер ая гы озын рак яки кыскарак бул ган 
сы ер яи сә са рык ны их ты я ри кор бан итеп тәкъ дим итәр гә мөм кин; әм ма ан дый 
хай ван нә зер не үтәү өчен кор бан лык ка тәкъ дим ител сә, Раб бы аны ка бул кыл мас. 
24 Кү кәе сы тыл ган, бо зыл ган, өзел гән яки ки сел гән хай ван ны Раб бы га ки тер мә-
гез. Иле гез дә мо ны эш ләр гә юл куй ма гыз. 25 Чит ха лык лар дан алын ган шун дый 
ким че лек ле хай ван нар ны үзе гез нең Ал ла гыз га ри зык бү лә ге итеп тәкъ дим ит мә-
гез; ан дый хай ван нар сез нең хак ка Раб бы та ра фын нан ка бул ител мәс, чөн ки алар 
им гән гән яи сә ким че лек ле дер».

26 Раб бы Му са га бо лай ди де:
27 – Бо зау, бә рән яи сә кә җә бә тие туа икән, җи де көн дә ва мын да ана сы янын-

да бул сын, ә си ге зен че көн нән Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү лә ге өчен ярак лы 
са на лыр. 28 Әм ма сы ер ны бо за вы бе лән яки са рык ны бә рә не бе лән бер үк көн не 
чал ма гыз. 29 Раб бы га рәх мәт бү лә ге тәкъ дим итә сез икән, бу кор бан сез нең хак ка 
Раб бы та ра фын нан ка бул ител сен дип ки те ре гез. 30 Ан дый кор бан ның ите шул ук 
көн не аша лыр га ти еш; ул кор бан ның итен ир тән гә кал дыр ма гыз. Мин – Раб бы.

31 Ми нем бо е рык ла рым ны тай пы лыш сыз үтә гез. Мин – Раб бы. 32 Ми нем из ге 
исе мем не хур ит мә гез; ис ра и ли ләр Ми нем из ге ле гем не та ныр га ти еш. Мин – Раб-
бы, сез не из ге итү че. 33 Сез нең Ал ла гыз бу лу өчен, Мин сез не Ми сыр җи рен нән 
алып чык тым. Мин – Раб бы.

Шимбәкөнтурында

23 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә Раб бы бил ге лә гән бәй рәм нәр ха кын да игъ лан ит: ул 

бәй рәм нәр дә из ге җы е лыш лар үт кә рел сен. Мин бил ге лә гән бәй рәм нәр тү бән дә-
ге ләр: 3 «Ал ты көн эш лә гез, ә җи ден че – шим бә көн не, ял кө нен дә, из ге җы е лыш 
үт кә ре гез; ул көн не бер нин ди эш эш лә мә гез; кай да гы на яшә сә гез дә, бу – Раб бы га 
ба гыш лан ган ял кө не.

КотылуһәмТөчекүмәчбәйрәме
4 Бил ге лән гән көн нәр дә үт кә ре лер гә ти еш ле Раб бы бәй рәм нә ре, из ге җы е лыш лар, 

ме нә шу лар: 5 бе рен че ай ның ун дүр тен че кө нен дә, ко яш бат кан да, Раб бы хөр мә те нә 
үт кә ре лә тор ган сКо ты лу бәй рә ме баш ла на; 6 шул ук ай ның ун би шен че кө нен дә 
Раб бы хөр мә те нә сТө че кү мәч бәй рә ме баш ла на – җи де көн тө че ик мәк аша гыз. 
7 Бе рен че көн не из ге җы е лыш үт кә ре гез һәм га дәт тә эш ли тор ган бер эш не дә эш-
лә мә гез. 8 Җи де көн буе, Раб бы га ба гыш лап, ян ды ру бү ләк лә ре ки те ре гез; җи ден че 
көн не дә из ге җы е лыш үт кә ре гез һәм га дәт тә эш ли тор ган бер эш не дә эш лә мә гез».

9 Раб бы Му са га бо лай ди де:
10 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Мин би рә чәк җир гә кил гәч һәм ан да уңыш җы еп 

ал гач, уңыш ла ры гыз ның бе рен че көл тә лә рен ру ха ни га ки те ре гез. 11 Әле ге бү ләк сез-
нең хак ка Раб бы та ра фын нан ка бул кы лын сын өчен, ру ха ни шим бә дән соң икен че 
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көн не көл тә не Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке сен. 12 Көл тә не сел ке гән көн дә, Раб-
бы га, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, ким че лек сез бер яшь лек тә кә бә рән ки те ре гез. 
13 Һәм бә рән бе лән бер гә Раб бы га, ик мәк бү лә ге итеп, зәй түн мае ку шыл ган бер эфа 
сый фат лы бо дай оны ның ун нан ике өле шен ки те ре гез. Бу – ян ды ру бү лә ге; аның 
тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. Бу бү ләк бе лән бер гә һин нең* дүрт тән бер 
өле ше кү лә мен дә сшә раб бү лә ге дә ки те ре гез. 14 Яңа уңыш тан Ал ла һы гыз га бү ләк 
тәкъ дим ит кән көн гә ка дәр ик мәк тә, кыз ды рыл ган яки чи бөр тек тә аша ма гыз. 
Сез нең ки лә чәк бу ын нар кай да гы на яшә сә дә, алар өчен бу – мәң ге лек ка гый дә.

Уңышбәйрәме
15 Көл тә кү тә реп сел ке гән көн нән, ягъ ни, шим бә узып, икен че көн нән, ту лы 

җи де ат на хи сап ла гыз; 16 җи де шим бә уз ган нан соң, ягъ ни ил лен че көн не, Раб бы га 
янә ик мәк бү лә ге ки те ре гез. 17 Кү тә реп сел кү бү лә ге өчен үзе гез яшә гән һәр кала-
саладан ике ик мәк ки те ре гез; алар бер эфа сый фат лы бо дай оны ның ун нан ике 
өле шен нән ачы га пе ше рел сен. Бу – Раб бы га бе рен че уңыш бү лә ге. 18 Ик мәк бе лән 
бер гә ким че лек сез бер яшь лек җи де тә кә бә рән, бер үгез бо зау һәм ике са рык тә-
кә се тәкъ дим ите гез; алар Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны бу лыр. Ик мәк вә шә раб 
бү ләк лә ре бе лән бер гә ки те рел гән шул кор бан нар – Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру 
бү ләк лә ре дер; алар ның тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 19 Шу лай ук, гө наһ 
йо лу кор ба ны итеп, бер кә җә тә кә се һәм, та ту лык кор ба ны итеп, бе рәр яшь лек ике 
тә кә бә рән ки те ре гез. 20 Ру ха ни бе рен че уңыш ик мә ге бе лән ике бә рән не, мах сус 
бү ләк итеп, Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке сен. Бу – Раб бы га из ге бү ләк, ул – ру ха-
ни ны кы. 21 Шул ук көн не из ге җы е лыш үт кә ре гез; ул көн не га дәт тә ге эш ләр дән 
бер сен дә эш лә мә гез. Сез нең ки лә чәк бу ын нар кай да гы на яшә сә дә, алар өчен 
бу – мәң ге лек ка гый дә.

22 Иген кы ры гыз да уңыш җый ган ва кыт та, ба су ның чи те нә ка дәр ур ма гыз һәм 
ур ган нан кал ган ба шак лар ны да җый ма гыз; алар ны фә кыйрь ләр гә һәм кил ме шәк-
ләр гә кал ды ры гыз. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз».

Быргыларбәйрәме
23 Раб бы Му са га бо лай ди де:
24 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Җи ден че ай ның бе рен че кө не – сез нең өчен мах-

сус ял кө не; ул көн не, быр гы лар кыч кыр т кач, из ге җы е лыш үт кә ре гез. 25 Ул көн не 
га дәт тә ге эш ләр дән бер сен дә эш лә мә гез һәм, Раб бы га ба гыш лап, ян ды ру бү лә ге 
ки те ре гез».

Гөнаһйолукөне
26 Раб бы Му са га бо лай ди де:
27 – Җи ден че ай ның унын чы кө нен дә, сГө наһ йо лу кө нен дә, из ге җы е лыш үт кә-

ре гез; бу көн не ура за то ты гыз һәм, Раб бы га ба гыш лап, ян ды ру бү лә ге ки те ре гез. 
28 Ул көн не бер нин ди дә эш эш лә мә гез; чөн ки ул – Гө наһ йо лу кө не, Раб бы Ал лагыз 

* 23:13 Һин– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 3,5 л. 
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ал дын да сез не гө наһ лар дан арын ды ру кө не. 29 Ә ин де ул көн не ура за тот ма ган ке-
ше үз хал кын нан чит ләш те ре лер гә ти еш. 30 Әгәр кем дә бул са ул көн не нин ди дер 
эш эш лә сә, ан дый ке ше не Мин хал кы ара сын нан юк итә чәк мен. 31 Ул көн не бер-
нин ди дә эш эш лә мә гез. Сез нең ки лә чәк бу ын нар кай да гы на яшә сә дә, алар өчен 
бу – мәң ге лек ка гый дә. 32 Бу – сез нең өчен мах сус ял кө не, сез ура за то тар га ти еш 
көн. Ай ның ту гы зын чы ки чен нән баш лап, ир тә ге се көн нең ки че нә ка дәр шим бә 
көн не бил ге ләп үте гез.

Чатырларбәйрәме
33 Раб бы Му са га әйт те:
34 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Җи ден че ай ның ун би шен че кө нен нән баш лап, җи де 

көн дә ва мын да Раб бы га ба гыш лан ган сЧа тыр лар бәй рә ме уз ды рыл сын. 35 Бе рен че 
көн не из ге җы е лыш үт кә ре гез, га дәт тә ге эш ләр дән бер сен дә эш лә мә гез. 36 Җи де 
көн буе, Раб бы га ба гыш лап, ян ды ру бү лә ге ки те ре гез; си ге зен че көн не та гын из ге 
җы е лыш үт кә ре гез һәм янә, Раб бы га ба гыш лап, ян ды ру бү лә ге ки те ре гез; шу шы 
из ге җы е лыш кө нен дә га дәт тә ге эш ләр дән бер сен дә эш лә мә гез.

37 (Раб бы ның бәй рәм нә ре әнә шу лар; ул көн нәр дә из ге җы е лыш лар үт кә ре лер-
гә ти еш; ул бәй рәм нәр дә, һәр бер се нең үз кө нен дә, Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру 
бү ләк лә ре – ту ла ем ян ды ру кор бан на ры, ик мәк бү ләк лә ре, баш ка кор бан нар һәм 
шә раб бү ләк лә ре ки те ре гез. 38 Әле ге бәй рәм нәр Раб бы ның шим бә көн нә ре исә-
бе нә кер ми, һәм әле ге корбан-бүләкләр сез нең га дә ти бү ләк ләр, нә зер бу ен ча һәм 
их ты я ри рә веш тә ки те ре лә тор ган корбан-бүләкләр исә бе нә кер ми.)

39 Җи ден че ай ның ун би шен че кө нен нән баш лап, җи ре гез дә өл гер гән уңыш ны 
җы еп ал гач, җи де көн бу е на Раб бы хөр мә те нә бәй рәм ите гез; бе рен че һәм си ге зен-
че көн мах сус ял көн нә ре бул сын. 40 Бәй рәм нең бе рен че кө нен дә агач лар ның иң 
ях шы җи меш лә рен, хөр мә ага чы ның һәм зур яф рак лы агач лар ның бо так ла рын, 
шу лай ук ел га ярын да үс кән тал лар ның бо так ла рын сын ды рып алы гыз һәм Раб бы 
Ал ла гыз ал дын да җи де көн кү ңел ачы гыз. 41 Шул көн нәр не ел са ен җи де көн буе 
Раб бы хөр мә те нә бәй рәм ите гез. Сез нең ки лә чәк бу ын нар өчен бу – мәң ге лек ка-
гый дә. Аны җи ден че ай да бәй рәм ите гез. 42 Җи де көн бу е на ча тыр да яшә гез; бар лык 
җир ле ис ра и ли ләр җи де көн дә ва мын да ча тыр да яшә сен; 43 шун да сез нең нә сел 
ва рис ла ры гыз ис ра и ли ләр не Мин Ми сыр җи рен нән алып чык кан да ча тыр лар да 
яшәт кә нем не бе лер ләр. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз».

44 Раб бы бил ге лә гән бәй рәм нәр ха кын да Му са ис ра и ли ләр гә игъ лан ит те.

Изгебүлмәдәгеяктырткычһәмикмәктурындагыкагыйдә

24 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Як тыр т кыч лар һәр ва кыт янып тор сын өчен, сый фат лы зәй түн мае ки те-

ре гез, дип ис ра и ли ләр гә әмер ит. 3 Оч ра шу ча ты ры ның Бо е рык лар сан ды гы ку ел ган 
бүл мә сен ае рып то ру чы пәр дә нең тыш кы ягын да гы як тыр т кыч лар Раб бы кар шын да 
кич тән алып ир тән гә ка дәр ян сын өчен, Һа рун алар ны һәр ва кыт кү зә теп то рыр га 
ти еш. Сез нең ки лә чәк бу ын нар өчен бу – мәң ге лек ка гый дә. 4 Раб бы ал дын да гы саф 
ал тын шәм дәл гә ку ел ган як тыр т кыч лар ны Һа рун һәр ва кыт көй ләп то рыр га ти еш.
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5 Сый фат лы бо дай оны алып, ун и ке ик мәк пе шер; һәр ик мәк кә бер эфа он ның 
ун нан ике өле ше са рыф ител сен. 6 Алар ны Раб бы ал дын да гы саф ал тын бе лән 
кап лан ган өс тәл гә ал ты шар дан ике рәт итеп те зеп куй. 7 Һәр рәт өс те нә хуш ис ле 
саф сумала-майлар куй; әле ге сумала-майлар, ик мәк бү лә ге нең ян ды ры ла тор ган 
өле ше бу ла рак, Раб бы га ба гыш лан сын. 8 Һәр шим бә көн не бу ик мәк ләр Раб бы 
ал ды на ку е лыр га ти еш; бу – ис ра и ли ләр нең мәң ге лек ва зи фа сы. 9 Ул ик мәк ләр 
Һа рун бе лән аның угыл ла ры на бу ла, һәм алар аны из ге урын да аша сын нар, чөн ки 
бу – мәң ге гә алар ны кы, Раб бы га ба гыш лан ган ян ды ру бү ләк лә ре нең иң из ге ләр-
дән са нал ган өле ше.

Раббыныхурлаганкешетурындагыканун
10 Көн нәр дән бер көн не бер ис ра и ли ха тын ның ми сыр лы дан ту ган уг лы стан да 

яшәү че бер ис ра и ли бе лән ыз гы шып кит те дә, 11 Раб бы исе мен хур лап, яман сүз ләр 
әйт те. Шу ңа кү рә аны Му са яны на алып кил де ләр. (Бу егет нең ана сы Дан ыру гын нан 
Диб ри кы зы Ше ло мит иде.) 12 Раб бы дан хө кем чык кан чы, аны сак ас ты на ал ды лар.

13 Шун нан соң Раб бы Му са га бо лай ди де:
14 – Яман тел ле лән гән ке ше не стан нан чит кә чы гар, аның хур ла вын ишет кән 

ке ше ләр үз лә ре нең кул ла рын шул ке ше нең ба шы на куй сын нар, һәм бар ха лык аны 
таш атып үтер сен. 15 Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Кем дә бул са үзе нең Ал ла сын хур лый 
икән, ул җә за га тар ты лыр га ти еш. 16 Раб бы ның исе мен хур лау чы ны үлем җә за сы 
кө тә: бар ха лык аны таш атып үтер сен. Раб бы исе мен хур лау чы – кил ме шәк ме ул, 
җир ле ке ше ме – үлем гә тап шы рыл сын.

17 Әгәр бе рәр ке ше кем не дә бул са үте рә икән, аны үлем җә за сы кө тә. 18 Кем дә 
бул са икен че бер ке ше нең хай ва нын үте рә икән, шу ның бә ра бә ре нә үзе нең тер ле ген 
би рер гә ти еш: җан га – җан. 19 Бе рәү не им гәт кән ке ше нең үзен дә им гә тер гә ки рәк: 
20 сө як кә – сө як, күз гә – күз, теш кә – теш. Ул ке ше нин ди зы ян сал са, үзе нә дә 
шун дый ук зы ян са лын сын. 21 Кем дә бул са тер лек үте рә икән, шу ның өчен тер лек 
бе лән тү ләр гә ти еш. Әгәр ин де бе рәү ке ше үте рә икән, үзе дә үлем җә за сы ал сын. 
22 Кил ме шәк ләр өчен дә, җир ле ке ше ләр өчен дә ка нун бер бул сын. Мин – сез нең 
Раб бы Ал ла гыз».

23 Шун нан соң Му са мо ны ис ра и ли ләр гә игъ лан ит те. Те ге яман тел ле лән гән 
ке ше не, стан нан чит кә чы га рып, таш атып үтер де ләр. Раб бы Му са га ни чек әмер 
ит кән бул са, ис ра и ли ләр шу лай эш лә де.

Җиденчеел–җирялитәторганел

25 1 Си най та вын да Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр бе лән сөй ләш, алар га ме нә нәр сә дип әйт: «Мин сез гә би-

рә се җир гә кил гәч, һәр җи ден че ел ны Раб бы хөр мә те нә җир гә ял итәр гә би ре гез. 
3 Ал ты ел кыр ла ры гыз га аш лык чә че гез, ал ты ел бак ча лары гыз да йө зем ку ак ла ры-
гыз ны кыс кар ты гыз һәм уңыш җы е гыз, 4 ә җи ден че ел – үзе нә бер төр ле, җир ял 
итә тор ган ел, Раб бы га ба гыш лан ган ел бул сын: кыр ла ры гыз да аш лык чәч мә гез, 
йө зем ку ак ла рын кыс карт ма гыз. 5 Үзе ти ше леп чык кан аш лык ны ур ма гыз, бак-
ча ла ры гыз да гы ки сел мә гән йө зем ку а гы ның җи ме шен җый ма гыз – бу ел да җир 
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ял ит сен. 6-7 Ял ит кән елын да җир һәм мә гез не: сез нең үзе гез не, кол ла ры гыз ны, 
җа ри я лә ре гез не, ял чы ла ры гыз ны, ара гыз да ва кыт лы ча яшәү че кил ме шәк ләр не, 
тер ле ге гез не, ил дә ге ерт кыч җән лек ләр не дә ри зык бе лән тәэ мин итәр. Чәч ми үс-
кән һәм мә нәр сә сез гә ри зык бу лыр.

Илленчеел–колларныиреккәҗибәрә
һәммирасмөлкәтенхуҗасынакайтараторганел

8 Җи де ел ны җи де тап кыр ку шып са на гыз – җәм гы сы кы рык ту гыз ел чы гар. 
9 Шун нан, җи ден че ай да, ай ның унын чы кө нен дә, ягъ ни Гө наһ йо лу кө нен дә, һәр 
урын да мө гез быр гы лар кыч кыр ты гыз. 10 Ил лен че ел ны из ге дип игъ лан ите гез, 
җир дә яшәү че бар лык ке ше ләр гә азат лык бел де ре гез; бу – сез нең өчен Яңа рыш 
елы; һәр кем үз га и лә се нең би лә мә се нә кай т сын, һәр кем үз ка би лә се нә ку шыл сын. 
11 Ил лен че ел сез нең өчен Яңа рыш елы бул сын: бу ел да чәч мә гез дә, ур ма гыз да, 
бак ча ла ры гыз да гы кыс кар тыл ма ган йө зем ку ак ла ры ның җи ме шен дә җый ма гыз, 
12 чөн ки бу – Яңа рыш елы, сез нең өчен из ге ел. Җир үс тер гән нәр сә не ге нә аша гыз.

13 Ил лен че ел да һәр кем үз га и лә се нең би лә мә се нә кай т сын. 14 Әгәр үзе гез нең 
ха лык тан бе рәр се нә җир сат са гыз яки, ки ре сен чә – үзе гез җир са тып ал са гыз, бер-
берегезне ал да ма гыз. 15 Җир не сат кан да, аның бә я сен Ил лен че ел га ка дәр кал ган 
уңыш ел ла ры ның са нын кер теп исәп лә гез. 16 Ел лар са ны күп бул са, бә я не кү тә ре гез, 
ә ин де ел лар са ны аз бул са, бә я сен ки ме те гез, чөн ки асыл да җир дән җы еп алы на сы 
уңыш са ты ла. 17 Бер-берегезне ал да ма гыз, Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт ите гез. 
Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз.

18 Ми нем ка гый дә лә рем не һәм ка нун на рым ны сак лап, шу лар бу ен ча га мәл кы-
лы гыз; шу лай эш лә сә гез, иле гез дә имин яшәр сез. 19 Ме нә шул ча гын да җир үзе нең 
җи меш лә рен би рер, һәм сез туй ган чы ашар сыз; иле гез дә имин яшәр сез.

20 „Аш лык ны чәч мә гәч, урып-җыймагач, Җи ден че ел да без нәр сә ашар быз 
соң?!“ – ди яр сез.

21 Ал тын чы ел да Мин фа ти хам ны би рер мен, һәм сез җир дән өч ел га җи тәр лек 
уңыш җы яр сыз. 22 Си ге зен че ел да иген ик кән дә дә, ту гы зын чы ел да уңыш өл гер-
гән че дә, әле һа ман ис ке дән кал ган ик мәк не ашар сыз.

23 Җир го мер лек кә са ты лыр га ти еш тү гел, чөн ки җир – Ми не ке; сез исә бу җир дә 
чит тән кил гән нәр һәм ва кыт лы ча яшәү че ләр ке бек ке нә. 24 Җир са тып ал са гыз, 
элек ке ге ху җа сы ның аны ки ре са тып алу мөм кин ле ге бу лыр га ти еш.

25 Әгәр бе рәр ту га ның, бөл ген лек кә тө шеп, үзе нең би лә мә сен са та икән, аның 
иң якын кар дә ше, тү ләп, би лә мә не ки ре кай та рып ал сын. 26-27 Әгәр аның, тү ләп, 
би лә мә не йо лып алыр дай кар дә ше бул ма са, әм ма соң рак үзе ба еп ки тә һәм би лә-
мә сен ки ре са тып алыр га мөм кин лек та ба икән, Ил лен че ел га ча кал ган ел лар ны 
исәп ләп, җир не би лә гән ке ше гә тү лә сен дә би лә мә се нә яңа дан ху җа бул сын. 28 Әгәр 
әле ге ке ше җир не кай та рып са тып алыр га мөм кин лек та ба ал мый икән, аның җи ре 
Ил лен че ел га ка дәр са тып ал ган ке ше ку лын да кал сын, ә ин де Ил лен че ел да ка бат 
элек ке ху җа сы на кай та рыл сын.

29 Әгәр бе рәү ди вар лы шә һәр дә үз йор тын са та икән, са тыл ган көн нән баш лап, 
бер ел дә ва мын да йор тын кай та рып са тып алыр га мөм кин. Кай та ру ва кы ты – бер 
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ел дыр. 30 Әгәр ту лы бер ел эчен дә йор тын ки ре дән са тып ал ма са, ул йорт са тып 
ал ган ке ше нең һәм аның нә сел ва рис ла ры ның ку лын да го мер гә кал сын, Ил лен че 
ел да да аның ку лын нан кит мә сен. 31 Ди вар бе лән әй лән де реп алын ма ган авыл лар-
да гы йорт лар ачык кыр ке бек са нал сын; алар ны кай та рып са тып алыр га мөм кин; 
Ил лен че ел да ул йорт лар элек ке ху җа сы на кай та рыл сын.

32 Ле ви ләр нең шә һәр лә рен дә исә ле ви ләр гә үз йорт ла рын те лә гән ва кыт та кай-
та рып са тып алыр га ярый. 33 Ле ви ләр, тү ләп, үз би лә мә лә рен ки ре са тып алыр га 
мөм кин. Ле ви ләр нең шә һәр лә рен дә ле ви ләр сат кан йорт лар Ил лен че ел да үз лә ре нә 
ки ре кай та ры лыр га ти еш, чөн ки ан дый шә һәр ләр дә ге йорт лар алар га ис ра и ли ләр-
дән би рел гән ми лек бу лып исәп лә нә. 34 Әм ма алар ның шә һәр ти рә сен дә ге кыр ла ры 
са тыл ма сын, чөн ки алар – ле ви ләр нең мәң ге лек би лә мә се.

35 Бе рәр ту га ны гыз бөл ген лек кә төш сә һәм аның үз-үзен тәэ мин итәр лек ча ма сы 
кал ма са, чит тән кил гән ке ше гә, ягъ ни кил ме шәк кә яр дәм ит кән ке бек, аңа да яр-
дәм ите гез – ул сез нең ара да яшә вен дә вам итәр лек бул сын. 36-37 Аңа әҗәт кә би реп 
тор ган ак ча гыз дан да, сат кан азык-төлегегездән дә ри ба* ал ма гыз; үзе гез нең Ал ла-
гыз дан кур кып, Аны хөр мәт ите гез – ту га ны гыз әнә шу лай сез нең ара да яшә сен. 
38 Кән ган җи рен сез гә би рү һәм сез нең Ал ла гыз бу лу өчен, Мин, Раб бы Ал ла гыз, 
сез не Ми сыр җи рен нән алып чык тым.

39 Әгәр бе рәр ту га ның, фә кыйрь лек кә тө шеп, үзен си ңа сат са, син аны кол ке бек 
эш ләт мә. 40 Ул си нең өчен ял чы яки кил ме шәк ке бек бу лыр га ти еш; Ил лен че ел га 
ка дәр ул си ңа эш лә сен, 41 шун нан соң үзе дә, аның ба ла ла ры да син нән кит сен-
нәр – ул үзе нең нә се ле яны на, ата-бабаларының би лә мә се нә кай т сын. 42 Чөн ки 
ис ра и ли ләр – Ми нем кол ла рым, алар ны Мин Ми сыр җи рен нән алып чык тым, 
шу ңа кү рә алар кол лар ке бек са ты лыр га ти еш тү гел. 43 Алар га рә хим сез бул ма гыз – 
Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт ите гез.

44 Ир-ат яи сә хатын-кыз кол ла ры гыз әйләнә-тирәгездәге чит ха лык лар дан бул сын. 
Чит ха лык лар дан үзе гез гә кол са тып ала ала сыз. 45 Шу лай ук кил ме шәк ләр не һәм 
алар ның сез нең ил дә яшә гән дә дөнь я га кил гән то кы мын үзе гез гә кол итеп са тып 
алыр га мөм кин, һәм алар сез нең мил ке гез бу лыр. 46 Алар ны, ми рас мил ке итеп, 
ба ла ла ры гыз га кал ды ра ала сыз; ул кол лар го мер лек кә сез не ке бу лыр. Ә үзе гез нең 
ту ган на ры гыз га – ис ра и ли ләр гә – рә хим сез лек кыл ма гыз.

47 Әгәр сез нең ара да яшәү че бе рәр кил ме шәк ба еп кит сә, ә ту ган на ры гыз дан кем 
дә бул са, бөл ген лек кә тө шеп, әле ге кил ме шәк кә яки аның гаи лә сен нән бе рәр се нә 
үзен сат са, 48 азат лык ха кын тү ләп, аны йо лып алыр га мөм кин. Аны бе рәр ту га ны – 
49 абый сы, абый сы ның уг лы яки аның ка би лә сен нән кем дә бул са, азат лык ха кын 
тү ләп, аны йо лып алыр га мөм кин. Яи сә, хәл лә неп ки теп, үз-үзен азат ит сен. 50 Ул, 
үзе са тыл ган ел дан баш лап, Ил лен че ел га ка дәр кал ган ел лар ны са нап, ху җа сы бе лән 
бер гә исәп-хисап яса сын. Азат лык ка чы гу бә я се шул ел лар са ны на ка рап бил ге лән-
сен, һәм ул бәя ял чы ның эш ха кы ке бек исәп лән сен. 51 Әгәр кал ган ел лар ның са ны 
күп бул са, ул, әле ге ел лар са ны на ка рап, күб рәк йо лым тү ләр гә ти еш. 52 Ил лен че 
ел га ка дәр кал ган ел лар ның са ны аз бул са, азат лык ха кын шул ел лар са ны на ка рап 

* 25:37 Риба– би реп тор ган әй бер яки ак ча дан алын ган про цент. 
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тү лә сен. 53 Ул кил ме шәк сез нең ту га ны гыз га ял чы га ка ра ган дай ка ра сын – рә хим-
сез лек кы лыр га кил ме шәк кә юл ку ел ма сын. 54 Әгәр са тыл ган ту га ны гыз азат лык 
ха кын тү ләп йо лып алын ма са, ул үзе һәм аның ба ла ла ры Ил лен че ел да, ягъ ни Яңа-
рыш елын да азат ите лер гә ти еш. 55 Чөн ки ис ра и ли ләр – Ми нем кол ла рым; Ми сыр 
җи рен нән Мин алар ны Үзем алып чык тым. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз.

Итагатьлелекөченфатиха

26 1 Үзе гез гә пот лар яса ма гыз, сын нар яки из ге ба га на лар утыр т ма гыз, та бы-
ну өчен, иле гез дә сыр лы таш лар куй ма гыз. Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз. 

2 Ми нем шим бә көн нә рем не бил ге ләп үте гез, Ми нем из ге уры ным ны хөр мәт ите-
гез. Мин – Раб бы.

3 Әгәр Ми нем ка гый дә лә рем бу ен ча яшә сә гез, Ми нем бо е рык ла рым ны сак ла са гыз 
һәм үтә сә гез, 4 яң гы рын үз ва кы тын да яу ды рыр мын, һәм җир – үзе нең уңы шын, 
агач лар үзе нең җи ме шен би рер. 5 Сез нең уңы шы гыз шул чак лы мул бу лыр ки, аш-
лык су гу – йө зем җы яр ва кыт, ә йө зем җыю – аш лык чә чәр ва кыт җит кән че дә вам 
итәр; һәм сез ик мәк не туй ган чы ашар сыз, үз җи ре гез дә имин яшәр сез.

6 Иле гез гә ты ныч лык җи бә рер мен. Йок лар га ят кан да, сез не һич кем кур кыт мас. 
Җи ре гез дән ерт кыч җән лек ләр не ку ар мын, һәм сез гә кы лыч яна мас. 7 Дош ман на-
ры гыз ны сез ку ып җи бә рер сез – алар сез нең кы лыч тан һә лак бу лыр лар. 8 Сез нең 
би ше гез – йөз дош ман ны, ә йө зе гез ун мең дош ман ны ку ар, су гыш та дош ман на-
ры гыз сез нең кы лыч тан кы ры лыр.

9 Сез не кай гыр тыр мын, үр чем ле итәр мен һәм ишәй тер мен, сез нең бе лән тө зе-
гән Ки ле шү ем не үтәр мен. 10 Иген уңы шы гыз шул чак лы мул бу лыр ки, уз ган ел гы 
ик мәк не ашап бе те рә ал мый ча, яңа сы на урын әзер ләр өчен, ис ке сен чы га рып 
таш лар сыз. 11 Ә Ми нем то ра гым сез нең ара да бу лыр, һәм сез Ми ңа җи рән геч бул-
мас сыз. 12 Мин сез нең ара гыз да йө рер мен, сез нең Ал ла гыз бу лыр мын, ә сез Ми нем 
хал кым бу лыр сыз. 13 Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз; кол бул ма сын нар дип, сез не 
Ми сыр дан алып чык тым, бо гау ла ры гыз ны өзеп таш ла дым һәм ба шы гыз ны го рур 
то тар га мөм кин лек бир дем.

Буйсынмаганөченҗәза
14 Әгәр Мин әй т кән нәр не тың ла ма са гыз, бар лык шу шы бо е рык ла рым ны үтә мә-

сә гез, 15 ка гый дә лә рем не ки ре как са гыз, ка нун на ры ма җи рә неп ка ра са гыз, бар лык 
бо е рык ла рым ны үтә мә сә гез һәм шул рә веш ле Ки ле шү ем не боз са гыз, 16 Мин сез нең 
бе лән ме нә ни чек эш итәр мен: сез гә дәһ шәт, төр ле авы ру лар һәм биз гәк җи бә рер-
мен. Күз лә ре гез күр мәс бу лыр, һәм шул авы ру лар го ме ре гез не алып ки тәр. Аш лык 
чә чәр сез, әм ма ты ры шу ы гыз буш ка ки тәр – уңыш ны дош ман на ры гыз ашар. 17 Ачу-
лы ка ра шым ны сез гә юнәлт кәч, сез дош ман на ры гыз ал дын да җи ңе лер сез – алар 
сез нең өс тән ха ким лек итәр, һәм сез шул ка дәр кур как бу лыр сыз ки, эзәр лек ләү че 
бул ма ган да да ка чар сыз.

18 Әгәр дә сез, шу лар га да ка ра мас тан, Ми не та гын да тың ла ма са гыз, гө наһ ла-
ры гыз өчен җә зам ны җи де мәр тә бә арт ты рыр мын. 19 Сез нең тә кәб бер ле ге гез не 
сын ды рыр мын, кү ге гез не – ти мер, җи ре гез не ба кыр ке бек итәр мен. 20 Сез кө чегез не 
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юк ка гы на са рыф итәр сез, чөн ки җи ре гез уңыш ки тер мәс, һәм җи ре гез дә ге агач-
лар җи меш бир мәс.

21 Әгәр шун нан соң да, ки ре лә неп, Ми не тың лар га те лә мә сә гез, гө наһ ла ры гыз 
өчен җә зам ны янә дә җи де мәр тә бә арт ты рыр мын. 22 Сез гә кар шы ерт кыч җән лек-
ләр җи бә рер мен: алар ба ла ла ры гыз ны үте рер ләр һәм тер ле ге гез не юк ка чы га рыр лар; 
нә ти җә дә, сез нең са ны гыз бик нык ки мер, юл ла ры гыз бу шап ка лыр.

23-24 Ин де бо лар дан соң да шел тәм не ка бул ит мә сә гез һәм Ми ңа ка рыш са гыз, 
Мин дә сез нең дош ма ны гыз га әй лә нер мен һәм гө наһ ла ры гыз өчен җә зам ны җи де 
мәр тә бә арт ты рыр мын; 25 ә Ки ле шү не боз га ны гыз өчен, сез дән үч алыр мын – ба-
шы гыз га кы лыч бу лып тө шәр мен; шә һәр лә ре гез гә ке реп кач са гыз да, өс те гез гә үләт 
җи бә рер мен, һәм сез дош ман на ры гыз ку лы на би ре лер сез. 26 Мин сез нең ик мә ге-
гез не бе те рер мен; шун лык тан, ик мәк пе ше рер өчен, ун ха тын га бер мич җи тәр, 
һәм ик мәк үл чәп ке нә би ре лер; сез ашар сыз, әм ма туй мас сыз.

27-28 Әгәр дә ин де бо лар дан соң да Ми не тың ла ма са гыз һәм Ми ңа ка рыш са гыз, 
Мин, бар ачу ым ны җы еп, сез гә кар шы чы гар мын һәм гө наһ ла ры гыз өчен җи де 
мәр тә бә ар тыг рак җә за би рер мен. 29 Сез үз угыл-кызларыгызның итен ашар сыз. 
30 сКал ку җир дә ге пот ха нә лә ре гез не туз ды рыр мын, хуш ис ле сумала-майлар көй рә-
тү мәз бәх лә ре гез не җи ме рер мен, мә ет лә ре гез не пот ла ры гыз ның ва тык ла ры өс те нә 
өяр мен. Сез Ми ңа җи рән геч бу лыр сыз. 31 Шә һәр лә ре гез не хә ра бә итәр мен, из ге 
урын на ры гыз ны җи ме рер мен һәм бү ләк лә ре гез нең хуш исе бе лән хо зур лан мам; 
32 җи ре гез не бөл ген лек кә тө ше рер мен – хәт та аны ба сып ал ган дош ман на ры гыз 
да, шу ны кү реп, хәй ран ка лыр. 33 Үзе гез не төр ле ха лык лар ара сы на та ра тыр мын 
һәм, кы лы чым ны чы га рып, ар ты гыз дан ку ар мын – җи ре гез буш бу лыр, шә һәр лә-
ре гез җи ме ре лер. 34 Сез дош ма ны гыз илен дә әсир лек тә бу лып, үз иле гез таш лан-
дык хәл дә ят кан да, кыр-басуларыгызда ты ныч лык хө кем сө рер – сез бир мә гән ял 
ел ла ры хи са бы на җир рә хәт лек ки че рер. 35 Шу лай таш лан дык хәл дә ят кан чак та, 
басу-кырларыгыз ты ныч ла нып ка лыр, чөн ки, иле гез дә яшә гән дә, сез җир гә ти-
еш ле ял ны бир мә де гез.

36 Исән кал ган на ры гыз ны дош ман җи рен дә шом га са лыр мын, һәм алар, яф рак 
сел кен гән та выш тан да кот ла ры алы нып, су гыш тан кач кан ке бек ка чар лар һәм, 
һич кем куа кил мә сә дә, кур ку дан егы лыр лар. 37 Һич кем эзәр лек лә мә сә дә, кы лыч-
тан кур кып кач кан ке бек, алар бер-берсенә абы нып егы лыр лар, һәм дош ман на ры на 
кар шы то рыр лык хәл лә ре бул мас. 38 Сез чит ха лык лар ара сын да һә лак бу лыр сыз, 
һәм дош ман җи ре сез не йо тар. 39 Ә ин де исән ка лу чы лар бул са, алар үз лә ре нең һәм 
ата-бабаларының гө наһ ла ры өчен дош ман җи рен дә че реп бе тәр.

40 Әгәр алар үз лә ре нең һәм ата-бабаларының гө наһ ла рын, Ми ңа кар шы җи на ять 
эш ләү лә рен, Ми нем бе лән дош ман ла шу ла рын 41 һәм шул сә бәп ле Ми нем алар га 
кар шы чы гу ым ны – дош ман җи ре нә сө рү ем не аң ла са лар, иман сыз* йө рәк лә ре күн-
дәм лә неп, үз лә ре нең гө наһ ла ры өчен җә за ал са лар, 42 шул ча гын да Ягъ куб, Ис хак 
һәм Иб ра һим бе лән тө зе гән Ки ле шү ем не, шу лай ук әле ге җир не ис кә тө ше рер мен. 
43 Ха лык тан бу шап кал ган нан соң, таш лан дык хәл дә ят кан җир ти еш ле ял ел ла ры 

* 26:41 ...имансыз...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: сөн нәт лән мә гән. 
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хи са бы на ты ныч лык ки че рер; ә алар үз лә ре нең гө наһ ла ры өчен җә за алыр лар, чөн-
ки алар, Ми нем ка нун на рым ны ки ре ка гып, ка гый дә лә ре мә җи рә неп ка ра ды лар. 
44 Шу лай бул са да, дош ман җи рен дә алар ны ту лы сын ча юк ит мәс һәм алар бе лән 
тө зе гән Ки ле шү ем не боз мас өчен, алар дан бө тен ләй баш тарт мам һәм алар га җи рә неп 
ка ра мам. Мин – Раб бы, алар ның Ал ла сы. 45 Алар ха кы на Мин ата-бабалары бе лән 
тө зе гән Ки ле шү ем не исе мә тө ше рер мен. Ата-бабаларына Ал ла һы бу лыр өчен, Мин 
алар ны чит ха лык лар күз ал дын да Ми сыр җи рен нән алып чык тым. Мин – Раб бы».

46 Раб бы Си най та вын да Му са аша ис ра и ли ләр гә бир гән ка гый дә ләр, ка рар лар 
вә ка нун нар әнә шу лар.

Аллаһыгабүләкләрбагышлаутурындагыканун

27 1 Раб бы Му са га бо лай ди де:
2 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Әгәр кем дә бул са бе рәү не, Раб бы га ба гыш-

лыйм, дип нә зер әй теп, со ңын нан аны йо лып алыр га ка рар итә икән, 3 егер ме дән 
алт мыш яшь кә чә бул ган ир-ат өчен – ил ле шә кыл кө меш, 4 хатын-кыз өчен утыз 
шә кыл кө меш бир сен. 5 Биш яшь тән егер ме яшь кә чә бул ган нар га бил ге лән гән бәя: 
ир за ты өчен – егер ме шә кыл кө меш, ә хатын-кыз за ты өчен – ун шә кыл кө меш. 
6 Бер ай дан биш яшь кә чә бул ган нар га бил ге лән гән бәя: ир за ты өчен – биш шә кыл 
кө меш, ә хатын-кыз за ты өчен – өч шә кыл кө меш. 7 Алт мыш яшь тә ге һәм шун нан 
өл кән рәк ләр өчен бил ге лән гән бәя: ир за ты өчен – ун биш шә кыл кө меш, ә хатын-
кыз за ты өчен – ун шә кыл кө меш. 8 Әгәр нә зер әй т кән ке ше, фә кыйрь бу лып, бил-
ге лән гән бә я не тү ләр лек тү гел икән, ан дый ке ше не ру ха ни ал ды на ки тер сен нәр, 
һәм ру ха ни, нә зер әй тү че нең хә ле нә ка рап, бә я не үзе бил ге лә сен.

9 Әгәр бе рәү Раб бы га кор бан итәр гә ярак лы тер лек не Аңа ба гыш лар га нә зер әй тә 
икән, ди мәк, бу тер лек из ге са на ла, ягъ ни Раб бы га ба гыш ла на. 10 Нә зер ител гән 
тер лек не ях шы яки на чар рак баш ка тер лек бе лән ал маш ты рыр га рөх сәт ител ми; 
әгәр кем дә бул са бер тер лек не икен че се бе лән ал маш ты ра икән, алар ның ике се дә, 
из ге са на лып, Раб бы ны кы бу ла. 11 Әгәр нә зер ител гән тер лек чис та хай ван нар дан 
бул мый һәм Раб бы га кор бан бу ла рак ки те рер гә ярак лы тү гел икән, ан дый тер лек 
ру ха ни ал ды на ки те ре лер гә ти еш. 12 Ру ха ни, ул тер лек нең сый фа ты на ка рап, аның 
бә я сен бил ге лә сен; ру ха ни ни чек бил ге лә сә, бәя шун дый бу лыр. 13 Әгәр ке ше әле-
ге тер лек не йо лып ал мак чы бул са, бил ге лән гән бә я нең биш тән бер өле шен өс тәп 
би рер гә ти еш.

14 Әгәр бе рәү үзе нең йор тын Раб бы га ба гыш лый икән, ру ха ни, ул йорт ның сый-
фа ты на ка рап, аның бә я сен бил ге лә сен; ру ха ни ни чек бил ге лә сә, бәя шун дый 
бу лыр. 15 Әгәр йор тын ба гыш ла ган ке ше аны йо лып ал мак чы бул са, бил ге лән гән 
бә я нең биш тән бер өле шен өс тәп тү ләр гә ти еш; шун нан соң йорт янә аны кы бу лыр.

16 Кем дә бул са үзе нең ата-бабасыннан ми рас бу лып күч кән кыр ның бер өле шен 
Раб бы га ба гыш ла са, җир нең бә я се шул җир гә чә че лә се ор лык ның кү лә ме бу ен ча 
бил ге лән сен: бер хо мер* ар па ор лы гы ил ле шә кыл кө меш тән бә я лән сен. 17 Әгәр 
бе рәү үзе нең кы рын, нә зер әй теп, Ил лен че ел да Раб бы га ба гыш лый икән, җир нең 

* 27:16 Хомер– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 



197

Ле ви ләр 27

ту лы бә я сен нән чы гып эш ит сен. 18 Кем дә бул са үзе нең кы рын Ил лен че ел дан соң 
ба гыш лый икән, ру ха ни кыр ның бә я сен ал да гы Ил лен че ел га ка дәр кал ган ел лар 
са ны на ка рап ки мет сен. 19 Әгәр ба гыш лау чы үзе нең җи рен йо лып алыр га те ли икән, 
бил ге лән гән бә я нең биш тән бер өле шен өс тәп тү ләр гә ти еш; шун нан соң кыр янә 
аны кы бу лыр. 20 Әгәр кыр ны йо лып ал ма са яки баш ка бе рәү гә са тып җи бәр сә, аны 
йо лып алу дан мәх рүм бу лыр. 21 Ил лен че ел да ул кыр, ху җа сы на кай та рыл мый ча, 
мәң ге гә Раб бы га ба гыш лан ган из ге кыр бу лып са на лыр һәм ру ха ни лар ның мөл-
кә те нә әве ре лер.

22-23 Әгәр бе рәү үзе са тып ал ган, ягъ ни ата-бабасыннан ми рас бу лып күчмәгән 
кыр ны Раб бы га ба гыш лый икән, ру ха ни, Ил лен че ел га ка дәр кал ган ел лар са ны на 
ка рап, кыр ның бә я сен хи сап ла сын, һәм ул ке ше бил ге лән гән бә я не шул ук көн не 
би рер гә ти еш. Тү лән гән ак ча Раб бы ның из ге өле ше дип са на лыр. 24 Ул кыр кем нән 
са тып алын ган бул са, Ил лен че ел да аның үзе нә – ми лек нең бе рен че ия се нә кай та рып 
би рел сен. 25 Бө тен бә я ләр егер ме ге ра га* тәң гәл бул ган шә кыл бе лән бил ге лән сен.

26 Бе рен че бу лып ту ган тер лек не Раб бы га ба гыш лар га яра мый, чөн ки ул ин де 
бо лай да Раб бы ны кы са на ла; эре тер лек тән ме, вак тер лек тән ме – алар ба ры сы да 
Раб бы ны кы. 27 Әгәр ул чис та бул ма ган тер лек икән, аны, бил ге лән гән бә я нең биш-
тән бер өле шен өс тәп, йо лып алыр га мөм кин. Әгәр йо лып алын ма са, әле ге тер лек 
бил ге лән гән бә я дән са тыл сын.

28 Нә зер әй теп, Раб бы га бө тен ләй гә ба гыш лан ган бер нәр сә не са тып та, ки ре 
алып та бул мый. Бу һәр нәр сә гә ка гы ла – ке ше гә дә, тер лек кә дә, ата-бабасыннан 
ми рас бу лып кал ган мөл кәт кә дә. Шул рә веш ле ба гыш лан ган һәр нә зер – ту лы сын ча 
Раб бы ны кы. 29 Бө тен ләй гә ба гыш лан ган ке ше не ки ре са тып алып бул мый – аны 
үте рер гә ки рәк.

30 Җир дән алын ган бар лык уңыш ның һәм агач лар дан җы еп алын ган җи меш нең 
ун нан бе ре – Раб бы ны кы. Ул го шер* – Раб бы ның из ге өле ше. 31 Әгәр кем дә бул са 
әле ге өлеш не йо лып алыр га те ли икән, аның бә я се нә биш тән бер өле шен өс тәп 
би рер гә ти еш. 32 Бар лык эре һәм вак тер лек нең кө тү че та я гы ас тын нан үт кән һәр 
унын чы сы – Раб бы ның из ге өле ше. 33 Ул тер лек ях шы бул са да, на чар бул са да, ху-
җа аны ал маш ты рып то рыр га ти еш тү гел; әгәр кем дә бул са аны ал маш ты ра икән, 
шул тер лек ләр нең ике се дә, Раб бы га ба гыш ла нып, из ге са на лыр; алар ны йо лып 
алып бул мый».

34 Си най та вын да ис ра и ли ләр гә Му са аша би рел гән Раб бы бо е рык ла ры әнә шу лар.

* 27:25 Гера– 0,5 гр. 
* 27:30 Гошер– ке рем нең ун нан бер өле ше, Ал ла һы га ба гыш ла на тор ган җы ем. 
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Сан нар*
Исраилиләрнеңсанынисәпкәалу

1 1 сИс ра и ли ләр нең Ми сыр дан чы гу ла ры на икен че ел ки теп, ел ның икен че аен да, 
ай ның бе рен че кө нен дә Си най чү лен дә ко рыл ган сОч ра шу ча ты рын да сРаб бы 

Му са га тү бән дә ге ләр не әйт те:
2-3 – Һа рун бе лән ике гез бө тен Ис ра ил хал кын ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча 

са нап чы гы гыз. Су гыш ка ярак лы, яше егер ме дән уз ган ир ләр не, төр кем нәр гә бү-
леп, берәм-берәм исәп кә алы гыз.

4 Һәр ыруг тан нә сел баш лы гы бул ган ке ше сез гә яр дәм итәр гә ти еш. 5 Ме нә сез гә 
яр дәм итәр гә ти еш ле ке ше ләр нең исем нә ре: Рубиннән – Ше дур уг лы Эли сур; 6 Ши-
мун нан – Су ри шад дай уг лы Ше лу ми ел; 7 сЯһү дә дән – Ам ми на даб уг лы Нах шон; 
8 Исәс хәр дән – Су ар уг лы Не та нел; 9 Зә бу лун нан – Хе лон уг лы Эли аб; 10 Йо сыф 
угыл ла рын нан: Эфраимнән – Ам ми һуд уг лы Эли ша ма, Ме наш ше дан – Пе даһ сур 
уг лы Гә мә ли ил; 11 Бень я мин нән – Ги де о ни уг лы Аби дан; 12 Дан нан – Ам ми шад-
дай уг лы Ахи гы зыр; 13 Ашер дан – Өх рән уг лы Па ги ел; 14 Гәд тән – Де гу ил* уг лы 
Элья саф; 15 Нәп та ли дән – Энан уг лы Ахи ра.

16 Бо лар – ха лык ара сын нан сай лан ган ке ше ләр, ыруг җи тәк че лә ре, Ис ра ил ка-
би лә лә ре нең баш лык ла ры.

17 Му са, Һа рун вә исем нә ре атал ган шу шы ке ше ләр 18 икен че ай ның бе рен че 
кө нен дә бө тен Ис ра ил хал кын җы еп ал ды лар да яше егер ме дән уз ган һәм мә ир-
атны ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча берәм-берәм исем лек кә тер кә де ләр. 19 Раб бы 
Му са га куш кан ча, Си най чү лен дә, шул рә веш ле, Му са ха лык са нын исәп кә ал ды.

20-21 Ис ра ил нең бе рен че уг лы Ру бин нә се лен дә яше егер ме дән уз ган, су гыш ка 
ярак лы ир ләр нең са ны, ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, кы рык ал ты мең 
биш йөз бул ды.

22-23 Ши мун ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, 
ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, ту гыз мең өч йөз бул ды.

24-25 Гәд ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, ка би-
лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, кы рык биш мең ал ты йөз ил ле бул ды.

26-27 Яһү дә ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, ка-
би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, җит меш дүрт мең ал ты йөз бул ды.

* Саннар– ха лык са нын исәп кә алу мәгъ нә сен дә. 
* 1:14 Дегуил– бо рын гы яһүд те лен дә ге кай бер кулъ яз ма лар да «Ре гу ил» дип би рел гән. 
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28-29 Исәс хәр ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, 
ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, ил ле дүрт мең дүрт йөз бул ды.

30-31 Зә бу лун ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, 
ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, ил ле җи де мең дүрт йөз бул ды.

32-33 Йо сыф уг лы Эф ра им ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир-
ләр нең са ны, ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, кы рык мең биш йөз бул ды.

34-35 Ме наш ше ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, 
ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, утыз ике мең ике йөз бул ды.

36-37 Бень я мин ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, 
ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, утыз биш мең дүрт йөз бул ды.

38-39 Дан ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, ка би-
лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, алт мыш ике мең җи де йөз бул ды.

40-41 Ашер ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, ка-
би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, кы рык бер мең биш йөз бул ды.

42-43 Нәп та ли ыру гын да яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны, 
ка би лә ләр вә гаи лә ләр исем ле ге бу ен ча, ил ле өч мең дүрт йөз бул ды.

44 Му са, Һа рун һәм Ис ра ил нең ун и ке баш лы гы – һәр ыруг тан бер вә кил – исем-
лек кә тер кә гән ир ләр нең са ны әнә шун дый. 45 Йорт-гаиләләре бу ен ча исәп кә 
алын ган, яше егер ме дән уз ган, су гыш ка ярак лы ир ләр нең са ны 46 ал ты йөз өч мең 
биш йөз ил ле бул ды.

Левиыругыныңисәпкәалынмавы
47 Әм ма Ле ви ыру гын да гы гаи лә ләр баш ка лар бе лән бер рәт тән исәп кә алын ма-

ды. 48 Раб бы Му са га:
49 – Ле ви ыру гын исем лек кә кер т мә, алар ны ис ра и ли ләр бе лән бер гә са на ма, – 

ди де. – 50 Ле ви ләр ка ра ма гы на Ша һит лык ча ты рын, аның бар лык әс бап ла рын һәм 
ан да бул ган һәр нәр сә не тап шыр. Алар, шун да хез мәт итеп, ча тыр ны һәм аның 
әс бап ла рын кү че реп йөр т сен нәр; үз ча тыр ла рын аның ти рә ли кор сын нар. 51 Бер 
урын нан икен че урын га кү чер гән дә, ча тыр ны ле ви ләр ге нә сүт сен; һәм һәр яңа 
урын да аны ле ви ләр ге нә кор сын. Ә ин де ча тыр га баш ка бер адәм якын кил сә, 
үлем гә ду чар ител сен. 52 Ис ра и ли ләр үз ча тыр ла рын, кай сы төр кем нән бу лу ла ры на 
ка рап, үз бай рак ла ры ас тын да кор сын нар. 53 Ис ра ил хал кы на сАл ла һы ның ачуы 
чык ма сын өчен, ле ви ләр үз лә ре нең ча тыр ла рын Ша һит лык ча ты ры ти рә ли кор-
сын нар: Ша һит лык ча ты ры өчен ле ви ләр җа вап лы.

54 Раб бы Му са га ни чек әмер ит сә, ис ра и ли ләр нәкъ шу лай эш лә де ләр дә.

Чатырларныңурнашутәртибе

2 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр үз лә ре нең ча тыр ла рын үз бай ра гы һәм үз га и лә се нең там га сы 

ас тын да, Оч ра шу ча ты ры ти рә ли бил ге ле бер ерак лык та кор сын нар.
3 Из ге ча тыр дан көн чы гыш та үз бай ра гы ас тын да, төркем-төркем бу лып, Яһү дә 

ыру гы үзе нең ча тыр ла рын кор сын. Яһү дә то кы мы ның баш лы гы – Ам ми на даб уг-
лы Нах шон. 4 Аның гас кә рен дә җит меш дүрт мең ал ты йөз ке ше исәп лә нә. 5 Алар 
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бе лән янә шә дә Исәс хәр ыру гы үзе нең ча тыр ла рын кор сын. Исәс хәр то кы мы ның 
баш лы гы – Су ар уг лы Не та нел. 6 Аның гас кә рен дә ил ле дүрт мең дүрт йөз ке ше 
исәп лә нә. 7 Ары рак Зә бу лун ыру гы үзе нең ча тыр ла рын кор сын. Зә бу лун то кы мы-
ның баш лы гы – Хе лон уг лы Эли аб. 8 Аның гас кә рен дә ил ле җи де мең дүрт йөз ке ше 
исәп лә нә. 9 Төр кем нәр гә бү лен гән Яһү дә гас кә рен дә бар лы гы йөз сик сән ал ты мең 
дүрт йөз ке ше исәп лә нә. Юл га чык кан да, бе рен че бу лып алар куз га ла.

10 Из ге ча тыр дан көнь як та үзе нең бай ра гы ас тын да төр кем нәр гә бү лен гән Ру бин 
ыру гы үз ча тыр ла рын кор сын. Ру бин то кы мы ның баш лы гы – Ше дур уг лы Эли сур. 
11 Аның гас кә рен дә кы рык ал ты мең биш йөз ке ше исәп лә нә. 12 Ру бин ыру гы янын да 
Ши мун ыру гы үз ча тыр ла рын ко рып ур на шыр га ти еш. Ши мун то кы мы ның баш-
лы гы – Су ри шад дай уг лы Ше лу ми ел. 13 Аның гас кә рен дә ил ле ту гыз мең өч йөз 
ке ше исәп лә нә. 14 Ан на ры Гәд ыру гы үзе нең ча тыр ла рын кор сын. Гәд то кы мы ның 
баш лы гы – Де гу ил уг лы Элья саф. 15 Аның гас кә рен дә кы рык биш мең ал ты йөз ил ле 
ке ше исәп лә нә. 16 Төр кем нәр гә бү лен гән Ру бин гас кә рен дә бар лы гы бер йөз ил ле 
бер мең дүрт йөз ил ле ке ше исәп лә нә. Юл га алар икен че бу лып куз га лыр га ти еш.

17 Юл га чык кан да, Оч ра шу ча ты ры һәм Ле ви ыру гы баш ка ыруг лар ның ур та-
сын да бул сын. Ур наш кан урын на рын да ни чек тор са лар, кү чен гән дә дә нәкъ шул 
тәр тип тә – һәр ыруг үз уры нын да, үз бай ра гы ас тын да бар сын.

18 Из ге ча тыр дан көн ба тыш та үз бай ра гы ас тын да төр кем нәр гә бү лен гән Эф ра-
им ыру гы үзе нең ча тыр ла рын кор сын. Эф ра им то кы мы ның баш лы гы – Ам ми һуд 
уг лы Эли ша ма. 19 Аның гас кә рен дә кы рык мең биш йөз ке ше исәп лә нә. 20 Эф ра-
им ыру гы янын да Ме наш ше ыру гы үзе нең ча тыр ла рын ко рып ур на шыр га ти еш. 
Ме наш ше то кы мы ның баш лы гы – Пе даһ сур уг лы Гә мә ли ил. 21 Аның гас кә рен дә 
утыз ике мең ике йөз ке ше исәп лә нә. 22 Алар дан ары рак Бень я мин ыру гы үзе нең 
ча тыр ла рын кор сын. Бень я мин то кы мы ның баш лы гы – Ги де о ни уг лы Аби дан. 
23 Аның гас кә рен дә утыз биш мең дүрт йөз ке ше исәп лә нә. 24 Төр кем нәр гә бү лен гән 
Эф ра им гас кә рен дә бар лы гы бер йөз си гез мең бер йөз ке ше исәп лә нә. Юл га алар 
өчен че бу лып куз га лыр га ти еш.

25 Из ге ча тыр дан төнь як та үз бай ра гы ас тын да төр кем нәр гә бү лен гән Дан ыру гы 
үзе нең ча тыр ла рын ко рыр га ти еш. Дан то кы мы ның баш лы гы – Ам ми шад дай уг лы 
Ахи гы зыр. 26 Аның гас кә рен дә алт мыш ике мең җи де йөз ке ше исәп лә нә. 27 Дан 
ыру гы янын да Ашер ыру гы үзе нең ча тыр ла рын ко рып ур на шыр га ти еш. Ашер то-
кы мы ның баш лы гы – Өх рән уг лы Па ги ел. 28 Аның гас кә рен дә кы рык бер мең биш 
йөз ке ше исәп лә нә. 29 Ары рак Нәп та ли ыру гы үзе нең ча тыр ла рын кор сын. Нәп та ли 
то кы мы ның баш лы гы – Энан уг лы Ахи ра. 30 Аның гас кә рен дә ил ле өч мең дүрт 
йөз ке ше исәп лә нә. 31 Дан гас кә рен дә бар лы гы бер йөз ил ле җи де мең ал ты йөз ке-
ше исәп лә нә. Юл га алар үз бай рак ла ры ас тын да иң соң гы бу лып куз га лыр га ти еш.

32 Шу лай итеп, га и лә лә ре бу ен ча исем лек кә тер кәл гән ис ра и ли ләр нең са ны – ал-
ты йөз өч мең дә биш йөз ил ле. 33 Ле ви ләр исә, Раб бы Му са га әмер ит кән чә, баш ка 
ис ра и ли ләр бе лән бер рәт тән исәп кә алын ма ды. 34 Раб бы Му са га ни чек әмер ит кән 
бул са, ис ра и ли ләр ба ры сын да шу лай эш лә де ләр: үз бай рак ла ры ас тын да, үз ча тыр-
ла ры бе лән ти еш ле тәр тип тә те зе леп ур наш ты лар, юл га куз гал ган да да, һәр кай сы 
үз ка би лә се, үз гаи лә се бе лән бар ды.
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РуханиларһәмЛевиыругытурында

3 1 сСи най та вын да Раб бы Му са бе лән сөй ләш кән ва кыт та, Һа рун бе лән Му са нә-
се лен дә тү бән дә ге ләр бар иде. 2 Һа рун угыл ла ры ның исем нә ре: На даб (бе рен че 

уг лы), Аби һу, Эл га зар, Ита мар. 3 сРу ха ни лар бул сын өчен, ру ха ни лык ка ба гыш лап 
смай сөр тел гән Һа рун угыл ла ры ның исем нә ре әнә шу лар иде. 4 Әм ма На даб бе лән 
Аби һу Си най чү лен дә Раб бы рөх сәт ит мә гән ут ны Аның ал ды на алып кил гән өчен 
үл де ләр; алар ның ба ла ла ры бул ма ды. Һа рун исән чак та ру ха ни ва зи фа сын Эл га зар 
бе лән Ита мар баш кар ды лар.

5 Раб бы Му са га әйт те:
6 – Ле ви ыру гын, алып ки леп, Һа рун ал ды на бас тыр, алар ру ха ни Һа рун га хез мәт 

итәр гә бу лыш сын нар. 7 Һа рун һәм бө тен ха лык исе мен нән хез мәт итеп, ле ви ләр 
Оч ра шу ча ты рын да бө тен эш ләр не баш кар сын нар. 8 Алар, бө тен Ис ра ил хал кы исе-
мен нән Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итеп, ан да гы бар әй бер өчен җа вап лы бул сын нар 
һәм бар эш не баш кар сын нар. 9 Ле ви ләр не Һа рун һәм аның угыл ла ры ка ра ма гы на 
тап шыр – бө тен Ис ра ил ыруг ла рын нан Һа рун ның кул ас тын да алар бул сын. 10 Һа рун 
һәм аның угыл ла рын ру ха ни лар итеп бил ге лә. Алар ру ха ни лык ва зи фа ла рын тө гәл 
үтә сен нәр. Әгәр рөх сә те бул ма ган ке ше алар ны үти икән, аны үлем гә тап шы ры гыз.

11 Раб бы Му са га әйт те:
12 – Һәр ис ра и ли ха тын ның бе рен че бу лып ту ган уг лы уры ны на Мин Ис ра ил 

ыруг ла ры ара сын нан ле ви ләр не сай лап ал дым. Ле ви ләр – Ми не ке. 13 Чөн ки бе рен че 
бу лып ту ган нар ның ба ры сы да – Ми не ке. Ми сыр җи рен дә бе рен че бу лып ту ган ба-
ла лар ның һәм мә сен юк ит кән чак та, Мин ис ра и ли ләр нең ара сын да бе рен че бу лып 
ту у чы лар ның ба ры сын – ке ше ме ул, хай ван мы – Үзем өчен из ге лән дер дем. Алар 
Ми не ке бу лыр га ти еш. Мин – Раб бы.

Левиләрнеңвазифалары
14 Си най чү лен дә Раб бы Му са га әйт те:
15 – Ле ви ләр не гаи лә вә ка би лә лә ре бу ен ча са нап чык; бер ай лык ба ла лар дан 

баш лап, бар ча ир за тын исәп кә ал.
16 Раб бы әмер ит кән чә, Му са алар ны са нап чык ты. 17 Ле ви нең угыл ла ры: Гер шон, 

Ко һат һәм Ме ра ри. 18 Гер шон угыл ла ры: Либ ни, Шим гый һәм алар ның то кым на-
ры. 19 Ко һат угыл ла ры: Ам рам, Ис һар, Хеб рун, Уз зи ел һәм алар ның то кым на ры. 
20 Ме ра ри угыл ла ры: Мах ли, Му ши һәм алар ның то кым на ры. Ле ви ыру гы ның 
гаилә-кабиләләре әнә шу лар иде.

21 Гер шон нан Либ ни һәм Шим гый то кы мы бар лык ка кил де; алар – Гер шон ка-
би лә лә ре дер. 22 Гер шон то кы мын да, бер ай лык ба ла лар дан баш лап, ир за тын нан 
бар лы гы җи де мең биш йөз ке ше исәп лән де. 23 Гер шон то кы мы үзе нең ча тыр ла рын 
Из ге ча тыр ның ар тын да, көн ба тыш та ко рыр га ти еш иде. 24 Гер шон то кы мы ның 
баш лы гы Лә ил уг лы Элья саф бул ды. 25-26 Оч ра шу ча ты рын, аның кап ла вы чын, ча-
тыр га ке рү юлын кап лау чы пәр дә не һәм ча тыр бе лән смәз бәх не әй лән де реп ал ган 
ише гал ды пәр дә лә рен, ише гал ды кап ка сы на эле нә тор ган пәр дә не һәм бау лар ны, 
шу лай ук бар лык кирәк-яракларны сак лау бу ры чы Гер шон угыл ла ры на тап шы рыл ды.
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27 Ко һат тан Ам рам, Ис һар, Хеб рун һәм Уз зи ел то кым на ры бар лык ка кил де; 
алар – Ко һат ка би лә лә ре дер. 28 Ко һат то кы мын да, бер ай лык ба ла лар дан баш лап, 
ир за тын нан бар лы гы си гез мең ал ты йөз ке ше исәп лән де. Бо лар – Из ге бүл мә не 
сак лау чы лар. 29 Ко һат то кы мы үзе нең ча тыр ла рын Из ге ча тыр дан көнь як та ко рыр га 
ти еш иде. 30 Ко һат то кы мы ның баш лы гы Уз зи ел уг лы Эли са пан бул ды. 31 сАл ла һы 
сан ды гы, өс тәл, шәм дәл, мәз бәх ләр, хез мәт күр сәт кән дә кул ла ны ла тор ган Из ге 
бүл мә әс бап ла ры, пәр дә һәм бар лык кирәк-яраклар өчен алар җа вап лы бул ды. 
32 Ле ви ләр бе лән ру ха ни Һа рун уг лы Эл га зар җи тәк че лек ит те. Из ге урын ны сак лау 
өчен җа вап лы ке ше ләр аның кул ас тын да бул ды.

33 Ме ра ри дән Мах ли һәм Му ши то кы мы бар лык ка кил де; алар – Ме ра ри ка-
би лә лә ре дер. 34 Ме ра ри то кы мын да, бер ай лык ба ла лар дан баш лап, ир за тын нан 
бар лы гы ал ты мең ике йөз ке ше исәп лән де. 35 Ме ра ри то кы мы ның баш лы гы Аби-
ха ил уг лы Су ри ел бул ды. Алар үз лә ре нең ча тыр ла рын Из ге ча тыр ның төнь я гын да 
ур наш ты рыр га ти еш иде. 36-37 Ча тыр ның рам на рын, бо рыс ла рын, ба га на ла рын, 
ни гез лә рен һәм бар лык кирәк-яракларын, шу лай ук ише гал ды ның һәр ягын да гы 
ба га на ла рын, алар ның ни гез лә рен һәм ка зык ла рын, бау ла рын сак лау бу ры чы Ме-
ра ри угыл ла ры на тап шы рыл ды.

38 Му са, Һа рун һәм аның угыл ла ры үз ча тыр ла рын Оч ра шу ча ты ры ал ды на, 
аның көн чы гыш ка ка ра ган ягы на ур наш ты рыр га ти еш иде. Бар лык ис ра и ли ләр 
исе мен нән алар Из ге урын ны сак лау ва зи фа сын баш кар ды лар. Әгәр рөх сә те бул-
ма ган ке ше шул ва зи фа ны үтә сә, үлем гә тап шы ры лыр га ти еш иде. 39 Му са бе лән 
Һа рун, Раб бы әй т кән чә, ле ви ләр нең са нын ка би лә лә ре бу ен ча исәп кә ал ды лар. 
Ле ви ыру гын да, бер ай лык ба ла лар дан баш лап, ир за тын нан бар лы гы егер ме ике 
мең ке ше исәп лән де.

Исраилиләрнеңберенчебулыптуганбалаларыурыныналевиләрнеалу
40 Раб бы Му са га әйт те:
– Ис ра и ли ләр нең бе рен че бу лып ту ган ир за тын, бер ай лык ба ла лар дан баш лап, 

исәп кә ал һәм исем ле ген тө зе. 41 Мин – Раб бы. Ис ра и ли ләр нең бе рен че бу лып ту ган 
угыл ла ры уры ны на Ми ңа Ле ви ыру гын ае рып ал, шу лай ук ис ра и ли ләр нең бе рен че 
бу лып ту ган тер ле ге уры ны на да ле ви ләр нең тер ле ген Ми ңа ае рып ал.

42 Раб бы ни чек әмер ит кән бул са, Му са шу лай эш лә де: ис ра и ли ләр нең бе рен че 
бу лып ту ган ир зат ла рын исәп кә ал ды. 43 Ис ра ил дә, бер ай лык ба ла лар дан баш лап, 
ир за тын нан бар лы гы егер ме ике мең ике йөз җит меш өч ке ше исәп лән де.

44 Раб бы Му са га әйт те:
45 – Бе рен че бу лып ту ган бар лык Ис ра ил угыл ла ры уры ны на ле ви ләр не ал; 

ис ра и ли ләр нең тер ле ге уры ны на да ле ви ләр не кен ал. Мин – Раб бы, һәм ле ви ләр 
Ми не ке бул сын нар. 46 Ис ра и ли ләр нең бе рен че бу лып ту ган ир за ты ле ви ләр не-
кен нән ике йөз җит меш өч ке ше гә ар тык бул ды. Шу шы ике йөз җит меш өч ар тык 
ке ше өчен йо лым тү лә нер гә ти еш. 47 Ке ше ба шы на би шәр шә кыл* кө меш ал. Бер 

* 3:47 ...шәкыл...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Из ге йорт шә кы лы. (3:50, 7 нче бү-
лек тә, 18:16 да шул ук мәгъ нә дә.) 
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шә кыл да егер ме ге ра* исәп лә нә. 48 Ле ви ләр дән ар тык бул ган ис ра и ли ләр нең бе-
рен че ту ган на ры өчен йо лым бу ла рак җы ел ган әле ге кө меш не Һа рун га һәм аның 
угыл ла ры на бир.

49-50 Му са ар тык чык кан Ис ра ил угыл ла ры өчен бер мең өч йөз алт мыш биш шә-
кыл кө меш җый ды да, 51 Раб бы әмер ит кән чә, әле ге йо лым ны Һа рун га һәм аның 
угыл ла ры на бир де.

Коһатугылларыныңвазифасы

4 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
2 – Ле ви ыру гы ның Ко һат то кы мын ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча исәп кә 

ал. 3 Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә ярак лы, утыз яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган 
бар лык ир ләр не са нап чык.

4 Ко һат угыл ла ры ның хез мә те Оч ра шу ча ты ры ның иң из ге әй бер лә рен кай гыр-
ту дан гый ба рәт. 5 Юл га куз гал ган да, Һа рун һәм аның угыл ла ры, ча тыр га ке реп, 
Бо е рык лар сан ды гы ал дын да гы пәр дә не ал сын нар да шу ның бе лән сан дык ны 
кап ла сын нар. 6 Аның өс те нә диң гез фи ле ти ре сен нән эш лән гән яп ма яп сын нар, 
аны йон нан ту кыл ган зәң гәр җәй мә бе лән кап лап, кү тә реп йөр тә тор ган кол га-
ла рын үз уры ны на куй сын нар.

7 сИк мәк бү лә ге өс тә ле нә йон нан эш лән гән зәң гәр җәй мә яп сын нар, аның 
өс те нә савыт-саба һәм та бак лар ны, тә лин кә һәм сшә раб бү лә ге тәкъ дим итү 
ка сә лә рен куй сын нар. Да и ми ки те ре лә тор ган ик мәк өс тәл дә һәр ва кыт то рыр-
га ти еш. 8 Шу лар өс те нә кы зыл төс тә ге җәй мә яп сын нар; ан на ры диң гез фи ле 
ти ре сен нән эш лән гән яп ма бе лән кап лап, кү тә реп йөр тә тор ган кол га ла рын үз 
уры ны на куй сын нар.

9 Йон нан эш лән гән зәң гәр җәй мә бе лән шәм дәл не һәм аның як тыр т кыч ла рын, 
фил тә кыс кы чын, көл җыю улак ла рын, як тырт кыч ка са лы на тор ган зәй түн мае 
са выт ла рын яп сын нар. 10 Шәм дәл һәм аның бар лык кирәк-яракларын, диң гез фи ле 
ти ре сен нән эш лән гән яп ма бе лән кап лап, агач но сил ка өс те нә куй сын нар.

11 Ал тын мәз бәх* өс те нә йон нан эш лән гән зәң гәр җәй мә, ан на ры диң гез фи ле 
ти ре сен нән эш лән гән яп ма кап ла сын нар, кү тә реп йөр тә тор ган кол га ла рын үз 
уры ны на куй сын нар.

12 Из ге бүл мә дә хез мәт күр сәт кән дә кул ла ны ла тор ган бар лык нәр сә ләр не йон-
нан эш лән гән зәң гәр җәй мә гә төр сен нәр дә, диң гез фи ле ти ре сен нән эш лән гән 
яп ма бе лән кап лап, агач но сил ка өс те нә куй сын нар.

13 Һа рун һәм аның угыл ла ры мәз бәх не, кө лен нән та зар тып, җе те кы зыл җәй мә 
бе лән кап ла сын нар 14 һәм мәз бәх өс те нә кор бан ки те рел гән дә кул ла ны ла тор ган 
бар әй бер не – май лы көл җы е ла тор ган улак лар ны, чә неч ке ләр не, кө рәк ләр не, кан 
чәч рәт кән дә кул ла ны ла тор ган ка сә ләр не ур наш тыр сын нар һәм, шу лар ны диң гез 
фи ле ти ре сен нән эш лән гән яп ма бе лән кап лап, кү тә реп йөр тә тор ган кол га ла рын 
үз уры ны на куй сын нар.

* 3:47 Гера– 0,5 гр. 
* 4:11 Алтынмәзбәх– хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү өчен урын-корылма. 
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15 Юл га куз гал ган да, Һа рун һәм аның угыл ла ры Из ге бүл мә әй бер лә рен, аның 
бар лык кирәк-яракларын кап лап бе тер гәч, алар ны кү тә реп ба ру өчен, Ко һат 
угыл ла ры кил сен. Әм ма алар из ге әй бер ләр гә ка гы лыр га ти еш тү гел, ка гыл ган 
оч рак та, алар үлә чәк. Оч ра шу ча ты ры ның әй бер лә рен Ко һат угыл ла ры кү тә реп 
ба рыр га ти еш.

16 Як тыр т кыч лар өчен зәй түн мае, хуш ис ле су ма ла, да и ми ки те ре лә тор ган ик-
мәк бү лә ге, из ге лән де рү мае – Из ге ча тыр һәм аның эчен дә бул ган бар нәр сә, шу-
лай ук Из ге бүл мә һәм аның бар лык кирәк-яраклары ру ха ни Һа рун уг лы Эл га зар 
ка ра ма гы на тап шы рыл сын.

17 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
18 – Ле ви ыру гы ара сын нан Ко һат то кы мы ның юк ка чы гу ы на юл куй ма гыз. 

19 Алар иң из ге әй бер ләр гә якын ки леп үл мә сен, исән кал сын өчен, ме нә нәр сә 
эш лә гез: Һа рун һәм аның угыл ла ры, Из ге бүл мә эче нә ке реп, Ко һат угыл ла ры на 
нәр сә эш ләр гә һәм нәр сә не кү тә реп ба рыр га икән не аң ла тып бир сен нәр. 20 Из ге 
әй бер ләр гә яп ма кап ла ган ва кыт та, Ко һат нә се ле нә бу әй бер ләр гә якын ки лер гә 
һәм алар ны кү рер гә яра мый, югый сә алар үлә чәк.

Гершонугылларыныңвазифасы
21 Раб бы Му са га әйт те:
22 – Га и лә лә ре вә ка би лә лә ре бу ен ча Гер шон угыл ла рын да исәп кә ал. 23 Утыз 

яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган һәм Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә ярак лы ир-
ләр нең һәм мә сен исәп кә ал. 24 Хез мәт күр сәт кән дә һәм йөк та шы ган да, Гер шон 
то кы мы баш ка ра чак эш ләр: 25 алар ча тыр пәр дә лә рен, Оч ра шу ча ты ры бе лән аның 
кап ла вы чын, диң гез фи ле ти ре сен нән эш лән гән тыш кы кап ла выч ны, Оч ра шу 
ча ты ры на ке рү юлын кап лау чы пәр дә не, 26 ча тыр һәм мәз бәх не әй лән де реп ал ган 
ише гал ды пәр дә лә рен, ише гал ды кап ка сы на эле нә тор ган пәр дә не, бау лар ны һәм 
хез мәт баш кар ган да ки рәк ле бар нәр сә не та шыр га ти еш. Шун да гы бар лык эш ләр-
не Гер шон то кы мы үтә сен. 27 Гер шон угыл ла ры ның бө тен хез мә те – йөк та шу мы, 
баш ка эш ләр ме – Һа рун һәм аның угыл ла ры ның күр сәт мә се бе лән баш ка ры лыр га 
ти еш. Үз лә ре та шы ган әй бер ләр не алар үз лә ре сак ла сын. 28 Оч ра шу ча ты рын да Гер-
шон то кы мы ның эше әнә шун нан гый ба рәт. Үз лә ре нә йөк лән гән ва зи фа ны алар 
ру ха ни Һа рун уг лы Ита мар кү зәт че ле ген дә баш ка ра чак.

Мерариугылларыныңвазифасы
29 Ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча Ме ра ри угыл ла рын да исәп кә ал. 30 Утыз 

яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган һәм Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә ярак лы ир-
ләр нең һәм мә сен исәп кә ал. 31 Оч ра шу ча ты рын да алар ның хез мә те тү бән дә ге-
дән гый ба рәт: ча тыр ның рам на рын, бо рыс ла рын, ба га на ла рын һәм ни гез лә рен, 
32 ише гал ды ның һәр ягын да гы ба га на ла рын, ни гез лә рен, ка зык ла рын, бау ла рын 
һәм бар лык кирәк-яракны алар кү тә реп ба рыр га ти еш. Кем нең нәр сә кү тә реп ба-
ра сы тө гәл бил ге лән сен. 33 Оч ра шу ча ты рын да Ме ра ри то кы мы эше әнә шун нан 
гый ба рәт. Үз лә ре нә йөк лән гән ва зи фа ны алар ру ха ни Һа рун уг лы Ита мар кү зәт-
че ле ген дә баш ка ра чак.
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Левиләрнеңсанынисәпкәалу
34-35 Му са, Һа рун һәм җә мә гать баш лык ла ры утыз яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган һәм 

Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә ярак лы Ко һат угыл ла ры ның һәм мә сен ка би лә лә ре 
вә га и лә лә ре бу ен ча исәп кә ал ды лар. 36 Ка би лә лә ре бу ен ча исәп кә алын ган ке ше-
ләр нең са ны ике мең җи де йөз ил ле бул ды. 37 Ко һат то кы мын нан Оч ра шу ча ты рын да 
хез мәт итәр гә ти еш ле ке ше ләр нең го му ми са ны әнә шу ның ка дәр иде. Раб бы ның 
Му са га бир гән әме ре ни ге зен дә, Му са бе лән Һа рун алар ның са нын исәп кә ал ды.

38-39 Утыз яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган һәм Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә 
ярак лы Гер шон угыл ла ры ның һәм мә се ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча исәп кә 
алын ды. 40 Ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны ике 
мең ал ты йөз утыз бул ды. 41 Гер шон то кы мын нан Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр-
гә ти еш ле ке ше ләр нең го му ми са ны әнә шу ның ка дәр иде. Раб бы ның күр сәт мә се 
бу ен ча, алар ны Му са бе лән Һа рун исәп кә ал ды.

42-43 Утыз яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган һәм Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә 
ярак лы Ме ра ри угыл ла ры ның һәм мә се ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу ен ча исәп кә 
алын ды. 44 Ка би лә лә ре бу ен ча исәп кә алын ган нар ның са ны өч мең ике йөз ке-
ше бул ды. 45 Ме ра ри то кы мын нан исәп кә алын ган ке ше ләр нең го му ми са ны әнә 
шу ның ка дәр иде. Раб бы ның Му са га бир гән әме ре ни ге зен дә, Му са бе лән Һа рун 
алар ны исәп кә ал ды.

46 Му са, Һа рун һәм Ис ра ил баш лык ла ры ле ви ләр не ка би лә лә ре вә га и лә лә ре бу-
ен ча исәп кә ал ды. 47-48 Утыз яшь тән ил ле яшь кә чә бул ган һәм Оч ра шу ча ты рын да 
хез мәт итәр гә, аны кү тә реп йөр тер гә ярак лы ир ләр нең са ны си гез мең биш йөз сик-
сән ке ше бул ды. 49 Раб бы ның Му са га бир гән әме ре ни ге зен дә, Ле ви то кы мын нан 
һәр бер ке ше нең баш ка ра сы эше һәм кү тә реп ба ра сы йө ге тө гәл бил ге ләп ку ел ды. 
Раб бы Му са га әмер итү ен чә, алар ның ба ры сы исәп кә алын ды.

Нәҗесбулганнарныстаннанчитләштерүтурында

5 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр гә шу ны бо ер: йо гыш лы ти ре авы руы бул ган, бү лен де ге кил-

гән* һәм мә ет кә ка гы лып нә җес лән гән* ке ше ләр нең ба ры сын сстан нан сөр сен нәр. 
3 Стан ны нә җес лә мә сен өчен, ан дый лар ны – ир ке ше ме ул, хатын-кызмы – яны-
гыз дан сө ре гез, чөн ки ан да, ис ра и ли ләр ара сын да, Мин яшим.

4 Ис ра и ли ләр нәкъ шу лай эш лә де ләр дә: ан дый ке ше ләр не стан нан сөр де ләр. 
Раб бы Му са га ни чек әй т сә, ис ра и ли ләр шу лай эш лә де ләр.

Гаепөченйолымтүләүтурында
5 Раб бы Му са га әйт те:
6 – Ис ра и ли ләр гә шу ны җит кер: «Нин ди дә бул са ир яки ха тын икен че бер ке-

ше гә кар шы сгө наһ кыл са, әле ге адәм Раб бы га кар шы да гө наһ эш эш ли ди гән сүз, 

* 5:2 ...бүлендегекилгән...– Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 15. 
* 5:2 Нәҗес– ди ни мәгъ нә дә пыч рак, шак шы бу лу. 
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һәм ул га еп ле са на ла. 7 Әле ге ке ше кыл ган гө на һын та ныр га ти еш; ки тер гән зы я ны 
өчен шул ке ше гә йо лым тү лә сен һәм шу ңа йо лым бә я се нең биш тән бер өле шен дә 
куш сын. 8 Әгәр зы ян күр гән ке ше үл сә, һәм аның тү лә нә се йо лым ны ка бул итәр дәй 
якын ту га ны бул ма са, ул чак та йо лым Раб бы ны кы бу ла. Бу йо лым, гө наһ эш лә гән 
ке ше не гө наһ тан арын ды ру өчен би рел гән са рык тә кә сен нән тыш, ру ха ни га би ре-
лер гә ти еш. 9 Ис ра и ли ләр нең Раб бы га тәкъ дим ит кән бар лык из ге бү ләк лә ре – ру-
ха ни лар ны кы. 10 Ру ха ни ка бул итеп ал ган һәм мә бү ләк – ру ха ни ны кы; ру ха ни га 
нәр сә дә бул са бү ләк ит сә ләр, ул әй бер аңа ти еш ле».

Хатынныңтугрылыгынсынаутурында
11 Раб бы Му са га әйт те:
12 – Ис ра и ли ләр бе лән сөй лә шеп, шу ны бел дер: «Әгәр бер ха тын, хы я нәт итеп, 

ире нә туг ры лы гын боз са – 13 икен че ир аның бе лән якын лык кыл са, ә ире бу ту-
ры да бел мә сә, ягъ ни ха тын яше рен рә веш тә нә җес лән сә, һәм аңа кар шы ша һит 
та был ма са, һәм ха тын ның бу эше фаш ител мә сә, 14 әм ма нә җес лән гән ха тын ның 
ирен дә көн че лек ту са (яи сә көн че ир туг ры лы гын боз ма ган ха ты нын нан шик лә нә 
баш ла са), 15 бу ир үзе нең ха ты нын ру ха ни яны на алып ба рыр га ти еш. Ха ты ны өчен 
бү ләк итеп ул бер эфа* ар па оны ның ун нан бер өле шен алып бар сын. Әм ма аңа май 
да сал ма сын, өс те нә хуш ис ле сумала-майлар да куй ма сын, чөн ки бу – көн че лек 
өчен ик мәк бү лә ге, гө наһ ны фаш итә торган бү ләк.

16 Ру ха ни ул ха тын ны Раб бы ал ды на ки те реп бас ты рыр га ти еш. 17 Ру ха ни бал-
чык са выт ка из ге су һәм Из ге ча тыр эчен нән алын ган туф рак сал сын. 18 Ан на ры 
ха тын ны Раб бы ал ды на ки те реп бас тыр сын һәм чәч лә рен туз гыт сын, аның ку лы-
на гө наһ ны фаш итү че бү ләк не, ягъ ни көн че лек өчен ки те рел гән ик мәк бү лә ген 
тот тыр сын. Ру ха ни ку лын да исә ләгъ нәт ки те рә тор ган ачы су бул сын. 19 Ру ха ни, 
ха тын ны ант ит те реп: „Әгәр си нең бе лән бер кем якын лык кыл ма са, син нә җес-
лән мә гән һәм ире ңә хы я нәт ит мә гән бул саң, ләгъ нәт ки те рү че бу ачы су си ңа зы ян 
сал мас. 20-21 Әгәр син ире ңә хы я нәт ит кән һәм нә җес лән гән, си нең бе лән икен че 
ир якын лык кыл ган бул са... – дип әй т сен дә ләгъ нәт укы сын: – ...бо тың ны шиң-
де реп һәм кор са гың ны кү бен де реп, Раб бы си не үз хал кың ара сын да ка һәр ия се 
ит сен. 22 Һәм ләгъ нәт ки те рә тор ган бу су, си нең кор са гың ны кү бен де рү, бо тың ны 
шиң де рү өчен, эче ңә кер сен“. Ха тын: „Амин, амин“, – ди сен.

23 Шун нан соң ру ха ни, ләгъ нәт сүз лә рен кә газь гә язып, аны су да юсын. 24 Ләгъ нәт 
ки те рә тор ган әле ге ачы су ны ру ха ни ха тын га эчәр гә бир сен, һәм бу су, аның эче нә 
ке реп, ачы га зап лар ки тер сен. 25 Ру ха ни, көн че лек өчен ки те рел гән ик мәк бү лә ген 
ха тын ның ку лын нан ка бул итеп, Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке сен дә мәз бәх яны на 
алып кил сен. 26 Шун нан соң ик мәк бү лә ген нән, ис тә лек ле өлеш бу ла рак, бер уч 
ту ты рып алып, мәз бәх тә ян дыр сын, ә ха тын га су ны эчер сен. 27 Әгәр ха тын, ире нә 
хы я нәт итеп, нә җес лән гән бул са, ру ха ни эчәр гә бир гән ләгъ нәт ки те рү че су аның 
эче нә ке реп га зап ла я чак; аның кор са гы кү пе рә чәк, бо ты ши ңә чәк, һәм ул ха тын 

* 5:15 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
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үз хал кы ара сын да ка һәр ия се бу ла чак. 28 Әгәр ха тын нә җес лән мә гән, кер сез бул са, 
ул сау-сәламәт ка ла чак һәм ба ла лар ту ды ра ала чак.

29 Көн че лек ту рын да гы ка нун әнә шун дый. Ха тын үзе нең ире нә хы я нәт ит сә 
һәм нә җес лән сә, 30 яки ирен дә, шик ту ып, ха ты ны на ка ра та көн че лек хи се уян са, 
ул үзе нең ха ты нын Раб бы ал ды на ки те реп бас тыр сын. Ру ха ни исә бу ха тын бе лән 
ал да әй тел гән ка нун ни ге зен дә эш ит сен. 31 Шул оч рак та ир ке ше гө наһ тан азат 
бу ла чак, ха тын исә кыл ган гө на һы өчен җә за ала чак».

Нәзир*булутурында

6 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр бе лән сөй лә шеп, шу ны җит кер: «Әгәр бер ир яки ха тын нә-

зир бу лу өчен, ягъ ни үзен Раб бы га ба гыш лау өчен нә зер кыл са, 3 бу ке ше шә раб 
һәм ка ты эчем лек эчү дән ты е лыр га ти еш; шә раб сер кә сен дә, эчем лек сер кә сен 
дә авы зы на ал ма сын; бер нин ди йө зем су ын да эч мә сен, яңа өл гер гән һәм кип те-
рел гән йө зем җи ме шен дә аша ма сын. 4 Нә зир бул ган көн нә рен дә аңа йө зем нән 
әзер лән гән һич нин ди ри зык – хәт та йө зем нең ор лы гын яи сә ка бы гын да ашар га 
яра мый.

5 Нә зир бул ган көн нә рен дә аның ба шы на пә ке ка гы лыр га ти еш тү гел. Нә зер кы-
лып, үзен Раб бы га ба гыш ла ган көн нәр тә мам лан ган чы, ул из ге бу ла, шу ңа кү рә чә чен 
үс тер сен. 6 Раб бы га ба гыш лан ган көн нә рен дә, нә зир бу ла рак, мә ет яны на ки лер гә 
ти еш тү гел ул. 7 Ата сы, ана сы, ир яки кыз ту га ны үл сә, алар ның мә ет лә ре нә якын 
ки леп, үзен нә җес лә мә сен, чөн ки Ал ла һы га ба гыш ла ну ы ның бил ге се – ба шын да гы 
чәч лә ре. 8 Нә зир бул ган бар ча көн нә рен дә ул, из ге бу ла рак, Раб бы га ба гыш ла на.

9 Әгәр аның янын да ки нәт ке нә бе рәү үл сә, һәм шу ның бе лән нә зир үзе нең 
ба шын нә җес лә сә, җи ден че көн дә ул чә чен ал дыр сын, һәм шун нан пакь бу лыр. 
10 Ә си ге зен че көн не Оч ра шу ча ты ры ал ды на ру ха ни га ике ур ман кү гәр че не яки 
ике ба ла кү гәр чен ки тер сен. 11 Мә ет кә ка гыл ган нә зир не нә җес лек тән арын ды ру 
өчен, ру ха ни әле ге кош лар ның бер сен – сгө наһ йо лу кор ба ны, икен че сен сту ла ем 
ян ды ру кор ба ны итеп ки те рер гә ти еш. Һәм шул көн не ул үзе нең ба шын ка бат из-
ге лән де рер гә 12 һәм, нә зир лек көн нә рен яңа дан баш лар өчен, үзен ка бат Раб бы га 
ба гыш лар га ти еш; сга еп йо лу кор ба ны итеп, ул бер яшь лек тә кә бә рән ки тер сен. 
Аның элек ке нә зир лек көн нә ре буш ка ки тә, чөн ки Раб бы га ба гыш лан ган ул көн-
нә ре нә җес лән гән са на ла.

13 Нә зир өчен ка нун әнә шун дый. Раб бы га ба гыш лан ган көн нә ре тә мам лан гач, 
аны Оч ра шу ча ты ры ал ды на алып кил сен нәр. 14-15 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, 
ул ким че лек сез бер яшь лек тә кә бә рән, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, ким че лек сез бер 
яшь лек сау лык бә рән, ста ту лык кор ба ны итеп, ким че лек сез бер са рык тә кә се, зәй-
түн мае ку шыл ган сый фат лы бо дай онын нан пе шер гән бер кәр зин тө че кү мәч һәм 
май лы тө че көл чә ләр бе лән бер гә ик мәк вә шә раб бү ләк лә рен Раб бы га ки тер сен.

16 Ру ха ни, бу бү ләк ләр не Раб бы хо зу ры на алып ки леп, гө наһ йо лу һәм ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны ки тер сен. 17 Са рык тә кә сен ул, кәр зин гә са лын ган тө че ик мәк ләр 

* Нәзир– үзен Ал ла һы га ба гыш ла ган ке ше. 
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бе лән бер гә, та ту лык кор ба ны итеп, Раб бы га тәкъ дим ит сен; шу лай ук ик мәк вә 
шә раб бү лә ген дә тәкъ дим ит сен.

18 Шун нан соң нә зир бул ган ке ше Оч ра шу ча ты ры ал дын да үзе нең чә чен кы рып 
алыр га һәм шул чә чен та ту лык кор ба ны ас тын да гы ут ка атар га ти еш.

19 Нә зир үзе нең чә чен кыр ган нан соң, са рык тә кә се нең пе ше рел гән ка лак сө я-
ген һәм кәр зин нән бер тө че ик мәк бе лән бер тө че көл чә не ру ха ни аның ку лы на 
тот тыр сын. 20 Ру ха ни шу лар ны Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке сен. Әле ге бү ләк ләр, 
из ге са на лып, кү тә реп сел ке гән түш ите һәм тәкъ дим ител гән бот ите – ру ха ни ның 
өле ше. Шун нан соң нә зир гә шә раб эчәр гә рөх сәт ите лә.

21 Нә зер кы лып, үзен Раб бы га ба гыш ла ган ке ше ту рын да гы ка нун әнә шун дый. 
Раб бы га бү ләк не ул бир гән нә зе ре нә ка рап ки тер сен, ә шун нан ар ты гын үзе те лә-
гән чә бир сен. Әй т кән нә зе рен ул нә зир лек ка ну ны на ни гез лә неп үтә сен».

Исраилиләргәфатиха
22 Раб бы Му са га бо лай ди де:
23 – Һа рун га һәм аның угыл ла ры на әйт: «Ис ра и ли ләр гә ме нә мон дый сүз ләр 

бе лән из ге те ләк те лә гез:
24 „Раб бы си ңа фа ти ха сын бир сен

һәм си не сак ла сын!
25 Раб бы Үзе нең йөз ну ры бе лән си не бал кыт сын

һәм си ңа шәф кать ит сен!
26 Раб бы си ңа йө зе бе лән бо рыл сын

һәм си ңа имин лек бир сен!“»

27 Ми нем исем не атап, алар шу лай до га кыл сын нар, һәм Мин алар га фа ти хам ны 
би рер мен.

Изгечатырныизгеләштерүһәмыругбашлыкларыныңбүләкләре

7 1 Из ге ча тыр ны ко рып бе тер гән нән соң, Му са ча тыр ны һәм аның бар лык кирәк-
яракларын, мәз бәх не һәм аның бар лык әс бап ла рын май сөр теп из ге лән дер де. 

2 Шун нан соң ха лык са нын алу өчен җа вап лы бул ган Ис ра ил җи тәк че лә ре, ягъ ни 
гаи лә баш лык ла ры, ыруг баш ла ры, бү ләк ләр алып кил де ләр. 3 Раб бы га бү ләк кә 
алар өс те ябу лы ал ты олау һәм ун и ке үгез – һәр ыруг баш лы гын нан бер үгез һәм 
ике баш лык тан бер олау алып ки леп, Из ге ча тыр кар шы на куй ды лар.

4 Раб бы Му са га әйт те:
5 – Син бу бү ләк ләр не ал, алар Оч ра шу ча ты рын да хез мәт баш ка ру өчен ки рәк 

бу ла чак. Алар ны, һәр бер се нең баш кар ган хез мә те нә ка рап, ле ви ләр гә бир.
6 Шун нан соң Му са олау лар ны һәм үгез ләр не ле ви ләр гә бир де. 7-8 Ике олау һәм 

дүрт үгез не, баш кар ган хез мәт лә ре нә ка рап, Гер шон угыл ла ры на һәм дүрт олау бе лән 
си гез үгез не, баш кар ган хез мәт лә ре нә ка рап, Ме ра ри угыл ла ры на тап шыр ды. Алар 
ру ха ни Һа рун уг лы Ита мар кү зә түе ас тын да эш лә де ләр. 9 Әм ма Ко һат угыл ла ры на 
бер нәр сә дә бир мә де, чөн ки алар, ча тыр ның из ге әй бер лә ре өчен җа вап лы бу лып, 
шул әй бер ләр не җил кә лә рен дә кү тә реп йөр тә иде ләр.
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10 Мәз бәх кә май сөр тел гән нән соң, Ис ра ил җи тәк че лә ре, мәз бәх не из ге лән де-
рер өчен, бү ләк ләр алып кил де ләр һәм үз бү ләк лә рен мәз бәх ал ды на куй ды лар. 
11 Раб бы Му са га әйт те:

– Мәз бәх не из ге лән де рер өчен, җи тәк че ләр, чи рат ла шып, һәр кем үзе нең кө нен-
дә бү ләк лә рен ки тер сен.

12 Бе рен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Яһү дә ыру гын нан Ам ми на даб уг лы Нах шон 
алып кил де. 13 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл авыр лы-
гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш ка сә – бу 
са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый фат лы бо дай 
оны са лын ган иде; 14 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл авыр лы гын да гы 
бер ал тын са выт; 15 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, бер са рык тә кә се 
һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 16 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә тә кә се; 17 та ту лык 
кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер яшь лек биш тә кә 
бә рән. Ам ми на даб уг лы Нах шон алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

18 Икен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Исәс хәр ыру гы ның баш лы гы Су ар уг лы 
Не та нел алып кил де. 19 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл 
авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш 
ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый-
фат лы бо дай оны са лын ган иде; 20 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 21 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, 
бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 22 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә 
тә кә се; 23 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер 
яшь лек биш тә кә бә рән. Су ар уг лы Не та нел алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

24 Өчен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Зә бу лун ыру гы ның баш лы гы Хе лон уг лы Эли аб 
алып кил де. 25 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл авыр лы-
гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш ка сә – бу 
са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый фат лы бо дай 
оны са лын ган иде; 26 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл авыр лы гын да гы 
бер ал тын са выт; 27 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, бер са рык тә кә се 
һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 28 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә тә кә се; 29 та ту лык 
кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се һәм бер яшь лек биш 
тә кә бә рән. Хе лон уг лы Эли аб алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

30 Дүр тен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Ру бин ыру гы ның баш лы гы Ше дур уг лы 
Эли сур алып кил де. 31 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл 
авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш 
ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый-
фат лы бо дай оны са лын ган иде; 32 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 33 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, бер 
са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 34 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә тә-
кә се; 35 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се һәм бер 
яшь лек биш тә кә бә рән. Ше дур уг лы Эли сур алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

36 Би шен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Ши мун ыру гы ның баш лы гы Су ри шад дай 
уг лы Ше лу ми ел алып кил де. 37 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз 



210

Сан нар 7

шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер 
кө меш ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл-
ган сый фат лы бо дай оны са лын ган иде; 38 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун 
шә кыл авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 39 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез 
бо зау, бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 40 гө наһ йо лу кор ба ны өчен 
бер кә җә тә кә се; 41 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә 
тә кә се, бер яшь лек биш тә кә бә рән. Су ри шад дай уг лы Ше лу ми ел алып кил гән 
бү ләк ләр әнә шу лар иде.

42 Ал тын чы көн не үзе нең бү ләк лә рен Гәд ыру гы ның баш лы гы Де гу ил уг лы Элья-
саф алып кил де. 43 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл авыр лы-
гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш ка сә – бу 
са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый фат лы бо дай 
оны са лын ган иде; 44 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл авыр лы гын да гы 
бер ал тын са выт; 45 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, бер са рык тә кә се 
һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 46 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә тә кә се; 47 та ту лык 
кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер яшь лек биш тә кә 
бә рән. Де гу ил уг лы Элья саф алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

48 Җи ден че көн не үзе нең бү ләк лә рен Эф ра им ыру гы ның баш лы гы Ам ми һуд уг лы 
Эли ша ма алып кил де. 49 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл 
авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш 
ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый-
фат лы бо дай оны са лын ган иде; 50 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 51 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, 
бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 52 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә-
җә тә кә се; 53 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, 
бер яшь лек биш тә кә бә рән. Ам ми һуд уг лы Эли ша ма алып кил гән бү ләк ләр әнә 
шу лар иде.

54 Си ге зен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Ме наш ше ыру гы ның баш лы гы Пе даһ сур 
уг лы Гә мә ли ил алып кил де. 55 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз 
шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер 
кө меш ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл-
ган сый фат лы бо дай оны са лын ган иде; 56 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун 
шә кыл авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 57 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез 
бо зау, бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 58 гө наһ йо лу кор ба ны өчен 
бер кә җә тә кә се; 59 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә 
тә кә се, бер яшь лек биш тә кә бә рән. Пе даһ сур уг лы Гә мә ли ил алып кил гән бү ләк-
ләр әнә шу лар иде.

60 Ту гы зын чы көн не үзе нең бү ләк лә рен Бень я мин ыру гы ның баш лы гы Ги де о-
ни уг лы Аби дан алып кил де. 61 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз 
шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер 
кө меш ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган 
сый фат лы бо дай оны са лын ган иде; 62 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 63 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, 
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бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 64 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә 
тә кә се; 65 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер 
яшь лек биш тә кә бә рән. Ги де о ни уг лы Аби дан алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

66 Унын чы көн не үзе нең бү ләк лә рен Дан ыру гы ның баш лы гы Ам ми шад дай уг лы 
Ахи гы зыр алып кил де. 67 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл 
авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш 
ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый-
фат лы бо дай оны са лын ган иде; 68 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 69 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, 
бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 70 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә 
тә кә се; 71 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер 
яшь лек биш тә кә бә рән. Ам ми шад дай уг лы Ахи гы зыр алып кил гән бү ләк ләр әнә 
шу лар иде.

72 Ун бе рен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Ашер ыру гы ның баш лы гы Өх рән уг лы 
Па ги ел алып кил де. 73 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл 
авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш 
ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый-
фат лы бо дай оны са лын ган иде; 74 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 75 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, 
бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 76 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә 
тә кә се; 77 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер 
яшь лек биш тә кә бә рән. Өх рән уг лы Па ги ел алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

78 Ун и кен че көн не үзе нең бү ләк лә рен Нәп та ли угыл ла ры ның баш лы гы Энан уг-
лы Ахи ра алып кил де. 79 Аның бү ләк лә ре шун нан гый ба рәт иде: йөз утыз шә кыл 
авыр лы гын да гы бер кө меш тә лин кә, җит меш шә кыл авыр лы гын да гы бер кө меш 
ка сә – бу са выт лар ның ике се нә дә ик мәк бү лә ге өчен зәй түн мае ку шыл ган сый-
фат лы бо дай оны са лын ган иде; 80 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун шә кыл 
авыр лы гын да гы бер ал тын са выт; 81 ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен бер үгез бо зау, 
бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек тә кә бә рән; 82 гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер кә җә 
тә кә се; 83 та ту лык кор ба ны өчен ике үгез, биш са рык тә кә се, биш кә җә тә кә се, бер 
яшь лек биш тә кә бә рән. Энан уг лы Ахи ра алып кил гән бү ләк ләр әнә шу лар иде.

84 Май сөр т кән нән соң, мәз бәх не из ге лән дер гән дә, Ис ра ил баш лык ла ры алып 
кил гән бү ләк ләр шун нан гый ба рәт иде: ун и ке кө меш тә лин кә, ун и ке кө меш ка сә, 
ун и ке ал тын са выт; 85 һәр кө меш тә лин кә нең авыр лы гы – йөз утыз, һәр кө меш 
ка сә нең авыр лы гы җит меш шә кыл бу лып, кө меш нең го му ми авыр лы гы ике мең 
дүрт йөз шә кыл га тиң ләш те; 86 хуш ис ле сумала-майлар са лын ган ун и ке ал тын 
са выт: һәр са выт ның авыр лы гы ун шә кыл бу лып, ун и ке ал тын са выт ның го му ми 
авыр лы гы йөз егер ме шә кыл га тиң ләш те. 87 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен ун и ке 
үгез бо зау, ун и ке са рык тә кә се, бер яшь лек ун и ке тә кә бә рән һәм шу лар бе лән бер-
гә ик мәк бү лә ге; гө наһ йо лу кор ба ны өчен ун и ке кә җә тә кә се; 88 та ту лык кор ба ны 
өчен егер ме дүрт үгез, алт мыш са рык тә кә се, алт мыш кә җә тә кә се һәм бер яшь лек 
алт мыш тә кә бә рән. Май сөр т кән нән соң, мәз бәх не из ге лән де рү өчен ки те рел гән 
бү ләк ләр әнә шу лар иде.
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89 Раб бы бе лән сөй лә шер өчен Оч ра шу ча ты ры на кер гән дә, Му са Бо е рык лар 
сан ды гы ның кап ка чы өс тен дә ге ике ске ру бим ара сын нан кил гән та выш ны ише тә 
иде. Раб бы шу лай Му са бе лән сөй лә шә иде.

Яктырткычлартурында

8 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Һа рун бе лән сөй лә шеп, шу ны җит кер: «Җи де як тыр т кыч ны шәм дәл гә ур-

наш тыр ган да, алар ның ну ры шәм дәл ал ды на тө шәр лек итеп эш лә».
3 Һа рун шу лай эш лә де дә: як тыр т кыч лар ны, Раб бы  Му са га әмер ит кән чә, ну ры 

шәм дәл ал ды на тө шәр лек итеп ур наш тыр ды. 4 Раб бы Му са га күр сәт кән чә эш лән-
гән шәм дәл ас тан алып өс тә ге чә чәк лә ре нә ка дәр ал тын нан чү кеп ясал ган иде.

Левиләрнеисраилиләрдәнаерутурында
5 Раб бы Му са га әйт те:
6 – Ис ра и ли ләр ара сын нан ле ви ләр не ае рып ал да йо ла га ту ры ки те реп пакь лә. 

7 Алар ны па кь ләү өчен, ме нә нәр сә эш лә: өс лә ре нә па кь ләү суы сип, ә левиләр, 
үз лә ре нең бар җи рен пә ке бе лән кы рып, ки ем нә рен юсын нар – шун нан алар пакь 
бу лыр лар. 8 Ан на ры бер үгез бо зау, шу лай ук ик мәк бү лә ге бу ла рак зәй түн мае ку шыл-
ган сый фат лы бо дай оны ки тер сен нәр; син исә гө наһ йо лу кор ба ны өчен баш ка бер 
үгез бо зау алып кил. 9 Һәм ле ви ләр не Оч ра шу ча ты ры ал ды на туп лап, бө тен Ис ра ил 
хал кын ча кы рып ки тер. 10 Ле ви ләр не Раб бы ал ды на алып кил дә, ис ра и ли ләр алар 
өс те нә кул ла рын куй сын нар, 11 һәм, Ис ра ил угыл ла ры Раб бы кар шын да кү тә реп 
сел ке гән бү ләк лә рен Раб бы га ба гыш ла ган ке бек, Һа рун ле ви ләр не Раб бы га ба гыш-
ла сын. Шун нан соң ле ви ләр Раб бы га хез мәт күр сә тү өчен әзер бу лыр лар. 12 Ле ви ләр 
үгез бо зау лар ның ба шы на кул ла рын куй гач, ле ви ләр не гө наһ ла рын нан арын ды ру 
өчен, үгез нең бер сен – гө наһ йо лу кор ба ны итеп, икен че сен Раб бы га ба гыш лан ган 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп ки тер. 13 Һа рун һәм аның угыл ла ры кар шы на ле ви-
ләр не ки те реп бас тыр да, кү тә реп сел ке гән бү ләк ке бек, Раб бы га ба гыш ла. 14 Әнә 
шул рә веш ле, ле ви ләр не ис ра и ли ләр дән ае рып ал – алар Ми не ке бу лыр га ти еш.

15 Ле ви ләр не пакь лә гән нән һәм, кү тә реп сел ке гән бү ләк ке бек, Раб бы га ба гыш-
ла ган нан соң, хез мәт итәр өчен, алар Оч ра шу ча ты ры яны на ки лә ала лар. Ле ви-
ләр – ис ра и ли ләр ара сын нан ту лы сын ча Ми ңа тап шы рыл ган зат лар. 16 Ис ра ил 
ха тын на ры ның бе рен че бу лып ту ган угыл ла ры уры ны на ал дым Мин алар ны. 
17 Ис ра ил то кы мын да бе рен че бу лып ту ган ир кәк за ты – ке ше ме ул, тер лек ме – 
Ми не ке. Чөн ки ми сыр лы лар ның бе рен че бу лып ту ган ир ба ла ла рын юк ит кән дә, 
исраилиләрнекен Мин Үзем өчен ае рып ал дым. 18 Хә зер исә бе рен че бу лып ту ган 
ис ра и ли ләр уры ны на Мин ле ви ләр не ал дым. 19 Ис ра и ли ләр ара сын нан ае рып 
алып, ле ви ләр не Мин Һа рун һәм аның угыл ла ры ка ра ма гы на тап шыр дым. Ле ви-
ләр ис ра и ли ләр исе мен нән Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр гә, алар ха кы на гө наһ 
йо лу кор ба ны ки те рер гә, ис ра и ли ләр не Из ге ча тыр га якынлашудан – бәла-казага 
та ру дан сак лар га ти еш.

20 Ле ви ләр ха кын да Раб бы Му са га ни чек әмер ит сә, Му са, Һа рун һәм бө тен Ис ра-
ил хал кы нәкъ шу лай эш лә де. 21 Ле ви ләр, чис та ры нып, кием-салымнарын юды лар. 
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Һа рун алар ны, кү тә реп сел ке гән бү ләк не ба гыш ла ган ке бек, Раб бы га ба гыш ла ды 
һәм, алар ны па кь ләү өчен, гө наһ тан арын ды ру йо ла сын баш кар ды. 22 Шун нан соң 
ле ви ләр Һа рун һәм аның угыл ла ры кү зә түе ас тын да Оч ра шу ча ты ры бе лән бәй ле 
хез мәт кә ке реш те ләр. Ле ви ләр ха кын да Раб бы Му са га ни чек әмер ит сә, ис ра и ли-
ләр нәкъ шу лай эш лә де.

23 Раб бы Му са га әйт те:
24 – Ле ви ләр ха кын да гы ка гый дә ме нә шун дый: яше егер ме биш тән уз ган ле ви ләр 

Оч ра шу ча ты рын да үз лә ре нә тап шы рыл ган хез мәт не баш ка рыр га ти еш ләр. 25 Ил ле 
яшь тул гач, алар, хез мәт итү дән тук тап, эш лә мә сен нәр. 26 Оч ра шу ча ты рын да хез-
мәт итү че ту ган на ры на алар яр дәм итәр гә мөм кин нәр, әм ма үз лә ре эш лә мә сен нәр. 
Ле ви ләр нең хез мәт ва зи фа ла рын бил ге лә гән дә, әнә шу лай эш лә.

Котылубәйрәметурындаөстәмәкагыйдәләр

9 1 Ис ра и ли ләр Ми сыр җи рен нән чык кан нан соң, икен че ел ның бе рен че аен да 
Си най чү лен дә Раб бы Му са га әйт те:

2-3 – Ис ра и ли ләр сКо ты лу бәй рә мен бил ге лән гән ва кыт та – бе рен че ай ның ун-
дүр тен че кө нен дә кич бе лән бар лык канун-кагыйдәләренә ту ры ки те реп бил ге ләп 
үт сен нәр.

4 Му са ис ра и ли ләр гә Ко ты лу бәй рә мен уз ды рыр га куш ты, 5 һәм алар бе рен че 
ай ның ун дүр тен че кө нен дә ки чен Си най чү лен дә Ко ты лу бәй рә мен бил ге ләп үт-
те ләр. Раб бы Му са га ни чек әмер ит сә, ис ра и ли ләр нәкъ шу лай эш лә де ләр.

6 Әм ма ара дан кай бе рәү ләр, үл гән ке ше нең мә е те нә ка гы лып нә җес лә нү сә-
бәп ле, ул көн не бәй рәм итә ал ма ды лар. Алар, шул көн не үк Му са бе лән Һа рун 
яны на ки леп:

7 – Үл гән ке ше нең мә е те нә ка гы лып, без нә җес лә ндек, әм ма ни өчен без не бил-
ге лән гән ва кыт та ис ра и ли ләр бе лән бер гә Раб бы га бү ләк тәкъ дим итү дән мәх рүм 
кыл ды гыз? – ди де ләр.

8 Му са алар га:
– Тук та гыз, баш та мин сез нең хак та Раб бы ның нәр сә әмер итә сен бе ле шим, – ди де.
9 Раб бы Му са га әйт те:
10 – Ис ра и ли ләр гә әйт: «Әгәр сез үзе гез яки нә сел ва рис ла ры гыз дан бе рәр се 

мә ет кә ка гы лып нә җес лә нә яи сә озак ва кыт юл да бу ла икән, ан дый ке ше ләр дә 
Ко ты лу бәй рә мен дә кат на ша ала. 11 Ан дый ке ше ләр Ко ты лу бәй рә мен икен че 
ай ның ун дүр тен че кө нен дә кич бе лән бил ге ләп үт сен нәр. Алар тә кә бә рән бе-
лән тө че ик мәк ләр һәм ачы үлән нәр аша сын нар 12 һәм ул азык лар ның бер сен дә 
икен че көн нең ир тә се нә кал дыр ма сын нар, тә кә бә рән нең сө як лә рен сын дыр-
ма сын нар. Ко ты лу бәй рә мен алар бө тен шар т ла ры на ки те реп уз ды рыр га ти еш. 
13 Ә ин де нә җес лән мә гән һәм юл да бул ма ган ке ше, Ко ты лу бәй рә мен бил ге ләп 
үт мә сә, үз хал кы ара сын нан юк ка чы га ры ла чак, чөн ки ул ти еш ле ва кыт та Раб бы-
га бү ләк ки тер мә гән са на ла; үзе нең гө на һы өчен ул җә за ала чак. 14 Сез нең ара да 
яшәү че кил ме шәк Ко ты лу бәй рә мен үт кә рер гә те лә сә, бәй рәм гә ка гы лыш лы 
бө тен канун-кагыйдәләрне үтәр гә ти еш. Кил ме шәк ләр өчен дә, җир ле ке ше ләр 
өчен дә ка нун бер бул сын».
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Изгечатырөстендәгеболыт
15 Ша һит лык ча ты ры, ягъ ни Из ге ча тыр ко рыл ган көн не аны бо лыт кап лап ал ды, 

ә кич тән алып ир тән гә ка дәр ча тыр өс тен дә ут-ялкын янып тор ган ке бек бул ды. 
16 Бу хәл һа ман шу лай дә вам ит те: көн дез ча тыр ны бо лыт кап лап тор ды, ә төн лә 
ут ян ган ке бек бул ды. 17 Бо лыт Из ге ча тыр өс тен нән кү тә рел гән дә, ис ра и ли ләр 
юл га куз га ла, бо лыт тук та ган урын да исә ча тыр ла рын ко рып ял итә иде ләр. 18 Ис-
ра и ли ләр Раб бы күр сәт мә се бу ен ча юл га чык ты лар һәм Аның күр сәт мә се бу ен ча 
ча тыр ла рын ко рып ял ит те ләр. Бо лыт ча тыр өс тен дә тук тап тор ган ва кыт та, алар 
да куз гал ма ды лар. 19 Бо лыт ча тыр өс тен дә озак тор ган ва кыт та, ис ра и ли ләр дә, Раб-
бы әме рен үтәп, юл га чык ма ды лар. 20 Кай ва кыт бо лыт ча тыр өс тен дә бер ни чә көн 
тор ды. Мон дый оч рак та ис ра и ли ләр дә Раб бы күр сәт мә се бу ен ча тук тап тор ды лар. 
Юл га алар Раб бы күр сәт мә се бу ен ча куз гал ды лар. 21 Кай ва кыт бо лыт ча тыр өс тен дә 
кич тән алып ир тән гә ка дәр ге нә тор ды, һәм ир тә бе лән кү тә ре лә баш лау га, алар 
да юл га чык ты лар. Бо лыт кай чан кү тә рел сә, – көн дез бу ла мы ул, төн лә ме, – ха-
лык та юл га куз гал ды. 22 Ча тыр өс тен дә бо лыт күп ме тор са, – ике көн, бер ай яки 
бер ел мы, – ис ра и ли ләр дә шун да тук тап тор ды лар һәм юл га чык ма ды лар, ә ин де 
бо лыт кү тә ре лү гә, алар юл га чык ты лар. 23 Раб бы күр сәт мә се бу ен ча, алар тук тап 
тор ды лар һәм, Аның күр сәт мә се бу ен ча, юл га чык ты лар. Ис ра и ли ләр, шу шы лай 
итеп, Раб бы ның Му са аша бир гән әме рен үтә де ләр.

Көмешбыргылартурында

10 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ха лык ны бер гә җыю һәм юл га куз га лу өчен, ике кө меш быр гы чү кеп 

ясат. 3 Быр гы лар кыч кыр т кан ва кыт та, бө тен ха лык си нең ян га – Оч ра шу ча ты-
ры ал ды на җы е лыр. 4 Бер ге нә быр гы кыч кыр т са, си нең ян га җи тәк че ләр, ягъ ни 
Ис ра ил нең гас кәр баш ла ры җы е лыр. 5 Быр гы лар хә веф ле аваз са лу га, көн чы гыш 
та раф та стан бу лып ур наш кан ыруг лар куз га лып ки тәр. 6 Куз га лу ту рын да икен че 
мәр тә бә кыч кыр т кан да, көнь як та раф та ур наш кан ыруг лар куз га лып ки тәр. Юл га 
куз га лу ту рын да быр гы лар ның хә веф ле ава зы хә бәр итәр. 7 Җы е лыш җы яр га ки рәк 
бул ган да, быр гы кыч кыр ты гыз, лә кин аның та вы шы хә веф ле бул ма сын.

8 Быр гы лар ны Һа рун угыл ла ры, ягъ ни ру ха ни лар кыч кыр тыр га ти еш. Бу сез нең 
өчен нә сел дән нә сел гә кү чеп ки лә тор ган мәң ге лек ка гый дә. 9 Сез гә һө җүм итү-
че дош ман га кар шы үз җи ре гез дә су гыш ка чык кан да, куз га лу ту рын да быр гы лар 
кыч кыр ты гыз. Шул чак та сез Раб бы Ал ла гыз та ра фын нан ис кә алы ныр сыз һәм 
дош ман на ры гыз дан ко ты лып ка лыр сыз. 10 Шат лык лы көн нә ре гез дә һәм бил ге лән-
гән бәй рәм нә ре гез дә, яңа ай ту ган көн нәр дә, ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор бан-
на ры гыз ны тәкъ дим ит кән дә, быр гы лар уй на ты гыз – үзе гез ту рын да Ал ла һы ның 
исе нә тө ше рү бу лыр. Мин – Раб бы, сез нең Ал ла гыз.

ИсраилиләрнеңСинайчүленнәнкитүе
11 Икен че ел ның икен че аен да, ай ның егер мен че кө нен дә Ша һит лык ча ты ры 

өс тен нән бо лыт кү тә рел де, 12 һәм ис ра и ли ләр, Си най чү лен нән куз га лып ки теп, 
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бер урын нан икен че урын га күчә-күчә, юл ла рын дә вам ит те ләр. Ни һа ять, бо лыт 
Па ран чү ле нә җи теп тук тап кал ды. 13 Раб бы ның Му са аша бир гән әме ре ни ге зен дә, 
бе рен че тап кыр юл га чы гу ла ры иде бу.

14 Бе рен че бу лып төр кем нәр гә бү лен гән Яһү дә ыру гы үзе нең бай ра гы ас тын-
да куз га лып кит те. Яһү дә ыру гы ның гас кәр ба шы Ам ми на даб уг лы Нах шон иде. 
15 Исәс хәр ыру гы ның гас кәр ба шы Су ар уг лы Не та нел иде. 16 Зә бу лун ыру гы ның 
гас кәр ба шы Хе лон уг лы Эли аб иде. 17 Из ге ча тыр сү теп алын ган нан соң, Гер шон 
һәм Ме ра ри угыл ла ры, ча тыр ны кү тә реп, юл га чык ты лар.

18 Ан на ры төр кем нәр гә бү лен гән Ру бин ыру гы үзе нең бай ра гы ас тын да куз га лып 
кит те. Ру бин ыру гы ның гас кәр ба шы Ше дур уг лы Эли сур иде. 19 Ши мун ыру гы ның 
гас кәр ба шы Су ри шад дай уг лы Ше лу ми ел иде. 20 Гәд ыру гы ның гас кәр ба шы Де гу ил 
уг лы Элья саф иде. 21 Алар дан соң, из ге әй бер ләр не кү тә реп, Ко һат то кы мы юл га чык-
ты. Алар яңа урын га ки леп җит кән дә, Из ге ча тыр ин де ко рыл ган бу лыр га ти еш иде.

22 Ан нан соң төр кем нәр гә бү лен гән Эф ра им ыру гы үзе нең бай ра гы ас тын да 
куз га лып кит те. Эф ра им ыру гы ның гас кәр ба шы Ам ми һуд уг лы Эли ша ма иде. 
23 Ме наш ше ыру гы ның гас кәр ба шы Пе даһ сур уг лы Гә мә ли ил иде. 24 Бень я мин 
ыру гы ның гас кәр ба шы Ги де о ни уг лы Аби дан иде.

25 Иң ахыр дан төр кем нәр гә бү лен гән Дан ыру гы үзе нең бай ра гы ас тын да куз га-
лып кит те. Дан ыру гы ның гас кәр ба шы Ам ми шад дай уг лы Ахи гы зыр иде. 26 Ашер 
ыру гы ның гас кәр ба шы Өх рән уг лы Па ги ел иде. 27 Нәп та ли ыру гы ның гас кәр ба шы 
Энан уг лы Ахи ра иде. 28 Төр кем нәр гә бү лен гән ис ра и ли ләр нең юл га чы гу тәр ти бе 
әнә шун дый иде.

29 Му са үзе нең кайнатасына – мидь я ни Ре гу ил уг лы Хо баб ка:
– Раб бы быз: «Сез гә би рер мен», – дип вәгъ дә ит кән җир ләр гә ба рыр га чы га быз; 

син дә без нең бе лән бар, си ңа мө нә сә бәт ях шы бу лыр; Раб бы Ис ра ил гә күп ях шы-
лык лар вәгъ дә итә, – ди де.

30 Әм ма Хо баб аңа әйт те:
– Бар мыйм мин, үз җи ре мә, ту ган хал кым яны на кай там.
31 Му са исә аңа:
– Таш лап кит мә без не, син бит чүл дә ча тыр лар ны кайда ко рыр га ки рәк ле ген 

бе лә сең, без гә күз-колак бу лыр сың. 32 Без нең бе лән бер гә бар саң, Раб бы ның без гә 
күр сә тә чәк бар лык ях шы лык ла рын си нең бе лән бү ле шер без, – ди де.

33 Ис ра и ли ләр, Раб бы та вын нан ки теп, өч көн буе юл да бул ды лар, һәм шул өч 
көн дә ва мын да, алар га ял итәр урын ны күр сә тер өчен, Раб бы ның Ки ле шү сан ды-
гы алар ал дын нан бар ды. 34 Тук та ган урын на рын нан куз га лып кит кән ва кыт та, 
Раб бы ның бо лы ты көн дез алар өс тен дә бул ды.

35 Ал ла һы сан ды гы юл га чык кан са ен, Му са:
«Әй Раб бы, кү тә рел!
Дош ман на рың та ра лып бет сен,
Си не өнә мәү че ләр ал дың нан ка чып кит сен!» – дип әй тә иде.

36 Ал ла һы сан ды гы тук та ган са ен, ул:
«Әй Раб бы, мең нәр чә һәм мең нәр чә Ис ра ил хал кы яны на
ки ре кайт!» – дип әй тә иде.
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Исраилиләрнеңсукрануы

11 1 Ха лык үзе нең авыр тор мы шын нан зар лан ды. Мо ны ишет кән Раб бы ның 
ачуы ка бар ды. Раб бы ның яр су ын нан ис ра и ли ләр ста ны ның чит лә рен ут 

ял мап ал ды. 2 Шун нан соң ха лык Му са га елап ял вар ды; Му са, до га кы лып, Раб бы-
дан со ра гач, ут сүн де. 3 Һәм бу урын га Та бы гы ра* ди гән исем би рел де, чөн ки ан да 
Раб бы уты алар ның то ра гын ян дыр ды.

4 Ха лык ара сын да гы төр ле мил ләт ке ше лә ре аш та лым лый баш ла ды, һәм алар 
бе лән бер гә ис ра и ли ләр дә елап зар ла ныр га то тын ды лар:

– Без не кем ит бе лән ту ен ды рыр?! 5 Без Ми сыр да ва кыт та буш лай аша ган ба-
лык лар ны, кы яр, ка вын нар ны, ял пак су ган, баш лы су ган һәм са рым сак лар ны ис-
кә тө ше рә без. 6 Ин де хәл сез лә неп бет тек без, ашар га бер нәр сә юк, күз ал ды быз да 
ман на* гы на.

7 Әле ге ман на ко ри андр ор лы гы на ох ша ган һәм сар гылт төс тә иде. 8 Ха лык, 
әйләнә-тирәдә йө реп, шул ман на ны җыя иде дә, кул те гер мә нен дә тар тып яки ки-
ле дә тө еп, аны ка зан да пе ше реп ашый яи сә онын нан көл чә ясый иде. Аның тә ме 
зәй түн ма ен да пе ше рел гән көл чә не хә тер лә тә иде. 9 Төн лә чык төш кән ва кыт та, 
стан га ман на да ява иде.

10 Му са һәр га и лә нең үз ча ты ры ал дын да яшь тү гү ен ишет те. Раб бы ның мо ңа бик 
нык ачуы ка бар ды, Му са да бор чу га төш те. 11 Му са Раб бы га әйт те:

– Ни өчен Син ми не – Үз ко лың ны га зап лый сың? Ни өчен мин Си нең күз ал-
дың да шәф кать ка зан ма дым һәм ни гә Син бө тен ха лык ның авыр лы гын ми нем 
өс те мә йөк лә дең? 12 Бу ха лык ны үзем нең ка ры ным да мин йөрт тем ме әл лә, аны мин 
ту дыр дым мы әл лә?! Ни өчен Син ми ңа: «Са бый ны кү тә реп йөр т кән ба ла ка рау чы 
сы ман, алар ны кү тә реп йөрт – ата ла ры на би рер гә ант ит кән җир гә алып бар!» – 
дип әйт тең? 13 Бу ка дәр ха лык ны аша ту өчен, кай дан ит алыйм?! Алар бит: «Без гә 
ашар га ит бир!» – дип, мин нән елап со рый лар. 14 Шу шы ха лык ны мин бе рү зем 
ге нә кай гыр та ал мыйм – ми нем өчен бу га ять авыр йөк. 15 Әгәр ми ңа шун дый мө-
нә сә бәт тә икән сең, ми не үте рү ең ях шы рак бу лыр – Си нең күз ал дың да шәф кать 
ка зан ган бул сам, нин ди бә ла гә та ру ым ны күр мәм ул чак та.

Мусаныңҗитмешөлкәннесайлавы
16 Раб бы Му са га:
– Ха лык ның җи тәк че лә ре һәм тү рә лә ре дип са нал ган Ис ра ил сөл кән нә рен нән 

җит меш ке ше не Оч ра шу ча ты ры яны на ча кы рып ки тер, һәм алар шун да си нең 
яны ңа ки леп бас сын нар. 17 Мин, тө шеп, си нең бе лән сөй лә шер мен һәм син дә бул-
ган Рух ның бер өле шен алар өс те нә са лыр мын. Шун нан соң ха лык ның йө ген син 
ял гы зың гы на кү тәр мәс сең, си нең бе лән бер гә алар да кү тә рер ләр, – ди де.

18 – Ха лык ка әйт: «Ир тә гә ге көн гә пакь лә не гез, ир тә гә сез ит ашар сыз. Чөн ки 
сез: „Кем без гә ит аша тыр?! Ми сыр да хә ле без ях шы рак иде!“ – дип ела ды гыз, һәм 

* 11:3 Табыгыра– яһүд чә «ян ды ру» мәгъ нә сен дә. 
* 11:6 ...манна...– Ка ра гыз: «Чы гыш», 16:31. 



217

Сан нар 11

Раб бы шу ны ишет те. Ме нә хә зер Раб бы сез гә ашар га ит би рер. 19-20 Сез аны бер, ике, 
биш, ун, егер ме көн ге нә дә тү гел, ай буе – бо рын ти ше ге гез дән ки ре чык кан чы 
һәм кү ңе ле гез бол ган ган чы ашар сыз. Чөн ки сез үз ара гыз да бул ган Раб бы ны ки ре 
как ты гыз һәм: „Ни гә Ми сыр дан кит тек икән?!“ – дип, Аның ал дын да ела ды гыз».

21 Му са әйт те:
– Ми нем ян да җәм гы сы ал ты йөз мең җә я ү ле ир-ат, ә Син: «Мин алар га ай буе 

ит аша та чак мын!» – ди сең. 22 Бар бул ган тер лек не суй саң һәм диң гез дә ге бар ба-
лык ны то тып бе тер сәң дә, алар ны туй ды рыр лык тү гел.

23 Раб бы Му са га әйт те:
– Әл лә Раб бы ның ку лы кыс ка дип уй лый сың мы?! Си ңа әй т кән сү зем тор мыш ка 

ашырмы, юк мы икә нен хә зер кү рер сең.
24 Му са, чы гып, Раб бы сүз лә рен ха лык ка җит кер де һәм, ха лык ның өл кән нә рен-

нән җит меш ке ше не җы еп, Из ге ча тыр ти рә ли бас тыр ды. 25 Шун да Раб бы, бо лыт та 
тө шеп, аның бе лән сөй ләш те һәм Му са да бул ган Рух ның бер өле шен шул җит меш 
өл кән гә тап шыр ды. Үз лә ре нә Рух иң гәч, алар пәй гам бәр лек ит те ләр, әм ма шун нан 
соң пәй гам бәр лек итү дән тук та ды лар.

26 Җит меш өл кән нең ике се, Эл дад һәм Ме дад, стан да кал ды лар, Из ге ча тыр яны-
на чык ма ды лар. Әм ма алар га да Рух иңеп, алар да пәй гам бәр лек ит те ләр. 27 Бер 
яшүс мер, Му са яны на ки леп:

– Эл дад бе лән Ме дад стан да пәй гам бәр лек итә ләр, – дип хә бәр сал ды.
28 Яшь ча гын нан ук Му са ның яр дәм че се бул ган Нун уг лы Ешуа:
– Әфән дем Му са, тук тат алар ны! – ди де.
29 Му са исә, аңа җа вап итеп:
– Син ми не шул рә веш ле як ла мак чы бу ла сың мы?! Раб бы Үзе нең бар хал кы на 

Ру хын иң де реп, алар ның бө те не се пәй гам бәр гә әй лән сә иде! – ди де.
30 Му са үзе һәм аның бе лән бер гә Ис ра ил өл кән нә ре стан га ки ре кайт ты лар.

Раббыданбүдәнәләр
31 Ме нә Раб бы җил куз гат ты, һәм шул җил диң гез ягын нан бү дә нә ләр очыр тып 

ки тер де. Стан ның һәр та ра фын да, бер көн лек юл ерак лы гын да, әйләнә-тирәдә ике 
тер сәк* ка лын лы гын да өем-өем бу лып бү дә нә ләр ята иде. 32 Ха лык исә шул көн не 
һәм төн буе, шу лай ук икен че көн не бү дә нә җый ды. Иң аз ди гән дә дә һәр кай сы 
ун хо мер* бү дә нә җый ды һәм алар ны стан ти рә ли җә еп та рат ты. 33 Әм ма ке ше ләр, 
ит не авыз ла ры на алып, чәй нәп йо тар га да өл гер мә де ләр – Раб бы ның ха лык ка ачуы 
куз га лып, алар га Ул үләт зәх мә те җи бәр де. 34 Ул урын га Кыйбрут-Һаттава* дип исем 
куштылар, чөн ки ан да ач күз ле ке ше ләр не күм де ләр.

35 Ха лык Кыйбрут-Һаттавадан Ха се рот ка та ба юл га чык ты һәм шун да җи теп 
тук та ды.

* 11:31 Терсәк– 45 см. 
* 11:32 Хомер– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 11:34 Кыйбрут-Һаттава– яһүд чә «ач күз ле ке ше ләр ка бер ле ге» мәгъ нә сен дә. 
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МәрьямбеләнҺарунныңшелтәсе

12 1 Мәрь ям бе лән Һа рун Му са ны хә бә ши ха тын га өй лән гән өчен әр лә де ләр. 2 Алар:
– Әл лә Раб бы Му са аша гы на сөй лә де ме?! Без нең аша сөй лә мә де ме Ул әл лә?! – 

ди де ләр, һәм Раб бы мо ны ишет те.
3 Му са исә дөнь я да гы бар лык ке ше ләр дән иң тый на гы иде.
4 Раб бы ки нәт Му са га, Һа рун га һәм Мәрь ям гә:
– Өче гез дә Оч ра шу ча ты ры яны на чы гы гыз, – ди де, һәм өче се дә чык ты лар. 
5 Ан на ры Раб бы бо лыт ба га на сы бу лып төш те дә, ча тыр ал дын да тук тап, Һа рун 

бе лән Мәрь ям не ча кы рып ал ды – те ге ләр ике се дә кил де ләр. 6 Раб бы алар га:
«Әй тә се сүз лә рем не тың ла гыз!
Әгәр сез нең ара да Раб бы пәй гам бә ре бул са,
Мин, кү ре неш ләр иң де реп, аңа шу лай Үзем не бел де рәм,
аның бе лән төш тә сөй лә шәм, – ди де. –

7 Әм ма ко лым Му са бе лән Мин алай эш лә мим,
чөн ки Мин аңа Үз би лә мәм не ышан ды рып тап шыр дым.

8 Мин аның бе лән йөзгә-йөз ка рап,
та быш мак лар бе лән тү гел, ачыктан-ачык сөй лә шәм,
һәм ул Раб бы ның су рә тен кү рә.
Шу лай бул гач, ни чек итеп сез, ку рык мый ча, ко лым Му са ны га еп ли 

ала сыз?!»

9 Раб бы бик нык ачуы чык кан хәл дә алар янын нан ки теп бар ды, 10 һәм бо лыт 
ча тыр дан ера гай ды. Шун да Мәрь ям нең бө тен тә не, кар бе лән кап лан ган ке бек, йо-
гыш лы ти ре авы ру ын нан ап-ак бу лып кал ды. Һа рун Мәрь ям гә ка ра ды һәм аңар да 
йо гыш лы ти ре авы ру ын күр де. 11 Му са га ул:

– Ху җам! Ял ва рып со рый мын: акыл сыз лык бе лән эш лән гән гө на һы быз өчен 
җә за бир мә без гә. 12 Ту ган да ук яр ты гәү дә се че ре гән үле ба ла ке бек ит мә бу ха-
тын ны, – ди де.

13 Һәм Му са:
– Әй Ал лам, аны са вык тыр чы! – дип, Раб бы га ял вар ды.
14 Раб бы Му са га әйт те:
– Ата сы Мәрь ям нең йө зе нә тө кер гән оч рак та, Мәрь ям җи де көн дә ва мын да хур-

лык ки чер гән бу лыр иде. Шу лай бул гач, җи де көн гә аны стан нан чит кә рәк алып 
ки те гез, ан на ры ул ки ре кай т сын.

15 Мәрь ям җи де көн стан нан чит тә бул ды, һәм, Мәрь ям кайт мый ча, ха лык юл га 
чык ма ды.

МусаныңКәнганҗиренәкүзәтчеләрҗибәрүе

13 1 Ан на ры ха лык, Ха се рот тан куз га лып, Па ран чү ле нә җит те һәм шун да ча-
тыр ла рын ко рып ур наш ты. 2 Раб бы Му са га әйт те:

3 – Ис ра и ли ләр гә Мин би рә се сКән ган җир лә рен ка рап кай тыр өчен, ке ше ләр 
җи бәр – һәр ыруг тан бе рәр җи тәк че бар сын.
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4 Му са, шу лай итеп, Раб бы күр сәт мә се бу ен ча, шул ке ше ләр не Па ран чү лен нән 
Кән ган га җи бәр де. Ис ра и ли ләр нең җи тәк че лә ре бул ган әле ге ке ше ләр нең 5 исем-
нә ре тү бән дә ге чә:

Ру бин ыру гын нан – Зә күр уг лы Шам муа;
6 Ши мун ыру гын нан – Хо ри уг лы Ша фат;
7 Яһү дә ыру гын нан – Ифун ни уг лы Кә леб;
8 Исәс хәр ыру гын нан – Йо сыф уг лы Игәл;
9 Эф ра им ыру гын нан – Нун уг лы Һо шея;
10 Бень я мин ыру гын нан – Ра фу уг лы Пал ти;
11 Зә бу лун ыру гын нан – Со ди уг лы Гәд ди ел;
12 Йо сыф уг лы Ме наш ше ыру гын нан – Су си уг лы Гәд ди;
13 Дан ыру гын нан – Ге мал ли уг лы Ам ми ел;
14 Ашер ыру гын нан – Ми кә ил уг лы Се тур;
15 Нәп та ли ыру гын нан – Вуф си уг лы Нах би;
16 Гәд ыру гын нан – Ма хи уг лы Гә вел.
17 Кән ган җи рен ка рап кай тыр өчен, Му са җи бәр гән ке ше ләр әнә шу лар. (Нун 

уг лы Һо ше я гә Му са яңа исем бир де – аны Ешуа дип ата ды.)
18 Кән ган җи рен ка рар га җи бәр гән дә, Му са алар га әйт те:
– Нә геб чү ле аша шу шы тау лы ил гә ба ры гыз. 19 Аның нин ди җир икә нен, ан да 

нин ди ха лык яшә вен, аның көч ле ме яки көч сез ме, зур мы яки кеч ке нә ме бу лу ын 
ка ра гыз. 20 Ул ха лык яши тор ган җир нин ди – ях шы мы яи сә на чар мы? Яши тор ган 
шә һәр лә ре нин ди? Алар ча тыр лар да яши ме яи сә ны гыт ма лар да мы? 21 Ул җир нең 
туф ра гы нин ди – уң ды рыш лы мы яки уң ды рыш сыз мы? Ан да агач лар үсә ме, юк мы? 
Кыю бу лы гыз һәм ул җир нең җи меш лә рен алып кай ты гыз.

(Бу – йө зем өл гер гән ва кыт иде.)
22 Шун нан алар ки теп бар ды лар һәм, Сыйн чү лен нән баш лап, Лебо-Хамат* янын-

да гы Рә хуб шә һә ре нә ка дәр җит кән че, бө тен җир не карап-тикшереп чык ты лар. 
23 Ан на ры, Нә геб чү лен үтеп, Анак угыл ла ры Ахи ман, Ше шай һәм Тал май яшә гән 
Хеб рун га ба рып җит те ләр. (Хеб рун Ми сыр да гы Со ган шә һә рен нән җи де ел элег рәк 
тө зел гән бул ган.) 24 Ан на ры Эш күл* үзән ле ге нә төш те ләр һәм ан да бо та гы бе лән 
бер гә бер тәл гәш йө зем өзеп ал ды лар, аны, кол га га бер ке теп, ике ке ше кү тә реп 
бар ды. Шу лай ук анар һәм ин җир җи меш лә ре дә өзеп ал ды лар. 25 Йө зем тәл гә ше 
өзеп ал ган урын ны ис ра и ли ләр Эш күл үзә не дип ата ды лар. 26 Әле ге җир ләр не үз 
күз лә ре бе лән күр гән ис ра и ли ләр кы рык көн нән соң ки ре кайт ты лар.

Күзәтчеләрнеңхисабы
27 Па ран чү лен дә ге Ка дыш ка – Му са, Һа рун һәм Ис ра ил хал кы яны на әй лә неп 

кай т кач, кү зәт че ләр бө тен күргән-белгәннәрен алар га сөй ләп бир де ләр, шул җир-
дән алып кай т кан җи меш ләр не күр сәт те ләр. 28 Алар Му са га:

* 13:22 Лебо-Хамат– яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Ха мат җи ре нә ба ра тор ган юл» ди гән не 
аң ла тыр га мөм кин. 
* 13:24 Эшкүл– яһүд чә «тәл гәш» яки «чук» мәгъ нә сен дә. 
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– Син җи бәр гән як лар да бул дык без, – ди де ләр. – Ул җир дә чын лап та сөт вә 
бал ага икән, ме нә ул җир нең җи меш лә ре. 29 Әм ма ул җир дә яшәү че ха лык көч ле, 
шә һәр лә ре ны гы тыл ган һәм бик зур; без ан да Анак угыл ла рын да күр дек. 30 Ама лы-
кый лар – Нә геб тә, хит ти ләр, явү си ләр һәм амо ри ләр – тау лы ил дә, ә кән га ни ләр 
исә диң гез буй ла рын да һәм Үр дүн ел га сы ти рә сен дә яши.

31 Му са ны әй лән де реп ал ган ха лык ны ты ныч лан дыр мак чы бу лып, Кә леб:
– Әй дә гез, һө җүм итеп, ул җир не ба сып алыйк, без дә көч җи тәр лек бит! – диде.
32 Әм ма аның бе лән бер гә бар ган нар:
– Без ул ха лык ка һө җүм итә ал мый быз, чөн ки алар без дән көч ле рәк, – ди де ләр 

33 һәм үз лә ре ка рап кай т кан җир ту рын да ис ра и ли ләр ара сын да яман хә бәр та ра та 
баш ла ды лар: «Без ка рап кай т кан ул җир үзен дә яшәү че ләр не йо та икән, һәм ан да 
яшәү че ләр нең ба ры сы да зур гәү дә ле ләр. 34 Без ан да әз мә вер дәй ке ше ләр күр дек 
(Анак угыл ла ры әз мә вер ләр* то кы мын нан иде). Алар янын да без чи кер т кә ләр ке-
бек ке нә идек. Алар да без не шун дый итеп күр де ләр».

Исраилиләрнеңбашкүтәрүе

14 1 Бу хә бәр не ише теп, ис ра и ли ләр та выш куп тар ды лар, бар ха лык тө не буе 
елап чык ты. 2 Ис ра и ли ләр, Му са бе лән Һа рун нан зар ла нып, алар га:

– Ми сыр җи рен дә яки шу шы чүл дә үлеп кы на кал сак иде! 3 Ни өчен Раб бы без-
не шул җир гә алып ба ра соң? Ан да без кы лыч тан кы ры ла чак быз, ха тын на ры быз 
һәм ба ла ла ры быз дош ман га әсир тө шә чәк. Ми сыр га әй лә неп кайт сак, ях шы рак 
бул мас мы?

4 Бер-берсенә алар:
– Үзе без гә җи тәк че сай лыйк та ки ре Ми сыр га әй лә неп кай тыйк, – ди еш те ләр.
5 Шун да Му са бе лән Һа рун бө тен Ис ра ил хал кы ал дын да йөз лә ре бе лән җир гә 

кап лан ды лар. 6 Кән ган җи рен ка рап кай ту чы лар дан Нун уг лы Ешуа һәм Ифун ни 
уг лы Кә леб, өс лә рен дә ге ки ем нә рен ер тып, 7 Ис ра ил хал кы на:

– Без ка рап кай т кан җир ләр ис кит кеч ях шы. 8 Әгәр Раб бы без дән ка нә гать бул-
са, сөт һәм бал агып тор ган шул җир гә алып ба рып, аны без гә би рер. Ул шун дый 
җир ки, ан да сөт вә бал ага. 9 Тик Раб бы га кар шы баш кү тәр мә гез һәм ул җир дә 
яшәү че ха лык тан ку рык ма гыз, чөн ки без алар ны ик мәк аша ган дай ашап бе те рә-
чәк без. Алар ның як лау чы сы юк ин де, ә Раб бы – без нең бе лән, шу ның өчен алар дан 
кур кыр га ки рәк ми, – ди де ләр.

10 Әм ма ке ше ләр:
– Алар ны таш атып үте рер гә ки рәк! – ди де.
Шул ва кыт Оч ра шу ча ты рын да ис ра и ли ләр ал дын да Раб бы шөһ рә те пәй да бул-

ды; 11 һәм Раб бы Му са га әйт те:
– Кай чан га ка дәр бу ха лык Ми не ки ре ка га чак?! Алар ара сын да кыл ган бар лык 

мог җи за лар ны кү реп тә, кай чан га ка дәр алар Ми ңа ышан мас икән?! 12 Алар ны 
Мин үләт җи бә реп кы ра чак мын, син нән исә алар дан күп кә бө ег рәк һәм көч ле рәк 
ха лык ту ды ра чак мын.

* 13:34 Әзмәверләр– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: не фил лим нәр. 
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13 Му са исә Раб бы га әйт те:
– Бу ха лык ны Син, күп ме көч ку еп, ми сыр лы лар ара сын нан алып чык тың. Бу 

хак та ишет кәч, 14 ми сыр лы лар Кән ган җи рен дә яшәү че ләр гә дә сөй лә я чәк ләр 
бит. Кән га ни ләр Син Раб бы ның шу шы ха лык ара сын да икә нен бе лә ләр, чөн ки 
Син, Раб бы, бу ха лык бе лән йөзгә-йөз оч ра ша сың. Си нең бо лы тың алар өс тен дә 
то ра, һәм Син көн дез бо лыт ба га на сын да, төн лә ут ба га на сын да алар ал дын нан 
ба ра сың. 15 Әгәр Син бу ха лык ны бер ке ше не үтер гән дәй кы рып бе те рә сең икән, 
ул чак та Си нең ни эш лә вең не ишет кән ха лык лар: 16 «Раб бы ант эчеп вәгъ дә ит кән 
җир гә бу ха лык ны ки те реп җит ке рә ал ма ды һәм шун лык тан аны чүл дә һә лак ит-
те», – ди я чәк ләр. 17 Ин де хә зер Үзең нең код рә тең не күр сәт! 18 Син бит Үзең: «Раб-
бы – сабыр-түзем вә үтә смәр хә мәт ле, га еп эш ләр не вә сҗи на ять ләр не ки че рү че, 
әм ма га еп ле ләр не җа вап ка тар ту чы, ата ла ры ның гө наһ ла ры өчен өчен че, дүр тен че 
бу ын га ка дәр ба ла ла ры на җә за би рү че», – дип әйт тең. 19 Ми сыр дан чык кан көн нән 
баш лап, бү ген гә ка дәр бу ха лык ны ни чек ки чер гән бул саң, хә зер дә Үзең нең бө ек 
мәр хә мә тең бе лән бу ха лык ның гө на һын ки чер!

20-21 Раб бы, шун да аңа җа вап итеп:
– Си нең үте не чең ха кы на Мин алар ны ки че рәм, – ди де. – Үзем нең бар бу лу ым 

һәм дан-шөһрәтемнең бө тен җир не кап лап алуы бе лән ант итәм: Ми нем да ным бө тен 
җир гә та ра ла чак; 22 Ми сыр да һәм чүл дә Ми нем да ным ны – мог җи за лы га лә мәт лә-
рем не кү реп тә, Ми не ни чә мәр тә бә сы на ган һәм сүз лә ре мә ко лак сал ма ган ке ше ләр, 
23 Ми не ки ре как кан га кү рә, Мин, ант эчеп, ата ла ры на вәгъ дә ит кән ул җир ләр не 
күр мә я чәк. 24 Әм ма ко лым Кә леб не, Ми ңа ка ра та баш ка мө нә сә бәт тә һәм хы я нәт сез 
бул га ны өчен, үзе ба рып кай т кан шул як лар га алып ба ра чак мын, һәм аның нә се ле 
ул җир не би лә мә итеп ала чак. 25 Ама лы кый лар һәм кән га ни ләр үзән лек тә яши ләр; 
ир тә гә ки ре бо ры лы гыз һәм сКа мыш лы диң гез бу ен да гы чүл гә ки те гез.

26 Раб бы Му са бе лән Һа рун га әйт те:
27 – Бу явыз ха лык кай чан га ча Мин нән зар ла ныр икән?! Мин нән зар лан ган да, 

ис ра и ли ләр нең нәр сә дип сук ра ну ла рын ише тәм Мин. 28 Алар га син, Раб бы бо лай 
дип әй тә, ди ген: «Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм: Мин сез гә со ра га ны-
гыз ны би рәм! 29 Сез нең гәү дә лә ре гез шу шы чүл дә ятып ка ла чак. Яше егер ме дән 
уз ган һәм исем лек кә кер гән нәр, Мин нән зар лан ган өчен, һәм мә се ятып ка ла чак. 
30 Мин, ку лым ны кү тә реп, сез не ур наш ты рыр га ант ит кән ул җир гә Ифун ни уг лы 
Кә леб һәм Нун уг лы Ешу а дан баш ка бе ре гез дә кер мә я чәк. 31 Ә ме нә сез: „Дош ман 
ку лы на әсир тө шәр ләр“, – дип сөй лә гән ба ла ла ры гыз ны исә Мин сез ки ре как-
кан җир гә алып ке рә чәк мен, һәм алар аны үз күз лә ре бе лән кү рә чәк. 32 Ә сез нең 
гәү дә лә ре гез шу шы чүл дә ятып ка ла чак. 33 Ба ла ла ры гыз исә кы рык ел буе чүл дә 
каң гы рып йө ри я чәк һәм һәр бар ча гыз шун да һә лак бул ган чы га ка дәр сез нең хы я-
нә те гез өчен мих нәт чи гә чәк. 34 Сез ул җир не кы рык көн ка рап йөр де гез, һәм шул 
көн нәр хи са бын ча, һәр көн өчен бер ел исә бен нән, ягъ ни кы рык ел дә ва мын да, 
гө наһ ла ры гыз өчен мих нәт чи гә чәк сез. Ме нә шун нан соң ин де Ми нем та раф тан 
ки ре ка гы лу ның нәр сә икән ле ген ях шы бе лә чәк сез». 35 Мин – Раб бы, һәм Ми ңа 
кар шы баш кү тәр гән бу явыз ха лык ка нәкъ әй т кә нем чә эш лә я чәк мен; бу чүл дә 
алар ның һәм мә се һә лак бу ла чак һәм үлеп бе тә чәк.
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36-37 Му са Кән ган җи рен ка рар га җи бәр гән һәм, кай т кач, ул җир ту рын да яман 
хә бәр ләр та ра тып, Му са га кар шы ха лык ны ко тырт кан ке ше ләр Раб бы дан кил гән 
үләт тән кы ры лып бет те ләр. 38 Ул җир не ка рар га ба ру чы лар дан ба ры тик Нун уг лы 
Ешуа бе лән Ифун ни уг лы Кә леб ке нә исән кал ды лар.

39 Му са шу шы сүз ләр не Ис ра ил хал кы на җит кер гәч, алар хәс рәт кә кал ды. 40 Ир-
тә ге сен ис ра и ли ләр, таң нан то рып, тау лы ил гә та ба юнәл де ләр.

– Раб бы вәгъ дә ит кән як лар га ба ра быз без; гө наһ кыл га ны быз ны аң ла дык, – 
ди де алар.

41 Әм ма Му са алар га:
– Ни өчен сез Раб бы күр сәт мә се нә кар шы ки лә сез, бу эш уңыш лы чык ма я чак, – 

ди де. – 42 Бар ма гыз ан да, чөн ки Раб бы сез нең ян да тү гел, шун лык тан дош ман нар 
сез не җи ңә чәк. 43 Сез гә кар шы кү тә ре лә чәк ама лы кый лар һәм кән га ни ләр кы лы-
чын нан кы ры лыр сыз, чөн ки сез Раб бы дан йөз чө ер де гез, шу ңа кү рә Раб бы сез нең 
ян да бул ма я чак.

44 Шу лай да алар, ба тыр чы лык итеп, тау лы ил гә та ба кит те ләр. Му са да, Раб бы-
ның Ки ле шү сан ды гы да стан да кал ды. 45 Әле ге тау лы як лар да яшәү че ама лы кый-
лар бе лән кән га ни ләр, ис ра и ли ләр кар шы на тау лар дан тө шеп, алар ны туз ды рып 
таш ла ды лар да, Хор ма га җит кән че, арт ла рын нан куа бар ды лар.

Төрлекорбаннаркитерүкагыйдәләре

15 1 Раб бы Му са га әйт те:
2-3 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Мин сез гә бир гән җир гә ба рып ур наш-

кан нан соң, вак яки эре тер лек тән ян ды ру кор ба ны – ту ла ем ян ды ру яки та ту лык 
кор ба ны, әй т кән нә зер не үтәү өчен, их ты я ри яи сә бил ге лән гән бәй рәм нәр дә ки-
те ре лә тор ган кор бан ны тәкъ дим ите гез; бу кор бан нар ның тәм ле исе Раб бы ның 
кү ңе ле нә хуш ки лер. 4 Раб бы га кор бан ки те рү че, шу лар га өс тәп, бер һин* зәй түн 
ма е ның дүрт тән бер өле ше нә бер эфа сый фат лы бо дай оны ның ун нан бер өле шен 
ку шып, ик мәк бү лә ге ки тер сен. 5 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны һәм та ту лык кор ба ны 
итеп ки те рел гән һәр бә рән бе лән бер гә һин нең дүрт тән бер өле ше кү лә мен дә шә-
раб бү лә ге дә ки те ре гез.

6 Ә ин де са рык тә кә сен кор бан ит кән дә, бер һин зәй түн ма е ның өч тән бер өле-
шен алып, бер эфа сый фат лы бо дай оны ның ун нан ике өле ше нә ку шы гыз да ик мәк 
бү лә ге, 7 шу лай ук һин нең өч тән бер өле ше кү лә мен дә шә раб бү лә ге ки те ре гез. Бу 
кор бан нар ның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер.

8-10 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, яки нә зер не үтәү өчен, яи сә та ту лык кор ба ны 
итеп, яшь үгез ки тер гән дә, яр ты һин зәй түн мае алып, бер эфа сый фат лы бо дай 
оны ның ун нан өч өле ше нә ку шы гыз да ик мәк бү лә ге, шу лай ук яр ты һин шә раб 
бү лә ге ки те ре гез. Ут та ян ды рыл ган бу кор бан ның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә 
хуш ки лер. 11 Кор бан ител гән үгез, са рык тә кә се, тә кә бә рән яки кә җә бә рә не бе-
лән бер гә һәр ва кыт шу лар ны ки те ре гез. 12 Мо ны сез кор бан лык мал ның са ны на 
ка рап эш лә гез.

* 15:4 Һин– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 3,5 л. 
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13 Тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер лек итеп ян ды ру кор ба ны ки тер гән дә, 
һәр бер ис ра и ли шу шы ка гый дә ләр бу ен ча эш ит сен. 14 Әгәр бе рәр кил ме шәк яи сә 
сез нең ара да яшәү че ләр дән кем дә бул са Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер дәй ян ды ру 
кор ба ны ки те рер гә те лә сә, сез нең чә эш ит сен. 15 Сез нең өчен дә, ара гыз да яшәү че 
кил ме шәк ләр өчен дә ка гый дә бер бул сын. Бу ка гый дә сез нең һәм ки лә чәк бу ын-
на ры гыз өчен мәң ге лек. Раб бы ал дын да сез дә, кил ме шәк ләр дә ти гез дер; 16 карар-
кануннар сез нең һәм сез нең ара да яшәү че кил ме шәк ләр өчен – бер».

17 Раб бы Му са га әйт те:
18-19 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Мин алып ба ра сы җир гә аяк бас кач, шул җир нең 

ик мә ген аша ган да, ик мәк нең бер өле шен Раб бы га тәкъ дим ите гез. 20 Яңа уңыш тан, 
бе рен че он нан пе ше рел гән көл чә не ын дыр да гы аш лык тан ки те рел гән бү ләк ке бек 
тәкъ дим ите гез. 21 Бе рен че ка мыр дан пе ше рел гән не сез буыннан-буынга Раб бы га 
бү ләк ите гез.

Уйламыйчаэшләнгәнялгышларөченкорбанкитерүкагыйдәләре
22 Сез яки ки лә чәк тә нә сел ва рис ла ры гыз, ял гы шып, Раб бы Му са га бир гән бо е-

рык лар ның бе рәр сен – 23 Раб бы ның Му са аша сез гә җит кер гән нин ди дер бо е ры гын 
Ул аны сез гә бир гән көн нән баш лап үтә ми сез икән, ме нә нәр сә эш ләр гә ки рәк: 
24 әгәр бу ял гыш лык Ис ра ил хал кы ның игъ ти бар сыз лы гы ар ка сын да эш лә нә икән, 
ул ча гын да бө тен җә мә га ть че лек, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, бер үгез бо зау һәм 
аның бе лән бер гә ти еш ле бул ган ик мәк һәм шә раб бү лә ген тәкъ дим ит сен – кор-
бан ның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер. Шу ңа өс тәп, гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре лер гә ти еш. 25 Ру ха ни бө тен Ис ра ил хал кы өчен 
гө наһ тан арын ды ру йо ла сын баш ка ра чак, һәм алар ның гө наһ ла ры ки че ре лә чәк, 
чөн ки бу – ял гыш лык бе лән эш лән гән эш, һәм бел ми кы лын ган бу га мәл лә ре өчен 
ин де алар Раб бы га ян ды ру кор ба ны һәм гө наһ йо лу кор ба ны ки тер де ләр. 26 Бө тен 
Ис ра ил хал кы ның һәм алар ара сын да яшәү че кил ме шәк ләр нең гө наһ ла ры ки че-
ре лә чәк, чөн ки бу эш ха лык ның ял гыш лы гы бе лән ки леп чык ты.

27 Әгәр кем дә бул са ял гыш лык бе лән гө наһ эш ли икән, ул ча гын да бу ке ше, гө наһ 
йо лу кор ба ны итеп, бер яшь лек кә җә ки те рер гә ти еш. 28 Ял гыш лык бе лән гө наһ эш 
кыл ган ке ше өчен ру ха ни Раб бы ал дын да гө наһ тан ары ну йо ла сын баш ка рыр, һәм 
әле ге ке ше ки че ре лер. 29 Ял гыш лык бе лән гө наһ эш кыл ган Ис ра ил ке ше се өчен 
дә, сез нең ара да яшәү че кил ме шәк өчен дә ка нун бер бул сын.

30 Әгәр җир ле ке ше яки кил ме шәк ләр дән бе рәр се бе лә то рып гө наһ эш ли икән, 
ул ке ше Раб бы ны хур ла ган бу ла, һәм ан дый ке ше үз хал кы ара сын нан юк ите лер гә 
ти еш, 31 чөн ки Раб бы сү зе нә җи рә неп ка ра ган һәм Аның бо е рык ла рын боз ган са-
на ла; ан дый ке ше юк ите лә чәк, аның гө на һы үз өс тен дә бу ла чак».

Шимбәкөнкагыйдәләренбозганөченҗәза
32 Чүл дә чак та ис ра и ли ләр сшим бә көн не утын җы еп йө рү че ке ше не оч рат ты лар 

да, 33-34 то тып алып, Му са бе лән Һа рун һәм Ис ра ил җә мә га те кар шы на ки те реп 
бас тыр ды лар. Әле ге ке ше ниш ләр гә икә нен бел мә гән гә кү рә, аны сак ас ты на куй-
ды лар. 35 Раб бы Му са га әйт те:
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– Бу ке ше үте ре лер гә ти еш; ха лык аны стан нан чит кә алып чык сын да таш атып 
үтер сен.

36 Шун нан соң ха лык аны стан нан чит кә алып чык ты да, Раб бы Му са га әмер 
ит кән чә, таш атып үтер де.

Киемдәгечуклартурында
37 Раб бы Му са га әйт те:
38 – Ис ра и ли ләр гә әйт: «Үзе гез дә, сез нең ки лә чәк бу ын нар да ки ем итә ге нә чук лар 

так сын, һәм һәр чук та зәң гәр җеп бул сын. 39 Сез, шул чук лар га ка рап, Раб бы ның 
бар лык бо е рык ла рын ис тә то тар сыз, алар ны үтәр сез, йө рәк һәм күз аз гын лы гы на 
би рел мәс сез. 40 Сез, шу шы лай итеп, Ми нем бар лык бо е рык ла рым ны хә те ре гез дә 
то тар сыз, алар ны үтәр сез һәм Ал ла гыз ал дын да из ге бу лыр сыз. 41 Мин – Раб бы, 
сез нең Ал ла гыз. Сез нең Ал ла гыз бу лу өчен, Мин сез не Ми сыр җи рен нән алып 
чык тым. Мин – Раб бы, сез нең Ал ла гыз».

КорахныңМусагаһәмҺарунгакаршыфетнәсе

16 1 Ле ви уг лы Ко һат ту дыр ган Ис һар ның уг лы Ко рах һәм Ру бин ыру гын нан 
Эли аб угыл ла ры Да тан вә Аби рам бе лән Пе лет уг лы Он 2 Му са га кар шы 

баш кү тәр де ләр. Ис ра ил хал кы ның ике йөз юл баш чы сы да алар га ку шыл ды. Әле ге 
юл баш чы лар ха лык ара сын да дан ка зан ган, дә рә җә ле ке ше ләр иде. 3 Му са бе лән 
Һа рун га кар шы чы гып, алар әйт те ләр:

– Җи тәр сез гә! Хал кы быз ның һәр ке ше се из ге дер, һәм Раб бы – ха лык ара сын-
да дыр. Ни өчен сез үзе гез не Раб бы хал кын нан өс тен ку я сыз?!

4 Мо ны ишет кәч, Му са йө зе бе лән җир гә кап лан ды. 5 Ко рах ка һәм аның та раф-
дар ла ры на ул:

– Ир тә гә таң да Раб бы кем нең Аны кы һәм из ге бу лу ын, кем гә Раб бы га якын ла шыр га 
яра вын күр сә тер. Раб бы кем не сай лап ал са, шул Аңа якын ла ша алыр, – ди де. – 6 Ә 
сез, Ко рах һәм аның та раф дар ла ры, ме нә нәр сә эш лә гез: хуш ис ле сумала-майлар 
тө тәс ли тор ган са выт лар алы гыз да 7 ир тә гә шу лар га ут лы кү мер һәм кү мер өс те нә 
Раб бы ал дын да хуш ис ле сумала-майлар са лы гыз. Раб бы кем не сай ла са, шул из ге 
бу лыр. Ле ви угыл ла ры, җи тәр сез гә!

8 Ко рах ка Му са та гын бо лай ди де:
– Әй Ле ви угыл ла ры, тың ла гыз! 9 Раб бы ча ты рын да эш лә сен нәр, ха лык ка хез мәт 

ит сен нәр, җә мә гать ал дын да бул сын нар дип, Ис ра ил Ал ла сы сез не, бар ча ис ра и ли-
ләр дән ае рып алып, Үзе нә якын лаш тыр ды – бу сез гә аз мы әл лә?! 10 Ул си не, Ко рах, 
си нең бе лән бер гә бар лык ту ган на рың ны – Ле ви угыл ла рын – Үзе нә якын лаш-
тыр ды; шу ның өс те нә, сез та гы ру ха ни лык ны да дә гъ ва лый сыз. 11 Син һәм си нең 
та раф дар ла рың Раб бы га кар шы баш кү тә рә сез. Һа рун га нәр сә бул ган, сез ни гә аңа 
ка ра та ри за сыз лык бел де рә сез?!

12 Ан на ры Му са Эли аб угыл ла ры Да тан бе лән Аби рам ны ча кы рыр га ке ше җи-
бәр де, әм ма алар:

– Си нең ал ды ңа бар мый быз! – дип җа вап кай тар ды. – 13 Без не сөт вә бал агып 
тор ган җир дән алып чы гып, чүл дә үте рер гә ни ят ко ру ың җит мә гән ме?! Ин де хә зер 
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без нең өс тән ха ким лек ит мәк че бу ла сың мы?! 14 Син без не сөт вә бал агып тор ган 
җир гә алып бар ма дың, без гә кыр лар, йө зем бак ча ла ры бир мә дең. Син бу ке ше ләр не 
ал дар га те ли сең ме?! Си нең ал ды ңа бар мый быз без!

15 Му са, бик нык ачуы чы гып, Раб бы га әйт те:
– Алар ки тер гән бү ләк ләр гә кү зең не дә сал ма. Мин алар ның һич бер се нә явыз-

лык эш лә мә дем, һич бер се нең хәт та ишә ген дә ал ма дым.
16 Ко рах ка Му са:
– Ир тә гә син үзең дә, бар ча та раф дар ла рың да Раб бы ал дын да бу лы гыз. Һа рун да 

шун да ки лер. 17 Ике йөз ил ле юл баш чы ның һәм мә се үзе нең сумала-майлар көй рә тү 
са вы тын ал сын да, эче нә хуш ис ле сумала-майлар са лып, Раб бы кар шы на ки тер сен. 
Син дә үзең нең са вы тың ны алып кил, Һа рун да алып ки лер.

18 Һәм һәр бер се, үзе нең сумала-майлар көй рә тү са вы тын алып, эче нә ут лы кү-
мер, кү мер өс те нә хуш ис ле сумала-майлар са лып, Му са һәм Һа рун бе лән бер гә 
Оч ра шу ча ты ры ал ды на ки леп бас ты. 19 Ко рах алар га кар шы үзе нең бө тен та раф-
дар ла рын Оч ра шу ча ты ры ал ды на туп ла гач, бар җә мә гать нең күз ал дын да Раб бы 
да ны пәй да бул ды.

20-21 Му са бе лән Һа рун га шун да Раб бы:
– Бу ха лык тан чит кә рәк ки те гез, – ди де. – Мин алар ны күз ачып йом ган чы юк 

итә чәк мен.
22 Алар исә, йөз лә ре бе лән җир гә кап ла нып, Раб бы га ял ва рыр га то тын ды лар:
– И Ал ла һы, һәр те рек лек ия се нә су лыш би рү че Ал ла һы! Бер ке ше эш лә гән гө-

наһ өчен Син бө тен ха лык ка ачу бел де рә сең ме?!
23 Раб бы Му са га бо лай ди де:
24 – Ха лык ка әйт: «Ко рах, Да тан һәм Аби рам ның то рак урын на рын нан чит кә-

рәк ки те гез».
25 Му са тор ды да Да тан бе лән Аби рам га та ба юнәл де, аның ар тын нан Ис ра ил 

өл кән нә ре дә ияр де. 26 Му са ха лык ка:
– Бу яман ке ше ләр нең ча тыр ла рын нан ерак та рак то ры гыз һәм, гө наһ ла ры ар ка-

сын да һә лак бул мас өчен, алар ның һич нәр сә се нә дә ка гыл ма гыз.
27 Ко рах, Да тан һәм Аби рам ча тыр ла рын нан ха лык чит кә кит те. Да тан һәм 

Аби рам исә ха тын на ры, угыл ла ры вә кеч ке нә ба ла ла ры бе лән ча тыр ла ры ал ды на 
чы гып бас ты лар.

28 Му са әйт те:
– Ме нә хә зер сез, бу эш ләр не баш ка ру өчен, ми не Раб бы җи бәр гән не бе лер сез – 

мин бит бо лар ны үз те лә гем бе лән эш лә мим. 29 Әгәр алар бар лык ке ше ләр ке бек 
та би гый үлем бе лән үлеп кит сә һәм алар ның яз мы шы баш ка лар яз мы шы ке бек бул-
са, ди мәк, ми не Раб бы җи бәр мә гән ди гән сүз. 30 Әм ма ин де Раб бы, га дәт тән тыш 
хәл кы лып, җир ярыл са һәм алар ны бар мөл кә те бе лән бер гә йот са, алар те ре ләй 
сүле ләр дө нья сы на убы лып төш сә, ди мәк, бо лар – Раб бы ны ки ре как кан ке ше ләр.

31 Му са ның шу шы сүз ләр не әй теп бе те рүе бул ды, те ге ләр нең аяк ас тын да җир 
яры лып та кит те; 32 һәм, авы зын ачып, алар ның үз лә рен, га и лә лә рен, Ко рах ның 
бар лык та раф дар ла рын һәм бө тен мал ла рын йот ты. 33 Алар бар мөл кә те бе лән бер-
гә үле ләр дө нья сы на те ре ләй убы лып төш те ләр; уп кын авы зы ябыл ды, һәм алар, 
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шу шы лай итеп, ха лык ара сын нан юк бул ды лар. 34 Әйләнә-тирәдәге бар ха лык, 
те ге ләр нең ачы та вы шын ише тү гә:

– Без не дә җир йот ма гае! – дип кычкыра-кычкыра ка чып кит те ләр.
35 Хуш ис ле сумала-майлар ки тер гән те ге ике йөз ил ле ке ше дә Раб бы иң дер гән 

ут тан һә лак бул ды.
36 Раб бы Му са га әйт те:
37 – Ру ха ни Һа рун уг лы Эл га зар бо лай ит сен: янып үл гән нәр нең сумала-майлар 

тө тәс ләү са выт ла рын җы еп ал сын да кү ме рен түк сен, чөн ки сумала-майлар тө тәс-
ләү са выт ла ры хә зер из ге дер. 38 Гө наһ ла ры ар ка сын да үлем гә ду чар ител гән нәр нең 
сумала-майлар тө тәс ләү са выт ла рын мәз бәх не кап лар лык итеп чү кеп юкарт. Раб бы 
ал ды на ки те рел гән гә, бу са выт лар из ге хә зер. Ин де алар ис ра и ли ләр өчен ки сә тү 
бил ге се бул сын.

39 Ру ха ни Эл га зар ян ды рыл ган ке ше ләр нең сумала-майлар тө тәс ли тор ган ба кыр 
са выт ла рын җы еп ал ды, ан на ры алар ны мәз бәх не кап лар лык итеп чү кеп юкарт-
ты лар. 40 Шу лай итеп, Раб бы ның Му са аша ру ха ни Эл га зар га әй тел гән бо е ры гы 
га мәл гә аш ты. Ис ра и ли ләр өчен бу – ки сә тү бул ды: Һа рун нә се лен нән ка ла бер 
ке ше дә Раб бы ал дын да хуш ис ле сумала-майлар тө тәс ләр гә ти еш тү гел, югый сә 
ул, Ко рах һәм аның та раф дар ла ры ке бек, һә лак бу ла чак.

41 Икен че көн не бө тен Ис ра ил хал кы, Му са бе лән Һа рун нан зар ла нып:
– Раб бы ның хал кын сез һә лак ит те гез! – ди де.
42 Му са бе лән Һа рун га кар шы туп лан ган бер мәл дә, ха лык Оч ра шу ча ты ры на 

та ба бо ры лып ка ра са, ча тыр ны бо лыт кап лап ал ган – Раб бы шөһ рә те пәй да бул-
ган. 43 Му са бе лән Һа рун Оч ра шу ча ты ры ал ды на кил де ләр, 44 һәм Раб бы Му са га:

45 – Бу ха лык тан чит кә рәк ки те гез – Мин алар ны хә зер күз ачып йом ган ара да 
юк итәм! – ди де.

Әм ма Му са һәм Һа рун йөз лә ре бе лән җир гә кап лан ды лар.
46 Му са Һа рун га әйт те:
– Ку лы ңа сумала-майлар көй рә тү са вы тын ал һәм, мәз бәх тән кү мер са лып, хуш 

ис ле сумала-майлар өс тә дә ха лык яны на ашык – алар ны гө наһ ла рын нан пакь лә. 
Чөн ки Раб бы ның ха лык ка ачуы чык ты – үләт зәх мә те ябы рыл ды.

47 Һа рун, Му са әй т кән чә, сумала-майлар көй рә тү са вы тын алып, ха лык ка та ба 
йө гер де. Ә ха лык ара сын да ин де үләт баш лан ган иде, һәм ул, хуш ис ле су ма ла тө-
тәс ләп, ха лык ны гө наһ тан арын ды ру йо ла сын үтә де. 48 Һа рун үле ләр бе лән те ре ләр 
ара сын да ба сып тор ды, һәм үләт тук тал ды. 49 Ко рах фет нә сен дә үл гән нәр не исәп-
лә мә гән дә, үләт тән ун дүрт мең җи де йөз ке ше кы рыл ды. 50 Үләт тук тал ган нан соң, 
Һа рун Оч ра шу ча ты ры ал ды на – Му са яны на кайт ты.

Һарункултаягыныңчәчәкатуы

17 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр бе лән сөй ләш тә, һәр ыруг тан бе рәр да нә исә бен нән юл баш-

чы лар дан ун и ке юл та я гы җы еп алып, һәр бер се нең исе мен үз та я гы на язып куй, 3 ә 
Ле ви ыру гы та я гы на Һа рун исе мен яз. Һәр ыруг баш лы гын нан бе рәр та як бу лыр га 
ти еш. 4 Ул та як лар ны Оч ра шу ча тыр ында гы Бо е рык лар сан ды гы ал ды на – Мин 
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сез гә кү рен гән урын га куй. 5 Мин кем не сай ла сам, шу ның та я гы бө ре лә нә чәк – 
шу шы лай итеп, Мин ис ра и ли ләр нең сез дән зар ла ну ы на чик ку я чак мын.

6 Му са әле ге сүз ләр не ис ра и ли ләр гә җит кер де, һәм ыруг җи тәк че лә ре нең ба ры сы 
аңа та як ла рын бир де: ыруг лар са ны бу ен ча һәр юл баш чы дан бе рәр та як – бар лы гы 
ун и ке да нә та як бул ды; шу лар ара сын да Һа рун ның та я гы да бар иде. 7 Әле ге та як-
лар ны Му са Ша һит лык ча ты ры на, Раб бы ал ды на ки тер де.

8 Икен че көн не Му са Ша һит лык ча ты ры на кер де һәм шу ны күр де: Һа рун ның та-
я гы – Ле ви ыру гы та я гы – бө ре лә неп чә чәк ату гы на тү гел, хәт та ба дәм чик лә ве ге 
үс те рер гә өл гер гән иде! 9 Ан на ры Му са бар лык та як лар ны, Раб бы ал дын нан алып 
чы гып, ис ра и ли ләр гә күр сәт те. Һәр юл баш чы үзе нең юл та я гын ал ды.

10 Раб бы Му са га әйт те:
– Буй сын мау чы лар га ки сә тү бил ге се бу ла рак, Һа рун та я гын Бо е рык лар сан ды гы 

ал ды на куй; үлә се лә ре кил мә сә, Мин нән зар ла ну ла рын тук та тыр лар.
11 Раб бы ни чек әмер ит кән бул са, Му са шу лай эш лә де.
12 Ис ра и ли ләр Му са га әйт те ләр:
– Ме нә без үлә без, һә лак бу ла быз, һәм мә без һә лак бу ла! 13 Раб бы ның Из ге ча-

ты ры на якын лаш кан һәр кем үлә. Без нең һәм мә без гә дә үләр гә ту ры ки лә чәк ме?!

Руханиһәмлевиләрнеңвазифалары

18 1 Раб бы Һа рун га әйт те:
– Из ге бүл мә гә ка гы лыш лы һәр җи теш сез лек өчен син үзең, угыл ла рың 

һәм бө тен атаң то кы мы җа вап би рә чәк; ру ха ни ва зи фа ла рын үтә гән дә күр сәт кән 
җи теш сез лек ләр өчен фә кать син һәм угыл ла рың га еп ле бу лыр. 2 Син һәм угыл-
ла рың Ша һит лык ча ты ры ал дын да хез мәт ит кән чак та, яны гыз да бул сын нар һәм 
яр дәм күр сәт сен нәр өчен, атаң то кы мын нан ле ви ләр не, кар дәш лә рең не ал. 3 Алар 
си ңа һәм ча тыр га хез мәт ит сен нәр, әм ма Из ге бүл мә дә ге әй бер ләр гә һәм мәз бәх кә 
якын лаш ма сын нар, югый сә сез нең бе лән бер гә үлә чәк ләр. 4 Алар, си нең кү зәт че лек 
ас тын да Оч ра шу ча ты рын да гы бө тен эш ләр не баш ка рып, аны кай гыр т сын нар, һәм 
алар дан баш ка бер кем сез нең бе лән бер гә ан да хез мәт күр сәт мә сен.

5 Ис ра и ли ләр гә та гын да ачу ым куз гал ма сын өчен, сез Из ге бүл мә гә һәм мәз-
бәх кә күз-колак бу лыр га ти еш. 6 Ме нә, сез гә яр дәм ит сен нәр өчен, ту ган на ры гыз 
ле ви ләр не Мин, ис ра и ли ләр ара сын нан сай лап алып, сез гә бү ләк итеп тап шы рам: 
Оч ра шу ча ты рын да хез мәт итәр өчен, алар Раб бы га ба гыш лан ган. 7 Әм ма мәз бәх кә 
һәм эч ке бүл мә гә ка гы лыш лы ру ха ни лык хез мә тен ба ры тик син үзең һәм угыл ла-
рың баш ка рыр га ти еш. Ру ха ни лык ва зи фа сын сез гә бү ләк итеп тап шы рам. Шу лар га 
баш ка бе рәр ке ше якын ла ша кал са, үлем гә ду чар ите лер гә ти еш.

Руханиларгабирелгәнөлеш
8 Ан на ры Раб бы Һа рун га әйт те:
– Ме нә, Ми ңа тәкъ дим ител гән бү ләк ләр не кү зә тү не Мин си ңа тап шы рам; ис-

ра и ли ләр та ра фын нан Ми ңа ба гыш лан ган бар нәр сә не мәң ге лек өлеш итеп си ңа 
һәм угыл ла ры ңа би рәм. 9 Ис ра ил хал кы Ми ңа ки те рә тор ган кор бан нар ның – ик-
мәк бү лә ге нең, гө наһ йо лу һәм га еп йо лу кор ба ны ның ян ды рыл мый тор ган иң из ге 
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өле ше си не ке һәм угыл ла рың ны кы бу ла чак. 10 Аны сез иң из ге урын да аша гыз; ир 
за тын нан бул ган һәр кем аны ашый ала. Бу өлеш сез нең өчен из ге бул сын.

11 Бо лар дан тыш, ис ра и ли ләр нең Раб бы ал дын да кү тә реп сел ке гән бү ләк лә ре си-
не ке бу ла чак. Алар ның бар лык бү ләк лә рен Мин си ңа, угыл ла ры ңа һәм кыз ла ры ңа 
мәң ге лек өлеш итеп би рәм. Өе гез дә ге һәр бер пакь ке ше алар ны ашар га мөм кин.

12 Ис ра и ли ләр нең Раб бы га бү ләк ит кән бе рен че уңы шын нан иң сый фат лы зәй-
түн ма ен, шә раб вә бо дай ны Мин сез гә би рәм. 13 Җир җи теш тер гән һәм Раб бы га 
бү ләк ител гән бе рен че җи меш лә ре нең ба ры сы да си не ке бу ла чак. Өе гез дә ге һәр бер 
пакь ке ше алар ны ашый ала.

14 Ис ра ил җи рен дә Раб бы га ба гыш лан ган һәр нәр сә си не ке бу ла чак. 15 Раб бы га 
тап шы рыл ган бе рен че угыл һәм бе рен че бу лып ту ган ир кәк тер лек – си не ке. Әм ма 
бе рен че бу лып ту ган ир ба ла һәм чис та бул ма ган хай ван ның бе рен че бу лып ту ган 
ир кәк ба ла сы сйо лып алы ныр га ти еш. 16 Бер ай лык ба ла өчен биш шә кыл кө меш 
ал (бер шә кыл да – егер ме ге ра). 17 Әм ма бе рен че бу лып ту ган сы ер, са рык яки кә-
җә йо лып алын мый, чөн ки алар из ге дер. Алар ның ка нын мәз бәх өс те нә чәч рәт, ә 
ма ен ут та ян дыр – әле ге бү ләк нең тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер. 18 Раб бы 
ал дын да кү тә реп сел ке гән түш ите һәм уң бо ты сы ман, бу тер лек ләр нең ите дә си-
не ке бу ла чак. 19 Ис ра и ли ләр нең Раб бы га тәкъ дим ител гән бар лык из ге бү ләк лә рен 
мәң ге лек өлеш итеп си ңа, угыл ла ры ңа һәм кыз ла ры ңа би рәм. Ме нә бу – си нең һәм 
си нең нә се лең бе лән Раб бы тө зе гән тоз ки ле шүе*.

20 Раб бы Һа рун га әйт те:
– Ис ра ил җи рен дә үз би лә мәң бул ма я чак, ис ра и ли ләр ара сын да си ңа өлеш ти-

мә я чәк. Си нең өле шең һәм ис ра и ли ләр ара сын да гы би лә мәң – Мин Үзем дер.

Левиләргәбирелгәнөлеш
21 Ме нә, үтә гән хез мәт лә ре, Оч ра шу ча ты рын да баш кар ган эш лә ре өчен Ис ра-

ил дә ге һәм мә го шер не* Мин ле ви ләр гә җир би лә мә се уры ны на би рәм. 22 Бү ген нән 
баш лап, ис ра и ли ләр Оч ра шу ча ты ры на якын ки лер гә ти еш тү гел, югый сә алар 
гө наһ лы бу лыр һәм үләр. 23 Ә Оч ра шу ча ты ры хез мә тен ле ви ләр баш кар сын һәм 
ча тыр га ка гы лыш лы һәр нин ди хи лаф лык өчен алар җа вап лы бул сын. Буыннан-
буынга кү чеп ки лә тор ган мәң ге лек ка гый дә бул сын бу. Ле ви ләр Ис ра ил хал кы 
ара сын да җир би лә мә се ал мас. 24 Аның уры ны на ле ви ләр гә Мин ис ра и ли ләр Раб-
бы га бү ләк кә ки тер гән го шер не би рәм, шу ның өчен алар га: «Ис ра и ли ләр ара сын да 
сез гә җир би лә мә се бул мас», – ди дем дә.

25 Раб бы Му са га әйт те:
26 – Ле ви ләр бе лән сөй лә шеп, алар га бо лай ди ген: «Сез ис ра и ли ләр дән ка бул 

кы лып ал ган һәм җир би лә мә се уры ны на Мин сез гә бир гән шул го шер нең ун нан 
бер өле шен, бү ләк итеп, Раб бы га тәкъ дим ите гез. 27 Ул мо ны ын дыр та ба гын нан 
алын ган яңа уңыш аш лы гын яи сә сйө зем из геч тән агып чык кан бе рен че җи-
меш су ын ка бул ит кән ке бек ка бул кы лыр. 28 Ис ра и ли ләр дән ал ган го ше ре гез нең 

* 18:19 Тозкилешүе– мәң ге лек как ша мас ки ле шү ди гән не аң ла та. 
* 18:21 Гошер– ке рем нең ун нан бер өле ше, Ал ла һы га ба гыш ла на тор ган җы ем. 
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һәммәсеннән Раббы га бү ләк тәкъ дим ите гез; әле ге го шер ләр нең Ми ңа тә га ен лән гән 
өле шен Һа рун га ки те ре гез. 29 Сез гә би рел гән бү ләк ләр нең һәм мә сен нән из ге һәм 
иң ях шы өлеш не Раб бы га тәкъ дим ите гез».

30 Ле ви ләр бе лән сөй лә шеп, алар га бо лай ди ген: «Го шер нең иң ях шы өле шен 
Раб бы га тап шыр ган нан соң кал га ны ле ви ләр өчен ын дыр та ба гын нан ки те рел гән 
яңа уңыш аш лы гы яи сә йө зем из геч тән агып чык кан бе рен че җи меш суы ке бек 
са на лыр. 31 Сез һәм гаи лә гез әле ге ри зык лар ны һәр урын да ашый ала сыз, чөн ки 
бу – Оч ра шу ча ты рын да баш кар ган хез мә те гез өчен әҗер. 32 Шу лай эш ләп, җә за 
ал мас сыз. Сез иң ях шы өлеш не бү леп бир гән гә кү рә, ис ра и ли ләр нең из ге бү ләк-
лә ре нә җес бул мас, һәм сез гә үлем яна мас».

Пакьләүсуынәзерләүысулы

19 1 Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
2 – Раб бы ис ра и ли ләр гә әмер ит кән ка нун ның бер ка гый дә се ме нә мон-

дый: ис ра и ли ләр си ңа ким че лек сез һәм мо ңар чы ка мыт ки мә гән җи рән бо зау 
ки те рер гә ти еш ләр. 3 Бо зау ны ру ха ни Эл га зар га би ре гез. Бо зау ны стан нан чит кә 
алып чык сын нар да ру ха ни күз ал дын да суй сын нар. 4 Ру ха ни Эл га зар бо зау ның 
ка ны на бар ма гын ма нып ал сын да Оч ра шу ча ты ры ның ал гы ягы на җи де мәр тә бә 
чәч рәт сен. 5 Бо зау үзе, аның ти ре се, ите, ка ны вә эчен дә ге шак шы ла ры ру ха ни ның 
күз ал дын да ян ды рыл сын. 6 Ру ха ни эр бет йо мыч ка сы, сһүс сөп һәм җе те кы зыл 
йон җеп ал сын да ян ды ры ла тор ган бо зау өс те нә ыр гыт сын. 7 Шун нан соң ру ха ни 
үзе нең ки ем нә рен һәм тә нен юсын, ан на ры стан га кай т сын; әм ма ул кич кә ка дәр 
пакь лән мә гән бу лып са на лыр. 8 Бо зау ны ян дыр ган ке ше дә үзе нең ки ем нә рен һәм 
тә нен юар га ти еш; ул да кич кә ка дәр пакь лән мә гән бу лып са на лыр.

9 Бер пакь ке ше, ян ды рыл ган бо зау ның кө лен җы еп алып, аны стан нан чит тә, 
чис та бер урын да сак ла сын. Ис ра ил хал кы бу көл не па кь ләү суы әзер ләр өчен 
тот сын; бу су – гө наһ тан арын ды ру йо ла сы өчен. 10 Ян ды рыл ган бо зау ның кө лен 
җый ган ке ше дә үз ки ем нә рен юар га ти еш, ул да кич кә ка дәр пакь лән мә гән са-
на лыр. Бу – ис ра и ли ләр һәм алар ара сын да яшәү че кил ме шәк ләр өчен дә мәң-
ге лек ка гый дә.

11 Үл гән ке ше нең мә е те нә ка гыл ган һәр кем җи де көн бу е на нә җес бу ла чак. 12 Әле-
ге ке ше өчен че һәм җи ден че көн дә шул па кь ләү суы бе лән үзен пакь ләр гә ти еш, 
шун нан соң ул чис та бу ла чак. Әгәр өчен че һәм җи ден че көн дә үзен па кь лә мә сә, ул 
чис та рын ма я чак. 13 Үл гән ке ше нең мә е те нә ка гыл ган һәм үзен па кь лә мә гән һәр кем 
Раб бы ның Из ге ча ты рын нә җес ли, ан дый ке ше Ис ра ил хал кы ара сын нан юк бу-
лыр га ти еш, чөн ки аның өс те нә па кь ләү суы си бел мә гән, шун лык тан ул – шак шы, 
ул әле һа ман нә җес бу лып ка ла чак.

14 Кем дә бул са ча тыр эчен дә үлә икән, ка нун шун дый: ча тыр эчен дә ге ләр дә, 
ча тыр га ке рү че ләр дә җи де көн дә ва мын да нә җес бу ла чак. 15 Ул ча тыр да өс те ачык 
һәм кап кач бе лән ябыл ма ган те лә сә нин ди савыт-саба шак шы са на ла чак.

16 Кыр да кы лыч тан ва фат бул ган яки үз үле ме бе лән үл гән ке ше гә, ке ше сө я ге нә 
яки ка бер гә ка гыл ган һәр кем җи де көн дә ва мын да нә җес бу ла чак.
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17 Әле ге ке ше не пакь ләр өчен, гө наһ йо лу кор ба ны ның кө лен са выт ка са лыр га 
да өс те нә саф су ко яр га ки рәк. 18 Шун нан соң бе рәр пакь ке ше, һүс сөпне әле ге 
көл ле су га ма нып, ча тыр өс те нә, ан да гы бар лык са выт лар га, ке ше ләр гә, шу лай ук 
адәм сө я ге нә, үте рел гән яи сә үз үле ме бе лән үл гән адәм нең мә е те нә яки ка бер гә 
ка гыл ган ке ше өс те нә чәч рәт сен. 19 Шул пакь ке ше өчен че һәм җи ден че көн нәр дә 
әле ге су ны нә җес ке ше өс те нә чәч рәт сен. Па кь лән гән ке ше жи ден че көн дә үзе нең 
ки ем нә рен һәм тә нен юар га ти еш, һәм кич бе лән ул пакь бу ла чак.

20 Әгәр бе рәү, нә җес бу ла то рып та, үзен па кь лә мә сә, ан дый ке ше үз хал кы 
ара сын нан юк ите лер гә ти еш, чөн ки шул рә веш ле ул Раб бы ның Из ге ча ты рын 
нә җес ли; аның өс те нә па кь ләү суы чәч рә тел мә гән, шун лык тан ул – нә җес. 21 Бу – 
ис ра и ли ләр өчен мәң ге лек ка гый дә. Па кь ләү су ын чәч рәт кән ке ше дә ки ем нә рен 
юар га ти еш. Па кь ләү су ы на ка гыл ган һәр кем кич кә ка дәр нә җес бу лыр. 22 Нә җес 
ке ше ка гыл ган һәр нәр сә нә җес бу ла чак; шун дый нәр сә гә ка гыл ган ке ше дә кич кә 
ка дәр нә җес бу ла чак.

Мәрьямнеңүлеме

20 1 Бе рен че ай да Ис ра ил хал кы, Сыйн чү ле нә ки леп җи теп, Ка дыш та тук тал-
ды. Шун да Мәрь ям үл де, һәм аны Ка дыш та җир лә де ләр.

Кыядансубәрепчыгу
2 Би ре дә ха лык ка эчәр су бул ма ган га, алар, Му са бе лән Һа рун ны әй лән де реп 

алып, 3 Му са ны га еп ләр гә то тын ды лар:
– И-и, ту ган на ры быз бе лән бер гә Раб бы ал дын да үлеп бет кән бул сак чы! 4 Ни гә 

сез Раб бы хал кын бу чүл гә алып кил де гез, без үзе без дә, тер лек лә ре без дә кы рыл-
сын дип ме?! 5 Ни гә без не Ми сыр дан алып чык ты гыз һәм бу на чар урын га алып 
кил де гез?! Мон да иген дә игеп бул мый, мон да ин җир дә, йө зем дә, анар да, хәт та 
эчәр гә су да юк!

6 Му са бе лән Һа рун, җы ел ган ке ше ләр янын нан ки теп, Оч ра шу ча ты ры ал ды-
на кил де ләр дә йөз лә ре бе лән җир гә кап лан ды лар, ме нә шул чак та алар га Раб бы 
шөһ рә те кү рен де. 7 Раб бы Му са га әйт те:

8 – Ку лы ңа та я гың ны ал да агаң Һа рун бе лән бер гә ха лык ны җы е гыз. Алар ның 
күз ал дын да кы я га әмер ите гез, шун да кы я дан су ага баш лар. Шу лай итеп син, 
кы я дан су агы зып, ха лык ка да, алар ның тер лек лә ре нә дә су би рер сең.

9 Му са, Раб бы әмер ит кән чә, Аның кар шын да ят кан та як ны ал ды.
10 Шун нан соң Му са бе лән Һа рун ха лык ны кыя яны на җый ды лар, һәм Му са 

алар га әйт те:
– И-и фет нә чел ха лык, әл лә сез гә су ны шу шы кы я дан чы га рыр га ти еш ме без?!
11 Му са ның, ку лын кү тә реп, та я гы бе лән ике тап кыр кы я га су гуы бул ды, ан нан 

су бә реп чык ты. Ха лык та, алар ның тер лек лә ре дә туй ган чы су эч те.
12 Шун нан соң Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
– Ис ра и ли ләр ал дын да Ми нем из ге ле гем не ис бат лар өчен, Ми ңа җи тәр лек дә-

рә җә дә инан ма ган бу ха лык ны Мин вәгъ дә ит кән җир гә алып кер мә я чәк сез.
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13 Бу су лар Ме ри ба* дип атал ды, чөн ки шул җир дә ис ра и ли ләр Раб бы ны га еп-
лә де ләр, һәм Раб бы алар га Үзе нең из ге бу лу ын күр сәт те.

ИсраилиләрнеңЭдомҗиреаркылыүтәалмаулары
14 сЭдом пат ша сы на Му са, Ка дыш тан* ил че ләр юл лап, тү бән дә ге сүз ләр не җит-

ке рер гә бо ер ды:
– Си ңа кар дәш лә рең – Ис ра ил хал кы мө рә җә гать итә: без нең баш ка төш кән 

бәла-казалар си ңа мәгъ лүм дер. 15 Ата ла ры быз Ми сыр га кү чеп ур наш кач, без озак 
ва кыт лар ан да яшә дек, әм ма ми сыр лы лар без нең бе лән һәм ата ла ры быз бе лән ту пас 
мө га мә лә кыл ды лар. 16 Без Раб бы га мө рә җә гать ит тек, Ул без нең за ры быз ны ишет те 
һәм, сфә реш тә җи бә реп, без не Ми сыр дан чы гар ды. Ме нә хә зер без Ка дыш та, си нең 
илең чи ген дә ге шә һәр дә. 17 Син без гә үз җи рең аша үтеп ки тәр гә рөх сәт бир сәң-
че. Без си нең кыр ла рың һәм йө зем бак ча ла рың аша үт мә без һәм ко е ла рың нан су 
эч мә без. Без ба ры тик пат ша юлын нан узар быз, илең нең чик лә рен нән чык кан чы, 
уңга-сулга бо рыл мый ча ба рыр быз.

18 Әм ма Эдом пат ша сы:
– Ми нем җи рем аша үт мә, югый сә мин, кы лыч то тып, сез гә кар шы чы га чак-

мын, – дип җа вап бир де.
19 Ис ра и ли ләр аңа әйт те ләр:
– Без олы юл буй лап кы на үтә чәк без, үзе без һәм тер ле ге без су ың ны эчә икән, 

аның өчен тү ләр без. Без си нең җи рең аша җә я ү ләп үтәр гә ге нә рөх сәт со рый быз, 
мо ның бит бер нәр сә се дә юк.

20 Эдом пат ша сы исә:
– Ми нем җи рем аша үт мәс сез, – ди де һәм күп сан лы хал кы һәм көч ле гас кә ре 

бе лән ис ра и ли ләр гә кар шы яу га кү тә рел де.
21 Шу лай итеп, эдо ми ләр ис ра и ли ләр гә үз җир лә ре аша үтәр гә рөх сәт ит мә де ләр, 

һәм ис ра и ли ләр аны урап узар га мәҗ бүр бул ды лар.

Һарунныңүлеме
22 Ис ра и ли ләр, Ка дыш тан чы гып ки теп, Һор та вы на ки леп җит те ләр. 23 Эдом 

җи ре чи ген дә ге Һор та вын да Раб бы Му са бе лән Һа рун га бо лай ди де:
24 – Һа рун ның, бу дөнь я дан ки теп, ата-бабалары бе лән ку шы лыр ва кы ты җит те. 

Ме ри ба су ла ры янын да бир гән әме ре мә кар шы кил гә не гез өчен, Мин ис ра и ли ләр гә 
би рер гә вәгъ дә ит кән җир гә Һа рун кер мә я чәк. 25 Һа рун ны һәм аның уг лы Эл га зар ны 
ияр теп, Һор та вы на мен. 26 Һа рун ның ки ем нә рен сал ды рып, уг лы Эл га зар га ки дер, 
чөн ки Һа рун шун да ва фат бу ла чак һәм ата-бабалары бе лән ку шы ла чак.

27 Му са Раб бы куш кан ча эш лә де. Алар бө тен Ис ра ил хал кы ал дын да Һор та вы на 
мен де ләр. 28 Му са, Һа рун ның ки ем нә рен сал ды рып, уг лы Эл га зар га ки дер де. Һа-
рун шун да – тау ба шын да ва фат бул ды. Шун нан соң Му са бе лән Эл га зар тау дан 

* 20:13 Мериба– яһүд чә «га еп ләү» мәгъ нә сен дә. 
* 20:14 Кадыш– яһүд чә «из ге урын» мәгъ нә сен дә (ка ра гыз: 20:12-13). 
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төштеләр. 29 Һа рун ның үл гә нен бел гән нән соң, бар ха лык, Ис ра ил дә ге бар ча гаи-
лә ләр, аны кыз га нып, утыз көн яшь түк те.

Арадпатшасыныңҗиңелүе

21 1 Нә геб чү лен дә яшәү че кән га ни Арад пат ша сы, ис ра и ли ләр нең Ата рим 
юлын нан ки лү ен ише теп, алар га кар шы су гыш ач ты һәм бер ни чә сен әсир 

итеп ал ды. 2 Шул чак ис ра и ли ләр Раб бы га нә зер итеп әйт те ләр:
– Бу ха лык ны без нең кул га тап шыр саң, алар ның шә һәр лә рен тә мам юк итә чәк без.
3 Раб бы, ис ра и ли ләр нең та вы шын ише теп, кән га ни ләр не алар ның ку лы на тап-

шыр ды, һәм ис ра и ли ләр те ге ләр не шә һәр лә ре бе лән бер гә тә мам юк ит те. Шу ңа 
кү рә бу урын ны Хор ма* дип ата ды лар.

Бакырданясалганелан
4 Эдом илен әй лә неп үтү өчен, алар Һор та вын нан соң Ка мыш лы диң гез гә та ба 

юл ал ды лар. Юл да ха лык ның кү ңе ле тө шен ке лек кә би ре лә баш ла ды. 5 Ал ла һы 
бе лән Му са дан зар ла нып, ха лык сук ра ныр га то тын ды:

– Ни өчен без не Ми сыр дан алып чык ты гыз, без чүл дә һә лак бул сын дип ме?! 
Чөн ки мон да ик мәк тә, су да юк, һәм бу ярак сыз ри зык тан ин де кү ңе ле без биз де.

6 Раб бы шун да ха лык ара сы на агу лы елан нар җи бәр де; алар ха лык ны ча гар га 
то тын ды лар, һәм ис ра и ли ләр нең кү бе се үл де. 7 Ха лык Му са яны на ки леп әйт те:

– Раб бы га һәм си ңа кар шы сөй ләп, без гө наһ эш лә дек; Раб бы дан ял ва рып со-
ра – елан нар ны без дән ал сын.

Му са ха лык өчен гый ба дәт кы лып ял вар ды, 8 һәм Раб бы аңа:
– Елан сы ны яса да озын кол га ба шы на бер кет: елан чак кан һәр кем аңа ка рап 

те ре лә чәк, – ди де.
9 Шун нан Му са, ба кыр дан елан сы ны ясап, озын кол га ба шы на бер кет те, һәм 

елан чак кан һәр кем аңа ка рап исән кал ды.

Мәабкасәфәркылу
10 Ис ра и ли ләр юл ла рын дә вам ит те ләр һәм, Обут ка җи теп, ча тыр ла рын кор ды-

лар. 11 Ан на ры, Обут тан куз га лып ки теп, сМә аб ның көн чы гыш чи ген дә ге чүл дә, 
Ие-Әбаримдә ча тыр ла рын кор ды лар. 12 Икен че тук та лыш ны алар Зе ред үзән ле ген дә 
яса ды лар. 13 Ул урын нан ки теп, Ар нон ел га сы ның аръ я гын да, амо ри ләр җи ре нә 
чик тәш бул ган чүл дә, ча тыр ла рын кор ды лар. Мә аб бе лән амо ри ләр ара сын да гы чик 
шул Ар нон ел га сы буй лап уза иде. 14-15 Шу ңа кү рә Раб бы ның Су гыш лар ки та бын да 
бу хак та бо лай ди ел гән: «Су фа да гы Ва һеб шә һә ре, Ар нон ел га сы, аның ку шыл дык-
ла ры, Мә аб чи ге буй лап Ар шә һә ре нә та ба су зыл ган сө зәк лек ләр».

16 Шун нан алар Бе ер га* та ба юнәл де ләр. Раб бы ның Му са га «Ха лык ны җый, 
алар га су би рә чәк мен» ди гән кое сы әнә шун да иде.

17 Шул чак ис ра и ли ләр ме нә мон дый җыр баш ла ды:

* 21:3 Хорма– яһүд чә «ту лы сын ча һә лак бу лу» мәгъ нә сен дә. 
* 21:16 Беер– яһүд чә «кое» мәгъ нә сен дә. 
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«Әй кое, су бе лән ту лы бул!
Без си не җыр лар да җыр лар быз.

18 Син – баш лык лар ка зы ган,
хө кем дар лык та як ла ры, юл та як ла ры бе лән
ха лык җи тәк че лә ре ка зы ган кое».

Со ңын нан ис ра и ли ләр чүл дән Мат та на шә һә ре нә юнәл де ләр. 19-20 Мат та на дан – 
На ха ли ел гә, На ха ли ел дән – Ба мот ка, Ба мот тан – чүл дә кал кып тор ган Фес гә та-
вы на та ба, Мә аб җи рен дә ге үзән лек кә юл ал ды лар.

ИсраилиләрнеңСихонпатшаныһәмОгпатшаныҗиңүе
21 Ис ра и ли ләр, амо ри ләр пат ша сы Си хон га ил че ләр җи бә реп, аңа бо лай ди де ләр:
22 – Җи рең нән узар га рөх сәт ит. Без си нең кыр ла ры ңа һәм йө зем бак ча ла ры ңа 

кер мә без, ко е ла рың нан су эч мә без, чик лә рең не узып кит кән че, пат ша юлын нан 
гы на ба рыр быз.

23 Әм ма Си хон ис ра и ли ләр гә үз җи ре аша үтәр гә рөх сәт ит мә де. Си хон үзе нең 
бө тен хал кын җый ды да, ис ра и ли ләр гә кар шы чүл гә чы гып, Яһас ка ка дәр кил де 
һәм алар бе лән су гыш ты. 24 Су гыш та ис ра и ли ләр Си хон гас кә рен җиң де һәм Ар нон 
ел га сын нан алып Яб бок ел га сы на, ягъ ни ам мо ни ләр чи ге нә ка дәр, аның җи рен яу-
лап ал ды. Әм ма шун нан ары ба ра ал ма ды лар, чөн ки ам мо ни ләр нең чи ге нык иде. 
25 Ис ра и ли ләр амо ри ләр нең бар лык шә һәр лә рен, шул исәп тән Хиш бун ны һәм аның 
әйләнә-тирәсендәге авыл лар ны ба сып ал ды лар һәм шу лар да ур на шып кал ды лар.

26 Хиш бун – амо ри ләр пат ша сы Си хон ның шә һә ре иде. Си хон, Мә аб ның элек-
ке пат ша сы на кар шы су гы шып, Ар нон ел га сы на ка дәр аның бө тен җи рен тар тып 
ал ган бул ган. 27 Ме нә шу ңа кү рә дә ша гыйрь ләр бо лай ди:

«Хиш бун га ки ле гез – яңа дан тө зел сен ул,
Си хон ның шә һә ре яңа дан ны гы сын!

28 Чөн ки Хиш бун шә һә рен нән – ут,
Си хон ның шә һә рен нән ял кын чы гып,
Мә аб та гы Ар шә һә рен дә,
Ар нон бу ен да гы би ек лек ләр нең ху җа ла рын да ял мап ал ды.

29 Әй Мә аб, кай гы си ңа!
Син, Ке мош ка* та бы ну чы ха лык, һә лак бул дың!
Ке мош угыл ла ры ка чак ка әй лән де,
ә кыз ла ры исә амо ри ләр пат ша сы Си хон га әсир лек кә төш те.

30 Без алар ны ук лар атып тар-мар ит тек,
Хиш бун нан Ди бон га ка дәр һәм мә сен юк кыл дык.
Ме де ба янын да гы Но фах ка ка дәр вәй ран ит тек алар ны».

31 Ис ра и ли ләр, шу лай итеп, амо ри ләр җи рен дә яшәп кал ды. 32 Му са, Ягы зер 
шә һә рен күзәтеп-тикшереп кай тыр өчен, шым чы лар җи бәр де. Шун нан соң алар 

* 21:29 Кемош– Мә аб ила һы ның исе ме. 
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Ягызерны һәм аның әйләнә-тирәсендәге авыл лар ны яу лап ал ды лар, ан да яшәү че 
амо ри ләр не ку ып җи бәр де ләр.

33 Ан на ры ис ра и ли ләр, бо ры лып, Ба шан га ба ра тор ган юл бе лән кит те ләр. Ба-
шан пат ша сы Ог бө тен хал кы бе лән Эд ре гый шә һә ре янын да ис ра и ли ләр гә кар шы 
су гы шыр га чык ты.

34 Раб бы Му са га әйт те:
– Ог тан ку рык ма, чөн ки Мин аны бө тен хал кы, җи ре бе лән си нең кул га би рәм, 

һәм син аңа Хиш бун да пат ша лык ит кән амо ри ләр пат ша сы Си хон га эш лә гән не 
эш ләр сең.

35 Шу лай итеп, ис ра и ли ләр, Ог ның үзен, угыл ла рын һәм бө тен хал кын соң гы 
ке ше се нә ка дәр кы рып бе те реп, җи рен яу лап ал ды лар.

БәлакныңБилгамнычакыруы

22 1 Ис ра и ли ләр, Мә аб ти гез ле ге нә та ба юл то тып, Үр дүн аръ я гын да гы Әри хә 
шә һә ре кар шы на җи тә рәк тук тап кал ды лар һәм шун да ча тыр ла рын кор ды лар.

2 Мә аб пат ша сы Сип пор уг лы Бә лак ис ра и ли ләр нең амо ри ләр бе лән нәр сә эш-
лә гә нен күр де. 3 Мә а би ләр бу ха лык тан кур ка кал ды лар, чөн ки алар күп сан лы иде. 
Ис ра и ли ләр дән алар ның кот ла ры алын ды.

4 Мә а би ләр Мидь ян өл кән нә ре нә:
– Бу ха лык, бо лын да гы үлән не ашап бе тер гән үгез ке бек, әйләнә-тирәбездәге 

бар нәр сә не ашап бе те рә чәк, – дип әйт те.
Бу ва кыт та Мә аб та пат ша бу лып тор ган Сип пор уг лы Бә лак, 5 үзе нең ту ган як ла-

ры на, Фы рат ел га сы бу ен да гы Пе тор шә һә ре нә ил че ләр җи бә реп, ан да яшәү че Би гур 
уг лы Бил гам ны яр дәм гә ча кыр ды, аңа: «Ме нә, Ми сыр дан бер ха лык чы гып, җир 
йө зен кап лап ал ды, һәм ул ха лык хә зер ми нем бе лән янә шә дә яши. 6 Син, ки леп, 
ми нем өчен бу ха лык ка ләгъ нәт укы, чөн ки ул мин нән көч ле рәк. Син ләгъ нәт лә сәң, 
бәл кем, мин аны җи ңә һәм бу җир дән ку ып чы га ра алыр мын. Ми ңа мәгъ лүм дер: 
син фа ти ха ла ган ке ше – мө ба рәк, син ләгъ нәт лә гән ке ше исә кар гал ган бу ла», – 
дип әй тер гә куш ты.

7 Мә аб өл кән нә ре бе лән Мидь ян өл кән нә ре, фал ач кан өчен тү ләү ха кы алып, 
Бил гам яны на кил де ләр һәм аңа Бә лак әй т кән нәр не сөй ләп бир де ләр. 8 Бил гам 
алар га:

– Бу төн не мон да үт кә ре гез, Раб бы ми ңа ни чек дип әй т сә, сез гә шу лай җа вап 
кай та рыр мын, – ди де.

Мә аб баш лык ла ры Бил гам янын да кал ды лар. 9 Ал ла һы, Бил гам яны на ки леп:
– Си нең ян да гы бу ке ше ләр кем нәр алар? – дип со ра ды.
10 Бил гам Ал ла һы га әйт те:
– Ми нем ян га алар ны Мә аб пат ша сы Сип пор уг лы Бә лак җи бәр гән һәм ме нә 

шу лар ны әй тер гә куш кан: 11 «Ме нә, Ми сыр дан бер ха лык чык ты да җир йө зен 
кап лап ал ды. Хә зер кил дә ми нем өчен бу ха лык ка ләгъ нәт укы. Бәл кем, мин аңа 
кар шы су гы ша һәм аны ку ып чы га ра алыр мын».

12 Ал ла һы Бил гам га әйт те:
– Алар бе лән бар ма һәм бу ха лык ка ләгъ нәт укы ма, чөн ки ул фа ти ха лан ган ха лык.
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13 Бил гам, ир тән тор гач, алар га:
– Ба ры гыз, үз җи ре гез гә кай ты гыз, чөн ки Раб бы ми ңа сез нең бе лән ба рыр га 

рөх сәт ит ми, – ди де.
14 Мә аб баш лык ла ры, Бә лак яны на кай тып, аңа әйт те ләр:
– Бил гам без нең бе лән ки лер гә ри за бул ма ды.
15 Бә лак исә та гын да күб рәк һәм та гын да дә рә җә ле рәк баш лык лар җи бәр де. 

16 Алар, Бил гам яны на ки леп, аңа бо лай дип әйт те ләр:
– Сип пор уг лы Бә лак: «Ми нем ян га ки лү дән баш тарт ма саң иде. 17 Мин си ңа 

зур хөр мәт күр сә тер мен, һәм ни куш саң, шу ны эш ләр мен. Кил че, зин һар, ми нем 
өчен бу ха лык ка ләгъ нәт укы», – дип әй тә.

18 Әм ма Бил гам алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Бә лак ми ңа кө меш вә ал тын ту лы са ра ен тәкъ дим ит сә дә, Раб бы Ал лам ның 

әме ре нә кар шы ки леп, мин үз те лә гем бе лән һич нәр сә эш ли ал мас идем. 19 Шу лай 
да бу төн гә сез мон да ка лы гыз – Раб бы ми ңа та гын нәр сә әй тер икән.

20 Төн лә бе лән Ал ла һы, Бил гам яны на ки леп, аңа:
– Бу ке ше ләр си не ча кы рыр га кил гән нәр икән, тор да алар бе лән бар, тик Мин 

куш кан нар ны гы на үтә, – ди де.

Билгамныңанаишәге
21 Ир тә бе лән Бил гам тор ды да, үзе нең ана ишә ген ияр ләп, Мә аб баш лык ла ры 

бе лән ки теп бар ды. 22 Әм ма Бил гам ның ки теп ба ру ы на Ал ла һы ның ачуы чык ты, 
һәм Раб бы фә реш тә се, Бил гам га ко ма чау лар өчен, аның юлы на ар кы лы бас ты. 
Бил гам, үзе бе лән ике хез мәт че сен ияр теп, ишә ге нә ат ла нып ба ра иде. 23 Аның 
ишә ге, кы лыч то тып юл да ба сып то ру чы Раб бы фә реш тә сен кү рү гә, юл дан бо-
рыл ды да кыр га ке реп кит те, Бил гам исә, ишә ген юл га керт мәк че бу лып, аны 
кый нар га то тын ды.

24 Ан на ры Раб бы фә реш тә се ике йө зем бак ча сы ара сын да гы тар юл га чы гып 
бас ты, ә тар юл ның ике ягын да да ди вар иде. 25 Раб бы фә реш тә сен кү реп, ишәк 
ди вар га сы ен ды да Бил гам ның ая гын кыс ты – Бил гам та гын ишә ген кый ный 
баш ла ды.

26 Ан на ры Раб бы фә реш тә се, ал га рак узып, ишәк кә уң га да, сул га да бо ры лыр лык 
җай бул ма ган тар урын га ки леп бас ты. 27 Бил гам ат лан ган ишәк, Раб бы фә реш тә-
сен кү реп, җир гә ят ты. Бил гам ның ачуы чык ты, һәм ул та гын ишә ген та як бе лән 
кый ный баш ла ды. 28 Шул ва кыт Раб бы ишәк кә тел бир де, һәм ишәк Бил гам га:

– Нәр сә эш лә дем соң мин си ңа?! Ин де өчен че мәр тә бә кый ный сың, – ди де.
29 Бил гам ишәк кә:
– Чөн ки ачу ым ны чы гар дың! Ку лым да кы лыч бул са, си не шун дук үтер гән бу-

лыр идем, – ди де.
30 Бил гам нан ишәк:
– Го ме рең буе ат ла нып йөр гән ишә гең тү гел ме соң мин си нең?! Мо ңар чы си нең 

ал да бо лай кы лан дым мы мин?! – дип со ра ды.
– Юк, – дип җа вап бир де Бил гам.
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ФәрештәнеңБилгамнышелтәләве
31 Шул чак Раб бы Бил гам ның күз лә рен ач ты, һәм Бил гам кы лыч то тып юл да ба-

сып тор ган Раб бы фә реш тә сен күр де. Бил гам, ие леп, йө зе бе лән җир гә кап лан ды.
32 Раб бы фә реш тә се аңа әйт те:
– Ни өчен син ишә гең не ин де өч тап кыр кый на дың? Мин мон да си ңа ко ма чау-

лар өчен кил дем, чөн ки тот кан юлың Ми нем кү ңе ле мә хуш кил ми. 33 Ишәк, Ми не 
кү реп, ин де өч мәр тә бә чит кә бо рыл ды. Әгәр ул Мин нән чит кә бо рыл ма са, Мин 
си не үтер гән, ә ишәк не исән кал дыр ган бу лыр идем.

34 Бил гам Раб бы фә реш тә се нә әйт те:
– Гө наһ лы мын! Ми ңа ко ма чау лар өчен юл да ба сып то ру ың ны бел мә дем. Алай 

ри за лы гың бул ма гач, мин ки ре ки тим.
35 Раб бы фә реш тә се Бил гам га:
– Бу ке ше ләр бе лән бар, әм ма Мин си ңа нәр сә әй т сәм, алар га шу ны гы на сөй-

лә, – ди де.
Бил гам шун нан Бә лак баш лык ла ры бе лән бер гә кит те.

БәлакныңБилгамныкаршыларгачыгуы
36 Бә лак, Бил гам ның ки лү ен ише теп, аны кар шы лар өчен Ар нон ел га сы бу е на, 

Мә аб чи ген дә ге бер шә һәр гә кил де. 37 Бә лак Бил гам га әйт те:
– Си не ча кы рып, мин мон нан ал да да ке ше ләр җи бәр гән идем. Ни гә кил мә дең 

син? Әл лә мин си ңа хөр мәт күр сә тер лек хәл дә тү гел ме?!
38 Бил гам:
– Ме нә, кил дем. Әм ма нәр сә әй тә алам соң мин?! Ал ла һы нәр сә куш са, шу ны 

гы на сөй ләр гә ти еш мин! – ди де Бә лак ка.
39 Бил гам бе лән Бә лак Кыръят-Хусот шә һә ре нә юнәл де ләр. 40 Бә лак үгез ләр вә 

са рык лар кор бан ит те һәм ит нең бер өле шен Бил гам га һәм аның бе лән кил гән баш-
лык лар га бир де. 41 Икен че көн не ир тә бе лән Бә лак, Бил гам ны ияр теп, Бамот-Багал 
би ек ле ге нә мен де. Шун нан то рып, Бил гам Ис ра ил ста ны ның бер өле шен кү рә ал ды.

Билгамныңберенчетапкырпәйгамбәрлекитүе

23 1 Бил гам Бә лак ка әйт те:
– Син мон да ми ңа җи де мәз бәх тө зет һәм ми нем өчен җи де үгез бо зау 

бе лән җи де са рык тә кә се әзер лә.
2 Бә лак ул куш кан ча эш лә де, һәм Бә лак бе лән Бил гам һәр мәз бәх өс тен дә бер 

үгез бо зау бе лән бер са рык тә кә сен кор бан ит те ләр.
3 Бил гам ан на ры Бә лак ка:
– Син үзең нең ян ды рыл ган кор бан лы гың янын да тор, ә мин ки тим – бәл ки, 

Раб бы ми не кар шы лар га чы гар. Ул нәр сә әй т сә, шу ны си ңа бел де рер мен, – ди де.
Шун нан ул шә рә бер кал ку лык тү бә се нә мен де.
4 Ан да Ал ла һы Бил гам бе лән оч раш ты, һәм Бил гам Аңа әйт те:
– Мин җи де мәз бәх эш лә дем һәм һәр кай сы на бер үгез бо зау бе лән бер са рык 

тә кә сен кор бан га ки тер дем.
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5 Раб бы, Бил гам га ни-нәрсә әй тер гә ки рәк ле ген өй рә теп, аңа:
– Бә лак яны на ки ре бар һәм аңа Мин әй т кән нәр не җит кер, – дип бо ер ды.
6 Бил гам әй лә неп кил гән дә, Бә лак һәм бар лык Мә аб баш лык ла ры ян ды рыл ган 

кор бан лык янын да ба сып то ра иде ләр. 7 Бил гам пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:
«Мә аб пат ша сы Бә лак, ми не сАрам илен нән,
көн чы гыш та гы тау лар дан ча кы рып ки те реп:
„Кил, ми нем өчен Ягъ куб то кы мы на ләгъ нәт укы.
Кил, Ис ра ил хал кы на бәд до га укы“, – ди де.

8 Ал ла һы Үзе ләгъ нәт ит мә гән не, мин ни чек ләгъ нәт итим?!
Аңа Раб бы бәд до га кыл ма ган ны, мин ни чек бәд до га кы лыйм?!

9 Мин бу ха лык ны кы я лар тү бә сен нән кү рәм,
кал ку лык лар дан аны та ма ша кы лам:
ме нә, бу ка вем баш ка лар дан ае рым яши,
ха лык лар ара сын да үзен үз гә то та.

10 Ком бөр те ге дәй би хи сап күп Ягъ куб хал кын кем са ный алыр?!
Ис ра и ли ләр нең дүрт тән бер өле шен кем хи сап лап чы га рыр?!
Саф кү ңел ле адәм ке бек үл сәм иде мин,
го ме рем нең ахы ры шун дый адәм нәр не ке нә ох шаш
бул са иде!»

11 Бә лак шун да Бил гам га:
– Нәр сә эш ли сең син ми нем бе лән?! Мин си не дош ман на рым ны ләгъ нәт ләү 

өчен ча кыр дым, ә син алар ны фа ти ха лый сың! – ди де.
12 Бил гам:
– Раб бы ми ңа нәр сә сөй лә сә, мин шу ны сүзгә-сүз җит ке рер гә ти еш тү гел ме 

соң?! – дип җа вап ла ды.

Билгамныңикенчетапкырпәйгамбәрлекитүе
13 Бә лак аңа әйт те:
– Әй дә, баш ка урын га ба ра быз, шун нан алар ны кү рер сең, тик ба ры сын да тү гел, 

бер өле шен ге нә. Шун нан то рып, алар ны ми нем өчен ләгъ нәт лә.
14 Шун нан соң Бә лак аны Со фим ала ны на, Фес гә тау ба шы на алып мен де һәм 

ан да җи де мәз бәх тө зет те, һәр мәз бәх өс тен дә бер үгез бо зау бе лән бер са рык тә-
кә сен кор бан ит те.

15 Бил гам Бә лак ка:
– Син үзең нең ян ды рыл ган кор бан лы гың янын да кал, ә мин, ба рып, Ал ла һы 

бе лән оч ра шыйм, – ди де.
16 Раб бы Бил гам бе лән оч раш ты һәм, ни-нәрсә әй тер гә ки рәк ле ген өй рә теп, аңа:
– Бә лак яны на ки ре бар һәм аңа Мин әй т кән нәр не җит кер, – дип бо ер ды.
17 Бил гам әй лә неп кил гән дә, Бә лак һәм бар лык Мә аб баш лык ла ры ян ды рыл ган 

кор бан лык янын да ба сып то ра иде ләр.
Бә лак аңар дан:
– Раб бы си ңа нәр сә сөй лә де? – дип со ра ды.
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18 Бил гам пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:
«Әй Бә лак, тор да тың ла,
әй Сип пор уг лы, мин әй т кән нәр гә ко лак сал.

19 Ал ла һы бит ке ше за тын нан тү гел –
ял ган сөй лә ми Ул.
Ул адәм уг лы тү гел –
Үзе нең фи ке рен үз гәрт ми.
Ул сөй ләр дә эшен эш лә мәс ме?!
Ул сүз би рер дә аны үтә мәс ме?!

20 Ме нә, фа ти ха би рер гә бо е рык ал дым мин;
фа ти ха лау чы – Ул дыр,
һәм мин мо ны һич тә үз гәр тә ал мыйм.

21 Ягъ куб то кы мы бәла-каза күр мәс,
Ис ра ил хал кы на бә хет сез лек кил мәс.
Алар ның Раб бы Ал ла сы – ян на рын да,
һәм алар Аны үз лә ре нең пат ша сы дип игъ лан итә ләр.

22 Ал ла һы алар ны Ми сыр җи рен нән алып чык ты,
һәм алар кыр гый үгез мө ге зе дәй көч ле дер.

23 Ягъ куб то кы мы на кар шы нин ди си хер че лек тә фай да сыз,
Ис ра ил хал кы на кар шы кү рә зә лек итү дә фай да сыз.
Ягъ куб, ягъ ни Ис ра ил ха кын да ке ше ләр хә зер:
„Ал ла һы әнә нәр сә эш лә де!“ – дип әй тер.

24 Ана арыс лан дай куз га ла бу ха лык,
ата арыс лан дай уры нын нан кү тә ре лә:
та бы шын ашап бе тер ми чә, аның ка нын туй ган чы эч ми чә,
тын гы лык тап мас ул».

25 Бә лак Бил гам га әйт те:
– Алай са алар ны лә гъ нәт лә мә дә, фа ти хаң ны да бир мә.
26 Җа вап кай та рып, Бил гам аңа:
– Раб бы нәр сә куш са, шу лай эш ләр мен дип әйт тем тү гел ме си ңа?! – ди де.

Билгамныңөченчетапкырпәйгамбәрлекитүе
27 Бә лак Бил гам га әйт те:
– Әй дә, мин си не баш ка урын га алып ба рыйм. Бәл ки, Ал ла һы мәгъ куль кү рер 

дә, шул урын нан ми нем өчен алар ны ләгъ нәт итәр сең.
28 Шун нан соң Бә лак Бил гам ны чүл гә ка ра ган Пи гур та вы ның ба шы на алып 

ме неп кит те.
29 Бил гам Бә лак ка әйт те:
– Шу шы урын да ми ңа җи де мәз бәх тө зет һәм җи де үгез бо зау бе лән җи де са рык 

тә кә сен кор бан ит.
30 Бә лак ул куш кан ча эш лә де: һәр мәз бәх өс тен дә бер үгез бо зау бе лән бер са рык 

тә кә сен кор бан га ки тер де.
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24 1 Ис ра ил не мө ба рәк кы лу ның Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лү ен кү реп, Бил гам 
бу юлы ин де иша рә эз ләп тор ма ды. Ул, чүл гә ка ра шын таш лап, 2 ыруг-ыруг 

бу лып ур наш кан Ис ра ил угыл ла рын күр де. Шун да Бил гам га Ал ла һы Ру хы иң де; 
3 һәм Бил гам пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:

«Би гур уг лы Бил гам сөй ли мо ны,
ачык ка раш лы ке ше сөй ли,

4 Ал ла һы ның сүз лә рен ише тү че,
Код рәт ия сен нән иң гән кү ре неш ләр не ка бул кы лу чы,
җир гә кап ла нып ят кан чак та да, ачык күр гән бән дә сөй ли:

5 „Әй Ягъ куб то кы мы, си нең ча тыр ла рың,
әй Ис ра ил хал кы, си нең то рак ла рың нин ди гү зәл!

6 Җәй рәп ят кан яшел үзән ке бек алар,
ел га бу ен да гы бак ча лар,
Раб бы утыр т кан са бур агач ла ры,
су бу ен да гы эр бет агач ла ры ке бек үсә ләр.

7 Ала рның чи ләк лә рен нән су та шып то рыр,
алар ның ор лык ла ры су га ту е ныр.
Алар ның пат ша сы Агаг пат ша дан бө ег рәк бу ла чак,
һәм алар ның пат ша лы гы кү тә ре лә чәк.

8 Ал ла һы алар ны Ми сыр дан алып чык ты,
кыр гый үгез мө ге зе дәй көч ле алар.
Үзе нә дош ман бул ган ха лык лар ны ашап бе те рә,
сө як лә рен сындыра-ваклый
һәм ук ла ры бе лән тар-мар ки те рә.

9 Ата арыс лан ке бек, ана арыс лан ке бек, җир гә ята алар –
арыс лан ны тор гы зыр га кем җөрь әт ит сен?!
Сез гә фа ти ха сын би рү че – фа ти ха лы бул сын,
сез гә ләгъ нәт яу ды ру чы – лә гъ нәт лән сен!“»

10 Бә лак ның Бил гам га ачуы чык ты; ул, ку лын кул га су гып, Бил гам га:
– Мин си не до шман на рым ны ләгъ нәт итү өчен ча кыр дым, ә син ме нә өчен че 

тап кыр ин де алар ны фа ти ха лый сың. 11 Күз ал дым нан югал! Өе ңә кай тып кит! Мин 
си ңа зур хөр мәт күр сә тер гә те лә дем, ә Раб бы си не ул хөр мәт тән мәх рүм ит те, – ди де.

12 Бил гам Бә лак ка әйт те:
– Мин си нең ил че лә рең не: 13 «Бә лак ми ңа кө меш вә ал тын ту лы са ра ен тәкъ дим 

ит сә дә, үз те лә гем бе лән, ях шы лык яки яман лык эш ләү өчен, Раб бы сү зен нән чы га 
ал мыйм. Раб бы ми ңа нәр сә әй т сә, шу ны гы на сөй лә я чәк мен», – дип ки сәт мә дем-
ме ни?! 14 Ин де мин үз иле мә кай там, әм ма ки лә чәк тә бу ха лык ның си нең хал кы ңа 
ни-нәрсә эш лә я чә ген әй теп куй мак чы мын.

Билгамныңдүртенчетапкырпәйгамбәрлекитүе
15 Бил гам пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:

«Би гур уг лы Бил гам сөй ли мо ны,
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ачык ка раш лы ке ше сөй ли,
16 Ал ла һы ның сүз лә рен ише тү че,

Ал ла һы Тә га лә дән бе лем алу чы,
Код рәт ия сен нән иң гән кү ре неш ләр не ка бул кы лу чы,
егы лып төш кән, ә күз лә ре ачык бул ган ке ше сөй ли:

17 „Мин аны кү рәм, әм ма бу әле хә зер ге нә тү гел;
аңа ка рыйм, әм ма бу әле якын тү гел.
Ягъ куб то кы мын нан – йол дыз,
Ис ра ил хал кын нан схө кем дар лык та я гы кал кып чы га чак –
Ул Мә аб җи рен кы рып са ла чак
һәм Шет угыл ла рын тар-мар итә чәк;

18 Эдом ба сып алы на чак,
Сә гыйрь не дош ман на ры яу лап ала чак,
ә Ис ра ил үзе нең кө чен күр сә тә чәк.

19 Ягъ куб то кы мын нан ха ким чы га чак,
шә һәр дә ко ты лып кал ган нар ны ул юк итә чәк“».

Билгамныңсоңгытапкырпәйгамбәрлекитүе
20 Ан на ры Бил гам Ама лык хал кын күр де һәм пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:

«Ха лык лар ара сын да Ама лык бе рен че иде,
әм ма ки лә чәк тә аны һә ла кәт кө тә».

21 Шун нан соң ул, ка ра шын кы ни ләр гә кү че реп, пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:
«Си нең то ра гың нык,
ояң кыя ба шы на ко рыл ган.

22 Әм ма сАш шур си не әсир лек кә алып кит кәч,
Ка бил вәй ран бу ла чак».

23 Бил гам пәй гам бәр лек кыл ды, әйт те:
«И-и, Ал ла һы шу шы эш ләр не га мәл гә ашыр гач,
кем ге нә исән ка лыр икән!

24 Кит ти ләр дән диң гез көй мә лә ре ки леп,
Аш шур ны да, Гый бер ны да буй сын ды ра чак,
әм ма ахыр чик тә үз лә ре дә һә лак бу ла чак».

25 Сөй ләп бе тер гәч, Бил гам тор ды да ту ган ягы на кай тып кит те, Бә лак та үз юлы 
бе лән ки теп бар ды.

ИсраилиләрнеңБагал-Пигургатабынуы

25 1 Ча тыр ла рын ко рып Шит тим дә яшә гән ва кыт та, ис ра и ли ләр дән кай бе рәү ләр 
Мә аб кыз ла ры бе лән уй наш лык ит те ләр. 2 Ул кыз лар алар ны үз илаһ ла ры на 

кор бан ки те рү җы ен на ры на ча кы ра тор ган бул ды лар; ха лык ул кор бан нар ны ашады 
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һәм алар ның илаһ ла ры на та бын ды. 3 Ис ра и ли ләр, шу лай итеп, Багал-Пигурга та-
бы на баш ла ды лар, һәм Раб бы ның алар га ачуы чык ты.

4 Раб бы Му са га әйт те:
– Ха лык ның бар лык баш лык ла рын җы еп ал да, ко яш чык кан да, Раб бы ал дын да 

асып үтер, шун нан соң Раб бы ның ис ра и ли ләр гә бул ган ачуы ба сы лыр.
5 Му са Ис ра ил хө кем че лә ре нә:
– Багал-Пигурга та бы ну чы якын на ры гыз ның һәм мә сен үте ре гез, – дип бо е рык 

бир де.
6 Бер көн не Му са бе лән бө тен Ис ра ил җә мә га ть че ле ге Оч ра шу ча ты ры ал дын да 

ма тәм тот кан да, ис ра и ли ләр дән бе рәү бар ха лык ның күз ал дын да үз кар дәш лә ре 
яны на бер мидь я ни ха тын ны алып кил де. 7 Ру ха ни Һа рун уг лы Эл га зар дан ту ган 
Пин хәс, мо ны кү реп, җә мә гать җы е нын нан чык ты һәм ку лы на сөң ге сен ал ды да, 
8 ис ра и ли ир ар тын нан йо кы бүл мә се нә ке реп, шул ир не һәм мидь я ни ха тын ны 
чән чеп үтер де. Шун нан соң ис ра и ли ләр не ха рап итү че үләт зәх мә те тук тал ды. 
9 Үләт тән һә лак бул ган ке ше ләр нең са ны егер ме дүрт мең гә җит кән иде.

10 Раб бы Му са га әйт те:
11 – Ру ха ни Һа рун уг лы Эл га зар дан ту ган Пин хәс ис ра и ли ләр гә бул ган ачу ым ны 

бас ты. Ул Ми нем хак ка ис ра и ли ләр ара сын да гы чит илаһ лар га түз мә де, юк са Мин, 
яр су ым куз га лып, алар ны кы рып бе тер гән бу лыр идем. 12 Шу ңа кү рә аңа әйт: «Мин 
аның бе лән ты ныч лык ту рын да ки ле шү тө зим. 13 Үзе нең Ал ла сы ха кы на баш ка 
илаһ лар га тү зеп тор ма ган һәм ис ра и ли ләр не йо лып ал ган өчен, Мин аңа һәм аның 
нә се ле нә мәң ге гә ру ха ни лык ва зи фа сын тап шы рам».

14 Мидь я ни ха тын бе лән бер гә үте рел гән ис ра и ли нең исе ме Зим ри бу лып, ул – Ши-
мун ыру гын да гы гаи лә баш лы гы Са лу ның уг лы иде. 15 Ә үте рел гән мидь я ни ха тын ның 
исе ме Көз би бу лып, ул – мидь я ни ләр нең Сур исем ле бер ыругбашының кы зы иде.

16 Раб бы Му са га әйт те:
17 – Мидь я ни ләр не, дош ман на ры гыз дип са нап, кы рып бе те ре гез! 18 Чөн ки алар, 

мә кер кы лып, илаһ ла ры Пи гур һәм үз лә ре нең кыз кар дә ше – мидь я ни ләр нең бер 
ыругбашының кы зы Көз би (Пи гур ар ка сын да ки леп чык кан үләт зәх мә те ва кы-
тын да ул үте ре лә) бе лән ым сын ды рып, дош ман га эш лә гән не сез гә эш лә де ләр.

Исраилиләрнеңсаныникенчетапкырисәпкәалу

26 1 Ме нә шул үләт тән соң Му са га һәм Һа рун уг лы ру ха ни Эл га зар га Раб бы 
бо лай ди де:

2 – Су гыш ка ярак лы, яше егер ме дән уз ган Ис ра ил ир лә ре нең һәм мә сен га и лә-
лә ре бу ен ча исәп кә алы гыз.

3 Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы Әри хә кар шын да Му са бе лән ру-
ха ни Эл га зар ис ра и ли ләр гә:

4 – Раб бы ның Му са га әмер итү ен чә, яше егер ме дән уз ган ир ләр нең һәм мә сен 
исәп кә алы гыз, – ди де ләр.

Ми сыр җи рен нән чык кан ис ра и ли ләр тү бән дә ге ләр.
5 Ис ра ил нең бе рен че уг лы – Ру бин. Ру бин то кы мы: Ха нох тан – Ха нох ка би лә се, 

Пал лу дан – Пал лу ка би лә се; 6 Хес рон нан – Хес рон ка би лә се, Кәр ми дән – Кәр ми 
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ка би лә се. 7 Ру бин ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең 
са ны кы рык өч мең җи де йөз утыз бул ды. 8 Пал лу ның Эли аб исем ле уг лы бар иде. 
9 Эли аб ның угыл ла ры: Не му ил, Да тан һәм Аби рам. Да тан бе лән Аби рам, җи тәк че-
ләр дән бу лып, Ко рах та раф дар ла ры бе лән бер гә Раб бы га кар шы баш кү тәр гән нәр 
һәм Му са бе лән Һа рун га ри за сыз лык бел дер гән нәр иде. 10 Шул ва кыт та җир, яры лып 
ки теп, алар ны йот кан – Ко рах һәм аның бар лык та раф дар ла ры һә лак бул ган, һәм, 
баш ка лар га гый б рәт бул сын өчен, ике йөз ил ле ке ше не ял кын көй де реп үтер гән 
иде. 11 Әм ма ул көн не Ко рах угыл ла ры исән кал ды.

12 Ши мун ыру гын да гы ка би лә ләр: Не му ил дән – Не му ил ка би лә се, Ямин нән – 
Ямин ка би лә се, Яхиннән – Яхин ка би лә се, 13 Зе рах тан – Зе рах ка би лә се, Шаул-
дан – Ша ул ка би лә се. 14 Ши мун ыру гын да егер ме ике мең ике йөз ке ше исәп лән де.

15 Гәд ыру гын да гы ка би лә ләр: Се фон нан – Се фон ка би лә се, Хәг ги дән – Хәг ги 
ка би лә се, Шу ни дан – Шу ни ка би лә се, 16 Оз ни дән – Оз ни ка би лә се, Эри дән – Эри 
ка би лә се, 17 Ару ди дән – Ару ди ка би лә се, Аре ли дән – Аре ли ка би лә се. 18 Гәд ыру гы әнә 
шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны кы рык мең биш йөз бул ды.

19 Эр һәм Онан – Яһү дә угыл ла ры, әм ма алар Кән ган җи рен дә үлеп кал ды лар. 
20 Яһү дә ыру гын да гы ка би лә ләр: Ше ла дан – Ше ла ка би лә се, Перестан – Пе рес 
ка би лә се, Зе рах тан – Зе рах ка би лә се. 21 Пе рес то кы мы: Хес рон нан – Хес рон ка-
би лә се, Ха мул дан – Ха мул ка би лә се. 22 Яһү дә ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; 
исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны җит меш ал ты мең биш йөз бул ды.

23 Исәс хәр ыру гын да гы ка би лә ләр: То ла дан – То ла ка би лә се, Пу аһ тан – Пу аһ 
ка би лә се, 24 Яшуб тан – Яшуб ка би лә се, Шимроннан – Шим рон ка би лә се. 25 Исәс-
хәр ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны алт мыш 
дүрт мең өч йөз бул ды.

26 Зә бу лун ыру гын да гы ка би лә ләр: Середтан – Се ред ка би лә се, Элон нан – Элон 
ка би лә се, Яхлелдан – Ях лел ка би лә се. 27 Зә бу лун ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; 
исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны алт мыш мең биш йөз бул ды.

28 Йо сыф угыл ла ры Ме наш ше һәм Эф ра им ыруг ла рын да гы ка би лә ләр тү бән дә-
ге чә. 29 Ме наш ше то кы мы: Мә кир дән – Мә кир ка би лә се, Мә кир – Ги лы гад ның 
ата сы бул ган; Ги лы гад тан – Ги лы гад ка би лә се. 30 Ги лы гад то кы мы: Игы зыр дан – 
Игы зыр ка би лә се, Хе лык тан – Хе лык ка би лә се, 31 Ас ри ел дән – Ас ри ел ка би лә се, 
Шә кем нән – Шә кем ка би лә се, 32 Ше ми дә дән – Ше ми дә ка би лә се, Хепердан – Хе пер 
ка би лә се. 33 Хе пер уг лы Се луп хад ның угыл ла ры бул ма ды, ба ры тик кыз ла ры гы на 
бар иде. Се луп хад кыз ла ры ның исем нә ре: Мах ла, Ноа, Хөг лә, Мил кә һәм Тир са. 
34 Ме наш ше ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны 
ил ле ике мең җи де йөз бул ды.

35 Эф ра им ыру гын да гы ка би лә ләр: Шу те лах тан – Шу те лах ка би лә се, Бә хер дән – 
Бә хер ка би лә се, Та хан нан – Та хан ка би лә се. 36 Шу те лах то кы мы: Эран нан – Эран 
ка би лә се. 37 Эф ра им ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең 
са ны утыз ике мең биш йөз бул ды. Йо сыф ыру гын да гы ка би лә ләр әнә шу лар иде.

38 Бень я мин ыру гын да гы ка би лә ләр: Бе ла дан – Бе ла ка би лә се, Аш бел дан – Аш бел 
ка би лә се, Ахи рам нан – Ахи рам ка би лә се; 39 Ше фу фам нан – Ше фу фам ка би лә се, 
Ху фам нан – Ху фам ка би лә се. 40 Бе ла ның Ард исем ле уг лын нан – Ард ка би лә се, ә 
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На га ман исем ле уг лын нан – На га ман ка би лә се. 41 Бень я мин ыру гы әнә шу лар дан 
гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны кы рык биш мең ал ты йөз бул ды.

42 Дан ыру гын да гы ка би лә ләр: Шу хам нан – Шу хам ка би лә се. Дан ыру гы әнә 
шу лар дан гый ба рәт тер; 43 исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны алт мыш дүрт мең дүрт 
йөз бул ды. Бо лар ба ры сы да Шу хам то кы мы иде.

44 Ашер ыру гын да гы ка би лә ләр: Им на дан – Им на ка би лә се, Иш ви дән – Иш ви ка-
би лә се, Бе ри га дан – Бе ри га ка би лә се, 45 Бе ри га то кы мы: Хебердан – Хе бер ка би лә се, 
Мал ки ел дән – Мал ки ел ка би лә се. 46 Ашер кы зы ның исе ме – Се рах. 47 Ашер ыру гы әнә 
шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны ил ле өч мең дүрт йөз бул ды.

48 Нәп та ли ыру гын да гы ка би лә ләр: Ях си ел дән – Ях си ел ка би лә се, Гү ни дән – Гү ни 
ка би лә се, 49 Есердан – Есер ка би лә се, Шиллемнан – Шил лем ка би лә се. 50 Нәп та ли 
ыру гы әнә шу лар дан гый ба рәт тер; исәп кә алын ган ке ше ләр нең са ны кы рык биш 
мең дүрт йөз бул ды.

51 Исәп кә алын ган Ис ра ил угыл ла ры ның са ны ал ты йөз бер мең җи де йөз утыз 
бул ды.

52 Раб бы Му са га әйт те:
53 – Би лә мә җир лә ре ыруг та гы ке ше ләр са нын ча бү ле нер гә ти еш. 54 Зур ыруг ка 

җир не күб рәк итеп, ә кеч ке нә се нә аз рак итеп бир; би лә мә гә җир ыруг та гы ке ше ләр 
са ны на ка рап би ре лер гә ти еш. 55 Җир не шо ба га са лып бү ле гез. Би лә мә җи ре ыруг-
та гы ке ше ләр са нын ча бү лен сен. 56 Зур ыруг лар да, кеч ке нә ыруг лар да би лә мә гә 
җир не шо ба га бу ен ча ал сын нар.

57 Ле ви ыру гын да исәп кә алын ган ка би лә ләр: Гер шон нан – Гер шон ка би лә се, 
Ко һат тан – Ко һат ка би лә се, Ме ра ри дән – Ме ра ри ка би лә се. 58 Либ ни, Хеб рун, 
Мах ли, Му ши, Ко рах ка би лә лә ре дә Ле ви ыру гы ны кы.

Ко һат – Ам рам ның ата сы. 59 Ми сыр да ту ган Ле ви кы зы Йө хә бәд Ам рам ның 
ха ты ны иде. Ам рам га ул Һа рун ны, Му са ны һәм алар ның кыз ту га ны Мәрь ям не 
та бып би рә. 60 Һа рун ның угыл ла ры: На даб, Аби һу, Эл га зар һәм Ита мар. 61 Әм ма 
На даб бе лән Аби һу Раб бы рөх сәт ит мә гән ут ны Аның хо зу ры на алып кил гән өчен 
һә лак бул ган нар иде.

62 Ле ви ыру гын да гы бер ай лык һәм ан нан өл кән рәк ир ләр нең са ны егер ме өч 
мең бул ды. Алар ис ра и ли ләр бе лән бер гә исәп кә алын ма ды, чөн ки ис ра и ли ләр 
ара сын да ле ви ләр гә би лә мә гә җир би рел мә де.

63 Му са бе лән ру ха ни Эл га зар та ра фын нан исәп кә алын ган нар әнә шу лар бул ды. 
Ис ра и ли ләр не алар Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы Әри хә кар шын да 
исәп кә ал ды лар. 64 Му са бе лән ру ха ни Һа рун Си най чү лен дә исәп кә ал ган ис ра-
и ли ләр дән бер се дә бу исем лек кә кер мә де, 65 чөн ки алар ха кын да Раб бы: «Алар 
һәм мә се дә чүл дә үлә чәк», – ди гән иде, һәм Ифун ни уг лы Кә леб бе лән Нун уг лы 
Ешу а дан баш ка, алар ара сын нан бер кем исән кал ма ды да.

Углыбулмагангаиләөченмираскалдырукагыйдәсе

27 1-2 Ме наш ше уг лы Мә кир дән ту ган Ги лы гад уг лы Хе пер ту дыр ган Се луп хад 
кыз ла ры ның исем нә ре: Мах ла, Ноа, Хөг лә, Мил кә һәм Тир са. Бер көн не 

Йо сыф уг лы Ме наш ше ыру гын нан бул ган Се луп хад ның әле ге кыз ла ры Оч ра шу 
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ча ты ры ал ды на, Му са бе лән ру ха ни Эл га зар кар шы на, җи тәк че ләр һәм бар ха лык 
ал ды на ки леп бас ты лар да әйт те ләр:

3 – Без нең ата быз, үзен нән соң угыл лар кал дыр мый ча, гө наһ ла ры өчен чүл дә 
үлеп кал ды. Ко рах һәм аның та раф дар ла ры Раб бы га кар шы оеш тыр ган фет нә дә ул 
кат наш ма ды. 4 Ата быз ның уг лы бул ма ган га кү рә, аның исе ме үзе нең ка би лә сен нән 
сы зып таш ла ныр га ти еш ме?! Ата быз ның ту ган на ры ара сын да без гә дә би лә мә би ре гез!

5 Му са алар ның дәгъ ва сын Раб бы га җит кер де. 6 Раб бы Му са га әйт те:
7 – Се луп хад кыз ла ры дө рес сөй ли ләр. Ата ла ры ның ту ган на ры ара сын да алар га 

би лә мә гә җир бир – ата ла ры ның би лә мә се алар ку лы на күч сен. 8 Ә ис ра и ли ләр гә 
аң лат: «Әгәр бе рәү үл сә һәм аның уг лы бул ма са, ми ра сы аның кы зы на тап шы ры-
лыр га ти еш. 9 Әгәр кы зы да бул ма са, ул ча гын да ми ра сын ту ган на ры на тап шы ры гыз. 
10 Әгәр ту ган на ры да бул ма са, ата сы ның ту ган на ры на би ре гез. 11 Әгәр ата сы ның 
ту ган на ры бул ма са, аның ми ра сын ка би лә сен дә ге иң якын ту га ны на би ре гез – ул 
аны кы бул сын. Раб бы ның Му са га әмер итү ен чә, ис ра и ли ләр гә би рел гән карар-
кагыйдә әнә шун дый».

Ешуаныңҗитәкчелекнекабулитүе
12 Ан на ры Раб бы Му са га әйт те:
– Ме нә шу шы Әба рим та вы на мен дә Мин ис ра и ли ләр гә би рә чәк җир гә ка ра. 

13 Аны күр гән нән соң, ту га ның Һа рун ке бек, син дә мәр хүм ата-бабаларың бе лән 
ку шы лыр сың. 14 Чөн ки Сыйн чү лен дә, ха лык Ми ңа кар шы баш кү тәр гән ва кыт та, 
сез ике гез Мин әй т кән не тың ла ма ды гыз, Мериба-Кадыш су ла ры янын да, ис ра и-
ли ләр күз ал дын да, Ми нем из ге ле гем не ис бат ла ма ды гыз.

15 Раб бы га Му са әйт те:
16 – И-и Раб бы, һәр те рек лек ия се нә су лыш би рү че Ал ла һы! Бу ха лык өс тен нән 

баш лык итеп баш ка ке ше не бил ге лә сәң иде. 17 Раб бы хал кы кө тү че сез кал ган са рык лар 
ке бек бул ма сын өчен, ул, алар ны әй дәп, ал ла рын нан ба рыр иде һәм алып та кай тыр иде.

18 Раб бы Му са га:
– Нун уг лы Ешу а ны үз яны ңа ал, – ди де. – Аңар да Ми нем Ру хым бар; Ешу а га 

ку лың ны куй да, 19 аны ру ха ни Эл га зар һәм бө тен ха лык кар шы на бас ты рып, алар 
күз ал дын да җи тәк че лек не аңа йөк лә. 20 Ис ра ил хал кы аны тың ла сын өчен, үзең 
ия бул ган ха ким лек не аңа бир. 21 Ешуа бө тен эш не ру ха ни Эл га зар бе лән ки ңә шеп 
эш лә сен, Эл га зар исә сурим яр дә мен дә Ешуа өчен Ми нем их ты я рым ны бе лә чәк. 
Ешуа үзе һәм аның бе лән бер гә бар ча Ис ра ил хал кы Эл га зар ның сү зе бе лән юл га 
да куз га ла чак, ки ре дә әй лә неп кай та чак.

22-23 Му са бө те не сен дә Раб бы әмер ит кән чә эш лә де: Ешу а ны ру ха ни Эл га зар һәм 
бар ха лык ал ды на ки те реп бас тыр ды. Му са үзе нең кул ла рын Ешуа өс те нә куй ды 
һәм аңа җи тәк че лек не йөк лә де.

Көндәлекбүләкләр

28 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр гә шу лай дип бо ер: «Ри зык бү ләк лә рен Ми ңа бил ге лән гән 

ва кыт та ки те ре гез – шу шы кор бан нар ның исе Ми нем кү ңе ле мә хуш ки лер». 3 Әйт 
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алар га: «Раб бы га ян ды ру кор ба ны итеп би рер гә ти еш ле бү ләк ләр ме нә шу шы: ту-
ла ем ян ды ру кор ба ны бу ла рак, көн дә ки те ре лер гә ти еш ле ким че лек сез бер яшь лек 
ике тә кә бә рән. 4 Бә рән нәр нең бер сен – ир тән, икен че сен ки чен ки те ре гез; 5 һәм 
эфа ның ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на һин нең дүрт тән бер 
өле ше кү лә мен дә зәй түн мае ку шып, ик мәк бү лә ге ки те ре гез. 6 Ме нә бу – Си най 
та вын да га мәл гә кер тел гән көн дә лек ту ла ем ян ды ру кор ба ны, аның тәм ле исе Раб бы 
кү ңе ле нә хуш ки лер. 7 Һәр бә рән бе лән бер гә һин нең дүрт тән бер өле ше кү лә мен дә 
шә раб бү лә ге ки те ре гез – Раб бы га аны Из ге бүл мә дә тәкъ дим ите гез. 8 Икен че бә-
рән не, ир тән ге се сы ман, ик мәк һәм шә раб бү ләк лә ре бе лән бер гә ки чен тәкъ дим 
ите гез. Әле ге ян ды ру бү лә ге нең тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер.

Шимбәкөнбүләкләре
9 Шим бә көн не ким че лек сез бер яшь лек ике бә рән бе лән бер гә шә раб бү лә ге һәм 

эфа ның ун нан ике өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае ку шыл ган 
ик мәк бү лә ге ки те ре гез. 10 Көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор ба ны һәм 
аның бе лән бер гә тәкъ дим ите лә тор ган шә раб бү лә ген нән тыш, һәр шим бә көн не 
ки те ре лер гә ти еш ле ту ла ем ян ды ру кор ба ны әнә шун дый.

Айсаенкитереләторганбүләкләр
11 Яңа ай ба шын да Раб бы га, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, ике үгез бо зау һәм бер 

са рык тә кә се, ким че лек сез бер яшь лек җи де тә кә бә рән ки те ре гез. 12 Һәр үгез бо зау 
бе лән бер гә эфа ның ун нан өч өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае 
ку шыл ган, һәр са рык тә кә се бе лән бер гә эфа ның ун нан ике өле ше кү лә мен дә сый-
фат лы бо дай оны на зәй түн мае ку шыл ган, 13 һәр тә кә бә рән бе лән бер гә эфа ның 
ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае ку шыл ган ик мәк 
бү лә ге ки те ре гез. Ме нә бу – ту ла ем ян ды ру кор ба ны, Раб бы га тәкъ дим ите лә тор ган 
ян ды ру бү лә ге; аның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер. 14 Шу лай ук һәр 
үгез бо зау бе лән бер гә – яр ты һин, һәр са рык тә кә се бе лән бер гә – һин нең өч тән 
бер өле ше, һәр тә кә бә рән бе лән бер гә һин нең дүрт тән бер өле ше кү лә мен дә шә раб 
бү лә ге бу лыр га ти еш. Бу – ел әй лә нә сен дә һәр ай ның бе рен че кө нен дә ки те ре лә 
то ран ян ды ру кор ба ны. 15 Көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор ба нын нан 
һәм шә раб бү лә ген нән тыш, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, Раб бы га бер кә җә тә кә се 
тәкъ дим ите гез.

Котылубәйрәметәкъдимнәре
16 Бе рен че ай да, ай ның ун дүр тен че кө нен дә – Ко ты лу бәй рә ме. 17 Шул ук ай ның 

ун би шен че кө нен дә бәй рәм баш ла на: җи де көн тө че ик мәк ашар га ти еш сез. 18 Бе-
рен че көн не из ге җы е лыш үт кә ре гез; ул көн не бер нин ди эш баш кар ма гыз. 19 Раб бы га 
ян ды ру бү лә ге, ту ла ем ян ды ру кор ба ны – ике үгез бо зау, бер са рык тә кә се һәм бер 
яшь лек җи де тә кә бә рән ки те ре гез. Тер лек ләр нең ба ры сы да ким че лек сез бу лыр га 
ти еш. 20-21 Һәр үгез бо зау бе лән бер гә – эфа ның ун нан өч өле ше, са рык тә кә се бе лән 
бер гә – эфа ның ун нан ике өле ше, җи де бә рән нең һәр бер се бе лән бер гә эфа ның 
ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае ку шыл ган ик мәк 
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бү лә ге тәкъ дим ите гез. 22 Гө наһ ла ры гыз дан пакь лә нү өчен, гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә тәкъ дим ите гез. 23 Бо лар ны ир тән ки те рел гән көн дә лек 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны на өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез. 24 Шул рә веш ле, ян ды-
ру бү лә ге бу ла рак, җи де көн дә ва мын да ри зык бү лә ге тәкъ дим ите гез; аның тәм ле 
исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш ки лер. Аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм шә раб бү лә ге нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез. 25 Җи ден че көн не 
из ге җы е лыш үт кә ре гез; ул көн не бер нин ди эш баш кар ма гыз.

Уңышбәйрәмендәкитереләторганбүләкләр
26 Уңыш бәй рә ме нең, ягъ ни Ат на лар бәй рә ме нең бе рен че кө нен дә, Раб бы га яңа 

өл гер гән аш лык тан бү ләк ки тер гән ва кыт та, из ге җы е лыш үт кә ре гез. Бу көн не бер-
нин ди эш баш кар ма гыз. 27 Раб бы га ике үгез бо зау, бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек 
җи де тә кә бә рән тәкъ дим ите гез; әле ге ян ды ру кор ба ны ның тәм ле исе Раб бы ның 
кү ңе ле нә хуш ки лер. 28-29 Һәр үгез бо зау бе лән бер гә – эфа ның ун нан өч өле ше, 
са рык тә кә се бе лән бер гә – эфа ның ун нан ике өле ше, җи де бә рән нең һәр бер се бе-
лән бер гә эфа ның ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае 
ку шыл ган ик мәк бү лә ге тәкъ дим ите гез. 30 Гө наһ ла ры гыз дан пакь лә нү өчен, гө наһ 
йо лу кор ба ны итеп, бер кә җә тә кә се дә тәкъ дим ите гез. 31 Бо лар ны көн дә ки те ре-
лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор ба ны на һәм ик мәк бү лә ге нә өс тә мә рә веш тә, шә раб 
бү лә ге бе лән бер гә тәкъ дим ите гез. Кор бан лык мал лар ким че лек сез бу лыр га ти еш.

Быргыларбәйрәмендәкитереләторганбүләкләр

29 1 Җи ден че ай ның бе рен че кө нен дә из ге җы е лыш үт кә ре гез; ул көн не бер-
нин ди эш баш кар ма гыз; ул көн сез дә быр гы лар уй на ту кө не бул сын. 2 Кор-

бан ның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш кил сен өчен, ту ла ем ян ды ру кор ба ны 
итеп, бер үгез бо зау, бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек җи де бә рән тәкъ дим ите гез. 
Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 3-4 Һәр үгез бо зау бе лән бер гә – эфа ның ун нан 
өч өле ше, са рык тә кә се бе лән бер гә – эфа ның ун нан ике өле ше, җи де бә рән нең 
һәр бер се бе лән бер гә эфа ның ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на 
зәй түн мае ку шыл ган ик мәк бү лә ге тәкъ дим ите гез. 5 Гө наһ ла ры гыз дан пакь лә нү 
өчен, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, бер кә җә тә кә се дә тәкъ дим ите гез. 6 Бо лар ны ай 
са ен һәм көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә-
раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез. Бу – Раб бы га ки те ре лә тор ган 
ян ды ру бү ләк лә ре; алар ның тәм ле исе Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер.

Гөнаһйолукөнендәкитереләторганбүләкләр
7 Җи ден че ай ның унын чы кө нен дә из ге җы е лыш үт кә ре гез; ул көн не сура за то-

ты гыз һәм бер нин ди эш баш кар ма гыз. 8 Кор бан ның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә 
хуш кил сен өчен, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, бер үгез бо зау, бер са рык тә кә се 
һәм бер яшь лек җи де бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 
9-10 Һәр үгез бо зау бе лән бер гә – эфа ның ун нан өч өле ше, са рык тә кә се бе лән бер-
гә – эфа ның ун нан ике өле ше, җи де бә рән нең һәр бер се бе лән бер гә эфа ның ун нан 
бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае ку шыл ган ик мәк бү лә ге 
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тәкъ дим ите гез. 11 Гө наһ ла ры гыз дан пакь лә нү өчен, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, бер 
кә җә тә кә се дә тәкъ дим ите гез; аны пакь лә нү кө нен дә ки те ре лә тор ган гө наһ йо лу 
кор ба ны на, көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор ба ны на һәм ик мәк бе лән 
шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

Чатырларбәйрәмендәкитереләторганбүләкләр
12 Җи ден че ай ның ун би шен че кө нен дә из ге җы е лыш үт кә ре гез; бер нин ди эш 

баш кар ма гыз һәм җи де көн буе Раб бы хөр мә те нә бәй рәм ите гез. 13 Кор бан ның тәм ле 
исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш кил сен өчен, ту ла ем ян ды ру кор ба ны, ягъ ни ян ды ру 
бү лә ге итеп, унөч үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә кә бә рән 
тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 14-15 Унөч үгез бо зау ның һәр бер се 
бе лән бер гә – эфа ның ун нан өч өле ше, ике са рык тә кә се нең һәр бер се бе лән бер-
гә – эфа ның ун нан ике өле ше, ун дүрт тә кә бә рән нең һәр бер се бе лән бер гә эфа ның 
ун нан бер өле ше кү лә мен дә сый фат лы бо дай оны на зәй түн мае ку шыл ган ик мәк 
бү лә ге тәкъ дим ите гез. 16 Гө наһ ла ры гыз дан пакь лә нү өчен, гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә тәкъ дим ите гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

17 Икен че көн не ун и ке үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә-
кә бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 18 Кор бан га ки те ре лә 
тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 19 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

20 Өчен че көн не ун бер үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә-
кә бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 21 Кор бан га ки те ре лә 
тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 22 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

23 Дүр тен че көн не ун үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә кә 
бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 24 Кор бан га ки те ре лә 
тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 25 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

26 Би шен че көн не ту гыз үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә-
кә бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 27 Кор бан га ки те ре лә 
тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 28 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

29 Ал тын чы көн не си гез үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә-
кә бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 30 Кор бан га ки те ре лә 
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тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 31 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

32 Җи ден че көн не җи де үгез бо зау, ике са рык тә кә се һәм бер яшь лек ун дүрт тә-
кә бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 33 Кор бан га ки те ре лә 
тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 34 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез.

35 Си ге зен че көн не из ге җы е лыш үт кә ре гез, бер нин ди эш баш кар ма гыз. 36 Кор-
бан ның тәм ле исе Раб бы ның кү ңе ле нә хуш кил сен өчен, ту ла ем ян ды ру кор ба ны, 
ягъ ни ян ды ру бү лә ге итеп, бер үгез бо зау, бер са рык тә кә се һәм бер яшь лек җи де 
тә кә бә рән тәкъ дим ите гез. Бо лар ким че лек сез бу лыр га ти еш. 37 Кор бан га ки те ре лә 
тор ган үгез бо зау лар, са рык тә кә лә ре һәм тә кә бә рән нәр бе лән бер гә, сан на ры на 
ка рап, ти еш ле ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре тәкъ дим ител сен. 38 Гө наһ йо лу кор ба ны 
итеп, бер кә җә тә кә се дә ки те ре гез; аны көн дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны на һәм ик мәк бе лән шә раб бү ләк лә ре нә өс тә мә рә веш тә тәкъ дим ите гез».

39 «Бил ге лән гән бәй рәм нә ре гез дә Раб бы га ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор-
бан на ры, ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре, та ту лык кор бан на ры әнә шу лар. Алар ны 
әйт кән нә зе ре гез бу ен ча яки их ты я ри рә веш тә ки те ре лә тор ган бү ләк ләр гә өс тә мә 
рә веш тә тәкъ дим ите гез».

30 1 Раб бы әмер ит кән нәр нең һәм мә сен Му са ис ра и ли ләр гә сөй ләп бир де.

Әйткәннәзернеүтәүтурында
2 Му са ис ра и ли ләр нең ыруг баш лык ла ры на әйт те:
– Раб бы ме нә нәр сә әмер ит те: 3 «Әгәр кем дә бул са Раб бы га нә зер әй т сә яки 

үзен ан т лы вәгъ дә бе лән бәй лә сә, ул үзе нең бир гән сү зен боз ма сын һәм авы зын нан 
чык кан һәр сү зен үтә сен.

Хатын-кызларныңәйткәннәзернеүтәүләретурында
4 Әгәр бер ха тын яшь ча гын да, ата сы өен дә тор ган ва кыт та, Раб бы га нә зер әй т сә 

яки үзен вәгъ дә бе лән бәй лә сә, 5 һәм аның ата сы кы зы ның нә зе рен яки вәгъ дә бе-
лән бәй лән гән бу лу ын ишет сә һәм бу хак та бер сүз дә әй т мә сә, ул оч рак та кыз ның 
нә зе ре яки вәгъ дә се үз кө чен дә ка ла. 6 Әгәр дә ата сы, бу хак та ише теп, аңа рөх сәт 
ит мә сә, ул оч рак та кыз үзе нең нә зе рен нән яки вәгъ дә сен нән азат бу ла чак. Раб бы 
аны ки че рә чәк, чөн ки кыз ның ата сы ри за лы гын бир мә де.

7 Әгәр нә зер әй т кән яки уй ла мый ча вәгъ дә бир гән ха тын, ки яү гә чы гып, 8 бу 
хак та ире нә мәгъ лүм бул са, һәм ире ише теп тә бер ни әй т мә сә, ха тын ның нә зе ре 
яки вәгъ дә се үз кө чен дә ка ла. 9 Әгәр ире, бу хак та ише теп, ха ты ны на рөх сәт ит-
мә сә, әле ге ха тын әй т кән нә зе рен нән яки уй ла мый ча бир гән вәгъ дә сен нән азат 
бу ла чак, һәм Раб бы аны ки че рә чәк.
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10 Тол яки ирен нән ае рыл ган ха тын ның әй т кән нә зе ре һәм бир гән вәгъ дә се үтә-
лер гә ти еш.

11 Әгәр ире нең өен дә ха тын нә зер әй т сә яки үзен ан т лы вәгъ дә бе лән бәй лә сә, 
12 һәм ире бу хак та ише теп тә бер сүз әй т мә сә – ха ты нын тый ма са, ул оч рак та ха-
тын ның нә зе ре яки вәгъ дә се үз кө чен дә ка ла. 13 Әгәр ире, бу хак та ише теп, ха ты ны-
ның нә зе рен яки вәгъ дә сен ки ре как са, әй т кән нә зе рен нән яки авы зын нан чык кан 
вәгъ дә сен нән ха тын азат бу ла чак. Раб бы аны ки че рә чәк, чөн ки аның ире ри за лы гын 
бир мә де. 14 Шул рә веш ле, ире ха ты ны ның вәгъ дә сен яки нә зе рен рас лар га да, ки ре 
ка гар га да мөм кин. 15 Әгәр ире ха ты ны ның нә зе ре яки вәгъ дә се ха кын да ишет кән 
көн не дә, ан нан соң да бер ни әй т мә сә, ди мәк, ха ты ны ның нәзер-вәгъдәсен ул рас-
лый ди гән сүз, чөн ки бу хак та ише теп тә ха ты ны на ул бер сүз әй т мә де. 16 Әгәр ир 
ке ше әле ге нәзер-вәгъдәне күп ме дер ва кыт лар үт кән нән соң гы на ки ре ка га икән, 
нә зер нең үтәл мә ве өчен ха ты ны ның га е бен ул үз өс те нә ала».

17 Ир бе лән ха тын ара сын да гы яи сә, яшь ле ген дә ата сы өен дә яшә гән дә, кы зы 
бе лән ата сы ара сын да гы мө нә сә бәт ләр ха кын да Раб бы ның Му са га әмер ит кән ка-
гый дә лә ре әнә шу лар иде.

Мидьяниләргәкаршысугыш

31 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр өчен мидь я ни ләр дән үч ал. Шун нан соң син үл гән ата-

бабаларың бе лән ку шы лыр сың.
3 Му са ха лык ка әйт те:
– Мидь я ни ләр дән Раб бы ның үчен алыр өчен, ир лә ре гез ара сын нан су гыш чы-

лар ны ко рал лан ды ры гыз. 4 Ис ра ил ыруг ла ры ның һәр кай сын нан мең ке ше су гыш ка 
әзер лән сен.

5 Һәр бер Ис ра ил ыру гын нан меңәр ке ше сай ла нып, бар лы гы ун и ке мең ко рал-
лы су гыш чы саф ка бас ты. 6 Му са, һәр ыруг тан бе рәр мең гас кә ри не сай лап алып, 
ру ха ни Эл га зар уг лы Пин хәс бе лән бер гә су гыш ка озат ты. Пин хәс Из ге бүл мә са-
выт ла рын һәм хә бәр са ла тор ган быр гы ла рын ал ды.

7 Раб бы Му са га әмер ит кән чә, алар мидь я ни ләр гә һө җүм ит те ләр һәм әле ге ха-
лык ның бар ча ир за тын кы рып бе тер де ләр. 8 Баш ка ир ләр бе лән бер рәт тән алар 
мидь я ни ләр нең биш пат ша сын – Эви, Рә кым, Сур, Хүр һәм Ре ба ны үтер де ләр, 
шу лай ук Би гур уг лы Бил гам ны да кы лыч тан уз дыр ды лар; 9 мидь я ни ләр нең ха-
тын на рын һәм ба ла ла рын әсир ит те ләр, тер лек лә рен, көтү-көтү мал ла рын, мал-
мөлкәтләрен үз лә ре нә ал ды лар; 10 мидь я ни ләр яшә гән бар лык шә һәр һәм то рак 
урын на рын ян дыр ды лар. 11 Кул га тө шер гән һәм мә нәр сә не – әсир ләр дән алып 
тер лек кә ка дәр 12 бар га ни мәт не алар Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы 
Әри хә кар шын да ур наш кан стан на ры на – Му са бе лән ру ха ни Эл га зар һәм Ис ра ил 
хал кы яны на алып кайт ты лар.

13 Му са бе лән ру ха ни Эл га зар һәм ха лык ның бар лык җи тәк че лә ре алар ны кар-
шы лар га стан нан чык ты лар. 14-15 Су гыш тан кай тып ки лү че гас кәр баш ла ры на – 
мең баш ла ры на һәм йөз баш ла ры на – ачу ла нып, Му са шун да:
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– Сез бар лык хатын-кызларны исән калдырдыгызмыни?! – ди де. – 16 Шул ха тын-
нар ис ра и ли ләр не, Бил гам ки ңә ше бе лән илаһ ла ры Пи гур га та бын ды рып, Раб бы га 
хы я нәт итәр гә мәҗ бүр лә де ләр! Раб бы хал кы ара сын да та рал ган үләт шун нан соң 
баш лан ды бит. 17 Бар лык ир ба ла лар ны һәм ир күр гән ха тын нар ны үте ре гез! 18 Ә 
ир за тын бел мә гән кыз лар ны үзе гез өчен кал ды ры гыз.

19 Шун нан Му са әйт те:
– Ара гыз да ке ше үтер гән яи сә мә ет кә орын ган зат лар булса, җи де көн дә ва мын-

да стан га аяк бас ма сыннар. Сез үзе гез вә әсир лә ре гез өчен че һәм җи ден че көн дә 
пакь лә нер гә ти еш. 20 Бар лык кием-салымнарыгызны, күн һәм ти ре әй бер лә ре гез не, 
кә җә ма мы гын нан эш лән гән бар нәр сә гез не, шу лай ук бар лык агач са выт ла ры гыз-
ны чис тар ты гыз.

21 Ру ха ни Эл га зар су гыш та йө реп кай т кан су гыш чы лар га әйт те:
– Раб бы Му са га әмер ит кән ка нун ның ка гый дә се ме нә шун дый: 22-23 ал тын, 

кө меш, ба кыр, ти мер, ак һәм ка ра кур гаш ны – ут та ян мый тор ган бар нәр сә не 
чис тар тыр өчен, ял кын аша уз ды ры гыз, ан на ры па кь ләү суы бе лән юы гыз. Ә ут та 
яна тор ган бар нәр сә па кь ләү суы бе лән чис тар тыл сын. 24 Җи ден че көн дә ки ем нә-
ре гез не юы гыз, шун нан соң пакь бу лыр сыз һәм стан га кай та алыр сыз.

Ганимәтнебүлү
25 Раб бы Му са га әйт те:
26 – Ру ха ни Эл га зар һәм ха лык ның гаи лә баш лык ла ры бе лән бер гә әсир ләр не 

һәм тер лек не исәп кә алы гыз. 27 Га ни мәт не ти гез ике өлеш кә бү леп, бер яр ты сын – 
су гыш та кат наш кан нар га, икен че яр ты сын кал ган ха лык ка бир. 28 Су гыш та кат-
наш кан нар ның өле шен нән һәр биш йө зен че әсир не, үгез не, ишәк не һәм са рык ны 
ал да, Раб бы га са лым итеп, 29 Аның ал дын да кү тә реп сел ке гән бү ләк рә ве шен дә, 
ру ха ни Эл га зар га тап шыр. 30 Ис ра ил хал кы өле шен нән һәр ил лен че әсир не, үгез-
не, ишәк не һәм са рык ны Раб бы ның Из ге ча ты рын да хез мәт итү че ле ви ләр гә бир.

31 Раб бы Му са га ни чек әмер ит кән бул са, Му са бе лән ру ха ни Эл га зар шу лай эш-
лә де ләр.

32 Үз лә ре нә кал дыр ган мөл кәт не са на ма ган да, су гыш та кат наш кан ке ше ләр 
кул га тө шер гән бай лык: вак тер лек тән – ал ты йөз җит меш биш мең баш, 33 эре 
тер лек тән – җит меш ике мең баш, 34 алт мыш бер мең баш ишәк, 35 шу лай ук ир 
бел мә гән утыз ике мең кыз.

36 Бө тен га ни мәт нең яр ты сы, ягъ ни су гыш та кат наш кан нар ның өле ше: вак тер-
лек тән – өч йөз утыз җи де мең биш йөз баш, 37 шу лар дан ал ты йөз җит меш би ше 
Раб бы га са лым итеп би рел де; 38 эре тер лек тән – утыз ал ты мең баш, шу лар дан җит-
меш ике се Раб бы га са лым итеп би рел де; 39 утыз мең биш йөз баш ишәк, шу лар дан 
алт мыш бе ре Раб бы га са лым итеп би рел де; 40 ун ал ты мең ке ше, шу лар дан Раб бы га 
са лым итеп утыз ике се би рел де.

41 Му са, Раб бы әмер ит кән чә, Аның ал дын да кү тә реп сел ке гән бү ләк не – Раб-
бы га ди гән са лым ны – Эл га зар га тап шыр ды.

42 Су гыш та кат на шу чы лар алып кай т кан га ни мәт тән Му са ис ра и ли ләр өчен 
ае рып ал ган өлеш, 43 ягъ ни ха лык ның өле ше: вак тер лек тән – өч йөз утыз җи де 
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мең биш йөз баш, 44 эре тер лек тән – утыз ал ты мең баш, 45 утыз мең биш йөз баш 
ишәк, 46 ун ал ты мең ке ше. 47 Му са, Раб бы әмер ит кән чә, ис ра и ли ләр өле шен нән 
ке ше һәм тер лек нең ил ле дән бе рен Раб бы ның Из ге ча ты рын да хез мәт итү че ле-
ви ләр гә бир де.

48 Шун нан соң мең баш ла ры һәм йөз баш ла ры Му са яны на ки леп әйт те ләр:
49 – Без, си нең хез мәт че лә рең, үзе без нең кул ас тын да гы су гыш чы лар ны са нап 

чык тык – бер сен дә югалт ма ган быз. 50 Раб бы җан на ры быз ны сак лап кал сын өчен, 
кул га тө шер гән ал тын әй бер ләр не – кулбашына кия тор ган бе лә зек ләр не, йө зек-
ләр не, кул бе лә зек лә рен, ал ка лар ны һәм му ен са лар ны – без Аңа бү ләк итә без.

51 Му са бе лән ру ха ни Эл га зар алар дан шу шы ал тын ны – бө тен ал тын әй бер-
ләр не ка бул ит те ләр. 52 Мең баш ла ры вә йөз баш ла ры Раб бы га бү ләк итеп ки тер гән 
ал тын ун ал ты мең җи де йөз ил ле шә кыл бул ды. 53 Гас кә ри ләр исә су гыш та кул га 
тө шер гән ал тын ны үз лә рен дә кал дыр ды. 54 Му са бе лән ру ха ни Эл га зар ал тын ны 
мең баш ла рын нан вә йөз баш ла рын нан ал ды лар да, ис ра и ли ләр ис тә ле ге итеп, Раб-
бы кар шы на, Оч ра шу ча ты ры на китер де ләр.

Рубин,ГәдыругларынаһәмМенашшеыругыныңберяртысынабирелгәнҗир

32 1 Ру бин һәм Гәд угыл ла ры ның кө тү лә ре бик зур иде, һәм алар Ягы зер һәм 
Ги лы гад җир лә ре нең кө тү йөр тү өчен ярак лы урын икә нен күр де ләр. 2-3 Гәд 

һәм Ру бин угыл ла ры, Му са бе лән ру ха ни Эл га зар һәм ха лык җи тәк че лә ре яны на 
ки леп:

– Ата рот, Ди бон, Ягы зер, Ним ра, Хиш бун, Эл га ле, Се бам, Нә бу һәм Бе гон – 
4 Ис ра ил хал кы өчен Раб бы тар-мар ит кән җир ләр тер лек йөр тер гә хәй ран шәп тер; 
ә без, си нең кол ла рың, тер лек кө тә без, – дип әйт те ләр. 5 Ан на ры: – Әгәр без си нең 
күз ал дың да шәф кать ка зан ган быз икән, бу җир не, би лә мә итеп, без хез мәт че лә-
ре ңә бир; без не Үр дүн нең аръ я гы на чы гар ма, – дип өс тә де ләр.

6 Гәд һәм Ру бин угыл ла ры на Му са:
– Кар дәш лә ре гез су гыш ка ба ра чак, ә сез мон да ка лыр сыз мы?! 7 Ни өчен сез 

ис ра и ли ләр нең Раб бы би рә се җир гә ба ру те лә ген сү рел де рә сез? – ди де. – 8 Раб бы 
бир гән җир не ка рар өчен, мин сез нең ата ла ры гыз ны Кадыш-Барниадан җи бәр гәч, 
алар да нәкъ ме нә шу лай эш лә гән иде. 9 Эш күл үзән ле ге нә ба рып җи теп, ул як лар ны 
күр гәч, алар да ис ра и ли ләр нең Раб бы би рә се җир гә ба ру те лә ген сү рел дер гән иде. 
10 Шул көн не Раб бы ның ачуы ка бар ды, һәм Ул ант итеп әйт те: 11 «Мин, ант эчеп, 
Иб ра һим га, Ис хак ка һәм Ягъ куб ка вәгъ дә ит кән җир ләр не Ми сыр дан чык кан, 
яше егер ме дән уз ган ке ше ләр күр мәс ләр, чөн ки алар бө тен кү ңел лә ре бе лән Ми ңа 
буй сын ма ды лар. 12 Бу исәп кә кы на зи Ифун ни уг лы Кә леб бе лән Нун уг лы Ешуа 
гы на кер ми, чөн ки алар Раб бы га бө тен кү ңел лә ре бе лән буй сын ды лар». 13 Раб бы-
ның Ис ра ил гә ачуы ка бар ды, һәм Аның ал дын да яман лык кыл ган бу бу ын ны Ул, 
тә мам юк ка чы гар ган чы, кы рык ел буе, чүл дә йөрт те.

14 – Ин де ме нә сез – гө наһ лы бу ын – ата ла ры гыз уры ны на ка лып, Раб бы ның 
Ис ра ил гә кар шы ачу ын та гын да ныг рак ка бар та сыз. 15 Әгәр сез Аңар дан йөз чө ер-
сә гез, Ис ра ил хал кын Ул чүл дә кал ды ра чак, һәм сез, шу лай итеп, ха лык ны тә мам 
ха рап итә чәк сез.
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16 Гәд һәм Ру бин угыл ла ры, Му са яны на ки леп:
– Без мон да кө тү лә ре без өчен са рык аран на ры һәм ба ла ла ры быз өчен шә һәр ләр 

ко рыр быз, – ди де ләр. – 17 Шун нан соң, ко рал ла нып, ис ра и ли ләр үз лә ре нә тә га ен-
лән гән җир ләр гә ба рып ур наш кан чы, алар ал дын нан ба рыр быз. Ә ба ла ла ры быз, 
җир ле ха лык тан сак ла нып хәвеф-хәтәрсез яшә сен өчен, ны гы тыл ган шә һәр ләр дә 
кал сын. 18 Ис ра и ли ләр нең һәр бер се үзе нә би лә мә гә җир ал ган чы, без өй лә ре без гә 
кайт ма быз. 19 Үр дүн нең аръ я гын да без алар бе лән бер гә би лә мә гә җир ал ма быз, 
чөн ки без нең би лә мә ләр Үр дүн нең бу ягын да – көн чы гыш та ра фын да бу ла чак.

20-22 Му са алар га әйт те:
– Әгәр шу лай эш ли сез һәм, ко рал ла нып, Үр дүн нең аръ я гы на Раб бы ал дын да 

Аның ха кы на су гыш ка ба ра сыз икән, ул чак та сез, Раб бы Үзе нең дош ман на рын 
тар-мар итеп бө тен җир не яу лап ал ган нан соң, мон да ки ре кай та алыр сыз – Раб бы 
ал дын да да, Ис ра ил ал дын да да га еп ле бул мас сыз, һәм бу җир Раб бы күз ал дын да 
сез нең би лә мә гез дип исәп лә нер.

23 – Әгәр шу лай эш лә мә сә гез, Раб бы ал дын да гө наһ кыл ган са на лыр сыз, һәм 
бе ле гез: шул чак та җә за сыз кал мас сыз! 24 Ба ла ла ры гыз өчен шә һәр ләр тө зе гез, са-
рык ла ры гыз өчен аран нар ко ры гыз, шу лай ук бир гән вәгъ дә гез не дә үтә гез.

25 Гәд угыл ла ры бе лән Ру бин угыл ла ры Му са га әйт те ләр:
– Без – си нең хез мәт че лә рең, әфән де без. Ни чек куш саң, шу лай эш ләр без! 26 Ба-

ла ла ры быз вә ха тын на ры быз, кө тү лә ре без, бар ча тер ле ге без мон да – Ги лы гад шә-
һәр лә рен дә кал сын. 27 Ә си нең хез мәт че лә рең, ко рал ла нып, әфән де без куш кан ча, 
Раб бы ал дын да су гыш ка ба рыр өчен, Үр дүн аръ я гы на чы гар.

28 Му са алар ха кын да ру ха ни Эл га зар га, Нун уг лы Ешу а га һәм ис ра и ли ләр нең 
ыруг баш лык ла ры на әмер бир де. 29 Му са бо лай дип әйт те:

– Әгәр Гәд һәм Ру бин угыл ла ры, су гыш ка ко рал ла нып, Раб бы ал дын да сез нең 
бе лән бер гә Үр дүн нең аръ я гы на чы га лар икән, шул чак та сез, ул җир не яу лап ал-
ган нан соң, Ги лы гад ны би лә мә итеп алар га би ре гез. 30 Әгәр алар сез нең бе лән бер гә 
Үр дүн аръ я гы на чык мый лар икән, ул ча гын да сез нең бе лән бер гә Кән ган җи рен дә 
би лә мә ал сын нар.

31 Гәд һәм Ру бин угыл ла ры бо лай дип җа вап бир де ләр:
– Без – си нең хез мәт че лә рең. Раб бы ни чек бо ер са, шу лай эш ләр без! 32 Без, ко-

рал ла нып, Раб бы ал дын да Кән ган җи ре нә ба ра чак быз, әм ма без гә би лә мә итеп 
би ре лә се җир ләр Үр дүн нең бу ягын да бул сын.

33 Му са, шу лай итеп, амо ри ләр пат ша сы Си хон пат ша лы гын һәм Ба шан пат ша-
сы Ог пат ша лы гын шә һәр лә ре вә шә һәр ләр ти рә сен дә ге җир лә ре бе лән бер гә Гәд 
һәм Ру бин угыл ла ры на, Йо сыф уг лы Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы на бир де.

34-36 Гәд угыл ла ры Ди бон, Ата рот, Аро гыр, Атрот-Шофан, Ягы зер, Йөг бе һа, 
Бәйт-Нимра, Бәйт-Һаран шә һәр лә рен ны гыт ты лар һәм са рык аран на ры кор ды лар. 
37-38 Ә Ру бин угыл ла ры, Хиш бун, Эл га ле, Кыръ я та им, Нә бу, Багал-Мегон (кай бер 
шә һәр ләр нең исем нә ре үз гәр тел гән) һәм Сиб ма шә һәр лә рен тер ге зеп, алар га яңа 
исем нәр бир де ләр.

39 Ме наш ше уг лы Мә кир нең нә сел ва рис ла ры, Ги лы гад ка ки теп, аны ба сып ал ды-
лар һәм ан да яшә гән амо ри ләр не ку ып чы гар ды лар. 40 Му са Ги лы гад ны Ме наш ше 
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уг лы Мә кир гә бир де, һәм аның нә се ле шун да ур наш ты. 41 Ме наш ше нә се лен нән 
бул ган Яһир амо ри ләр нең авыл ла рын ба сып ал ды һәм алар ны Яһир авыл ла ры дип 
ата ды. 42 Но бах исә Кы нат ны һәм аның ти рә сен дә ге шә һәр ләр не ба сып ал ды һәм 
аны үз исе ме бе лән Но бах дип ата ды.

МисырданҮрдүнелгасынакадәрүткәнюл

33 1 Төр кем нәр гә бү лен гән Ис ра ил хал кы, Му са бе лән Һа рун җи тәк че ле ген дә 
сә я хәт кыл ган да, тү бән дә ге урын нар да тук тал ды. 2 Раб бы ку шуы бу ен ча, 

Му са чүл сә фә ре дә ва мын да тук тап ял итә се урын нар ның исем ле ген тө зе де. Алар-
ның ба рыр юл ла ры һәм тук та лыш ла ры тү бән дә ге чә.

3 Бе рен че ай ның ун би шен че кө нен дә, Ко ты лу бәй рә мен нән соң икен че көн дә, 
ми сыр лы лар ның күз ал дын да алар, кыю ат лап, Рә ме сес тән чы гып кит те ләр. 4 Ул 
ва кыт та ми сыр лы лар Раб бы та ра фын нан һә лак ител гән бе рен че бу лып ту ган угыл-
ла рын җир ли иде ләр – Раб бы ның Ми сыр илаһ ла рын хө кем итүе иде бу!

5 Ис ра и ли ләр, Рә ме сес тән куз га лып ки теп, Сук көт тә ча тыр ла рын ко рып ур-
наш ты лар.

6 Сук көт тән ки теп, чүл чи тен дә ге Этам да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
7 Этам нан ки теп, Багал-Сефоннан көн чы гыш та ур наш кан Пи-Һахирутка та ба 

бо рыл ды лар һәм Миг дол кар шын да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
8 Пи-Һахируттан ки теп, диң гез не кич те ләр, ан на ры чүл гә чык ты лар һәм, Этам 

чү ле буй лап өч көн бар ган нан соң, Ма ра да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
9 Ма ра дан ки теп, Элим гә кил де ләр; Элим дә ун и ке су чы га на гы һәм җит меш 

хөр мә ага чы бар иде. Алар шун да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
10 Элим нән ки теп, Ка мыш лы диң гез яры бу ен да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
11 Ка мыш лы диң гез яры бу ен нан ки теп, Син чү лен дә ча тыр ла рын ко рып ур-

наш ты лар.
12 Син чү лен нән ки теп, Дуф ка да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
13 Дуф ка дан ки теп, Алу ш та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
14 Алу ш тан ки теп, Ре фи дим дә ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар; ан да ха лык өчен 

эчәр гә су юк иде.
15 Ре фи дим нән ки теп, Си най чү лен дә ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
16 Си най чү лен нән ки теп, Кыйбрут-Һаттавада ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
17 Кыйбрут-Һаттавадан ки теп, Ха се рот та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
18 Ха се рот тан ки теп, Рит ма да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
19 Рит ма дан ки теп, Риммун-Переста ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
20 Риммун-Перестан ки теп, Либ на да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
21 Либ на дан ки теп, Рис са да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
22 Рис са дан ки теп, Кы һи ла та да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
23 Кы һи ла та дан ки теп, Ше фер та вын да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
24 Ше фер та вын нан ки теп, Ха ра да да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
25 Ха ра да дан ки теп, Ма кы һе лот та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
26 Ма кы һе лот тан ки теп, Та хат та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
27 Та хат тан ки теп, Те рах та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
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28 Те рах тан ки теп, Мит ка да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
29 Мит ка дан ки теп, Хаш мо на да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
30 Хаш мо на дан ки теп, Мо се рот та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
31 Мо се рот тан ки теп, Бәне-Ягаканда ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
32 Бәне-Ягаканнан ки теп, Хор-Һагидгәддә ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
33 Хор-Һагидгәддән ки теп, Йот ба та да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
34 Йот ба та дан ки теп, Аб ро на да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
35 Аб ро на дан ки теп, Эсион-Гебердә ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
36 Эсион-Гебердән ки теп, Сыйн чү лен дә ге Ка дыш та ча тыр ла рын ко рып ур-

наш ты лар.
37 Ка дыш тан ки теп, Эдом җир лә ре чи ген дә ге Һор та вын да ча тыр ла рын ко рып 

ур наш ты лар.
38 Ис ра ил хал кы ның Ми сыр дан чы гу ы на кы ры гын чы ел кит кәч, би шен че ай ның 

бе рен че кө нен дә, Раб бы ның ку шуы бу ен ча, ру ха ни Һа рун Һор та вы на мен де һәм 
шун да ва фат бул ды. 39 Һор та вын да үлеп кал ган да, Һа рун га йөз егер ме өч яшь иде.

40 (Кән ган җи рен нән көнь як та, Нә геб тә яшә гән кән га ни Арад пат ша ис ра и ли-
ләр нең ки лү ен ише тә.)

41 Алар, Һор та вын нан ки теп, Сал му на да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
42 Сал му на дан ки теп, Пу нон да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
43 Пу нон нан ки теп, Обот та ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
44 Обот тан ки теп, Мә аб чи ген дә ге Ие-Әбаримдә ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
45 Ие-Әбаримнән ки теп, Дибон-Гадта ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
46 Дибон-Гадтан ки теп, Алмон-Диблатаимдә ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар.
47 Алмон-Диблатаимнән ки теп, Нә бу ал дын да гы Әба рим тау ла рын да ча тыр ла-

рын ко рып ур наш ты лар.
48 Әба рим тау ла рын нан ки теп, Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы 

Әри хә кар шын да ча тыр ла рын ко рып ур наш ты лар. 49 Алар ның ча тыр ла ры Үр дүн 
яры буй лап Мә аб үзән ле ген дә ге Бәйт-Ешимоттан алып Әбел-Шиттимгә ка дәр 
ур наш кан иде.

50 Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы Әри хә кар шын да Раб бы Му са га:
51-52 – Ис ра и ли ләр гә әйт: «Үр дүн ел га сын ки чеп, Кән ган җи ре нә кер гәч, ул җир дә 

яшәү че ләр не бө тен ләй ку ып чы га ры гыз. Алар ның ко еп яки таш тан сыр лап яса ган 
бар ча пот ла рын һәм пот ха нә лә рен пыр туздырыгыз, – ди де. – 53 Ул җир не яу лап 
алы гыз һәм шун да ху җа бу лып ур на шы гыз, чөн ки Мин ул җир не сез гә би лә мә итеп 
би рәм. 54 Ул җир не, шо ба га са лып, ыруг лар ара сын да бү ле гез; зур рак ыруг ка – күб-
рәк, ке че рәк ыруг ка аз рак итеп җир би ре гез; шо ба га  кемгә чык са, шул җир аны кы 
бу лыр. Җир не ата-бабаларыгызның то кым на ры ара сын да бү ле гез.

55 Әгәр ул җир дә яшәү че ләр не ку ып җи бәр мә сә гез, сез нең ара да яшәп ка лу чы лар 
кү зе гез гә кер гән ти кән, ян ты гы гыз га ка дал ган ти гә нәк ке бек бу лыр лар: бу җир дә 
алар сез гә ты ныч кы на яшәр гә ирек бир мәс ләр. 56 Шул чак та Мин, алар га кар шы 
нәр сә эш ләр гә ни ят лә гән бул сам, шу ны сез гә кар шы эш ләр мен».
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Кәнганҗиречикләре

34 1 Раб бы Му са га әйт те:
2 – Ис ра и ли ләр гә шу лай дип бо ер: «Кән ган җи ре нә кер гәч, Мин сез гә би-

рә чәк ул җир нең чик лә ре тү бән дә ге чә бу лыр.
3 Көнь як та раф та сез нең җир ләр Сыйн чү лен нән, Эдом чик лә рен нән баш ла ныр. 

Көнь як чи ге гез, Тоз лы диң гез* ярын нан баш ла нып, 4 көнь як ка – Ак раб бим үт ке-
ле нә та ба дә вам итәр, ан на ры, Сыйн чү ле аша узып, Кадыш-Барнианың көнь я гы на 
чы гар. Шун нан ары Хатсар-Аддарга юнә лер һәм, Ас мун га җи теп, 5 Ми сыр чи ген дә ге 
ел га га та ба бо ры лыр да Ур та диң гез бу ен да тә мам ла ныр.

6 Ә көн ба тыш чик лә ре гез Бө ек диң гез* яры буй лап узар. Бу – сез нең көн ба тыш 
чи ге гез.

7 Төнь як чи ге гез, Бө ек диң гез дән баш ла нып, Һор та вы на җи тәр. 8 Һор та вын нан 
чик Ха мат үт ке ле нә та ба ки тәр һәм, Се дад тан үтеп, 9 Зиф рон га ка дәр дә вам итәр 
дә Хатсар-Энанга җи теп тук тар. Бу – сез нең төнь як та раф та гы чи ге гез.

10 Көн чы гыш чи ге гез, Хатсар-Энаннан баш ла нып, Ше фам га җи тәр. 11 Ше фам-
нан чик Аин ның көн чы гыш ягын да гы Риб ла га та ба су зы лыр һәм ан нан Кин не рет 
кү ле нең* көн чы гыш ярын да гы сө зәк лек ләр бу ен ча дә вам итәр. 12 Шун нан соң чик 
сы зы гы Үр дүн ел га сы буй лап тө шәр дә Үле диң гез гә җи теп тук тар. Һәр та раф та 
чик лә ре бил ге лән гән ме нә бу җир ләр – сез не ке дер».

13 Шун нан соң Му са ис ра и ли ләр гә бо лай дип бо ер ды:
– Ту гыз ыруг ка һәм унын чы ыруг ның яр ты сы на би рер гә дип Раб бы әмер ит кән 

һәм сез, шо ба га са лып, би лә мә гә ала сы җир ләр ме нә шу шы дыр. 14 Ру бин ыру гы, 
Гәд ыру гы һәм Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы үз би лә мә лә рен га и лә лә ре са нын-
ча ал ды ин де. 15 Шу шы ыруг лар би лә мә җир лә рен Әри хә кар шын нан, Үр дүн нең 
көн чы гыш ярын нан ал ды лар.

Җирбүлүчеләр
16 Раб бы Му са га әйт те:
17 – Җир не сез гә ру ха ни Эл га зар бе лән Нун уг лы Ешуа бү леп би рә чәк. 18 Җир не 

бү лү өчен, һәр ыруг тан бе рәр җи тәк че дә алы гыз. 19 Ме нә алар ның исем нә ре:
Яһү дә ыру гын нан – Ифун ни уг лы Кә леб;
20 Ши мун ыру гын нан – Ам ми һуд уг лы Ше му ил;
21 Бень я мин ыру гын нан – Кис лон уг лы Эли дад;
22 Дан ыру гын нан – Йөг ли уг лы Вук кый;
23 Йо сыф уг лы Ме наш ше ыру гын нан – Ифод уг лы Хан ни ел;
24 Эф ра им ыру гын нан – Шиф тан уг лы Кы му ил;
25 Зә бу лун ыру гын нан – Пар нах уг лы Эли са пан;
26 Исәс хәр ыру гын нан – Аз зан уг лы Пал ти ел;

* 34:3 Тозлыдиңгез– ягъ ни Үле диң гез. 
* 34:6 Бөекдиңгез– ягъ ни Ур та диң гез. 
* 34:11 Киннереткүле– ягъ ни Гә ли ләя кү ле. 
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27 Ашер ыру гын нан – Ше ло ми уг лы Ахи һуд;
28 Нәп та ли ыру гын нан – Ам ми һуд уг лы Пе да һел.

29 Кән ган да ис ра и ли ләр гә җир не бү леп би рү өчен Раб бы бил ге лә гән ке ше ләр 
әнә шу лар.

Левиләргәтәгаенләнгәншәһәрләр

35 1 Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы Әри хә кар шын да Раб бы Му-
са га әйт те:

2 – Ис ра и ли ләр гә бо лай дип бо ер: «Үзе гез гә би лә мә итеп ал ган җир ләр дән ле-
ви ләр гә яшәү өчен шә һәр ләр һәм шу лар ти рә сен дә ге кө тү лек ләр не би ре гез. 3 Шә-
һәр ләр – яшәү өчен, ә кө тү лек җир лә ре алар ның сы ер ла ры, кө тү лә ре һәм баш ка 
тер лек лә ре өчен бу ла чак.

4 Сез ле ви ләр гә би рер гә ти еш ле шә һәр ләр ти рә сен дә ге кө тү лек ләр шә һәр ди-
ва рын нан һәр дүрт та раф ка мең тер сәк кә су зыл сын. 5 Шә һәр кө тү лек ур та сын да 
ка лыр лык итеп, аның ди ва рын нан көн чы гыш ка, көнь як ка, көн ба тыш ка һәм төнь-
як ка ике мең тер сәк үл чәп, чик бил ге лә гез – шә һәр ти рә сен дә ге шу шы җир ләр дә 
ле ви ләр нең тер лек лә ре ут лап йө рер.

6 Ле ви ләр гә сез би рә се шә һәр ләр нең ал ты сы сы е ну шә һә ре бу ла чак. Ке ше үте рү-
че гә шул шә һәр ләр гә ка чар га рөх сәт ите лә чәк. Бу ал ты шә һәр дән тыш, ле ви ләр гә 
та гын кы рык ике шә һәр би ре гез. 7 Ле ви ләр гә әйләнә-тирәсендәге кө тү лек лә ре 
бе лән бер гә җәм гы сы кы рык си гез шә һәр би ре гез. 8 Ис ра и ли ләр би лә мә сен нән 
ле ви ләр гә шә һәр ләр бү леп бир гән дә, һәр бер ыруг ал ган өлеш нең зур лы гы на ка рап 
эш ите гез: җир лә ре күб рәк бул ган ыруг тан – күб рәк, җир лә ре аз рак бул ган ыруг тан 
шә һәр ләр не аз рак алы гыз».

Сыенушәһәрләре
9 Раб бы Му са га әйт те:
10-11 – Ис ра и ли ләр гә игъ лан ит: «Үр дүн аша үтеп Кән ган җи ре нә кер гән нән соң, 

үзе гез өчен сы е ну шә һәр лә ре сай лап алы гыз. Ял гыш лык бе лән ке ше үте рү че гә ан да 
ка чар га рөх сәт ите лә чәк. 12 Ул шә һәр ләр, үч алу чы дан сак ла ну өчен, сы е ну уры ны 
бу ла чак. Шул рә веш ле, җә мә га ть че лек үзе нең хө ке мен чы гар ган чы, ке ше үте рү че 
исән ка ла чак. 13 Сы е ну өчен сез бү леп би рер гә ти еш ле шә һәр ләр ал тау бу ла чак: 
14 өче се – Үр дүн нең көн чы гыш ярын да, та гын өче се – Кән ган җи рен дә; ул шә-
һәр ләр сы е ну шә һәр лә ре бу лыр га ти еш. 15 Ял гыш лык бе лән ке ше үтер гән те лә сә 
кем ка ча ал сын өчен, бу ал ты шә һәр ис ра и ли ләр гә һәм алар ара сын да көн кү рү че 
кил ме шәк ләр гә яки ва кыт лы ча яшәү че ләр гә сы е ну шә һәр лә ре бу ла чак.

16 Әгәр бе рәү ти мер ко рал бе лән кем гә дә бул са сук са һәм аны үтер сә, ул, ке ше 
үте рү че са на лып, үлем җә за сы на ду чар ите лер гә ти еш. 17 Әгәр бе рәү, таш бе лән су-
гып, кем не дә бул са үтер сә, ул, ке ше үте рү че са на лып, үлем җә за сы на ду чар ите лер гә 
ти еш. 18 Әгәр бе рәү, ку лын да гы агач ко рал бе лән су гып, кем не дә бул са үтер сә, ул, 
ке ше үте рү че са на лып, үлем җә за сы на ду чар ите лер гә ти еш. 19 Ке ше үтер гән адәм не 
кан үче алу чы үзе үте рә ала: әгәр үте рү че не оч ра та икән, аны үте рә ала. 20-21 Әгәр 
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бе рәү, кем не дә бул са нәф рәт бе лән төр теп җи бә реп яки кем гә дә бул са яман ни ят 
бе лән әй бер ыр гы тып, аны үте рә икән, йә бул ма са дош ман лык ар ка сын да су гып 
үте рә икән, үлем җә за сы на ду чар ите лер гә ти еш, чөн ки ул – ке ше үте рү че. Ке ше 
үтер гән адәм не кан үче алу чы оч рат са, аны үте рә ала.

22 Әгәр бе рәү, дош ман лык тан тү гел, бәл ки ял гыш лык бе лән кем не дә бул са төр теп 
җи бә реп яки ыр гыт кан әй бе ре бе лән элә геп 23 яи сә өс те нә таш тө ше реп, аны үте рә 
икән, – гәр чә үте рү че аның дош ма ны бул ма са һәм аңа явыз лык эш ләр гә те лә мә сә 
дә, – 24 ул оч рак та җә мә га ть че лек, үте рү че бе лән кан үче алу чы ара сын да гы эш не 
тик ше реп, тү бән дә ге ка нун ни ге зен дә хө кем итәр гә ти еш. 25 Җә мә га ть че лек, үте-
рү че не кан үче алу чы ның ку лын нан кот ка рып, аны ка чып кит кән сы е ну шә һә ре нә 
ки ре кай та рыр га ти еш – из ге май бе лән май лан ган баш ру ха ни ның үле ме нә ка дәр 
ке ше үте рү че шун да яшә сен. 26-27 Әгәр ке ше үте рү че үзе кач кан сы е ну шә һә рен нән 
чы га, һәм кан үче алу чы аны сы е ну шә һә рен нән чит тә оч ра тып үте рә икән, кан 
үче алу чы аны үте рү дә га еп ле бул ма я чак, 28 чөн ки ке ше үте рү че баш ру ха ни ның 
үле ме нә ка дәр үзе кач кан сы е ну шә һә рен дә яшәр гә ти еш; баш ру ха ни үл гән нән соң 
гы на, аңа үз би лә мә се нә кай тыр га рөх сәт ите лә.

29 Сез яшә гән бар лык урын нар да буыннан-буынга кү чеп ки лә тор ган карар-
кагыйдәләр шу лар дыр.

Кешеүтерүченеңхөкемгәтартылуы
30 Әгәр бе рәү кем не дә бул са үте рә икән, үте рү че ке ше, ша һит лар сөй лә ве нә ка-

рап, үлем җә за сы на ду чар ите лер гә ти еш; әм ма үлем җә за сы на хө кем итү өчен, бер 
ге нә ша һит җит ми.

31 Үлем гә хө кем ител гән үте рү че не йо лым тү ләп кот ка рып кал ма гыз, чөн ки ке ше 
үте рү че үлем җә за сы на ду чар ите лер гә ти еш.

32 Сы е ну шә һә ре нә кач кан ке ше баш ру ха ни ның үле ме нә ка дәр үз җи ре нә кай-
тып яши ал сын өчен, йо лым ал ма гыз.

33 Үзе гез яшә гән җир не нә җес лә мә гез; кан җир не нә җес ли, һәм кан тү гел гән 
җир бү тән һич нәр сә бе лән дә тү гел, фә кать ке ше ка нын тү гү че нең ка ны бе лән ге-
нә чис та ры на. 34 Сез го мер ит кән һәм Мин яшә гән җир нә җес лә нер гә ти еш тү гел; 
чөн ки Мин, Раб бы, ис ра и ли ләр ара сын да яши мен».

Кияүгәчыкканхатын-кызларныңмирасы

36 1 Йо сыф то кы мын нан бул ган, Ме наш ше уг лы Мә кир дән ту ган Ги лы гад 
ка би лә се нең җи тәк че лә ре бер ва кыт, Му са га һәм ыруг баш лык ла ры на мө-

рә җә гать итеп, бо лай ди де ләр:
2 – Син әфән де без гә Раб бы: «Шо ба га са лып, Ис ра ил угыл ла ры на би лә мә гә җир 

бү леп бир», – дип әмер ит кән чак та, кар дә ше без Се луп хад өле шен Ул аның кыз ла-
ры на би рер гә бо ер ган иде. 3 Әм ма әле ге кыз лар Ис ра ил нең баш ка ыруг егет лә ре нә 
ки яү гә чы га кал са лар, кыз лар ның би лә мә лә ре, ата ла ры быз би лә гән җир ләр дән 
алы нып, шул егет ләр нең ыруг ла ры би лә гән җир ләр гә ку шы ла чак һәм, шул рә-
веш ле, шо ба га бу ен ча без гә чык кан җир ләр ки мея чәк. 4 Ис ра и ли ләр Ил лен че ел га 
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кергән дә, Се луп хад кыз ла ры ның би лә мә лә ре алар ки яү гә чык кан ир ләр нең ыру-
гы на кү чә чәк – ата ла ры быз җи рен нән алы на чак.

5 Му са, Раб бы ның ку шуы бу ен ча, ис ра и ли ләр гә әмер итеп әйт те:
– Йо сыф ыру гы ның нә сел ва рис ла ры дө рес сөй ли. 6 Се луп хад кыз ла ры ха кын да 

Раб бы ның әмер итеп әй т кә не шул: алар кү ңел лә ре те лә гән егет ләр гә ки яү гә чы га 
ала лар, тик егет ләр Се луп хад бе лән бер ыруг тан бу лыр га ти еш. 7 Ис ра и ли ләр нең 
би лә мә лә ре бер ыруг тан икен че ыруг ка күч мә сен – һәр бер ис ра и ли ата-бабала-
рыннан ми рас итеп ал ган җи ре нә баг лы бул сын. 8 Ис ра и ли ләр ыру гын да ми рас чы 
бул ган һәр кыз ата-бабалары ыру гын нан бе рәр се нә ки яү гә чык сын, шул ча гын да 
ис ра и ли ләр ата-бабаларыннан ми рас итеп ал ган җир ләр дә ху җа бу лып ка лыр лар. 
9 Би лә мә җир лә ре бер ыруг тан икен че ыруг ка күч мә сен – Ис ра ил хал кы ның һәр 
ыру гы үз җи ре нә баг лы бул сын.

10 Раб бы Му са га ни чек әмер ит кән бул са, Се луп хад кыз ла ры нәкъ шу лай эш лә-
де ләр. 11 Се луп хад кыз ла ры Мах ла, Тир са, Хөг лә, Мил кә һәм Ноа әти лә ре ягын нан 
үз абый ла ры ның угыл ла ры на ки яү гә чык ты лар. 12 Алар ның ир лә ре Йо сыф уг лы 
Ме наш ше ыру гын нан иде ләр, шу ңа кү рә Се луп хад кыз ла ры ның би лә мә лә ре ата-
ла ры ыру гын да кал ды.

13 Мә аб үзән ле ген дә, Үр дүн ел га сы янын да гы Әри хә кар шын да Раб бы ның Му са 
ар кы лы ис ра и ли ләр гә бир гән боерык-карарлары әнә шу лар.



259

Ка нун
МусаныңРаббывәгъдәиткәннәрнеисраилиләрнеңисенәтөшерүе

1 1 Бу ки тап та Му са ның Үр дүн аръ я гын да гы чүл дә, Ара ба ти гез ле ген дә, Суф дип 
атал ган урын кар шын да – Па ран бе лән То фел, Ла бан, Ха се рот һәм Ди-Заһаб 

ара сын да – Ис ра ил хал кы на сөй лә гән сүз лә ре ки те ре лә. 2 (Сә гыйрь тау ла ры аша 
Хо реб тан Кадыш-Барниага ба рып җи тәр өчен, ун бер көн ки рәк.)

3 сИс ра и ли ләр Ми сыр дан чы гып кит кән нең кы ры гын чы елын да, ун бе рен че 
ай ның бе рен че кө нен дә сРаб бы куш кан нар ны Му са Ис ра ил хал кы на иреш тер де. 
4 Бу хәл Хиш бун да яшә гән амо ри ләр пат ша сы Си хон, Аш та рот та һәм Эд ре гый-
да яшә гән Ба шан пат ша сы Ог Му са та ра фын нан җи ңел гән нән соң бул ды. 5 Му са 
ис ра и ли ләр гә Раб бы ска ну нын аң ла та баш ла ган да, алар Үр дүн ел га сы ның икен че 
ягын да гы сМә аб җи рен дә иде ләр. Му са алар га бо лай ди де:

6 – Раб бы сАл ла быз Хо реб та вын да без гә: «Бу тау да ин де озак тор ды гыз, 7 җы е ны-
гыз да амо ри ләр яшә гән тау лар га, алар ның күр ше лә ре яши тор ган җир ләр гә – Ара ба 
ти гез ле ге нә, тау лар га, тү бән урын нар га, Нә геб кә һәм диң гез буй ла ры на ки те гез, 
скән га ни ләр җи рен һәм Ли ван ны узып, бө ек Фө рат ел га сы на ка дәр ба рып җи те гез. 
8 Ме нә, бу җир ләр не Мин сез гә тап шы рам. Ба ры гыз, Мин сез нең ата-бабаларыгыз 
Иб ра һим га, Ис хак ка, Ягъ куб ка һәм алар ның нә сел ва рис ла ры на би рер гә ант ит кән 
җир не би лә гез!» – дип әйт те.

Мусаныңбашлыкларсайлавы
9 Му са әйт те:
– Мин сез гә ул ва кыт та ук: «Бе рү зем ге нә ба ры гыз га да баш лык бу ла ал мыйм. 

10 Раб бы Ал ла гыз сез не күп сан лы ит те, шу ңа кү рә күк тә ге йол дыз лар са нын ча 
ишәй де гез! 11 Ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы сез не бү ген ге дән мең мәр тә бә 
арт тыр сын да, вәгъ дә ит кә нен чә, фа ти ха сын бир сен! 12 Ә мин бе рү зем ге нә сез-
нең ту ры да кай гыр та, ни заг ла ры гыз ны хәл итә ал мыйм! 13 Һәр ыруг тан акыл лы, 
зи рәк, сы нал ган бер ни чә ир не сай лап алы гыз. Мин алар ны сез гә баш лык итеп 
ку яр мын», – ди гән идем.

14 Сез: «Си нең тә къ ди мең ях шы», – ди де гез. 15 Мин ыруг ла ры гыз да гы баш ке ше-
ләр не – зи рәк акыл лы, сы нал ган ир ләр не – баш лык ла ры гыз ит тем, сез нең өс тән 
мең ба шы, йөз ба шы, ил ле ба шы, ун ба шы бил ге лә дем, һәр ыруг ка җи тәк че ләр куй-
дым. 16 Хө кем че лә ре гез гә мин шун дый әмер бир дем: «Кар дәш лә ре гез нең дәгъ ва-
ла рын игъ ти бар бе лән тың ла гыз. Бә хәс ис ра и ли бе лән ис ра и ли ара сын да мы яки 
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ис ра и ли бе лән чит тән кил гән ке ше ара сын да мы – һәм мә сен га дел хө кем ите гез. 
17 Хө кем ит кән дә, ке ше ләр нең бер сен икен че сен нән өс тен куй ма гыз, яшь ләр нең 
дә, өл кән нәр нең дә сү зе нә ко лак са лы гыз. Бер кем нән дә ку рык ма гыз, чөн ки хө кем 
итү – Ал ла һы эше, ә ин де эш не хәл итү кы ен бул са, ми ңа ки ле гез, мин аны үзем 
хәл итәр мен». 18 Сез эш ләр гә ти еш ле нәр сә ләр нең ба ры сы ту рын да мин сез гә те ге 
ва кыт та ук әйт тем.

МусаныңАллаһывәгъдәиткәнҗирнекараргакешеләрҗибәрүе
19 Шун нан, Раб бы Ал ла быз куш кан ны тың лап, Хо реб тан амо ри ләр нең тау лы 

иле нә та ба кит тек. Үзе гез күр гән зур һәм кур кы ныч чүл не узып, Кадыш-Барниага 
ки леп җит тек. 20 Мин сез гә: «Сез Раб бы Ал ла быз амо ри ләр нең без гә би рә се тау лы 
иле нә ки леп җит те гез, – ди дем. – 21 Кү ре гез, ме нә ул! Раб бы Ал ла гыз бу җир не 
сез гә бир де. Ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы куш кан ча, ба ры гыз, би лә гез аны! 
Ку рык ма гыз, ко ты гыз чык ма сын!»

22 Сез, ми ңа ки леп: «Әй дә, бу җир не ка рап кай тыр га үзе без дән ал да бер ни чә 
ке ше не җи бә рик, – ди де гез. – Алар без гә кай сы юл дан ба ра сын, нин ди шә һәр ләр 
бар лы гын бе ле шеп кай т сын нар». 23 Бу фи кер ми ңа оша ды, һәм мин, һәр ыруг тан 
бе рәр ке ше исә бен нән, ун и ке ке ше сай лап ал дым. 24 Шун нан алар кит те ләр, тау-
лар га кү тә ре леп, Эш күл үзә не нә төш те ләр һәм ул ти рә дә ге җир не ка рап чык ты лар. 
25 Шун да җый ган җи меш ләр не ки те реп, алар без гә бу җир ту рын да сөй лә де ләр. 
«Раб бы Ал ла быз без гә би рә се җир ях шы», – дип әйт те ләр.

26 Әм ма сез ул җир гә ба рыр га те лә мә де гез, Раб бы Ал ла гыз ның куш ка ны на кар-
шы кил де гез, 27 ча тыр ла ры гыз да: «Раб бы без гә нәф рәт лә нә, шу ңа кү рә, амо ри ләр 
ку лы на тап шы рып, кы рып бе те рер өчен ге нә без не Ми сыр җи рен нән алып чык-
ты, – дип зар ла ныш ты гыз. – 28 Ин де хә зер кая ба рыр га без гә? Ан да гы ха лык ның 
без дән күп кә көч ле, озын буй лы бу лу ын, шә һәр лә ре нең зур, ди вар ла ры ның күк кә 
ка дәр җи тү ен, ана кыйм нар ны кү рү ен сөй ләп, ту ган на ры быз без не кур кы тып бе-
тер де», – ди де гез.

29 Ә мин сез гә: «Ко ты гыз оч ма сын, ку рык ма гыз алар дан! – ди дем. – 30 Раб бы Ал-
ла гыз, сез нең ал дан ба рып, сез нең өчен Үзе су гы ша чак. Кү реп тор ды гыз: Ми сыр да 
да, 31 чүл дә дә Ул шу лай эш лә де. Шу шы урын га ки леп җит кән че, бө тен юл буе Ул, 
ба ла сын кү тәр гән ата ке бек, сез не ку лын да алып бар ды». 32-33 Шу лай бу ла то рып та, 
сә фә ре гез дә сез дән ал да бар ган, ча тыр ла ры гыз га урын тап кан, төн лә ут ба га на сын да, 
көн де зен бо лыт ба га на сын да сез гә юл күр сәт кән Раб бы Ал ла гыз га ышан ма ды гыз!

Раббыныңисраилиләргәҗәзабирүе
34 Сез нең сүз ләр не ишет кәч, Раб бы ның ачуы кил де, һәм Ул ант итеп әйт те: 

35 «Сез – ка ра эч ле ха лык, шу ңа кү рә Мин, ант эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъ дә 
ит кән бә рә кәт ле җир не бу на чар бу ын нан бе рәү дә күр мәс. 36 Ба ры Ифун ни уг лы 
Кә леб ке нә кү рер. Мин аңа һәм аның нә сел ва рис ла ры на үзе аяк бас кан җир не 
би рәм, чөн ки Кә леб бө тен кү ңе ле бе лән Раб бы га буй сын ды».

37 Сез нең ар ка да Раб бы ның ми ңа да ачуы кил де, һәм Ул: «Му са, син дә ул җир гә 
кер мә я чәк сең, – ди де. – 38 Әм ма Нун уг лы Ешуа, си нең яр дәм чең, бу җир гә ке рәчәк. 



261

Ка нун 1 , 2

Ешу а га бу лыш, чөн ки бу җир не би ләр гә ис ра и ли ләр не Ешуа алып ба ра чак». 39 Раб-
бы әйт те: «Ях шы ны яман нан ае ра да бел мә гән ба ла ла ры гыз ту рын да сез: „Алар 
дош ман ку лы на ка ла чак“, – ди гән иде гез. Лә кин әнә шул ба ла ла ры гыз га Мин бу 
җир не би рер мен, һәм алар аны би ләр ләр. 40 Ә сез, бо ры лып, сКа мыш лы диң гез гә 
ил тә тор ган юл бе лән чүл гә ки ре ки те гез».

41 Шул ча гын да сез ми ңа бо лай дип җа вап бир де гез: «Без Раб бы ал дын да сгө наһ 
кыл дык; хә зер без, Раб бы Ал ла быз куш кан ча, ба рып су гы ша чак быз». Шун нан 
һәр кай сы гыз, ку лы на ко рал алып, аны-моны уй лап тор мый гы на тау лы ил гә ме-
нәр гә җы ен ды.

42 Раб бы ми ңа әйт те: «Алар га шу ны җит кер: „Су гы шыр га бар ма гыз, чөн ки Мин 
сез нең ян да тү гел, шу ңа кү рә дош ман сез не җи ңә чәк“».

43 Аның сүз лә рен мин сез гә җит кер дем, тик сез тың ла ма ды гыз, Раб бы сү зе нә 
кар шы кил де гез һәм тау лы ил гә мен де гез, 44 ә ан да яшәү че амо ри ләр сез гә кар шы 
су гыш ка чык ты лар да, умар та кү че ке бек ябы ры лып, сез не Сә гыйрь дән Хор ма га 
ка дәр ку ып бар ды лар һәм җиң де ләр. 45 Сез, ки ре кай тып, Раб бы ал дын да ела ды-
гыз, әм ма Раб бы сез нең аһ-зарларыгызны тың лар га те лә мә де.

46 Шун нан соң сез, Ка дыш та ка лып, озак ва кыт шун да яшә де гез.

ИсраилиләрнеңМәабһәмЭсауҗирләреашаүтүе

2 1 Ан нан соң, Раб бы ми ңа куш кан ча, Ка мыш лы диң гез гә та ба бо рыл дык та 
чүл гә ки ре кит тек. Озак ва кыт лар Сә гыйрь тау ла ры ти рә сен дә ура лып йөр дек.

2 Шул ва кыт Раб бы ми ңа: 3 «Бу тау лар ти рә сен дә җи тәр лек ура лып йөр де гез, ин де 
төнь як ка бо ры лы гыз, – ди де. – 4-5 Ха лык ка ме нә нәр сә дип әйт: „Сез Сә гыйрь дә 
яшәү че Эсау нә се лен нән бул ган ту ган на ры гыз җи рен нән узар сыз, алар сез дән кур-
кыр лар, әм ма алар бе лән су гы шу дан сак ла ны гыз, чөн ки Мин сез гә алар ның бер 
ка рыш җи рен дә бир мим, тау лы Сә гыйрь илен Мин би лә мә итеп Эсау то кы мы на 
тап шыр дым. 6 Сез алар га аша ган ри зы гы гыз өчен дә, эч кән су ы гыз өчен дә тү лә гез“».

7 Раб бы Ал ла гыз һәр эше гез гә фа ти ха сын бир де, иксез-чиксез чүл дән бар ган да, 
сез не кай гырт ты. Раб бы Ал ла гыз шу шы кы рык ел буе яны гыз да бул ды, һәм сез 
һич нин ди мох таҗ лык күр мә де гез.

8 Ара ба ти гез ле ге буй лап без Элат һәм Эсион-Гебер шә һәр лә рен нән баш лан ган 
юл бе лән Сә гыйрь җи рен дә яшәү че кар дәш лә ре без эсау лар янын нан уз дык һәм 
ан на ры, бо ры лып, Мә аб чү ле нә кит тек. 9 Раб бы ми ңа: «Мә а би ләр бе лән дош ман ла-
шып, су гыш баш ла ма гыз, Мин алар җи рен нән сез гә өлеш чы гар мыйм, чөн ки Мин 
Ар шә һә рен алар га – Лут ның нә сел ва рис ла ры на – би лә мә итеп бир дем», – ди де.

10 Элек ан да көч ле, күп сан лы, ана кыйм нар ке бек озын буй лы эмим нәр яшә гән. 
11 Мә а би ләр алар ны эмим нәр дип ата ган нар, лә кин ана кыйм нар ке бек үк, алар ре-
фа им нәр дип тә исәп лән гән нәр. 12 Сә гыйрь дә элек хо ри ләр яшә гән, лә кин Эсау ның 
нә сел ва рис ла ры алар ның җи рен тар тып ал ган. Раб бы ис ра и ли ләр гә би лә мә итеп 
бир гән җир дә яшә гән ха лык ны ис ра и ли ләр ниш ләт сә, Эсау ның нә сел ва рис ла ры, 
хо ри ләр не әнә шу лай кы рып бе те реп, җир лә ре нә ке реп ур наш кан.

13 Раб бы без гә Зе ред үзә не аша икен че як ка чы гар га куш ты, һәм без Раб бы әй т-
кән чә эш лә дек. 14 Кадыш-Барниадан чы гып ки тү е без гә утыз си гез ел бул ды – ин де 
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ме нә Зе ред үзә нен кич тек һәм, Раб бы вәгъ дә ит кән чә, шу шы бу ын ның су гыш ка 
ярак лы бар лык ир лә ре бу ва кыт эчен дә үлеп бет те. 15 Шул бу ын ны сста ны быз дан 
юк ит кән че гә ка дәр, Раб бы ның ку лы алар өс тен дә бул ды. 16 Су гыш ка ярак лы шул 
ир ләр нең соң гы ла ры үлеп бет кәч, 17 Раб бы ми ңа әйт те: 18 «Бү ген, Ар янын да гы чик не 
узып, Мә аб җи ре нә чы гы гыз. 19 Ам мо ни ләр яны на ки леп җит кәч, дош ман ла шып, 
су гыш баш ла ма гыз: Мин алар җи рен нән сез гә өлеш чы гар мыйм, чөн ки Мин аны 
ам мо ни ләр гә – Лут ның нә сел ва рис ла ры на – би лә мә итеп бир дем».

20 Элек бу җир дә ре фа им нәр яшә гән, һәм ул ре фа им нәр җи ре бу лып са нал ган; 
ам мо ни ләр исә алар ны зәм зум мим нәр дип йөр т кән нәр. 21 Зәм зум мим нәр көч ле, 
күп сан лы һәм ана кыйм нар ке бек озын буй лы бул ган нар, әм ма Раб бы ам мо ни ләр 
күз ал дын нан зәм зум мим нәр не юк ит те, һәм ам мо ни ләр, алар ның җи рен үз лә ре нә 
алып, шун да ке реп ур наш ты лар. 22 Эсау ның Сә гыйрь дә яшә гән нә сел ва рис ла ры 
өчен дә Раб бы шу лай ук эш лә де. Раб бы хо ри ләр не эсау лар күз ал дын нан юк ит те: 
эсау лар, алар ны җир лә рен нән ку ып, шун да ке реп ур наш ты лар һәм хә зер дә шун да 
яши ләр. 23 Га за га ба рып җит кән че, юл да оч ра ган авыл лар да яшәү че ав вим нәр не 
исә Кәф тур дан кил гән кәф тур лы лар* юк ит те һәм алар җи ре нә ке реп ур наш ты.

Сихонныҗиңү
24 Раб бы: «Җы е ны гыз, Ар нон үзә нен ки че гез. Мин сез гә җи ре бе лән бер гә Хиш-

бун пат ша сы амо ри Си хон ны би рәм. Аның бе лән су гы шып, җи рен яу лый баш ла-
гыз. 25 Шу шы көн нән Мин бө тен җир дә бар лык ха лык лар ны сез дән кур ка, сез нең 
ту ры да ише тү гә кал ты рап тө шә тор ган итәр мен», – ди де.

26 Шун нан соң Кы де мот үзә нен нән мин Хиш бун пат ша сы Си хон га, ки ле шү 
тәкъ дим итү өчен, ил че ләр җи бәр дем: 27 «Җи рең нән узар га рөх сәт ит. 28-29 Бар ган 
юлы быз дан уң га да, сул га да тай пыл ма быз һәм аша ган ри зы гы быз, эч кән су ы быз 
өчен кө меш бе лән тү ләр без. Эсау ның Сә гыйрь дә яшәү че нә сел ва рис ла ры да, шу лай 
ук Ар да яшәү че мә а би ләр да без гә үз җир лә рен нән үтәр гә рөх сәт ит те ләр. Җи рең 
аша үтеп, Үр дүн гә җи тәр һәм, аны ки чеп, Раб бы Ал ла быз без гә би рә се җир гә ке рер 
идек». 30 Әм ма Хиш бун пат ша сы Си хон без гә үз җи ре аша үтәр гә рөх сәт ит мә де, 
чөн ки Раб бы Ал ла гыз, аны усал лан ды рып, йө рә ген ки ре лән дер де – аны сез нең 
кул га тап шы рыр өчен, шу лай эш лә де Раб бы. Һәм мо ның шу лай икән ле ген бү ген 
сез үзе гез дә кү реп то ра сыз.

31 Раб бы ми ңа әйт те: «Ме нә, Мин сез гә Си хон ны һәм аның җи рен би рәм, җи-
ре нә ке реп би ли баш ла гыз!» 32 Шун нан Си хон бар хал кы бе лән Яһас янын да без гә 
кар шы су гыш ка чык ты. 33 Әм ма Раб бы Ал ла быз аны без нең кул га тап шыр ды, һәм 
без бө тен хал кы, угыл ла ры бе лән бер гә Си хон пат ша ны җиң дек. 34 Шул ча гын да 
без аның бө тен шә һәр лә рен яу лап ал дык һәм бу шә һәр ләр нең бар хал кын тә мам 
юк ит тек: ир ләр не дә, хатын-кызларны да, ба ла лар ны да – бер сен дә исән кал-
дыр ма дык. 35 Бу шә һәр ләр дә ге бар бай лык ны һәм мал-туарны исә үзе без гә ал дык. 
36 Ар нон үзә не нең чи тен дә ур наш кан Аро гыр дан һәм шул үзән дә ге баш ка бер 

* 2:23 Кәфтурлылар– бел геч ләр әй түе бу ен ча, Кәф тур Крит ут ра вын аң ла та, ә кәф тур лы-
лар – пе леш ти ләр. 
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шәһәр дән алып, Ги лы гад ка ка дәр бул ган шә һәр ләр дә ге ди вар лар ның бер се дә без гә 
кар шы то ра ал ма ды. Раб бы Ал ла быз алар ның ба ры сын да без нең кул га тап шыр ды. 
37 Раб бы Ал ла быз куш кан ча, сез ба ры ам мо ни ләр җи ре нә, Яб бок ел га сы янын да гы 
урын нар га, тау лы җир дә ге шә һәр ләр гә ге нә якын кил мә де гез.

БашанпатшасыОгныңҗиңелүе

3 1 Ан нан соң без, бо ры лып, Ба шан га ба ра тор ган юл бе лән кит тек. Ба шан пат-
ша сы Ог бө тен хал кы бе лән Эд ре гый янын да без гә кар шы су гы шыр га чык ты. 

2 Раб бы ми ңа әйт те: «Ог тан ку рык ма, чөн ки Мин аны бө тен хал кы, җи ре бе лән 
си нең кул га би рәм, һәм син аңа Хиш бун да пат ша лык ит кән амо ри ләр пат ша сы 
Си хон га эш лә гән не эш ләр сең». 3 Һәм Раб бы Ал ла быз Ба шан пат ша сы Ог ны бө тен 
хал кы бе лән бер гә без нең кул га бир де, ә без алар ны үте реп бе тер дек, бер кем не дә 
исән кал дыр ма дык. 4 Ул ва кыт та Ог ның без яу ла ма ган бер ге нә шә һә ре дә кал ма-
ды. Ба шан пат ша лы гын да без Ог ның алт мыш шә һә рен, Әр гүб җи рен ту лы сын ча 
ал дык. 5 Бу шә һәр ләр нең ба ры сы да би ек ди вар лар, кап ка лар һәм бик ләр бе лән бик 
ях шы ны гы тыл ган иде, лә кин ара да ди вар лар бе лән ны гы тыл ма ган бик күп баш-
ка шә һәр ләр дә бар иде. 6 Без, Хиш бун пат ша сы Си хон ның шә һәр лә рен җи мер гән 
ке бек, һәр шә һәр не җи мер дек, ан да яшәү че ха лык ны тә мам юк ит тек: ир ләр не дә, 
хатын-кызларны да, ба ла лар ны да – ба ры сын үте реп бе тер дек, 7 ә шә һәр лә рен дә ге 
бө тен мал-туарны һәм бай лык ны үзе без гә ал дык.

8 Ул ва кыт та без амо ри ләр нең әле ге ике пат ша сын нан, Үр дүн аръ я гын да гы Ар нон 
үзә нен нән баш лап, Хәр мун та вы на ка дәр бул ган җир ләр не тар тып ал дык. 9 (Си дун-
лы лар Хәр мун ны – Си ри он, ә амо ри ләр Се нир дип атый лар.) 10 Без ти гез лек тә ге 
бар лык шә һәр ләр не, бө тен Ги лы гад ны, Сәл кә һәм Эд ре гый га ка дәр бө тен Ба шан ны 
яу лап ал дык; Сәл кә бе лән Эд ре гый – Ог ның Ба шан пат ша лы гын да гы шә һәр лә ре иде.

11 Ба шан пат ша сы Ог ре фа им нәр то кы мын нан соң гы ке ше бу лып, аның ти мер дән 
ясал ган та бу ты ам мо ни ләр нең Ра баһ* шә һә рен дә әле дә сак ла на; та бут ның озын-
лы гы, ка бул ител гән үл чәм бу ен ча, – ту гыз тер сәк, иңе дүрт тер сәк* иде.

Үрдүнелгасыннанкөнчыгыштагыҗирләрнеңбүленүе
12 Ул ва кыт та яу лап алын ган җир не – Ар нон үзә не нең чи тен дә ур наш кан Аро-

гыр ны һәм тау лы Ги лы гад җи ре нең яр ты сын – мин шә һәр лә ре бе лән бер гә Ру бин 
һәм Гәд ыру гы на бир дем. 13 Ә Ги лы гад ның кал ган өле шен һәм Ог пат ша лык ит кән 
бө тен Ба шан ны, ди мәк, бө тен Әр гүб җи рен, Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы на 
бир дем. Ба шан ны ре фа им нәр җи ре дип тә йөр т кән нәр. 14 Гә шү ри ләр һәм мә га кә-
һи ләр җи ре нең чи ге нә ка дәр су зыл ган Әр гүб тө бә ген Ме наш ше нә се лен нән бул-
ган Яһир яу лап ал ды һәм бу җир ләр не үз исе ме бе лән Яһир авыл ла ры дип ата ды. 
Алар ны бү ген ге көн дә дә шу лай Яһир авыл ла ры дип йөр тә ләр.

15 Ги лы гад ны мин Макиргә бир дем. 16 Ар нон үзә нен дә ге Ги лы гад тан алып Яб-
бок ел га сы на ка дәр су зыл ган җир не Ру бин бе лән Гәд ыру гы на бир дем; бер як тан 

* 3:11 Рабаһ– хә зер ге Ам ман шә һә ре. 
* 3:11 Терсәк– 45 см. (Ог ның та бу ты – 4,05х1,8 м.) 
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аның чи ге – Ар нон үзә не нең ур та сы, ә ам мо ни ләр җи ре нең чи ге бул ган Яб бок 
ел га сы икен че чи ге бул ды. 17 Мин алар га шу лай ук Ара ба ти гез ле ге нең көн чы гыш 
өле шен бир дем. Бу өлеш нең көн ба тыш чи ге – Үр дүн ел га сы иде: ул, Кин не рет тән* 
баш ла нып, Ара ба диң ге зе нә, ягъ ни Үле диң гез гә ка дәр, ә көн чы гыш та Фес гә та вы 
итә ге нә хәт ле су зыл ган.

18 Шун да мин Ру бин бе лән Гәд ыру гы на һәм Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы-
на бо лай дип куш тым: «Раб бы Ал ла гыз бу җир не сез гә би лә мә итеп би рә; су гыш ка 
ярак лы бар лык ир лә ре гез, ко рал то тып, баш ка ис ра и ли ту ган на ры ал дын нан ел га 
аша чык сын нар. 19 Ба ры тик ха тын на ры гыз, ба ла ла ры гыз вә мал-туарыгыз гы на – 
мал-туарыгызның күп ле ген бе ләм! – мин сез гә бир гән шә һәр ләр дә кал сын. 20 Раб бы 
сез гә ты ныч лык бү ләк ит кән сы ман, ис ра и ли кар дәш лә ре гез гә дә ты ныч лык бү ләк 
ит кән че – Раб бы Ал ла гыз Үр дүн аръ ягын нан би рә се җир не яу лап ал ган чы – алар га 
бу лы шы гыз. Ан нан соң һәр кай сы гыз мин бир гән би лә мә гә ки ре әй лә неп кай та алыр».

21 Ул ча гын да Ешу а га әйт тем: «Раб бы Ал ла гыз те ге ике пат ша бе лән нәр сә кыл-
ган ны үз күз лә рең бе лән күр дең, Раб бы син уза сы баш ка пат ша лык лар бе лән дә 
шу лай ук эш ләр. 22 Ул җир ләр нең пат ша ла рын нан ку рык ма, чөн ки Раб бы Ал ла гыз 
сез нең өчен Үзе су гы ша».

ВәгъдәителгәнҗиргәРаббыныңМусагааякбасаргарөхсәтбирмәве
23 Шун да мин, Раб бы га ял ва рып: 24 «Хуҗа-Раббым, Син ми ңа, ко лы ңа, бө ек ле гең не 

һәм ку лың ның код рә тен күр сә тә баш ла дың. Күк тә яки җир дә Син кыл ган эш ләр-
не вә код рәт ле га мәл ләр не эш ли ал ган баш ка нин ди ал ла бар?! 25 Үте неп со рыйм 
Син нән: Үр дүн аръ я гын да гы бә рә кәт ле җир не – тау лы гү зәл ил не һәм Ли ван ны 
кү рер өчен, ел га ны ки чәр гә рөх сәт ит», – ди дем. 26 Әм ма сез нең ар ка да Раб бы ми ңа 
ачу лы иде, ми не тың ла мый ча: «Җи тәр! Бу ту ры да Ми ңа баш ка сүз кат ма, – ди де. – 
27 Фес гә та вы на мен дә көн ба тыш, төнь як, көнь як һәм көн чы гыш та раф лар га игъ-
ти бар бе лән ка ра, чөн ки Үр дүн нең те ге ягы на чык ма я чак сың. 28 Ешу а га нә сый хәт 
бир, аның кү ңе лен кү тәр һәм ру хын ны гыт, чөн ки син күр гән җир не яу лап алып, 
шун да яшәр өчен, Үр дүн ел га сы аша бу ха лык ны ул алып чы гар», – ди де.

29 Шун нан соң без Бәйт-Пигур шә һә ре кар шын да гы үзән дә тук та лып кал дык.

МусаныңхалыккаРаббыкануннарынүтәргәкушуы

4 1 И ис ра и ли ләр, мин сез гә өй рә тә се ка гый дә ләр не вә ка нун нар ны тың ла гыз! 
Исән ка лыр өчен һәм ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы би рә се җир не би ләр 

өчен, әле ге ка нун нар ны үтә гез. 2 Мин әй т кән сүз ләр гә бер ни өс тә мә гез дә, алар ны 
ки мет мә гез дә. Раб бы Ал ла гыз ның сез гә ми нем аша иреш тер гән әмер лә рен үтә гез. 
3 Раб бы ның Багал-Пигур та вын да нәр сә эш лә гә нен үз күз лә ре гез бе лән күр де гез. 
Раб бы Ал ла гыз Багал-Пигур ила һы на та бы ну чы лар ны ара гыз дан юк ит те. 4 Ә 
Раб бы Ал ла гыз га туг ры кал ган нар ның һәм мә се әле бү ген дә исән. 5 Мин, Раб бы 
Ал лам куш кан ча, сез ке реп би ли се җир дә үтәр гә ти еш ле ка рар лар ны аң лат тым, 
ка нун нар ны өй рәт тем. 6 Алар ны тө гәл үтә гез, һәм баш ка ха лык лар сез нең акыл лы, 

* 3:17 Киннерет– ягъ ни Гә ли ләя кү ле. 
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зи һен ле бу лу ы гыз ны кү рер; ул ка гый дә ләр ту рын да ишет кәч: «Чын лап та, бу бө ек 
ха лык акыл лы һәм зи рәк икән», – ди яр. 7 Ял вар ган чак та Раб бы Ал ла быз без гә 
якын бул ган ке бек, ал ла ла ры шу лай якын бул ган та гын бе рәр бө ек ха лык бар мы 
икән?! 8 Бү ген мин сез гә бир гән бу ка нун җы ел ма сы на ох ша ган га дел ка гый дә лә ре 
һәм ка рар ла ры бул ган баш ка бе рәр бө ек ха лык бар мы икән?!

9 Әм ма сак һәм игъ ти бар лы бу лы гыз! Кү зе гез бе лән күр гән нәр исе гез дән чык ма сын 
һәм го ме ре гез бу е на кү ңе ле гез дән җу ел ма сын өчен, ул га мәл ләр не ба ла ла ры гыз га 
да, онык ла ры гыз га да өй рә те гез. 10 Хо реб та вы янын да Раб бы Ал ла гыз кар шын да 
ба сып тор ган кө не гез не хә тер лә гез. Ул ча гын да Раб бы ми ңа: «Ха лык ны җый, Мин 
сөй лә гән сүз ләр не ишет сен нәр, җир дә яшә гән көн нә рен дә алар, Мин нән кур кып, 
Ми не хөр мәт ләр гә өй рә нер ләр, ба ла ла рын да шу ңа өй рә тер ләр», – ди гән иде.

11 Сез тау итә ге нә якын ки леп бас ты гыз: тау яна иде, ан нан ут чы гып күк кә ка дәр 
кү тә рел де, тирә-юньне ка ра бо лыт лар бе лән куе ка раң гы лык кап ла ды. 12 Ут эчен нән 
Раб бы сез гә эн дәш те. Аның сүз лә рен сез ишет те гез, әм ма Үзе нең сурәт-кыяфәтен 
күр мә де гез, ба ры та вы шын гы на ишет те гез. 13 Раб бы сез гә Үз сКи ле шү ен, ун ка ну-
нын бел дер де һәм алар ны, үтәр гә ку шып, ике таш так та га яз ды. 14 Шул ва кыт ми ңа 
Раб бы сез, ел га ны ки чеп, би лә мә гә җир ал ган нан соң үтәр гә ти еш ле ка гый дә вә 
ка нун нар ны өй рә тер гә куш ты.

15 Ул көн не Хо реб та вын да, Раб бы ут эчен нән сөй лә гән дә, сез бер нин ди дә 
сурәт-кыяфәт күр мә де гез. Шу ңа кү рә сак бу лы гыз: 16-18 үзе гез гә һич нин ди пот лар, 
ир яки ха тын, җир хай ва ны яки күк тә оча тор ган кош, җир дән сөй рә лү че хә шә рәт 
яки җир ас тын да су да йө зә тор ган ба лык ка ох ша тып, та бы на тор ган сын нар ясап, 
гө наһ кыл ма гыз. 19 Ко яш ка, ай га һәм йол дыз лар га – күк җи сем нә ре нә – күз лә ре-
гез не кү тә реп ка ра ган да, сак бу лы гыз һәм кот кы га би рел мә гез: алар га та бын ма гыз 
һәм сәҗ дә кыл ма гыз, чөн ки Раб бы Ал ла гыз алар ны күк ас тын да гы бү тән бар лык 
ха лык лар га бил ге лә де; 20 ә сез не Раб бы, Үз хал кы, Үз би лә мә се итәр өчен, ти мер 
эре тә тор ган кы зу мич тән ал ган ке бек, Ми сыр дан алып чык ты; бү ген кү рен гән чә, 
сез – Аның Үз хал кы, Үз би лә мә се!

21 Сез нең ар ка да Раб бы Ал ла гыз ми ңа ачу лан ды һәм сез гә би лә мә итеп би рә-
се бә рә кәт ле җир гә ми не Үр дүн ел га сы аша чы гар мас ка ант ит те. 22 Мин, Үр дүн 
ел га сын кич ми чә, шу шы җир дә үләр мен. Сез исә, тиз дән ел га ны ки чеп, ул бә рә-
кәт ле җир не би ләр сез. 23 Раб бы Ал ла гыз сез нең бе лән тө зе гән ки ле шү не оны ту дан 
сак ла ны гыз. Раб бы Ал ла гыз тый ган төр ле нәр сә ләр гә ох ша тып, сын нар яса ма гыз. 
24 Чөн ки Раб бы Ал ла гыз – ян ды рып юк итү че ут, Ул ба ры тик Үзе нә ге нә туг ры 
бу лып ка лу ны та ләп итә.

25 Бу җир дә сез озын го мер итәр сез, ба ла ла ры гыз һәм онык ла ры гыз ту ар; әгәр сез, 
бо зы лып ки теп, нәр сә гә дә бул са ох ша тып, сын нар яса са гыз, Раб бы Ал ла гыз күз 
ал дын да явыз лык бу лыр бу, һәм сез Аның ачу ын ки те рер сез. 26 Шу ңа кү рә бү ген 
мин сез не ки сә теп ку ям, ә күк бе лән җир мо ңа ша һит бул сын нар: шу лай эш лә сә-
гез, Үр дүн ел га сын кич кән нән соң, би лә мә гә ал ган җи ре гез не бик тиз югал тыр-
сыз – озак тор мас сыз ан да, юк ите лер сез. 27 Раб бы сез не баш ка ха лык лар ара сы на 
та ра тыр, ан да сез нең бик азы гыз исән ка лыр. 28 Ан да сез агач тан, таш тан адәм ку лы 
бе лән ясал ган, күр ми, ишет ми, аша мый, ис сиз ми тор ган илаһ лар га та бы ныр сыз. 
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29 Ан да сез Раб бы Ал ла гыз ны эз ли баш лар сыз; әгәр бө тен йө рә ге гез һәм җа ны гыз 
бе лән эз лә сә гез та бар сыз! 30 Ба шы гыз га кай гы кил гәч, шу шы афәт ләр сез гә ябы-
рыл гач, Раб бы Ал ла гыз га бо ры лыр сыз һәм Аның сү зе нә ко лак са лыр сыз. 31 Раб бы 
Ал ла гыз – шәф кать ле Ал ла һы! Ул сез не таш ла мас, юк ит мәс һәм Үзе нең ан ты бе лән 
бер кет кән, ата-бабаларыгыз бе лән тө зе гән ки ле шү не оныт мас.

РаббыАлладанбашкаикенчеалланыңбулмавытурында
32 Үт кән нәр, сез гә хәт ле бул ган за ман нар, Ал ла һы җир дә ке ше не бар ит кән көн-

нән алып, соң гы ва кыт лар ту рын да со раш ты ры гыз, күк нең бер чи тен нән икен че 
чи те нә ка дәр эз ләп ка ра гыз: кай чан да бул са шу шын дый бө ек эш ләр нең бул га ны 
яки шу ңа ох ша ган эш ләр нең ише тел гә не бул ды мы икән?! 33 Ут эчен нән Ал ла һы та-
вы шын ише теп тә, сез нең ке бек исән кал ган бе рәр баш ка ха лык бар мы икән?! 34 Сез 
Аның ми сыр лы лар га нин ди бәла-казалар ки те рү ен, нин ди га лә мәт ләр, мог җи за лар 
күр сә тү ен һәм алар га кар шы су гы шу ын, ку лы ның көч-кодрәтен, кур ку уя ту чы бө-
ек эш лә рен үзе гез күр де гез! Раб бы Ал ла гыз сез гә Ми сыр да эш лә гән ке бек, баш ка 
нин ди дә бул са бе рәр ал ла ның, ба рып, икен че ха лык ара сын нан ае рым ха лык ны 
үзе нә алыр га ты рыш ка ны бар мы?! 35 Бо лар сез гә фә кать Раб бы ның гы на Ал ла һы 
бу лу ын һәм Ан нан баш ка икен че ал ла ның юк лы гын бел де рер өчен күр сә тел де. 
36 Раб бы, сез гә үгет-нәсыйхәт би рү өчен, күк тән Үзе нең та вы шын ишет тер де; җир дә 
Ул сез гә бө ек ут-ялкынын күр сәт те, һәм ут эчен нән сез Аның сүз лә рен ишет те гез.

37 Раб бы ата-бабаларыгызны ярат кан га һәм алар дан соң сез не, алар ның нә сел 
ва рис ла рын сай ла ган га, Үзе нең бө ек код рә те бе лән сез не Ми сыр дан алып чык ты. 
38 Үзе гез дән күб рәк тә, көч ле рәк тә бул ган ха лык лар ны күз ал ды гыз дан ку ып, Раб-
бы сез не алар җи ре нә керт те – аны сез гә би лә мә итеп би рү өчен шу лай эш лә де. 
Һәм хә зер мо ның шу лай бу луы кү ре неп то ра. 39 Шу ңа кү рә Раб бы ның юга ры да, 
күк тә, һәм тү бән дә, җир дә, Ал ла һы икән ле ген, Аңар дан баш ка икен че ал ла ның 
бул ма вын бе ле гез һәм исе гез дә то ты гыз. 40 Сез нең үзе гез гә, сез дән соң кил гән ба-
ла ла ры гыз га ях шы бул сын өчен, һәм Раб бы Ал ла гыз го мер лек кә би рә се җир дә сез 
озак ел лар яшә сен өчен, Раб бы ның бү ген ми нем аша сез гә иреш тер гән ка гый дә-
лә рен вә әмер лә рен үтә гез.

Сыенушәһәрләре
41 Шун нан соң Му са Үр дүн ел га сы ның көн чы гыш ягын нан өч сы е ну шә һә ре 

сай лап ал ды. 42 Бу шу ның өчен ки рәк иде: әгәр бе рәү, икен че ке ше гә кү ңе лен дә 
дош ман лык сак ла мый ча, аны ял гыш лык бе лән үтер сә, шул шә һәр ләр нең бе рәр се нә 
ка чып, тор мы шын сак лап ка лыр га мөм кин. 43 Му са сай ла ган өч шә һәр: ру бин нәр 
өчен – чүл дә, ти гез лек тә ур наш кан Бе сер, гәд ләр өчен – Ги лы гад та гы Ра мот, ме-
наш ше лар өчен – Ба шан да гы Гө лән.

Канунныигъланитү
44 Ме нә ис ра и ли ләр гә Му са иреш тер гән Ка нун. 45-46 Ис ра и ли ләр Ми сыр дан 

чык кан нан соң, Му са бу ка рар лар ны, ка гый дә ләр не вә ка нун нар ны алар га Үр дүн 
аръ я гын да, Бәйт-Пигур янын да гы үзән дә тор ган чак та игъ лан ит те. Бу җир элек 
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Хиш бун да ида рә ит кән амо ри ләр пат ша сы Си хон ны кы бул ган. Лә кин Му са, ис-
ра и ли ләр бе лән Ми сыр дан чык кач, аны җиң гән 47 һәм аның җи рен дә, Үр дүн ел-
га сы ның көн чы гыш ярын да яшә гән икен че амо ри ләр пат ша сы – Ба шан пат ша сы 
Ог җи рен дә яу лап ал ган иде. 48 Бу җир ләр Ар нон үзә не чи тен дә ур наш кан Аро гыр 
шә һә рен нән Си ри он*, ягъ ни Хәр мун та вы на ка дәр су зыл ган иде.

49 Бу җир ләр, Үр дүн ел га сы ның көн чы гы шын да гы Ара ба ти гез ле ген дә кер теп, 
көнь як та – Ара ба диң ге зе нә, көн чы гыш та Фес гә та вы итә ге нә ка дәр җә ел гән иде.

Унканун

5 1 Му са, бар лык ис ра и ли ләр не җы еп, бо лай ди де:
– И ис ра и ли ләр, бү ген мин сез гә җит ке рә се ка гый дә ләр не вә ка нун нар ны 

тың ла гыз; алар ны өй рә неп, тө гәл үтә гез. 2 Раб бы Ал ла быз Хо реб та вын да без нең 
бе лән ки ле шү тө зе де. 3 Раб бы бу Ки ле шү не ата ла ры быз бе лән тү гел, бү ген ге көн дә 
исән һәм би ре дә бул ган һәр бе ре без бе лән тө зе де. 4 Раб бы ул тау да ут эчен нән сез гә 
йөзгә-йөз ка рап сөй лә де. 5 Мин исә, Раб бы ның сү зен сез гә җит ке рү өчен, Раб бы 
бе лән сез нең ара да тор дым, чөн ки сез, ут тан кур кып, тау га мен мә де гез. Раб бы бо-
лай ди де: 6 «Мин – сез не Ми сыр дан, кол лык йор тын нан кот кар ган Раб бы Ал ла гыз. 
7 Сез дә Мин нән баш ка ал ла лар бул ма сын.

8 Үзе гез гә һич нин ди пот лар яса ма гыз. Юга ры да, күк тә, һәм тү бән дә, җир дә, яи сә 
җир ас ты су ла рын да бул ган нәр сә ләр гә ох ша тып, сын-сурәтләр яса ма гыз. 9 Алар га 
та бын ма гыз, сәҗ дә кыл ма гыз, чөн ки Мин, сез нең Раб бы Ал ла гыз, ба ры тик Үзе мә 
ге нә туг ры бу лып ка лу ны та ләп итәм. Мин нән йөз чө ер гән ата ла ры ның гө наһ ла-
ры өчен өчен че, дүр тен че бу ын га ча ба ла ла ры на җә за би рер мен. 10 Ә Ми не ярат кан 
һәм әмер лә рем не үтә гән нәр нең ме ңен че бу ы ны на ка дәр смәр хә мәт күр сә тер мен.

11 Раб бы Ал ла гыз ның исе мен ки рәк мәс кә тел гә ал ма гыз: Аның исе мен ки рәк-
мәс кә тел гә ал ган ке ше гә Раб бы җә за бир ми кал мас. 12 Раб бы Ал ла гыз куш кан ча, 
сшим бә көн не сиз ге көн бу ла рак бил ге ләп үте гез. 13 Ал ты көн дә ва мын да бө тен 
эш лә ре гез не эш лә гез, 14 ә җи ден че көн – Раб бы Ал ла гыз га ба гыш лан ган ял кө не. 
Ул көн не сез гә эш ләр гә яра мый – үзе гез дә, угыл-кызларыгыз да, ир вә хатын-кыз 
кол ла ры гыз да, шә һәр лә ре гез дә ге кил ме шәк ләр дә, үгез вә ишәк лә ре гез дә, бер-
нин ди тер ле ге гез дә эш лә мә сен. Шул рә веш ле, үзе гез ял ит кән ке бек, кол ла ры гыз 
да ял ит сен. 15 Ми сыр илен дә үзе гез нең кол лар бул га ны гыз ны оныт ма гыз. Раб бы 
Ал ла гыз Үзе нең көчле-кодрәтле ку лы бе лән сез не Ми сыр дан алып чык ты, шу ңа кү рә 
Раб бы Ал ла гыз шим бә не сез гә го мер лек кә из ге көн итеп бил ге ләп үтәр гә куш ты.

16 Раб бы Ал лаң куш кан ча, ата-анаңны хөр мәт ит. Шу лай эш лә сәң, го ме рең – 
озын, Раб бы Ал лаң си ңа би рә се җир дә тор мы шың ях шы бу лыр.

17 Ке ше үтер мә.
18 Зи на кыл ма.
19 Ур лаш ма.
20 Якы ны ңа кар шы ял ган ша һит лык ит мә.

* 4:48 Сирион– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Си он. Ул Ие ру са лим дә ге Си он та вы 
бе лән бер тү гел. (3:9 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 



268

Ка нун 5 , 6

21 Баш ка бе рәү нең ха ты ны на кы зык ма, өе нә, кыр ла ры на, ир яки хатын-кыз ко-
лы на, үге зе нә яки ишә ге нә – го му мән, ке ше ма лы на нә фе сең не суз ма».

22 Му са үзе нең сү зен дә вам ит те:
– Раб бы бу ка нун нар ны, сез ба ры гыз да тау янын да җы е лып тор ган чак та, ут, 

бо лыт һәм дөм ка раң гы лык эчен нән кыч кы рып сөй лә де һәм, шу ңа өс тәп, бер ни 
әй т мә де. Үз сүз лә рен Ул, ике таш так та га язып, ми ңа бир де.

МусаныңхалыкөченАллаһыдансоравы
23 Тау оч кын ла нып ян ган да, ка раң гы лык эчен нән сез гә та выш ише тел гәч, бар лык 

ыруг баш лык ла ры һәм сөл кән нәр ми нем ян га кил де ләр һәм: 24 «Раб бы Ал ла быз Үз 
сда нын, Үз бө ек ле ген без гә күр сәт те; без бү ген ут эчен нән Аның та вы шын ишет-
тек; Ал ла һы ке ше гә мө рә җә гать итеп тә, ке ше нең исән ка лыр га мөм кин икән ле ген 
бел дек, – ди де ләр. – 25 Әм ма ни гә без тор мы шы быз ны кур кы ныч ас ты на ку яр га 
ти еш?! Бу ко точ кыч ут без не юк итә чәк, һәм әгәр та гын Раб бы Ал ла быз ның та вы шын 
ишет сәк, без үлә чәк без. 26 Без нең ке бек, те ре Ал ла һы ның та вы шын ише теп тә, исән 
кал ган бе рәр җан ия се бар мы?! 27 Му са, Раб бы Ал ла быз хо зу ры на барып, әй т кән-
нә рен тың ла да без гә җит кер. Без әй т кән нә рең не тың лар быз да ба ры сын үтәр без».

28 Раб бы бе лән сөй ләш кә не гез не ише теп, Раб бы ме нә нәр сә ди де: «Мин бу ха-
лык ның сүз лә рен ишет тем. Алар әйт кән нең бө те не се дө рес. 29 Алар ның йө рә ге 
һәр ва кыт шу лай бул сын иде! Ба ры Мин нән ге нә кур кып, Ми не хөр мәт итү лә рен, 
бө тен әмер лә рем не үтәү лә рен те ләр идем. Әгәр гел шу лай эш лә сә ләр, алар ның 
үз лә ре нә дә, ба ла ла ры на да мәң ге ях шы бу лыр. 30 Бар, ха лык ка әйт, ча тыр ла ры на 
кай т сын нар, 31 ә үзең би ре дә Ми нем бе лән кал. Син алар га өй рә тер гә ти еш ле бар-
лык әмер ләр не, ка гый дә ләр не һәм ка нун нар ны Мин си ңа игъ лан итәр мен. Мин 
алар га би лә мә итеп би рә се җир дә шул канун-кагыйдәләрдән чык ма сын нар».

32 Ка ра гыз аны, Раб бы Ал ла гыз ның куш кан на ры бу ен ча эш ите гез! Алар дан уң га 
да, сул га да тай пыл ма гыз. 33 Нәкъ Раб бы Ал ла гыз куш кан ча йөр сә гез, шу лай эш-
лә сә гез, би лә мә итеп ала сы җир дә исән-имин озын го мер итәр сез.

РаббыАллагызныяратыгыз

6 1 Раб бы Ал ла гыз сез гә ме нә нин ди әмер ләр вә канун-кагыйдәләр өй рә тер гә 
куш ты. Сез алар ны, Үр дүн ел га сын ки чеп, үзе гез би ли се җир гә аяк бас кач үтә-

гез. 2 Шул җир дә го ме ре гез озын бул сын өчен, үзе гез дә, ба ла ла ры гыз да, ба ла ла-
ры гыз ның ба ла ла ры да, Раб бы Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт лә гез, сез гә ми нем 
аша иреш тер гән бар лык ка гый дә лә рен вә әмер лә рен го ме ре гез буе үтә гез. 3 Ис ра-
и ли ләр, тың ла гыз! Бо лар ны тө гәл үтә гез. Шу лай эш лә сә гез, ата-бабаларыгызның 
Раб бы Ал ла сы вәгъ дә ит кән чә, сөт вә бал агып тор ган җир дә рә хәт тә яшәр сез һәм 
күп сан лы ха лык ка әй лә нер сез.

4 Тың ла, Ис ра ил хал кы! Раб бы Ал ла быз – бер дән бер Раб бы*. 5 Раб бы Ал ла гыз ны 
бө тен йө рә ге гез, җа ны гыз бе лән, бар кө че гез гә яра ты гыз. 6 Бү ген мин сез гә әй т-

* 6:4 РаббыАллабыз–бердәнберРаббы.– Яһүд те лен дә әле ге җөм лә «Раб бы Ал ла быз бер ге нә» 
яки «Раб бы, ба ры Раб бы гы на без нең Ал ла быз» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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кән сүз ләр не исе гез дә то ты гыз! 7 Алар ны ба ла ла ры гыз ның кү ңе ле нә сең де ре гез 
һәм алар ту рын да ир тән тор ган да да, ки чен ят кан да да, өе гез дә утыр ган да һәм 
юл да йөр гән дә дә сөй лә гез. 8 Шу шы сүз ләр не язып, бил ге итеп ку лы гыз га, ис кә 
тө ше реп тор сын өчен, маң га е гыз га бәй лә гез, 9 өе гез нең ишек яңак ла ры на, шә һәр 
кап ка ла ры на язып ку е гыз.

Карагызаны,Раббыныонытмагыз
10 Раб бы Ал ла гыз, ант эчеп, ата-бабаларыгыз Иб ра һим га, Ис хак ка, Ягъ куб ка 

вәгъ дә ит кән җир гә кер тә чәк сез не. Үзе гез тө зе мә гән зур һәм гү зәл шә һәр ләр не, 
11 сез бай лык бе лән ту тыр ма ган өй ләр не, сез таш чо кып ка зы ма ган ко е лар ны, үзе гез 
утыр т ма ган зәй түн агач ла рын, йө зем бак ча ла рын би рә чәк Ул сез гә. Ан да туй ган чы 
ашар лык ри зы гы гыз бу лыр.

12 Шул ча гын да, ка ра гыз аны, Раб бы ны оныт ма гыз! Ул сез не Ми сыр дан, кол лык 
җи рен нән алып чык ты. 13 Раб бы Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт лә гез, ба ры Аңа 
гы на хез мәт ите гез, ба ры Аның исе ме бе лән ге нә ант ите гез. 14 Бү тән бер нин ди 
илаһ ка, янә шә гез дә яшә гән ха лык лар ның илаһ ла ры на ияр мә гез, 15 югый сә сез нең 
ара да бул ган Раб бы Ал ла гыз, сез гә ачуы куз га лып, үзе гез не җир йө зен нән юк ка чы-
га рыр, чөн ки Раб бы Ал ла гыз ба ры тик Үзе нә ге нә туг ры бу лып ка лу ны та ләп итә.

16 Мас саһ та чак та гы ке бек, Раб бы Ал ла гыз ны сы на ма гыз. 17 Ка ра гыз аны, Раб-
бы Ал ла гыз ның әмер лә рен, сез гә җит кер гән ка рар ла рын вә ка гый дә лә рен тө гәл 
үтә гез. 18 Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га дел га мәл ләр ге нә кы лы гыз. Шул чак 
иге лек кү рер сез: Раб бы, ант эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъ дә ит кән бә рә кәт ле җир-
не би ләр сез. 19 Шул ча гын да, вәгъ дә ит кә нен чә, Раб бы бар лык дош ман на ры гыз ны 
күз ал ды гыз дан ку ар.

20 Ки лә чәк тә уг лың син нән: «Сез гә Раб бы Ал ла быз бир гән ка рар лар, ка гый дә-
ләр һәм ка нун нар нәр сә аң ла та?» – дип со ра ган да, 21 уг лы ңа бо лай дип әйт: «Без 
Ми сыр да сфир га вен нең кол ла ры идек, ә Раб бы Үзе нең код рәт ле ку лы бе лән без не 
Ми сыр дан алып чык ты. 22 Күз ал ды быз да Раб бы га җә еп вә дәһ шәт ле могҗиза-
галәмәтләрен Ми сыр га, фир га вен гә һәм аның са ра ен да гы лар га күр сәт те. 23 Ә без не 
Ул, шу шы җир гә алып ки лер өчен һәм, ант эчеп, ата-бабаларыбызга вәгъ дә ит кән 
әле ге җир не би рер өчен, Ми сыр дан алып чык ты. 24 Раб бы Ал ла быз без гә шу шы ка-
гый дә ләр нең ба ры сын үтәр гә, Аңар дан кур кып, Аны хөр мәт ләр гә куш ты. Без Раб бы 
Ал ла быз ны олы лар га ти еш, шул ва кыт без гә бү ген ге ке бек ях шы бу лыр, һәм Раб бы 
тор мы шы быз ны сак лап ка лыр. 25 Әгәр Раб бы Ал ла быз ның бар лык бу әмер лә рен 
Үзе куш кан ча тө гәл үтә сәк, бу эше без не Ул тәкъ ва лык бил ге се итеп ка бул кы лыр».

7 1 Раб бы Ал ла гыз, би ли се җир лә ре гез гә сез не ки те реп, күз ал ды гыз дан бай так 
ха лык лар ны – сез гә ка ра ган да иш ле рәк һәм көч ле рәк җи де ха лык ны – хит-

ти ләр не, гир гә ши ләр не, амо ри ләр не, кән га ни ләр не, фә ри зи ләр не, хив ви ләр не һәм 
явү си ләр не ку ып җи бә рер. 2 Раб бы Ал ла гыз бу ха лык лар ны сез нең кул га тап шы-
рыр, һәм сез алар ны җи ңәр сез. Шул ва кыт та алар ны тә мам юк ите гез; алар бе лән 
ки ле шү тө зе мә гез һәм мәр хә мәт күр сәт мә гез, 3 бу ха лык лар бе лән ни ках ка кер-
мә гез, кыз ла ры гыз ны алар ның угыл ла ры на бир мә гез, ә угыл ла ры гыз га алар ның 
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кыз ла рын ал ма гыз. 4 Югый сә алар сез нең ба ла ла ры гыз ны Раб бы дан чит ләш те рер, 
ба ла ла ры гыз баш ка илаһ лар га та бы на баш лар. Мо ның өчен Раб бы ның сез гә ачуы 
чы гар, һәм Ул сез не бик тиз юк итеп бе те рер. 5 Бу ха лык лар га ме нә нин ди га мәл-
ләр кы лыр га ти еш сез: смәз бәх лә рен җи ме ре гез, из ге ба га на ла рын ва ты гыз, али һә 
сАши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар ны ки се гез, сын на рын ян ды ры гыз! 6 Чөн ки 
сез – Раб бы Ал ла гыз өчен из ге ха лык; Раб бы Ал ла сез не җир йө зен дә ге бар лык 
ха лык лар ара сын нан Үз хал кы итәр өчен сай лап ал ды. 7 Ни өчен Раб бы сез не сай ла-
ган, һәм сез Аның кү ңе ле нә хуш кил гән соң? Баш ка ха лык лар дан иш ле рәк бул ган 
өчен тү гел – сез бит бү тән ха лык лар га ка ра ган да аз рак та. 8 Сез не ярат кан га кү рә, 
Раб бы, ата-бабаларыгызга бир гән ан ты на туг ры ка лып, код рәт ле ку лы бе лән сез не 
Ми сыр дан алып чык ты – кол лык җи рен нән, Ми сыр пат ша сы ку лын нан кот кар ды.

9 Шу ңа кү рә оныт ма гыз: Раб бы Ал ла гыз – бер дән бер Ал ла һы, Ул – туг ры лык лы 
Ал ла һы. Аны ярат кан нар га, Аның әмер лә рен үтәү че ләр гә, Үзе нең Ки ле шү е нә туг ры 
ка ла Ул, мәр хә мә тен ме ңен че бу ын га ка дәр сак лый. 10 Ә Аны кү рәл мау чы лар ны 
Ул, ва кы тын да җә за сын би реп, юк ка чы га ра – Аны кү рәл мау чы лар га җә за сын озак 
көт тер ми. 11 Ка ра гыз аны, бү ген мин сез гә иреш тер гән әмер ләр не, ка гый дә ләр не 
һәм ка нун нар ны үтә гез.

12 Әгәр бу ка нун нар ны сак лап, алар ны тө гәл үтә сә гез, Раб бы Ал ла гыз, ата-баба-
ларыгызга ант ит кән чә, тө зе гән Ки ле шү е нә туг ры ка лыр, һәр ва кыт сез гә мәр хә мә-
тен сак лар. 13 Ул сез не яра тыр, Аның фа ти ха сы бе лән ба ла ла ры гыз күп бу лыр. Ант 
эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъ дә ит кән җир дә ба ла ла ры гыз ны иш ле итәр, җи ре гез нең 
уңы шын – аш лык ла ры гыз ны, яңа өл гер гән шә ра бы гыз ны һәм зәй түн ма е гыз ны, 
шу лай ук эре һәм вак тер ле ге гез не мул кы лыр. 14 Баш ка ха лык лар дан аер ма лы бу-
ла рак, сез иң фа ти ха лы сы бу лыр сыз: ир-хатыннарыгыз – ба ла сыз, тер ле ге гез кы сыр 
бул мас. 15 Раб бы сез не һәр төр ле авы ру лар дан сак лар. Ми сыр да ки чер гән ко точ кыч 
авы ру лар ны сез гә тү гел, ә баш ка лар га – сез не кү рәл мау чы лар га җи бә рер. 16 Раб бы 
Ал ла гыз ку лы гыз га тап шыр ган бар ха лык ны юк ите гез; кыз га нып тор ма гыз, илаһ-
ла ры на та бын ма гыз, чөн ки алар сез гә то зак.

РаббыныңҮзхалкынаярдәмитәргәвәгъдәбирүе
17 Бәл ки, сез кү ңе ле гез дән: «Бу ха лык лар без дән күб рәк, ни чек итеп алар ны 

ку ар быз?» – дип уй лый сыз дыр. 18 Әм ма алар дан ку рык ма гыз, Раб бы Ал ла гыз ның 
фир га вен гә һәм бө тен Ми сыр га нәр сә эш лә гә нен исе гез гә тө ше ре гез. 19 Сез Раб бы 
Ал ла гыз ның алар га нин ди бәла-казалар җи бәр гә нен үз күз лә ре гез бе лән күр де гез; 
Аның могҗиза-галәмәтләрен, көчле-кодрәтле бө ек ку лы бе лән сез не Ми сыр дан алып 
чык ка нын хә те ре гез гә тө ше ре гез. Раб бы Ал ла гыз сез ку рык кан баш ка ха лык лар га 
да ми сыр лы лар га эш лә гән не эш ләр. 20 Шу лар дан тыш, сез дән ка чып ка лу чы лар 
кы ры лып бет кән че гә ка дәр, Раб бы Ал ла гыз алар ара сын да кур ку ту ды рыр*.

21 Алар дан ку рык ма гыз, чөн ки сез нең ара да – Раб бы Ал ла гыз; Ул – бө ек һәм дәһ-
шәт ле Ал ла һы. 22 Раб бы Ал ла гыз бу ха лык лар ны сез нең күз ал дын нан әк рен ләп ку ып 

* 7:20 ...куркутудырыр.– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «бо жан нар җи бә рер» ди гән не дә аң-
ла тыр га мөм кин. 
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бе те рер. Сез алар ны берь ю лы кы рып бе те рә ал мас сыз, югый сә әйләнә-тирәгездә 
кыр гый җан вар лар, үр чеп ки теп, сез гә кур кы ныч ту ды рыр. 23 Раб бы Ал ла гыз бу 
ха лык лар ны сез нең кул га тап шы рыр – алар юк ка чы гып бет кән че, бу ха лык лар га 
Ул кот кы са лып то рыр. 24 Ул алар ның пат ша ла рын да сез нең кул га тап шы рыр, һәм 
сез алар ның исем нә рен җир йө зен нән юк ка чы га рыр сыз. Бе рәү дә сез гә кар шы 
то ра ал мас – сез алар ның ба ры сын да кы рып бе те рер сез.

25 Шул ха лык лар та бын ган илаһ лар ның сын на рын ут та ян ды ры гыз; сын нар да-
гы алтын-көмешкә кы зы гып, аны үзе гез гә ал ма гыз, югый сә то зак ка тө шәр сез. Бу 
сын нар Раб бы Ал ла гыз га җи рән геч тер. 26 Үзе гез дә шул җи рән геч нәр сә ләр ке бек 
тә мам юк ител мәс өчен, алар ны йор ты гыз га алып кер мә гез. Алар дан чир ка ны гыз 
һәм җи рә не гез, чөн ки алар тә мам юк ите лер гә ти еш.

РаббыАллагызныонытудансакланыгыз

8 1 Мин бү ген сез гә иреш тер гән бар лык әмер ләр не тө гәл үтә гез, шул ча гын да 
исән-имин яшәр сез, ишә ер сез, Раб бы, ант эчеп, ата-бабаларыгызга вәгъ дә 

ит кән җир гә ке рер сез һәм аны би ләр сез. 2 Шу ны оныт ма гыз: Раб бы Ал ла гыз ның 
әмер лә рен йө рә ге гез дә сак лар сыз мы, юк мы икә нен бе лер өчен, Ул сез не кы рык ел 
буе чүл буй лап озын юл лар дан йөр теп тәр би я лә де һәм сы на ды. 3 Ул сез не ач то тып 
ба сын кы лат ты, ә ан нан соң сез дә, ата-бабаларыгыз да та тып ка ра ма ган ман на 
ашат ты. Шу ның бе лән Ул сез гә адәм нең ик мәк бе лән ге нә тү гел, ә бәл ки Раб бы 
әй т кән һәр сүз бе лән яшә вен күр сәт те. 4 Шу шы кы рык ел бу е на ки е ме гез дә туз-
ма ды, ая гы гыз да шеш мә де. 5 Исе гез дә то ты гыз: ата үз ба ла сы на нә сый хәт би реп 
ял гыш ла рын тө зәт кән сы ман, Раб бы Ал ла гыз да сез не шу лай өй рә тә. 6 Шу ңа кү рә, 
Раб бы Ал ла гыз юлын нан ба рып, Аңар дан кур кып, Аны хөр мәт лә гез, Аның әмер-
лә рен үтә гез. 7 Раб бы Ал ла гыз сез не бә рә кәт ле җир гә алып ба ра. Ан да ел га лар һәм 
чиш мә ләр бар, кал ку лык лар дан, үзән ле җир дән агып чык кан су лар, 8 бо дай һәм 
ар па, йө зем ку ак ла ры, ин җир, анар агач ла ры, зәй түн мае би рә тор ган агач лар һәм 
бал бар, 9 туй ган чы ашар га ри зык, нәр сә ки рәк бул са, шул бар; җи рен дә ге таш-
лар дан – ти мер, ә тау ла рын нан ба кыр чы га рып бу ла. 10 Ашап туй гач, сез гә бир гән 
шу шы бә рә кәт ле җир өчен Раб бы Ал ла гыз га рәх мә те гез не әй те гез.

11 Ка ра гыз аны, Раб бы ның бү ген ми нем аша сез гә иреш тер гән әмер лә рен, ка нун на-
рын һәм ка гый дә лә рен үтә мә ү дән, Раб бы Ал ла гыз ны оны ту дан сак ла ны гыз! 12 Сез нең 
туй ган чы ашар га ри зы гы гыз бул ган да, ях шы йорт лар тө зеп, шун да яшә гән дә, 13 күп-
лә гән эре һәм вак тер ле ге гез, алтын-көмешегез һәм баш ка мал-мөлкәтегез җи тәр лек 
бул ган да, 14 ка ра гыз аны, һа ва ла нып ки теп, сез не Ми сыр дан, кол лык җи рен нән алып 
чык кан Раб бы Ал ла гыз ны исе гез дән чы гар ма гыз. 15 Ул сез не агу лы елан нар һәм ча-
ян нар бул ган зур, ко точ кыч чүл дән алып бар ды, сез гә кор гак сы ган, су сыз җир дә кыя 
таш тан су чы га рып эчерт те, 16 шул чүл дә ата-бабаларыгыз бел мә гән ман на ашат ты. 
Сез не буй сын ды рыр һәм сы нар, ә со ңын нан сез гә иге лек кы лыр өчен, шу лай эш лә де 
Ул. 17 «Бу бай лык ны мин үз кул ла рым, үз кө чем бе лән бул дыр дым», – дип уй ла ма гыз. 
18 Раб бы Ал ла гыз ны кү ңе ле гез дә то ты гыз, чөн ки Ул сез гә бай лык бул ды ру өчен көч 
би рә. Ата-бабаларыгыз бе лән бер кет кән ан т лы ки ле шү не Ул, шул рә веш ле, бү ген гә чә 
үтәп ки лә. 19 Әгәр ин де Раб бы Ал ла гыз ны оны тып, баш ка илаһ лар га ия реп, алар га 
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та бы на һәм баш иясез икән, бү ген сез не бик ка ты ки сә теп ку ям: һич шик сез, һә лак 
бу ла чак сыз! 20 Раб бы Ал ла гыз ның сү зе нә ко лак сал ма са гыз, Ул, сез нең күз ал ды гыз-
дан баш ка ха лык лар ны юк ит кән ке бек, сез не дә юк итәр.

Исраилхалкыныңтыңламавы

9 1 И ис ра и ли ләр, тың ла гыз! Бү ген сез, Үр дүн ел га сын ки чеп, шә һәр лә ре зур, 
ны гыт ма ла ры күк кә ка дәр аш кан, сез дән күб рәк, көч ле рәк ха лык лар ның 

җир лә рен яу лап алыр га ба ра сыз. 2 Ан да озын буй лы, көч ле ха лык – ана кыйм нар 
яши. «Бе рәү дә ана кыйм нар га кар шы то ра ал мый», – дип әй т кән не ишет кә не гез 
бар ин де. 3 Тик бе леп то ры гыз: Раб бы Ал ла гыз, ел га ны сез дән ал да ки чеп, ян ды рып 
юк итү че ут ке бек, ал ды гыз дан ба рыр. Сез һө җүм итеп ал га бар ган да, Раб бы бу ха-
лык лар ны буй сын ды рыр һәм кы рып бе те рер; Ул сез гә вәгъ дә ит кән чә, сез алар ны 
бик тиз ку ып та ра тыр сыз һәм юк кы лыр сыз.

4 Раб бы Ал ла гыз бу ха лык лар ны күз ал ды гыз дан ку гач, эче гез дән: «Без туг ры 
ха лык бул ган га кү рә, Раб бы без не бу җир гә ки тер де», – дип уй ла ма гыз. Раб бы алар-
ны, явыз бул ган на ры өчен, күз ал ды гыз дан ку ар. 5 Дө рес яшә гән, кү ңе ле гез туг ры 
бул ган өчен тү гел, ә бәл ки Раб бы Ал ла гыз ул ха лык лар ны явыз лык ла ры өчен күз 
ал ды гыз дан ку ган һәм ата-бабаларыгызга – Иб ра һим га, Ис хак ка, Ягъ куб ка бир гән 
ан тын үтәр өчен, алар ның җи рен алыр га ки лә сез.

6 Шу ңа кү рә бе леп то ры гыз: Раб бы Ал ла гыз бу бә рә кәт ле җир не сез гә туг ры бул-
га ны гыз өчен би ләр гә бир ми, чөн ки сез бик ки ре ха лык. 7 Раб бы Ал ла гыз ны чүл дә 
ни чек яр сыт ка ны гыз ны оныт ма гыз, исе гез гә тө ше ре гез: Ми сыр җи рен нән чык кан 
көн нән алып, шу шы урын га ки леп җит кән че, сез Раб бы га гел ка ры шып тор ды гыз. 
8 Хо реб та вын да сез Раб бы ны шул дә рә җә дә яр сыт ты гыз ки, Ул ачу ын нан сез не юк 
итәр гә әзер иде. 9 Раб бы сез нең бе лән тө зе гән ки ле шү нең сүз лә ре языл ган таш так-
та лар ны алыр га дип тау га мен гәч, мин ан да кы рык көн, кы рык төн ашамый-эчми 
тор дым, 10 һәм Раб бы ми ңа ан да Үз ку лы бе лән яз ган ике таш так та бир де: бу таш 
так та лар да сез ба ры гыз бер гә җы ел ган көн не тау да ут-ялкын эчен нән Раб бы сөй-
лә гән сүз ләр языл ган иде. 11 Кы рык көн һәм кы рык төн үт кәч, Раб бы ми ңа Ки ле шү 
языл ган шул ике таш так та ны бир де. 12 Ан на ры бо лай ди де: «Бар, тиз рәк ас ка төш, 
чөн ки Ми сыр дан алып чык кан хал кың бо зыл ды; Мин куш кан юл дан тиз тай пыл-
ды алар: үз лә ре өчен, ко еп, сын яса ды лар». 13 Раб бы ми ңа та гын: «Кү реп то рам: бу 
ха лык, чын нан да, бик үҗәт. 14 Тук тат ма Ми не, Мин алар ны кы рып бе те рәм, җир 
йө зен нән исем нә рен юк итәм; ә син нән алар дан да көч ле рәк һәм иш ле рәк ха лык 
бул ды рам», – ди де.

15 Мин, ике таш так та ны ку лы ма алып, тау дан тө шеп кит тем. Тау ул чак та ял-
кын ла нып яна иде. 16 Ка ра сам, Раб бы Ал ла гыз га кар шы гө наһ кыл ган сыз: үзе гез гә, 
ко еп, үгез бо зау сы ны яса ган сыз. Раб бы куш кан юл дан биг рәк тиз тай пыл ган сыз! 
17 Ку лым да гы ике таш так та ны күз ал ды гыз да җир гә атып бәр дем, һәм алар чәл-
пә рә мә ки леп ва тыл ды. 18 Сез нең бар лык гө наһ ла ры гыз өчен, Раб бы кар шын да 
явыз лык лар кы лып Аны ачу лан дыр га ны гыз өчен, элек ке ге ке бек кы рык көн, кы рык 
төн ашамый-эчми Раб бы ал дын да җир гә кап лан ган ки леш тор дым. 19 Раб бы ның 
нәф рә тен нән һәм яр су ын нан ку рык тым мин, чөн ки Ул сез не юк итәр гә те лә де. 
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Әм ма Раб бы ми не бу юлы да тың ла ды. 20 Һа рун га бик ка ты ачуы ки леп, Раб бы аны 
да юк итәр гә те лә де, мин ул ва кыт та Һа рун өчен дә ял вар дым. 21 Яса ган гө наһ лы 
әй бе ре гез не – үгез бо зау ны ал дым да ут ка сал дым, ан на ры ват тым, ту зан хә ле нә 
кил гән че вак лап, тау дан агып төш кән инеш кә си беп җи бәр дем.

22 Сез Раб бы ны Та бы гы ра да да, Мас саһ та да, Кыйбрут-Һаттавада да яр сыт ты гыз. 
23 Раб бы, сез не Кадыш-Барниадан җи бәр гән дә: «Ба ры гыз, Мин сез гә би рә се җир не 
үзе гез гә алы гыз», – дип әйт те, лә кин сез Раб бы Ал ла гыз ның куш ка ны на кар шы 
кил де гез, Аңа ышан ма ды гыз, сү зен тың ла ма ды гыз. 24 Мин сез не бе лә баш ла ган 
көн нән бир ле Раб бы га гел ка ры шып тор ды гыз. 25 Мин Раб бы кар шын да кы рык 
көн, кы рык төн җир гә кап лан ган ки леш тор дым, чөн ки Ул сез не юк итәр гә те лә де. 
26 Раб бы га ял ва рып, мин: «И Хуҗам-Раббым, бө ек ле гең бе лән кот кар ган, код рәт ле 
ку лың бе лән Ми сыр дан алып чык кан Үз хал кың ны, Үз би лә мәң не юк ит мә, – ди-
дем. – 27 Кол ла рың Иб ра һим, Ис хак, Ягъ куб ны исе ңә тө шер; бу ха лык ның үҗәт-
ле ге нә, яман лы гы на, гө на һы на ка ра ма. 28 Югый сә Син без не алып чык кан җир дә 
яшәү че ләр: „Раб бы алар ны Үзе вәгъ дә ит кән җир гә алып ки лә ал ма ды, алар га 
нәф рәт лән гән гә кү рә, чүл дә үте рер өчен, мон нан алып чы гып кит те“, – ди яр ләр. 
29 Ә алар – Үзең нең бө ек көч-кодрәтең бе лән Ми сыр җи рен нән алып чык кан Үз 
хал кың, Үз би лә мәң».

КануннарныңяңаданкабулителүеһәмЛевиыругынсайлапалу

10 1 Ул ча гын да Раб бы ми ңа әйт те: «Бе рен че се төс ле үк итеп, үзе ңә ике таш 
так та яса, шу лай ук агач тан сан дык эш лә дә Ми нем ян га, тау га мен; 2 Мин 

элек ке ге, син ват кан таш так та лар га языл ган сүз ләр не яңа так та лар га язар мын. 
Шун нан син алар ны сан дык ка са лыр сың». 3 Мин сәр ви ага чын нан сан дык һәм, 
элек ке ге ке бек итеп, ике таш так та яса дым һәм, шу лар ны то тып, тау га мен дем. 
4 Ба ры гыз да бер гә җы ел ган көн не тау да ут-ялкын эчен нән сез гә әй т кән шул ук ун 
ка нун ны Раб бы, таш так та лар га элек ке ге ке бек язып, ми ңа бир де. 5 Шун нан соң 
мин, ки ре бо ры лып, тау дан төш тем, таш так та лар ны, Раб бы куш кан ча, үзем яса ган 
сан дык ка сал дым. Алар әле дә шул сан дык та дыр.

6 (Ис ра и ли ләр Бәне-Ягакан ко е ла рын нан Му си рә гә кит те ләр; Һа рун шун да 
ва фат бул ды һәм җир лән де, ә сру ха ни бу лып аның уры ны на уг лы Эл га зар кал ды. 
7 Алар шун нан Гөд гө дә гә, Гөд гө дә дән су лы җир гә – Йот ба та га кит те ләр. 8 Раб бы-
ның сКи ле шү сан ды гын кү тә реп йөр тер, Аның кар шын да хез мәт итәр өчен, Аның 
исе мен нән фа ти ха би рер өчен, Раб бы әнә шул ва кыт та Үзе нә Ле ви ыру гын ае рып 
ал ды. Бу хә зер дә шу лай дә вам итә. 9 Шу ңа кү рә ле ви ләр гә, ту ган на рын нан аер-
ма лы бу ла рак, бер нин ди би лә мә яки өлеш би рел мә де: Раб бы Ал ла гыз әй т кән чә, 
алар ның өле ше – Раб бы Үзе дер.)

10 Әү вәл ге сы ман, тау да мин кы рык көн, кы рык төн үт кәр дем, Раб бы бу юлы да 
сүз лә ре мә ко лак сал ды – сез не юк итәр гә те лә мә де. 11 Раб бы ми ңа әйт те: «Бар, бу 
ха лык ны алып, юл га чык – Мин, ант эчеп, ата-бабаларына вәгъ дә ит кән җир не 
ба рып ал сын нар».

12 Шу лай итеп, Ис ра ил хал кы, Раб бы Ал ла гыз сез дән нәр сә те ли? Ба ры тик 
Раб бы Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт итү не, һәр ва кыт Аның юлын нан ба ру ны, 
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бар йө рә ге гез һәм җа ны гыз бе лән Аны яра ту ы гыз ны, Аңа хез мәт күр сә тү е гез не, 
13 бү ген сез гә иреш тер гән әмер ләр не, ка гый дә ләр не үтә ве гез не те ли. Шу лай эш лә-
сә гез, иге лек кү рер сез. 14 Күк вә күк нең юга ры ка ты, җир йө зе вә ан да гы бар нәр-
сә – Раб бы Ал ла гыз ны кы, 15 әм ма Раб бы ба ры тик ата ла ры гыз ны якын күр де һәм 
ярат ты, бар ха лык лар ара сын нан сез не – алар дан соң кил гән нә сел ва рис ла рын 
сай лап ал ды. Сез бү ген дә Аның хал кы. 16 Шу ның өчен йө рә ге гез не сөн нәт лә гез*, 
бү тән үҗәт лән мә гез.

17 Чөн ки Раб бы Ал ла гыз – ал ла лар ның Ал ла сы, сха ким нәр нең Ха ки ме; Ул – бө ек, 
код рәт ле һәм дәһ шәт ле Ал ла һы; Ул кем нең кем бу лу ы на ка рап хө кем ит ми, риш вәт 
ал мый. 18 Үк сез ләр нең һәм тол лар ның ха кын хак лый Ул, кил ме шәк ләр не яра та: 
алар га ри зык һәм ки ем би рә. 19 Сез дә кил ме шәк ләр не кай гыр ты гыз, чөн ки үзе гез 
дә Ми сыр җи рен дә кил ме шәк хә лен дә иде гез. 20 Раб бы Ал ла гыз дан кур кып, Аны 
хөр мәт лә гез, Аның Үзе нә ге нә хез мәт ите гез һәм Аңа сы е ны гыз, Аның исе ме бе лән 
ант ите гез. 21 Ул – сез нең мак та ны чы гыз, үз күз лә ре гез бе лән күр гән, сез нең өчен 
га җә еп вә дәһ шәт ле эш ләр кыл ган Ал ла гыз. 22 Ми сыр га ата ла ры гыз җит меш җан 
бу лып кил де, ә хә зер Раб бы Ал ла гыз сез не күк тә ге йол дыз лар са нын ча ишәйт те.

РаббыАлланыңгаҗәепэшләре

11 1 Шу лай итеп, Раб бы Ал ла гыз ны яра ты гыз һәм Аның куш кан на рын, ка-
гый дә лә рен, ка нун на рын, әмер лә рен һәр ва кыт үтә гез. 2 Шу ны оныт ма гыз: 

Раб бы Ал ла гыз ның ни чек са бак бир гә нен ба ла ла ры гыз тү гел, ә сез үзе гез күр де гез 
һәм ба шы гыз дан ки чер де гез. Сез Аның бө ек ле ген, көчле-кодрәтле ку лын, 3 Ми сыр 
пат ша сы фир га вен гә, бө тен Ми сыр иле нә кыл ган га лә мәт лә рен вә эш лә рен күр-
де гез. 4 Ми сыр лы лар сез не ку ган да, ни чек итеп Раб бы алар ның гас кә рен, ат ла рын 
һәм ар ба ла рын Ка мыш лы диң гез су ла ры на ба тыр ды – алар ны юк ит те! (Бү ген ге 
көн дә дә бу шу лай дыр.) 5 Сез чүл дә йөр гән дә, шу шы урын га ки леп җит кән че, нәр-
сә ләр эш лә де Ул сез нең өчен! 6 Бө тен Ис ра ил ал дын да Ру бин ыру гын нан Эли аб 
угыл ла ры Да тан һәм Аби рам ны ни эш ләт те Ул! – га и лә лә рен, ча тыр ла рын һәм бар 
хез мәт че лә ре бе лән мал ла рын җир яры лып йот ка нын үзе гез күр де гез. 7 Дө рес тән 
дә, сез үз күз лә ре гез бе лән Раб бы кыл ган бар лык бө ек эш ләр не күр де гез.

8 Шу лай итеп, мин бү ген сез гә куш кан нар ның ба ры сын да үтә гез, шул ча гын да, 
Үр дүн ел га сын ки чеп, үзе гез ба ра сы җир не яу лап алыр га кө че гез җи тәр, һәм 9 сез 
Раб бы ата-бабаларыгызга һәм алар ның нә сел ва рис ла ры на би рер гә ант ит кән, сөт 
вә бал агып тор ган җир дә озын го мер итәр сез. 10 Сез би лә мә гә ке рә се җир сез кал-
ды рып чык кан Ми сыр җи ре ке бек тү гел. Ан да бит, ор лык чәч сәң, су ны үз кул ла-
рың бе лән та шып си бәр гә ки рәк иде. 11 Ел га ны кич кән нән соң, сез би ли се җир дә 
тау лар һәм үзән лек ләр бар, һәм алар күк тән яу ган яң гыр бе лән су га ры ла, 12 бу җир 
ту рын да Раб бы Ал ла гыз Үзе кай гыр та, Раб бы Ал ла гыз аны ел әй лә нә се күз уңын-
нан тө шер ми. 13 Бү ген мин сез гә әй тә тор ган әмер ләр не тө гәл үтә сә гез – Раб бы 
Ал ла гыз ны бө тен йө рә ге гез, бө тен җа ны гыз бе лән ярат са гыз, Аңа хез мәт ит сә гез, 

* 10:16 Йөрәкнесөннәтләү– Ал ла һы ка ну ны на буй сы ну ны, Ал ла һы га ита гать күр сә тү не 
бел де рү че тәгъ бир. 
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14 «Мин, Раб бы, җи ре гез гә яң гыр ны кө зен дә, язын да ки рәк ва кыт та яу ды рыр мын, 
һәм сез нең ик мә ге гез дә, шә ра бы гыз да, зәй түн ма е гыз да бу лыр; 15 Мин мал ла ры-
гыз өчен кыр ла ры гыз да үлән үс те рер мен; һәр ва кыт туй ган чы ашар лык ри зы гы гыз 
бу лыр». 16 Кү ңе ле гез ал да нып, Аның юлын нан тай пы лу дан, баш ка илаһ лар га хез мәт 
итү дән һәм та бы ну дан сак ла ны гыз. 17 Югый сә Раб бы ның сез гә ачуы куз га лыр, һәм 
Ул күк не бик ләр дә, яң гыр яу мас, ә җир үзе нең уңы шын бир мәс, һәм сез Раб бы 
би рә се бә рә кәт ле җир дән юк ите лер сез.

Сүзләремнейөрәгегезгәһәмкүңелегезгәсалыгыз
18 Шу лай итеп, ми нем бу сүз лә рем не йө рә ге гез гә һәм кү ңе ле гез гә са лы гыз, бил ге 

итеп ку лы гыз га, ис кә тө ше рү өчен, маң га е гыз га бәй лә гез. 19 Алар ны ба ла ла ры гыз га 
өй рә те гез, өй дә утыр ган да да, юл да йөр гән дә дә, ят кан да да, тор ган да да те ле гез дән 
тө шер мә гез. 20 Алар ны өе гез нең ишек яңак ла ры на, шә һәр кап ка ла ры на язып ку е гыз. 
21 Шу лай эш лә сә гез, Раб бы ата-бабаларыгызга би рер гә ант ит кән җир өс тен дә күк 
күп ме тор са, ул җир дә сез нең һәм ба ла ла ры гыз ның го ме ре шул ка дәр озын бу лыр.

22 Әгәр сез «Раб бы Ал ла гыз ны яра ты гыз, Аның юлын нан гы на йө ре гез, Аңа сы е-
ны гыз» ди гән әме рем не үтә сә гез, 23 ул ча гын да Раб бы шу шы ха лык лар ның ба ры сын 
күз ал ды гыз дан ку ып җи бә рер, һәм сез үзе гез дән иш ле рәк, көч ле рәк бул ган ха лык-
лар ның җи рен яу лап алыр сыз. 24 Ая гы гыз бас кан һәр җир сез не ке бу лыр, җи ре гез 
чүл буй лап Ли ван га, чи ге гез хәт та Фы рат ел га сын нан көн ба тыш диң гез гә ка дәр 
җи тәр. 25 Бе рәү дә сез гә кар шы то ра ал мас: Раб бы Ал ла гыз, вәгъ дә ит кә нен чә, сез-
нең ая гы гыз бас кан һәр җир дә ге ха лык лар ны сез дән кур кып кал ты рый тор ган итәр.

Фатихаһәмләгънәт
26 Ме нә, мин бү ген сез гә фа ти ха йә ләгъ нәт сай лар га тәкъ дим итәм: 27 әгәр 

Раб бы Ал ла гыз ның мин бү ген сез гә иреш те рә тор ган әмер лә рен үтә сә гез, фа ти ха 
алыр сыз, 28 ә ин де Раб бы Ал ла гыз ның әмер лә рен үтә мә сә гез һәм мин бү ген сез гә 
ба рыр га куш кан юл дан тай пыл са гыз, элек үзе гез бел мә гән илаһ лар га ияр сә гез, 
ләгъ нәт алыр сыз.

29 Раб бы Ал ла гыз сез не би ли се җир лә ре гез гә ки те реп җит кер гәч, Гә ри зим та вын да 
Раб бы ның фа ти ха сын, ә Эвал та вын да лә гъ нә тен игъ лан итәр гә ти еш сез. 30 Бу тау лар, 
бел гә не гез чә, Үр дүн ел га сы ның аръ я гын да, Ара ба ти гез ле ген дә яшәү че кән га ни ләр 
җи рен дә ур наш кан. Көн ба тыш ка ба ра тор ган юл бу ен да, Гил гәл кар шын да, Мө ре 
имән ле ген нән ерак тү гел алар. 31 Раб бы Ал ла гыз ның сез гә би рә се җи рен үзе гез гә 
алыр өчен, Үр дүн ел га сын ки чеп чык кач һәм, аны алып, шун да яши баш ла гач, 32 ка-
ра гыз аны, бү ген мин сез гә иреш тер гән бар лык канун-кагыйдәләрне тө гәл үтә гез.

Раббыгатабынуурынытурында

12 1 Ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы сез гә би рә се би лә мә җи рен дә сез го-
мер буе тө гәл үтәр гә ти еш ле канун-кагыйдәләр ме нә шу шы лар.

2 Сез яу лап ал ган ха лык лар ның би ек тау лар да, кал ку лык лар да, киң учар лы 
агач лар ас тын да үз илаһ ла ры на та бы на тор ган бар лык урын на рын тә мам юк ите-
гез. 3 Мәз бәх лә рен җи ме ре гез, из ге ба га на ла рын ва тып таш ла гыз, али һә Аши рә 
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хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар ны ян ды ры гыз, илаһ ла ры ның сын на рын ки се гез, ул 
урын да исем нә рен дә кал дыр ма гыз.

4 Сез Раб бы Ал ла гыз га алар үз илаһ ла ры на та бын ган ке бек та бы ныр га ти еш тү гел; 
5 Раб бы Ал ла гыз бар лык ыруг җир лә ре ара сын нан Үз исе ме өчен сай ла ган урын-
га та бы ныр га ба ры гыз, 6 үзе гез нең ту ла ем ян ды ру һәм баш ка кор бан на ры гыз ны, 
жи ре гез дән ал ган уңыш ның ун нан бер өле шен, мах сус сай лан ган бү ләк лә ре гез не, 
нә зер ител гән һәм их ты я ри бү ләк лә ре гез не, бе рен че бу лып ту ган эре һәм вак тер-
ле ге гез не шун да ки те ре гез. 7 Шу шы урын да, Раб бы Ал ла гыз ның фа ти ха сы бе лән 
эш ләп тап кан на ры гыз өчен сө е неп, Раб бы Ал ла гыз кар шын да га и лә лә ре гез бе лән 
аша гыз һәм кү ңел ачы гыз.

8 Бү ген ге көн дә без кыл ган ны ка бат ла ма гыз – би ре дә һәр кем үзе дө рес дип тап-
кан ча эш итә. 9 Әле гә сез Раб бы Ал ла гыз би рә се ты ныч урын га, ала сы би лә мә гез гә 
җит мә де гез. 10 Ә ин де Үр дүн ел га сын ки чеп, Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә итеп би-
рә се җир гә ур наш кач, һәм Ул сез не әйләнә-тирәгездәге бар лык дош ман на ры гыз дан 
кот ка рып ты ныч лан дыр гач, сез имин лек тә яши баш лар сыз. 11 Шул ва кыт та Раб бы 
Ал ла гыз Үз исе ме өчен нин ди урын ны сай ла са, мин куш кан һәм мә нәр сә не: ту ла ем 
ян ды ру һәм баш ка кор бан на ры гыз ны, жи ре гез дән ал ган уңыш ның ун нан бер өле-
шен, мах сус сай лан ган бү ләк лә ре гез не, Раб бы га нә зер итеп ае рып ку ел ган бар лык 
бү ләк ләр не шун да ки те ре гез. 12 Сез үзе гез, угыл-кызларыгыз, ир һәм хатын-кыз 
кол ла ры гыз, үз җир лә ре, би лә мә лә ре бул ма ган һәм шә һәр лә ре гез дә яшә гән ле ви-
ләр бе лән бер гә Раб бы Ал ла гыз кар шын да ку а ныр сыз.

13 Күр гән бер урын да ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки те рү дән сак ла ны гыз; 14 ыруг-
ла ры гыз ара сын нан Раб бы Ал ла гыз сай лап ал ган урын да гы на ту ла ем ян ды ру 
кор бан на ры ки те ре гез һәм мин куш кан нар ның ба ры сын шун да эш лә гез. 15 Ә ин де 
җа ны гыз те лә гән ва кыт та, Раб бы Ал ла гыз, фа ти ха кы лып, сез гә бир гән тер лек не 
то рак урын на ры гыз да үзе гез те лә гән ка дәр су еп ашый ала сыз; спакь бул ган нар да, 
пакь бул ма ган нар да бу ит не тау кә җә се итен яки бо лан итен аша ган ке бек ашый 
ала лар. 16 Әм ма сез кан ашар га ти еш тү гел – аны, су ке бек, җир гә тү ге гез.

17 Аш лы гы гыз ның, шә ра бы гыз ның, зәй түн ма е гыз ның ун нан бер өле шен, бе рен че 
бу лып ту ган эре һәм вак тер лек не, нә зер итеп әй т кән әй бер ләр не, мах сус сай лан-
ган бү ләк ләр не, их ты я ри бү ләк ләр не яшә гән урын на ры гыз да ашар га яра мый; 18 сез 
алар ны Раб бы Ал ла гыз сай ла ган урын да, Раб бы Ал ла гыз ал дын да угыл-кызларыгыз, 
ир вә хатын-кыз кол ла ры гыз, сез нең бе лән бер гә шә һәр лә ре гез дә яшәү че ле ви ләр 
бе лән ашар га ти еш сез. Раб бы Ал ла гыз кар шын да шу лай ит кән дә, эш ләп тап кан-
на ры гыз өчен ку а ныр сыз. 19 Ка ра гыз аны, иле гез дә сез нең бе лән бер гә яшәү че 
ле ви ләр не го мер буе кай гыр ты гыз.

20 Раб бы Ал ла гыз, вәгъ дә ит кә нен чә, җи ре гез нең чик лә рен ки ңәй т кәч, ит ашый-
сы гыз ки леп: «Ми нем ит ашый сым ки лә», – дип әй т сә гез, сез аны җа ны гыз те-
лә гән чә ашый ала сыз; 21 әгәр Раб бы Ал ла гыз Үз исе ме өчен сай ла ган урын сез дән 
ерак икән, ул ва кыт та сез Раб бы бир гән эре яки вак тер лек не мин куш кан ча ча ла 
һәм үзе гез яшә гән җир дә те лә гән чак та ашый ала сыз. 22 Алар ны сез тау кә җә се, 
бо лан ите аша ган ке бек аша гыз; аны пакь бул ган нар да, пакь бул ма ган нар да ашый 
ала. 23 Тик кан ашау дан сак ла ны гыз, чөн ки кан ул – те рек лек; те рек лек не ит бе лән 
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бер гә аша ма гыз. 24 Кан аша ма гыз, аны, су ке бек, җир гә тү ге гез. 25 Кан аша ма са гыз, 
сез үзе гез дә, ба ла ла ры гыз да иге лек кү рер сез, чөн ки сез Раб бы кар шын да дө рес 
га мәл кыл ган бу лыр сыз.

26 Ә Раб бы га ба гыш лан ган бү ләк лә ре гез не һәм нә зер итеп әй т кән бү ләк лә ре-
гез не Раб бы сай ла ган урын га алып ки лер гә ти еш сез. 27 Ту ла ем ян ды ру кор бан-
на ры гыз ны, ите һәм ка ны бе лән бер гә, Раб бы Ал ла гыз ның мәз бә хен дә кор бан 
ите гез, баш ка кор бан на ры гыз ның ка нын Раб бы Ал ла гыз ның мәз бә хе нә агы зы гыз, 
ә итен аша гыз.

28 Мин әй т кән бар лык сүз ләр гә ко лак са лы гыз һәм алар ны үтә гез, шу лай эш лә-
сә гез, сез гә һәм сез дән соң кил гән ба ла ла ры гыз га го мер буе ях шы бу лыр, чөн ки 
сез Раб бы Ал ла гыз кар шын да иге лек ле һәм дө рес га мәл ләр кы ла сыз.

29 Раб бы Ал ла гыз сез би ли се җир дә ге ха лык лар ны күз ал ды гыз дан юк ит кәч, сез 
алар җи ре нә ке реп ур на шыр сыз. 30 Шун да сак бу лы гыз, то зак ка элә гә күр мә гез, 
алар юк ител гәч: «Бу ха лык лар үз илаһ ла ры на ни чек та бын ган бул са лар, без дә 
шу лай эш ләр без», – дип, алар ның илаһ ла ры бе лән кы зык сын ма гыз. 31 Сез Раб бы 
Ал ла гыз га алар үз илаһ ла ры на гый ба дәт кыл ган ке бек гый ба дәт кыл ма гыз. Ул ха-
лык лар үз илаһ ла ры өчен баш кар ган эш ләр нең һәм мә се Раб бы га җи рән геч, һәм Ул 
алар ның бу эш лә ре нә нәф рәт бе лән ка рый; ул ха лык лар, үз илаһ ла ры на ба гыш лап, 
хәт та угыл-кызларын ян ды ра лар.

32 Сез гә әй теп ку ям: мин куш кан нар ның һәм мә сен дә тө гәл үтә гез; ми нем куш-
кан нар га үзе гез дән бер ни өс тә мә гез дә, ки мет мә гез дә.

Башкаилаһларгатабынуданкисәтү

13 1 Әгәр сез нең ара да пәй гам бәр яки төш юрау чы бу лып, сез гә га лә мәт яки 
мог җи за бу ла сын юра са, 2 һәм ул әй т кән га лә мәт яки мог җи за тор мыш ка 

аша кал са, шун нан соң әле ге спәй гам бәр мо ңар чы сез бел мә гән баш ка илаһ лар га 
ия рер гә, алар га та бы ныр га әй т сә, 3 бу пәй гам бәр не яки төш юрау чы ны тың ла ма-
гыз – Раб бы Ал ла гыз ны бө тен йө рә ге гез, бө тен җа ны гыз бе лән яра та сыз мы, юк мы 
икән не бе лер өчен, шу лай сы ный Ул. 4 Раб бы Ал ла гыз га гы на ия ре гез һәм, Аңар дан 
кур кып, Аны хөр мәт лә гез; Аның әмер лә рен үтә гез, сүз лә ре нә ко лак са лы гыз, Аңа 
гы на та бы ны гыз һәм сы е ны гыз. 5 Ә те ге пәй гам бәр яки төш юрау чы исә үте ре лер гә 
ти еш, чөн ки ул сез не Ми сыр дан, кол лык җи рен нән алып чы гып кот кар ган Раб бы 
Ал ла гыз га кар шы ко тырт ты, сез не Раб бы Ал ла гыз ба рыр га куш кан юл дан чит ләш-
те рер гә ты рыш ты; үзе гез нең ара дан явыз лык ны шу лай юк ите гез.

6-7 Әгәр си нең бер ту га ның, уг лың яки кы зың, ярат кан ха ты ның яки җа ның ке бек 
күр гән дус тың, син дә, ата-бабаларың да бел мә гән баш ка илаһ лар бе лән яшер тен 
рә веш тә кы зык ты рып, әйләнә-тирәңдә яки ерак та, җир нең бер чи тен нән икен-
че чи те нә ка дәр ур наш кан ха лык лар ның илаһ ла ры на та бы ныр га ча кыр са, 8 аны 
тың ла ма, сү зе нә ко лак сал ма, аны кыз ган ма, жәл ләп як ла ма – 9 аны үте рер гә иң 
бе рен че бу лып си нең ку лың, ан на ры кал ган бар лык ке ше ләр нең ку лы кү тә ре лер гә 
ти еш. 10 Ан дый ке ше не таш атып үте ре гез, чөн ки сез не Ми сыр дан, кол лык җи рен-
нән алып чык кан Раб бы Ал ла гыз дан чит ләш тер мәк че бу ла ул. 11 Бу ту ры да бө тен 
Ис ра ил ише тер һәм кур ку га ка лыр, ара гыз да мон дый явыз лык ны бү тән эш лә мәс ләр.
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12-13 Әгәр Раб бы Ал ла гыз сез гә яшәү өчен би рә се шә һәр лә ре гез нең бе рәр сен дә 
ара гыз да гы на мус сыз ке ше ләр нең мо ңар чы сез бел мә гән баш ка илаһ лар ар тын нан 
ия рер гә һәм алар га та бы ныр га өндәгәнен ишет сә гез, 14 баш та мо ны тик ше ре гез һәм 
җен тек ләп со ра шы гыз; әгәр шун дый бо зык лык ның сез нең ара да бул ган лы гы тө гәл 
ачык лан са, 15 бу шә һәр нең хал кын кы лыч бе лән ту рак ла гыз, шә һәр не, ан да гы бө тен 
нәр сә не һәм мал-туарны кы лыч бе лән тә мам юк ите гез. 16 Шә һәр мәй да ны ур та-
сы на бар бай лык ны җы еп ки те ре гез һәм Раб бы Ал ла гыз га сту ла ем ян ды ру кор ба ны 
итеп шә һәр не, бө тен бай лык ны ут та ян ды ры гыз. Ул мәң ге лек хә ра бә лек тә бу лыр га 
ти еш, бер ва кыт та да яңа дан кү тә ре лер гә ти еш тү гел. 17 Юк ите лер гә ти еш ле нәр-
сә ләр дән бер нәр сә не дә үзе гез гә ал ма гыз. Шу лай эш лә сә гез, Раб бы Үзе нең яр су ын 
ба сар, сез гә шәф кать күр сә тер һәм, ата-бабаларыгызга ант ит кән чә, хал кы гыз ны 
иш ле итәр, 18 әгәр Раб бы Ал ла гыз кар шын да дө рес га мәл ләр кы лып, Аның бү ген 
мин сез гә иреш тер гән бар лык әмер лә рен үтәп, Раб бы Ал ла гыз ның сү зе нә ко лак 
сал са гыз, бө те не се дә шу лай бу ла чак.

14 1 Сез – Раб бы Ал ла гыз ның ба ла ла ры, шу ңа кү рә бе рәр се үлә кал са, кай гы 
бил ге се итеп, тә не гез гә яра лар яса ма гыз, ба шы гыз ны кыр ма гыз; 2 чөн ки 

сез Раб бы Ал ла гыз өчен из ге ха лык, Раб бы җир йө зен дә яшәү че бар лык ха лык лар 
ара сын нан, Үз хал кы итәр өчен, сез не сай лап ал ды.

Чистаһәмчистабулмаганхайваннар
3 Чис та бул ма ган хай ван нар ны аша ма гыз. 4 Ме нә сез гә ашар га ярак лы мал лар: 

сы ер, са рык, кә җә, 5 мө гез ле бо лан һәм тау кә җә се, кыр гый үгез һәм кыр кә җә се, 
нә фис бо лан, ан ти ло па һәм кыр тә кә се, кыр гый са рык. 6 Кү ши тор ган һәм ае ры 
то як лы һәр төр ле мал ны ашар га ярый. 7 Ае ры то як лы, лә кин кү шә мәү че, яи сә кү-
шәү че, әм ма ае ры то як лы бул ма ган хай ван ның итен ашар га яра мый. Бу – дөя, ку ян, 
ку ша як, чөн ки кү шә сә ләр дә алар ае ры то як лы тү гел, сез нең өчен алар – хә рәм. 
8 Дуң гыз ае ры то як лы бул са да кү шә ми, сез нең өчен ул – хә рәм. Бу хай ван нар ның 
итен аша ма гыз һәм үләк сә се нә ка гыл ма гыз.

9 Су да яшәү че ка нат лы һәм тәң кә ле җан ия лә ре нең һәм мә сен ашый ала сыз. 10 Ә 
тәң кә сез һәм ка нат сыз җан ия лә рен аша ма гыз, сез нең өчен алар – хә рәм.

11 Хә рәм бул ма ган һәр төр ле кош итен ашый ала сыз. 12 Әм ма кош лар дан тү бән-
дә ге ләр не ашар га яра мый: бөр кет, гриф, диң гез бөр ке те, 13 тил гән, ла чын ның бар 
тө ре, 14 коз гын ның бар тө ре, 15 тә вә ко шы, яба лак, ак чар лак, кар чы га ның бар тө ре, 
16 бай гыш, ибис, ак яба лак, 17 чүл яба ла гы, сип, ба лык ау лау чы, 18 ләк ләк, че лән 
һәм аның бар тө ре, һөд һөд һәм яр ка нат.

19 Бар лык ка нат лы бө җәк ләр сез нең өчен хә рәм, алар ны аша ма гыз. 20 Хә рәм бул-
ма ган һәр төр ле ка нат лы лар ны ашый ала сыз.

21 Үз үле ме бе лән үл гән хай ван ны аша ма гыз, чөн ки сез – Раб бы Ал ла гыз ның из-
ге хал кы. Аны ара гыз да яшә гән кил ме шәк ләр гә би рә яи сә чит ка вем ке ше лә ре нә 
са та ала сыз.

Кә җә бә ти ен ана сы ның сө тен дә пе шер мә гез.
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Гошертурындагыканун
22 Кыр ла ры гыз дан ал ган уңыш ның ун нан бер өле шен һәр ел са ен ае рып ку е гыз. 

23 Раб бы Ал ла гыз Үз исе ме өчен сай ла ган урын да, Аның кар шын да аш лы гы гыз ның, 
яңа җи теш кән шә ра бы гыз ның, зәй түн ма е гыз ның ун нан бер өле шен, бе рен че бу лып 
ту ган эре һәм вак тер ле ге гез не аша гыз. Мо ны сез һәр ва кыт Раб бы Ал ла гыз дан кур-
кып, Аны хөр мәт ләр гә өй рә нү өчен эш лә гез. 24 Әгәр ин де Раб бы Ал ла гыз Үз исе ме 
өчен сай ла ган урын бик ерак икән, Раб бы Ал ла гыз ның фа ти ха сы бе лән өл гер гән 
уңы шы гыз ның ун нан бер өле шен ан да ил теп җит ке рер гә мөм кин ле ге гез бул ма са, 
25 бо лар ны кө меш кә ал маш ты ры гыз һәм, кө меш не ку лы гыз га то тып, Раб бы Ал ла-
гыз сай ла ган урын га ки ле гез. 26 Шу шы кө меш кә кү ңе ле гез те лә гән сы ер ны, са рык-
ны, шә раб ны, исер т кеч эчем лек не, җа ны гыз те лә гән бар нәр сә не са тып алы гыз да 
шун да Раб бы Ал ла гыз кар шын да аша гыз һәм бө тен йор ты гыз бе лән кү ңел ачы гыз.

27 Шә һәр лә ре гез дә сез нең бе лән бер гә яшәү че ле ви ләр не кай гыр тыр га оныт ма гыз, 
чөн ки алар га бер нин ди би лә мә дә, өлеш тә би рел ми. 28 Һәр өчен че ел ның ахы рын-
да шул ел уңы шы ның ун нан бер өле шен ае рып ку е гыз һәм яшә гән уры ны гыз да 
сак ла гыз. 29 Шу лай эш лә сә гез, би лә мә лә ре бул ма ган ле ви ләр дә, кил ме шәк ләр дә, 
ятим нәр дә, ара гыз да гы тол лар да ки леп туй ган чы ашый алыр лар, шу ның өчен 
Раб бы Ал ла гыз сез нең бар эше гез гә фа ти ха сын би рер.

Бурычларныкичерүелы

15 1 Һәр җи ден че ел ның ахы рын да бу рыч лар ны ки че ре гез. 2 Бу рыч лар ны ки че рү 
бо лай эш лә нә: үзе нең ис ра и ли кар дә ше нә бу рыч ка бир гән ке ше бу рыч ны 

ки че рер гә ти еш, аны якы нын нан ки ре кай та рып би рү не со рар га ти еш тү гел, чөн ки 
әле ге ел Раб бы ның бу рыч лар ны ки че рү елы дип игъ лан ител де. 3 Чит тән кил гән 
ке ше дән тү лә тер гә бу ла, әм ма ис ра и ли кар дә ше гез гә бир гән бу рыч ны ки че рер гә 
ти еш сез. 4 Раб бы Ал ла гыз та ра фын нан үзе гез гә би лә мә итеп би ре лә се җир дә Ул 
сез не мул итеп фа ти ха лар. Шу ңа кү рә сез нең ара да яр лы лар бу лыр га ти еш тү гел. 
5 Әм ма ба ры Раб бы Ал ла гыз сү зе нә ко лак сал са гыз һәм бү ген мин сез гә иреш тер-
гән бу әмер ләр не тө гәл үтә сә гез, шу лай бу лыр. 6 Вәгъ дә ит кә нен чә, Раб бы Ал ла гыз 
сез гә фа ти ха сын би рер, шул ча гын да сез күп ха лык лар га әҗәт кә би рер сез, ә үзе гез 
әҗәт кә ал мас сыз. Сез күп ха лык лар өс тен нән ха ким лек итәр сез, лә кин алар сез нең 
өс тән ха ким лек ит мәс ләр.

7 Әгәр Раб бы Ал ла гыз сез гә би рә се җир дә, сез яшә гән урын да, ис ра и ли ләр нең 
бе рәр се фә кыйрь лек кә төш сә, ка ты бә гырь ле бул ма гыз, яр лы кар дә ше гез гә яр дәм 
итү дән баш тар т ма гыз, 8 юмарт бу лы гыз, аңа күп ме ки рәк, шу ның ка дәр би реп 
то ры гыз. 9 Ка ра гыз аны, җи ден че ел – бу рыч лар ны ки че рү елы якын ла ша, ди гән 
усал уй кү ңе ле гез гә кер мә сен, һәм, шу лай уй лап, яр лы кар дә ше гез гә ка раң гы чы рай 
күр сәт мә гез, яр дә ме гез дән таш ла ма гыз. Югый сә бу хак та ул Раб бы га бел де рер, ә 
сез га еп ле бу лыр сыз. 10 Аңа мул итеп, жәл лә ми чә би ре гез; шу лай эш лә сә гез, Раб бы 
Ал ла гыз эш ләп тап кан на ры гыз га, бар эше гез гә фа ти ха сын би рер. 11 Чөн ки җи ре-
гез дә мох таҗ лар һәр ва кыт бу лыр; шун лык тан мин сез гә ку шам: яр лы һәм мох таҗ 
кар дә ше гез гә ку лы гыз юмарт бул сын.
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Ка нун 15 , 16

Колларныазатитүтурындагыканун
12 Әгәр гый б ри* ир яки хатын-кыз кар дә ше гез үзен сез гә кол итеп сат кан бул са, 

ул сез гә ал ты ел хез мәт ит кәч, җи ден че елын да сез аны азат итәр гә ти еш. 13 Азат 
ит кән дә, аны буш кул бе лән җи бәр мә гез. 14 Бу ке ше гә үз са рык ла ры гыз дан, аш-
лы гы гыз дан һәм шә ра бы гыз дан мул итеп өлеш чы га ры гыз; сез гә Раб бы Ал ла гыз 
нин ди фа ти ха бир сә, сез дә ко лы гыз бул ган ке ше гә мул итеп би ре гез. 15 Ми сыр да 
үзе гез нең кол бу лу ы гыз ны һәм Раб бы Ал ла гыз ның сез не кот ка ру ын исе гез дән чы-
гар ма гыз, шу ңа кү рә мин хә зер сез гә шу лай ку шам.

16 Әгәр ин де ко лы гыз, сез дә үзе нә ях шы бул ган лык тан: «Ми нем син нән ки тә сем 
кил ми, чөн ки мин си не һәм га и ләң не яра там», – ди сә, 17 ул ва кыт та ко лы гыз ны 
ишек яны на бас ты рып, ко ла гын без бе лән ти ше гез. Шун нан ул го мер лек кә ко лы-
гыз бу лыр. Хатын-кыз ко лы гыз бе лән дә шу лай эш лә гез. 18 Ко лы гыз ны азат итеп 
җи бәр гән гә үкен мә гез, чөн ки ул сез гә ал ты ел хез мәт итү дә ве рен дә ял ла нып 
эш ләү че гә ка ра ган да ике лә тә фай да ки тер де. Ко лы гыз ны азат ит кән өчен, Раб бы 
Ал ла гыз бө тен эше гез гә фа ти ха сын би рер.

Беренчебулыптугантерлектурындаканун
19 Эре һәм вак тер лек тән бе рен че бу лып ту ган һәр ир кәк хай ван ны Раб бы Ал ла-

гыз га ба гыш ла гыз: бе рен че бу лып ту ган үгез не эш кә фай да лан ма гыз, са рык һәм 
кә җә дән ту ган бе рен че бә ти нең йо нын кы рык ма гыз. 20 Һәр ел ны гаи лә гез бе лән 
бер гә Раб бы Ал ла гыз кар шын да, Ул сай ла ган урын да шул тер лек ләр нең итен аша-
гыз. 21 Әгәр хай ван ның нин ди дер ким че ле ге та был са (ак сак, су кыр яки баш ка ча 
им гән гән бул са), аны Раб бы Ал ла гыз га кор бан итәр гә ти еш тү гел сез. 22 Аны үзе-
гез нең то ра гы гыз да ашый ала сыз. Пакь адәм дә, пакь бул ма ган адәм дә, тау кә җә се 
яки бо лан ите аша ган дай, аны ашый ала. 23 Әм ма сез кан ашар га ти еш тү гел; аны, 
су ке бек, җир гә тү ге гез.

Котылубәйрәме

16 1 Абиб аен да, Раб бы Ал ла гыз ны олы лап, сКо ты лу бәй рә ме үт кә ре гез, чөн ки 
шул ай да Раб бы Ал ла гыз төн лә бе лән сез не Ми сыр дан алып чык ты. 2 Раб-

бы Үз исе ме өчен сай ла ган урын да Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә, Раб бы Ал ла гыз га 
кор бан итеп, вак һәм эре тер лек тән хай ван ча лы гыз. 3 Аны ачы га пеш кән ик мәк 
бе лән аша ма гыз. Сез Ми сыр дан бик ашы гыч чы гып кит те гез, шун лык тан, Ми сыр 
җи рен нән чы гып кит кән кө не гез не го мер буе исе гез дә то ту өчен, җи де көн дә ва-
мын да тө че ка мыр дан пеш кән ик мәк – «хәс рәт ик мә ге» аша гыз. 4 Җи де көн дә ва-
мын да бө тен иле гез дә сез нең бе ре гез дә дә ачыт кы бул ма сын, бе рен че көн не ки чен 
кор бан га чал ган ит тән ир тән гә бер нәр сә дә ка лыр га ти еш тү гел.

5 Ко ты лу бәй рә ме кор ба нын сез Раб бы Ал ла гыз сез гә яшәр өчен би рә тор ган 
шә һәр ләр нең те лә сә кай сын да ча лыр га ти еш тү гел, 6 сез аны Раб бы Ал ла гыз Үз 

* 15:12 Гыйбри– ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы; та мы ры Гый бер ди гән ке ше исе мен нән алын-
ган (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 10:21). 
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Ка нун 16 , 17

исе ме өчен сай ла ган урын да гы на ча лы гыз. Ко ты лу бәй рә ме кор ба нын сез нәкъ 
Ми сыр дан чы гып кит кән ва кыт та – ки чен ко яш бат кан да ча лы гыз. 7 Кор бан итен 
Раб бы Ал ла гыз сай ла ган урын да пе ше реп аша гыз, ир тә ге сен исә ча тыр ла ры гыз га 
кай ты гыз. 8 Ал ты көн дә ва мын да тө че гә пеш кән ик мәк аша гыз, ә җи ден че көн дә 
Раб бы Ал ла гыз ны хөр мәт ләр гә җы е лы гыз. Бу көн не сез эш ләр гә ти еш тү гел.

Атналарбәйрәме
9 Иген ура баш ла ган көн нән җи де ат на ны са нап ку е гыз. 10 Шул җи де ат на дан 

соң Раб бы Ал ла гыз хөр мә те нә Ат на лар бәй рә ме үт кә ре гез, Раб бы Ал ла гызныⱨ сез-
гә бир гән фа ти ха сы на ка рап, их ты я ри бү ләк ләр ки те ре гез. 11 Раб бы Ал ла гыз ның 
кар шы на ки леп, угыл-кызларыгыз, ир-ат вә хатын-кыз кол ла ры гыз, сез нең бе лән 
бер гә яшә гән ле ви ләр, ара гыз да гы кил ме шәк ләр, ятим нәр һәм тол лар бе лән бер гә 
Раб бы Ал ла гыз Үз исе ме өчен сай ла ган урын да кү ңел ачы гыз. 12 Ми сыр да кол бул-
га ны гыз ны хә те ре гез дән чы гар ма гыз, бу ка гый дә ләр не тө гәл үтә гез.

Чатырларбәйрәме
13 Ик мә ге гез җы е лып су гыл гач, йө зем су ла ры сы гыл гач, җи де көн буе сЧа тыр-

лар бәй рә ме үт кә ре гез; 14 һәм угыл-кызларыгыз, ир-ат вә хатын-кыз кол ла ры гыз, 
сез нең бе лән бер гә яшә гән ле ви ләр, кил ме шәк ләр, ятим нәр, тол лар бе лән бер гә 
кү ңел ачы гыз. 15 Раб бы Ал ла гыз бө тен уңы шы гыз га һәм эш лә ре гез гә фа ти ха сын 
бир гән гә, Раб бы Ал ла гыз хөр мә те нә Ул сай ла ган урын да җи де көн дә ва мын да 
шат ла нып бәй рәм ите гез.

16 Ел га өч мәр тә бә бар лык ир ләр Раб бы Ал ла гыз кар шы на, Ул сай ла ган урын га 
ки лер гә ти еш ләр: сТө че кү мәч бәй рә ме нә, Ат на лар бәй рә ме нә һәм Ча тыр лар бәй-
рә ме нә. Раб бы кар шы на бе рәү дә буш кул бе лән кил мә сен. 17 Раб бы Ал ла гыз ның 
сез гә бир гән фа ти ха сы на ка рап, һәр кай сы гыз бү лә ген ки тер сен.

Хөкемчеләрнеңбурычы
18 Раб бы Ал ла гыз сез гә би рә чәк бар урын да, ха лык ны га дел хө кем ит сен нәр өчен, 

һәр ыруг ка хө кем че ләр һәм җи тәк че ләр ку е гыз. 19 Га дел лек не боз ма гыз, кем нең 
кем бу лу ы на ка рап хө кем ит мә гез, риш вәт ал ма гыз, чөн ки риш вәт акыл лы лар-
ның кү зен то ма лый, га еп сез ләр не ха рап итә. 20 Га дел лек кә, ба ры тик га дел лек кә 
ом ты лы гыз. Шу лай эш лә сә гез – яшәр сез һәм Раб бы Ал ла гыз сез гә би рә се җир не 
үзе гез гә алыр сыз.

Мәзбәхнеңпакьлеге
21 Раб бы Аллагызның мәз бә хе яны на, али һә Аши рә гә атап, бер нин ди агач ба га-

на лар утыр т ма гыз. 22 Шу лай ук таш ба га на лар да куй ма гыз, чөн ки Раб бы Ал ла гыз 
мо ңа нәф рәт бе лән ка рый.

17 1 Раб бы Ал ла гыз га ким че лек ле, зә гыйфь үгез яки са рык ны кор бан га ки тер-
мә гез, чөн ки ул – Раб бы Ал ла гыз га җи рән геч.
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Читилаһларгатабынучының
үлемҗәзасынадучарителүе

2 Әгәр Раб бы Ал ла гыз сез гә яшәр өчен бир гән урын да бе рәр ир яки хатын-кыз, 
Раб бы Ал ла гыз ның Ки ле шү ен бо зып, Аңа кар шы яман эш кыл са, 3 ми нем ты ю ы ма 
ка ра мас тан, баш ка илаһ лар га сәҗ дә кыл са йә ко яш ка, ай га, күк тә ге йол дыз лар га 
та бы на баш ла са, 4 сез гә шул ту ры да хә бәр ки леп иреш кәч, аны баш та җен тек ләп 
тик ше ре гез. Әгәр чын нан да бу җи рән геч эш нең Ис ра ил дә бул ган лы гы ис бат лан са, 
5 ул явыз лык ны эш лә гән ир яки ха тын ны шә һәр кап ка сы яны на чы га ры гыз һәм 
таш атып үте ре гез. 6 Ке ше үлем гә хө кем ител сен өчен, ки мен дә ике яки өч ша һит-
ның сү зе ки рәк; ке ше ба ры тик бер ша һит ның сү зе бу ен ча үлем гә хө кем ите лер гә 
ти еш тү гел. 7 Ша һит лар ул ке ше гә бе рен че бу лып таш атар га ти еш, шун нан соң 
бар ха лык алар га ияр сен; үзе гез нең ара дан явыз лык ны шу лай юк ите гез.

Хөкемитүурыны
8 Әгәр яшә гән җи ре гез дә сез хө кем итә ал мас лык кат лау лы хө кем эш лә ре бу ла 

кал са, – мә сә лән, ке ше үте рү бе лән, зы ян ки лү яки баш ка төр ле хө кем итү бе-
лән бәй ле эш ләр, – ул ва кыт та Раб бы Ал ла гыз сай ла ган урын га ба ры гыз. 9 Ле ви 
ру ха ни лар, шул ва кыт та хез мәт тә бул ган хө кем че ал ды на ба рып со ра гыз – алар 
үз лә ре нең ка ра рын чы га рыр лар. 10 Раб бы сай ла ган урын да алар нин ди ка рар игъ-
лан ит сә ләр, шу ңа ка рап эш ите гез һәм алар куш кан ның бө те не сен тө гәл үтә гез. 
11 Алар сез гә өй рәт кән Ка нун, сез гә әй т кән ка рар бу ен ча эш лә гез; сез гә куш кан-
нар дан уң га да, сул га да бо рыл ма гыз. 12 Ә кем дә бул са Раб бы Ал ла гыз кар шын да 
хез мәт итү че ру ха ни га яки хө кем че гә буй сын ма са, ул ке ше үте ре лер гә ти еш, Ис-
ра ил ара сын нан явыз лык ны шу лай юк ите гез. 13 Бө тен ха лык ише тер дә кур кыр, 
баш ка тә вәк кәл ит мәс.

Патшалартурындакиңәшләр
14 Раб бы Ал ла гыз би рә се җир гә ки леп, аны үзе гез гә ал гач, шун да ур на шыр сыз 

һәм: «Әйләнә-тирәбездәге ха лык лар ке бек, үзе без нең өс тән пат ша куйыйк», – 
ди яр сез, 15 шул ча гын да Раб бы Ал ла гыз сай ла ган пат ша ны ку е гыз. Ул ис ра и ли 
кар дә ше гез бу лыр га ти еш, чит тән кил гән не, кар дәш бул ма ган ны пат ша ит мә гез. 
16 Пат ша үз ат ла ры ның са нын арт тыр ма сын һәм ат лар алып кай тыр га ке ше ләр не 
Ми сыр га җи бәр мә сен, чөн ки Раб бы сез гә: «Бу юл дан бү тән ки ре кай т ма гыз», – 
ди гән иде. 17 Раб бы дан кү ңе ле тай пыл ма сын өчен ха тын нар ны күп ал ма сын һәм 
алтын-көмешне ча ма сыз җый ма сын; 18 пат ша тә хе те нә утыр гач, Ле ви  населеннән 
бул ган ру ха ни лар да сак ла на тор ган скулъ яз ма төр гә ген нән үзе нә шу шы Ка нун ның 
кү чер мә сен ал сын. 19 Бу Ка нун ның бар лык сүз лә рен һәм ка гый дә лә рен үтә сен, 
Раб бы Ал ла сын нан кур кып, Аны хөр мәт ләр гә өй рән сен өчен, әле ге кү чер мә аңар да 
бул сын, һәм ул аны го ме ре буе укы сын. 20 Шу лай эш лә сә, ис ра и ли кар дәш лә рен нән 
ул үзен өс тен куй мас, әмер ләр дән уң га да, сул га да бо рыл мас, шу ңа кү рә үзе нең 
дә, угыл ла ры ның да Ис ра ил дә пат ша лык итү ва кы ты озак бу лыр.
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Ка нун 18

Левиләрөлеше

18 1 Ле ви нәселеннән бул ган ру ха ни лар ның, бө тен Ле ви ыру гы ның Ис ра ил дә 
би лә мә җир лә ре, үз өлеш лә ре бул мас: алар Раб бы га ба гыш лап ки те рел гән 

ян ды ру кор бан на рын нан тук ла ныр лар, чөн ки алар ның өле ше шул дыр. 2 Ту ган-
на ры ара сын да ле ви ләр гә өлеш ти мәс: Раб бы әй т кән чә, алар ның өле ше – Раб-
бы Үзе дер. 3 Ке ше ләр кор бан итеп үгез яки са рык ки тер гән са ен, ка лак сө я ге, 
каз на лык, аш ка за ны – ру ха ни ның өле ше. 4 Шу лай ук җый ган аш лы гы гыз ның, 
шә ра бы гыз ның, зәй түн ма е гыз ның баш та гы өле ше һәм са рык ла ры гыз ның бе-
рен че кат ал ган йо ны – ру ха ни ны кы. 5 Чөн ки Раб бы Ал ла гыз, го мер лек кә Аның 
кар шын да то рып, Аның исе мен нән хез мәт итәр өчен, бар лык ыруг ла ры гыз 
ара сын нан Ле ви не – аның үзен һәм угыл ла рын сай лап ал ды. 6 Әгәр Ле ви ыру-
гын нан бе рәр се, Ис ра ил җи рен дә ге үзе яшә гән шә һәр дән ки теп, кү ңе ле те лә гән 
һәм Раб бы сай ла ган урын га кил сә, 7 Раб бы исе ме нә хез мәт ит кән баш ка ле ви 
кар дәш лә ре ке бек үк, Раб бы кар шын да хез мәт итә ала; 8 ул ва кыт та аңа, атасы 
мөл кә тен са ту дан кил гән та быш тан тыш, ри зык тан да бү тән ру ха ни лар га бир гән 
ке бек ти гез өлеш би ре лер гә ти еш.

Ялганһәмчынпәйгамбәрләр
9 Раб бы Ал ла гыз би рә се җир гә кер гәч, ан да гы ха лык лар ның бо зык эш лә ре нә 

өй рән мә гез. 10 Сез нең ара да уг лын яки кы зын кор бан итеп ут тан үт кә рү че, кү-
рә зә че, фал чы, ба гу чы, си хер че, 11 әф сен уку чы, әр вах лар ның ру хын ча кы ру чы, 
тыл сым чы һәм үле ләр нең ру хы бе лән сөй лә шү че бу лыр га ти еш тү гел. 12 Раб бы 
кар шын да мон дый эш ләр не эш ләү че һәр кем җи рән геч, һәм шул җи рән геч эш ләр 
өчен Раб бы Ал ла гыз алар ны сез нең күз ал ды гыз дан сө рер. 13 Раб бы Ал ла гыз га 
ту лы сын ча туг ры лык лы бу лы гыз. 14 Сез җир лә рен ала сы ха лык лар фал чы лар ны 
һәм кү рә зә че ләр не тың лый; ә сез гә Раб бы Ал ла гыз мо ны эш ләр гә рөх сәт ит ми.

15 Раб бы Ал ла гыз сез нең өчен кар дәш лә ре гез ара сын нан ми ңа ох шаш бер спәй-
гам бәр не сай лап ку яр – аның сү зе нә ко лак са лы гыз. 16 Хо реб янын да җы ел ган 
көн не сез Раб бы Ал ла гыз дан бо лай дип со ра ды гыз: «Мон нан ары Раб бы Ал ла быз-
ның та вы шын ишет мә сәк һәм бу бө ек ут ны да күр мә сәк иде, югый сә үлә чәк без». 
17 Шун нан Раб бы ми ңа: «Дө рес әй тә алар, – ди де. – 18 Мин алар га кар дәш лә ре 
ара сын нан си ңа ох шаш бер пәй гам бәр сай лап ку яр мын һәм сүз лә рем не аның 
авы зын нан әйт те рер мен. Мин нәр сә куш сам, ул шу лар ның ба ры сын да әй тер; 
19 ә Ми нем исем нән сөй лә гән ул пәй гам бәр не кем дә бул са тың ла ма са, ул ке ше-
не Мин Үзем җа вап ка тар тыр мын. 20 Лә кин Мин сөй ләр гә куш ма ган ны Ми нем 
исем нән сөй ләр гә ба тыр чы лык ит кән яки баш ка илаһ лар исе мен нән сөй лә гән 
пәй гам бәр үләр гә ти еш». 21 Бәл ки, кү ңе ле гез дән: «Мо ның Раб бы та ра фын нан 
әй тел мә вен без ни чек бе лер без икән?» – дип уй лый сыз дыр. 22 Әгәр пәй гам бәр: 
«Раб бы исе мен нән сөй лим», – дип әй теп, ул әй т кән нәр чын га аш ма са, ди мәк, 
бу сүз Раб бы ны кы тү гел, ә пәй гам бәр үз бел де ге бе лән сөй лә гән бу ла – ку рык-
ма гыз аңар дан.
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Ка нун 19

Сыенушәһәрләре

19 1 Раб бы Ал ла гыз сез гә би рә се җир нең ха лык ла рын юк итеп, җи рен үзе гез-
гә ал гач, шә һәр лә ре нә һәм йорт ла ры на ке реп ур наш кач, 2-3 Раб бы Ал ла гыз 

сез гә би лә мә гә би рә се җир не өч өлеш кә бү ле гез, һәр өле шен дә бе рәр шә һәр сай лап 
алы гыз. Шул шә һәр ләр гә ил тә тор ган юл лар яса гыз, бу шә һәр ләр ке ше үтер гән һәр 
ке ше гә сы е ну уры ны бу лыр. 4 Һәм ме нә нин ди үте рү че, ан да ка чып, үзе нең тор мы-
шын сак лап ка ла ала: кү ңе лен дә элек тән дош ман лык бул мый ча, икен че бе рәү не 
ял гыш лык бе лән үтер гән ке ше. 5 Мә сә лән, ике ке ше ур ман га агач ки сәр гә ба рып, 
алар ның бер се агач ча бар га ку лын кү тәр гән дә, бал та ның ти ме ре, ыч кы нып ки теп, 
икен че ке ше гә ки леп ти сә һәм аны үтер сә, үте рү че ке ше, исән ка лыр өчен, шул 
шә һәр ләр нең бе рәр се нә ка ча ала. 6 Сы е ну шә һә ре бик ерак бул са, үл гән ке ше өчен 
кан үче алыр га ти еш ле ту га ны, яр суы кай на ган хәл дә ку ып җи теп, үте рү че нең 
җа нын кы яр га мөм кин; ә бит үлем гә ду чар ите лер гә ти еш тү гел ул, чөн ки үл гән 
ке ше гә аның элек тән дош ман лы гы бул ма ган. 7 Шу ңа кү рә мин сез гә өч шә һәр не 
сай лап алыр га ку шам.

8-9 Әгәр мин бү ген сез гә үтәр гә куш кан бар лык шу шы әмер ләр не тө гәл итеп 
баш кар са гыз: Раб бы Ал ла гыз ны ярат са гыз, Аның юлын нан гы на йөр сә гез, Раб бы 
Ал ла гыз, ата-бабаларыгызга ант ит кән чә, җи ре гез нең чик лә рен ки ңәй тер һәм алар-
га вәгъ дә ит кән бө тен җир не сез гә би рер. Ул чак та бу өч шә һәр гә та гын өч сы е ну 
шә һә ре өс тә лер. 10 Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә итеп би рә се җи ре гез дә га еп сез нең 
ка ны тү гел мә сен, һәм тү гел гән кан өчен сез нең өс тә га еп бул ма сын. 11 Әм ма кем 
дә бул са, икен че бе рәү бе лән дош ман ла шып, аны са га лап то рып үтер сә һәм те ге 
шә һәр ләр нең бе рәр се нә кач са, 12 ул чак та үз шә һә ре нең өл кән нә ре, ар тын нан ке-
ше ләр җи бә реп, аны кан үче алыр га ти еш ле ке ше ку лы на тап шыр сын нар. 13 Аны 
кыз ган ма гыз; Ис ра ил не га еп сез ке ше нең ка нын тү гү дән кот ка ры гыз, һәм сез гә 
ях шы бу лыр.

Шаһитлар
14 Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә итеп би рә се җир дә яши баш ла гач, ата-бабаларыгыз 

куй ган, күр ше гез бе лән чик тәш ызан та шын уры нын нан кү чер мә гез.
15 Нин ди дә бул са сҗи на ять яки гө наһ кыл ган ке ше нең га е бен ис бат лар га бер ге нә 

ша һит җит ми, һәр эш ике яи сә өч ша һит бе лән рас ла ныр га ти еш. 16 Әгәр дә бе рәр се, 
кем не дә бул са җи на ять кы лу да на хак га еп ләп, ял ган ша һит лык ит сә, 17 ул ча гын да 
үз ара ла рын да бар ган дәгъ ва бе лән га еп ләү че дә, га еп лә нү че дә Раб бы кар шы на, 
ру ха ни лар га һәм шул көн нәр дә хө кем че ләр ва зи фа сын алып ба ру чы лар га кил сен-
нәр. 18 Хө кем че ләр эш не ях шы лап тик шер сен нәр: әгәр ша һит ның икен че ке ше гә 
кар шы ял ган ша һит лык ит кә не бе лен сә, 19 шул чак та икен че ке ше гә ул нәр сә эш-
ләр гә те лә гән бул са, аның үзе нә шу ны эш лә гез, үзе гез нең ара дан явыз лык ны шу лай 
юк ите гез. 20 Бу ту ры да баш ка лар да ише теп кур ку га ка лыр лар, ара гыз да мон дый 
явыз лык ны бү тән эш лә мәс ләр. 21 Кыз га ну күр сәт мә гез: җан га – җан, күз гә – күз, 
теш кә – теш, кул га – кул, аяк ка – аяк.
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Ка нун 20 , 21

Сугышбеләнбәйлекагыйдәләр

20 1 Дош ман на ры гыз га кар шы су гыш ка чык кач, сез ат лар ны, ар ба лар ны һәм сан 
ягын нан сез дән күп кә ар тык су гыш чы лар ны кү рер сез, лә кин ку рык ма гыз, 

чөн ки сез не Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы Ал ла гыз сез нең яны гыз да дыр. 
2 Су гыш баш лан ган чы, иң элек гас кәр ал ды на сүз әй тер гә ру ха ни чык сын 3 һәм: «И 
ис ра и ли ләр, тың ла гыз! Бү ген сез дош ман га кар шы су гыш ка ба ра сыз: ба тыр бу лы-
гыз, ку рык ма гыз, бор чыл ма гыз һәм алар ал дын да ко е лып төш мә гез. 4 Сез гә җи ңү 
ки те рер гә, дош ма ны гыз га кар шы су гы шыр га сез нең бе лән бер гә Раб бы Ал ла гыз 
ба ра», – дип әй т сен. 5 Җи тәк че ләр гас кәр гә: «Кем дер, яңа йорт тө зеп, ан да яшәр гә 
өл гер мә гән бул са, йор ты на кай т сын, чөн ки су гыш та үлә кал са, йор ты на баш ка ке ше 
ке реп ур на шыр. 6 Кем дер, йө зем бак ча сы утыр тып, ан нан фай да лан ма ган бул са, 
ул ке ше үзе нең йор ты на кай т сын, чөн ки су гыш та үлә кал са, ан нан баш ка ке ше 
фай да ла ныр. 7 Кем дер, кыз бе лән ярә шеп тә, әле аңа өй лән мә гән бул са, йор ты на 
кай т сын, чөн ки су гыш та үлә кал са, аның кә лә ше нә баш ка ке ше өй лә нер», – дип 
әй т сен нәр. 8 Җи тәк че ләр гас кәр гә та гын шу ны әй т сен нәр: «Әгәр кем дер кур ка һәм 
аның кы ю лы гы җит ми икән, ип тәш лә ре нең йө рә ген дә үз йө рә ге ке бек кы ю сыз 
ит мә сен өчен, өе нә кай тып кит сен». 9 Җи тәк че ләр бо лар ның ба ры сын да гас кәр гә 
җит кер гән нән соң, су гыш чы лар өс тен нән гас кәр баш ла ры ку ел сын.

10 Сез шә һәр не яу лар га кил гәч, баш та аңа со лых тө зер гә тәкъ дим ите гез. 11 Әгәр 
шә һәр, сез нең тәкъ дим не ка бул итеп, кап ка ла рын ач са, бу шә һәр дә ге бар ха лык 
сез гә хез мәт итәр гә мәҗ бүр бу лыр. 12 Әгәр ин де ул сез нең бе лән со лых тө зер гә ри за 
бул мый ча су гы ша баш ла са, ул ва кыт та шә һәр не ка мап алы гыз. 13 Раб бы Ал ла гыз 
аны сез нең кул га тап шыр гач, ан да гы бар лык ир ләр не кы лыч тан уз ды ры гыз. 14 Ха-
тын-кызларны, ба ла лар ны һәм тер лек не, шә һәр дә ге бө тен нәр сә не исә үзе гез гә 
алы гыз һәм Раб бы Ал ла гыз сез гә бир гән, дош ма ны гыз дан яу лап ал ган шу шы 
мал дан фай да ла ны гыз.

15 Шак тый ерак та ур наш кан, әйләнә-тирәгездәге ха лык лар ны кы бул ма ган шә-
һәр ләр бе лән шу лай эш ите гез. 16 Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә итеп би рә се җир дә ге 
ха лык лар ның шә һәр лә рен дә исә бер җан ия сен дә исән кал дыр ма гыз. 17 Раб бы Ал-
ла гыз сез гә куш кан ча, бу ха лык лар ны – хит ти ләр не, амо ри ләр не, кән га ни ләр не, 
фә ри зи ләр не, хив ви ләр не, явү си ләр не – тә мам юк ите гез. 18 Юк са алар сез не үз 
илаһ ла ры на та бын ган да кыл ган җи рән геч га дәт лә ре нә өй рә тер ләр, һәм сез, шу лай 
итеп, Раб бы Ал ла гыз кар шын да гө наһ лы бу лыр сыз.

19 Әгәр нин ди дер шә һәр не, яу лап ал мак чы бу лып, озак ва кыт ка ма лыш та то та сыз 
икән, әйләнә-тирәдәге агач лар га бал та ти дер мә гез – сез алар ның җи ме шен ашый 
ала сыз. Кыр да гы агач – ка ма лыш та кал ган ке ше тү гел бит. 20 Ба ры җи меш бир ми 
тор ган агач лар ны гы на ки сәр гә мөм кин. Шә һәр җи ңел гән че, сез алар дан һө җүм 
ва кы тын да яр дәм итү че ко рыл ма лар ясый ала сыз.

Үтерүчесебилгесезбулганүлем

21 1 Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә итеп би рә се җир ләр дә кыр да үле ке ше нең гәү дә се 
та был са, һәм аны кем үтер гә не бил ге сез бул са, 2 ул чак та өл кән нә ре гез һәм 
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Ка нун 21

хө кем че лә ре гез шә һәр дән чык сын нар да, мә ет ят кан урын бе лән әйләнә-тирәдәге 
шә һәр ләр ара сын үл чәп, 3 мә ет нең кай сы шә һәр гә якын рак бу лу ын ачык ла сын нар. 
Шул шә һәр нең өл кән нә ре, җи гел мә гән һәм ка мыт ки мә гән та на сай лап алып, 4 шул 
та на ны сө рел мә гән, чә чел мә гән һәм һәр ва кыт су агып тор ган үзән лек кә алып кил-
сен нәр, ан да та на ның му е нын су гып сын дыр сын нар. 5 Ле ви ру ха ни лар да шун да 
кил сен нәр, чөн ки Раб бы Ал ла гыз Үзе нә хез мәт итәр гә һәм Аның исе мен нән ха лык ка 
фа ти ха сын би рер гә алар ны сай ла ды – бар лык бә хәс һәм һө җүм нәр ту рын да гы эш ләр 
алар сү зе бе лән хәл ите лер гә ти еш. 6 Мә ет кә иң якын бул ган шә һәр нең өл кән нә ре 
үзән лек тә му е ны су гып сын ды рыл ган та на ба шы өс тен дә кул ла рын юсын нар. 7 «Бу 
ке ше нең ка нын без нең кул ла ры быз түк мә де, әле ге хәл нең ни чек бул га нын күз лә ре без 
күр мә де, – дип бел дер сен нәр. – 8 Йа Раб бы, Үзең кот кар ган, Үз хал кың Ис ра ил не 
ак ла, га еп сез ке ше нең ка ны өчен җа вап ка тарт ма». Шун нан ис ра и ли ләр ке ше ка ны 
тү гү дә га еп ле дип са нал мас лар. 9 Шу лай эш лә сә гез, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән 
га мәл кыл са гыз, га еп сез ке ше нең ка нын тү гү дә га еп лән мәс сез.

Никахкаһәмгаиләгәкагылышлыкануннар
10 Дош ман на ры гыз га кар шы су гыш ка чык кач, Раб бы Ал ла гыз алар ны сез нең кул-

га тап шы рыр, һәм сез әсир ләр алыр сыз. 11 Әгәр бе рә ре гез нең әсир ләр ара сын да гы 
чи бәр хатын-кызга кү зе тө шеп, аны ярат са һәм ха тын лык ка алыр га те лә сә, 12 аны 
үзе нең йор ты на алып кай т сын; ул хатын-кыз ба шын да гы чә чен һәм тыр нак ла рын 
кис сен, 13 элек ке ге ки ем нә рен са лып таш ла сын һәм, ире йор тын да яши баш лап, 
бер ай бу е на ата-анасын уй лап ела сын. Шун нан соң ир ке ше аның бе лән якын лык 
кы ла ала, һәм ул аның ха ты ны бу лыр. 14 Әгәр ин де ир со ңын нан аны ошат мый 
баш ла са, ха тын үзе те лә гән җир гә ки тә ала, әм ма ире аны са тар га да, кол итәр гә 
дә ти еш тү гел, чөн ки аны ха ты ны бу лыр га ул үзе мәҗ бүр ит те.

15 Әгәр бе рәр ке ше нең ике ха ты ны бу лып, бер сен ярат са, ә икен че сен ярат ма са, 
һәм бу ха тын нар ның ике се дә аңар дан угыл лар тап са, ә бе рен че уг лы ярат ма ган 
ха ты нын нан ту са, 16 әле ге ке ше, үзе нең угыл ла ры на ма лын бүл гән дә, ярат ма ган 
ха ты нын нан ту ган бе рен чел уг лы ның өл кән лек өс тен ле ген ярат кан ха ты нын нан 
ту ган уг лы на би рә ал мый. 17 Ярат ма ган ха ты ны ның уг лын ул бе рен чел итеп та ныр га 
һәм үзе нең бар мөл кә тен нән ике лә тә өлеш не аңа би рер гә ти еш, чөн ки бу ба ла – 
аның ир лек ку ә те нең тәү ге җи ме ше, һәм бе рен че бу лып туу хо ку кы шул ба ла да.

18 Әгәр бе рәр ке ше нең уг лы хо лык сыз һәм ки ре бул са, ни ата сы ның, ни ана сы-
ның сү зен тың ла мый, ты ю ла ры на ко лак сал мый тор ган бул са, 19 ул чак та ата сы 
бе лән ана сы аны үз лә ре яшә гән шә һәр өл кән нә ре нә, шә һәр кап ка сы яны на алып 
кил сен нәр 20 һәм өл кән нәр гә әй т сен нәр: «Без нең бу уг лы быз ки ре һәм хо лык сыз, 
сү зе без гә ко лак сал мый, эчеп, кәеф-сафа ко рып ята». 21 Шул ча гын да шә һәр нең 
бар лык ир лә ре аны таш атып үтер сен нәр; үзе гез нең ара дан явыз лык ны шу лай юк 
ите гез, һәм бар лык ис ра и ли ләр бу ту ры да ише теп кур кыр лар.

Башкакануннар
22 Әгәр бе рәр ке ше нең үлем җә за сы би рер лек җи на я те бул са, һәм аны, үте реп, 

агач ка асып куй са лар, 23 Раб бы Ал ла гыз би лә мә итеп би рә се үз җи ре гез не нә җесләмәс 
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өчен, мә ет не төн гә агач та кал дыр ма гыз, шул көн не үк кү ме гез; чөн ки агач ка асып 
ку ел ган һәр ке ше – Ал ла һы кар шын да кар гал ган ке ше.

22 1 Кар дә шең нең ада шып йөр гән үге зен яки са ры гын күр сәң, алар ны кал ды-
рып кит мә, ху җа сы на кай та рып бир. 2 Әгәр ин де ху җа сы син нән ерак яшә сә, 

яки син аны бел мә сәң, ул ва кыт та хай ван ны йор ты ңа алып кайт һәм үзең дә тот. 
Ху җа сы эз ләп кил гәч, хай ван ны аңа кай тар. 3 Кар дә шең югал тып, син тап кан ишәк 
бе лән дә, кием-салым һәм баш ка әй бер ләр бе лән дә нәкъ шу лай эш лә; аңа яр дәм 
итү дән баш тарт ма. 4 Кар дә шең нең юл да егыл ган ишә ген яки үге зен күр сәң, аны 
кал ды рып кит мә, тор гы зыр га яр дәм ит.

5 Хатын-кыз – ир ләр ке бек, ә ир ләр хатын-кыз ке бек ки ен мә сен нәр, шу лай эш-
ләү че һәр кем Раб бы Ал ла гыз га җи рән геч.

6 Юлың өс тен дә агач та яки җир дә кош оя сын оч ра тып, ан да ана сы бе лән кош 
ба ла ла рын йә йо мыр ка өс тен дә утыр ган кош ны күр сәң, ана сын ба ла ла ры бе лән 
бер гә ал ма. 7 Кош чык ла рын үзе ңә ал саң да, ән кә лә рен ирек кә җи бәр; шу лай эш-
лә сәң, си ңа ях шы бу лыр, һәм син озак яшәр сең.

8 Яңа йорт тө зе гән дә, тү бә кы ры е на сак ла гыч так та куй: бе рәр се шун нан егы лып 
тө шеп үл сә, га е бең бул мас.

9 Үзең нең йө зем бак ча ңа та гын бе рәр төр ле ор лык чәч мә, югый сә чәч кән ор-
лы гың уңы шын нан да, йө зем уңы шын нан да фай да ла ну хо ку кын югал тыр сың. 
10 Үгез бе лән ишәк не бер ка мыт ка җи геп сөр мә. 11 Йон бе лән җи тен бер гә ку шып 
ту кыл ган ки ем ки мә.

12 Тө ре нә тор ган япан чаң ның дүрт поч ма гы на чук лар те геп куй.

Никахтурындагыканун
13 Әгәр бе рәү нең, өй лә неп, ха ты ны бе лән якын лык кыл ган нан соң, аңар дан кү ңе ле 

кай т са, 14 һәм ха ты нын на хак ка га еп ләп ул: «Мин, өй лә неп, аның бе лән якын лык 
кыл дым, ә ул кыз тү гел иде», – дип, на чар хә бәр та рат са, 15 ул ва кыт та кыз ның 
әти-әнисе, шә һәр кап ка сы на ки леп, шә һәр өл кән нә ре нә кыз ның саф бу лу ын ис бат-
лау чы әй бер ки тер сен нәр. 16 Кыз ның әти се өл кән нәр гә: «Мин кы зым ны бу ке ше гә 
ха тын лык ка бир дем, ә хә зер аның кы зым нан кү ңе ле кайт ты. 17 Аны на хак ка га еп ләп: 
„Аның кыз бул ма вын бел дем“, – ди ул, тик ме нә кыз ның саф лы гын ис бат лау чы 
әй бер», – дип, әти-әнисе шә һәр өл кән нә ре нә җәй мә не күр сәт сен. 18 Шун да ул шә-
һәр нең өл кән нә ре бу ке ше гә җә за бир сен нәр 19 һәм, Ис ра ил кы зы ту рын да на чар 
хә бәр та рат кан өчен, кыз ның ата сы на йөз да нә кө меш түләтсеннәр. Кыз исә аның 
ха ты ны бу лып ка ла, һәм бу ке ше го ме ре буе аны ае рып җи бә рә ал мый. 20 Әгәр ин де 
ир нең сү зе дө рес кә чы гып, ха тын ның саф лы гын ис бат лау чы әй бер бул ма са, 21 ул 
ва кыт та әле ге ха тын ны ата сы йор ты ның ише ге нә ки тер сен нәр, һәм шә һәр ир лә ре 
аны таш атып үтер сен нәр, чөн ки, ата сы йор тын да фә хеш лек итеп, Ис ра ил дә оят 
эш эш лә гән ул. Үзе гез нең ара дан явыз лык ны шу лай юк ите гез.

22 Әгәр бе рәр ир нең баш ка ир ха ты ны бе лән йок ла вы ачык лан са, ул ва кыт та 
ике се дә – ха тын бе лән якын лык кыл ган ир дә, ха тын да үте рел сен. Ис ра ил дән 
явыз лык ны шу лай юк ите гез.



288

Ка нун 22 , 23

23 Әгәр бе рәр ир, баш ка ке ше гә ярә шел гән кыз ны шә һәр дә оч ра тып, аның бе лән 
ятып якын лык кыл са, 24 ул ва кыт та алар ның ике сен дә шул шә һәр нең кап ка сы 
яны на ки те ре гез һәм таш атып үте ре гез: кыз ны, шә һәр дә бу лып та, яр дәм гә ке ше 
ча кыр ма ган, ә ир не – икен че ке ше гә ярә шел гән кыз ны хур ит кә не өчен. Үзе гез нең 
ара дан явыз лык ны шу лай юк ите гез.

25 Әгәр бе рәр ир икен че ке ше гә ярә шел гән кыз ны кыр да оч рат са һәм, то тып алып, 
аны көч лә сә, ул ва кыт та көч лә гән ир ге нә үте ре лер гә ти еш. 26 Ә кыз га бер ни дә 
эш лә мә гез – кыз да үлем җә за сы на хө кем ите лер лек гө наһ юк: кем дә бул са икен че 
бе рәү гә таш ла нып үтер гән ке бек тер бу эш. 27 Чөн ки ир аны кыр да оч рат кан: кыз, 
бәл ки, кыч кыр ган дыр да, әм ма яр дәм гә ки лер гә һич кем бул ма ган.

28 Әгәр бе рәр ир ярә шел мә гән кыз ны оч рат са, аны то тып алып көч лә сә, һәм 
мо ны баш ка лар күр сә ләр, 29 көч лә гән ир әле ге кыз ның ата сы на ил ле да нә кө меш 
бир сен һәм кыз га өй лән сен. Кыз ны хур ит кән гә кү рә, ир аны го ме ре бу е на ае рып 
җи бә рә ал мый.

30 Бе рәү дә, ата сы ның ха ты ны на өй лә неп, ата сы ның ята гын хур итәр гә ти еш тү гел.

Раббыхалкысаналыргалаекбулмаганнар

23 1 Кү кәй ле ге сы тыл ган яки җе нес әгъ за сы ки сел гән бер ге нә ке ше дә Раб бы 
хал кы исә бе нә ке рә ал мый.

2 Раб бы хал кы исә бе нә уй наш тан ту ган ке ше дә, хәт та унын чы бу ын га ка дәр 
аның нә сел ва рис ла ры да ке рә ал мый.

3 Ам мо ни вә мә а би ләр дән бе рәү дә, хәт та алар ның нә сел ва рис ла ры да унын чы 
бу ын га ка дәр бер кай чан Раб бы хал кы исә бе нә ке рер гә ти еш тү гел, 4 чөн ки Ми-
сыр дан чы гып кил гән ча гы гыз да алар сез не ик мәк вә су бе лән кар шы ал ма ды лар, 
Арам-Наһараимдәге* Пе тор шә һә рен нән бул ган Би гур уг лы Бил гам ны сез не кар-
гар га ял ла ды лар. 5 Әм ма Раб бы Ал ла гыз Бил гам сүз лә ре нә ко лак са лыр га те лә мә-
де һәм аның кар гы шын фа ти ха га әве рел дер де, чөн ки Раб бы Ал ла гыз сез не яра та. 
6 Шу ңа кү рә үзе гез исән чак та алар га ты ныч лык һәм имин лек ки те рер дәй бер ни 
дә эш лә мә гез. 7 сЭдо ми ләр дән йөз чө ер мә гез, чөн ки алар сез нең кар дәш лә ре гез; 
ми сыр лы лар дан да йөз чө ер мә гез, чөн ки сез, кил ме шәк ләр бу лып, алар җи рен дә 
яшә де гез. 8 Шу шы ха лык лар ның өчен че бу ын да ту ган ба ла ла ры Раб бы хал кы исә-
бе нә ке рә ала лар.

Гаскәриләрстанындагыпакьлектурында
9 Дош ман на ры гыз кар шын да стан бу лып тор ган да, һәр төр ле шак шы дан сак ла-

ны гыз. 10 Әгәр кем дә бул са төн лә нә җес лән сә*, бу ке ше гас кәр ур наш кан стан нан 
чит кә ки тәр гә һәм ан да ка бат ке рер гә ти еш тү гел. 11 Кич җит кәч, ул юын сын, ә 
ко яш ба е ган нан соң, стан га кер сен.

12 Гас кәр ур наш кан стан нан чит тә ха җә те гез не үтәр өчен бер уры ны гыз бул сын. 
13 Ко ра лы гыз дан тыш, кеч ке нә кө рә ге гез бу лыр га ти еш: ха җә те гез не үтә гәч, шу ның 

* 23:4 Арам-Наһараим– ягъ ни Ме со по та ми я нең төньяк-көнбатыш өле ше. 
* 23:10 ...нәҗесләнсә...– Ди ни мәгъ нә дә пыч рак, шак шы бу лу. 
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бе лән чо кыр ка зы гыз да шак шы гыз ны кү меп ку е гыз. 14 Раб бы Ал ла гыз сез не сак лар 
һәм, дош ма ны гыз ны сез нең кул га тап шы рыр өчен, гас кә ре гез ур наш кан ти рә дә 
йө рер, шу ңа кү рә Ул сез дә бер нин ди дә шак шы лык күр мә сен. Аның кү ңе ле сез дән 
кай т ма сын өчен, гас кә ре гез тук тал ган урын чис та* бу лыр га ти еш.

Башкатөрлекануннар
15 Ху җа сын нан ка чып, сез гә сы ен ган кол ны ки ре ху җа сы на кай та рып бир мә гез. 

16 Яши се уры нын ул үзе сай лап ал сын. Шә һәр лә ре гез нең бе рәр сен дә сез нең ара да 
яшә гән дә, аны кы ер сыт ма гыз.

17 Ис ра ил хатын-кызларының һәм ир-атларының бер се дә фә хеш лек бе лән шө-
гыль лә нер гә ти еш тү гел. 18 Раб бы Ал ла гыз өчен бу җи рән геч тер. Алар ның шун дый 
юл бе лән тап кан ак ча сын, бе рәр төр ле нә зер үтәү мак са тын нан, Раб бы Ал ла гыз 
йор ты на алып кер мә гез.

19 Бу рыч ка би реп тор ган ак ча дан, ри зык тан, ри ба* алыр га мөм кин бул ган баш ка 
нәр сә дән кар дә ше гез дән ри ба ал ма гыз. 20 Чит тән кил гән ке ше гә бир гән бу ры чы-
гыз дан ри ба алыр га мөм кин, әм ма кар дә ше гез гә бир гән бу рыч тан ри ба ал ма гыз. 
Әгәр шу лай эш лә сә гез, сез би ли се җир дә һәр бер эше гез гә Раб бы Ал ла гыз Үзе нең 
фа ти ха сын би рер.

21 Раб бы Ал ла гыз га нә зер әй т кән сез икән, ки чек тер ми чә үтә гез, чөн ки Раб бы 
Ал ла гыз аның һич шик сез үтә лү ен та ләп итәр, әгәр үтә ми сез икән, га еп ле бу лыр-
сыз. 22 Әгәр ин де нә зер әй т мә гән икән сез, га еп ле бул мас сыз. 23 Ә бе рәр нәр сә не үз 
те лә ге гез бе лән Раб бы Ал ла гыз га нә зер итеп әй т кән сез икән, шу ны, вәгъ дә ит кә-
не гез чә, тө гәл үтә гез.

24 Бе рәү нең йө зем бак ча сы на кер сә гез, йө зе мен җа ны гыз те лә гән чә, туй ган чы 
ашый ала сыз, тик са вы ты гыз га сал ма гыз.

25 Бе рәү нең кы ры на аяк бас са гыз, ба шак лар ны ку лы гыз бе лән өзә ала сыз, тик 
иге не нә урак ти дер мә гез.

Аерылышуһәмяңаданөйләнүтурында

24 1 Әй тик, бе рәр ке ше ха тын ала да, нин ди дә бул са яра ма ган ягын та бып, 
ан нан кү ңе ле кай та, һәм ир, аның ку лы на та лак ха ты тот ты рып, өен нән 

ку ып җи бә рә, 2 ә ул ха тын, аның өен нән ки теп, икен че ке ше гә ки яү гә чы га. 3 Әгәр 
бу ир дә, кү ңе ле кай тып, ха тын га та лак ха ты би реп өен нән ку ып җи бәр сә, яки 
шу шы ха тын га өй лән гән соң гы ир үлә кал са, 4 ул чак та бе рен че ире бу ха тын га 
яңа дан өй лә нә ал мый, чөн ки бу ха тын аның өчен нә җес са на ла. Шун дый ни ках 
Раб бы га җи рән геч. Мон дый гө наһ бе лән Раб бы Ал ла гыз сез гә би лә мә итеп би рә се 
җир не пыч рат ма гыз.

5 Кем дә бул са күп тән тү гел ге нә өй лән гән икән, ул ке ше не су гыш ка җи бәр мә-
сен нәр. Аңар га бер нин ди дә җа вап лы эш би рел мә сен. Бер ел бу е на ул, үз өен дә 
ир кен ләп яшәп, ал ган ха ты нын ку ан дыр сын.

* 23:14 ...чиста...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: из ге. 
* 23:19 Риба– би реп тор ган әй бер яки ак ча дан алын ган про цент. 
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6 Бе рәү дә бу рыч ка би реп тор ган өчен икен че ке ше нең те гер мән та шын яки аның 
өс ке өле шен рә һен* итеп ал ма сын, чөн ки ке ше нең көн дә лек ри зы гы шул таш ка бәй ле.

7 Әгәр ис ра и ли кар дә шен ур лап, аны кол ит кән яки сат кан ке ше та был са, мон дый 
ка рак үлем гә хө кем ите лер гә ти еш. Үзе гез нең ара дан явыз лык ны шу лай юк ите гез.

8 Ка ра гыз аны, кем гә дә бул са ма хау зәх мә те ка гыл са, Ле ви нәселеннән бул ган 
ру ха ни лар сез не нәр сә эш ләр гә өй рәт сә, ба ры сын да төп-төгәл үтә гез. Мин алар га 
нәр сә куш сам, шу ны үтә гез. 9 Сез Ми сыр дан чы гып кит кән нән соң, Раб бы Ал ла-
гыз ның Мәрь ям не ни эш ләт кә нен оныт ма гыз*.

10 Бе рәр ке ше гә нәр сә дә бул са би реп тор ган сыз икән, аңар дан рә һен алыр га 
дип, өе нә кер мә гез. 11 Урам да ба сып то ры гыз, те ге ке ше рә һен не сез гә үзе чы га рып 
бир сен. 12 Әгәр ул яр лы ке ше икән, рә һен итеп са лып бир гән ки е ме сез дә кал ган 
ки леш йок лар га ят ма гыз. 13 Ул үз ки е мендә йок ла сын өчен, хәер-фатихасын сез гә 
бир сен өчен, ко яш ба е ган чы, ки ем не ху җа сы на кай та рып би ре гез; Раб бы Ал ла гыз 
бу эше гез не стәкъ ва лык бил ге се итеп ка бул кы лыр.

14 Кар дә ше гез ме ул, шә һә ре гез дә сез нең ара да яшәү че кил ме шәк ме – фә кыйрь 
ял чы ны кы ер сыт ма гыз. 15 Аңар га хез мәт ха кын шул көн не үк ко яш ба е ган чы тү лә гез, 
чөн ки, яр лы бул ган лык тан, ул шу шы ак ча га гы на исәп то тып яши; аңар га тү лә мә-
сә гез, ул, сез дән зар ла нып, бу ту ры да Раб бы га бел де рер, һәм сез га еп ле бу лыр сыз.

16 Ба ла га е бе өчен ата ның җа ны кы ел мас, ата га е бе өчен дә ба ла ның җа ны кы-
ел мас; һәр бер адәм үзе нең гө на һы өчен үлем җә за сы на тар тыл сын.

17 Кил ме шәк кә һәм ятим гә дө рес бул ма ган хө кем чы гар ма гыз, тол ның ки е мен 
үзе гез гә рә һен итеп ал ма гыз. 18 Исе гез гә тө ше ре гез: Ми сыр да сез кол лар иде гез, Раб-
бы Ал ла гыз сез не ан нан кот кар ды, шу ның өчен мин сез гә шу лай эш ләр гә ку шам.

19 Урак ур ган да, көл тә гез кыр да оны ты лып кал са, аны алыр га ки ре ба рып йөр мә-
гез – кил ме шәк кә, ятим гә, тол га кал сын; шу лай эш лә сә гез, Раб бы Ал ла гыз сез нең 
бар эше гез гә Үзе нең фа ти ха сын би рер.

20 Зәй түн агач ла рын сел ке теп җи ме шен кой ган да, бо так лар да кал га нын ка рап 
тор ма гыз – кил ме шәк кә, ятим гә, тол ха тын га кал сын.

21 Бак ча гыз да йө зем җый ган да, ку ак та кал ган җи меш ләр не кайта-кайта өз мә-
гез – кил ме шәк кә, ятим гә, тол га кал сын. 22 Исе гез дә то ты гыз: Ми сыр җи рен дә сез 
үзе гез дә кол лар иде гез. Шу ның өчен мин сез гә шу лай эш ләр гә ку шам.

Гаделлекһәмкешелеклелектурындагыканун

25 1 Әгәр ике ке ше ара сын да ни заг чык са, алар хө кем че ләр яны на бар сын нар, 
һәм ни заг ны хө кем че ләр тик шер сен: га еп сез не ак ла сын нар, ә га еп ле не хө кем 

ит сен нәр. 2 Әгәр га еп ле ке ше не кам чы бе лән сук ты рыр га хө кем ит сә ләр, хө кем че 
аны җир гә йөз тү бән ят кыр сын да үз кү зе ал дын да га е бе нә кү рә кам чы бе лән сук-
тыр сын. 3 Аны кы рык тап кыр сук ты рыр га мөм кин, лә кин шун нан да ар т мас ка ти еш, 
чөн ки ар ты гын су гу дан кар дә ше гез бө тен ке ше нең күз ал дын да хур лык ка тө шәр.

4 Аш лык су гу чы үгез нең авы зын бәй ләп куй ма гыз.

* 24:6 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
* 24:9 Ка ра гыз: «Сан нар», 12:1-16. 
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Туганыңныңхатынынаөйләнүтурында
5 Әгәр абыйлы-энеле ту ган нар бер гә яшәп, алар ның бер се ир ба ла ту дыр мый ча 

үлеп ки тә кал са, үл гән ке ше нең ха ты ны чит адәм гә ки яү гә чы гар га ти еш тү гел, ә 
бәл ки үл гән ир нең ту га ны тол кал ган ха тын га өй лә нер гә ти еш. Шу шы лай итеп, үл-
гән ту га ны ның ха ты ны ал дын да гы бу ры чын үтәр ул. 6 Ә ул ха тын ту дыр ган бе рен че 
ир ба ла үл гән ту га ны ның уг лы бу лып исәп лә нер. Шул рә веш ле, үл гән ту га ны ның 
исе ме Ис ра ил дә юк ка чык мас. 7 Әгәр ин де үл гән ке ше нең ту га ны тол кал ган ха тын-
га өй лә нер гә те лә ми икән, ха тын, шә һәр кап ка сы яны на ки леп, өл кән нәр гә бо лай 
ди сен: «Ирем нең кар дә ше Ис ра ил дә ту га ны ның исе мен яшә тү га дә тен ка бул ит ми, 
ми нем ал да гы бу ры чын үтә ми». 8 Шул оч рак та шә һәр өл кән нә ре аны ча кы рыр га 
һәм дим ләп күн де рер гә ти еш ләр, әгәр ин де ул: «Аңа өй лә нер гә те лә мим», – дип 
ки ре лән сә, 9 тол ха тын, өл кән нәр күз ал дын да аның яны на ки леп, ир нең аяк ки-
е мен сал дыр сын да, йө зе нә тө ке реп: «Ту га ны ның нә се лен дә вам итәр гә те лә мә гән 
ке ше гә шу лай эш ли ләр», – дип әй т сен. 10 Бу ке ше нең гаи лә сен Ис ра ил дә «аяк ки е ме 
сал ды рыл ган ның гаи лә се» дип атар лар.

11 Ике ир су гыш кан да, бер се нең ха ты ны, кый нау чы ның ку лын нан ирен тар тып 
алыр га те ләп, икен че ир нең ир лек әгъ за сын ку лы бе лән эләк те реп тот са, 12 ха тын-
ның ку лын жәл лә ми чә ки се гез.

Үлчәүләртурында
13 Ян чы гы гыз да бер се авыр рак, икен че се җи ңел рәк ике төр ле гер йөр т мә гез. 

14 Йор ты гыз да ике төр ле: зур һәм кеч ке нә үл чәү лә ре гез бу лыр га ти еш тү гел. 15 Раб бы 
Ал ла гыз сез гә би рә се җир дә го ме ре гез озын бул сын өчен, гер лә ре гез, үл чәү лә ре гез 
тө гәл һәм дө рес бу лыр га ти еш. 16 Дө рес бул ма ган гер ләр, үл чәү ләр кул ла ну чы ал-
дак чы лар Раб бы Ал ла гыз га җи рән геч тер.

Амалыкыйларныңисемендөньяйөзеннәнюккачыгарыгыз
17 Ми сыр дан чы гып бар ган ча гы гыз да ама лы кый лар ның сез гә ни-нәрсә эш лә гә нен 

хә те ре гез дән чы гар ма гыз. 18 Алар, Ал ла һы дан ку рык мый ча, сез арып хәл сез лән-
гәч, сез гә һө җүм ит те ләр – хәл сез лә неп арт та кал ган бар лык көч сез ке ше лә ре гез не 
үтер де ләр. 19 Раб бы Ал ла гыз би лә мә итеп сез гә би рә се җир гә ки леп, Раб бы Ал ла-
гыз тирә-юньдәге дош ман на ры гыз дан сез гә ты ныч лык бир гәч, ама лы кый лар ның 
исе мен дөнья йө зен нән юк ка чы га ры гыз. Оныт ма гыз мо ны!

Уңышныңберенчеҗимешләренһәмуннанберөлешенкитерүтурында

26 1 Раб бы Ал ла гыз би лә мә итеп би рә се җир гә ки леп ур наш кач, 2 Раб бы Ал ла-
гыз бир гән җир дән ал ган уңы шы гыз ның бе рен че җи меш лә рен ты ры сы гыз га 

са лы гыз да Раб бы Ал ла гыз Үз исе ме өчен сай ла ган урын га ба ры гыз. 3 Шул көн-
нәр дә хез мәт баш кар ган ру ха ни га ки леп: «Раб бы, ант эчеп, бу җир не без гә би рер гә 
ата-бабаларыбызга вәгъ дә ит кән. Бү ген мин Раб бы Ал ла ңа шул җир гә кер гә нем не 
бел де рәм», – дип әй те гез. 4 Ру ха ни, ку лы гыз дан ты рыс ны алып, Раб бы Ал ла гыз-
ның мәз бә хе ал ды на ку яр. 5 Сез исә Раб бы Ал ла гыз кар шын да әй те гез: «Ерак ба бам 
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илги зәр бер сара ми бул ган. Ул бер ни чә ке ше бе лән Ми сыр га ба рып ур наш кан, һәм 
тора-бара аңар дан бө ек, көч ле, күп сан лы ха лык бар лык ка кил гән. 6 Ми сыр лы лар 
исә без гә ка ра та мәр хә мәт сез бул ды лар – кы ер сыт ты лар, авыр эш кә җик те ләр. 
7 Шун нан без Раб бы га, ата-бабаларыбызның Ал ла сы на ял вар дык, һәм Раб бы без-
нең аһ-зарыбызны ишет те, авыр хә ле без не, га зап ла ры быз ны һәм изе лү е без не күр де. 
8 Раб бы без не көчле-кодрәтле ку лы бе лән, дәһ шәт ле вә га җә еп га мәл ләр, могҗиза-
галәмәтләр күр сә теп, Ми сыр дан алып чык ты, 9 би ре гә ки те реп җит кер де, сөт вә бал 
агып тор ган шу шы җир не бир де. 10 Ин де ме нә хә зер мин Си ңа, Раб бы, әле ге җир нең 
уңы шын нан бе рен че җи меш ләр не ки тер дем». Шун нан, Раб бы Ал ла гыз кар шы на 
ты ры сы гыз ны ку еп, сәҗ дә кы лы гыз. 11 Раб бы Ал ла гыз сез гә һәм йор ты гыз га бир гән 
мул лык ка сез ле ви ләр һәм сез нең ара да яшәү че кил ме шәк ләр бе лән бер гә ку а ны гыз.

12 Өчен че ел да, уңыш ның ун нан бер өле шен би рү елын да, туй ган чы аша сын нар 
дип җый ган уңы шы гыз ның ун нан бер өле шен шә һә ре гез дә яшәү че ле ви ләр гә, 
кил ме шәк ләр гә, ятим нәр гә, тол ха тын нар га би ре гез 13 һәм Раб бы Ал ла гыз кар шын-
да әй те гез: «Си нең әмер лә рең не мин боз ма дым, алар ның бер сен дә оныт ма дым, 
Үзең куш кан ча, йор тым нан Си ңа ба гыш лан ган уңы шым ның ун нан бер өле шен 
ле ви ләр гә, кил ме шәк ләр гә, ятим нәр гә һәм тол ха тын нар га бир дем. 14 Бу ри зык тан 
мин кай гы лы ча гым да авыз ит мә дем, пакь лән ми чә аны өй дән алып чык ма дым, 
үле ләр гә дә бир мә дем*. Йа Раб бы Ал лам, сү зе ңә ко лак сал дым, Син куш кан нар-
ның бө те не сен дә үтә дем. 15 Күк тән, Үзең нең из ге то ра гың нан ка ра да Үз хал кың 
Ис ра ил гә һәм, ата-бабаларыбызга вәгъ дә ит кән чә, без гә бир гән, сөт вә бал агып 
тор ган шу шы җир гә фа ти хаң ны күн дер».

БүгенРаббысезнеҮзенеңхалкыдипигъланитте
16 Раб бы Ал ла гыз бү ген сез гә бу канун-кагыйдәләрне үтәр гә ку ша: ка ра гыз аны, 

алар ны бө тен йө рә ге гез, бө тен җа ны гыз бе лән үтә гез. 17 Бү ген сез: «Раб бы – без нең 
Ал ла быз, Аның юлын нан йө рер без, Аның ка гый дә лә рен, әмер лә рен вә ка нун на рын 
үтәп, Аның сү зен нән чык ма быз», – дип бел дер де гез. 18 Бү ген Раб бы, вәгъ дә ит кә нен-
чә, сез не Үзе нең хал кы дип игъ лан ит те, һәм сез Аның бө тен әмер лә рен үтәр гә ти еш. 
19 Аңа дан, хөр мәт вә шөһ рәт ки тер сен өчен, сез не Ул Үзе бар кыл ган баш ка ха лык лар-
дан өс тен ку яр, һәм, вәгъ дә ит кә нен чә, сез Раб бы Ал ла гыз ның из ге хал кы бу лыр сыз.

Раббыканунынязыпкуяргакушу

27 1 Му са бе лән Ис ра ил өл кән нә ре ха лык ка:
– Бү ген мин сез гә бир гән бар ча әмер ләр не тө гәл үтә гез, – ди де. – 2 Үр дүн 

ел га сын ки чеп, Раб бы Ал ла гыз сез гә би рә се җир гә кер гән көн не үк зур таш лар бас-
ты рып ку е гыз һәм алар ны ак шар ла гыз. 3 Үр дүн ел га сын ки чеп, ата-бабаларыгызның 
Раб бы Ал ла сы сез гә би рер гә вәгъ дә ит кән, сөт вә бал агып тор ган җир гә кер гән нән 
соң, шул таш лар га Ка нун ның бө тен сүз лә рен язы гыз. 4 Үр дүн не кич кәч, бү ген мин 
сез гә куш кан ча, ул таш лар ны Эвал та вы на бас ты рып ку е гыз да ак шар ла гыз. 5 Ан-
да Раб бы Ал ла гыз га мәз бәх яса гыз. Аны таш лар дан, ти мер ко рал лар кул лан мый ча 

* 26:14 ...үлеләргәдәбирмәдем.– Мә җү си ләр нең йо ла сы ту ры да сүз ба ра бул са ки рәк. 
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эш лә гез. 6 Раб бы Ал ла гыз ның мәз бә хен шо мар тыл ма ган то таш таш лар дан яса гыз 
һәм шун да Раб бы Ал ла гыз га ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки те ре гез. 7 Та ту лык кор-
бан на рын да шун да ки те ре гез, кор бан итен аша гыз һәм Раб бы Ал ла гыз кар шын да 
ку а ны гыз. 8 Ка нун ның бө тен сүз лә рен аң ла еш лы, ачык итеп таш лар га язы гыз.

Канунныбозучыларга–ләгънәт-каргыш
9 Му са бе лән ле ви ләр дән бул ган ру ха ни лар Ис ра ил хал кы на бо лай ди де ләр:
– Ис ра ил хал кы! Игъ ти бар бе лән тың ла гыз: сез бү ген Раб бы Ал ла гыз ның хал кы 

бул ды гыз. 10 Шу лай итеп, Раб бы Ал ла гыз га буй сы ны гыз, Аның бү ген сез гә иреш-
тер гән бо е рык ла рын, ка гый дә лә рен үтә гез.

11 Му са ул көн не ха лык ка шун дый бо е рык бир де:
12 – Сез Үр дүн не кич кәч, ха лык ка фа ти ха би рер өчен, Ши мун, Ле ви, сЯһү дә, 

Исәс хәр, Йо сыф һәм Бень я мин ыруг ла ры Гә ри зим та вы на ме неп бас сын нар. 13 Ә 
ха лык ка ләгънәт-каргыш әй тер өчен, Ру бин, Гәд, Ашер, Зә бу лун, Дан һәм Нәп та ли 
ыруг ла ры Эвал та вын да ба сып тор сын нар.

14 Ле ви ләр көч ле та выш бе лән бө тен Ис ра ил хал кы на бо лай ди сен нәр:
15 «Уеп яки ко еп пот лар яса ган, аны яше реп тот кан ке ше гә – ләгънәт-каргыш! 
Ос та лар ку лы яса ган мон дый пот лар Раб бы га җи рән геч».
Бө тен ха лык: «Амин!» – дип җа вап бир сен.
16 «Ана сын яки ата сын хөр мәт лә мә гән, алар га кар шы сүз әй т кән ке ше гә – 
ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
17 «Күр ше се нең ызан та шын кү чер гән ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
18 «Су кыр ны юлын нан адаш тыр ган ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
19 «Кил ме шәк не, ятим не яки тол ха тын ны үз хо кук ла рын нан мәх рүм ит кән ке-
ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
20 «Ата сы ның ха ты ны бе лән якын лык кыл ган ке ше гә – ләгънәт-каргыш, чөн ки 
ул үзе нең ата сын хур лый дыр».
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
21 «Нин ди дә бул са хай ван бе лән якын лык кыл ган ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
22 «Бер ту ган кыз кар дә ше, ана сын нан яки ата сын нан ту ган кыз кар дә ше бе лән 
якын лык кыл ган ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
23 «Ха ты ны ның ана сы бе лән якын лык кыл ган ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
24 «Кем не дә бул са яшер тен үтер гән ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
25 «Га еп сез адәм нең җа нын кы яр өчен ак ча ал ган ке ше гә – ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.
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26 «Бу Ка нун ның сүз лә рен үтә мә гән, Ка нун куш кан ча эш лә мә гән ке ше гә – 
ләгънәт-каргыш!»
Бө тен ха лык: «Амин!» – ди сен.

Канунныүтәүчеләргә–фатиха

28 1 Әгәр сез, Раб бы Ал ла гыз ның сү зе нә ко лак са лып, бү ген мин сез гә иреш-
тер гән бө тен әмер лә рен тө гәл үтә сә гез, ул ва кыт та Раб бы Ал ла гыз сез не 

җир дә ге бө тен ха лык лар дан өс тен ку яр. 2 Әгәр Раб бы Ал ла гыз ның сү зе нә ко лак 
сал са гыз, тү бән дә ге фа ти ха лар сез гә ки леп ире шер һәм га мәл гә ашыр.

3 Сез шә һәр дә дә, авыл да да фа ти ха лы бу лыр сыз.
4 Ба ла гыз, җи ре гез нең җи ме ше, эре һәм вак тер ле ге гез нең үр че ме – бо зау лар вә 

бә ти ләр – фа ти ха лы бу лыр.
5 Аш лык ты рыс ла ры гыз, кү әс лә ре гез фа ти ха лы бу лыр.
6 Чы гып кит кән дә дә, кай тып кер гән дә дә фа ти ха лы бу лыр сыз.
7 Сез гә кар шы кү тә рел гән дош ман на ры гыз ны Раб бы җи ңе лер гә мәҗ бүр итәр; 

алар сез гә кар шы бер юл дан кил сә ләр, җи де як ка та ра лып ка чар лар.
8 Раб бы сез нең ам бар ла ры гыз га һәм бар лык эш лә ре гез гә фа ти ха сын би рер. Сез гә 

би рә се җир дә Раб бы Ал ла гыз сез не фа ти ха лы итәр.
9 Раб бы Ал ла гыз ның әмер лә рен үтә сә гез, Аның юлын нан йөр сә гез, бир гән ан-

ты на туг ры ка лып, Ул сез не Үзе нең из ге хал кы итәр. 10 Раб бы сез не «Үз хал кым» 
дип ата ган ны җир йө зен дә ге бар лык ха лык лар бе леп, сез дән кур кып то рыр лар. 
11 Раб бы сез не һәр як тан бә рә кәт ле итәр: ба ла ла ры гыз күп, тер ле ге гез үр чем ле бу-
лыр, ата-бабаларыгызга, ба ла ла ры гыз га би рәм, дип ант ит кән җир ләр нең туф ра гы 
мул уңыш ки те рер. 12 Яң гыр ны җи ре гез гә ва кы тын да яу ды рыр һәм бар ча эше гез гә 
фа ти ха сын би рер өчен, Раб бы сез гә Үзе нең күк хә зи нә сен мул итеп ачар. Сез күп 
ха лык лар га бу рыч ка ак ча би рер сез, ә үзе гез бу рыч ка ал мас сыз. 13 Раб бы Ал ла гыз ның 
бү ген ми нем аша сез гә җит кер гән әмер лә ре нә ко лак са лып, алар ны тө гәл үтә сә гез, 
ас та тү гел, һәр ва кыт өс тә бу лыр сыз: Раб бы сез не кой рык итеп тү гел, ә баш итеп 
то тар. 14 Бү ген мин сез гә бо ер ган нар дан уң га да, сул га да тай пыл мас өчен, баш ка 
илаһ лар ар тын нан ия реп, алар га хез мәт ит мә гез.

Буйсынмаучыларга–ләгънәт
15 Әгәр Раб бы Ал ла гыз ның сү зе нә ко лак сал ма са гыз, бү ген мин сез гә җит кер-

гән бө тен әмер лә рен, ка гый дә лә рен ты ры шып үтә мә сә гез, тү бән дә ге ләгъ нәт ләр 
сез нең өс кә ки леп тө шәр.

16 Шә һәр дә дә, авыл да да сез гә ләгъ нәт тө шәр.
17 Аш лык ты рыс ла ры гыз га, кү әс лә ре гез гә ләгъ нәт тө шәр.
18 Ба ла ла ры гыз га, җи ре гез нең җи ме ше нә, эре һәм вак тер ле ге гез нең үр че ме нә – 

бо зау вә бә ти лә ре гез гә – ләгъ нәт тө шәр.
19 Чы гып кит кән дә дә, кай тып кер гән дә дә сез гә ләгъ нәт тө шәр.
20 Нәр сә ге нә эш лә сә гез дә, кы ры лып, тиз ара да һә лак бул ган чы га ка дәр, Раб бы 

сез гә ләгънәт-каргыш, бор чу, бә хет сез лек ләр җи бә рер. Бо лар сез нең яман эш лә ре гез 
өчен, сез Аны таш ла ган өчен бу лыр. 21 Би ли се җи ре гез дән сез не тә мам юк ит кәнче, 



295

Ка нун 28

Раб бы сез гә ко точ кыч авы ру лар җи бә реп то рыр. 22 Раб бы сез не хәл дән тай ды ра 
тор ган чир, биз гәк, шеш авы руы, көй дер геч эс се лек, ко ры лык һәм кип тер геч җил, 
кү гә рек бе лән за рар лар – сез үл гән че ар ты гыз дан ия реп йө рер алар. 23 Күк сез нең 
баш өс те гез дә ба кыр төс ле кыз ган бу лыр, аяк ас ты гыз да гы җир ти мер ке бек ка ты 
бу лыр. 24 Сез юк ител гән че гә ка дәр, Раб бы яң гыр уры ны на ком яу ды рыр – күк тән 
өс те гез гә ту зан тө шәр.

25 Раб бы сез не дош ман на ры гыз дан җиң де рер; алар га кар шы бер юл дан бар са гыз, 
алар дан җи де як ка та ра лып ка чар сыз. Сез нең бәла-казаларыгызны кү реп, җир йө-
зен дә ге бар лык ха лык лар кур ку га ка лыр лар. 26 Мә ет лә ре гез күк тә ге кош лар га һәм 
җән лек ләр гә азык ка әй лә нер – алар ны ку у чы да бул мас.

27 Раб бы сез не дә ва лап бе те реп бул мый тор ган Ми сыр чу ан на ры, чи җә рә хәт, ку-
тыр һәм кор чаң гы бе лән за рар лар. 28 Раб бы сез не акыл дан яз ды рыр, су кы рай тыр, 
йө рәк өя нә ге бе лән җә фа лар. 29 Су кыр ке ше ка раң гы да кар ма ла нып йөр гән ке бек, 
сез як ты да кар ма ла нып юл эз ләр сез, эш лә ре гез уңыш сыз тә мам ла ныр, сез не һәр-
ва кыт кы ер сы тыр лар, та лар лар, сез не бе рәү дә кай гыр т мас һәм як ла мас.

30 Кыз бе лән ярә ше лер сең – аның бе лән икен че бе рәү якын лык кы лыр; йорт 
са лыр сың – ан да то ра ал мас сың; йө зем бак ча сы утыр тыр сың – җи ме шен авыз итә 
ал мас сың. 31 Күз ал дың да үге зең не су яр лар – итен ашый ал мас сың; күз ал дың да 
ишә гең не та лап алыр лар һәм кай та рып бир мәс ләр. Дош ман нар са рык ла рың ны ку ып 
алып ки тәр ләр – си не бе рәү дә як ла мас. 32 Күз ал дың да угыл ла рың вә кыз ла рың 
чит ха лык лар ара сы на ку ы лыр; көн дә алар ны кө теп, күз лә рең кү гә рер, әм ма яр дәм 
итәр гә кө чең бул мас. 33 Син бел мә гән ха лык җи рең нең җи меш лә рен, эш лә гә нең не 
ашар, ә си не һәр ва кыт кы ер сы тыр лар һәм җә фа лар лар гы на. 34 Күз лә рең күр гән нән 
акы лың нан язар сың. 35 Дә ва лап бул мый тор ган чу ан нар бе лән Раб бы бот ла рың ны, 
тез лә рең не җә фа лар – алар си не баш тү бәң нән алып аяк та ба ны ңа ка дәр кап лар.

36 Раб бы сез не һәм үзе гез куй ган пат ша гыз ны сез дә, ата-бабаларыгыз да бел-
мә гән ха лык ка ил теп тап шы рыр, һәм сез шун да агач тан, таш тан ясал ган баш ка 
илаһ лар га хез мәт итәр сез. 37 Раб бы сез не та рат кан бар лык ха лык лар ара сын да сез 
тел дән төш ми тор ган, ко точ кыч бер адәм мәс хә рә се бу лыр сыз.

38 Кыр ла ры гыз да аш лык ны күп итеп чә чәр сез, лә кин са ран ча аша ган га, уңыш-
ны аз җы яр сыз. 39 Йө зем ку ак ла ры утыр тыр сыз, алар ны эш кәр тер сез, лә кин, корт 
аша ган га, йө зе мен җыя, шә ра бын эчә ал мас сыз. 40 Сез нең бө тен җи ре гез дә зәй түн 
агач ла ры үсәр, лә кин зәй тү не гез җир гә ко ел ган га, үзе гез не май лау өчен зәй түн 
ма е гыз бул мас. 41 Угыл ла ры гыз, кыз ла ры гыз бу лыр, лә кин әсир ител гән гә, алар 
яны гыз да кал мас. 42 Җи ре гез дә ге бар ча агач лар ны һәм җи меш ләр не са ран ча кы-
рыр. 43 Ара гыз да гы кил ме шәк ләр һа ман сез дән юга ры кү тә ре лер, ә сез һа ман тү бән 
тө шәр сез. 44 Алар сез гә бу рыч ка би реп то рыр лар, ә сез бу рыч ка би рә ал мас сыз; 
алар – баш, ә сез кой рык бу лыр сыз.

45 Раб бы Ал ла гыз ның сү зе нә ко лак сал ма ган, Аның сез гә бир гән әмер-кагыйдәләрен 
үтә мә гән өчен, шу шы бө тен ләгъ нәт ләр ба шы гыз га тө шәр, сез не һә ла кәт кә ки-
тер гән че эзәр лек ләр. 46 Һәм бу сез гә дә, нә сел ва рис ла ры гыз га да го мер лек ка ра 
там га, бер бил ге бу лыр. 47 Бул ган мул лык ка чын йө рәк тән шат ла нып, ку а нып, 
Раб бы Ал ла гыз га хез мәт ит мә гән гә кү рә, 48 Раб бы му е ны гыз га ти мер ка мыт асар, 
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һәм сез, әҗә ле гез җит кән че, ри зык ка, су га, кием-салымга мох таҗ лык ки че реп, 
дош ман нар га хез мәт итәр сез.

49 Раб бы сез нең өс кә җир чи тен нән, ерак тан бер ха лык ны ки те рер. Сез те лен дә 
аң ла ма ган бу ха лык, бөр кет ке бек, өс те гез гә ябы ры лыр. 50 Бу ха лык рә хим сез дер: 
ни олы ны хөр мәт ит мәс, ни ке че не кыз ган мас. 51 Сез не тә мам бөл де реп бе тер гән-
че, алар яшь тер ле ге гез не, җи ре гез нең уңы шын ашар. Алар сез гә ни аш лык, ни 
шә раб, ни май, ни сы ер бе лән са рык ла ры гыз ның үр че мен кал дыр мас, һәм сез һә-
лак бу лыр сыз. 52 Җи ре гез дә ге бар лык шә һәр ләр нең сез ыша нып тор ган би ек һәм 
нык лы ди вар ла ры җи ме рел гән че, алар сез не һа ман кыс рык лый би рер ләр – Раб бы 
Ал ла гыз би рә се җир дә ге бар лык шә һәр ләр дә сез не ка ма лыш та то тар лар. 53 Дош-
ма ны гыз ның камау-кысулары шун дый авыр бу лыр ки, сез үз ба ла ла ры гыз ны – 
Раб бы Ал ла гыз бир гән угыл-кызларыгызны ашар сыз. 54 Сез нең ара да иң йом шак, 
иң ягым лы са нал ган ир дә үзе нең кар дә ше нә, сөй гән ха ты ны на, әле исән кал ган 
ба ла ла ры на рә хим сез күз бе лән ка рар. 55 Үз ба ла ла ры ның итен аша ган да, ул һич-
кем бе лән бү леш мәс, чөн ки дош ман шә һәр лә ре гез не ка ма лыш та тот кан чак та, 
шул авыр ва кыт та ашар дай һич ни кал мас. 56 Сез нең ара да иң йом шак, иң ягым лы, 
җир гә ка ты ба сып йө рер гә дә ку рык кан ха тын үзе нең сөй гән ире нә, угыл-кызына 
рә хим сез күз бе лән ка рар. 57 Яңа ту ган ба ла сын да, соң гы лы гын да ул бер кем гә 
бир мәс – дош ман шә һәр лә ре гез не ка ма лыш та тот кан чак та, шул авыр ва кыт та 
ач лык тан ул үзе ге нә яше реп ашар.

58 Әгәр шу шы ки тап та языл ган Ка нун ның бө тен сүз лә рен тө гәл үтә мә сә гез һәм 
Раб бы Ал ла гыз ның дәһ шәт ле, шөһ рәт ле исе мен хөр мәт лә мә сә гез, 59 Раб бы сез гә 
һәм нә сел ва рис ла ры гыз га шак ка тар лык, бетмәс-төкәнмәс бәла-казалар, озак ка 
су зыл ган ко точ кыч авы ру лар җи бә рер. 60 Сез Ми сыр да күр гән һәм сез нең ко ты гыз-
ны ал ган бө тен авы ру лар ны Ул сез гә җи бә рер, һәм шул авы ру лар сез гә ябы ры лыр. 
61 Раб бы сез нең өс кә хәт та шу шы Ка нун ки та бын да языл ма ган бар лык авы ру лар ны 
вә бәла-казаларны җи бә рер, һәм сез һә лак бу лыр сыз. 62 Элек сез күк тә ге йол дыз лар 
са нын ча күп бул са гыз да, бик азы гыз гы на исән ка лыр, чөн ки сез Раб бы Ал ла гыз-
ны тың ла ма ды гыз. 63 Раб бы сез не ишәйт кән дә, сез гә иге лек ләр кыл ган да ни чек 
ку ан са, сез не һә лак ит кән дә, кыр ган да да нәкъ шу лай ку а ныр. Би ли се җи ре гез дән 
дә сез со ңын нан сө ре лер сез.

64 Раб бы сез не җир нең бер кы ры ен нан икен че кы ры е на ка дәр, чит ха лык лар 
ара сы на та ра тыр, сез ан да ни үзе гез, ни ата-бабаларыгыз бел мә гән, агач тан һәм 
таш тан ясал ган баш ка илаһ лар га та бы ныр сыз. 65 Әм ма бу ха лык лар ара сын да да 
үзе гез гә ты ныч лык та ба ал мас сыз, сез гә ан да ты ныч урын бул мас; Раб бы сез гә ан-
да кур ку дан кал ты рап тор ган йө рәк, са гыш ту лы өмет сез күз ләр һәм кү ңел әр нүе 
би рер. 66 Тор мы шы гыз һәр ва кыт кур кы ныч ас тын да бу лыр: кур ку дан кө не гез не 
дә, тө не гез не дә кал ты ра нып үт кә рер сез; ал да гы көн гә ыша ны чы гыз бе тәр сез нең. 
67 Йө рә ге гез не чор нап ал ган кур ку дан һәм үз күз лә ре гез бе лән күр гән нәр дән сез ир-
тән: «Кич җит сен иде!», ә ки чен: «Таң ат сын иде!» – ди яр сез. 68 Мин сез гә: «Мон нан 
ары бу юл ны күр мәс сез!» – дип әй т кән юл дан Раб бы сез не ко раб та Ми сыр га ки ре 
кай та рыр; ан да дош ман на ры гыз га кол ир вә кол ха тын бу лып са ты лыр га те лә сә гез 
дә, сез не алу чы та был мас.
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РаббыныңМәабҗирендәКилешүнеяңартуы

29 1 Ис ра ил хал кы бе лән Хо реб та вын да тө зе гән ки ле шү гә өс тә мә бу ла рак, 
Раб бы Му са га Мә аб җи рен дә дә ки ле шү тө зер гә әмер ит те. 2-3 Му са, бө тен 

Ис ра ил хал кын җы еп, шу шы ки ле шү нең шарт ла рын иреш тер де:
– Ми сыр фир га ве не нә, аның бө тен хез мәт че лә ре нә һәм җи ре нә Раб бы ның нәр сә 

эш лә гә нен, бу зур бәла-казаларны һәм га җә еп могҗиза-галәмәтләрне сез үз күз лә-
ре гез бе лән күр де гез. 4 Әм ма бү ген ге көн гә ка дәр Раб бы сез гә аң лар дай акыл, кү рә 
тор ган күз, ишет ми тор ган ко лак бир мә де.

5 «Кы рык ел буе Мин, Раб бы, сез не чүл буй лап йөрт тем, тик сез нең өс ки е ме гез 
дә, аяк ки е ме гез дә туз ма ды. 6 Сез ик мәк аша ма ды гыз, шә раб та, исер т кеч эчем лек 
тә эч мә де гез. Мин сез нең Раб бы Ал ла гыз икән не сез бел сен өчен шу лай эш лә дем».

7 Бу урын га кил гәч, без нең бе лән су гы шыр га Хиш бун пат ша сы Си хон һәм Ба шан 
пат ша сы Ог чык ты лар, лә кин без алар ны тар-мар ит тек. 8 Без, алар ның җир лә рен 
алып, Ру бин, Гәд ыру гы на һәм Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы на би лә мә итеп 
бир дек. 9 Бу ки ле шү нең шарт ла рын тө гәл үтә гез; шу лай ит сә гез, һәр эше гез уң бу лыр.

10-11 Ыруг баш лык ла ры гыз, өл кән нә ре гез, җи тәк че лә ре гез, Ис ра ил нең бар лык 
ир лә ре, ба ла ла ры гыз, ха тын на ры гыз, ара гыз да яшәү че кил ме шәк ләр һәм утын 
яру дан су та шу га ка дәр бө тен эше гез не баш ка ру чы лар – һәм мә гез дә бү ген Раб бы 
Ал ла гыз кар шын да ба сып то ра сыз. 12 Раб бы Ал ла гыз ның бү ген сез нең бе лән тө зе я-
чәк ан т лы ки ле шү ен ка бул итәр өчен, сез ба ры гыз да би ре дә ба сып то ра сыз. 13 Сез гә 
әй т кән чә һәм ата-бабаларыгыз Иб ра һим га, Ис хак ка һәм Ягъ куб ка вәгъ дә ит кән чә, 
шу шы Ки ле шү бу ен ча, Ул сез не Үз хал кы дип, ә Үзен сез нең Ал ла гыз дип игъ лан 
итәр. 14-15 Ант ла шып тө зе гән бу ки ле шү не Ул сез нең бе лән – би ре дә Раб бы Ал ла быз 
кар шын да тор ган нар бе лән ге нә тү гел, ә бәл ки ки лә чәк бу ын нар бе лән дә бер ке тә.

16 Сез бит Ми сыр җи рен дә ни чек яшә гә не без не, би ре гә кил гән дә баш ка ха лык-
лар ның ил лә ре аша ни чек үт кә не без не бе лә сез. 17 Алар ның агач тан, таш тан, кө меш 
һәм ал тын нан ясал ган җи рән геч сын на рын күр де гез. 18 Бү ген сез нең ара да шул 
ха лык лар ның илаһ ла ры на хез мәт итәр өчен кү ңе ле бе лән Раб бы Ал ла быз дан чит-
кә бо рыл ган ир яки ха тын, гаи лә яки ыруг бул ма сын. Ан дый ке ше ләр агу лы әрем 
үс те рү че та мыр ке бек бу лыр лар иде. 19 Бу ки ле шү дә ге сүз ләр не ише теп тә, шун дый 
ке ше ләр, кәп рә еп: «Үзем чә йө рү гә ка ра мас тан, ми ңа кур кы ныч яна мый», – дип 
уй лар лар, лә кин алар баш ка лар га да, үз лә ре нә дә афәт ки те рер ләр. 20 Раб бы ан дый 
ке ше ләр не га фу ит мәс – алар га Раб бы ның нәф рә те һәм яр суы ка бы ныр; бу ки тап та 
языл ган ләгънәт-каргышлар алар ба шы на тө шәр, Раб бы алар ның исем нә рен җир 
йө зен нән юк итәр. 21 Раб бы алар ны бар лык Ис ра ил ыруг ла рын нан ае рып алыр да 
шу шы Ка нун ки та бын да языл ган ки ле шү дә ге бө тен ләгънәт-каргышларны алар 
өс те нә яу ды рыр.

22 Ки лә чәк бу ын, сез дән ту а чак ба ла лар һәм ерак ил ләр дән кил гән ке ше ләр 
Раб бы ның бу җир гә нин ди авы ру лар һәм бәла-казалар җи бәр гә нен кү рер: 23 бө-
тен тирә-як кү керт һәм тоз ян ды рып бе тер гән буш лык ка әй лә нер – ан да бер ни 
чәч мәс ләр дә, бер нин ди үсем лек ти ше леп чы гып үс мәс тә. Ул җир ләр Раб бы яр-
су ын нан һә лак бул ган Сә дүм, Га му ра, Ад ма һәм Сәбоим шә һәр лә ре ке бек бу лыр. 



298

Ка нун 29 , 30

24 Халыклар: «Ни өчен Раб бы бу җир не шу лай эш ләт те икән? Ни гә Ул шу лай ачу лан-
ган икән?» – дип со рар лар. 25 Җа вап мон дый бу лыр: «Бу ха лык ны Ми сыр җи рен нән 
алып чык кан да, Раб бы, ата-бабаларының Ал ла сы, алар бе лән ки ле шү тө зе гән иде, 
ә алар ул ки ле шү не оныт ты. 26 Алар үз лә ре бел мә гән, Раб бы алар га бил ге лә мә гән 
баш ка илаһ лар га та бы на һәм сәҗ дә кы ла баш ла ды лар. 27 Шу ның өчен Раб бы ның 
бу җир гә нык ачуы чык ты, һәм Ул аның өс те нә бу ки тап та языл ган бө тен ләгънәт-
каргышларны юнәлт те. 28 Раб бы алар га бик ка ты ачу ла нып, ярсып-нәфрәтләнеп, 
алар ны яшә гән җир лә рен нән ку ып җи бәр де, баш ка урын га сөр де; һәм алар хә зер 
дә шун да го мер ки че рә».

29 Яше рен бул га ны – Раб бы Ал ла быз ны кы, ә ачык бул га ны, без бу Ка нун ның 
бө тен сүз лә рен үтә сен өчен, – го мер лек кә без не ке һәм без нең ба ла лар ны кы.

Раббыгаәйләнепкайтыргачакыру

30 1 Мин сез гә сай лар га тәкъ дим ит кән фа ти ха яки ләгънәт-каргыш тор-
мы шы гыз да га мәл гә аш кан нан соң, Раб бы Ал ла гыз сез не чит ха лык лар 

ара сы на си беп та ра тыр, һәм сез, шун да яшә гән дә, шу лар ту рын да уй лый баш-
лар сыз. 2 Угыл ла ры гыз бе лән бер гә Раб бы Ал ла гыз га әй лә неп кай тып, бү ген мин 
сез гә куш кан ча, бө тен йө рә ге гез, бө тен җа ны гыз бе лән Аның сүз лә рен үтә сә гез, 
3 Раб бы Ал ла гыз сез нең яз мы шы гыз ны үз гәр тер, шәф кать күр сә теп, Үзе та ра тып 
җи бәр гән як лар дан – баш ка ха лык лар ара сын нан җы еп алыр. 4 Хәт та җир чи те нә 
ка дәр та рал ган бул са гыз да, Раб бы Ал ла гыз сез не ки ре җы еп алыр. 5 Раб бы Ал ла-
гыз сез не ата-бабаларыгыз җи ре нә ки те рер, һәм сез шул җир ләр не би ләр сез; Ул 
сез не ата-бабаларыгызга ка ра ган да да ба е рак, иш ле рәк итәр. 6 Сез Раб бы ны бө-
тен йө рә ге гез бе лән ярат сын һәм исән-имин яшә сен өчен, Раб бы Ал ла гыз сез нең 
һәм нә сел ва рис ла ры гыз ның йө рә ген сөн нәт ләр. 7 Шул чак Раб бы Ал ла гыз бө тен 
бу ләгънәт-каргышларны сез не эзәр лек ләү че һәм кү рәл мау чы дош ман на ры гыз га 
юнәл тер, 8 ә сез, ки ре кай тып, Раб бы гыз ның сүз лә ре нә ко лак са лыр сыз һәм Аның 
бү ген ми нем аша сез гә җит кер гән бө тен әмер лә рен үтәр сез. 9-10 Раб бы Ал ла гыз 
һәм мә эше гез не уңыш лы итәр, ба ла ла ры гыз күп, тер ле ге гез үр чем ле, җи ре гез нең 
җи ме ше мул бу лыр; Раб бы Ал ла гыз ның сүз лә рен тың лап, Аның шу шы Ка нун ки-
та бын да языл ган әмер лә рен һәм ка гый дә лә рен үтәп, Аңа бө тен йө рә ге гез, бө тен 
җа ны гыз бе лән бо рыл са гыз, Раб бы, ата-бабаларыгыз өчен шат лан ган ке бек, сез нең 
өчен шат ла на чак һәм сез гә иге лек ләр кы ла чак.

Тормышнысайлагыз
11 Бү ген мин сез гә җит кер гән шу шы әмер сез нең өчен ар тык чи тен һәм үти ал-

мас лык тү гел. 12 «Без нең өчен бе рәр се күк кә мен сен иде дә, ул әмер не без гә алып 
тө шеп күр сәт сен иде, ә без аны үтәр идек», – дип әй тер гә күк тә тү гел ул. 13 «Без нең 
өчен бе рәр се диң гез аръ я гы на бар сын иде дә, ул әмер не без гә алып кай тып күр сәт-
сен иде, ә без аны үтәр идек», – дип әй тер гә диң гез аръ я гын да тү гел ул. 14 Бу әмер 
якын да гы на: сез аны үти ал сын өчен, те ле гез дә вә кү ңе ле гез дә ул.

15 Ме нә мин бү ген сез гә яшәү бе лән ях шы лык ны яки үлем бе лән яман лык ны сай-
лар га тәкъ дим итәм. 16 Бү ген мин сез гә әй т кән нәр не – Раб бы Ал ла гыз кушканнар ны 
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үтә сә гез, Раб бы Ал ла гыз ны ярат са гыз, Аның юлын нан йө реп, әмер лә рен, ка гый-
дә лә рен вә ка нун на рын үтә сә гез, Раб бы Ал ла гыз фа ти ха сы бе лән үзе гез би ли се 
җир дә яшәр сез һәм күп сан лы бу лыр сыз. 17 Әгәр ин де йө рә ге гез бе лән Раб бы дан 
чит лә шеп, аны тың ла ма са гыз, адаш са гыз, баш ка илаһ лар га сәҗ дә кы лып, алар га 
та бы на баш ла са гыз, – 18 мин сез не хә зер ки сә теп ку ям! – сез һә лак бу лыр сыз, Үр дүн 
аръ я гын да би ли се җи ре гез дә озак яши ал мас сыз. 19 Мин бү ген, күк бе лән җир не 
ша һит лык ка ча кы рып, сез гә яшәү яки үлем, фа ти ха яки ләгънәт-каргыш сай лар га 
тәкъ дим итәм. Үзе гез нең һәм нә сел ва рис ла ры гыз ның яшә вен те лә сә гез, тор мыш ны 
сай ла гыз. 20 Раб бы Ал ла гыз ны яра ты гыз, Аның сүз лә рен тың ла гыз, Аңа сы е ны гыз. 
Шу лай ит сә гез, Раб бы ата-бабаларыгыз Иб ра һим га, Ис хак ка һәм Ягъ куб ка би рер гә 
ант ит кән җир дә яшәр сез һәм озын го мер ки че рер сез.

Ешуа–Мусаныңдәвамчысы

31 1 Бө тен Ис ра ил хал кы на шу шы сүз ләр не җит кер гән нән соң, Му са 2 бо лай 
дип дә вам ит те:

– Ми ңа хә зер йөз егер ме яшь. Мин ин де сез не үз ар тым нан ияр теп алып ба ра 
ал мам. Раб бы ми ңа: «Син Үр дүн ел га сын кич мәс сең» – ди гән иде. 3 Раб бы Ал ла гыз 
Үзе, ал ды гыз дан ба рып, ан да гы ха лык лар ны юк итәр, һәм сез алар ның җи рен алыр-
сыз. Раб бы әй т кән чә, ел га аша ан да сез не Ешуа алып чы гар. 4 Раб бы амо ри ләр нең 
пат ша ла рын – Си хон ны һәм Ог ны – җир лә ре бе лән бер гә ни чек юк ка чы гар ган 
бул са, бу ха лык лар га да шу ны эш ләр. 5 Раб бы алар ны сез нең кул га тап шы рыр, һәм 
сез алар га мин куш кан ны эш ләр гә ти еш бу лыр сыз. 6 Нык һәм кыю бу лы гыз, алар-
дан ку рык ма гыз, ко ты гыз алы нып кау шап кал ма гыз, чөн ки Раб бы Ал ла гыз Үзе 
сез нең бе лән ба ра – Ул сез не ял гыз кал дыр мас, таш лап кит мәс.

7 Му са Ешу а ны ча кы рып ал ды һәм бө тен Ис ра ил хал кы ал дын да аңа әйт те:
– Нык һәм кыю бул, чөн ки бу ха лык ны Раб бы алар ның ата-бабаларына: «Ба-

ла ла ры гыз га би рәм», – дип ант ит кән җир гә син алып ба рыр сың, бу җир не алар га 
би лә мә итеп бү леп би рер сең. 8 Раб бы Үзе си нең ал дан ба рыр, янә шәң дә бу лыр; Ул 
си не таш лап кал дыр мас. Ку рык ма һәм бор чыл ма!

Раббыкануныныңкайчанукылыргатиешлегетурында
9 Шу шы Ка нун ны яз ган нан соң, Му са аны Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын кү тә реп 

йөр тү че ле ви ләр дән бул ган ру ха ни лар га һәм Ис ра ил өл кән нә ре нә бир де. 10 Му са 
алар га бо лай ди де:

– Һәр җи ден че ел да, бу рыч лар ны ки че рү елын да, Ча тыр лар бәй рә мен дә, 11 Раб бы 
Ал ла гыз сай ла ган урын га, Раб бы Ал ла гыз кар шы на бар лык Ис ра ил хал кы җы ел гач, 
бу Ка нун ны бө тен Ис ра ил ал дын да һәр кем ише тер лек итеп кыч кы рып укы гыз. 
12 Бу Ка нун ны тың ла сын, Раб бы Ал ла гыз дан кур кып, Аны хөр мәт ләр гә өй рән сен 
һәм Ка нун ның бар лык сүз лә рен ты ры шып үтә сен өчен, бө тен ха лык ны – ир ләр не, 
ха тын нар ны, ба ла лар ны, шу лай ук ара гыз да яшәү че кил ме шәк ләр не дә җы е гыз. 
13 Сез Үр дүн не ки чеп би ләп ал ган җир дә яшә гән дә, шу шы ха лык ның Ка нун ны 
бел мә гән ба ла ла ры тың лар лар һәм, Раб бы Ал ла гыз дан бө тен го мер лә ре буе кур кып, 
Аны хөр мәт ләр гә өй рә нер ләр.
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Мусагабирелгәнсоңгыкиңәшләр
14 Раб бы Му са га әйт те:
– Үләр ва кы тың якын ла ша. Ешу а ны ча кы рып ки тер һәм аның бе лән бер гә сОч-

ра шу ча ты ры на кер. Мин аңа күр сәт мә ләр би рер мен.
Му са да, Ешуа да Оч ра шу ча ты ры на кер де ләр. 15 Раб бы бо лыт ба га на сы эчен дә, 

Оч ра шу ча ты ры ал дын да пәй да бул ды.
16 Раб бы Му са га әйт те:
– Син, үлеп, ата-бабаларың яны на ки тү гә, бу ха лык, Ми ңа туг ры лык сак ла-

мый ча, ба ра сы җи рен дә ге илаһ лар га та бы ныр, Ми не таш лар һәм Мин алар бе лән 
тө зе гән ки ле шү не бо зар. 17 Ул көн не Ми нем яр су ым куз га лыр, һәм Мин алар ны 
таш лар мын. Үз лә рен нән йөз чө ер гәч, алар юк ка чы гар лар, баш ла ры на күп ке нә 
бәла-казалар, кай гы лар ки лер. Шун да алар: «Бу бә ла ләр без гә яны быз да Ал ла быз 
бул ма ган га кил гән дер», – дип әй тер ләр. 18 Чит илаһ лар га ияр гән өчен, шун дый 
явыз лык кыл ган өчен, ул көн не Мин алар дан һич шик сез ваз ки чәр мен.

19 Шу лай итеп, бу җыр ны язып ал да ис ра и ли ләр дән җыр лат; бу җыр ис ра и ли ләр-
гә кар шы Ми нем ша һи тым бу лып тор сын өчен, алар дан ка бат лат. 20 Мин, ант эчеп, 
ата-бабаларына вәгъ дә ит кән, сөт вә бал агып тор ган җир гә шу шы ха лык ны ки те реп 
җит кер гәч, алар туй ган чы ашап си ме рер ләр дә баш ка илаһ лар га бо ры лыр лар һәм 
алар га хез мәт итә баш лар лар, Ми нем бе лән тө зе гән ки ле шү не бо зып, Ми не ки ре 
ка гар лар. 21 Ә ко точ кыч бә ла ләр кил гәч, алар ның нә сел ва рис ла ры бу җыр ны оныт-
ма ган га кү рә, әле ге җыр алар га кар шы ша һит бу лып то рыр. Үз лә ре нә би рер гә ант 
ит кән җир гә ки тер гән че үк, уй ла ры ның кай сы як ка аву ын Мин ин де бе леп то рам.

22 Му са шул көн не үк бу җыр ны, язып алып, ис ра и ли ләр гә өй рәт те. 23 Нун уг лы 
Ешу а га Раб бы мон дый әмер бир де:

– Нык һәм кыю бул, чөн ки Мин: «Сез гә би рер мен», – дип ант ит кән җир гә ис-
ра и ли ләр не син алып ба рыр сың. Мин си нең янә шәң дә бу лыр мын.

24 Му са әле ге Ка нун ның бар лык сүз лә рен ахы ры на ча язып куй ды да 25 Раб бы ның 
Ки ле шү сан ды гын кү тә реп йөр тү че ле ви ләр гә бо лай ди де:

26 – Бу Ка нун ки та бын Раб бы Ал ла гыз ның Ки ле шү сан ды гы на са лы гыз, ул 
ан да сез гә кар шы ша һит бу лып тор сын. 27 Чөн ки мин сез нең нин ди тис кә ре һәм 
фет нә чел икә не гез не бе ләм. Әле мин сез нең ара да чак та, ме нә хә зер дә сез Раб бы-
га буй сын мый сыз; ә мин үл гәч, нәр сә бу лыр?! 28 Ми нем яны ма ыруг ла ры гыз ның 
бар лык өл кән нә рен, җи тәк че лә рен җы е гыз. Мин бу сүз ләр не алар ише тер лек итеп 
әй тер мен һәм күк бе лән җир не ша һит лык ка ча кы рыр мын. 29 Чөн ки бе ләм: үле-
мем нән соң сез, бо зык лык ка би ре леп, мин күр сәт кән юл дан чит кә тай пы лыр сыз. 
Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Аның ачу ын чы гар ган өчен, 
ки лә чәк тә сез не бәла-казалар кө тә.

Мусаныңҗыры
30 Җы ел ган бө тен Ис ра ил хал кы ише тер лек итеп, Му са бу җыр ны баш тан алып 

ахы ры на ка дәр әй теп бир де:
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32 1 «Мин сөй лә я чәк мен – тың ла, күк!
Ми нем сүз лә рем не тың ла, җир!

2 Нә сый хә тем яң гыр ке бек яу сын,
яшел лек кә ир тән ге чык ке бек,
ләй сән яң гыр ке бек төш сен сүз лә рем,
үлән нәр гә ко еп яу ган яң гыр ке бек төш сен.

3 Раб бы исе мен игъ лан итәм –
Ал ла быз ның бө ек ле ген дан ла гыз!

4 Ул – кыя; Аның эш лә ре ка мил,
бө тен юл ла ры га дел.
Ал ла һы туг ры лык лы, ял ган юк Аңар да;
Ул га дел һәм хак.

5 Бу ки ре һәм аз гын бу ын
Аның ал дын да бо зык лык ка би рел де –
хур лык ка кал ган бу ке ше ләр*
ин де Аның ба ла ла ры тү гел.

6 Раб бы га сез шу лай җа вап би рә сез ме,
уй лый бел ми тор ган аң сыз ха лык?!
Сез не бар ит кән Ата гыз тү гел ме ни Ул?!
Сез не ха лык бу ла рак Ул бар кыл ма ды мы ни?!

7 Бо рын гы да кал ган көн нәр не исе гез гә тө ше ре гез,
элек ке ге ел лар ту рын да уй ла гыз –
ата ла ры гыз ның аң ла ту ын, өл кән нәр нең сөй лә вен үте не гез.

8 Ал ла һы Тә га лә ке ше лек дөнь я сын бүл гән дә,
ха лык лар га би лә мә гә җир бир гән дә,
ха лык лар ның чик лә рен күк ия лә ре нең* са ны бу ен ча бил ге лә де.

9 Раб бы ның өле ше – Аның хал кы,
Ягъ куб нә се ле – Аның би лә мә се дер.

10 Ул алар ны буш, ке ше ая гы бас ма ган чүл дә тап ты;
алар ны ка ра ды, кай гырт ты,
күз ка ра сы дай сак ла ды.

11 Оя сын сак лап очып йөр гән,
ка нат ла рын җә еп,
кош чык ла рын кау рый ла рын да йөр т кән бөр кет ке бек,

* 32:5 ...хурлыккакалганбукешеләр...– Әле ге кат лау лы урын ны тәр җе мә итү нең бер мөм кин ле ге. 
* 32:8 ...күкияләренең...– Кай бер чы га нак лар да шу лай би рел гән. Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә 
исә: «Ис ра ил угыл ла ры ның». 
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12 Раб бы Үз хал кын шу лай йөрт те –
Аның янын да баш ка ал ла бул ма ды.

13 Ул алар ны тау лы ил не яу лап алыр га ки тер де,
кыр лар да гы уңыш ны ашат ты,
таш тан – бал, кыя таш тан зәй түн мае агы зып тук лан дыр ды,

14 сы ер мае һәм са рык сө те,
бә рән нәр нең, кә җә ләр нең,
Ба шан са рык ла ры ның эч мае бе лән,
өл гер гән тук бо дай бе лән тук лан дыр ды,
шә раб – йө зем ку а гы ның ка нын эчерт те.

15 Ешу рун* ка ба рын ды, буй сын мый баш ла ды,
кө рәй де, юа най ды, си мер де;
үзен бар ит кән Ал ла һы ны таш ла ды,
үзен кот ка ру чы Кы я дан баш тарт ты;

16 баш ка илаһ лар га та бы нып,
Аның көн че ле ген куз гат ты,
җи рән геч эш лә ре бе лән Аны яр сыт ты.

17 Ал ла һы га тү гел, ә җен нәр гә,
үзе бел мә гән илаһ лар га,
ата-бабаларыгыз ис кә дә ал ма ган,
күп тән тү гел чит тән ки леп кер гән
яңа илаһ лар га кор бан нар ки тер де.

18 Әй Ешу рун, үзең не ту дыр ган Кы я ны оныт тың син,
үзең не бар ит кән Ал ла һы ны исең нән чы гар дың.

19 Бу хәл не күр гәч, Раб бы ның ачуы чык ты,
һәм Ул Үз угыл ла рын нан һәм кыз ла рын нан баш тарт ты;

20 Ул әйт те: „Алар дан йөз чө е рер мен дә
ахыр да үз лә ре нә нәр сә бу ла сын кү рер мен.
Алар бит сат лык бу ын,
ыша ныч сыз ба ла лар.

21 Ял ган ал ла лар га та бы нып, көн че ле гем не куз гат ты лар,
пот-сыннары бе лән ачу ым ны ки тер де ләр.
Мин дә алар ны ха лык дип са нал ма ган нар бе лән көн ләш те рер мен,
то ма на бер ха лык бе лән ачу ла рын ки те рер мен.

22 Яр су ым нан ут ка бы ныр,
һәм шул ут, ян ды рып,
сүле ләр дө нья сы на ка дәр җи тәр;
шул ут җир не һәм аның уңы шын кы рып,

* 32:15 Ешурун– яһүд чә «туг ры» мәгъ нә сен дә; би ре дә Ис ра ил нең шигъ ри ку ша ма ты бу ла рак 
кул ла ны ла. 
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тау лар ның ни гез лә рен ян ды рып бе те рер.
23 Алар га Мин бер-бер арт лы бәла-казалар җи бә рер мен,

бө тен ук ла рым ны алар га атып бе те рер мен.
24 Алар ач лык тан җә фа чи гәр ләр;

ко точ кыч авы ру лар, үләт зәх мә те алар ны юк ка чы га рыр.
Мин алар өс те нә кыр гый җан вар лар,
ча га тор ган агу лы елан нар җи бә рер мен.

25 Ба ла ла ры урам да кы лыч тан кы ры лыр,
ә үз лә ре өй лә рен дә кал ты рап уты рыр.
Үс мер егет, үс мер кыз ны да,
им чәк ба ла сын, чал чәч ле кар т ны да
үлем үзен нән кал дыр мас.

26 Алар ны та ра тып, ке ше ләр хә те рен нән
хәт та исем нә рен җуй ды рыр мын,
дип әй тер идем дә,

27 әм ма дош ман на ры, кәп рә еп:
‘Бу эш не Раб бы тү гел,
ә без нең код рәт ле ку лы быз эш лә де’, –
дип мак тан ма сын нар өчен, ки ре уй ла дым.

28 Алар – аң сыз ха лык,
алар да уй лау сә лә те юк.

29 Әгәр акыл ла ры бул са, мо ны аң лар лар,
ахыр да үз лә ре нә нәр сә бу ла сын тө ше нер ләр иде“.

30 Әгәр Ис ра ил нең Кы я сы Үз хал кын нан йөз чөермәсә,
Раб бы ла ры алар ны дош ман на ры на тап шыр ма са,
ни чек ин де бер ке ше мең ке ше не куа ал сын,
ике ке ше ун мең ке ше не ка чыр сын?!

31 Чөн ки дош ман ның кы я сы
без нең Кыя ке бек тү гел –
алар мо ны үз лә ре дә бе лә.

32 Дош ман нар ның йө зе ме – Сә дүм ку а гын да,
Га му ра кыр ла рын да үс кән;
алар ның җи ме ше агу лы,
йө зем тәл гәш лә ре ачы.

33 Шә раб ла ры – елан агуы,
ка ра елан ның үте рә тор ган агуы.

34 „Хә зи нә сак ла гыч ла рым да мө һер ас тын да
ме нә нәр сә ләр яше реп то там Мин!

35 Аяк ла ры кал ты рар ва кыт җит кәч,
дош ман нар дан Мин үчем не алыр мын,
ти еш ле сен кай та рып би рер мен;
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алар ның һә ла кәт көн нә ре ин де якын,
алар га ди гән афәт тиз ки лер“.

36 Үз хал кы ның көч сез лә нү ен һәм һич кем нең –
ирек ле нең дә, ирек сез нең дә кал ма вын күр гәч,
Раб бы алар ны кыз га ныр, Үз кол ла рын як лар.

37 Раб бы шул ча гын да әй тер:
„Кай да сез нең илаһ ла ры гыз,
сез сы е ныр га урын эз лә гән кы я гыз,

38 кор бан на ры гыз ның ма ен ашау чы,
бү ләк кә ки те рел гән шә ра бы гыз ны эчү че илаһ лар? –
Кү тә ре леп, алар кил сен сез гә яр дәм гә,
як лау чы гыз алар бул сын!

39 Ин де кү ре гез: Мин – бер дән бер,
Мин нән баш ка икен че ал ла юк.
Үте рү че дә, яшә тү че дә – Мин,
чир лә тү че дә, те рел тү че дә – Мин;
бе рәү дә Ми нем кул дан кот ка ра ал мый.

40 Ку лым ны күк кә кү тә реп, мәң ге яшә вем бе лән ант итәм:
41 ял ты рап тор ган кы лы чым ны үт кен лә гәч,

ку лым хө кем итәр гә кү тә рел гәч,
дош ман на рым нан үч алыр мын,
Ми не кү рәл мау чы лар га ти еш ле сен би рер мен.

42 Ми нем ук ла рым һә лак бул ган нар ның
вә әсир ләр нең ка ны на ман чы лып кә  еф лә нер,
кы лы чым дош ман нар ның озын чәч ле баш ла рын* ки сеп
ка нә га ть лә нер“.

43 Аның хал кы бе лән ку а ны гыз, әй чит ха лык лар!
Чөн ки Ул Үз кол ла ры ның ка ны өчен үч алыр,
дош ман на рын Ул җа вап ка тар тыр,
Үз хал кы ның җи рен* пакь ләр».

44 Нун уг лы Ешуа бе лән ки леп, Му са ның Ис ра ил хал кы на җит кер гән җыр сүз-
лә ре әнә шун дый.

45 Бу сүз ләр нең ба ры сын Ис ра ил хал кы на әй теп бир гәч, Му са 46 бо лай дип өс тә де:
– Бү ген сез гә мин җит кер гән бар лык сүз ләр не йө рә ге гез дә то ты гыз һәм бу Ка-

нун ның бө тен сүз лә рен үзе гез нең ба ла ла ры гыз га тө гәл үтәр гә ку шы гыз. 47 Буш 

* 32:42 ...дошманнарныңозынчәчлебашларын...– Су гыш ва кы тын да гас кә ри ләр чәч лә рен 
кыр ма ган нар. 
* 32:43 ...Үзхалкыныңҗирен...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Үз җи рен һәм Үз хал кын» ди-
гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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сүз ләр тү гел бу, алар да – сез нең тор мыш. Әле ге Ка нун ны үти сез икән, Үр дүн ел-
га сын ки чеп би ли се җир дә го ме ре гез озын бу лыр.

МусаныңүлеметурындаРаббыныңалданәйтепкуюы
48 Шул көн не үк Раб бы Му са га бо лай ди де:
49 – Шу шы Әба рим тау ла ры на, Әри хә шә һә ре кар шын да гы, Мә аб җи рен дә ге 

Нә бу та вы на ме неп, Мин ис ра и ли ләр гә би лә мә гә би рә се Кән ган җи ре нә ка ра. 
50 Һор та вын да үлеп, ата-бабаларына ку шыл ган агаң Һа рун ке бек, син әнә шул тау да 
үләр сең һәм ата-бабаларыңа ку шы лыр сың. 51 Чөн ки сез ике гез дә Сыйн чү лен дә ге 
Мериба-Кадыш су ла ры янын да, ис ра и ли ләр күз ал дын да из ге ле гем не та ны ма ды гыз 
һәм Ми ңа туг ры бул ма ды гыз. 52 Син ул җир не ерак тан кү рер сең, тик Мин ис ра и-
ли ләр гә би рә се шул җир гә аяк бас мас сың.

Мусаныңисраилиләргәсоңгыфатихасы

33 1 Үләр ал дын нан, Ал ла һы бән дә се Му са, ис ра и ли ләр гә фа ти ха сын би реп, 
2 бо лай ди де:

«Раб бы кил де сСи най та вын нан,
Үз хал кы на ко яш ке бек чык ты Сә гыйрь та вын нан,
бал кып тор ды Па ран та вын нан.
Ул ун мең лә гән из ге ләр бе лән кил де,
Аның уң ягын да яшен нәр ял ты рый иде*.

3 Ул Үз хал кын чын лап яра та –
бар из ге ләр Аның ку лын да.
Алар Аның ая гы на егы ла лар,
Аңар дан нә сый хәт ала лар.

4 Ка нун бир де без гә Му са,
ми рас итеп Ягъ куб нә се ле нә.

5 Баш лык ла ры бе лән бер гә Ис ра ил ыруг ла ры җы ел гач,
Раб бы Ешу рун га пат ша бул ды».

6 Ру бин ыру гы ту рын да Му са бо лай ди де:
«Ру бин яшә сен, үл мә сен,
гәр чә хал кы ның са ны аз бул са да!»

7 Ә Яһү дә ыру гы ту рын да бо лар ны әйт те:
«Йа Раб бы, Яһү дә ыру гы ның та вы шын ишет,
аны баш ка ыруг лар бе лән бер ләш тер;
көч бир аңа,
дош ман на ры на кар шы то рыр га яр дәм ит».

* 33:2 ...Аныңуңягындаяшеннәрялтырыйиде.– Әле ге кат лау лы урын ны тәр җе мә итү нең бер 
мөм кин ле ге. 
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8 Ле ви ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«сТум мим һәм урим – из ге жи рә бә –
Си нең туг ры хез мәт чең Ле ви не ке.
Ле ви не Син Мас саһ та сы на дың,
аның бе лән Ме ри ба су ла ры янын да кө рәш тең.

9 Ата сы вә ана сы ха кын да ул:
„Мин алар ту рын да уй ла мыйм“, – ди де;
ту ган на рын кал ды рып, ба ла ла рын оны тып,
ул ба ры Си нең сү зең не сак ла ды,
Си нең Ки ле шү е ңә туг ры кал ды.

10 Ягъ куб нә се ле нә Си нең ка рар лар ны,
Ис ра ил хал кы на Ка ну ның ны өй рә тә,
Си нең ал да хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә,
мәз бә хең дә ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки те рә.

11 Йа Раб бы, Ле ви то кы мын фа ти ха ла – аны көч ле кыл,
эш лә гән эш лә рен ка бул ит,
дош ман на рын из –
аны кү рәл мау чы лар бү тән бер ва кыт баш кү тәр мә сен».

12 Бень я мин ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Раб бы ның сө ек ле се ты ныч яши,
Ал ла һы Тә га лә һәр ва кыт аның ту рын да кай гыр та,
Бень я мин үз кал ку лык ла ры ара сын да ты ныч яши».

13 Йо сыф ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Раб бы аның җи рен күк бай лы гы бул ган чык
һәм җир ас ты су ла ры,

14 ко яш та өл гер гән иң ях шы уңыш,
үз аен да пеш кән җи меш,

15 бо рын гы тау лар ның бай лы гы,
мәң ге лек кал ку лык лар ның мул лы гы,

16 җир үс тер гән ни гъ мәт ләр нең иң ях шы сы бе лән фа ти ха ла сын;
янып тор ган ку ак та пәй да бул ган Зат*
аны Үзе нең рәхим-шәфкате бе лән фа ти ха ла сын.
Бо лар ба ры сы ту ган на ры ара сын да баш бул ган Йо сыф ка яу сын.

17 Йо сыф ның гай рә те – бе рен че бу лып ту ган үгез не ке ке бек,
аның мө гез лә ре – кыр гый үгез не ке ке бек;
Эфраимнең мең нәр чә һәм Ме наш ше ның ун мең нәр чә хал кы –
аның мө гез лә ре.
Шу лар бе лән ха лык лар ны җир чи те нә ка дәр сө зеп атар ул».

* 33:16 ...яныпторганкуактапәйдабулганЗат...– Ягъ ни Ал ла һы (ка ра гыз: «Чы гыш», 3:1-6). 
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18 Зә бу лун ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Әй Зә бу лун, юл га чык кан да ку ан!
Син, Исәс хәр, ча ты рың да ку а нып утыр!

19 Алар ха лык лар ны тау га ча кы рыр лар,
шун да алар ти еш ле кор бан нар ны ки те рер ләр,
диң гез бай лык ла рын нан
һәм ком да яше рел гән хә зи нә ләр дән фай да ла ныр лар».

20 Гәд ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Гәд җи рен Арт ты ру чы га – дан!
Гәд – баш лар ны яки кул лар ны
өз гә ләр гә тор ган арыс лан ке бек:

21 ул үзе нә иң ях шы җир сай ла ды,
аңа җи тәк че лек итү мөм кин ле ге би рел де.
Ха лык баш лык ла ры җы ел гач,
Раб бы ның га дел та лә бен,
Ис ра ил гә ка гы лыш лы ка рар ла рын үтә де».

22 Дан ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Дан – Ба шан нан си ке реп чык кан арыс лан ба ла сы».

23 Нәп та ли ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Нәп та ли Раб бы ның рәхим-шәфкатенә,
Аның мул фа ти ха сы на ти ен де;
би лә мә се көнь як ка һәм диң гез гә чә су зыл ган».

24 Ашер ыру гы ту рын да бо лай ди де:
«Ту ган на ры ара сын да иң фа ти ха лы сы Ашер бул сын,
кар дәш лә ре ара сын да сө ек ле бул сын,
ая гы зәй түн ма ен да ко ен сын!

25 Кап ка бик лә рең си нең, Ашер, ти мер дән дер, ба кыр дан дыр;
кө чең дә, го ме рең ке бек, бет мәс бул сын».

26 «Әй Ешу рун, си нең Ал ла ңа тиң юк!
Үзе нең код рә те бе лән Ул си ңа яр дәм гә,
бо лыт лар га ат ла нып, күк буй лап ча ба.

27 Си нең сы е ну уры ның – әзә ли* Ал ла һы дыр;
мәң ге лек Зат ның кул ла ры си не кү тә реп йөр тә.
Ул күз ал дың нан дош ман на рың ны ку ар
һәм си ңа алар ны юк итәр гә ку шар.

28 Ис ра ил хал кы ты ныч яши,

* 33:27 Әзәл– ба шы бул ма ган үт кән за ман; мәң ге лек. (Әзә ли – «әзәл» сү зен нән ясал ган сый фат.) 
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күк тән төш кән чык бе лән су га рыл ган,
мул ик мәк ле һәм шә раб лы җир дә
Ягъ куб нә се ле имин лек тә көн кү рә.

29 Бә хет ле син, Ис ра ил!
Си ңа – Раб бы кот кар ган ха лык ка тиң нәр юк тыр.
Раб бы – си нең як лау чы кал ка ның,
җи ңү ки те рү че кы лы чың!
Дош ман на рың, ки леп, син нән шәф кать со рый лар,
син алар ны тап тап уза сың».

Мусаныңүлеме

34 1 Шун нан Му са, Мә аб ти гез ле ген нән куз га лып, Нә бу та вы ның Әри хә ягы на 
ка ра ган Фес гә тү бә се нә мен де, һәм Раб бы аңа бө тен җир не – Дан га ка дәр 

Ги лы гад җи рен, 2 Нәп та ли җи рен, Эф ра им һәм Ме наш ше җир лә рен, Көн ба тыш 
диң гез гә ка дәр су зыл ган бө тен Яһү дә җи рен, 3 Нә геб не, хөр мә ләр шә һә ре Әри хә дән 
Со гар га ка дәр җит кән ти гез лек не күр сәт те. 4 Раб бы аңа әйт те:

– Мин, ант итеп, Иб ра һим га, Ис хак ка һәм Ягъ куб ка «Си нең нә сел ва рис ла ры ңа 
би рәм» ди гән җир – ме нә ул. Ул җир не Мин си ңа үз күз лә рең бе лән кү рер гә мөм-
кин лек бир дем, әм ма син аңа аяк бас мас сың.

5 Раб бы әй т кән чә, Раб бы ко лы Му са Мә аб җи рен дә ва фат бул ды. 6 Му са Мә аб 
җи рен дә, Бәйт-Пигур шә һә ре янын да гы үзән дә гүр гә иң де рел де*. Бү ген ге көн гә 
ка дәр Му са ның кай да кү мел гә нен бе рәү дә бел ми. 7 Үл гән дә, Му са га йөз егер ме 
яшь бу лып, ул элек ке чә көч ле, күз лә ре дә ях шы кү рә иде. 8 Му са үл гәч, Ис ра ил 
хал кы утыз көн буе Мә аб ти гез ле ген дә яшь түк те. Шун нан соң Му са өчен ма тәм 
то ту көн нә ре тә мам лан ды.

9 Нун уг лы Ешуа, Му са аның өс те нә кул ла рын куй ган лык тан, зи рәк лек ру хы 
бе лән су га рыл ган иде. Ис ра ил хал кы, Ешу а га буй сы нып, Раб бы Му са га бир гән 
әмер ләр не үти бар ды.

10 Шул за ман нар дан бир ле Ис ра ил дә шу лай, Му са ке бек, Раб бы йөзгә-йөз та-
нып бел гән баш ка бер пәй гам бәр дә бул ма ды. 11 Раб бы их ты я ры бе лән Ми сыр да 
ул нин ди могҗиза-галәмәтләр кыл ды – фир га вен, аның хез мәт че лә ре, җи ре бе лән 
нәр сә эш лә де! 12 Му са дан баш ка бер пәй гам бәр дә Ис ра ил хал кы ның күз ал дын да 
ан дый га җә еп вә дәһ шәт ле эш ләр баш кар ма ды!

* 34:6 МусаМәабҗирендә,Бәйт-Пигуршәһәреянындагыүзәндәгүргәиңдерелде.– Яһүд те лен дә 
әле ге җөм лә «Раб бы аны Мә аб җи рен дә, Бәйт-Пигур шә һә ре янын да гы үзән дә гүр гә иң-
дер де» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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Нун уг лы Ешуа
Раббыныңкәнганиләриленяулапалыргабоеруы

1 1 сАл ла һы ко лы Му са ва фат бул ган нан соң, аның яр дәм че се Нун уг лы Ешу а га 
сРаб бы бо лай ди де:

2 – Ко лым Му са ва фат тыр, шу лай бул гач, бу ха лык ны Үр дүн ел га сы ның аръ я гы на, 
Мин сис ра и ли ләр гә би рер гә ни ят лә гән җир ләр гә алып чык; 3 Му са га вәгъ дә ит кән чә, 
аяк та ба ны гыз бас кан һәр урын ны Мин сез гә би рәм. 4 Чүл дән һәм Ли ван нан алып 
бө ек Фырат ел га сы на ка дәр су зыл ган хит ти ләр иле һәм ко яш ба е шы на та ба Бө ек 
диң гез гә чә бар лык җир ләр сез не ке бу лыр. 5 Үзең исән чак та һич кем си ңа кар шы 
то ра ал мас; һәр чак Му са хо зу рын да бул ган ке бек, Мин һа ман янә шәң дә бу лыр-
мын – си не кал дыр мам да, таш лап та кит мәм. 6 Нык һәм кыю йө рәк ле бул, чөн ки 
бу ха лык ны син, ата-бабаларына ант ит кә нем чә, алар га тә га ен лән гән җир ләр гә 
алып ба рыр сың. 7 Тик син нык һәм кыю йө рәк ле бул, ко лым Му са си ңа ва сы ять 
итеп әй теп кал дыр ган бар лык ска нун нар ны боз мый ча тө гәл үтә, то тын ган һәр эшең 
уңыш лы бул сын өчен, әле ге ка нун нар дан уң га да, сул га да тай пыл ма. 8 Ка нун ки-
та бын да языл ган нар һа ман си нең те лең дә бул сын, алар ны тө гәл үтәр өчен, көн-төн 
ки тап ны өй рән, шул ча гын да йөр гән юл ла рың һәм кыл ган га мәл лә рең уң бу лыр. 
9 Шу лай итеп, Мин си ңа, нык һәм кыю йө рәк ле бул, дип бо е ра мын, ку рык ма һәм 
ру хың ны тө шер мә, чөн ки Раб бы Ал лаң, кай да гы на бар саң да, си нең юл да шың дыр.

Үрдүннекичәргәәзерлеккүрү
10 Шун нан Ешуа ха лык ның җи тәк че лә ре нә мон дый бо е рык бир де:
11 – сСтан ны йө реп чы гып, ха лык ка: «Юл да ашар өчен, ри зык хәс тәр лә гез, чөн-

ки ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы сез гә би лә мә гә би рә тор ган җир ләр не алыр 
өчен, өч көн нән Үр дүн ел га сын ки чәр сез», – дип бел де ре гез.

12 Ру бин һәм Гәд ыруг ла ры на, шу лай ук Көн чы гыш ме наш ше лар га* исә Ешуа 
бо лай ди де:

13 – Раб бы ко лы Му са ның «Раб бы Ал ла гыз сез гә ты ныч тор мыш бү ләк итә һәм 
шу шы җир ләр не би рә» дип ва сы ять итеп кал дыр ган сүз лә рен хә те ре гез дә то ты гыз. 
14-15 Му са сез гә Үр дүн нең бу ягын нан бир гән җир ләр дә ха тын на ры гыз ны, бала-ча-
гагызны вә мал-туарыгызны кал ды ры гыз да, ко рал ла нып, ту ган на ры гыз ал дын нан 

* 1:12 ...Көнчыгышменашшелар...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ме наш ше ыру гы-
ның бер яр ты сы. 
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ба ры гыз һәм, Раб бы сез гә ты ныч тор мыш бү ләк ит кән ке бек, алар да ты ныч лык ка 
ти ен гән че – Раб бы Ал ла гыз тә га ен лә гән җир ләр не үз лә ре нә би лә мә гә ал ган чы – 
алар ны яр дә ме гез дән таш ла ма гыз. Шун нан соң, Ал ла һы ко лы Му са сез гә Үр дүн 
ел га сын нан көн чы гыш та рак бү леп бир гән җир ләр гә кай тып, үз би лә мә гез дә яши 
баш лар сыз.

16 Ешу а га җа вап итеп, алар:
– Нәр сә бо ер саң, шу ны эш ләр без. Кая җи бәр сәң, шун да ба рыр быз; 17 Му са га 

буй сын ган ке бек, си ңа да буй сы ну бел де рер без; тик си нең Раб бы Ал лаң, һәр чак 
Му са янын да бул ган сы ман, һа ман си нең ян да бул сын. 18 Си нең әме ре ңә буй сын-
ма ган һәм сүз лә ре ңә ко лак сал ма ган һәр кем үлем гә ду чар ител сен. Тик син нык 
һәм кыю йө рәк ле бул! – ди де.

Әрихәгәшымчыларозату

2 1 Нун уг лы Ешуа, әле ге җир ләр не һәм биг рәк тә Әри хә шә һә рен күзәтеп-тикшереп 
кай тыр өчен, Сит тим нән яшер тен ге нә үзе нең ике шым чы сын җи бәр де. Ике 

егет, юл га куз га лып, Рә хәб исем ле уй наш чы ха тын ның өе нә кил де ләр һәм шун да 
төн ку нар га кал ды лар.

2 – Без нең җир ләр не кү зә тер гә бү ген төн лә би ре гә нин ди дер ис ра и ли ләр кил-
де, – дип, бу хак та Әри хә пат ша сы на җит кер де ләр. 3 Пат ша: «Йор ты ңа кил гән ке-
ше ләр не без нең ян га чы гар, чөн ки алар җир лә ре без не кү зә тер гә кил гән нәр», – дип 
әй тер гә Рә хәб яны на үзе нең ке ше лә рен юл ла ды.

4 Әм ма ха тын, әле ге ике шым чы ны яше реп, пат ша йо мыш чы ла ры на:
– Әйе, ул ке ше ләр кил гән иде ми нем ян га, лә кин мин алар ның кай дан икән ле-

ген бел мә дем. 5 Кич ке эң гер тө шеп, шә һәр кап ка сын бик ләр ва кыт җит кәч, алар 
кит те ләр. Кай та раф ка юл тот кан на ры ми ңа мәгъ лүм тү гел. Арт ла рын нан куа чык-
са гыз, мө га ен, ку ып җи тә алыр сыз, – дип җа вап кай тар ды.

6 (Чын лык та исә ул алар ны тү бә дә ге җи тен көл тә лә ре ара сы на кер теп яшер-
гән иде.)

7 Пат ша ке ше лә ре Үр дүн ел га сы на ба ра тор ган юл буй лап ки чү гә та ба юнәл де ләр; 
алар шә һәр дән чы гу га, кап ка лар ны шун дук бик ләп ал ды лар.

8 Егет ләр йок лар га ят кан чы, Рә хәб, алар яны на тү бә гә ме неп, 9 бо лай ди де:
– Бу җир ләр не Раб бы ның сез гә би рүе мәгъ лүм ми ңа, шу ңа кү рә сез дән ко ты быз 

алы нып то ра – ил дә ге бар хал ык кур ку дан кал ты рап төш те. 10 Чөн ки сез Ми сыр 
җи рен нән чык кан чак та, Раб бы ның сез нең ал да сКа мыш лы диң гез су ла рын ике гә 
яру ын да, Үр дүн аръ я гын да яшәү че амо ри пат ша ла ры Си хон бе лән Ог ны ни чек юк 
итү ен, гас кәр лә рен тә мам кы рып бе те рү ен дә ише теп бе лә без. 11 Бу хак та мәгъ лүм 
бул ган нан соң, йө рә ге без нең хә ле кит те, һәм мә без нең ру хы төш те, чөн ки сез нең 
Раб бы Ал ла гыз юга ры да, күк тә, һәм тү бән дә, җир дә, бер дән бер Ал ла һы дыр. 12-13 Шу-
лай бул гач, сез гә кыл ган мәр хә мә те мә җа вап итеп, сез дә атам йор ты на мәр хә мәт 
күр сә тер гә Раб бы бе лән ант ит сә гез иде; атам бе лән анам ның, ир һәм кыз ту ган-
на рым ның җан на рын, алар ның га и лә лә рен үлем нән сак лап ка лыр га ыша ныч лы 
вәгъ дә гез не бир сә гез иде.

14 Аңа җа вап итеп, әле ге егет ләр:
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– Сез гә зы ян кил сә, без нең дә го ме ре без өзел сен! Әгәр без не сат ма саң, шу шы 
җир ләр не Раб бы без нең кул га тап шыр гач, без си ңа мәр хә мәт һәм туг ры лык күр-
сә тер без, – ди де.

15 Шун нан Рә хәб алар ны тә рә зә дән бау бе лән ас ка тө шер де (ул яшә гән йорт шә-
һәр ди ва рын да ур наш кан иде).

16 – Сез не эзәр лек ләп ки лү че ләр гә юлык мас өчен, тау лар ягы на та ба ба ры гыз. 
Өч көн шун да яше ре неп то ры гыз да, алар әй лә неп кай т кач, юлы гыз ны дә вам итәр-
сез, – дип ки сәт те алар ны ха тын.

17-18 Те ге ләр исә аңа:
– Әгәр без шә һәр гә аяк бас кан мәл дә, без не тө шер гән шу шы тә рә зә гә кы зыл 

тас ма бәй ләп, үзең нең ата-анаң, ир ту ган на рың һәм бар га и ләң не йор ты ңа җый ма-
саң, си ңа бир гән ант тан азат бу лыр быз. 19 Ин де дә ара гыз дан бе рәр се, йор тың ның 
ише ген ачып, урам га чык са, үз үле мен дә үзе га еп ле бу лыр, һәм мо ның өчен без 
җа вап бир мә я чәк без. Әгәр си нең йор тың да гы гаи лә әгъ за ла рын нан бе рәр се нә кул 
кү тә рә кал са лар, аның үле мен дә без га еп ле бу лыр быз. 20 Без нең хак та бе рәр се нә 
сөй лә гән оч рак та да, си ңа бир гән ан ты быз дан без азат тыр, – дип әй теп куй ды лар.

21 – Ярар, сез әй т кән чә бул сын, – ди де Рә хәб, алар ны юл га оза тып; шун нан тә-
рә зә гә кы зыл тас ма бәй ләп куй ды.

22 Егет ләр ки теп бар ды лар һәм, алар ны эзәр лек ләп чы гу чы лар өй лә ре нә әй лә-
неп кай т кан чы, тау лар ара сын да ка ла бир де ләр. Куа чы гу чы лар, бө тен юл лар ны 
карап-тикшереп чык са лар да, алар ны та ба ал ма ды лар. 23 Шун нан соң әле ге ике 
егет кай тыр юл га чык ты. Алар, тау лар дан тө шеп, ки чү җир дә ел га аша чык ты лар 
һәм, Нун уг лы Ешуа яны на ки леп, күргән-кичергәннәрнең ба ры сы ту рын да түкми-
чәчми сөй ләп бир де ләр.

24 – Раб бы ның ул җир ләр не без гә би рүе хак тыр, чөн ки ан да яшәү че бар ха лык-
ның без дән ко ты алы нып то ра, – ди де алар Ешу а га.

ИсраилиләрнеңҮрдүннекичүе

3 1 Ешуа һәм ис ра и ли ләр ир тә таң да Шит тим нән куз гал ды лар һәм, Үр дүн бу е на 
җи теп, ел га ның аръ я гы на чык кан чы дип, бу як яр да ча тыр ла рын кор ды лар. 

2 Өч көн үт кәч, җи тәк че ләр, стан ны әй лә неп чы гып, 3-4 ха лык ка мон дый бо е рык 
иреш тер де ләр:

– Раб бы Ал ла гыз ның сКи ле шү сан ды гын һәм аны кү тә реп ба ру чы ле ви ләр дән 
бул ган сру ха ни лар ны кү рү гә, уры ны гыз дан куз га лып, кай сы юл дан ба ра сын бе лер 
өчен, алар ар тын нан ия ре гез, чөн ки мо ңар чы сез нең ул юл дан йөр гә не гез бул ма ды. 
Лә кин сез нең бе лән сан дык ара сын да ике мең тер сәк* ара ка лыр га ти еш – сан-
дык ка якын кил мә гез.

5 Ешуа ха лык ка:
– Чистарынып пакьләнегез, чөн ки ир тә гә Раб бы сез гә мог җи за лар күр сә тер, – 

дип әйт те. 6 Ру ха ни лар га ул: – Ки ле шү сан ды гын алы гыз да ха лык ал дын нан ба-
ры гыз, – ди де.

* 3:4 Терсәк– 45 см. 
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Ру ха ни лар, сан дык ны кү тә реп, ха лык ал дын нан кит те ләр.
7 Раб бы шун да Ешу а га:
– Бү ген Мин ис ра и ли ләр нең күз ал дын да си не дан лы итәм – Мин һәр чак Му са 

янын да бул ган ке бек, янә шәң дә бу лу ым ны күр сен нәр. 8 Сан дык кү тәр гән ру ха ни-
лар га әйт: Үр дүн су ы на аяк ба су га тук тап кал сын нар, – ди де.

9-10 Ешуа, Ис ра ил угыл ла ры на мө рә җә гать итеп:
– Би ре ки ле гез һәм Раб бы Ал ла гыз ның сүз лә рен тың ла гыз. Әнә шун нан соң те ре 

Ал ла һы ның сез нең ара да бу лу ын һәм скән га ни, хит ти, хив ви, фә ри зи, гир гә ши, 
явү си һәм амо ри ләр не сез нең күз ал дын нан ку ып җи бә рү ен кү рер сез. 11 Ка ра гыз! 
Бө тен җир йө зе Ху җа сы ның Ки ле шү сан ды гы сез дән ал да Үр дүн су ла ры на ке рә. 
12 Ис ра ил нең ун и ке ыру гын нан бе рәр ке ше сай лап алы гыз. 13 Бө тен җир йө зе 
Ху җа сы ның Ки ле шү сан ды гын кү тәр гән ру ха ни лар ның аяк та ба ны Үр дүн гә ке-
реп ба су га, ел га ике гә яры лыр да юга ры агым да гы су ди вар сы ман бу лып тук тап 
ка лыр, – ди де.

14 Шул рә веш ле, ха лык, Үр дүн аръ я гы на чы гар га дип, ча тыр ла рын җы еп бе тер-
гәч, сан дык кү тәр гән ру ха ни лар ха лык ал дын нан уз ды лар. 15 Урак ка төш кән бу 
көн нәр дә га ять мул су лы Үр дүн яры на җи теп, аяк ла ры су га ти ю гә, 16 ел га ның юга-
ры агы мын да гы су лар Сар тан янын да гы Ада ма шә һә ре нә ка дәр шак тый зур ара да 
ди вар сы ман бу лып тук тап кал ды; ә тү бән агым да гы су лар Тоз лы диң гез гә* агып 
бет те, һәм бар ха лык Әри хә шә һә ре ту ры сын да Үр дүн ел га сын ки чә баш ла ды. 17 Бар 
Ис ра ил хал кы аръ як ка чы гып бет кән че, Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын кү тәр гән 
ру ха ни лар ко рып кал ган Үр дүн ел га сы ның ур та бер җи рен дә ба сып то ра бир де ләр.

Истәлеклеташларкуелу

4 1 Бар ха лык Үр дүн нең аръ я гы на чы гып бет кән нән соң, Раб бы Ешу а га:
2 – Ха лык ара сын нан – һәр ыруг тан бе рәр ке ше исә бен нән – ун и ке ке ше 

бил ге лә гез 3 һәм алар га Үр дүн ел га сы ның ур та сын нан, ру ха ни лар ба сып тор ган 
урын нан, ун и ке да нә таш алып, бү ген төн ку на сы урын га ил тер гә бо е ры гыз, – ди де.

4 Ешуа, Ис ра ил ыруг ла рын нан сай лан ган ун и ке ке ше не ча кы рып алып:
5-6 – Үр дүн нең ур та сы на ке ре гез дә, Раб бы Ал ла гыз ның Ки ле шү сан ды гы янын-

нан һәр кай сы гыз җил кә сен дә бе рәр таш кү тә реп алып чык сын, – ди де. – Ис ра ил 
ыруг ла ры са нын ча алын ган шу шы таш лар сез нең өчен бер ис тә лек бу лыр. Ки лә-
чәк тә ба ла ла ры гыз сез дән: «Нин ди таш лар бу?» – дип со ра са, 7 алар га: «Раб бы ның 
Ки ле шү сан ды гы Үр дүн аша чык кан чак та, аның ал дын да су лар ның ике як ка 
яры лып ки тү ис тә ле ге бу», – ди яр сез. Әле ге таш лар Ис ра ил хал кы өчен мәң ге лек 
ис тә лек бу лып ка лыр.

8 Шул рә веш ле, Ис ра ил угыл ла ры Ешу а ның бо е ры гын үтә де ләр: алар, Раб бы 
Ешу а га куш кан ча, Үр дүн ел га сы ур та сын нан Ис ра ил ыруг ла ры са нын ча ун и ке 
таш алып, төн ку на сы урын га ки те реп өй де ләр. 9 Та гын ун и ке таш ны Ешуа Үр дүн 
ел га сы ның ур та сы на – Ки ле шү сан ды гын кү тә реп ба ру чы ру ха ни лар ба сып тор ган 
урын га куй дыр ды. Ул таш лар әле дә шун да дыр.

* 3:16 Тозлыдиңгез– ягъ ни Үле диң гез. 
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10 Му са Ешу а га ва сы ять итеп кал дыр ган ча, Ешуа ха лык ка җит кер гән Раб бы 
әмер лә ре үтәл гән гә ка дәр, Ки ле шү сан ды гын кү тәр гән ру ха ни лар шу лай Үр дүн 
ур та сын да ба сып то ра бир де ләр. Ха лык ел га ны ашыга-ашыга кич те. 11 Ис ра и ли-
ләр ел га аша чы гып бе тү гә, Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын кү тәр гән ру ха ни лар да 
ха лык ның күз ал дын да яр га чык ты лар.

12 Му са әй теп кал дыр ган ча, Ру бин вә Гәд ыруг ла ры, шу лай ук Көн чы гыш ме-
наш ше лар да, кул ла ры на ко рал то тып, ис ра и ли ләр ал дын нан бар ды. 13 Яу га ке рер гә 
әзер тор ган кы рык мең гә якын ко рал лы гас кә ри, Раб бы кар шын да ел га ны ки чеп, 
Әри хә үзә не нә аяк бас ты.

14 Ул көн не Раб бы бө тен Ис ра ил нең күз ал дын да Ешу а ны дан га күм де; һәм Ешуа 
го ме ре бу е на, Му са ке бек үк, хөр мәт ия се бул ды.

15 Раб бы Ешу а га:
16 – Бо е рык лар сан ды гын кү тәр гән ру ха ни лар га Үр дүн нән чы гар га бо ер, – дип 

әй т кән бу ла, һәм 17 Ешуа ру ха ни лар га:
– Үр дүн нән чы гы гыз! – дип әмер би рә.
18 Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын кү тәр гән ру ха ни лар, Үр дүн не ки чеп, ко ры җир-

гә аяк ба су га, ел га ның су ла ры үз уры ны на кай тып тө шә һәм әү вәл ге чә яр ла ры на 
сы еш мый ча ага баш лый.

19 Шул рә веш ле, ис ра и ли ләр бе рен че ай ның унын чы кө нен дә, Үр дүн не ки чеп, 
Әри хә шә һә рен нән көн чы гыш та, Гил гәл дә, ча тыр ла рын кор ды лар. 20 Үр дүн нән 
алын ган ун и ке таш ны да Ешуа Гил гәл дә куй дыр ды. 21 Ис ра и ли ләр гә ул бо лай ди де:

– Ки лә чәк тә ба ла ла ры гыз сез дән: «Бу таш лар нәр сә не аң ла та?» – дип со рый кал-
са, 22 ис ра и ли ләр нең Үр дүн не җә я ү ләп ки чү ен сөй ләп би рер сез. 23 Чөн ки сез Үр дүн 
аша чык кан чак та, Раб бы Ал ла гыз ел га ны су сыз кыл ды. Кай чан дыр Ул нәкъ шу лай, 
без диң гез аръ я гы на чы га ал сын өчен, кар шы быз да гы Ка мыш лы диң гез су ла рын 
кип тер гән иде. 24 Җир йө зен дә яшәү че бар ха лык Раб бы ның көч-гайрәтен бел сен 
һәм сез һәр да им үзе гез нең Раб бы Ал ла гыз дан кур кып яшә сен өчен эш лә де Ул мо ны.

5 1 Ис ра и ли ләр ел га ны ки чеп чы га ал сын өчен, Раб бы ның Үр дүн су ла рын тук та-
туы ту рын да гы хә бәр Үр дүн нән көн ба тыш та яшәү че амо ри ләр нең һәм диң гез 

буй ла рын да җир ләш кән кән га ни ләр нең пат ша ла ры на ки леп ире шеп, алар ның 
йө рәк лә ре кур ку дан тук тап кал ган дай бул ды, һәм ис ра и ли ләр гә кар шы чы гар га 
бер се нең дә кы ю лы гы җит мә де.

ИсраилиләрнеГилгәлдәсөннәткәутырту
2 Шул көн нәр дә Раб бы Ешу а га әйт те:
– Үт кен таш пы чак лар яса да Ис ра ил угыл ла ры ның хә зер ге бу ы нын ссөн нәт кә 

утырт, – ди де.
3 Ешуа, таш тан пы чак лар ясап, Гибгат-Аралотта* Ис ра ил угыл ла рын сөн нәт кә 

утырт ты. 4 Ис ра ил угыл ла рын сөн нәт ле итү нең сә бә бе мон дый дыр. Ми сыр дан ки теп, 
күп ме дер ва кыт лар үт кән нән соң, хәр би хез мәт кә ярак лы ир-ат хал кы тора-бара чүл 

* 5:3 Гибгат-Аралот– яһүд чә «Сөн нәт ләү та вы» мәгъ нә сен дә. 
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сә фә рен дә гүр ия се бу ла. 5 Ми сыр дан чык кан ир-атның һәм мә се сөн нәт ле бул са да, 
чүл сә фә рен дә дөнь я га ки лү че ир ба ла лар сөн нәт кә утыр тыл мый ка ла. 6 Раб бы сү зен 
сан га сук ма ган га, ис ра и ли ләр кы рык ел дә ва мын да, Ми сыр дан кит кән чак та яше 
бу ен ча хәр би хез мәт кә ярак лы ир-егетләрнең һәм мә се үлеп бет кән че, чүл сах ра ла ры 
буй лап каң гы рып йө рер гә мәҗ бүр бу ла лар. Раб бы алар га: «Сөт вә бал агып тор ган 
ул җир ләр не угыл ла ры гыз га би рер мен, дип, ата-бабаларыгызга вәгъ дә ит кән идем, 
әм ма сез ул җир ләр не һич кай чан күр мәс сез!» – дип әй теп ант эч кән бу ла. 7 Гүр ия-
се бул ган ис ра и ли ләр гә ал маш ка Раб бы алар ның угыл ла рын аяк ка бас ты ра – чүл 
сә фә рен дә сөн нәт кә утыр тыл ма ган әнә шул ир-егетләрне Ешуа сөн нәт ле итә.

8 Сөн нәт кә утыр тыл ган сыр хау лы ир-ат хал кы си хәт лән гән че стан да бул ды. 
9 Раб бы Ешу а га:

– Бү ген Мин сез дән Ми сыр да са лын ган хур лык там га сын алып таш ла дым! – ди де.
Шу ңа кү рә әле ге урын бү ген дә Гил гәл* дип ата ла.
10 Гил гәл дә тук тал ган ис ра и ли ләр ай ның ун дүр тен че кө нен дә кич бе лән Әри хә 

үзә нен дә сКо ты лу бәй рә мен уз дыр ды лар. 11 Икен че көн не алар шу шы җир нең җи-
меш лә рен нән авыз ит те ләр: тө че кү мәч пе шер де ләр, ор лык кыз дыр ды лар.

12 Шу шы җир ләр нең җи ме ше бе лән тук ла на баш ла гач, ман на* ин де бү тән яу мас 
бул ды. Шун нан соң ис ра и ли ләр ман на ны күр мә де – ул ел ны алар Кән ган җи рен дә 
өл гер гән уңыш тан ри зык лан ды лар.

ЕшуаһәмРаббыныңгаскәрбашы
13 Бер көн не Ешуа, Әри хә шә һә ре ти рә сен дә ку лы на ялан кы лыч тот кан бер ир 

ке ше не кү реп, аның яны на кил де һәм:
– Син без нең ке ше ме, әл лә дош ман нар дан мы? – дип со ра ды.
14 – Юк, мин – Раб бы гас кә ре нең баш лы гы, ме нә би ре кил дем, – ди де те ге ке ше.
Ешуа, йө зе бе лән җир гә кап ла нып:
– Ху җа әфән дем үзе нең ко лы на ни-нәрсә әй тер гә те ли? – дип со ра ды.
15 Аңа җа вап итеп, Раб бы гас кә ре нең баш лы гы:
– Аяк ки е мең не сал, чөн ки син ба сып тор ган урын из ге дер, – ди де.
Ешуа ул куш кан ча эш лә де.
16 Ис ра ил угыл ла рын нан ку рык кан га, Әри хә ка ла сы ның кап ка ла ры бик ле бу-

лып, ан нан бер кем кер мә де һәм чык ма ды да.

Әрихәнеңяулапалынуы

6 1 Шун нан Раб бы Ешу а га бо лай ди де:
– Әри хә нең үзен, аның пат ша сын һәм га ярь су гыш чы ла рын си нең кул га тап-

шы рам. 2 Ал ты көн дә ва мын да си нең бар гас кә рең көн дә бер тап кыр шә һәр ти рә ли 
әй лә неп чык сын, 3 Ки ле шү сан ды гы ал дын нан исә кул ла ры на мө гез быр гы тот кан 
җи де ру ха ни ат ла сын. Җи ден че көн не ру ха ни лар ның быр гы та выш ла ры ас тын да 
шә һәр не җи де кат әй лә неп чы гы гыз. 4 Быр гы та вы шы яң гы рау га, бар гас кә ре гез 

* 5:9 Гилгәл– яһүд те лен дә әле ге исем яң гы ра шы бе лән «алып таш лау» ди гән сүз гә ох шаш. 
* 5:12 Манна– яһүд те лен дә «нәр сә ул?» мәгъ нә сен дә (ка ра гыз: «Чы гыш», 16:15, 31). 
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сө рән са лып кыч кы рыр га то тын сын; шул ва кыт Әри хә ди вар ла ры ни ге зе нә ка дәр 
җи ме ре леп тө шәр, һәм сез төр ле як тан берь ю лы шә һәр гә ке рер сез.

5 Нун уг лы Ешуа, ру ха ни лар ны җы еп, алар га:
– Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын алы гыз, ә җи де ру ха ни аның ал дын нан быр гы-

ла рын кү тә реп бар сын, – ди де. 6 Ха лык ка исә ул: – Шә һәр не әй лә неп чы гы гыз, 
Раб бы сан ды гы ал дын нан ко рал лы гас кә ри ләр бар сын, – ди де.

7 Ешуа әле ге бо е рык ны би рү гә, җи де ру ха ни, быр гы ла рын кыч кыр тып, Раб бы 
сан ды гы ал дын нан кит те; алар ар тын нан Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын кү тәр гән 
ру ха ни лар ияр де. 8 Быр гы кыч кыр тып ба ру чы ру ха ни лар ал дын нан исә ко рал лы 
гас кә ри ләр ат ла ды; сан дык ар тын нан да ко рал лы сак чы лар бар ды; бер тук та мый 
быр гы та выш ла ры яң гы ра ды.

9 Ешуа ха лык ны:
– Кыч кыр ма гыз, та вы шы гыз чык ма сын, бер сүз дәш мә гез. Ва кы ты җит кәч, мин 

әмер итәр мен дә шул ва кыт сө рән ләр гә то ты ныр сыз, – дип, ал дан ки сә теп куй ды.
10 Шул рә веш ле, сан дык кү тә реп, шә һәр ти рә ли бер кат әй лә неп чык кач, бар 

ха лык төн ге лек кә стан га йок лар га кайт ты. 11 Икен че көн не Ешуа таң нан ая гы на 
то рып бас ты – һәм ру ха ни лар яңа дан сан дык ны кү тә реп кит те ләр. 12 Сан дык ал-
дын нан быр гы ла рын кыч кыр тып җи де ру ха ни ат ла ды; иң ал дан ко рал лы гас кә ри-
ләр, ә сан дык ар тын нан ко рал лы сак чы лар бар ды; бер тук та мый быр гы та выш ла ры 
яң гы ра ды. 13 Шу лай итеп, икен че көн не дә шә һәр ти рә ли бер кат әй лә неп чы гып, 
ка бат стан га кайт ты лар. Шу шы хәл ал ты көн дә вам ит те.

14 Җи ден че көн не, таң бе лән куз га лып, әү вәл ге тәр тип тә шә һәр не җи де тап кыр 
әй лә неп чык ты лар; шә һәр не алар бу көн не ге нә җи де кат ура ды лар. 15 Җи ден че 
тап кыр әй лән гән дә, ру ха ни лар ның быр гы та вы шы ише те лү гә, Ешуа ха лык ка:

– Сө рән лә гез! Чөн ки Раб бы шә һәр не сез нең кул га тап шы ра! – дип әмер бир-
де. – 16 Бу шә һәр үзе дә, ан да гы бар нәр сә дә Раб бы га ба гыш ла ныр га – юк ите лер гә 
ти еш; ба ры тик фа хи шә ха тын Рә хәб бе лән аның өен дә ге ке ше ләр нең һәм мә сен 
исән кал ды ры гыз, чөн ки ул без җи бәр гән егет ләр гә яше ре нер гә бу лыш кан иде. 
17 Тик сак бу лы гыз: Раб бы га ба гыш лан ган әй бер ләр гә кул озайт ма гыз. Юк са ис ра и-
ли ләр нең бар ча сы на кар гыш тө шеп, алар ның бө те не сен бәла-казага ду чар итәр сез. 
18 Бар лык алтын-көмеш, шу лай ук ба кыр вә ти мер әй бер ләр Раб бы га тә га ен лән гән, 
алар Раб бы хә зи нә се нә ку е лыр га ти еш.

19 Быр гы та вы шы ише тел де, һәм ха лык кыч кы рыр га то тын ды. Быр гы та вы шын 
ише тү гә, ха лык сө рән ли баш ла ды, һәм шә һәр ди ва ры ни ге зе нә ка дәр җи ме ре леп 
төш те. Ха лык төр ле як тан шә һәр эче нә ыр гыл ды һәм аны яу лап ал ды. 20 Шә һәр дә 
Раб бы га ба гыш лан ган җан ия се нең бар ча сын – ир-атны, хатын-кызны, ба ла лар ны, 
карт-корыны, шу лай ук үгез, са рык, ишәк за тын кы лыч тан уз дыр ды лар. 21 Шу шы 
җир ләр не карап-күзәтеп кай тыр өчен җи бәр гән те ге ике егет кә исә Ешуа:

– Бир гән ан ты гыз ны үтә гез: фа хи шә ха тын Рә хәб нең өе нә ба рып, аның үзен һәм 
бө тен гаи лә сен шә һәр дән алып чы гы гыз, – ди де.

22 Шун нан әле ге шым чы егет ләр, Рә хәб нең өе нә юнә леп, аның үзен һәм бө тен 
нәсел-нәсәбен – ата сын, ана сын, ир ту ган на рын, шун да бул ган бар лык кар дәш-
лә рен шә һәр дән алып чык ты лар да ис ра и ли ләр ста нын нан чит тә рәк бер урын да 
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кал дыр ды лар. 23 Ан на ры ис ра и ли ләр, шә һәр гә ут төр теп, ан да бул ган бар нәр сә не 
ян ды рып бе тер де ләр; ба ры тик кө меш бе лән ал тын ны, ба кыр вә ти мер дән ко ел ган 
әй бер ләр не ге нә сРаб бы йор ты ның хә зи нә сак ла гы чы на куй ды лар. 24 Фа хи шә ха-
тын Рә хәб не, аның гаи лә сен һәм бө тен нәсел-нәсәбен исә Ешуа ая ды, чөн ки Әри хә 
шә һә рен карап-күзәтеп кай тыр өчен Ешуа җи бәр гән шым чы лар ны шу шы ха тын 
яше реп алып кал ган иде. Рә хәб нең нә се ле әле дә ис ра и ли ләр ара сын да яши би рә.

25 Әнә шул чак та Ешуа:
– Әри хә ка ла сын яңа баш тан тө зе гән ке ше гә Раб бы ның кар гы шы тө шәр! Шә һәр 

ни ге зен ул бе рен че уг лы ның җа ны бә ра бә ре нә са лыр, шә һәр кап ка сын төп чек уг-
лы ның җа ны бә ра бә ре нә ку яр! – дип, кат гый ки сә теп куй ды.

26 Шул рә веш ле, Раб бы һәр чак Ешуа янын да бу лып, Ешу а ның да ны ерак лар га 
та рал ды.

Исраилиләрнеңтар-марителүе

7 1 Әм ма Ис ра ил угыл ла ры Раб бы га ба гыш лан ган әй бер ләр ту рын да гы әмер не 
боз ды лар: сЯһү дә ыру гын нан бул ган Зе рах уг лы Зәб ди дән ту ган Кәр ми нең 

уг лы Ахан, Раб бы га ба гыш лан ган әй бер ләр не үзе нә алып, Аның ачу ын куз гат ты.
2 Бер көн не Ешуа, Бәйт-Элдән көн чы гыш та, Бәйт-Авен янын да ур наш кан Гай шә-

һә рен карап-күзәтеп кай тыр өчен Әри хә дән үзе нең бер ни чә ке ше сен оза тып, алар га:
– Ба ры гыз, шул шә һәр не тикшереп-күзәтеп кай ты гыз, – ди де.
Те ге ләр, шә һәр не ка рап 3 кай т кан нан соң, Ешуа яны на ки леп:
– Бө тен гас кәр не куз га тып, Гай га ба ру ның ха җә те юк. Ике-өч мең су гыш чы бар-

са, шә һәр не яу лап алыр өчен шул җи тә; ан да ха лык күп тү гел, әле ге су гыш сә фә ре 
бе лән бар ха лык ның хә лен ал ма, – дип әйт те ләр.

4 Шу лай итеп, өч мең гә якын гас кә ри су гыш сә фә ре нә ки теп бар ды, тик алар Гай 
хал кын нан кур кып ка чар га мәҗ бүр бул ды лар. 5 Ис ра и ли ләр не шә һәр кап ка сын нан 
алып, таш чы га ра тор ган урын га җит кән че тау бит лә ве буй лап куа кил гән дә, Гай 
су гыш чы ла ры алар ның утыз ал ты ке ше сен үтер де.

Шу шы ва кый га дан соң ис ра и ли ләр нең йө рәк лә ре өзе леп төш кән дәй бул ды. 
6 Ешуа, өс тен дә ге ки ем нә рен ер тып*, Раб бы ның Ки ле шү сан ды гы янын да йө зе 
бе лән җир гә кап лан ды һәм кич җит кән че шун да ят ты. Ис ра ил нең сөл кән нә ре дә 
шу лай эш лә де, бө те не се баш ла ры на көл сип те.

7 – И-и Хуҗа-Раббы! – ди де Ешуа. – Син без не, Үр дүн нең бир ге ягы на алып 
чы гып, амо ри ләр ку лын нан ха рап ит мәк че ме?! Их, Үр дүн нең те ге ягын да кал ган 
бул сак чы! 8 И-и сХуҗа-Хакимем! Ис ра и ли ләр шу лай дош ман на ры на ар ка ку еп кач-
кан нан соң, ни-нәрсә әй тә алам мин?! 9 Кән га ни ләр һәм шу шы ил дә яшәү че баш-
ка ха лык лар, бу хак та ише теп, без не ка мап алыр лар да җир йө зен нән исе ме без не 
се бе реп тү гәр ләр! Шул ча гын да Си нең бө ек исе мең бе лән ни бу лыр?

10 – Тор! – ди де шул чак Раб бы Ешу а га. – Ни дип йө зең бе лән җир гә кап лан дың әле? 
11 Ис ра и ли ләр сгө наһ эш кыл ды, алар Мин үтәр гә куш кан Ки ле шү не боз ды: нә фес лә рен 
су зып, Раб бы га ба гыш лан ган әй бер ләр не ур ла ды, үз лә ре нең кирәк-яраклары ара сы на 

* 7:6 ...киемнәренертып...– Ки ем нә рен ер тып, ке ше ләр үке нү һәм кай гы ру ны бел дер гән нәр. 
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яше реп куй ды. 12 Әнә шу ның өчен Ис ра ил угыл ла ры на Раб бы кар гы шы төш те, һәм 
алар дош ман га кар шы то ра ал ма ды – ка чар га мәҗ бүр бул ды. Раб бы га ба гыш лан ган 
әй бер ләр нең бө те не сен юк ит ми чә то рып, Мин нән як лау көт мә гез. 13 Бар, ха лык ны 
па кь лән дер һәм аңа бо лай дип әйт: «Ир тә гә ге көн гә сез чистарынып пакьләнергә 
ти еш, чөн ки Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы: „Ис ра и ли ләр, сез Раб бы га ба гыш лан ган әй-
бер ләр не яше реп кал дыр ды гыз, шу лар дан ко тыл мый ча, дош ман на ры гыз га кар шы 
то ра ал ма я чак сыз“, – ди. 14 Ир тә гә ир тән бар ча гыз, ыруг-ыруг бу лып, Раб бы ал ды на 
ки ле гез. Раб бы ата ган ыруг тан һәр бер нәсел-йорт Аның кар шы на ки лер. Ан на ры Аның 
кар шы на Раб бы ата ган нәсел-йорттан бар ча гаи лә ләр ки лер. Шун нан Аның кар шы на 
Раб бы ата ган га и лә дә ге һәр ир за ты ки лер. 15 Раб бы га ба гыш лан ган әй бер ләр не яше реп 
кал ды ру да га еп ле та был ган ке ше бар лык мал-мөлкәте бе лән ут та ян ды ры лыр! Чөн ки 
ул, Раб бы бе лән тө зе гән ки ле шү не бо зып, Ис ра ил дә гө наһ эш кыл ды».

Аханныңгөнаһыфашбулу
16 Икен че көн не Ешуа, таң бе лән то рып, Ис ра ил хал кы на, ыруг-ыруг бу лып, 

бер-бер арт лы аның кар шы на ки лер гә бо ер ды, һәм Раб бы Яһү дә ыру гын ата ды. 
17 Ан на ры Ешуа бер-бер арт лы Яһү дә ыру гын да гы нәсел-йортларга ки лер гә әмер 
ит те, һәм Раб бы Зе рах нә се лен ата ды. Шун нан Ешуа бер-бер арт лы Зе рах га и лә лә-
ре нә ки лер гә әмер ит те, һәм Раб бы Зәб ди гаи лә сен ата ды. 18 Шун нан Ешуа Зәб ди 
га и лә сен дә ге ир ләр гә бе рәм ләп ки лер гә әмер ит те, һәм Раб бы Яһү дә ыру гын нан 
бул ган Зе рах уг лы Зәб ди дән ту ган Кәр ми уг лы Ахан ны ата ды. 19 Ешуа аңа:

– Уг лым! Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на мак тау яу дыр да нәр сә кы лу ың ны яшер-
ми чә сөй ләп бир, – ди де.

20 Аңа җа вап итеп Ахан:
– Әйе, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы кар шын да гө наһ лы мын; ме нә ни кыл дым мин: 

21 га ни мәт* ма лы ара сын да Ши нар да эш лән гән зат лы өс ки е ме, ике йөз шә кыл* 
кө меш ки сә ге вә ил ле шә кыл ал тын ки сә ге кү реп кы зык тым да үзе мә ал дым; әле-
ге әй бер ләр не ча ты рым ас ты на җир гә күм дем, кө меш не иң ас ка сал дым, – ди де.

22 Ешуа үзе нең ке ше лә рен җи бә реп, алар Ахан ның ча ты ры на йө гер де ләр һәм әле ге 
әй бер ләр не та бып ал ды лар; кө меш иң ас ка са лын ган иде. 23 Яше рел гән әй бер ләр не 
алып ки леп, Ешуа бе лән ис ра и ли ләр кар шы на, Раб бы ал ды на та ра тып сал ды лар. 
24 Шун нан Ешуа һәм бар ча ис ра и ли ләр, Зе рах уг лы Ахан ны, кө меш не, зат лы өс 
ки е мен, ал тын ки сә ген, Ахан ның кыз-угылларын, аның үгез лә рен, ишәк лә рен, 
са рык ла рын, ча ты рын – бул ган бар мөл кә тен алып, Ахор үзә не нә ки тер де ләр.

25 – Син без не бәла-казага ду чар ит кән ке бек, бү ген си не Раб бы бәла-казага ду чар 
итә, – ди де аңа Ешуа, һәм ис ра и ли ләр Ахан ны таш атып үтер де ләр. Баш ка лар ны 
да таш атып үтер гәч, бө те не сен ут та ян дыр ды лар 26 һәм өс лә ре нә таш өй де ләр; ул 
өем әле дә сак ла на. Әнә шун нан соң Раб бы ның ачуы ба сыл ды. Бу урын исә бү ген гә 
ка дәр Ахор* үзә не дип ата ла.

* 7:21 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 7:21 Шәкыл– 10 гр.  
* 7:26 Ахор– яһүд те лен дә әле ге сүз яң гы ра шы бе лән «бәла-каза» ди гән сүз гә ох ша ган. 
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ИсраилиләрнеңГайныяулапалуы

8 1 Раб бы Ешу а га:
– Ку рык ма һәм ру хың ны тө шер мә! Бө тен гас кә рең не үзең бе лән алып, Гай га 

кар шы су гыш ка кү тә рел. Гай ның пат ша сын, аның хал кын, шә һә рен һәм җир лә рен 
Мин си нең кул га тап шы рам. 2 Әри хә һәм аның пат ша сы на ни кыл саң, Гай һәм 
аның пат ша сы на да шу ны эш лә; кул га тө шер гән мөл кәт бе лән тер лек не үзе гез гә 
кал дыр. Шә һәр ар ты на пос кын* куй.

3 Ешуа үзе нең бө тен гас кә рен Гай га кар шы яу га кү тәр де. Су гыш чы лар ара сын-
нан ул утыз мең иң ба тыр яу гир не* сай лап ал ды да, төн җи тү гә алар ны су гыш ка 
оза тып, бо лай ди де:

4 – Игъ ти бар бе лән тың ла гыз! Шә һәр чи тен дә сез, бик ерак кит ми чә яше ре неп, 
су гыш ка әзер бу лып то рыр га ти еш сез. 5 Мин исә гас кәр бе лән бер гә шә һәр гә та ба 
куз га лам. Гай хал кы те ге чак та гы сы ман без гә кар шы кү тә рел гәч, чи ге нә баш лар быз. 
6 «Те ге ва кыт та гы сы ман без дән ка ча лар», – дип уй лап, алар без не куа чы гар лар; 
шу лай итеп, алар ны без шә һәр не кал ды рыр га мәҗ бүр итәр без. Без алар дан ка ча 
баш лау га, 7 яше рен гән җи ре гез дән чы гып, сез шә һәр не яу лап алыр сыз – Раб бы 
Ал ла гыз аны сез нең кул га тап шы ра. 8 Шә һәр не кул га тө ше рү гә, аңа ут төр те гез, 
ба ры сын да Раб бы әмер ит кән чә эш лә гез. Бу – ми нем бо е ры гым.

9 Ешуа оза тып җи бә рү гә, алар юл га куз гал ды лар һәм Бәйт-Эл бе лән Гай ара-
сын да, Гай ның көн ба тыш та ра фын да гы бер ау лак җир дә яше рен де ләр. Ешуа исә 
ул төн не ха лык ара сын да уз дыр ды. 10 Икен че көн не ул, таң бе лән то рып, гас кәр не 
туп ла ды һәм Ис ра ил өл кән нә ре бе лән бер гә гас кәр ба шын да Гай га юл ал ды. 11 Ешуа 
су гыш чы ла ры, шә һәр гә якын ла шып, аңар дан төнь як та ча тыр ла рын кор ды лар; 
шә һәр дән алар ны үзән ге нә ае рып то ра иде. 12 Ешуа биш мең ләп су гыш чы га шә-
һәр дән көн ба тыш та, Бәйт-Эл бе лән Гай ара сын да яше ре неп то рыр га бо ер ды. 13 Ис-
ра ил гас кә ри лә ре тү бән дә ге чә ур наш ты: төп көч – шә һәр дән төнь як та, бер өле ше 
исә – көн ба тыш та. Ул төн не Ешуа һәм аның гәс кә ри лә ре үзән лек кә төш те. 14 Гай 
пат ша сы, мо ны кү реп, ир тә таң нан үзе нең гас кә ре бе лән Ис ра ил су гыш чы ла ры-
на кар шы яу га кү тә рел де һәм Үр дүн үзә не нә та ба ашык ты. Лә кин шә һәр ар тын да 
ис ра и ли ләр нең яше ре неп уты ру ын ул бел ми иде. 15 Ешуа һәм бар ча ис ра и ли ләр, 
җи ңел гән ке бек кы ла нып, чүл гә та ба йө ге рер гә то тын ды лар. 16 Гай су гыш чы ла ры, 
шә һәр нең бар хал кын ча кы рып, ис ра и ли ләр ар тын нан куа кит те ләр һәм, Ешу а ны 
эзәр лек ләп ба ра тор гач, шә һәр дән шак тый ера гай ды лар. 17 Гай да да, Бәйт-Элдә дә 
бер ир за ты кал ма ды – бө те не се ис ра и ли ләр не ку ар га таш лан ды; ис ра и ли ләр не 
эзәр лек ләп ки теп, шә һәр лә ре ачык кал ды.

18 Шун да Раб бы Ешу а га:
– Ку лың да гы сөң гең не Гай га та ба суз! Мин аны си нең кул га тап шы рам! – ди де.
Ешуа үзе нең сөң ге сен Гай га та ба су зу га, 19 яше ре неп утыр ган су гыш чы лар си ке-

реп тор ды лар да шә һәр гә ом тыл ды лар һәм, Гай ны яу лап алып, аңа ут төрт те ләр. 

* 8:2 Поскын– рус ча сы: за са да. 
* 8:3 Яугир– су гыш чы. 
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20 Ис ра и ли ләр не эзәр лек ләп ба ру чы Гай су гыш чы ла ры ар т ла ры на әй лә неп ка ра са, 
шә һәр өс тен дә ге тө тен ба га на сы күк ләр гә аш кан! Алар кай сы та раф ка ча бар га да 
бел мә де, чөн ки чүл гә та ба йө ге рү че ис ра и ли ләр ки нәт ке нә ки ре гә бо рыл ды лар да 
үз лә рен куа ки лү че ләр гә таш лан ды лар.

21 Яше ре неп тор ган яу гир лә ре нең шә һәр не алу ын һәм шә һәр өс тен дә ге тө тен 
ба га на сын кү реп, Ешуа һәм бар лык ис ра и ли ләр ки ре бо рыл ды лар да Гай хал кы на 
һө җүм гә күч те ләр. 22 Ис ра ил су гыш чы ла ры ның шә һәр дә ге лә ре дә Гай хал кы на кар-
шы ки лә баш ла ды, һәм те ге ләр ике як тан да ис ра и ли ләр ара сын да кал ды. Шун нан 
ис ра и ли ләр дош ман на рын кы рыр га то тын ды: алар ку лын нан ка чып ко ты лу чы да, 
исән ка лу чы да бул ма ды. 23 Ба ры тик Гай пат ша сын гы на, исән ки леш кул га тө ше-
реп, Ешуа хо зу ры на алып кил де ләр.

24 Арт ла рын нан куа чык кан Гай хал кын соң гы ке ше се нә ка дәр чүл дә кы рып бе-
тер гән нән соң, ис ра и ли ләр, шә һәр гә әй лә неп кай тып, ан да кал ган нар ның бар ча сын 
кы лыч тан уз дыр ды лар. 25 Ул көн не бө тен Гай хал кы ның – ун и ке мең ир-ат һәм 
хатын-кызның го ме ре ки сел де. 26 Гай шә һә рен дә яшәү че ләр нең һәм мә се кы ры лып 
бет кән че, Ешу а ның сөң ге тот кан ку лы ал га су зыл ган ки леш ка ла бир де.

27 Раб бы Ешу а га әй т кән чә, ис ра и ли ләр үз лә ре нә ба ры тик тер лек не һәм шә һәр-
дә кул га тө шер гән мөл кәт не ге нә ал ды лар. 28 Ешуа, Гай ны ян ды рып, аны мәң ге гә 
хә ра бә өе ме нә әй лән дер де; шә һәр шу лай бү ген ге көн гә ка дәр вәй ран* бу лып ята.

29 Ешуа Гай ның пат ша сын агач ка асып куй ды. Кич кә ка дәр ул шун да асы лы-
нып тор ды, ко яш ба е ган да исә аны, Ешуа бо е ры гы бе лән агач тан тө ше реп, шә һәр 
кап ка сы яны на чы га рып таш ла ды лар һәм өс те нә зур таш өе ме өй де ләр. Ул өем әле 
дә шун да то ра.

ЕшуаныңРаббыКилешүеняңартуы
30 Шу шы ва кый га дан соң Ешуа Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы хөр мә те нә Эвал та вын-

да смәз бәх кор ды. 31 Раб бы ко лы Му са Ис ра ил угыл ла ры на әй теп кал дыр ган ча һәм 
Му са ның Ка нун ки та бын да языл ган ча, әле ге мәз бәх ти мер эш ко ра лы орын ма ган, 
эш кәр тел мә гән таш тан иде. Ис ра и ли ләр шул мәз бәх өс тен дә Раб бы га сту ла ем ян-
ды ру кор ба ны һәм ста ту лык кор ба ны ки тер де ләр.

32 Ан на ры Ешуа шун да, бар ча ис ра и ли ләр ал дын да, Му са ка ну нын таш ка кү че реп 
яз ды. 33 Ис ра ил нең бар хал кы – кил ме шәк ләр дә, Ис ра ил нең төп хал кы да – үз лә-
ре нең өл кән нә ре, җи тәк че лә ре һәм хө кем че лә ре бе лән бер гә Ки ле шү сан ды гы ның 
ян-ягында, сан дык ны кү тә реп йөр тү че ле ви ләр дән бул ган ру ха ни лар кар шын да ба сып 
тор ды лар. Кай чан дыр Раб бы ко лы Му са Ис ра ил хал кын ни рә веш ле фа ти ха лар га 
ки рәк ле ген өй рә теп кал дыр ган ча, ха лык ның бер яр ты сы – Гә ри зим та вы бу ен да, 
икен че яр ты сы Эвал та вы бу ен да ур наш ты. 34 Шун нан соң Ешуа Ка нун ның бө тен 
сүз лә рен – фа ти ха һәм ләгъ нәт сүз лә рен – нәкъ Ка нун ки та бын да языл ган ча укып 
бир де. 35 Ул бө тен Ис ра ил җә мә га те нә, шул исәп тән хатын-кызларга, бала-чагага, 
ис ра и ли ләр ара сын да яшәү че чит ха лык лар га Му са ва сы ять итеп әй т кән нәр нең 
бер сен дә кал дыр мый ча сүзгә-сүз укып чык ты.

* 8:28 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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ГибгонлыларныңИсраилнеалдавы

9 1 Әле ге ва кый га лар ту рын да ише теп, Үр дүн нән көн ба тыш та гы таулы-калкулык-
лы урын нар да вә Бө ек Диң гез* яры буй лап Ли ван га ка дәр су зыл ган җир ләр дә 

яшәү че хит ти, амо ри, кән га ни, фә ри зи, хив ви, явү си пат ша ла ры 2 Ешу а га һәм Ис-
ра ил хал кы на кар шы бер гә ләп кө рә шер гә сүз ку еш ты лар.

3 Гиб гон хал кы исә, Ешу а ның Әри хә һәм Гай шә һә ре бе лән ни ләр кыл га нын 
ише теп, 4 хәй лә кор ды: алар ри зык хәс тәр лә де ләр дә, ту зып бет кән кап чык ла рын 
вә кы рык ямау лы шә раб тур сык ла рын ишәк лә ре нең сыр ты на са лып, юл га чык ты-
лар. 5 Алар ның ямау са лын ган аяк ки ем нә ре тет кә лә неп, өс ки ем нә ре ту зып, юл да 
ашар га ал ган ик мәк лә ре кибеп-күгәреп бет кән иде. 6 Шу шы кы я фәт тә алар Ешуа 
яны на, ис ра и ли ләр нең Гилгәлдәге ста ны на ки леп:

– Без бик ерак җир ләр дән кил дек. Без нең бе лән ки ле шү тө зе гез, – ди де ләр.
7 – Ни чек итеп без сез нең бе лән ки ле шү тө зи алыйк?! – дип җа вап бир де ис ра-

и ли ләр хив ви ләр гә. – Бәл ки, сез без нең җир ләр дә яши сез дер.
8 – Без си нең кол ла рың! – ди де алар Ешу а га.
Ул исә:
– Кем нәр сез һәм кай лар дан ки лү е гез? – дип со ра ды.
9 – Си нең Раб бы Ал лаң ха кы на без кол ла рың бик ерак җир ләр дән кил дек, – дип 

җа вап бир де алар. – Без Аның да ны ту рын да, Аның Ми сыр җи рен дә һәм 10 Үр дүн 
аръ я гын да гы амо ри ләр нең ике пат ша сы на – Хиш бун пат ша сы Си хон га вә Аш та рот та 
яшә гән Ба шан пат ша сы Ог ка – ни ләр кыл га нын ише теп бе лә без. 11 Иле без өл кән нә-
ре, хал кы быз, бу хак та ише теп, без гә мон дый бу рыч йөк лә де: «Юл да ашар га ри зык 
алы гыз да, ба рып, шул ха лык бе лән оч ра шы гыз һәм алар га: „Без – сез нең кол ла ры-
гыз, без нең бе лән ки ле шү тө зе гез“, – дип әй те гез». 12 Ме нә бу ик мәк не сез нең ян га 
ки лер гә чык кан көн не өй лә ре без дән әле җы лы ки леш алып кит кән идек, ә хә зер ул 
әнә кибеп-күгәреп бет те. 13 Шә раб ту тыр ган чак та, бу тур сык ла ры быз да яңа иде, ин де 
ер тыл ды; өс вә аяк ки ем нә ре без дә, ерак лар дан ки лә тор гач, тә мам си зе рәп бет те.

14 Ис ра и ли ләр алар ның юл ри зык ла рын ка бып ка ра ды лар, әм ма Раб бы бе лән 
ки ңә шеп тор ма ды лар. 15 Ешуа алар бе лән ки ле шү тө зе де – го мер лә рен сак лар га 
вәгъ дә бир де, җә мә гать баш лык ла ры да ант ит те.

16 Ки ле шү тө зеп өч көн үтү гә исә, әле ге сә фәр че ләр нең якын күр ше ләр бу луы 
ачык лан ды. 17 Шун нан Ис ра ил угыл ла ры юл га куз гал ды лар һәм өчен че көн не хив-
ви ләр нең шә һәр лә ре нә – Гиб гон, Ке пи ра, Бе һе рот һәм Кыръят-Ягаримгә якын-
лаш ты лар. 18 Әм ма ис ра и ли ләр алар га һө җүм ит мә де, чөн ки җә мә гать баш лык ла ры 
Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бе лән ант ит кән иде. Җә мә гать баш лык ла ры ның бу 
эш лә ре нә Ис ра ил хал кы сук ра ныр га то тын ды. 19 Баш лык ла ры исә:

– Без Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бе лән ант ит тек, шу лай бул гач, алар га һө җүм 
итә ал мый быз. 20 Без ме нә нәр сә эш ләр без: Раб бы ка һә ре төш мә сен өчен, ант-
вәгъдәбезне боз ма быз, алар ның җан на рын кый ма быз – 21 яши бир сен нәр. Лә кин 
алар без нең өчен утын ки сәр гә һәм су та шыр га ти еш бу лыр лар, – ди де.

* 9:1 БөекДиңгез– ягъ ни Ур та диң гез. 
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Баш лык лар ның сүз лә ре бе лән бө тен җә мә гать ки леш те. 22 Ешуа, хив ви ләр не 
ча кы рып:

– Ни өчен сез, күр ше дә ге нә яши то рып, ерак җир ләр дә яши без, дип ал даш ты-
гыз? – ди де. 23 – Шу ның өчен сез кар гал ган ха лык бу лыр сыз! Сез го мер ба кый кол 
бу лып ка лыр сыз һәм Раб бым йор ты өчен утын ки сәр сез, су та шыр сыз!

24 Ешу а га җа вап итеп, хив ви ләр бо лай ди де:
– Без кол ла ры ңа мәгъ лүм бул ды ки, Раб бы Ал лаң Үзе нең ко лы Му са га, әле ге 

җир ләр нең бө те не сен сез гә тап шы рып, хал кын кы лыч тан уз ды рыр га әмер бир гән. 
Го ме ре без өчен ку рык тык, шу ңа әле ге эш не кыл дык. 25 Хә зер яз мы шы быз си нең 
кул да: үзең ни чек ки рәк дип тап саң, шу ны эш лә.

26 Ешуа хив ви ләр не як лап кал ды, һәм ис ра и ли ләр алар ның җан на рын кый ма ды. 
27 Әм ма Ешу а ның фәр ма ны бу ен ча, хив ви ләр шул көн нән баш лап бө тен Ис ра ил 
хал кы һәм Раб бы сай ла ган һәр урын да ку ел ган Раб бы мәз бә хе өчен утын ки сәр гә, 
су та шыр га ти еш бул ды лар; бу эш не алар әле дә баш ка ра.

Исраилнеңамориләрнеҗиңүе

10 1 Ешу а ның Гай ны яу лап алу ын, аны тә мам юк итү ен (Әри хә һәм аның пат-
ша сы на ни ләр кыл са, Гай һәм аның пат ша сы на да Ешуа шу ны ук кыл ды), 

шу лай ук гиб гон лы лар ның, ис ра и ли ләр бе лән ки ле шү тө зеп, алар ара сын да яшәп 
ка лу ын бел гән нән соң, Иеру са лим пат ша сы Адони-Садыйк 2 бик нык кур ку га кал-
ды, чөн ки Гиб гон бер-бер пат ша лык ның мәр кә зе ке бек үк зур, Гай дан да зур рак 
бер ка ла һәм аның хал кы гай рәт ле су гыш чы лар дан са на ла иде. 3 Шун нан Иеру са-
лим пат ша сы Адони-Садыйк Хеб рун пат ша сы Го гам га, Яр мут пат ша сы Пи рам га, 
Ла хиш пат ша сы Яфи я гә һәм Эг лон пат ша сы Де бир гә:

4 – Ешуа вә ис ра и ли ләр бе лән ки ле шү тө зе гән өчен, Гиб гон ны тар-мар итәр гә 
ми ңа яр дәм гә ки ле гез, – дип хә бәр сал ды.

5 Амо ри ләр нең биш пат ша сы – Иеру са лим, Хеб рун, Яр мут, Ла хиш Һәм Эг лон 
пат ша ла ры – үз лә ре нең гас кәр лә рен бер ләш тер де ләр дә, Гиб гон яны на ки леп ур-
на шып, аңа һө җүм ит те ләр. 6 Гиб гон хал кы:

– Кол ла рың ны бә ла дә кал дыр ма! Тиз рәк яр дәм гә кил, без не кот кар! Тау як ла-
рын да яшәү че амо ри пат ша ла ры ның бө те не се бер лә шеп без гә һө җүм ит те, – дип, 
Гил гәл ста ны на Ешу а га хә бәр юл ла ды.

7 Ешуа үзе нең бө тен гас кә рен, шул исәп тән иң ба тыр су гыш чы ла рын ияр теп 
Гил гәл дән чы гып кит те.

8 – Ку рык ма син алар дан, – ди де Раб бы Ешу а га, – Мин ин де алар ны си нең кул га 
тап шыр дым – бер се дә си ңа кар шы то ра ал мас.

9 Ешуа, тө но зын юл да бу лып, дош ман на ры ал дын да гел көт мә гән дә пәй да бул ды. 
10 Ис ра ил гас кәр лә ре ал дын да Раб бы амо ри ләр не шом га сал ды, һәм ис ра и ли ләр, 
үзе нең дош ман на рын Гиб гон янын да тә мам тар-мар ки те реп, алар ны Азы ка һәм 
Мак ке да шә һәр лә ре нә җит кән че, Бәйт-Хорун юлы буй лап кы рып бар ды.

11 Бәйт-Хорун тау би те буй лап Азы ка га ка чып бар ган амо ри ләр өс те нә Раб бы 
эре таш яң гы ры яу дыр ды. Күк тән яу ган шул таш лар дан ис ра и ли ләр кы лы чы на 
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ка раган да күб рәк ке ше кы рыл ды. 12 Раб бы ис ра и ли ләр ку лы на амо ри ләр не тап-
шыр ган көн не Ешуа, Раб бы га мө рә җә гать итеп, бар ча ис ра и ли ләр нең күз ал дын да:

«И ко яш, Гиб гон өс тен дә тук тап кал,
и ай, син дә Айа лун үзә нен дә тук тап тор!» – ди де.

13 Ха лык үзе нең дош ма нын нан үч ал ган чы, ко яш тук тап кал ды, ай да уры нын нан 
куз гал ма ды (бу хак та Яшар* ки та бын да языл ган). Ко яш күк нең ур та сын да тук тап 
кал ды һәм кө но зын ди яр лек көн ба тыш ка та ба ашык ма ды. 14 Раб бы ның мо ңа ка-
дәр дә, ан нан соң да шул рә веш ле адәм го зе ре нә ко лак сал га ны бул ма ды, чөн ки 
Ис ра ил өчен Раб бы Үзе кө рәш те.

15 Шун нан соң Ешуа һәм бар ча ис ра и ли ләр Гилгәлдәге стан на ры на кайт ты лар.

НунуглыЕшуаныңбишаморипатшасынүтерүе
16 Амо ри ләр нең те ге биш пат ша сы исә ка чып ко ты ла ал ды. Алар Мак ке да янын-

да гы бер мә га рә гә ке реп яше рен де ләр. 17 Мак ке да янын да гы мә га рә дә яше ре неп 
ят кан биш пат ша ның та бы лу ын Ешу а га ки леп әй т кәч, 18 ул:

– Мә га рә нең авы зын зур таш лар бе лән то ма лап ку е гыз да сак чы лар кал ды ры гыз. 
19 Әм ма үзе гез ан да тот кар лан ма гыз. Дош ман на ры гыз ны эзәр лек ли би ре гез, ар т ла-
ры на тө ше гез, алар га шә һәр лә ре нә кай тып сы е ныр га юл куй ма гыз, чөн ки Раб бы 
Ал ла гыз алар ны сез нең кул га тап шы ра, – ди де.

20 Ешуа һәм ис ра и ли ләр дош ман ны тә мам тар-мар ки те реп, ка чып ко ты ла ал ган-
на ры үз лә ре нең ны гы тыл ган ка ла ла ры на кай тып сы ен ды. 21 Шун нан соң Ис ра ил 
гас кә ре исән-имин Ешуа яны на Мак ке да да гы ста ны на әй лә неп кайт ты. Мон нан 
ары ин де һич кем Ис ра ил угыл ла ры на кар шы тел тиб рә тер гә җөрь әт ит мә де.

22 – Мә га рә нең авы зын ачып, ми нем ян га те ге биш пат ша ны чы га ры гыз, – ди де 
Ешуа.

23 Шу лай эш лә де ләр дә: Иеру са лим, Хеб рун, Яр мут, Ла хиш һәм Эг лон пат ша ла-
рын аның яны на алып чык ты лар. 24 Әле ге биш пат ша ны алып кил гәч, Ешуа, бар ча 
ис ра и ли ләр не ча кыр тып, үзе бе лән яу чап кан гас кәр баш лык ла ры на:

– Би ре ки ле гез һәм шу шы пат ша лар ның му е ны на ба сы гыз, – ди де.
Алар, ки леп, пат ша лар ның му е ны на бас ты лар.
25 – Ку рык ма гыз һәм ру хы гыз төш мә сен, нык һәм кыю йө рәк ле бу лы гыз! Раб-

бы Ал ла гыз сез су гы ша сы дош ман нар бе лән әнә шу лай эш кы ла чак, – ди де Ешуа.
26 Ан на ры ул, әле ге пат ша лар ның җан на рын кы еп, би ше сен биш агач ка асып куй-

ды; кич кә ка дәр алар шун да асы лы нып тор ды лар. 27 Ко яш ба е ган да, Ешу а ның әме ре 
ни ге зен дә мә ет ләр не агач тан тө ше реп, үз лә ре ка чып ят кан мә га рә эче нә таш ла ды лар 
да мә га рә нең авы зын таш лар бе лән то ма лап куй ды лар; ул таш лар әле дә шун да ята.

Исраилиләрнеңкөньяктагыкалаларныҗимерүе
28 Шул ук көн не Ешуа Мак ке да ны яу лап ал ды: шә һәр хал кын һәм аның пат-

ша сын кы лыч тан уз ды рып, ан да бул ган бар ча җан ия сен кы рып бе тер де. Әри хә 
пат ша сы на ни кыл са, Мак ке да пат ша сы на да шу ны ук кыл ды.

* 10:13 Яшар– яһүд чә «саф, чис та кү ңел ле ке ше» мәгъ нә сен дә. 
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29 Мак ке да дан Ешуа һәм бө тен ис ра и ли ләр, Либ на га юнә леп, аңа һө җүм ит те ләр. 
30 Раб бы Либ на ны һәм аның пат ша сын да ис ра и ли ләр ку лы на тап шы рып, Ешуа 
ан да бул ган бар ча җан ия сен кы лыч тан уз дыр ды, бер ге нә те рек зат ны да исән 
кал дыр ма ды. Әри хә пат ша сы на ни кыл са, Либ на пат ша сы на да шу ны ук кыл ды.

31 Либ на дан Ешуа бар лык ис ра и ли ләр бе лән Ла хиш ка та ба юнәл де һәм, аның 
яны на ки леп җи тү гә ча тыр ла рын ко рып, шә һәр гә һө җүм ит те. 32 Раб бы Ла хиш ка-
ла сын да ис ра и ли ләр ку лы на тап шыр ды: шә һәр не алар икен че көн не яу лап алып, 
ан да бул ган бар лык җан ия сен, Либ на да гы сы ман, кы лыч тан уз дыр ды лар. 33 Га зер 
пат ша сы Хо рам Ла хиш ка яр дәм гә дип кил гән иде дә, Ешуа, аның үзен һәм гас кә-
рен кы лыч тан уз ды рып, соң гы ке ше се нә ка дәр кы рып бе тер де.

34 Ла хиш тан Ешуа һәм бар лык ис ра и ли ләр Эг лон га юл тот ты лар һәм, аның яны на 
ки леп җи тү гә, ча тыр ла рын ко рып, шә һәр гә һө җүм ит те ләр. 35 Шә һәр не алар шул 
көн не үк яу лап ал ды лар һәм хал кын кы лыч тан уз дыр ды лар – ан да бул ган бар лык 
җан ия сен, Ла хиш та гы ке бек үк, тә мам кы рып бе тер де ләр.

36 Эг лон нан Ешуа һәм бар лык ис ра и ли ләр, Хеб рун та ра фы на юл алып, аңа кар шы 
су гыш баш ла ды лар. 37 Ис ра и ли ләр шә һәр не яу лап ал ды лар һәм аның хал кын да, 
пат ша сын да, әйләнә-тирәдәге шә һәр ләр дә яшәү че ләр нең дә һәм мә сен кы лыч тан 
уз дыр ды лар – Эг лон да гы сы ман, соң гы ке ше се нә ка дәр бар лык җан ия сен кы рып 
бе тер де ләр.

38 Ан на ры Ешуа һәм бар лык ис ра и ли ләр Де бир гә та ба бо рыл ды лар һәм аңа кар шы 
су гыш баш ла ды лар. 39 Шә һәр не яу лап алып, аның пат ша сын да, әйләнә-тирәдәге 
шә һәр ләр дә яшәү че ләр не дә кы лыч тан уз дыр ды лар – һәм мә сен кы рып бе те реп, 
бер ге нә җан ия сен дә исән кал дыр ма ды лар. Хеб рун га, Либ на га һәм алар ның пат-
ша ла ры на ни ләр кыл са, Де бир һәм аның пат ша сы на да Ешуа шу ны ук кыл ды.

40 Шу лай итеп, Ешуа әле ге җир ләр не – таулы-калкулыклы урын нар ны, Нә геб 
чү лен, тау итә ге сШе фе ла ны вә тау бит лә рен яу лап ал ды һәм, алар ның пат ша ла рын 
тар-мар ки те реп, ан да яшәү че ләр нең һәм мә сен, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы куш-
кан ча, соң гы ке ше се нә ка дәр кы рып бе тер де. 41 Кадыш-Барниадан алып, Га за га 
ка дәр бул ган җир ләр не һәм Гиб гон га җит кән че бө тен Го шен тө бә ген Ешуа үзе нә 
буй сын дыр ды. 42 Әле ге пат ша лар ның һәм мә сен һәм алар ның җир лә рен Ешуа шул 
бер үк су гыш сә фә рен дә яу лап ал ды, чөн ки ис ра и ли ләр ягын да Ис ра ил нең Раб бы 
Ал ла сы Үзе кө рәш те.

43 Шун нан соң Ешуа һәм бар лык ис ра и ли ләр үз лә ре нең Гилгәлдәге стан на ры на 
әй лә неп кайт ты лар.

Исраилиләрнеңтөньякгаскәрнеҗиңүе

11 1 Хат сор пат ша сы Явин, шу шы хәл ләр не ише теп, Ма дон пат ша сы Йо вав ка, 
Шим рон һәм Ах шаф пат ша ла ры на, 2 төнь як та гы тау лы тө бәк ләр нең, Кин-

не рет кү лен нән* көнь як та гы Үр дүн үзә не нең, көн ба тыш та гы тау итәк лә ре нең һәм 
Дор кал ку лы гы ның пат ша ла ры на, 3 көн чы гыш вә көн ба тыш та гы кән га ни ләр гә, 
амо ри ләр гә, хит ти ләр гә, тау лы җир ләр дә ге явү си ләр гә, фә ри зи ләр гә һәм Мис па 

* 11:2 Киннереткүле– ягъ ни Гә ли ләя кү ле. 
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тө бә ген дә ге Хәр мун тау ти рә сен дә көн кү рү че хив ви ләр гә үзе нең чап кын на рын 
юл ла ды. 4 Алар диң гез бу ен да гы ком бөр те ге дәй исәпсез-сансыз гас кә ри лә ре, би-
хи сап күп ат ла ры һәм су гыш ар ба ла ры бе лән яу га куз гал ды лар. 5 Әле ге пат ша лар 
үз лә ре нең көч лә рен бер ләш тер де ләр һәм, Ис ра ил бе лән алы шыр га ни ят ләп, Ме ром 
суы бу е на ки леп тук тал ды лар. 6 Лә кин Раб бы Ешу а га:

– Ку рык ма алар дан: ир тә гә шу шы ва кыт та алар бө те не се Ис ра ил угыл ла ры кар-
шын да үле ки леш ятар; син ат ла ры ның сеңер-тамырларын ки сәр сең, ә ар ба ла рын 
ут ка са лыр сың, – ди де.

7 Ешуа, үзе нең бө тен гас кә ре бе лән гел көт мә гән дә Ме ром суы бу ен да дош ман-
на ры кар шы сы на ки леп чы гып, алар га һө җүм ит те, 8 һәм Раб бы алар ны ис ра и ли ләр 
ку лы на тап шыр ды. Ис ра ил угыл ла ры, дош ман ны бө ек Си дун га, Мисрефот-Маимгә 
һәм көн чы гыш та Мис па үзә не нә җит кән че эзәр лек ләп ба рып, алар ны тар-мар ит те-
ләр, соң гы ке ше се нә ка дәр кы рып бе тер де ләр. 9 Ешуа алар бе лән Раб бы куш кан ча 
эш кыл ды: ат ла ры ның сеңер-тамырларын кис те, су гыш ар ба ла рын ян дыр ды.

10 Кай тыр юл га бо рыл гач, Ешуа якын-тирәдәге пат ша лык лар ара сын да иң код-
рәт ле са нал ган Хат сор шә һә рен яу лап ал ды, пат ша сы ның җа нын кый ды. 11 Би ре дә 
яшәү че ләр нең ба ры сын кы лыч тан уз ды рып, бер җан ия сен дә кал дыр мый ча кы рып 
бе тер гән нән соң, Ешуа Хат сор га ут сал ды.

12 Әле ге пат ша лар ның шә һәр лә рен яу лап алып, Ешуа алар ның үз лә рен кы лыч тан 
уз дыр ды – Раб бы ко лы Му са куш кан ча, алар ны ту лы сын ча кы рып бе тер де. 13 Ешуа 
ут сал ган Хат сор ка ла сын са на ма ган да, кал ку урын да тө зел гән шә һәр ләр нең бер-
сен дә ис ра и ли ләр ян дыр ма ды. 14 Әле ге шә һәр ләр дә кул га тө шер гән мал-мөлкәтне 
һәм тер лек не ис ра и ли ләр үз лә ре нә ал ды лар, ан да яшәү че ләр не исә соң гы ке ше се нә 
ка дәр юк ит те ләр. 15 Раб бы Үзе нең ко лы Му са га ни чек куш кан бул са, үз нәү бә тен дә 
Му са да Ешу а га ни чек өй рә теп кал дыр са, Ешуа шу лар ны га мәл гә ашыр ды: Раб бы 
Му са га куш кан ның бер сен дә үтә ми чә кал дыр ма ды.

Ешуаяулапалганҗирләр
16 Шул рә веш ле, Ешуа әле ге бө тен җир не – таулы-калкулыклы урын нар ны, Нә-

геб чү лен, ту лы сын ча Го шен тө бә ген, тау итә ге Ше фе ла ны, Үр дүн үзә нен, Ис ра ил 
тау ла рын һәм алар ның итәк лә рен, 17 Сә гыйрь тө бә ге янын да гы Ха лак та вын нан 
баш лап, Ли ван үзә нен дә ге Хәр мун тау итә ген дә ур наш кан Багал-Гәдкә ка дәр бар 
җир не яу лап ал ды. Ул, әле ге җир ләр нең пат ша ла рын әсир итеп, алар ның җан на рын 
кый ды. 18 Әле ге пат ша лар бе лән су гыш озак бар ды. 19 Гиб гон да яшәү че хив ви ләр дән 
баш ка бер ге нә шә һәр дә Ис ра ил угыл ла ры бе лән ки ле шү тө зе мә де, ис ра и ли ләр һәр 
ка ла ны су гы шып ал ды лар. 20 Раб бы Му са га куш кан ча, ис ра и ли ләр бе лән кө рәш тә 
әле ге ха лык лар аяу сыз рә веш тә тә мам кы ры лып бет сен нәр өчен, бу ха лык лар ны 
ис ра и ли ләр гә кар шы су гы шыр га Раб бы Үзе ко тырт ты.

21 Шул чор да Ешуа, су гыш сә фә ре нә чы гып, таулы-калкулыклы тө бәк ләр дә – Хеб-
рун да, Де бир дә, Анав та, шу лай ук Яһү дә һәм Ис ра ил нең бар лык тау лы җир лә рен дә 
көн кү рү че ана кыйм нар ны тар-мар ит те; Ешуа алар ны шә һәр лә ре бе лән бер гә тә мам 
юк ка чы гар ды. 22 Ис ра и ли ләр яшә гән җир ләр дә ана кыйм нар ту лы сын ча кы ры лып 
бет те ләр, алар ба ры тик Га за да, Гәт тә һәм Аш дод та гы на кал ды лар.
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23 Шу лай итеп, Раб бы Му са га әй т кән чә, Ешуа әле ге җир ләр нең бө те не сен яу лап 
алып, Ис ра ил нең бар лык тар мак ла ры на би лә мә гә бү леп бир де. Җир, ни һа ять, су-
гыш лар дан ты нып кал ды.

Мусапәйгамбәрдәнҗиңелгәнпатшалар

12 1 Ис ра и ли ләр Үр дүн нән көн чы гыш та гы җир ләр нең пат ша ла рын, ягъ ни 
Ар нон үзә нен нән Хәрмун-тауга ка дәр (Үр дүн үзә не нең көн чы гыш өле-

шен кер теп) бул ган җир ләр нең пат ша ла рын тар-мар ит те ләр һәм шул җир ләр не 
үз лә ре нә тар тып ал ды лар. Әле ге пат ша лар тү бән дә ге ләр. 2 Бе рен че се – Хиш бун 
ка ла сын да яшә гән амо ри пат ша сы Си хон. Аның пат ша лы гы Ар нон үзә не чи тен-
дә ге Аро гыр ка ла сын нан баш ла нып, Ар нон үзә не нең ур та бер җи рен нән Яб бок 
ел га сы на (әле ге ел га ам мо ни ләр бе лән ике ара да чик сы зы гы бу лып то ра) ка дәр 
су зыл ган иде, бу – Ги лы гад тө бә ге нең көнь як та раф та гы өле шен тәш кил итә иде. 
3 Си хон шу лай ук Ара ба үзә не нең көн чы гыш өле ше – Кин не рет кү лен нән Тоз лы 
диң гез гә, көн чы гыш ка та ба Бәйт-Ешимот шә һә ре нә һәм көнь як та Фесгә-тау бит-
лә ве нә ка дәр су зыл ган җир ләр бе лән ида рә итә иде. 4 Икен че се – Ба шан пат ша сы 
Ог. Ул – соң гы ре фа им нәр нең бер се, аның баш ка ла ла ры Аш та рот бе лән Эд ре гый 
иде. 5 Аның пат ша лы гы на Хәр мун тау, Сал ха ка ла сы, гә шү ри ләр вә мә га кә һи ләр 
чи ге нә ка дәр бө тен Ба шан өл кә се һәм Хиш бун пат ша сы Си хон би лә мә се нә ка дәр 
су зыл ган җир ләр ке рә иде. 6 Раб бы ко лы Му са һәм ис ра и ли ләр әле ге пат ша лар ны 
тар-мар ит те ләр. Му са алар ның җир лә рен Ру бин, Гәд һәм Ме наш ше ыру гы ның бер 
яр ты сы на би лә мә гә бир де.

НунуглыЕшуаданҗиңелгәнпатшалар
7-8 Ешуа һәм ис ра и ли ләр Үрдүннән көн чы гыш та гы пат ша лар ны – Ли ван үзә-

нен дә ге Багал-Гәд шә һә рен нән баш лап, Сә гыйрь тө бә ге янын да гы Ха лак та вы на 
ка дәр су зыл ган җир ләр нең пат ша ла рын тар-мар ки тер де ләр. (Ешуа хит ти, амо ри, 
кән га ни, фә ри зи, хив ви һәм явү си ләр яшә гән таулы-калкулыклы урын нар ны, тау 
итә ге Ше фе ла ны, көн ба тыш та гы тау итәк лә рен, сах ра ны һәм Нә геб чү лен Ис ра ил 
ыруг ла ры на би лә мә гә бү леп бир де.) Әле ге пат ша лар шу шы лар дыр: 9 Әри хә пат-
ша сы, Бәйт-Эл янын да гы Гай пат ша сы, 10 Иеру са лим пат ша сы, Хеб рун пат ша сы, 
11 Яр мут пат ша сы, Ла хиш пат ша сы, 12 Эг лон пат ша сы, Га зер пат ша сы, 13 Де бир 
пат ша сы, Ге дер пат ша сы, 14 Хор ма пат ша сы, Арад пат ша сы, 15 Либ на пат ша сы, 
Адул лам пат ша сы, 16 Мак ке да пат ша сы, Бәйт-Эл пат ша сы, 17 Тап пу ах пат ша сы, 
Хе пер пат ша сы, 18 Афык пат ша сы, Ша рон пат ша сы, 19 Ма дон пат ша сы, Хат сор 
пат ша сы, 20 Шимрон-Мерон пат ша сы, Ах шаф пат ша сы, 21 Та га нах пат ша сы, Ме-
гид до пат ша сы, 22 Кы дыш пат ша сы, Кәр мил та вы янын да гы Йок не гам пат ша сы, 
23 Нафат-Дордагы* Дор пат ша сы, Гә ли лә я дә ге* Го им пат ша сы, 24 Тир са пат ша сы. 
Бар лы гы утыз бер пат ша.

* 12:23 Нафат-Дор– яки «Дор кал ку лы гы». 
* 12:23 Гәлиләядәге– яки «Гилгәлдәге». 
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Исраилиләряулыйсыҗирләр

13 1 Ешуа олы га еп өл кән яшь кә җит кәч, Раб бы аңа:
– Син ин де бик кар тай дың, ә үз ләш те рә се җир ләр күп әле; 2 бо лар – пе леш-

ти ләр яшә гән бар лык тө бәк ләр һәм гә шү ри ләр нең бө тен иле; 3 (Ми сыр чи ген дә ге 
Ши хор ел га сын нан алып, төнь як та раф та Эк рон чи ге нә ка дәр бул ган җир ләр кән га-
ни ләр не ке са на лып, ан да пе леш ти ләр нең биш ха ки ме Га за, Аш дод, Аш кы лун, Гәт, 
Эк рон шә һәр лә ре бе лән ида рә итә); шу лай ук ав вим нәр яшә гән көнь як тө бәк ләр; 
4 Си дун хал кы ның Ара шә һә рен нән алып, Афык ка ла сы на һәм амо ри ләр чи ге нә 
ка дәр бө тен кән га ни ләр җи ре, 5 гиб ли ләр яшә гән тө бәк ләр, көн чы гыш та Хәр мун 
тау итә ген дә ге Багал-Гәд шә һә рен нән Лебо-Хаматка ка дәр бө тен Ли ван. 6 Ли ван нан 
алып, Мисрефот-Маим шә һә ре нә ка дәр бө тен тау хал кын, ягъ ни си дун лы лар ның 
бө те не сен, Мин Ис ра ил угыл ла ры ның күз ал дын нан Үзем ку ып җи бә рәм; ә син, 
Мин куш кан ча, шу шы җир ләр не ис ра и ли ләр гә би лә мә гә бир; 7 бө тен ил не ту гыз 
ыруг ка һәм Ме наш ше ыру гы ның икен че яр ты сы на бү леп бир.

Үрдүннәнкөнбатыштагыҗирләрнебүлгәләү
8 Ру бин һәм Гәд ыру гы бе лән Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы Үр дүн нән көн-

чы гыш та үз лә ре нә ти гән өлеш не Му са дан ал ды лар ин де. Раб бы ко лы Му са алар га 
9 Ар нон үзә не чи тен дә ге Аро гыр ка ла сын нан, үзән лек ур та сын да гы шә һәр не кер теп, 
Ди бон шә һә ре нә ка дәр бө тен Мә де бә ти гез ле ген, 10 Хиш бун ка ла сын да пат ша лык 
ит кән амо ри ләр пат ша сы Си хон ның ам мо ни ләр чи ге нә ка дәр бө тен шә һәр лә рен, 
11 Ги лы гад тө бә ген, гә шү ри ләр һәм мә га кә һи ләр нең җир лә рен, бө тен Хәрмун-тауны, 
Сал ха ка ла сы на ка дәр бө тен Ба шан тө бә ген – 12 Аш та рот вә Эд ре гый ка ла ла рын-
да пат ша лык итү че һәм соң гы ре фа им нәр нең бер се бул ган Ба шан пат ша сы Ог ның 
бө тен би лә мә лә рен бир де. Му са, әле ге ре фа им нәр не тар-мар ки те реп, җир лә рен 
тар тып ал ган бу ла. 13 Әм ма гә шү ри һәм мә га кә һи ләр не ис ра и ли ләр үз ара сын нан 
ку ма ды лар, һәм алар бү ген дә ис ра и ли ләр ара сын да яши би рә ләр.

Левиләрҗире
14 Му са ба ры тик Ле ви ыру гы на гы на өлеш чы гар ма ды; Раб бы Му са га әй т кән чә, 

ле ви ләр нең өле ше – Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на ки те рел гән, ут та ян ды рыл ган 
кор бан нар дыр.

Рубиннарөлешенәчыкканҗирләр
15 Ру бин ыру гын да гы ка би лә ләр гә Му са бү леп бир гән җир ләр: 16 Ар нон үзә не 

чи тен дә ге Аро гыр ка ла сын нан, үзән лек ур та сын да гы шә һәр не дә кер теп, Ме де-
ба шә һә ре нә чә су зыл ган ти гез лек, 17 Хиш бун һәм аның янә шә сен дә ти гез лек тә 
ур наш кан шә һәр ләр – Ди бон, Бамот-Багал, Бәйт-Багал-Мегон, 18 Яһас, Ке де мот, 
Ме па гат, 19 Кыръ я та им, Сиб ма, үзән ур та сын да гы тау да ур наш кан Серет-Шахар, 
20 Бәйт-Пигур, Бәйт-Ешимот, шу лай ук Фесгә-тау бит лә ре, 21 ягъ ни ти гез лек тә ге 
бө тен шәһәр-калалар һәм Хиш бун да пат ша лык ит кән амо ри ләр пат ша сы Си хон ның 
бө тен җир лә ре. Шу шы Си хон ны һәм аның кул ас тын да шул ил дә яшәү че Мидь ян 
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җи тәк че лә ре Эви, Рә кым, Сур, Хур һәм Ре ба ны Му са су гыш та җи ңеп чык кан бу ла. 
22 Су гыш ба ры шын да ис ра и ли ләр баш ка лар бе лән бер рәт тән кү рә зә че Бә гур уг лы 
Бил гам ны кы лыч тан уз ды ра лар. 23 Ру бин ыру гы би лә мә се нең чи ге Үр дүн ел га сы 
буй лап үтә. Ру бин ыру гын да гы ка би лә ләр гә бү леп би рел гән шә һәр ләр һәм алар 
ти рә сен дә ге авыл лар әнә шу лар дыр.

Гәдләрөлешенәчыкканҗирләр
24 Гәд ыру гын да гы ка би лә ләр гә, ягьни Гәд нә се ле нә Му са бү леп бир гән җир ләр: 

25 Ягы зер ка ла сы, Ги лы гад өл кә сен дә ге бө тен авыл-шәһәрләр һәм Ра баһ ка ла сы янын-
да гы Аро гыр шә һә ре нә ка дәр су зыл ган ам мо ни ләр би лә мә се нең яр ты сы; 26 Хиш бун 
ка ла сын нан алып, Рамат-Миспа бе лән Бе то ним шә һәр лә ре нә һәм Ма ха на им ка ла сын-
нан Де бир гә ка дәр су зыл ган җир ләр; 27 үзән дә – Бәйт-Һарам, Бәйт-Нимру, Сук көт 
һәм Са пон шә һәр лә ре (ягъ ни Хиш бун пат ша сы Си хон би лә мә се нең кал ган өле ше – 
сГә ли ләя кү ле нә җит кән че Үр дүн нән көн чы гыш та гы җир ләр). 28 Гәд ыру гын да гы 
ка би лә ләр гә бү леп би рел гән шә һәр ләр һәм алар ти рә сен дә ге авыл лар әнә шу лар дыр.

МенашшеыругыныңберяртысынаҮрдүннәнкөнчыгыштабирелгәнҗирләр
29 Ме наш ше ыру гын да гы ка би лә ләр нең бер яр ты сы на, ягьни Ме наш ше нә се-

ле нең бер яр ты сы на Му са бү леп бир гән җир ләр: 30 Маханаимнән баш лап, Ба шан 
пат ша сы Ог ның бө тен пат ша лы гы – Ба шан җи рен дә Яһир ба сып ал ган алт мыш 
шә һәр, 31 Ги лы гад өл кә се нең яр ты сы һәм Ба шан пат ша сы Ог ида рә ит кән ка ла лар 
Аш та рот вә Эд ре гый. Ме наш ше уг лы Ма кир нә се ле нең бер яр ты сы на бү леп би-
рел гән җир ләр шу лар дыр.

32 Үр дүн нең аръ я гын да, Әри хә шә һә рен нән көн чы гыш та ур наш кан сМә аб ти-
гез ле ген дә бул ган чак та, Му са җир ләр не әнә шул рә веш ле бү леп бир де. 33 Әм ма 
Ле ви ыру гы на Му са өлеш чы гар ма ды; алар ның өле ше – Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы 
Үзе дер, чөн ки Му са шу лай әй теп кал дыр ган бу ла.

Үрдүннәнкөнбатыштагыҗирләрнебүлгәләү

14 1 Ру ха ни Эл га зар, Нун уг лы Ешуа һәм Ис ра ил ыруг ла рын да гы нә сел баш-
лык ла ры кән га ни ләр илен дә ис ра и ли ләр гә би лә мә гә ме нә нин ди җир ләр 

бү леп бир де. 2 Му са аша Раб бы әмер ит кән чә, әле ге җир ләр не алар жи рә бә бу ен ча 
ту гыз ыруг ка һәм Ме наш ше ыру гы ның икен че яр ты сы на бүл де ләр. 3-4 Чөн ки кал-
ган ике ыруг ка һәм Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы на Му са би лә мә җир лә рен 
Үр дүн аръ ягын нан бир гән иде ин де. Йо сыф угыл ла ры ике тар мак ка – Ме наш ше 
һәм Эф ра им тар ма гы на бү лен гән иде. Әм ма баш ка лар бе лән бер рәт тән ле ви ләр гә, 
би лә мә гә җир ләр бү лен ми чә, төп лә неп яшәр өчен шә һәр ләр һәм мал-туарларын 
йөр тер өчен шул шә һәр ләр ти рә сен дә ге кө тү лек ләр ге нә би рел де. 5 Ис ра и ли ләр 
би лә мә җир лә рен Раб бы Му са га әмер ит кән чә бүл де ләр.

Хебруншәһәре–Кәлебнеке
6 Яһү дә ыру гын нан бер төр кем ке ше Гил гәл гә Ешуа яны на кил де, һәм кы наз лы 

Ифун ни нең уг лы Кә леб:
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– Кадыш-Барниа шә һә рен дә Ал ла һы ко лы Му са га Раб бы ның ми нем вә си нең 
хак та ни ләр әй т кә нен син ях шы бе лә сең, – ди де. – 7 Шу шы җир ләр не карап-күзәтеп 
кай тыр өчен, Раб бы ко лы Му са ми не Кадыш-Барниадан оза тып җи бәр гән дә, ми ңа 
кы рык яшь иде. Әй лә неп кай т кач, мин аңа чын дө ре сен сөй ләп бир дем. 8 Ми нем 
бе лән бар ган сә фәр дәш лә рем исә үз лә ре нең сүз лә ре бе лән ха лык ны кур ку га сал ды-
лар, ә мин Раб бы Ал ла ма туг ры кал дым. 9 Шул көн не Му са ми ңа ан т лы вә гъ дә сен 
би реп: «Аягың бас кан җир ләр нең һәм мә се мәң ге гә си нең һәм нә сел ва рис ла рың ның 
би лә мә се бу лыр, чөн ки син Раб бы Ал ла ма туг ры кал дың», – ди де. 10 Шу лай итеп, 
Раб бы, вәгъ дә ит кән чә, бү ген ге көн гә ка дәр го ме рем не сак ла ды; Раб бы бу сүз ләр-
не Му са га әй т кән ва кыт та, ис ра и ли ләр әле чүл дә каң гы рып йө ри иде, һәм шул 
көн нән соң ме нә кы рык биш ел го мер уз ды. Хә зер ми ңа сик сән биш яшь. 11 Му са 
юл га озат кан көн дә ге дәй, ми нем бү ген дә яу кы рын да алы шыр га да, баш ка эш кә 
дә әү вәл ге чә кө чем җи тәр лек. 12 Шу лай бул гач, те ге ва кыт та Раб бы әй т кән тау лы 
җир ләр не ми ңа бир; ан да ана кыйм нар* яшә вен һәм алар ның шә һәр лә ре зур вә 
ны гы тыл ган бу лу ын ул көн не син үзең ише теп тор дың. Бәл ки, Раб бы ми не мәр-
хә мә тен нән аер мас, һәм мин, Раб бы әй т кән чә, әле ге җир ләр не яу лап алыр мын.

13 Ифун ни уг лы Кә леб кә үзе нең фа ти ха сын күн де реп, Ешуа аңа Хеб рун ны би лә-
мә итеп бир де. 14 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на их лас кү ңел дән туг ры лык сак ла ган 
өчен, Хеб рун бү ген ге көн дә дә кы наз лы Ифун ни уг лы Кә леб нең би лә мә се бу лып 
ка ла. 15 Әүвә ле Хеб рун ка ла сы Кыръят-Арба дип атал ган (Ар ба – ана кыйм нар ның 
иң мәш һүр ке ше се иде).

Шул рә веш ле, су гыш лар бе теп, җир дә ты ныч лык ур наш ты.

Яһүдәыругыҗирләре

15 1 Яһү дә нә се ле нә, аның бар лык ка би лә лә ре нә жи рә бә бу ен ча чык кан җир ләр 
көнь як та раф та сЭдом тө бә ге чи ге нә, Сыйн чү ле нә ка дәр су зы ла.

2-3 Яһү дә би лә мә се нең көнь як чи ге, Тоз лы диң гез нең көнь як очын да гы кул тык тан 
баш ла нып, Ак раб бим үт ке ле нең көнь я гын нан уза да Сыйн чү ле нә та ба дә вам итә 
һәм Кадыш-Барниа шә һә ре нең көнь я гы на кү тә ре лә. Ан на ры ул, Хес рон янын нан 
үтеп, Ад дар га җи тә дә Кар ка шә һә ре нә та ба бо ры ла. 4 Шун нан, Ас мон янын нан 
узып, Ми сыр чи ген дә ге ел га яры буй лап ба ра да диң гез бу е на җи теп тә мам ла на. 
Алар ның көнь як чик лә ре шу шы дыр.

5 Көн чы гыш та раф та гы чик – Үр дүн та ма гы на ка дәр Тоз лы диң гез.
Төнь як чик исә, Үр дүн ел га сы коя тор ган диң гез кул ты гын нан баш ла нып, 6 Бәйт-

Хөглә шә һә ре нә та ба кү тә ре лә дә Бәйт-Арабадан төнь як та рак уза, ан на ры Ру бин 
уг лы Бо хан кы я сы на та ба юга ры ме нә. 7 Шун нан ул Ахор үзән ле ген нән Де бир гә 
та ба кү тә ре лә дә төнь як та раф ка – тар ла вык тан көнь як та рак бул ган Адум мим 
үт ке ле кар шын да гы Гил гәл шә һә ре нә бо ры ла һәм, Эн-Шемеш суы яны на җи теп, 
Эн-Рогел чиш мә се бу ен да тә мам ла на. 8 Шун нан Бен-Хинном үзә не буй лап юга ры 
ме нә дә, Явүс нең (ягъ ни Ие ру са лим нең) көнь я гын нан үтеп, Хин ном үзә не нең көн-
ба ты шын да, Ре фа им үзә не нең төнь як очын да бул ган тау ба шы на кү тә ре лә. 9 Тау 

* 14:12 Анакыймнар– яһүд чә «алып лар» мәгъ нә сен дә. 
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ба шын нан чик сы зы гы Неп то ах су ла ры на та ба бо ры ла да, Эф рон та вын да гы шә-
һәр ләр гә җи теп, Ба гал (ягъ ни Кыръят-Ягарим) ка ла сы ягы на ки тә. 10 Ба гал дан соң 
ул көн ба тыш та ра фы на, Сә гыйрь та вы на та ба бо ры ла да, Яга рим (ягъ ни Ке са лон) 
та вы ның төнь як бит лә вен нән узып, Бәйт-Шемеш шә һә ре нә тө шә, Тим на шә һә ре 
янын нан уза; 11 Эк рон шә һә ре ур наш кан тау ның төнь як бит лә ве буй лап бар гач, 
Шик ке рон ка ла сы на та ба бо ры ла һәм, Ба гал та вын үтеп, Яв не ил ка ла сы на җи тә 
дә диң гез бу ен да тә мам ла на.

12 Көн ба тыш та раф та гы чик исә Бө ек диң гез яры буй лап уза. Яһү дә ыру гын да гы 
нә сел ләр гә бү леп би рел гән би лә мә җир лә ре ме нә шу лар дыр.

Кәлебнеңүзөлешенәчыкканҗирләрнеяулапалуы
13 Ешуа, Раб бы куш кан ча, Ифун ни уг лы Кә леб кә Яһү дә угыл ла ры би лә мә сен нән 

өлеш чы гар ды; бу өлеш – Анак ата сы Ар ба ның Кыръят-Арба (ягъ ни Хеб рун) шә-
һә ре иде. 14 Кә леб әле ге шә һәр дән Анак ның өч нә сел ва ри сын – Ше шай, Ахи ман 
һәм Тал май ны ку ып чы гар ды. 15 Ан на ры ул әүвә ле Кыръят-Сәфәр дип атал ган 
Де бир гә кар шы яу га куз гал ды.

16 – Кыръят-Сәфәргә һө җүм итеп, аны яу лап алу чы га кы зым Ак су ны ха тын-
лык ка би рәм, – дип бел дер де Кә леб.

17 Шә һәр не Кә леб нең ир ту га ны Кы наз уг лы От ни ел яу лап ал ды, һәм Кә леб 
үзе нең кы зы Ак су ны аңа ха тын лык ка бир де. 18 От ни ел яны на кү чеп кил гәч, Ак су, 
ирен нән рөх сәт алып, ата сы Кә леб тән җир ки шәр ле ге со рар га бул ды.

Ак су үзе нең ат ла нып кил гән ишә ген нән төш кәч, Кә леб аңар дан:
– Нәр сә те ли сең? – дип со ра ды.
19 – Фа ти хаң ны күн дер ми ңа, – ди де Ак су. – Син ми ңа Нә геб чү лен нән җир 

бир дең, ин де чиш мә ләр дә бир сәң иде.
Шун нан Кә леб аңа шул җир дә ге юга ры һәм тү бән чиш мә ләр не бир де.

Яһүдәыругынатигәншәһәрләр
20 Яһү дә ыру гын да гы нә сел ләр нең би лә мә җир лә ре тү бән дә ге чә. 21 Эдом бе лән 

чик тәш Нә геб тә, көнь як та, Яһү дә ыру гы на ти гән шә һәр ләр шу шы бул ды: Каб се-
ил, Эдер, Ягур, 22 Ки на, Ди мо на, Ада да, 23 Кы дыш, Хат сор, Ит нан, 24 Зиф, Те лем, 
Бе а лот, 25 Хатсор-Хадатта, Кыръют-Хесрон (ягъ ни Хат сор), 26 Амам, Ше ма, Мо ла-
да, 27 Хатсар-Гадда, Хеш мон, Бәйт-Пелет, 28 Хатсар-Шуал, Беер-Шеба, Би зи о тия, 
29 Ба гал, Иим, Эсем, 30 Эл то лад, Ке сил, Хор ма, 31 Сыйк ләг, Мад ман на, Сан сан на, 
32 Ле ба от, Шил хим, Аин һәм Рим мун – тирә-яктагы авыл лар бе лән бар лы гы егер-
ме ту гыз шә һәр.

33 Көн ба тыш та раф та гы тау буй ла рын да: Эш та ол, Сор га, Аш на, 34 За ну ах, Эн-
Ганним, Тап пу ах, Энам, 35 Иар мут, Адул лам, Со хо, Азы ка, 36 Ша га ра им, Ади та им, 
Ге де ра, ягъ ни Ге де ро та им – тирә-яктагы авыл лар бе лән бар лы гы ун дүрт шә һәр. 
37 Се нан, Ха да ша, Мигдал-Гәд, 38 Ди ле ан, Мис па, Йок те ил, 39 Ла хиш, Бос кат, Эг-
лон, 40 Каб бон, Лах мас, Кит лиш, 41 Ге де рот, Бәйт-Дагон, На га ма һәм Мак ке да – 
тирә-яктагы авыл лар бе лән бар лы гы ун ал ты шә һәр. 42 Либ на, Этер, Ашан, 43 Иф-
тах, Аш на, Не сиб, 44 Кы гый лә, Ак зиб һәм Ма ре ша – тирә-яктагы авыл лар бе лән 
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бар лы гы ту гыз шә һәр. 45 Әйләнә-тирәсендәге авыл лар бе лән Эк рон; 46 Эк рон нан 
көн ба тыш та гы, Аш дод янын да гы шә һәр ләр һәм алар ти рә сен дә ге авыл лар; 47 тирә-
ягындагы авыл лар бе лән бер гә Аш дод һәм Га за, шу лай ук Ми сыр чи ген дә ге ел га га 
җит кән че һәм Бө ек диң гез бу ен да гы бар лык шә һәр ләр.

48 Таулы-калкулыклы җир ләр дә: Ша мир, Ят тир, Со хо, 49 Дан на, Кыръят-Санна 
(ягъ ни Де бир), 50 Анаб, Эш те мо га, Аним, 51 Го шен, Хо лон һәм Ги ло – тирә-яктагы 
авыл лар бе лән бар лы гы ун бер шә һәр; 52 Араб, Ду маһ, Эшан, 53 Яним, Бәйт-Таппуах, 
Афе ка, 54 Хум та, Кыръят-Арба (ягъ ни Хеб рун) һәм Си ор – тирә-яктагы авыл лар 
бе лән бар лы гы ту гыз шә һәр; 55 Ма гон, Кәр мил, Зиф, Ют та, 56 Из ре гыл, Йок де гам, 
За ну ах, 57 Ка ин, Гиб га һәм Тим на – тирә-яктагы авыл лар бе лән бар лы гы ун шә-
һәр; 58 Хал хул, Бәйт-Сур, Ге дор, 59 Ма га рат, Бәйт-Анот һәм Эл те кон – тирә-яктагы 
авыл лар бе лән бар лы гы ал ты шә һәр; 60 Кыръят-Багал (ягъ ни Кыръят-Ягарим) һәм 
Ра баһ – тирә-яктагы авыл лар бе лән ике шә һәр.

61 Сах ра да: Бәйт-Араба, Мид дин, Се ка ха, 62 Ниб шан, Ир-Мелах* һәм Эн-Геди – 
тирә-яктагы авыл лар бе лән бар лы гы ал ты шә һәр.

63 Әм ма Яһү дә угыл ла ры явү си ләр не Ие ру са лим нән ку ып чы га ра ал ма ды лар. 
Явү си ләр бү ген ге көн дә дә Яһү дә хал кы бе лән бер гә шун да яши би рә ләр.

МенашшеһәмЭфраимыругларынатигәнҗирләр

16 1 Йо сыф угыл ла ры на жи рә бә гә чык кан җир нең чи ге, Үр дүн бу ен нан – Әри хә 
шә һә ре ту ры сын да гы Әри хә чиш мә сен нән көн чы гыш та рак баш ла нып, чүл 

аша тау як ла ры на, Бәйт-Эл шә һә ре нә ка дәр су зы ла; 2 ан на ры Луз га һәм әр ки ләр 
яшә гән Ата рот шә һә ре нә та ба юнә лә; 3 шун нан соң яп ли ти ләр җи ре нә та ба көн-
ба тыш ка, Тү бән Бәйт-Хорун тө бә ге нә һәм Га зер шә һә ре нә тө шеп, диң гез бу ен да 
тә мам ла на.

4 Йо сыф то кы мын нан бул ган Ме наш ше һәм Эфраимнең нә сел ва рис ла ры әнә 
шул җир ләр не би лә мә гә ал ды.

Эфраимтокымынатигәнҗирләр
5 Эф ра им нә се ле нә, аның ыру гын да гы ка би лә ләр гә би рел гән җир ләр шу шы дыр: 

чик сы зы гы көн чы гыш та Атарот-Аддар шә һә рен нән баш ла на һәм, Юга ры Бәйт-
Хорунга җи теп, 6 диң гез гә та ба ки тә. Төнь як та гы Мик ме тат шә һә рен нән соң ул ко яш 
чы гы шы на, Таанат-Шилоһка та ба бо ры ла да Яноахка та ба дә вам итә; 7 Яноахтан 
соң Ата рот һәм На га ра га та ба тө шә, ан на ры Әри хә яны на – Үр дүн гә ки леп җи тә. 
8 Тап пу ах шә һә рен нән соң чик сы зы гы көн ба тыш ка та ба Ка не үзә не буй лап ба ра 
да диң гез гә җи теп тук тый.

Эф ра им ыру гы нә сел лә ре нең би лә мә җир лә ре әнә шу лар дыр. 9 Ме наш ше ыру-
гы ның би лә мә җир лә рен нән Эф ра им угыл ла ры на әйләнә-тирәдәге авыл лар бе лән 
бер гә шә һәр ләр дә бү леп би рел де. 10 Әм ма эфраимнә р Га зер да яшәү че кән га ни ләр не 
ку ып чы га ра ал ма ды лар, һәм кән га ни ләр әле дә, мәҗ бү ри хез мәт баш ка рып, эф-
ра им нәр ара сын да яши би рә ләр.

* 15:62 Ир-Мелах– яһүд чә «Тоз шә һә ре» мәгъ нә сен дә. 
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ҮрдүннәнкөнбатыштаМенашшеыругыныңикенчеяртысынатигәнҗирләр

17 1 Йо сыф ның бе рен че уг лы Ме наш ше ның ыру гы на да жи рә бә бу ен ча җир бү-
лен де. Ме наш ше ның бе рен че уг лы Ма кир нең нә сел ва рис ла ры на Ги лы гад 

бе лән Ба шан җир лә ре чык ты. Ма кир – Ги лы гад ның ата сы һәм ба тыр су гыш чы иде. 
2 Ме наш ше ыру гын да гы баш ка нә сел ләр гә – Аби гы зер, Хи лык, Ас ри ел, Шә кем, Хе-
пер һәм Ше ми дә угыл ла ры на да – би лә мә җир лә ре бү леп би рел де. Бо лар – Йо сыф 
уг лы Ме наш ше ның нә сел ва рис ла ры, ир-ат за тын нан бул ган нә сел баш лык ла ры дыр.

3 Ме наш ше оны гы Ги лы гад ту дыр ган Хе пер уг лы Се луп хад ның ир ба ла ла ры 
бул мый ча, Мах ла, Ноа, Хөг лә, Мил кә һәм Тир сах исем ле кыз ла ры гы на бар иде. 
4 Ру ха ни Эл га зар бе лән Нун уг лы Ешуа һәм баш лык лар яны на ки леп, әле ге кыз лар:

– Раб бы Му са га ыру гы быз ның баш ка ир-атлары бе лән бер рәт тән без гә дә ми-
рас җир лә ре бү леп би рер гә бо ер ды, – ди де ләр. Шу лай итеп, Раб бы ку шуы бу ен ча, 
Ешуа алар га ата ла ры ның ир ту ган на ры бе лән бер рәт тән би лә мә гә җир бү леп бир де.

5 Үр дүн аръ я гын да гы Ги лы гад бе лән Ба шан нан тыш, Ме наш ше ыру гы на та гын ун 
тө бәк бү леп би рел де, 6 чөн ки Ме наш ше ыру гын да гы әле ге хатын-кызлар ыруг даш 
ир-егетләр бе лән бер рәт тән би лә мә җир лә ре нә ия бул ды лар. Ме наш ше ыру гы ның 
баш ка нә сел лә ре Ги лы гад та җир ал ган нар иде ин де.

7 Ме наш ше угыл ла ры ның би лә мә се Ашер ыру гы җир лә рен нән Шә кем ка ла-
сы янын да гы Мик ме тат шә һә ре нә ка дәр су зы ла. Шун нан чик сы зы гы көнь як ка, 
Эн-Таппуахка та ба бо ры ла. 8 (Әле ге Тап пу ах тө бә ге Ме наш ше угыл ла ры би лә мә се 
са на ла, Ме наш ше лар җи ре нең чи ген дә ур наш кан Тап пу ах шә һә ре исә – Эф ра им 
угыл ла ры ны кы.) 9 Ан на ры ул көнь як ка, Ка на ел га сы на та ба дә вам итә. Ел га дан 
көнь як та раф та гы шә һәр ләр Эф ра им ыру гы ны кы са нал са да, әле ге шә һәр ләр ур-
наш кан җир ләр Ме наш ше ыру гы ны кы иде. Шун нан чик сы зы гы, ел га дан төнь як та 
үтеп, диң гез яры на җи теп тә мам ла на. 10 Ел га үзә не нең көнь я гын да гы җир ләр – 
эфраимнәрнеке, төнь я гын да – ме наш ше лар ны кы. Ме наш ше лар би лә мә се диң гез гә 
ка дәр су зы ла. Алар ның җир лә ре төнь як та – Ашер, ко яш чы гы шын да исә Исәс хәр 
би лә мә се бе лән чик тәш. 11 Исәс хәр һәм Ашер җир лә рен дә ге Бәйт-Шеан, Иб ле гам, Дор, 
Эн-Дор, Та га нах вә Ме гид до ка ла ла ры, алар ның тирә-ягындагы авыл лар, шун да гы 
өч кал ку лык Ме наш ше ыру гы би лә мә се бул ды. 12 Әм ма Ме наш ше угыл ла ры әле ге 
шә һәр ләр не яу лап алалмады, һәм кән га ни ләр шун да, үз җир лә рен дә яшәп кал ды. 
13 Күп ме дер ва кыт лар үтеп, көч-куәт җый ган нан соң, ис ра и ли ләр алар ны мәҗ бүр 
эш че ләр ит те, лә кин җир ләш кән урын на рын нан ту лы сын ча ку ып чы га ра ал ма ды.

ЭфраимһәмМенашшеыругларыныңканәгатьсезлеккүрсәтүе
14 Бер ва кыт Йо сыф угыл ла ры Ешу а га:
– Ни өчен син без гә би лә мә гә бер ге нә өлеш җир, бер ге нә тө бәк бир дең? Без 

бит Раб бы фа ти ха сы бе лән ишәй гән күп сан лы ыруг, – ди де.
15 – Әгәр сез нең ыруг шу лай күп сан лы һәм сез гә Эф ра им тау ла рын да кы сан 

икән, – дип җа вап бир де алар га Ешуа, – фә ри зи ләр, ре фа им нәр илен дә ге ур ман ны 
төп ләп, үзе гез гә җир бул ды ры гыз.

16 Йо сыф угыл ла ры аңа:
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– Тау лы урын нар да гы җир ләр без гә җи тәр лек тү гел, ә үзән лек тә – Бәйт-Шеанда 
һәм аның тирә-ягындагы авыл лар да, шу лай ук Из ре гыл үзә нен дә яшәү че кән га-
ни ләр дә ти мер су гыш ар ба ла ры бар бит! – ди де.

17 Әм ма Йо сыф то кы мы на – Эф ра им һәм Ме наш ше ыруг ла ры на – Ешуа бо лай 
дип җа вап кай тар ды:

– Сез, дө рес тән дә, күп сан лы, көч ле ка вем, һәм сез нең би лә мә җир лә ре гез 
бер ге нә өлеш бул мас ка ти еш; 18 әле ге урманлы-таулы җир ләр сез не ке бу лыр, сез 
ул ур ман ны төп ләр сез, һәм шул җир ләр буеннан-буена сез не ке нә әй лә нер. Әйе, 
кән га ни ләр көч ле, алар ның ти мер су гыш ар ба ла ры бар, тик шу лай да сез алар ны 
җир ләш кән урын на рын нан ку ып җи бә рер сез!

Башкаыругларгабүленәсеҗирләр

18 1 Үз лә ре нә ди гән җир ләр не ту лы сын ча яу лап ал ган нан соң, бө тен Ис ра ил 
хал кы, Ши лоһ шә һә рен дә җый на лып, сОч ра шу ча ты рын кор ды.

2 Ис ра ил ыру гы ның җи де се әле һа ман биләмәсез ка ла би рә иде.
3 – Ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы сез гә тә га ен лә гән җир ләр не яу лап ал-

мый ча, та гын күп ме кө тәр гә җы е на сыз? – ди де Ешуа ис ра и ли ләр гә. – 4 Һәр ыруг тан 
өч ке ше сай лап алы гыз, мин алар ны бу ил не карап-тикшереп кай тыр га җи бә рәм – 
җир ләр не ни рә веш ле бү ләр гә ки рәк ле ген тас вир лап бир сен нәр. 5 Көнь як та ур наш-
кан Яһү дә би лә мә сен нән һәм төнь як та гы Йо сыф би лә мә сен нән тыш, шу шы бө тен 
җир ләр не алар җи де өлеш кә бү ләр гә ти еш. 6 Кал ган җир ләр не җи де өлеш кә бү леп 
тас вир лап бир гән нән соң, Раб бы Ал ла быз ал дын да мин сез гә шо ба га са лыр мын. 
7 Әм ма ле ви ләр сез нең җир ләр дән би лә мә ал мас, чөн ки алар ның өле ше – Раб бы га 
ру ха ни бу лып хез мәт итү дер. Гәд, Ру бин ыруг ла ры һәм Ме наш ше ыру гы ның бер 
яр ты сы Үр дүн нән көн чы гыш та Раб бы ко лы Му са бү леп бир гән җир ләр не ал ды ин де.

8 Җир не карап-тикшереп кай тыр га ти еш ле ке ше ләр юл га куз гал гач, Ешуа алар га:
– Ба ры гыз, җир не әй лә неп чы гып, ми ңа су рәт ләп би ре гез, һәм мин сез гә шу-

шын да, Ши лоһ та, Раб бы кар шын да шо ба га са лыр мын, – ди де.
9 Алар ил не әй лә неп чык ты лар һәм, бар ча шәһәр-авылларны кә газь гә тө ше реп 

җи де өлеш кә бүл гән нән соң, Ешуа яны на Ши лоһ ка әй лә неп кайт ты лар. 10 Ешуа, Раб-
бы кар шын да Ши лоһ та жи рә бә са лып, Ис ра ил ыруг ла ры на би лә мә ләр бү леп бир де.

Беньяминыругыҗирләре
11 Бе рен че жи рә бә Бень я мин ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты. Алар га тә га ен лән-

гән җир, Яһү дә һәм Йо сыф угыл ла ры ның би лә мә се бе лән чик тәш бу лып, 12 төнь як 
та раф та Үр дүн бу ен нан баш ла на. Чик сы зы гы Әри хә шә һә рен төнь як тан урап уза 
да, ко яш ба ты шы на бо ры лып, тау лар га кү тә ре лә һәм Бәйт-Авен сах ра сы на юл ала. 
13 Шун нан соң ул Луз (ягъ ни Бәйт-Эл) ка ла сы на юнә лә һәм, аны көнь я гын нан әй-
лә неп узып, Атарот-Аддар шә һә ре нә һәм Тү бән Бәйт-Хорун шә һә рен нән көнь як та-
рак ур наш кан тау га та ба ба ра. 14 Шун да җит кәч, чик сы зы гы, би лә мә нең көн ба тыш 
чи тен бил ге ләп, көнь як ка бо ры ла: Бәйт-Хоруннан көнь як та ур наш кан тау дан соң 
ул яһү ди ләр шә һә ре Кыръят-Багалда (ягъ ни Кыръят-Ягаримдә) тә мам ла на; бу – 
көн ба тыш та гы чик ләр. 15 Көнь як та раф та гы чик, Кыръят-Ягаримнән баш ла нып, 
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ко яш ба е шы на та ба юл ала һәм, Неп то ах су ла ры на җит кәч, 16 Бән-Хинном үзә не 
кар шын да, ре фа им нәр үзә нен нән төнь як та рак ур наш кан тау ның итә ге нә тө шә һәм, 
Хин ном үзә не буй лап юлын тү бән дә вам итеп, Явүс шә һә ре нең көнь я гы на ки леп 
чы га да Эн-Рогел чиш мә се нә та ба юнә лә. 17 Шун нан ул төнь як ка, Эн-Шемеш су-
ла ры на та ба бо ры ла, ан на ры Адум мим үт ке ле кар шын да гы Ге ли лот ка юнә лә һәм 
Ру бин уг лы Бо хан кы я сы на тө шә. 18 Ан нан соң чик сы зы гы, Бәйт-Араба шә һә рен нән 
төнь як та рак узып, Үр дүн ти гез ле ге нә тө шә, 19 Бәйт-Хөглә шә һә ре нең төнь я гын нан 
үтеп, Үр дүн та ма гы на, Тоз лы диң гез нең төнь як очы на ки леп то та ша. Көнь як та раф-
та гы чик ләр шу шы дыр. 20 Көн чы гыш та гы чик Үр дүн ел га сы буй лап уза. Бень я мин 
ыру гы нә сел лә ре нең җир лә рен әй лән де реп ал ган чик ләр әнә шун дый.

Беньяминыругышәһәрләре
21 Бень я мин ыру гын да гы нә сел ләр гә би лә мә гә тү бән дә ге шә һәр ләр би рел де: 

Әри хә, Бәйт-Хөглә, Эмык-Кесис, 22 Бәйт-Араба, Се ма ра им, Бәйт-Эл, 23 Ав вим, 
Па ра, Оп ра, 24 Кепар-Аммони, Оп ни һәм Ге ба – тирә-яктагы авыл лар бе лән бар-
лы гы ун и ке шә һәр. 25 Гиб гон, Ра маһ, Бе һе рот, 26 Мис па, Ке пи ра, Мо са, 27 Рә кым, 
Ир пе ил, Ты ра ла, 28 Се ла, Элеф, Явүс (ягъ ни Иеру са лим), Гиб га һәм Кыръят-Яга-
рим – тирә-яктагы авыл лар бе лән бар лы гы ун дүрт шә һәр. Бень я мин ыру гын да гы 
нә сел ләр нең өле ше әнә шул.

Шимуныругыҗирләре

19 1 Жи рә бә нең икен че се Ши мун ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты; алар га ди гән 
җир ләр Яһү дә угыл ла ры ның би лә мә се эчен дә ур наш кан иде. 2 Алар өле ше-

нә тү бән дә ге шә һәр ләр чык ты: Беер-Шеба (ягъ ни Ше ба), Мо ла да, 3 Хатсар-Шугал, 
Ба лаһ, Эсем, 4 Эл то лад, Бе тул, Хор ма, 5 Сыйк ләг, Бәйт-Маркабут, Хатсар-Суса, 
6 Бәйт-Лебаот һәм Ша ру хен – авыл ла ры бе лән бер гә бар лы гы унөч шә һәр; 7 Аин, 
Рим мун, Этер һәм Ашан – авыл ла ры бе лән бер гә бар лы гы дүрт ка ла; 8 шу лай ук 
Багалат-Беерга (ягъ ни Рамат-Нәгебкә) җит кән че әле ге шә һәр ләр ти рә сен дә ге бө-
тен авыл лар. Ши мун ыру гы нә сел лә ре нең би лә мә җир лә ре әнә шу лар дыр. 9 Яһү дә 
угыл ла ры ның би лә мә се ар тык зур бу лу сә бәп ле, Ши мун угыл ла ры на җир алар 
өле шен нән бү леп би рел де. Шул рә веш ле, ши мун нар га тә га ен лән гән җир ләр яһү-
ди ләр би лә мә се эчен дә бул ды.

Зәбулуныругыҗирләре
10 Жи рә бә нең өчен че се Зә бу лун ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты; алар ның би лә мә се 

Са рид шә һә ре нә ка дәр су зы ла. 11 Са рид тән соң чик сы зы гы көн ба тыш ка – Мар га-
ла шә һә ре нә та ба ба ра да Даб бе шет шә һә ре нә һәм Йок не гам шә һә ре кар шын да гы 
үзән гә ки леп җи тә. 12 Са рид тән ул көн чы гыш ка юл ала, Кислот-Таворның янә-
шә сен нән узып, Да бе рат ка юнә лә, ан на ры Яфия шә һә ре нә кү тә ре лә 13 һәм, көн-
чы гыш ка – Гәт-Хепер вә Эт-Касин шә һәр лә ре нә – юлын дә вам итеп, Рим мун га 
ба рып җит кәч, Не га шә һә ре нә та ба бо ры ла. 14 Шун нан соң ул Хан на тон шә һә рен 
төнь як тан әй лә неп уза да Ифтах-Эл үзә не нә җи теп тук тый. 15 Зә бу лун ыру гы би-
лә мә се нә тирә-яктагы авыл ла ры бе лән бер гә бар лы гы ун и ке шә һәр, шул исәп тән 
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Кат тат, На һа лал, Шим рон, Ида ла һәм Бәйт-Лехем кер де. 16 Зә бу лун ыру гы нә сел-
лә ре нең би лә мә җир лә ре һәм шәһәр-авыллары әнә шу лар дыр.

Исәсхәрыругыҗирләре
17 Жи рә бә нең дүр тен че се Исәс хәр ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты. 18 Алар ның 

би лә мә се нә Из ре гыл, Ке сул лот, Шу нем, 19 Ха па ра им, Ши он, Ана ха рат, 20 Раб бит, 
Кы ши он, Эвес, 21 Ре мет, Эн-Ганним, Эн-Хадда һәм Бәйт-Пасес шә һәр лә ре кер де. 
22 Ыруг ның би лә мә чи ге, Та вор, Ша ха сум һәм Бәйт-Шемеш шә һәр лә ре аша үтеп, 
Үр дүн яры на җи теп тук тый. Исәс хәр ләр ун ал ты шә һәр гә һәм шу лар ти рә сен дә ге 
авыл лар га ху җа бул ды. 23 Исәс хәр ыру гы нә сел лә ре нең би лә мә җир лә ре һәм шәһәр-
авыллары әнә шу лар дыр.

Ашерыругыҗирләре
24 Жи рә бә нең би шен че се Ашер ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты. 25 Алар ның би лә мә-

се нә Хел кат, Ха ли, Бе тен, Ах шап, 26 Алам мә лик, Ам гад һәм Ми шал шә һәр лә ре кер-
де. Көн ба тыш та Ашер ыру гы ның би лә мә се Кар мил та вы һәм Шихор-Либнат ел га сы 
бе лән чик лә нә. 27 Шул җир дән чик сы зы гы, Бәйт-Дагон шә һә ре нә та ба бо ры лып, 
көн чы гыш ка – Зә бу лун җир лә ре нә һәм Ифтах-Эл үзә не нә ки леп то та ша. Ан на ры, 
Бәйт-Эмык һәм Нә гы ил шә һәр лә рен үтеп, төнь як ка – Ка вул, 28 Аб дун, Рә хуб, Хам мон 
һәм Ка на га дә вам итә. Бө ек Си дун шә һә ре нә ки леп җи теп, 29 Ра маһ ка та ба ки тә һәм 
ны гы тыл ган Сур ка ла сы на юл ала да, Хо са ягы на бо ры лып, диң гез ярын да тә мам ла-
на. Ма ха лаб, Ак зиб, 30 Ум ма, Афык Һәм Рә хуб шә һәр лә рен исәп кә алып, ашерлар 
би лә мә се нә тирә-яктагы авыл ла ры бе лән бер гә бар лы гы егер ме ике шә һәр кер де. 
31 Ашер ыру гы нә сел лә ре нең би лә мә җир лә ре һәм шәһәр-авыллары әнә шу лар дыр.

Нәпталиыругыҗирләре
32 Жи рә бә нең ал тын чы сы Нәп та ли ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты. 33 Алар ның 

би лә мә чик лә ре Хе леп шә һә рен нән һәм Са га нан ним дә үсеп утыр ган имән нән баш-
ла на да Адами-Нәкыб һәм Яв не ил аша үтә һәм, Лак кум шә һә ре нә җи теп, Үр дүн 
ярын да тә мам ла на. 34 Көн ба тыш ка та ба чик сы зы гы Азнот-Таворга, шун нан соң 
Ху кок шә һә ре нә юл ала. Көнь як та нәп та ли ләр би лә мә се – зә бу лун нар җи ре бе лән, 
көн ба тыш та – ашерлар җи ре бе лән, ко яш чы гы шы та ра фын да Үр дүн ел га сы бе лән 
чик лә нә. 35 Алар ның би лә мә се нә ны гы тыл ган ка ла лар Сид дим, Сер, Хам мат, Рак-
кат, Кин не рет, 36 Ада ма, Ра маһ, Хат сор, 37 Кы дыш, Эд ре гый, Эн-Хатсор, 38 Ире он, 
Мигдал-Эл, Хо рем, Бәйт-Анат һәм Бәйт-Шемеш ке рә; тирә-яктагы авыл ла ры бе лән 
бер гә бар лы гы ун ту гыз шә һәр. 39 Нәп та ли ыру гы нә сел лә ре нең би лә мә җир лә ре 
һәм шәһәр-авыллары әнә шу лар дыр.

Даныругыҗирләре
40 Жи рә бә нең җи ден че се Дан ыру гын да гы нә сел ләр гә чык ты. 41 Алар ның би лә-

мә җир лә ре нә Сур га, Эш та ол, Ир-Шемеш, 42 Ша га ла бин, Айа лун, Ит ла, 43 Элун, 
Тим на, Эк рон, 44 Эл ты кы, Гиб бе тон, Ба га лат, 45 Еһүд, Бене-Берак, Гәт-Риммун 
шә һәр лә ре, 46 Ме-Яркун, Рак кун һәм Яфу ка ла сы янын да гы җир ләр кер де.
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47 Әм ма Дан угыл ла ры үз лә ре нә ти гән җир ләр не югал та лар һәм, яу га куз га лып, 
Ле шем ка ла сы на һө җүм итә ләр; шә һәр не кул га тө шер гән нән соң, аның хал кын 
кы лыч тан уз ды ра лар һәм, би ре дә үз лә ре яши баш лап, ерак ба ба ла ры хөр мә те нә 
Ле шем ка ла сы на Дан дип исем ку ша лар. 48 Дан ыру гы нә сел лә ре нең би лә мә җир-
лә ре һәм шәһәр-авыллары әнә шу лар дыр.

НунуглыЕшуаныңөлеше
49 Бө тен ил не үз ара бү леп бе тер гән нән соң, ис ра и ли ләр үз җир лә рен нән Нун уг лы 

Ешу а га өлеш чы гар ды лар. 50 Раб бы әмер ит кән чә, Ешу а га алар Эф ра им тау ла рын нан 
Ешуа үзе сай ла ган Тимнат-Серах шә һә рен бир де ләр. Шә һәр не тө зек лән дер гән нән 
соң, Ешуа шун да яши баш ла ды.

51 Ру ха ни Эл га зар, Нун уг лы Ешуа, шу лай ук нә сел баш лык ла ры, Оч ра шу ча ты-
ры ал дын да, Раб бы кар шын да Ши лоһ та жи рә бә са лып, Ис ра ил ыруг ла ры на бү леп 
бир гән би лә мә җир лә ре әнә шу лар дыр. Шу лай итеп, җир не бү лү тә мам лан ды.

Сыенушәһәрләре

20 1 Бер көн Раб бы Ешу а га:
2 – Му са аша сез гә бо ер га ным ча, Ис ра ил угыл ла ры на сы е ну шә һәр лә ре 

тө зер гә куш. 3 Кем дә бул са һич нин ди на чар уй сыз яи сә ял гыш лык бе лән икен-
че бе рәү нең җа нын кыя кал са, кан үчен кай та ру чы дан шун да ка чып ко ты ла ала. 
4 Әле ге шә һәр ләр нең бер се нә кач кан ке ше шә һәр кап ка сы яны на ки леп бас сын 
да ни-нәрсә бул га нын шә һәр өл кән нә ре нә сөй лә сен, һәм алар, аны ка бул итеп, 
яшәр урын бир сен нәр. 5 Әгәр ин де аны кан дош ма ны эзәр лек ләп кил сә, га еп ле 
ке ше не аның ку лы на тап шыр ма сын нар, чөн ки кан кою ял гыш лык бе лән бул ган, 
һәм мо ңар чы алар дош ман ла шып яшә мә гән. 6 Га еп ле ке ше гә җә мә гать хө ке ме кы-
лын ган чы яи сә шул за ман да баш ру ха ни ва зи фа сын үтәү че дөнья куй ган чы, әле ге 
кач кын шул шә һәр дә яшә сен. Ба ры тик шун нан соң гы на ул үз өе нә, үз шә һә ре нә 
әй лә неп кай та ала.

7 Сы е ну шә һәр лә ре дип шу лар бил ге лән де: нәп та ли ләр нең тау лы җи рен дә, Гә ли-
ләя өл кә сен дә – Кы дыш; эфраимнәрнең тау лы тө бә ген дә – Шә кем; яһү ди ләр нең 
тау лы тө бә ген дә – Кыръят-Арба (ягъ ни Хеб рун). 8 Үр дүн аръ я гын да исә, Әри хә 
ка ла сын нан көн чы гыш та, сы е ну шә һәр лә ре шу лар иде: Ру бин ыру гы на ка ра ган 
яс сы лык та гы чүл дә – Бе сер; Гәд ыру гы на ка ра ган Ги лы гад тө бә ген дә – Ра мот; 
Ме наш ше ыру гы на ка ра ган Ба шан тө бә ген дә – Го лан.

9 Шу лай итеп, әнә шу лар сы е ну шә һәр лә ре дип бил ге лән де. Ис ра ил угыл ла рын-
нан яки алар ара сын да яшәү че ләр дән кем дә бул са һич нин ди на чар уй сыз яи сә 
ял гыш лык бе лән ке ше җа нын кый са, җә мә гать хө ке ме кы лын ган чы кан үчен кай-
та ру чы дан шу шы мах сус шә һәр ләр дә яше ре неп ка ла ала.

Левиләрөлешенәчыкканшәһәрләр

21 1-2 Көн нәр дән бер көн не ле ви ләр нең нә сел баш лык ла ры Кән ган да гы Ши лоһ 
шә һә ре нә – ру ха ни Эл га зар, Нун уг лы Ешуа һәм Ис ра ил нең баш ка нә сел 

баш лык ла ры яны на кил де һәм:
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– Му са аша Раб бы шу ны әмер ит кән иде: «Ле ви ыру гы на яшәр өчен шә һәр ләр һәм 
тер лек кө тәр өчен шул шә һәр ләр ти рә сен дә кө тү лек ләр би ре лер гә ти еш», – ди де.

3 Шун нан Ис ра ил угыл ла ры, Раб бы бо ер ган ча, үз лә ре нең би лә мә җир лә рен нән 
ле ви ләр гә тү бән дә ге шә һәр ләр бе лән бер гә кө тү лек җир лә ре бү леп бир де ләр.

4 Бе рен че жи рә бә ле ви ләр нең Кы һат то кы мы на ка ра ган ру ха ни Һа рун ның нә сел 
ва рис ла ры на чык ты. Алар га Яһү дә, Ши мун һәм Бень я мин ыруг ла ры ның би лә мә 
җир лә рен нән унөч шә һәр бү леп би рел де. 5 Кы һат нә се ле нең баш ка угыл ла ры на исә 
Эф ра им, Дан ыруг ла ры на, шу лай ук Көн ба тыш ме наш ше лар га ка ра ган би лә мә җир-
лә рен нән ун шә һәр бү леп би рел де. 6 Ле ви ләр нең Гер шон нә се ле нә Исәс хәр, Ашер, 
Нәп та ли ыруг ла ры ның һәм Ба шан җи рен дә төп лән гән Көн чы гыш ме наш ше лар-
ның би лә мә җир лә рен нән унөч шә һәр бү леп би рел де. 7 Ле ви ләр нең Ме ра ри нә сел 
ва рис ла ры на Ру бин, Гәд һәм Зә бу лун ыруг ла ры на ка ра ган би лә мә җир лә рен нән 
ун и ке шә һәр бү леп би рел де. 8 Шул рә веш ле, Раб бы Му са га куш кан ча, әле ге шә һәр-
ләр не һәм алар ти рә сен дә ге кө тү лек ләр не ис ра и ли ләр, жи рә бә са лып, ле ви ләр гә 
бү леп бир де ләр.

9-10 Бе рен че жи рә бә ле ви ләр нең Кы һат то кы мы на ка ра ган Һа рун ның нә сел ва рис-
ла ры на чык ты. Алар га Яһү дә һәм Ши мун угыл ла ры би лә мә сен нән бү леп би рел гән 
шә һәр ләр нең исем нә ре тү бән дә ки те ре лә. 11 Алар га Анак ата сы Ар ба ның шә һә ре, 
Яһү дә тау лы гын да ур наш кан Кыръят-Арба (ягъ ни Хеб рун) һәм аның ти рә сен дә ге 
кө тү лек җир лә ре бү леп би рел де, 12 лә кин шә һәр ти рә сен дә ге басу-кырлар һәм авыл-
лар Ифун ни уг лы Кә леб би лә мә се бул ды. 13 Ру ха ни Һа рун ның нә сел ва рис ла ры на 
тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре бе лән бер гә Хеб рун (сы е ну шә һә ре), Либ на, 14 Ят тир, 
Эш те мо га, 15 Хо лон, Де бир, 16 Аин, Ют та һәм Бәйт-Шемеш ка ла ла ры чык ты. Яһү дә 
һәм Ши мун ыруг ла ры би лә мә сен нән – ту гыз шә һәр. 17 Бень я мин ыру гын нан алар га 
тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре бе лән бер гә Гиб гон, Ге ба, 18 Ана тот һәм Ал мон – дүрт 
шә һәр бү леп би рел де. 19 Җый нап әй т кән дә, Һа рун ның нә сел ва рис ла ры, ру ха ни лар, 
тирә-яктагы кө тү лек ләр бе лән бер гә бар лы гы унөч шә һәр ал ды лар.

20-22 Ле ви ыру гы на ка ра ган Кы һат то кы мын да гы баш ка угыл лар жи рә бә гә тү-
бән дә ге шә һәр ләр не ал ды. Эф ра им ыру гы би лә мә сен нән дүрт шә һәр: тирә-яктагы 
кө тү лек җир лә ре бе лән бер гә Эф ра им тау лы гын да гы Шә кем (сы е ну шә һә ре), Га зер, 
Киб са им, Бәйт-Хорун. 23-24 Дан ыру гы би лә мә сен нән дүрт шә һәр: тирә-яктагы кө-
тү лек җир лә ре бе лән бер гә Эл ты кы, Гиб бе тон, Айа лун һәм Гәт-Риммун. 25 Көн ба-
тыш ме наш ше лар га ка ра ган би лә мә дән ике шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре 
бе лән бер гә Та га нак һәм Гәт-Риммун. 26 Җый нап әй т кән дә, Кы һат то кы мын да гы 
баш ка угыл лар тирә-яктагы кө тү лек ләр бе лән бер гә бар лы гы ун шә һәр ал ды лар.

27 Ле ви ыру гы на ка ра ган Гер шон то кы мы на тү бән дә ге шә һәр ләр бү леп би рел де. 
Көн чы гыш ме наш ше лар га ка ра ган би лә мә дән ике шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек 
җир лә ре бе лән бер гә Ба шан тө бә ген дә ге Гө лән (сы е ну шә һә ре) һәм Ба гаш т ра. 28-

29 Исәс хәр ыру гы би лә мә сен нән дүрт шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре бе лән 
бер гә Кы ши он, Да бе рат, Яр мут һәм Эн-Гәнним. 30-31 Ашер ыру гы би лә мә сен нән 
дүрт шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре бе лән бер гә Ми шал, Аб дун, Хел кат һәм 
Рә хуб. 32 Нәп та ли ыру гы би лә мә сен нән өч шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре 
бе лән бер гә Гә ли ләя тө бә ген дә ге Кы дыш (сы е ну шә һә ре), Хаммот-Дор һәм Кар тан. 
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33 Җый нап әй т кән дә, Гер шон нә се ле тирә-яктагы кө тү лек ләр бе лән бер гә бар лы гы 
унөч шә һәр ал ды.

34-35 Ле ви ләр нең кал ган на ры на – Ме ра рит нә се ле нә – тү бән дә ге шә һәр ләр бү леп 
би рел де. Зә бу лун ыру гы би лә мә сен нән дүрт шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре 
бе лән бер гә Йок не гам, Кар таһ, Дим на һәм На һа лал. 36-37 Ру бин ыру гы би лә мә сен нән 
дүрт шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре бе лән бер гә Бе сер, Яһас, Кы де мот һәм 
Ме фа гат. 38-39 Гәд ыру гы би лә мә сен нән дүрт шә һәр: тирә-яктагы кө тү лек җир лә ре 
бе лән бер гә Ги лы гад тө бә ген дә ге Ра мот (сы е ну шә һә ре), Ма ха на им, Хиш бун һәм 
Ягы зер. 40 Җый нап әй т кән дә, Ле ви ыру гын да гы Ме ра рит нә се ле жи рә бә бу ен ча 
бар лы гы ун и ке шә һәр ал ды.

41 Шу лай итеп, Ис ра ил угыл ла ры би лә гән җир ләр дә ле ви ләр бар лы гы кы рык 
си гез шә һәр гә һәм алар ти рә сен дә ге кө тү лек ләр гә ия бул ды. 42 Әле ге шә һәр ләр нең 
һәм мә се янын да кө тү лек җир лә ре дә бар иде.

Раббыбиргәнвәгъдәнеңүтәлүе
43 Раб бы, Ис ра ил хал кы ның ата-бабаларына ант ит кән чә, әле ге җир ләр нең ба ры-

сын ис ра и ли ләр гә бир де, һәм алар, шу шы җир ләр гә ху җа бу лып, шун да төп лә неп 
кал ды лар. 44 Алар ның ата-бабаларына ант ит кән чә, Раб бы ис ра и ли ләр гә тыныч-
имин тор мыш бү ләк ит те. Бар лык дош ман на рын алар ку лы на тап шыр ган га кү рә, 
Ис ра ил угыл ла ры на һич кем кар шы то ра ал ма ды. 45 Ис ра ил хал кы на Раб бы вәгъ дә 
ит кән нәр нең һәм мә се үтәл де.

Үрдүннәнкөнчыгыштаҗиралганыругларныңүзҗирләренәәйләнепкайтуы

22 1 Шун нан соң Ешуа, үз яны на Ру бин, Гәд ыруг ла рын һәм Көн чы гыш ме-
наш ше лар ны ча кыр тып алып:

2 – Сез Раб бы ко лы Му са куш кан нар ның һәм мә сен баш ка рып чык ты гыз, ми нем 
бо е рык ла рым ны да тө гәл үтә де гез, – ди де. – 3 Озак ва кыт лар дә ва мын да, бү ген ге 
көн гә ка дәр, сез кар дәш лә ре гез не таш ла ма ды гыз, Раб бы Ал ла гыз әмер лә рен җи-
ре нә җит ке реп үтә де гез. 4 Ин де хә зер Раб бы ко лы Му са сез гә Үр дүн аръ ягын нан 
бү леп бир гән би лә мә җир лә ре гез гә – үз өе гез гә кай та ала сыз, чөн ки Раб бы Ал ла-
гыз, Үзе нең ан т лы вәгъ дә сен үтәп, сез нең кар дәш лә ре гез гә тыныч-имин тор мыш 
на сыйп ит те. 5 Тик сез Раб бы ко лы Му са ва сы ять итеп кал дыр ган канун-боерык-
ларны тө гәл үтәр гә ты ры шы гыз. Сез Раб бы Ал ла гыз ны яра тыр га, Аның юлын нан 
тай пыл мас ка, әмер лә рен үтәр гә, Аңа баг ла нып, их лас йө рәк тән, бө тен кү ңе ле гез 
бе лән та бы ныр га ти еш сез.

6 Шун нан Ешуа, үзе нең фа ти ха сын күн де реп, алар ны өй лә ре нә кай та рып җи-
бәр де, һәм алар ки теп бар ды лар. 7 (Ме наш ше ыру гы ның бе рен че яр ты сы на Му са 
би лә мә җир лә рен Ба шан тө бә ген нән, ә ыруг ның икен че яр ты сы на Ешуа баш ка 
Ис ра ил ыруг ла ры янә шә сен нән – Үр дүн нән көн ба тыш та бир де.) Фа ти ха лап, өй-
лә ре нә озат кан да, Ешуа алар га:

8 – Сез өй лә ре гез гә зур бай лык туп лап кай та сыз, хә зер сез нең мал-туарыгыз, 
алтын-көмешегез, ба кыр вә ти ме ре гез, кием-салымыгыз күп; дош ман нар дан тар тып 
ал ган га ни мәт ма лын нан ту ган на ры гыз га да өлеш чы га ры гыз, – ди де.
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9 Ру бин һәм Гәд ыруг ла ры, шу лай ук Көн чы гыш ме наш ше лар, баш ка ис ра и ли-
ләр дән ае ры лып, Кән ган җи рен дә ге Ши лоһ шә һә рен нән Ги лы гад ка – Раб бы ку шуы 
бу ен ча, Му са бү леп бир гән би лә мә җир лә ре нә кай тыр га куз гал ды лар.

Үрдүнелгасыбуендагымәзбәх
10 Кән ган җи рен дә ге Ге ли лот ка җит кәч, Ру бин, Гәд ыруг ла ры һәм Көн чы гыш 

ме наш ше лар шун да, Үр дүн бу ен да, зур итеп мәз бәх тө зе де ләр. 11 «Ру бин, Гәд ыруг-
ла ры һәм Көн чы гыш ме наш ше лар Кән ган җи рен дә ге Ге ли лот та, Үр дүн нең көн-
ба тыш ярын да, мәз бәх тө зе гән» ди гән хә бәр баш ка ис ра и ли ләр гә ки леп иреш кәч, 
12 бө тен Ис ра ил хал кы алар га кар шы су гыш ачу ни я те бе лән Ши лоһ ка җы ел ды. 
13 Әм ма әү вәл алар Ру бин, Гәд ыруг ла ры һәм Көн чы гыш ме наш ше лар яшә гән Ги-
лы гад җи ре нә Эл га зар уг лы ру ха ни Пин хәс не юл ла ды лар. 14 Аның бе лән бер гә һәр 
Ис ра ил ыру гын нан бе рәр ке ше исә бен нән, ун җә мә гать баш лы гы да юл га куз гал ды. 
Ис ра ил нең һәр ыру гын нан вә кил бу лып бар ган әле ге ке ше ләр нең һәм мә се нә сел 
баш лы гы иде. 15 Ру бин, Гәд ыруг ла ры һәм Көн чы гыш ме наш ше лар яны на Ги лы-
гад ка кил гәч, бу вә кил ләр алар га:

16 – Раб бы ның бар хал кы: «Ни өчен сез Ис ра ил Ал ла сы на хы я нәт ит те гез?! Ни 
өчен Раб бы юлын нан чит кә тай пыл ды гыз?! Әле ге мәз бәх не тө зеп, сез Раб бы га 
кар шы баш кү тәр де гез! – ди. – 17 Пи гур да гы* хы я нәт сез гә аз ке бек то ел ды мы?! 
Раб бы ның бар хал кын афәт кә сал ган шул гө наһ тан әле гә чә ары на ал га ны быз юк. 
18 Сез Раб бы ны ин кяр ит те гез! Бү ген Раб бы га кар шы чык са гыз, ир тә гә Аның яр-
суы бө тен Ис ра ил хал кы на куз га ла чак. 19 Әгәр сез гә би лә мә гә би рел гән җир ләр 
гый ба дәт кы лу өчен ару-пакь ке бек то ел ма са, Раб бы би лә мә се нә – Аның ча ты ры 
ур наш кан җир гә кү чеп ки леп, без нең ара да яшә гез. Лә кин Раб бы Ал ла быз хөр мә-
те нә тө зел гән мәз бәх тән тыш өс тә мә мәз бәх ко рып, Раб бы га кар шы чык ма гыз һәм 
без не дә үзе гез нең та раф да ры гыз ит мә гез. 20 Зе рах уг лы Ахан Ал ла һы га ба гыш лан ган 
әй бер гә нә фе сен суз гач, Раб бы ның яр суы бө тен Ис ра ил хал кы на төш мә де ме ни?! 
Ахан ның гө на һы өчен го ме ре бе лән бер ул гы на хуш лаш ма ды бит».

21 Ру бин, Гәд ыруг ла ры һәм Көн чы гыш ме наш ше лар Ис ра ил нең нә сел баш лык-
ла ры на бо лай дип җа вап кай тар ды:

22 – И Ал ла лар Ал ла сы Раб бы! И Ал ла лар Ал ла сы Раб бы! Эш нең нәр сә дә икә нен 
Ул бе лә дер, ин де ис ра и ли ләр дә бел сен. Әгәр без, Раб бы га кар шы чы гып, Аңар дан 
ваз кич кән без икән, бү ген Ул без не ая ма сын! 23 Әгәр без, Раб бы дан йөз чө е реп, 
әле ге мәз бәх не ту ла ем ян ды ру кор бан на ры, ик мәк кор бан на ры һәм та ту лык кор-
бан на ры ки те рү өчен тө зе гән бул сак, без гә җә за ны Раб бы Үзе бир сен! 24-25 Ки лә-
чәк тә сез нең нә сел ва рис ла ры без не ке ләр гә: «Әй Ру бин вә Гәд угыл ла ры, Раб бы 
Үр дүн не сез нең бе лән без нең ара да чик итеп бил ге лә де, ис ра и ли ләр Ал ла сын да 
сез нең кат на шы гыз юк! Раб бы – сез нең Ал ла гыз тү гел!» – дип әй тү дән ку рык тык 
без, шу ңа тө зе дек. Ан дый оч рак та бит сез нең нә сел ва рис ла ры га е бе бе лән без не-
ке ләр Раб бы ны та ны мый баш лар! 26 Шу ңа кү рә без әле ге мәз бәх не ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны һәм баш ка төр ле кор бан нар ки те рү өчен тү гел, 27 ә бәл ки сез нең бе лән 

* 22:17 Ка ра гыз: «Сан нар», 25:1-9. 
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без нең ара да һәм ба ла ла ры быз ара сын да ша һит бу лып тор сын өчен – без нең дә 
ту ла ем ян ды ру кор бан на ры, та ту лык кор бан на ры вә баш ка төр бү ләк ләр бе лән Раб-
бы ча ты ры ал дын да хез мәт күр сә тер гә ха кы быз бар лы гын рас ла сын өчен тө зе дек. 
Әнә шул ча гын да сез нең нә сел ва рис ла ры гыз без не ке ләр гә: «Раб бы сез нең Ал ла-
гыз тү гел!» – дип әй тә ал ма я чак. 28 Без бо лай хәл кыл дык: әгәр ки лә чәк тә без нең 
бе лән сез нең йә бул ма са нә сел ва рис ла ры быз ара сын да шун дый сүз куз гал са, без: 
«Ту ла ем ян ды ру кор бан на ры яки баш ка төр кор бан нар өчен тү гел, ә бәл ки сез нең 
бе лән без нең ара да ша һит бу лып тор сын өчен ата-бабаларыбыз Раб бы мәз бә хе нә 
ох ша тып тө зе гән әле ге ко рыл ма га күз са лы гыз», – дип әй тер без. 29 Раб бы га кар шы 
чы га сы быз һәм Раб бы дан ваз ки чә се без юк без нең – ту ла ем ян ды ру кор бан на ры, 
ик мәк бү ләк лә ре һәм баш ка төр кор бан нар ки те рү өчен Раб бы Ал ла быз ча ты ры 
кар шын да тор ган мәз бәх тән тыш мәз бәх тө зи се без юк!

30 Ру бин, Гәд һәм Ме наш ше угыл ла ры ның әле ге җа ва бы ру ха ни Пин хәс һәм 
җә мә гать баш лык ла ры ның, ягъ ни Ис ра ил  нә селбаш ла ры ның кү ңе ле нә хуш кил-
де. 31 Эл га зар уг лы ру ха ни Пин хәс шун да Ру бин, Гәд һәм Ме наш ше угыл ла ры на:

– Бү ген без шу ны бел дек: Раб бы без нең ара да, һәм сез Раб бы кар шын да сҗи на ять 
эш кыл ма ды гыз; ди мәк ки, Раб бы Ис ра ил угыл ла рын җә за га тарт ма я чак, – ди де.

32 Ги лы гад җи рен дә яшәү че Ру бин һәм Гәд ыруг ла ры бе лән хуш лаш кан нан 
соң, Эл га зар уг лы ру ха ни Пин хәс һәм җә мә гать баш лык ла ры, ис ра и ли ләр яны на 
Кән ган га кай тып, эш нең нәр сә дә икә нен сөй ләп бир де ләр. 33 Ис ра ил угыл ла ры 
бу хә бәр гә сө ен де ләр һәм, Ал ла һы га мактау-шөкерләр яу ды рып, Ру бин һәм Гәд 
ыруг ла ры на кар шы яу ча бу, алар ның ил лә рен туз ды ру ни я тен нән ки ре кайт ты лар.

34 Ру бин һәм Гәд угыл ла ры, әле ге мәз бәх кә исем би реп: «Раб бы – без нең Ал ла быз. 
Әле ге мәз бәх сез нең өчен дә, без нең өчен дә шу ны рас лау чы ша һит тыр», – ди де ләр.

НунуглыЕшуаныңИсраилхалкынаәйткәнсоңгысүзләре

23 1 Раб бы Ис ра ил гә ты ныч лык бү ләк ит кән нән соң, бай так ва кыт лар уз ды. 
Ис ра ил не әй лән де реп ал ган дош ман на ры аны бү тән бор чы ма ды. Ешуа 

ин де, өл кән яшь кә җи теп, бик кар тай ган иде. 2 Бер көн не ул, бө тен ис ра и ли ләр не, 
алар ның өл кән нә рен, баш лык ла рын, хө кем че лә рен һәм җи тәк че лә рен ча кыр тып:

– Мин ин де бик кар тай дым. 3 Раб бы Ал ла гыз ның сез нең хак ка шу шы ха лык лар 
бе лән ни ләр кыл га нын сез үзе гез кү реп тор ды гыз. Раб бы Ал ла гыз сез нең өчен Үзе 
кө рәш те! 4 Ме нә, Үр дүн нән баш лап көн ба тыш та раф та гы Бө ек диң гез гә чә яшә гән 
ха лык лар ның, шул исәп тән мин тар-мар ит кән бар лык ха лык лар ның җир лә рен, мин 
сез нең ыруг лар га жи рә бә бу ен ча бү леп бир дем. 5 Раб бы Ал ла гыз, Үзе нең вәгъ дә сен 
үтәп, әле ге ха лык лар ны сез нең ян нан Үзе ку ып җи бә рер, күз ал ды гыз дан юк итәр, 
һәм сез алар ның җир лә рен би ли баш лар сыз. 6 Тик сез Му са ның Ка нун ки та бын да 
языл ган нар ның һәм мә сен уңга-сулга тай пыл мый ча тө гәл баш ка рыр га һәм үтәр гә 
ты ры шы гыз. 7 Әле гә чә сез нең ара да яшәп кал ган ха лык лар бе лән кат наш ма гыз, 
алар ның илаһ ла рын тел гә ал ма гыз һәм алар бе лән ант ит мә гез, алар га гый ба дәт 
кыл ма гыз, баш ор ма гыз. 8 Раб бы Ал ла гыз га әү вәл ге чә туг ры лык сак ла гыз. 9 Раб бы 
зур вә көч ле ха лык лар ны сез нең күз ал ды гыз дан ку ып җи бәр де; һәм бү ген ге көн гә 
ка дәр һич кем нең сез гә кар шы то ра ал га ны юк! 10 Сез нең бе ре гез мең ке ше гә кар шы 



340

Ешуа 23 , 24

то ра ала, чөн ки Раб бы Ал ла гыз, вәгъ дә ит кән чә, Үзе сез нең як та кө рә шә. 11 Лә кин 
ка ра гыз аны, Раб бы Ал ла гыз ны яра ты гыз! 12 Әгәр дә сез, юл дан язып, ара гыз да 
яшәү че әле ге ха лык лар га ку шы лып кит сә гез, алар бе лән ту ган ла ша баш ла са гыз, 
13 бе леп то ры гыз: Раб бы Ал ла гыз ул чак та әле ге ха лык лар ны сез нең күз ал дын нан 
ин де ку ып җи бәр мәс! Алар сез нең өчен кап кын вә то зак, ка быр га ла ры гыз өчен 
кам чы һәм күз лә ре гез өчен ти гә нәк бу лыр. Ахыр чик тә сез Раб бы Ал ла гыз бү ләк 
итеп бир гән шу шы бә рә кәт ле җир дән эз сез юга лыр сыз.

14 Озак ла мый мин һәр кем не көт кән соң гы юл га куз га лыр мын. Сез бик ях шы бе-
лә сез: Раб бы Ал ла гыз сез гә бир гән вә гъ дә лә ре нең бер сен дә үтә ми чә кал ма ды. Алар 
бө те не се чын га аш ты, бер се дә үтәл ми чә кал ма ды! 15 Раб бы Ал ла гыз, Үзе нең бир гән 
вәгъ дә лә рен үтә гән ке бек, сез Аңа ита гать кыл ма ган оч рак та, җә за га да тар та ала – 
әнә шул ча гын да Ул Үзе бү ләк ит кән шу шы бә рә кәт ле җир ләр дән сез не юк кы лыр. 
16 Әгәр сез, Раб бы Ал ла гыз бе лән тө зе гән ки ле шү не бо зып, баш ка илаһ лар га гый-
ба дәт кы ла һәм баш ора тор ган бул са гыз, Раб бы ның сез гә кар шы яр суы куз га лыр, 
һәм Раб бы бү ләк итеп бир гән шу шы бә рә кәт ле җир дән тиз ара да эз сез юга лыр сыз.

Раббыбеләнтөзелгәнкилешүнеяңарту

24 1 Шун нан соң Ешуа бө тен Ис ра ил ыруг ла рын, алар ның өл кән нә рен, баш-
лык ла рын, хө кем че лә рен вә җи тәк че лә рен Шә кем шә һә ре нә җы еп ал ды, 

һәм алар ба ры сы Раб бы Ал ла кар шы на ки леп бас ты. 2 Җы ел ган ха лык ка Ешуа 
бо лай ди де:

– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бо лай ди: «Борын-борыннан – Иб ра һим бе лән На-
хор ның ата сы Те рах го мер ит кән за ман нар дан бир ле – сез нең ата-бабаларыгыз 
Фырат аръ я гын да яшә де һәм чит илаһ лар га та бын ды. 3 Әм ма Мин сез нең нә сел-
ба шы бул ган Иб ра һим ны, шул як лар дан алып ки теп, бө тен Кән ган җи ре буй лап 
йөр теп чык тым. Мин аның то кы мын ишәйт тем, аңа уг лы Ис хак ны бү ләк ит тем, 
4 Ис хак ка исә угыл ла ры Ягъ куб бе лән Эсау ны бир дем. Эсау га Мин би лә мә җир-
лә ре итеп Сә гыйрь тау ла рын бир дем, ә Ягъ куб һәм аның ба ла ла ры Ми сыр җи ре нә 
ки теп бар ды. 5 Мин сез нең ян га, Ми сыр га, Му са бе лән Һа рун ны җи бәр дем һәм 
шул ил гә бәла-казалар яу дыр дым, ан на ры сез не ан нан алып чык тым. 6 Сез нең 
ата-бабаларыгызны Мин Ми сыр дан Ка мыш лы диң гез бу е на алып кил дем, әм ма 
ми сыр лы лар алар ны су гыш ар ба ла ры вә ат лы гас кәр лә ре бе лән эзәр лек ли чык ты. 
7 Ата-бабаларыгыз шун да Раб бы га ялынып-ялваргач, Раб бы ми сыр лы лар ны сез дән 
ка раң гы лык пәр дә се бе лән аер ды һәм, диң гез су ла рын җи бә реп, алар ны дул кын 
ас тын да кү меп кал дыр ды. Ми сыр лы лар бе лән ни-нәрсә кыл га ным ны сез үз күз-
лә ре гез бе лән кү реп тор ды гыз. Ан на ры сез бай так го мер ләр чүл дә көн күр де гез. 
8 Шун нан Мин сез не Үр дүн аръ я гын да яшәү че амо ри ләр иле нә алып кил дем. Алар 
сез гә кар шы су гыш ка кү тә рел де, әм ма Мин алар ны сез нең кул га тап шыр дым, күз 
ал ды гыз дан юк ит тем, һәм сез алар ның җир лә ре нә ху җа бул ды гыз. 9 Мә а би ләр пат-
ша сы Сип пор уг лы Бә лак, Ис ра ил гә кар шы су гыш баш лап, сез гә ләгънәт-каргыш 
яу ды рыр өчен, Би гур уг лы Бил гам ны ча кыр тып ки тер де, 10 әм ма Мин Бил гам ның 
ләгънәт-каргышларын тың лап то рыр га те лә мә дем – һәм ул сез гә үзе нең фа ти ха сын 
күн дер де! Шул рә веш ле, Мин сез не аның ку лын нан сйо лып ал дым! 11 Сез, Үр дүн не 



341

Ешуа 24

ки чеп, Әри хә ка ла сы яны на ки леп тук та гач, Әри хә хал кы, амо ри ләр, фә ри зи ләр, 
кән га ни ләр, хит ти ләр, гир гә ши ләр, хив ви ләр вә явү си ләр сез гә кар шы яу га кү-
тә рел де, әм ма Мин алар ның һәм мә сен сез нең кул га тап шыр дым. 12 Амо ри ләр нең 
ике пат ша сын сез нең кы лы чы гыз да, җә я гез дә тү гел, ә бәл ки Мин сал ган кур ку 
юлы гыз дан алып ыр гыт ты. 13 Мин сез гә үзе гез көч ку еп эш кәрт мә гән җир ләр не, 
үзе гез тө зе мә гән ка ла лар ны бү ләк ит тем – хә зер сез шул ка ла лар да яши сез һәм 
үзе гез утыр т ма ган йө зем вә зәй түн агач ла ры ның җи меш лә ре бе лән сый ла на сыз».

14 – Шу лай бул гач, – ди де Ешуа, – Раб бы дан кур кы гыз һәм Аны хөр мәт ите гез, 
Аңа туг ры лык бе лән, их лас кү ңел дән хез мәт ите гез; Фырат аръ я гын да һәм Ми сыр да 
ата-бабаларыгыз та бын ган илаһ лар ны ин кяр итеп, ба ры тик Раб бы га гы на гый ба-
дәт кы лы гыз! 15 Әгәр сез Раб бы га хез мәт итәр гә те лә мә сә гез, кем гә та бы на сы гыз ны 
хә зер хәл ите гез: Фырат аръ я гын да ата-бабаларыгыз та бын ган илаһ лар га мы, әл лә 
бү ген ге көн дә үзе гез яшә гән җир нең – амо ри ләр нең илаһ ла ры на мы? Әм ма мин 
үзем һәм ми нем гаилә-йортым Раб бы га ита гать кы ла чак!

16 Ха лык аңа:
– Юк, Раб бы дан йөз чө е реп, баш ка илаһ лар га та бы ныр га җы ен мый быз! – дип 

җа вап кай тар ды. – 17 Чөн ки Раб бы Ал ла быз без не вә ата-бабаларыбызны Ми сыр 
кол лы гын нан кот кар ды; без нең күз ал ды быз да төр ле мог җи за лар кыл ды; юл сә-
фә рен дә һәм чит-ят ха лык лар җи рен нән үт кән дә, саклаучы-яклаучыбыз бул ды. 
18 Раб бы яны быз дан бар лык ха лык лар ны һәм шу шы җир дә яшәү че амо ри ләр не ку ып 
җи бәр де. Шу ңа кү рә без дә Раб бы га хез мәт итә чәк без, чөн ки Ул – без нең Ал ла быз!

19 – Сез Раб бы га хез мәт итә ал мас сыз, чөн ки Ул – из ге Ал ла һы, көн чел Ал ла-
һы! – ди де Ешуа ха лык ка. – Сез нең җи на я те гез не, гө на һы гыз ны га фу ит мә я чәк 
Ул: 20 әгәр Аңар дан йөз чө е реп, баш ка илаһ лар га та бы на баш ла са гыз, кыл ган бө тен 
иге лек ләр дән соң Ул, җә за га тар тып, сез не тә мам юк ка чы га ра чак.

21 – Юк, без Раб бы га хез мәт итә чәк без! – дип җа вап бир де ха лык Ешу а га.
22 – Раб бы га хез мәт итәр гә сез үзе гез хәл кыл ды гыз һәм үзе гез мо ның ша һит ла-

ры, – ди де Ешуа ха лык ка.
– Әйе, үзе без ша һит! – дип җөп лә де ха лык.
23 – Алай бул гач, – ди де Ешуа, – үзе гез та бын ган бө тен чит илаһ лар дан ваз ки-

чеп, йө рә ге гез не Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на бер ке те гез!
24 – Раб бы Ал ла быз га хез мәт итәр без, Аңа буй сы ну күр сә тер без! – дип җа вап 

кай тар ды ха лык Ешу а га.
25 Шул көн не Ешуа бө тен ха лык исе мен нән ки ле шү тө зе де һәм Шә кем дә ха лык-

ка Ка нун ка гый дә лә рен һәм ка рар ла рын җит кер де. 26 Әле ге сүз ләр не Ал ла һы ның 
Ка нун ки та бы на яз ган нан соң, Ешуа зур бер таш ал ды да Раб бы сгый ба дәт ха нә се 
янын да гы имән тө бе нә куй ды һәм җы ел ган ха лык ка:

27 – Ме нә, бу таш – ша һи ты быз бу лыр, чөн ки Раб бы ның без гә әй т кән сүз лә рен 
ул ише теп тор ды; әгәр сез Ал ла гыз дан ваз кич сә гез, ул сез гә кар шы шә һа дәт би-
рер*, – ди де.

28 Ан на ры Ешуа ха лык ны кай та рып җи бәр де, һәм алар үз би лә мә лә ре нә та ра лыш ты.

* 24:27 Шәһадәтбирү  – ша һит бу лу. 
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НунуглыЕшуаныңвафаты
29 Күп ме дер ва кыт тан соң Раб бы ко лы Нун уг лы Ешуа йөз дә ун яше нә җи теп 

дөнья куй ды. 30 Аның җә сә ден* Гә гаш та вын нан төнь як та рак, Эф ра им тау лы гын-
да гы Тимнат-Серах шә һә рен дә үз би лә мә сен дә җир ку е ны на тап шыр ды лар.

31 Ешуа яшә гән за ман нар да, Ис ра ил ха кы на Раб бы кыл ган эш ләр не кү реп бел гән 
өл кән нәр исән чак та, ис ра и ли ләр Раб бы га туг ры лык сак ла ды лар.

32 Ис ра и ли ләр Ми сыр дан алып чык кан Йо сыф сө як лә рен Шә кем шә һә рен дә – 
Шә кем ата сы Ха мур ның угыл ла рын нан кай чан дыр Ягъ куб йөз ке си та* бә ра бә ре нә 
са тып ал ган һәм со ңын нан Йо сыф то кы мы би лә мә се нә әй лән гән җир дә дә фен 
кыл ды лар*.

33 Һа рун уг лы Эл га зар да дөнья куй ды; аның җә сә ден уг лы Пин хәс би лә мә сен-
дә – Эф ра им тау лы гын да гы Гиб га шә һә рен дә җир лә де ләр.

* 24:30 Җәсәд– гәү дә. 
* 24:32 Кесита– авыр лык үл чәү бе рәм ле ге, үл чәм кү лә ме бил ге сез. 
* 24:32 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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Хө кем че ләр
ЯһүдәһәмШимуныругыныңяңаҗирләряулавы

1 1 Ешуа ва фат бул ган нан соң, сис ра и ли ләр сРаб бы дан:
– сКән га ни ләр гә кар шы су гыш ка кай сы ка вем бе рен че бу лып ба ра? – дип со-

ра ды лар.
2 – Бе рен че бу лып сЯһү дә ыру гы ба ра. Ул жир ләр не Мин аның ку лы на тап шы-

рам, – ди де Раб бы. 3 Шун нан Яһү дә гас кә ри лә ре үз лә ре нең кар дәш лә ре бул ган 
Ши мун ыру гы на:

– Без нең бе лән ба рып, без нең өлеш кә чык кан җир ләр не кән га ни ләр дән тар тып 
алыр га яр дәм ите гез. Ан на ры без дә сез гә бу лы шыр быз, – ди де ләр; һәм Ши мун 
угыл ла ры алар га ия реп кит те ләр. 4 Яһү дә гас кәр лә ре яу га таш лан ды, һәм Раб бы 
кән га ни бе лән фә ри зи ләр не алар ку лы на тап шыр ды. Яһү ди ләр Бе зек тә ун мең 
ке ше не кы лыч тан уз дыр ды. 5 Шун да, Бе зек тә, алар Адони-Безек бе лән оч ра шып 
су гыш ты лар һәм кән га ни бе лән фә ри зи ләр не тар-мар ит те ләр. 6 Адони-Безек ка-
чып ко тыл мак чы иде, әм ма аны ку ып то тып, аяк-кулларының баш бар мак ла рын 
ча бып өз де ләр. 7 Адони-Безек шун да: «Аяк-кулларының баш бар мак ла рын мин 
ча бып өз гән җит меш пат ша ми нем өс тәл ас ты на ко ел ган вал чык ны җыя тор ган 
иде; ин де ме нә, кыл ган га мәл лә ре мә ка рап, Раб бы ми ңа әҗе рен бир де», – ди де. 
Аны Ие ру са лим гә алып кит те ләр, һәм ул шун да җан тәс лим кыл ды.

8 Ан нан яһү ди ләр, Ие ру са лим гә һө җүм итеп, аны кул га тө шер де ләр – хал кын 
кы рып бе тер де ләр, шә һәр гә исә ут төрт те ләр. 9 Ан на ры алар тау ягы на, Нә геб тә һәм 
тау итә ге сШе фе ла да яшәү че кән га ни ләр гә кар шы яу чап ты лар. 10 Шун нан алар, 
әүвә ле Кыръят-Арба, хә зер Хеб рун дип исем лән гән ка ла да яшәү че кән га ни ләр гә 
һө җүм итеп, Ше шай, Ахи ман вә Тал май ның җа нын кый ды лар. 11 Ан нан Де бир 
хал кы на һө җүм ит те ләр; Де бир әүвә ле Кыръят-Сәфәр дип ата ла иде.

12 – Кыръят-Сәфәрдә җи ңү яу лап, шә һәр не кул га тө шер гән ке ше гә кы зым 
Ак су ны ха тын лык ка би рәм, – ди де Кә леб. 13 Шә һәр не Кә леб эне се Кы наз ның 
уг лы От ни ел яу лап ал ды, һәм Кә леб үзе нең кы зы Ак су ны аңа ха тын лык ка бир де. 
14 От ни ел яны на кү чеп кил гәч, Ак су, ирен нән рөх сәт алып, ата сы Кә леб тән җир 
ки шәр ле ге со рар га бул ды.

Ак су үзе нең ат ла нып кил гән ишә ген нән төш кәч, Кә леб аңар дан:
– Нәр сә те ли сең? – дип со ра ды.
15 – Фа ти хаң ны күн дер ми ңа, – ди де Ак су. – Син ми ңа Нә геб чү лен нән җир 

бир дең, ин де чиш мә ләр дә бир сәң иде.



344

Хө кем че ләр 1

Шун нан Кә леб аңа шул җир дә ге юга ры һәм тү бән чиш мә ләр не бир де. 16 Му са 
кай на та сы нәселеннән кын лы ла р Яһү дә угыл ла ры бе лән бер гә Хөр мә ләр шә һә-
рен нән* ки теп, Яһү дә чү ле нә – Нә геб тә ге Арад ка ласы ти рә сен дә яшәү че ха лык 
ара сы на ки леп җир ләш те ләр. 17 Шун нан Яһү дә һәм Ши мун ыруг ла ры, Се фат та 
яшәү че кән га ни ләр гә һө җүм итеп, шә һәр не тә мам кы рып бе тер де ләр; шу ңа кү рә дә 
әле ге шә һәр Хор ма* дип ата ла. 18 Яһү дә гас кәр лә ре шу лай ук әйләнә-тирәсендәге 
җир лә ре бе лән бер гә Га за, Аш кы лун һәм Эк рон шә һәр лә рен яу лап ал ды лар.

Яңаҗирләряулаганда,Исраилнеңуңышсызлыккатаруы
19 Раб бы яһү ди ләр нең янә шә сен дә бул ды, һәм алар тау бит лә вен дә ге җир ләр не 

яу лап ал ды лар. Әм ма үзән дә яшәү че ха лык лар ны ку ып җи бә рә ал ма ды лар, чөн ки 
те ге ләр нең ти мер су гыш ар ба ла ры бар иде. 20 Кә леб кә, Му са куш кан ча, Хеб рун ны 
бир де ләр; һәм Кә леб әле ге шә һәр не ана кыйм нар ка ве ме нең өч нә се лен нән тар тып 
ал ды. 21 Әм ма Бень я мин угыл ла ры Ие ру са лим дә яшәү че явү си ләр не ку ып җи бә рә 
ал ма ды лар, һәм явү си ләр бү ген дә алар бе лән янә шә яши би рә ләр. 22 Йо сыф угыл-
ла ры исә Бәйт-Элгә һө җүм ит те, һәм Раб бы алар ның юл да шы бул ды. 23 Йо сыф 
угыл ла ры, әү вә лен дә Луз исе мен йөр т кән Бәйт-Элне карап-тикшереп кай тыр га 
дип, үз лә ре нең кү зәт че лә рен җи бәр де ләр, 24 һәм те ге ләр, шә һәр дән би ре та ба ки-
лү че бер ир не кү реп алып:

– Әгәр без гә шә һәр гә ке рү юл ла рын күр сәт сәң, ях шы лы гы ңа ях шы лык бе лән 
җа вап би рер без, – ди де ләр.

25 Әле ге ке ше шә һәр гә кай дан ке рер гә икә нен күр сәт те, һәм Йо сыф угыл ла ры 
ан да яшәү че ха лык ның һәм мә сен кы лыч тан уз дыр ды лар; те ге адәм не исә бө тен 
нәсел-нәсәбе бе лән аяп кал ды лар. 26 Шун нан әле ге адәм, кит ти ләр җи ре нә ки теп, 
шә һәр тө зе де һәм аңа Луз дип исем куш ты; шә һәр әле гә чә шул исем не йөр тә.

27 Ме наш ше ыру гы исә Бәйт-Шеан, Та га нак, Дор, Иб ле гам, Ме гид до шә һәр лә-
рен дә һәм алар ның әйләнә-тирәсендәге авыл лар да го мер итү че ха лык ны ку ып җи-
бәр мә де, һәм кән га ни ләр шул җир ләр дә яшәп кал ды. 28 Ныгып-көчәеп кит кән нән 
соң, ис ра и ли ләр алар ны мәҗ бүр эш че ләр ит те ләр, тик үз ара ла рын нан ку ма ды лар. 
29 Эф ра им ыру гы да Га зер шә һә рен дә те рек лек итү че кән га ни ләр не ку ма ды, һәм 
алар шун да – эф ра им нәр ара сын да яшәп кал ды.

30 Зә бу лун ыру гы да Кыт рон һәм Наһалол шә һәр лә рен дә көн кү рү че кән га ни-
ләр не ку ма ды; кән га ни ләр, алар ара сын да яшәп ка лып, ял ла нып эш ләр гә мәҗ бүр 
бул ды. 31 Ашер ыру гы шу лай ук Ак ко, Си дун, Ах лаб, Ак зиб, Хел ба, Афык һәм Рә хуб 
шә һәр лә рен дә го мер сө рү че ха лык ны ку ма ды; 32 шу ңа кү рә ашерлар әле ге җир ләр-
не би ләү че кән га ни ләр ара сын да яшәп кал ды. 33 Нәп та ли ыру гы да Бәйт-Шемеш 
һәм Бәйт-Анат хал кын ку ма ды: нәп та ли ләр әле ге җир ләр не би ләү че кән га ни ләр 
ара сын да яшәп кал ды; Бәйт-Шемеш һәм Бәйт-Анат хал кы исә Нәп та ли угыл ла ры-
на ял ла нып эш ләр гә мәҗ бүр бул ды. 34 Дан угыл ла ры на амо ри ләр тау бит лә вен нән 
үзән гә тө шәр гә бир мә де ләр. 35 Амо ри ләр Хар-Хереста, Ая лун да һәм Ша гал бим дә 

* 1:16 Хөрмәләршәһәре– ягъ ни Әри хә шә һә ре. 
* 1:17 Хорма– яһүд те лен дә әле ге сүз яң гы ра шы бе лән «тар-мар итү» ди гән гый ба рә гә ох шаш. 
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яши бир де ләр, әм ма Йо сыф угыл ла ры ныгып-көчәеп кит кән нән соң, алар га ял-
ла ныр га мәҗ бүр бул ды лар. 36 Амо ри ләр нең чик лә ре, Ак раб бим үт ке лен нән һәм 
Се ла дан баш ла нып, ары та ба су зы ла иде.

БохимгаРаббыфәрештәсенеңкилүе

2 1 Бер көн Гил гәл дән Бо хим га Раб бы сфә реш тә се, ки леп, бо лай ди де:
– Мин сез не Ми сыр илен нән алып чык тым һәм, ба ба ла ры гыз га иреш тер гән 

ант-карарымны үтәп, сез не әле ге җир ләр гә ки тер дем, «Сез нең бе лән тө зе гән из ге 
ски ле шү ем не Мин мәң ге бо за чак тү гел мен, 2 сез исә бу ил нең хал кы бе лән ки ле шү 
тө зе мә гез, алар ның смәз бәх лә рен җи ме ре гез!» – ди дем. Лә кин сез Ми нем сүз лә-
рем не игъ ти бар га ал ма ды гыз. Ни чек шу лай эш ли ал ды гыз сез? 3 Шу ңа кү рә Мин 
сез гә бо лай дип әй тәм: «Мин алар ны сез нең ян нан ку ып җи бәр мә я чәк мен. Би ре дә 
яшәү че ха лык лар сез нең өчен – эл мәк, илаһ ла ры исә то зак бу лыр».

4 Раб бы фә реш тә се әле ге сүз ләр не ис ра и ли ләр гә иреш тер гәч, ха лык кыч кы рып 
елар га то тын ды. 5 Шу ңа кү рә бу урын Бо хим* дип ата ла. Ис ра и ли ләр ан да Раб бы га 
кор бан ки тер де ләр.

НунуглыЕшуаныңвафаты
6 Ешуа ха лык ка ки тәр гә рөх сәт ит кән нән соң, ис ра и ли ләр үз өле ше нә ти гән 

җир лә ре нә та ра лыш ты; һәм әле ге җир ләр алар ның би лә мә се нә әй лән де. 7 Ешуа 
үзе һәм аңар дан соң яшә гән сөл кән нәр Раб бы ның Ис ра ил ха кы на баш кар ган бө ек 
эш лә рен күр гән за ман нар да ха лык Раб бы юлын да бул ды. 8 Әм ма Раб бы ко лы Нун 
уг лы Ешуа йөз дә ун яше нә җи теп дөнья куй ган нан, 9 һәм аны Гә гаш та вын нан 
төнь як та рак – Эф ра им тау лы гын да гы Тимнат-Херес шә һә рен дә ге үз би лә мә сен-
дә җир ку е ны на тап шыр ган нан, 10 һәм аның чор даш ла ры үз лә ре нең ата-бабалары 
яны на ба кый дөнь я га күч кән нән соң, алар га ал маш ка Раб бы ны һәм Ис ра ил ха-
кы на Ул баш кар ган эш ләр не бел мәү че яңа бу ын кил гәч, 11 ис ра и ли ләр Раб бы күз 
ал дын да яман га мәл ләр кы ла һәм сБа гал сын на ры на та бы на баш ла ды лар. 12 Алар, 
үз лә ре нең ата-бабаларын Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы сАл ла дан йөз чө-
е реп, әйләнә-тирәләрендә яшәү че ха лык лар ның илаһ ла рын үз итә һәм алар га та-
бы на баш лап, Раб бы ның ачу ын чы гар ды лар, 13 Раб бы дан йөз чө е реп, Ба гал бе лән 
сАши рә гә та бы на баш ла ды лар! 14 Раб бы ның ис ра и ли ләр гә бик нык ачуы чы гып, 
Ул алар ны та лау чы лар ир ке нә кал дыр ды – һәм те ге ләр та ла ды лар; ис ра и ли ләр не 
Ул төр ле як тан урап ал ган дош ман на ры ку лы на тап шыр ды – ис ра и ли ләр нең ин де 
дош ман га кар шы то рыр лык хә ле юк иде. 15 Ис ра ил кай та раф ка яу чап са да, Раб-
бы, ал дан ки сә теп куй ган ча һәм ант ит кән чә, алар ны бәла-казага ду чар итә тор ган 
бул ды. Ис ра и ли ләр нең хәл лә ре авыр иде.

АллаһыныңҮзхалкынкоткаруы
16 Шун нан Раб бы, ис ра и ли ләр не та лау чы лар ку лын нан кот ка рыр өчен, хө кем че-

ләр бил ге ли баш ла ды. 17 Әм ма ха лык хө кем че ләр сү зе нә дә ко лак сал ма ды – Раб-

* 2:5 Бохим– яһүд чә «күз яше тү гел гән урын» мәгъ нә сен дә. 
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быга туг ры лык сак ла мый ча, баш ка илаһ лар га та бын ды. Ата ла ры йөр гән юл дан бик 
тиз чит кә тай пыл ды. Ата-бабалары Раб бы куш кан нар ны үтә гән бул са, ба ла ла ры 
исә баш ка ча га мәл кыл ды. 18 Хө кем че ләр бил ге лә гән чак та Раб бы, Үзе дә хө кем че 
янын да бу лып, хө кем че исән чак та ис ра и ли ләр не дош ман на рын нан кот ка ра кил де, 
чөн ки җә бер ләү че ләр нең һәм за лим нәр нең* кысу-изүеннән ың гы раш кан ис ра и-
ли ләр не кыз ган ды. 19 Әм ма хө кем че дөнья ку ю га, ис ра и ли ләр, чит илаһ лар ны үз 
итеп, алар га ия реп ки тә һәм та бы на, ата ла рын нан да уз ды рып, әү вәл ге эш лә ре нә 
то ты на – үз лә ре нең явыз га мәл лә рен һәм үҗәт лә нү лә рен дә вам итә иде ләр. 20 Шун-
нан соң Раб бы ның ис ра и ли ләр гә бик нык ачуы чы гып, Ул:

– Алар ның ата ла ры бе лән Мин тө зе гән ки ле шү не сан ла ма ган һәм Ми нем сүз-
лә ре мә ил ти фат ит мә гән өчен, 21 Ешу а ның ва фа тын нан соң би ре дә кал ган ха лык-
лар ның бер сен дә ис ра и ли ләр янын нан ку ып җи бәр мә я чәк мен! 22 Әле ге ха лык лар 
яр дә мен дә Мин ис ра и ли ләр не сы нар мын: ата-бабалары сы ман, алар Раб бы юлын-
нан йө рер ләр ме икән?

23 Шул рә веш ле, Раб бы бу ха лык лар ны шун дук ку ып җи бәр мә де һәм, Ешуа ку-
лы на тап шыр мый ча, яшә гән җир лә рен дә кал дыр ды.

Яулапалынганҗирләрдәкәнганиләрнеңяшәпкалуы

3 1 Кән ган җир лә рен яу лау да кат наш ма ган ис ра и ли ләр не сы нар өчен, Раб бы 
би ре дә кал дыр ган ха лык лар шу шы лар дыр 2 (бу эш не Ул яу лап алу да кат наш-

ма ган яңа бу ын ис ра и ли ләр не су гыш һө нә ре нә өй рә тү мак са тын нан эш лә де): 3 пе-
леш ти ләр нең биш тү рә се, бар ча кән га ни ләр, Багал-Хәрмун та вын нан алып, Ха мат 
үт ке ле нә ка дәр Ли ван тау ла рын да яшәү че си дун лы лыр һәм хив ви ләр. 4 Раб бы әле ге 
ха лык лар ны Ис ра ил не сы нар өчен кал дыр ды: Му са аша ис ра и ли ләр нең ата-баба-
ларына Ул иреш тер гән ка гый дә ләр не яңа бу ын үтәр ме? 5 Ә Ис ра ил угыл ла ры исә, 
кән га ни ләр, хит ти ләр, амо ри ләр, фә ри зи ләр, хив ви ләр вә явү си ләр бе лән янә шә 
яшәп, 6 алар ның кыз ла рын үз лә ре нә ха тын лык ка ала, үз лә ре нең кыз ла рын алар ның 
угыл ла ры на ки яү гә би рә һәм алар ның илаһ ла ры на та бы на баш ла ды лар.

Отниел–Исраилхөкемчесе
7 Шул рә веш ле, ис ра и ли ләр Раб бы күз ал дын да яман га мәл ләр кыл ды лар: үз лә ре-

нең Ал ла сы Раб бы ны оны тып, Ба гал һәм Аши рә сын на ры на та бын ды лар. 8 Шун нан 
Раб бы ның бик нык ачуы чык ты, һәм Ул алар ны Арам-Наһараим пат ша сы Кушан-
Ришатаим ку лы на тап шыр ды. Си гез ел дә ва мын да ис ра и ли ләр Кушан-Ришатаимгә 
буй сы нып яшәр гә мәҗ бүр бул ды лар. 9 Әм ма алар яр дәм со рап Раб бы га ял вар гач, 
Раб бы алар га кот ка ру чы – Кы наз то кы мын нан бул ган От ни ел не, Кә леб нең эне сен 
юл ла ды, һәм ул алар ны кот кар ды – 10 От ни ел гә Раб бы Ру хы иңеп, ул Ис ра ил хө-
кем че се бул ды. Шун нан От ни ел сАрам пат ша сы Кушан-Ришатаимгә кар шы су гыш 
баш ла ды, һәм Раб бы аны От ни ел ку лы на тап шы рып, Кушан-Ришатаимне ул җи ңеп 
чык ты. 11 Ан на ры җир дә кы рык ел га ты ныч лык ур наш ты.

Күп ме дер ва кыт лар үт кәч, Кә леб уг лы От ни ел үлеп кит те.

* 2:18 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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Эхуд–Исраилхөкемчесе
12 Ис ра ил угыл ла ры янә Раб бы күз ал дын да яман га мәл ләр кы ла баш ла ды лар, 

һәм Раб бы шу ның өчен сМә аб пат ша сы Эг лон га ис ра и ли ләр не җи ңәр гә көч-куәт 
бир де. 13 Үзе нә яр дәм гә ам мо ни ләр бе лән ама лы кый лар ны ча кы рып, Эг лон ис ра-
и ли ләр гә кар шы су гыш ка куз гал ды һәм, алар ны тар-мар ки те реп, Хөр мә ләр шә-
һә рен яу лап ал ды. 14 Ун си гез ел дә ва мын да ис ра и ли ләр Мә аб пат ша сы Эг лон кул 
ас тын да ка ла бир де ләр.

15 Шун нан алар, яр дәм со рап, ка бат Раб бы га ял вар ды лар, һәм Раб бы алар га кот-
ка ру чы – Бень я мин ыру гын нан Ге ра уг лы су ла гай Эхуд ны юл ла ды; Ис ра ил угыл-
ла ры аны бү ләк ләр бе лән Мә аб пат ша сы Эг лон ка ты на озат ты лар. 16 Эхуд ике ягы 
да үт кен, тер сәк* озын лы гын да гы үзе яса ган хән җә рен ки е ме ас тын нан уң ягы на 
ас ты да, 17 бү ләк лә рен алып, Мә аб пат ша сы Эг лон хо зу ры на кил де. Әле ге Эг лон 
бик та за адәм иде. 18 Бү ләк лә рен тап шыр гач, бү ләк кү тә реп кил гән ке ше лә рен Эхуд 
оза та кит те 19 һәм, Гил гәл сын на ры яны на җи тә рәк, ки ре бо ры лып, ка бат Эг лон 
яны на кил де дә:

– Пат ша, ми нем си ңа яше рен хә бә рем бар! – ди де.
– Әк рен! – ди де аңа Эг лон, һәм янын да гы хез мәт че ләр ба ры сы бүл мә дән чык-

ты лар.
20 Эхуд, пат ша ның икен че кат та ур наш кан бүл мә се нә кү тә ре леп, аңа:
– Раб бы дан си ңа җит ке рә се хә бәр бар мин дә! – ди де.
Эг лон ая гү рә то рып бас ты. 21 Шул ва кыт Эхуд, сул ку лын су зып, уң ян ты гы на 

яшер гән хән җә рен тар тып чы гар ды да Эг лон ның кор са гы на ка да ды – 22 май бас кан 
пат ша ның кор са гы на хән җәр, са бы на ка дәр ке реп ки теп, ар ка сын нан чык ты. Эхуд 
хән җә рен тар тып ал ма ды. 23 Шун нан ул ал гы як ка чык ты һәм юга ры кат та гы бүл-
мә ише ген үзе ар тын нан бик ләп куй ды. 24 Эхуд ки теп ба ру га ки леп җит кән Эг лон 
хез мәт че лә ре, ишек нең бик ле икән ле ген кү реп, пат ша үз бүл мә сен дә ха җә тен үти 
бул са ки рәк, дип уй ла ды лар. 25 Бай так ва кыт кө теп тә ишек не ачу чы кү рен мә гәч, 
ач кыч алып ки леп ишек не ач са лар – ху җа ла ры ның үле гәү дә се идән дә ята. 26 Хез-
мәт че ләр шу лай ап ты ра шып тор ган ара да, Эхуд ка чып өл гер де һәм, Гил гәл сын-
на ры янын нан узып, Се и ра шә һә рен дә яше рен де. 27 Шун да, Эф ра им тау ла рын да, 
Эхуд үзе нең быр гы сын кыч кырт ты, шун нан Ис ра ил угыл ла ры аның бе лән бер гә 
тау лар дан төш те; гас кәр нең ба шын да Эхуд иде.

28 – Тиз рәк ми нем арт тан! – ди де Эхуд. – Раб бы дош ма ны гыз Мә аб ны сез нең 
кул га тап шы ра!

Эхуд җи тәк че ле ген дә тау лар дан төш кән ис ра и ли ләр Үр дүн ки чү ен кул га тө шер-
де ләр, һәм юл ла ры ки сел гән мә а би ләр нең бер се дә ел га аръ я гы на чы га ал ма ды. 
29 Әле ге бә ре леш тә ун мең гә якын көчле-таза Мә аб су гыш чы сы һә лак бул ды, һич-
кем исән кал ма ды! 30 Ул көн не мә а би ләр ис ра и ли ләр дән җи ңел де. Ил дә сик сән 
ел га ты ныч лык ур наш ты.

* 3:16 Терсәк– 45 см. 
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Шамгар–Исраилхөкемчесе
31 Эхуд тан соң Ис ра ил хө кем че се Анат уг лы Шам гар бул ды. Бер ва кыт ул үгез 

ку а лый тор ган кө тү че та я гы бе лән ал ты йөз пе леш ти нең ба шы на җитте. Шу лай 
итеп, ул да Ис ра ил нең кот ка ру чы сы бул ды.

Дебора–Исраилхөкемчесе

4 1 Эхуд дөнья куй ган нан соң, Ис ра ил угыл ла ры янә Раб бы күз ал дын да яман 
га мәл ләр кы лыр га то тын ды лар; 2 һәм Раб бы алар ны Хат сор да ида рә итү че 

кән га ни ләр пат ша сы Ябин ку лы на тап шыр ды. Аның Си се ра исем ле гас кәр баш-
лы гы Харошет-Хагоимдә яши иде. 3 Ту гыз йөз ссу гыш ар ба сы бул ган әле ге Си се ра 
егер ме ел дә ва мын да ис ра и ли ләр өс тен нән җәбер-золым кыл ды, һәм ис ра и ли ләр 
мо ңа тү зә ал мый ча та гын Раб бы га ялынып ялвардылар.

4 Бу ва кыт та Ис ра ил дә Лап пи дот ха ты ны – кү рә зә че Де бо ра ида рә итә иде. 
5 Дәгъ ва ла рын хәл итәр гә ис ра и ли ләр Эф ра им тау лы гы на, Ра маһ бе лән Бәйт-Эл 
шә һәр лә ре ара сын да үс кән Де бо ра Хөр мә се тө бен дә уты ру чы шул ха тын яны на 
ки лә тор ган нар иде. 6 Әле ге Де бо ра, Нәп та ли җи рен дә ге Кы дыш та го мер итү че 
Аби но гам уг лы Ба рак ны ча кыр тып, аңа әйт те:

– Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, си ңа ме нә нәр сә бо е ра: «Нәп та ли һәм Зә бу лун ыру гын нан 
үзең бе лән ун мең ке ше не ияр теп, Та вор та вы на ме неп бас. 7 Ябиннең гас кәр баш-
лы гы Си се ра ны Мин су гыш ар ба ла ры вә күп сан лы гас кә ре бе лән си нең кар шы ңа, 
Ки шон ел га сы бу е на ки лер гә мәҗ бүр итәр мен һәм си нең ку лы ңа тап шы рыр мын».

8 Аңа җа вап итеп, Ба рак:
– Әгәр син ми нем бе лән бар саң – ба рам, ин де юк икән – бар мыйм, – ди де.
9 – Ба ру ын ба рыр мын мин си нең бе лән, – ди де аңа Де бо ра, – лә кин бу юлың да 

син дан-шөһрәт яу ла мас сың, чөн ки Раб бы Си се ра ны хатын-кыз ку лы на тап шы ра чак.
Де бо ра бе лән Ба рак шун нан соң Кы дыш ел га сы на та ба юл ал ды лар. 10 Ба рак-

ның ча кы руы бу ен ча, ан да Зә бу лун һәм Нәп та ли ыруг ла рын нан ун мең су гыш чы 
җы е нып кил гән иде. Де бо ра да шун да бул ды.

11 Бу ва кыт ны кы ни Хе бер, баш ка кы ни ләр дән – Му са кай на та сы Хо баб ыру-
гын нан ае ры лып чы гып, Кы дыш бу ен да гы Са га нан ним дә, зур бер имән тө бен дә 
ча тыр кор ган иде.

12 Аби но гам уг лы Ба рак әнә Та вор та вы на ме неп бас кан, дип, Си се ра га хә бәр 
итү гә, 13 Си се ра үзе нең ту гыз йөз су гыш ар ба сы һәм Харошет-Хагоимдәге бө тен 
гас кә ре бе лән Кый шон ел га сы бу е на ки леп туп лан ды.

14 – Ал га! – ди де шун да Де бо ра Ба рак ка. – Си се ра ны Раб бы си нең кул га тап шы ра 
тор ган көн бу. Си нең ал дан Раб бы Үзе ба ра!

Ба рак үзе нең ун мең лек гас кә ре бе лән Та вор та вын нан тө шү гә, 15 Раб бы их ты я ры 
бу ен ча, Си се ра ны, су гыш ар ба ла рын да гы гас кә ри ләр не һәм су гыш чы ла рын ти рән 
кур ку би ләп алып, Си се ра үзе нең ар ба сын нан си ке реп төш те дә ча бар га то тын ды. 
16 Ба рак исә дош ман ның су гыш ар ба ла рын һәм гас кә рен Харошет-Хагоимгә ка-
дәр эзәр лек ләп бар ды. Си се ра ның бар лык су гыш чы ла ры кы лыч тан һә лак бул ды, 
һич кем исән кал ма ды. 17 Си се ра үзе кы ни Хе бер ның ха ты ны Ягил ча ты ры на та ба 
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йө гер де, чөн ки Хат сор пат ша сы Ябин бе лән кы ни Хе бер ыру гы дус та нә мө нә сә-
бәт тә яши ләр иде. 18 Си се ра ны кар шы лар га чы гып, Ягил:

– Кер, әфән дем! Кер, ку рык ма! – ди де.
Си се ра аның ча ты ры на кер де, һәм Ягил аны җәй мә бе лән бөр кәп куй ды.
19 – Бе раз су бир әле, эчә сем ки лә, – ди де аңа Си се ра.
Ягил, сөт са лын ган тур сык ны чи шеп, аңа эчәр гә бир де дә ан на ры Си се ра ны 

ка бат җәй мә бе лән кап лап куй ды.
20 – Ча тыр авы зы янын да тор, – ди де Си се ра Ягил гә. – Кем дә бул са ки леп: «Бе-

рәр се юк мы мон да?» – дип со ра са, «Юк», – дип җа вап би рер сең.
21 Лә кин Хе бер ха ты ны Ягил, ча тыр бер ке тә тор ган ка зык бе лән чү кеч алып, йо-

кы га тал ган Си се ра яны на әк рен ге нә кил де дә чи гә се нә ка зык ны шун дый итеп 
бәр де, ка зык хәт та җир гә ке реп кит те – Си се ра шун дук җан тәс лим кыл ды. 22 Си-
се ра ны куа ки лү че Ба рак кү ре нү гә, Ягил, аның кар шы сы на чы гып:

– Би ре кер, син эз лә гән ке ше не күр сә тәм, – ди де.
Ба рак аның ар тын нан кер де һәм чи гә се нә ка зык ка гыл ган Си се ра ның үле гәү дә-

сен күр де. 23 Ул көн не Раб бы Кән ган пат ша сы Ябин өс тен нән ис ра и ли ләр гә җи ңү 
яу лар га яр дәм ит те. 24 Шу лай итеп, ис ра и ли ләр аны һа ман ныг рак кыс рык лый 
бир де ләр һәм, ни һа ять, җир йө зен нән тә мам юк ит те ләр.

Дебораныңҗыры

5 1 Ул көн не Де бо ра бе лән Аби но гам уг лы Ба рак мон дый җыр җыр ла ды:
2 сХа ким нәр Ис ра ил не су гыш лар га әй дәп бар ды,

ха лык үз те лә ге бе лән куз гал ды – Раб бы ны дан ла гыз!
3 Пат ша лар, тың ла гыз! Ха ким нәр, аң бу лы гыз!

Раб бы га дан җыр лар мын,
Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы өчен көй уй нар мын мин.

4 Син, Раб бы, Сә гыйрь дән чык кан чак та,
сЭдом җи рен нән куз гал ган ва кыт та
җир кал ты рап тор ды, һәм күк ләр дән яң гыр кой ды,
бо лыт лар су бу лып тү гел де.

5 Раб бы ал дын да,
Си най Ал ла сы, Ис ра ил Ал ла сы кар шын да тау лар тет рәп тор ды.

6 Анат уг лы Шам гар һәм Ягил за ма нын да юл лар бу шап кал ды,
әүвә ле ту ры дан йө рү че ләр әй лән геч юл лар дан йө ри баш ла ды,

7 Ис ра ил җи тәк че сез кал ды;
син – Ис ра ил ән кә се Де бо ра – ха ким лек кә кил гән че, шу лай бул ды.

8 Үзе без гә яңа илаһ лар сай ла гач,
кап ка тө бен дә су гыш баш лан ды!
Кы рык мең лек Ис ра ил хал кы ның ни кал ка ны, ни сөң ге се кү рен мә де.

9 Ми нем йө рә гем – Ис ра ил нең гас кәр баш ла ры,
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үз те лә ге бе лән яу га куз гал ган ха лык бе лән!
Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

10 Дан җыр ла гыз, әй сез,
ак ишәк ләр гә ат ла нып ке ләм нәр өс тенн ән ба ру чы лар һәм җә яү ле ләр!

11 Кое янын да мал ку у чы лар та вы шы яң гы рый:
ан да Раб бы җи ңү лә ре нә,
Ис ра ил ха ким нә ре нә дан җыр лый лар!

Шул чак Раб бы хал кы кап ка лар га та ба ом тыл ды.
12 Куз гал, Де бо ра, куз гал!

Куз гал һәм җы ру ың ны җыр ла!
Тор, Аби но гам уг лы Ба рак!
Үзең нең әсир лә рең не алып кит!

13 Исән кал ган нар шун да ба һа дир лар яны на кил де,
Раб бы хал кы Раб бы яны на җы ел ды –
су гыш чы лар кил де!

14 Эф ра им тө бә ген нән алар үзән гә юл ал ды лар,
си нең хал кың бе лән бер гә, си ңа ия реп, әй Бень я мин.
Ма кир ыру гын нан – гас кәр баш ла ры,
Зә бу лун ыру гын нан схө кем дар лык та я гын кү тә реп йө рү че ләр кил де.

15 Исәс хәр тү рә лә ре – Де бо ра бе лән!
Ба рак ке бек үк, Исәс хәр угыл ла ры да үзән гә ом тыл ды!
Ру бин ыру гы исә – ти рән уй да дыр.

16 Нәр сә син, Ру бин, са рык аб зар ла ры ара сын да
кө тү че ку рае тың лап уты ра сың?
Әйе, Ру бин ыру гы – ти рән уй да дыр.

17 Ги лы гад угыл ла ры Үр дүн аръ я гын да яшәп кал ды;
Дан угыл ла ры үзе нең ко раб ла ры янын да тот кар лан ды;
Ашер угыл ла ры диң гез ярын да, кул тык лар бу ен да яшәп кал ды.

18 Ә Зә бу лун хал кы үз тор мы шын кур кы ныч ас ты на куй ды,
аның бе лән бер гә – яу кы рын да гы скал ку лык лар да Нәп та ли угыл ла ры да.

19 Ме нә, пат ша лар яу га куз гал ды;
Кән ган пат ша ла ры Ме гид до су буй ла рын да,
Тәгъ нәк шә һә ре янын да су гыш ты.
Тик алар га кө меш эләк мә де!

20 Күк тә ге йол дыз лар да яу да кат наш ты,
ба рыр юл ла рын да Си се ра бе лән кө рәш те!

21 Бо рын гы ел га, Кый шон ел га сы,
ур гы лып, дош ман ны се бе реп таш ла ды.
Көч-гайрәтем, дош ман га таш лан!

22 Яң гы рый то як та выш ла ры!
Ай гыр ла ры то мы ры лып ча ба!
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23 «Ме роз ка ла сы на ләгъ нәт яу ды ры гыз! – ди Раб бы фә реш тә се. –
Аның хал кы на кар гыш укы гыз,
чөн ки алар Раб бы га, Аның су гыш чы ла ры на яр дәм гә кил мә де».

24 Кы ни Хе бер ха ты ны Ягил фа ти ха лы бул сын!
Ча тыр лар да көн кү рү че ха тын нар ара сын да фа ти ха лы бул сын ул!

25 Ку на гы аңар дан су со ра ды,
ул исә зат лы са выт та сөт өс те ки тер де.

26 Бер ку лы на – ка зык,
икен че се нә һө нәр че чү ке че алып, Си се ра га сук ты!
Ба шы на бәр де аның,
чи гә сен ти шеп, баш сө я ген яр ды.

27 Ягил нең ая гы на ау ды Си се ра,
ау ган уры нын да ятып кал ды!
Ягил нең ая гы на егыл ды ул!
Кай да егыл са, шун да әҗә лен тап ты.

28 Си се ра ның ән кә се, тә рә зә гә күз лә рен те кәп, егълый-такмаклый:
«Ни өчен су гыш ар ба сы һа ман кү рен ми?
Ни өчен аның ар ба та вы шы һа ман ише тел ми?»

29 Янә шә дә ге зи рәк ха тын нар һәм ул үзе бу со рау га:
30 «Кү рә сең, алар та быш бү лә ләр;

һәр су гыш чы га – бе рәр кыз, ә бәл ки – икедер!
Га ни мәт* ма лын нан төс ле ту кы ма – Си се ра ны кы!
Һәр ике ягы чи геп эш лән гән чу ар ки ем нәр – аның иңе нә!» –
ди я рәк җа вап би рә ләр.

31 Бар дош ман на рың, Раб бы, шу шы рә веш ле кы рыл са иде!
Си не ярат кан нар көн үзә ген дә ге ко яш ка тиң ләш сә иде!

Шун нан җир гә кы рык ел га ты ныч лык кил де.

Гидеон–Исраилхөкемчесе

6 1 Ис ра ил угыл ла ры та гын Раб бы күз ал дын да яман га мәл ләр кы лыр га то тын-
ды лар, һәм Раб бы алар ны җи де ел га мидь я ни ләр ку лы на тап шыр ды. 2 Мидь-

я ни ләр күр сәт кән җәбер-золымга тү зеп яшәү ис ра и ли ләр гә бик авыр бул ды, һәм 
алар таш кы я лар ара сын да, мә га рә ләр дә, тау ку ыш ла рын да үз лә ре нә яше ре нер урын 
әзер лә де ләр. 3 Ис ра и ли ләр чә чү эш лә рен тө гәл ләү гә, алар җи ре нә мидь я ни ләр, ама-
лы кый лар һәм ко яш чы гы шы та ра фын да яшәү че ха лык лар ба сып ке рә иде ләр дә, 
4 ча тыр ла рын ко рып җи бә реп, Га за шә һә ре нә җит кән че, ил нең бө тен уңы шын юк ка 
чы га ра лар, ис ра и ли ләр гә та мак туй ды рыр өчен ри зык та, мал-туардан сарык, үгез, 

* 5:30 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
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ишәк за тын да кал дыр мый лар иде. 5 Үз лә ре нең көтү-көтү хай ван на ры, ча тыр ла ры 
бе лән кил гән бу ха лык лар са ран ча чи рү е дәй күп бу лып, алар үз лә ре дә, дө я лә ре дә 
са нап бе тер ге сез иде. Әнә шу лай ябы ры лып ки лә ләр дә ил не та лап ки тә иде ләр. 
6 Мидь я ни ләр Ис ра ил не тә мам бөл ген лек кә тө шер гәч, ис ра и ли ләр, як лау эз ләп, 
Раб бы га ялынып ялварырга то тын ды лар.

7 Ис ра и ли ләр шу лай, мидь я ни ләр дән як лау эз ләп, Раб бы га ял вар ды лар, 8 һәм 
Раб бы алар га пәй гам бә рен юл ла ды. Пәй гам бәр алар га ме нә нәр сә ди де:

– Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Мин сез не Ми сыр дан, кол лык йор тын нан 
алып чык тым, 9 сез не ми сыр лы лар дан вә җәбер-золым кы лу чы лар дан кот кар дым, 
алар ны сез нең күз ал ды гыз дан ку ып җи бә реп, җир лә рен сез гә бир дем 10 һәм сез гә 
әйт тем: „Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз! Үзе гез яшә гән амо ри ләр җи ре нең илаһ-
ла ры на та бын ма гыз!“ – ди дем. Лә кин сез Ми нем сүз лә ре мә ко лак сал ма ды гыз».

11 Бер за ман Аби гы зер то кы мын нан бул ган Йо аш би лә мә сен дә ге Оф ра да үс кән 
имән тө бе нә Раб бы фә реш тә се ки леп утыр ды. Бу ва кыт ны Йо аш уг лы Ги де он, 
мидь я ни ләр күр мә сен дип, сйө зем из геч тә бо дай су га иде. 12 Раб бы фә реш тә се, 
аның яны на иңеп:

– Раб бы си нең бе лән, ба һа дир ир-егет! – ди де.
13 – Әфән дем, әгәр Раб бы чын нан да без нең бе лән икән, ни өчен соң без шу шы 

хәл гә кал дык? – дип со ра ды аңар дан Ги де он. – Ата-бабаларыбыз: «Раб бы без не 
Ми сыр илен нән алып чык ты», – дип сөй лә гән мог җи за ла ры кай да Аның? Раб бы 
без дән йөз чө ер де – мидь я ни ләр ку лы на тап шыр ды!

14 Раб бы шун да аңа та ба бо рыл ды һәм:
– Бар, бө тен көч-егәреңне ку еп, Ис ра ил не мидь я ни ләр дән кот кар! Бу эш не Мин 

си ңа тап шы рам! – ди де.
15 – И Ху җам! Ни чек итеп мин Ис ра ил не кот ка ра алыйм?! Ме наш ше ыру гын да 

без нең нә сел иң ке че се са на ла, мин үзем дә атам йор тын да төп чек ба ла мын, – дип 
җа вап кай тар ды Ги де он.

16 – Мин янә шәң дә бу лыр мын: бер ке ше не җиң гән сы ман, мидь я ни ләр нең һәм-
мә сен тар-мар ки те рер сең! – ди де аңа Раб бы.

17 – Әгәр мин кү ңе ле ңә хуш кил гән мен икән, ми нем бе лән чын нан да Син сөй-
ләш кән не рас лау чы бер бил ге бир! 18 – ди де аңа Ги де он. – Хә зер әй лә неп ки ләм, 
кит ми тор, сый алып ки ләм си ңа.

– Мин си не би ре дә кө теп то рыр мын, – дип җа вап ла ды ку нак.
19 Ги де он, өе нә кай тып, кә җә бә тие ите һәм бер эфа* он нан тө че ик мәк пе шер де; 

ит не кәр зин гә, шул па ны чүл мәк кә сал ды да имән тө бен дә кө теп утыр ган ку на-
гы на ки тер де.

20 – Ит бе лән ик мәк не таш ка куй да өс лә ре нә шул па ны түк, – дип бо ер ды аңа 
Раб бы фә реш тә се, һәм Ги де он Ул куш кан ча эш лә де.

21 Раб бы фә реш тә се ку лын да гы юл та я гы ның очы бе лән ит кә вә тө че ик мәк кә 
оры нуы бул ды – таш эчен нән ут бөр ке леп чык ты да ит бе лән ик мәк не ян ды рып 

* 6:19 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
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бе тер де; Раб бы фә реш тә се исә күз дән юк бул ды. 22 Аның дө рес тән дә Раб бы фә-
реш тә се бу лу ын аң ла гач:

– И-и Хуҗа-Раббым, – ди де Ги де он авыр көр се неп. – Раб бы фә реш тә сен йөзгә-
йөз күр дем бит!

23 Әм ма Раб бы аңа:
– Имин бу лыр сың, ку рык ма! Үл мәс сең син! – ди де.
24 Шул урын да Раб бы хөр мә те нә Ги де он мәз бәх кор ды һәм аңа «Раб бы – имин лек 

ул» дип исем бир де. Әле ге мәз бәх Аби гы зер то кы мы ның би лә мә сен дә ге Оф ра да 
бү ген ге көн дә дә исән-имин то ра дыр. 25 Шул ук төн не Ги де он га Раб бы:

– Атаң ның кө тү ен нән бер үгез, ан на ры та гын җи де яшь лек бер үгез ал да, атаң 
куй дыр ган Ба гал мәз бә хен җи ме реп һәм аның янын да гы Аши рә кол га сын ча бып 
таш лап, 26 әле ге кал ку урын да үзең нең Раб бы Ал ла ңа ти еш ле рә веш тә мәз бәх кор; 
ан на ры, үзең чап кан Аши рә кол га сын ягып, җи де яшь лек үгез не сту ла ем ян ды ру 
кор ба ны итеп ки тер, – диде. 

27 Үзе нә яр дәм гә ун хез мәт че сен алып, Ги де он һәм мә сен Раб бы куш кан ча эш лә-
де; лә кин үзе нең гаи лә әһел лә рен нән һәм шә һәр хал кын нан ку рык кан га, бо лар ны 
ул төн лә баш кар ды. 28 Ир тә ге сен шә һәр хал кы йо кы сын нан уян са – Ба гал мәз бә хе 
җи ме рел гән, янә шә сен дә ге Аши рә кол га сы ча бып таш лан ган, яңа гы на тө зел гән 
мәз бәх өс тен дә исә кор бан үге зе ян ды рыл ган.

29 – Кем эш лә гән мо ны? – дип со раш тыр ды ха лык бер-берсеннән.
Эзләнә-сораша тор гач, Йо аш уг лы Ги де он эше икән ле ге ачык лан ды.
30 – Уг лың ны ки тер мон да! – дип та ләп ит те Йо аш тан шә һәр хал кы. – Ба гал 

мәз бә хен җи мер гән һәм аның янын да гы Аши рә кол га сын ча бып таш ла ган өчен, 
ул үләр гә ти еш!

31 Лә кин үзен әй лән де реп ал ган ха лык төр ке ме нә Йо аш:
– Сез гә ме ин де Ба гал ны як лар га, сез гә ме ин де аны сак лар га?! Аны як ла ган нар 

таң ат кан чы әҗә лен та бар! Әгәр Ба гал дө рес тән дә ал ла икән – җи ме рү че ләр дән 
үз мәз бә хен үзе сак ла сын! – ди де.

32 Ба гал мәз бә хен җи мер гән өчен, шул көн нән Ги де он ны «Ба гал үзе хө кем ит сен 
аны» ди гән мәгъ нә не аң ла ту чы яңа исем бе лән – Еруб-Багал дип атый баш ла ды лар.

ГидеонныңРаббыданберәрбилгекүрсәтүенүтенүе
33 Ул ара да мидь я ни ләр, ама лы кый лар һәм шә рык та ра фын нан кил гән баш ка 

ка вем нәр бер ләш те ләр дә, ел га ны ки чеп, Из ре гыл үзә не нә ки леп туп лан ды лар. 
34 Шул ва кыт Ги де он га Раб бы Ру хы иңеп, Ги де он үзе нең быр гы сын уй нат ты – 
һәм бө тен Аби гы зер то кы мы аның ар тын нан ияр де; 35 Ме наш ше ыру гы на үзе нең 
хә бәр че лә рен юл ла ды – һәм бө тен ыруг аның ар тын нан ияр де; шу лай ук Ашер, 
Зә бу лун һәм Нәп та ли ыруг ла ры на ул үзе нең хә бәр че лә рен озат ты – бу ыруг лар 
да аңа яр дәм гә куз гал ды. 36 Шун нан соң Ги де он Раб бы га әйт те:

– Әгәр Син, Үзең вәгъ дә ит кән чә, ми нем кул бе лән Ис ра ил не кот ка рыр га җы е-
на сың икән, 37 ме нә ка ра: шу шын да, ын дыр та ба гын да, яңа гы на кыр кып алын ган 
йон җә ям. Әнә шул йон га чык тө шеп, әйләнә-тирәдәге бө тен җир ко ры кал са, Үзең 
вәгъ дә ит кән чә, чын лап та ми нем кул бе лән Ис ра ил не кот ка ра сы ңа ыша ныр мын, – 
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ди де. 38 Нәкъ шу лай бул ды да: Ги де он ир тә ге сен, таң нан то рып, йон ны сы гып 
ка ра са – аңар дан бер тус та ган су чык ты. 39 Шун нан Раб бы га Ги де он бо лай ди де:

– Ачу лан ма ми ңа, та гын бер ге нә үте не чем не әй тим һәм та гын бер ге нә тап кыр 
әле ге йон бе лән сы нау уз ды рыйм: хә зер ин де йон ко ры ка лып, әйләнә-тирәдәге 
бө тен җир гә чык төш сен.

40 Ул төн не Раб бы нәкъ шу лай эш лә де: йон ко ры ка лып, әйләнә-тирәдә бө тен 
җир гә чык төш те.

Гидеонныңмидьяниләрнеҗиңепчыгуы

7 1 Еруб-Багал дип яңа исем ку шыл ган Ги де он һәм аның янын да гы бар ха лык, 
таң бе лән уя нып, Ха род киз лә ве бу е на ки леп туп лан ды; мидь я ни ләр исә алар-

дан төнь як та рак – Мө ре тау итә ген дә ге үзән дә ур наш кан иде.
2 – Су гыш чы ла рың ар тык күп си нең, – ди де Ги де он га Раб бы, – алар ку лы-

на мидь я ни ләр не тап шы ра ал мыйм мин. Югый сә ис ра и ли ләр: «Без үзе без не 
үз кө че без бе лән кот кар дык», – дип, Ми нем ал да бо рын на рын чө еп йө рер иде. 
3 Хал кы ңа җит кер: кур кып һәм кал ты рап то ру чы лар Ги лы гад тау ла рын таш лап 
өе нә кай тып кит сен!

Шун нан егер ме ике мең гас кә ри кай тып кит те, ун ме ңе исә су гыш кы рын да 
кал ды.

4 – Хал кың һа ман да күп әле, – ди де Ги де он га Раб бы, – алар ны чиш мә бу е на 
алып кил, шун да Мин си ңа сай лап би рер мен; «Си нең бе лән бар сын» ди гән нәр си-
нең арт тан ки тәр, «Си нең бе лән ба рыр га ти еш тү гел» ди гән нә ре өй лә ре нә кай тыр.

5 Ги де он үзе нең ке ше лә рен чиш мә бу е на алып кил гәч, Раб бы аңа:
– Су ны эт ке бек ялап эчү че ләр бер як ка бас сын, тез лә неп эчү че ләр икен че як ка 

бас сын, – ди де.
6 Су ны ялап эчү че ләр нең са ны өч йөз бул ды; кал ган на ры исә су ны тез лән гән 

ки леш учы на алып эч те.
7 – Су ны ялап эч кән әнә шул өч йөз ке ше бе лән Мин сез не кот ка рыр мын һәм 

мидь я ни ләр не сез нең кул га тап шы рыр мын! Кал ган нар исә өй лә ре нә та рал сын! – 
ди де Раб бы.

8 Үз лә ре бе лән алып кил гән ри зык ла рын һәм мө гез быр гы ла рын кал ды рыр га 
ку шып, Ги де он ис ра и ли ләр не ча тыр ла ры на кай та рып җи бәр де, үз янын да исә 
өч йөз су гыш чы ны гы на кал дыр ды. Мидь я ни ләр ас та, үзән дә туп лан ган нар иде.

9 Шул төн не Ги де он га Раб бы бо лай ди де:
– Ас ка төш тә мидь я ни ләр сста ны на һө җүм ит – Мин алар ны си нең кул га тап-

шы рам! 10 Ял гы зың гы на ба рыр га ку рык саң, үзең бе лән хез мәт чең Пу ра ны ал да 
11 мидь я ни ләр нең ни-нәрсә сөй ләш кә нен тың ла – ишет кән нә рең си ңа дош ман га 
һө җүм итәр гә көч би рер.

Шун нан Ги де он үзе нең хез мәт че се Пу ра бе лән, үзән гә тө шеп, дош ман сак чы ла ры 
яны на якын ук кил де. 12 Үзән дә туп лан ган мидь я ни ләр, ама лы кый лар һәм шә рык 
хал кы са ран ча чи рү е дәй күп сан лы бу лып, алар ның дө я лә ре диң гез бу ен да гы ком 
бөр те ге сы ман исәпсез-хисапсыз иде. 13 Ги де он якын рак кил де һәм бер ке ше нең 
икен че бе рәү гә күр гән тө шен сөй ләп то ру ын ишет те:
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– Тө шем дә, имеш, мидь я ни ләр нең ста ны буй лап түп-түгәрәк ар па ик мә ге тә гә-
рәп ба ра икән. Ме нә ул ча тыр яны на ки леп җит те һәм аңа шун дый итеп бә рел де 
ки, ча тыр авып кит те дә ише леп төш те.

14 Икен че се, аңа җа вап итеп:
– Йо аш уг лы ис ра и ли Ги де он ның кы лы чы ул! Мидь я ни ләр не һәм бө тен шу шы 

стан ны Раб бы аның ку лы на тап шы ра, ди мәк, – ди де.
15 Төш нең эч тә ле ген һәм әле ге юрау ны ишет кәч, Ги де он Раб бы га сәҗ дә кыл ды; 

ан на ры ис ра и ли ләр яны на әй лә неп кай тып:
– Куз га лы гыз! Раб бы мидь я ни ләр ста нын сез нең кул га тап шы ра! – ди де дә, 16 өч 

йөз гас кә ри не өч төр кем гә бү леп, һәр кай сы ның ку лы на быр гы һәм эчен дә ут янып 
тор ган буш чүл мәк тот тыр ды.

17 – Ми ңа ка ра гыз һәм мин ниш лә сәм, шу ны эш лә гез, – ди де ул үзе нең су-
гыш чы ла ры на. – Дош ман ста ны на ки леп җит кәч, мин ниш лә сәм, сез дә шу ны 
эш лә гез. 18 Мин һәм ми нем бе лән ба ру чы лар быр гы кыч кыр та баш лау га, сез дә, 
стан ны әй лән де реп алып, быр гы ла ры гыз ны кыч кыр ты гыз һәм: «Раб бы өчен! Ги-
де он өчен!» – дип сө рән лә гез.

19 Төн ур та сын да алы шы на тор ган сак чы лар ка ра выл га ба су га, Ги де он һәм аның 
йөз су гыш чы сы дош ман тук тау лы гы на якын ук кил де дә, быр гы ла рын кыч кыр тып, 
кул ла рын да гы чүл мәк лә рен бә реп ват ты. 20 Һәр өч төр кем дә ге су гыш чы лар, быр гы-
ла рын кыч кыр тып һәм чүл мәк лә рен ва тып, сул ку лы на янып тор ган чы раг ла рын, 
уңы на быр гы ла рын тот кан ки леш, «Раб бы кы лы чы! Ги де он кы лы чы!» дип сө рән-
ләр гә һәм быр гы ла рын кыч кыр тыр га то тын ды лар. 21 Алар шу лай стан ны ка мап 
алып, бер урын да ба сып то ра бир де ләр, дош ман исә ары-бире ки леп йө ге рер гә, 
кыч кы рыр га то тын ды, ан на ры ка ча баш ла ды. 22 Берь ю лы өч йөз быр гы кыч кыр та 
баш лау га, стан да гы Мидь ян су гыш чы ла ры, кы лыч ла рын кү тә реп, бер-берсенә 
таш лан ды. Бу – Раб бы код рә те бе лән эш лән де. Ан на ры дош ман гас кәр лә ре Се ре-
ра та ра фы на, Бәйт-Шиттага та ба ка чар га то тын ды. Алар шу лай Таб бат янын да гы 
Әбел-Мехола шә һә ре нең чи ге нә җит кән че ча ба бир де ләр.

23 Шун нан ис ра и ли ләр – Нәп та ли, Ашер һәм Ме наш ше ыру гы ның бар ча ка-
би лә лә ре – бер гә җы ел ды лар да мидь я ни ләр не куа кит те ләр. 24 Ги де он исә «Тау-
ла ры гыз дан тө шеп, мидь я ни ләр гә кар шы чы гы гыз да Бәйт-Бара шә һә ре нә ка дәр 
Үр дүн ки чү ен үз ку лы гыз га алы гыз!» ди гән хә бәр бе лән Эф ра им тау ла ры на үзе нең 
хә бәр че лә рен юл ла ды. Эф ра им нәр, җы е лып ки леп, Бәйт-Барага ка дәр Үр дүн ки чү ен 
үз кул ла ры на ал ды лар. 25 Мидь я ни ләр не куа бар ган да, алар дош ман на ры ның ике 
гас кәр ба шын – Ореб бе лән Зе ев ны әсир ит те ләр һәм Ореб ны – Ореб кы я сын да, ә 
Зе ев ны исә Зе ев ның йө зем из ге чен дә үтер де ләр; Ореб бе лән Зе ев ның ба шын Үр дүн 
аръ ягын нан Ги де он га алып кай тып бир де ләр.

ГидеонныңЗебахбеләнСалмунныүтерүе

8 1 Эф ра им нәр:
– Ни өчен шу лай эш лә дең син? Мидь я ни ләр гә кар шы яу чап кан да, ник без не 

ча кыр ма дың? – дип, Ги де он га үп кә бел дер де ләр.
2 Әм ма Ги де он алар га:
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– Мин баш кар ган эш сез не ке бе лән ча гыш тыр ган да кеч ке нә дер. Аби гы зер угыл-
ла ры бе лән ча гыш тыр ган да, эф ра им нәр иң ях шы, иң өл гер гән йө зем тәл гәш лә рен 
җый ды: 3 Ал ла һы сез нең кул га мидь я ни ләр нең яу баш ла ры Ореб бе лән Зе ев ны 
тап шыр ды. Сез не ке бе лән ча гыш ты рыр дай, ул ка дәр нәр сә эш лә дем мин?! – ди де.

Ги де он ның шу шы сүз лә рен нән соң эф ра им нәр ты ныч ла на төш те ләр. 4 Шун нан 
Ги де он, үзе нең өч йөз су гыш чы сы бе лән Үр дүн бу е на ки леп, ел га ны ки чеп чык ты. 
Арыган-талчыккан бул са лар да, алар дош ман ны ку у ла рын дә вам ит те. 5 Сук көт 
шә һә ре нә җит кәч, Ги де он:

– Без Мидь ян пат ша ла ры Зе бах бе лән Сал мун ны эзәр лек ләп ба ра быз. Су гыш-
чы ла рым ал җы ды, алар ның та ма гын туй дыр са гыз иде, – дип, шә һәр хал кы на 
мө рә җә гать ит те.

6 Әм ма Сук көт тү рә лә ре, аңа җа вап итеп:
– Нәр сә гә дип си нең гас кә рең не аша тыйк әле без? Зе бах бе лән Сал мун ны тот-

тың мы соң әле син? – ди де ләр.
7 – Ме нә шу шы сүз лә ре гез өчен, – ди де алар га Ги де он, – Зе бах бе лән Сал мун-

ны Раб бы ми нем кул га тап шыр ган нан соң, мин сез не ча ба гач уры ны на чә неч ке ле 
да ла ку а гы бе лән сук ты рыр мын!

8 Ан на ры Ги де он Пенуилгә юл ал ды һәм ан да яшәү че ләр гә дә шул ук со рау бе-
лән мө рә җә гать ит те. Пе ну ил хал кы да Сук көт тә яшәү че ләр ке бек җа вап бир де.

9 Ги де он алар га:
– Җи ңү яу лап кай т кан чак та, мин сез нең ма на ра гыз ны җи ме рә чәк мен! – ди де.
10 Әле ге яу да йөз егер ме мең су гыш чы сын югал т кан Зе бах бе лән Сал мун бу ва-

кыт та үз лә ре нең ун биш мең лек гас кә ре бе лән Кар кор га ки леп тук тый. (Шә рык 
та ра фын нан кил гән гас кәр дән шу ның ка дәр су гыш чы кал ган бу ла.) 11 Ги де он 
гас кә ре, Но бах тө бә ген һәм Йөг бе һа шә һә рен кәр ван юлы буй лап көн чы гыш тан 
әй лә неп үтеп, һич көт мә гән дә алар ның ча тыр ла ры на һө җүм итә. 12 Мидь ян пат-
ша ла ры Зе бах бе лән Сал мун ка чып өл ге рә ләр, лә кин Ги де он алар ны ку ып то та; 
ко ты алын ган дош ман гас кә рен исә тар-мар итә. 13 Йо аш уг лы Ги де он, Хе рес кал-
ку лы гы буй лап су гыш сә фә рен нән кай тып ки леш ли 14 Сук көт шә һә рен дә яшәү че 
бер егет не то тып алып, аңа кай бер со рау лар би рә, һәм әле ге егет аңа җит меш җи де 
Сук көт тү рә се нең вә шә һәр өл кән нә ре нең исем нә рен язып би рә. 15 Шун нан Ги де-
он, Сук көт хал кы яны на ки леп:

– Ме нә алар – Зе бах бе лән Сал мун! – ди де. – Ә сез: «Зе бах бе лән Сал мун ны 
әле гә чә то та ал ма гач, си нең ал җы ган гас кә рең не ник аша тыйк без?» – дип, мин-
нән көл гән иде гез!

16 Шә һәр нең өл кән нә рен Ги де он кул га алыр га бо ер ды, Сук көт хал кын исә ча-
ба гач уры ны на чә неч ке ле да ла ку а гы бе лән сук тыр ды. 17 Ә Пе ну ил дә, ма на ра ны 
җи ме реп, аның хал кын кы рып бе тер де. 18 Зе бах бе лән Сал мун нан Ги де он:

– Та вор да сез җан на рын кый ган ке ше ләр нин ди  рәк иде? – дип со ра ды.
Зе бах бе лән Сал мун:
– Алар си нең сы ман, кы я фәт лә ре бе лән пат ша угыл ла рын хә тер лә тә иде, – 

ди де ләр.
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19 – Алар ми нем бер ту ган кар дәш лә рем, ми нем ән кәм нең угыл ла ры иде, – ди де 
алар га Ги де он. – Раб бы Үзе ша һит тыр: әгәр алар ның го мер лә рен ая ган бул са гыз, 
мин дә сез нең җан ны кый мас идем!

20 Ан на ры Ги де он үзе нең бе рен че уг лы Етерга:
– Үтер алар ны! – ди де.
Әм ма Етер яшь иде әле, шу ңа кү рә кы ны сын нан кы лы чын алып алар ның җан-

на рын кы яр га ку рык ты.
21 – Син үзең үтер без не! – ди де ләр Зе бах бе лән Сал мун. – Һәр кем кө че җит кән 

эш не баш ка рыр га ти еш.
Шун нан Ги де он алар ның үз лә рен кы лыч тан уз дыр ды һәм дө я лә ре нең му е ны на 

та гыл ган яры май ла рын сал ды рып ал ды.

Гидеонныңизгеэфоды
22 – Без нең бе лән син ида рә ит, – дип үтен де Ги де он нан ис ра и ли ләр, – ан на ры 

си нең уг лың һәм оны гың ида рә итәр – мидь я ни ләр ку лын нан без не син кот кар-
дың бит!

23 – Сез нең бе лән мин дә, ми нем уг лым да ида рә ит мә я чәк, Раб бы ида рә ит сен 
сез нең бе лән, – дип җа вап кай тар ды алар га Ги де он. – 24 Ми нем сез гә бер ге нә үте-
не чем бар: га ни мәт ма лын нан һәр кай сы гыз ми ңа бе рәр ал ка бир сен. (Дош ман на ры, 
ис мә гый ли ләр, ал тын ал ка та гып йө ри иде).

25 – Әл бәт тә, би рә без, – дип җа вап кай тар ды ис ра и ли ләр һәм, җир гә өс ки е ме 
җә еп, һәр кай сы шун да үзе нең га ни мәт ма лын нан бе рәр ал ка таш ла ды. 26 Җәм гы сы 
бер мең дә җи де йөз шә кыл* ал тын җы ел ды. Аңар дан тыш, әле ан да яры май лар, 
асыл ма лы би зәк ләр, Мидь ян пат ша ла ры ның җе те кы зыл ки ем нә ре һәм дөя му е ны на 
та га тор ган ал тын чыл быр лар да бар иде. 27 Ги де он әле ге ал тын нан сэфод эш ләт те дә 
үзе нең шә һә ре Оф ра да ур наш тыр ды, һәм ис ра и ли ләр, Раб бы га туг ры лык сак ла мый-
ча, шу ңа та бы на баш ла ды лар. Ги де он һәм аның то кы мы өчен эфод то зак ка әй лән де. 
28 Мидь я ни ләр, Ис ра ил угыл ла ры на буй сы ну бел де реп, баш ка ча ин де баш кү тәр мәс 
бул ды лар, һәм Ги де он исән чак та кы рык ел дә ва мын да ил дә ты ныч лык хө кем сөр де.

29 Йо аш уг лы Еруб-Багал, үз өе нә әй лә неп кай тып, шун да яши бир де. 30 Ги де-
он ның җит меш уг лы ту ды, чөн ки ха тын на ры би хи сап күп иде. 31 Шә кем дә яшәү че 
кә ни зә ге шу лай ук ир ба ла тап ты, һәм Ги де он аңа Әбу мә лик дип исем куш ты.

32 Йо аш уг лы Ги де он нык кар та еп дөнья куй ган нан соң, аны аби гы зер лар ның би-
лә мә җи рен дә ге Оф ра шә һә рен дә, әти се Йо аш ның ка бер ле ген дә дә фен кыл ды лар*.

33 Ги де он гүр ия се бул ган нан соң, ис ра и ли ләр, Раб бы га туг ры лык сак ла мый-
ча, Ба гал сын на ры на та бы на һәм Багал-Беритне үз лә ре нең ал ла ла ры дип та ный 
баш ла ды лар; 34 төр ле як лап әй лән де реп ал ган дош ман на ры ку лын нан кот кар ган 
Раб бы ны, үз лә ре нең Ал ла сын, хә тер лә ре нә дә ал ма ды лар. 35 Ис ра ил гә күп ме иге-
лек ләр кыл ган Еруб-Багал (ягъ ни Ги де он) йор ты на да алар ях шы лык бе лән җа вап 
кай тар ма ды лар.

* 8:26 Шәкыл– 10 гр. 
* 8:32 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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ӘбумәликнеңбөтенШәкемөстеннәнидарәитүе

9 1 Көн нәр дән бер көн не Еруб-Багал уг лы Әбу мә лик, ән кә се нең ир кар дәш лә ре 
яны на Шә кем гә ки леп, алар га һәм алар ның бө тен нә се ле нә:

2 – Шә кем хал кы на җит ке ре гез: «Сез нең өс тән Еруб-Багалның җит меш уг лы 
яи сә бер се ге нә ида рә ит кән дә ях шы рак мы?» Ан на ры шу ны да оныт ма гыз: мин 
сез нең бе лән бер җан, бер тән дер! – ди де.

3 Әни се нең кар дәш лә ре әле ге сүз ләр не Шә кем хал кы на җит кер де ләр, һәм алар: 
«Ул бит без гә ту ган ти еш ле», – дип, аның ягын ал ды лар. 4 Шун нан алар аңа Багал-
Берит сгый ба дәт ха нә сен нән җит меш шә кыл кө меш би реп, Әбу мә лик шул ак ча га 
җы ен әтрәк-әләм, баш ки сәр бән дә ләр не ял ла ды да, алар ны ияр теп, 5 Оф ра га, 
ата сы ның йор ты на кил де һәм үз кар дәш лә ре нең – Еруб-Багалның җит меш уг-
лы ның җа нын бер таш өс тен дә кый ды! Еруб-Багалның төп чек уг лы Иотам гы на 
ка чып ко ты ла ал ды. 6 Ан на ры Шә кем нең бар хал кы һәм Бәйт-Миллода яшәү че-
ләр, Шә кем дә ге из ге таш янын да гы имән тө бен дә җы е лып, Әбу мә лик не пат ша 
дип игъ лан ит те ләр.

Иотамныңгыйбрәтлесүзе
7 Бу хак та ишет кән нән соң, Иотам, Гә ри зим тау ба шы на ме неп:
– Тың ла гыз ми не, Шә кем хал кы! Шул ча гын да Ал ла һы да сез не ише тер! – дип 

кыч кыр ды. 8 – Бер ва кыт шу лай агач лар үз лә ре өс тен нән пат ша бил ге ләр гә дип 
җый нал ган нар да зәй түн ага чы на: «Без нең өс тән пат ша лык кыл!» – ди гән нәр. 
9 Әм ма ул алар га: «Баш ка агач лар бе лән ида рә итәм дип, илаһ лар ны һәм ке ше ләр не 
дан лау өчен кул ла ны ла тор ган май би рү дән тук тыйм мы?!» – дип җа вап кай тар ган. 
10 Шун нан агач лар: «Без нең өс тән син пат ша лык ит!» – дип, ин җир гә тәкъ дим ит-
кән нәр. 11 Әм ма ул: «Баш ка агач лар бе лән ида рә итәм дип, тат лы җи меш би рү дән 
тук тыйм мы?!» – дип җа вап кай тар ган. 12 «Без нең өс тән син пат ша лык ит!» – дип, 
агач лар йө зем ку а гы на тәкъ дим ит кән нәр. 13 Әм ма ул: «Баш ка агач лар бе лән ида рә 
итәм дип, ал ла лар ның һәм ке ше ләр нең кү ңе лен кү тә рә тор ган җи меш суы би рү-
дән тук тыйм мы?!» – дип җа вап кай тар ган. 14 Ни һа ять, агач лар: «Без нең өс тән син 
пат ша лык ит!» – дип, кү гән ку а гы на тәкъ дим ит кән нәр. 15 Кү гән ку а гы агач лар-
га: «Әгәр сез дө рес тән дә ми не үзе гез нең пат ша гыз итеп бил ге ли сез икән, ярый, 
ки ле гез, ми нем кү лә гәм дә сы е ныр урын та бы гыз. Әгәр ин де ри за тү гел икән сез, 
кү гән ку а гын нан ял кын кү тә ре леп, Ли ван эр бет лә рен ян ды рып бе те рер!» – ди гән. 
16 Шу лай итеп сез, Әбу мә лик не пат ша итеп бил ге ләп, га дел һәм дө рес эш кыл ды-
гыз мы?! Еруб-Багалга һәм аның то кы мы на ях шы лык бе лән җа вап кай тар ды гыз мы?! 
Эше нә кү рә әҗе рен шу лай тү лә де гез ме?! 17 Сез не мидь я ни ләр ку лын нан кот ка рыр 
өчен, ми нем атам го ме рен ая мый су гыш ты. 18 Сез исә, аның нә се ле нә кар шы баш 
кү тә реп, аның угыл ла рын кы рып бе тер де гез – бер таш өс тен дә җит меш ке ше нең 
җа нын кый ды гыз һәм аның кол ха ты ны ның уг лын, сез гә кар дәш бул ган өчен ге нә, 
Шә кем пат ша сы итеп бил ге лә де гез. 19 Еруб-Багал то кы мы бе лән га дел һәм дө рес 
эш кыл дык, дип са ный сыз икән, Әбумәлигегез өчен сө е не гез, ул да сез нең өчен 
ку ан сын! 20 Әгәр ин де алай уй ла ма са гыз, Әбу мә лик сал ган ут, Шә кем хал кын һәм 
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Бәйт-Миллода яшәү че ләр не ян ды рып, көл ит сен! Шә кем хал кы һәм Бәйт-Миллода 
яшәү че ләр ка быз ган ут исә Әбу мә лик не юк ит сен!

21 Шун нан соң Иотам, Бе ер га ка чып, кар дә ше Әбу мә лик тән яше ре неп, шун да 
яшә де.

ШәкемхалкыныңӘбумәликкәбуйсынмавы
22 Әбу мә лик Ис ра ил дә өч ел дә ва мын да пат ша лык ит те. 23 Әбу мә лик бе лән 

Шә кем хал кы ның ара сын бо зар өчен, Ал ла һы, үзе нең явыз ру хын иң де реп, Шә-
кем хал кы Әбу мә лик кә буй сын мас бул ды. 24 Еруб-Багал угыл ла ры ның кы ел ган 
җит меш җа ны өчен, алар ның ко ел ган кан на ры өчен кар дәш лә ре Әбу мә лик тә, 
аңа үзе нең ир ту ган на рын үте рер гә бу лыш кан Шә кем хал кы да җа вап би рер гә 
ти еш ләр! 25 Шә кем дә яшәү че ләр, Әбу мә лик кә үч итеп, әйләнә-тирәдәге тау баш-
ла рын да яше ре неп то рып юл чы лар ны та лый баш ла ды лар. Бу хак та Әбу мә лик кә 
хә бәр ит те ләр.

26 Көн нәр дән бер көн не Шә кем ка ла сы на үзе нең кар дәш лә ре бе лән бер гә Эбед 
уг лы Га гал кил де, һәм Шә кем хал кы аңа үзе нең ыша ны чын бел дер де. 27 Ан на ры 
ха лык, йө зем бак ча ла рын да уңыш җы еп, йө зем из геч тә җи меш суы сы гып, үз илаһ-
ла ры ның йор тын да Әбу мә лик не сүгә-сүгә ашап-эчеп бәй рәм ит те.

28 – Әбу мә лик кем дә, Шә кем хал кы кем! – дип лаф ор ды Эбед уг лы Га гал. – Ни 
өчен әле без аңа хез мәт итәр гә ти еш?! Еруб-Багал уг лы Әбу мә лик үзе нең ида рә че се 
Зә бул бе лән бер гә Шә кем ата сы Ха мур то кы мы на хез мәт күр сә тер гә ти еш! Ни-
гә дип аңа хез мәт итик әле без?! 29 Әгәр шу шы ха лык бе лән мин ида рә ит сәм ме? 
Әбу мә лик не мин, һич шик сез, ку ып җи бә рер идем! «Гас кә рең не җый да алы шыр га 
чык!» – ди яр идем мин аңа.

30 Шә кем шә һә ре нең ида рә че се Зә бул, Эбед уг лы Га гал ның сүз лә рен ише теп, яр-
су ын нан кай нап чык ты. 31 Ул «Эбед уг лы Га гал, үзе нең кар дәш лә ре бе лән Шә кем гә 
ки леп, шә һәр хал кын си ңа кар шы ко тыр та. 32 Төн лә үзең нең хал кың бе лән ки леп 
шә һәр чи тен дә яше ре неп тор да 33 ир тә ге сен ко яш чык кан да шә һәр гә һө җүм ит. 
Га гал үзе нең су гыш чы ла ры бе лән кар шы ңа чы гар һәм си нең ку лы ңа ки леп элә-
гер» ди гән хә бәр бе лән Әбу мә лик яны на яшер тен ге нә үзе нең ке ше лә рен юл ла ды.

34 Төн лә Әбу мә лик үзе нең гас кә ре бе лән яу га куз гал ды һәм, Шә кем яны на ки леп 
җи теп, су гыш чы ла рын дүрт төр кем гә бүл де.

35 Эбед уг лы Га гал сшә һәр кап ка сы тө бен дә ба сып тор ган да, Әбу мә лик үзе нең 
су гыш чы ла ры бе лән яше ре неп тор ган җи рен нән чык ты. 36 Га гал, алар ны кү реп 
алып, Зә бул га:

– Тау лар дан нин ди дер ке ше ләр тө шеп ки лә, – ди де.
– Юк, тау лар дан төш кән кү лә гә шу лай кү ре нә си ңа, – ди де аңа Зә бул.
37 Әм ма Га гал, янә сү зен баш лап:
– Әнә, тау ба шын нан ке ше ләр тө шеп ки лә, кү рә зә че ләр имә не янын нан да бер 

төр кем якын ла ша, – ди де.
38 Шун да Зә бул аңа:
– Син: «Без аңа хез мәт итәр гә кем соң әле ул Әбу мә лик?!» – ди гән идең тү гел ме?! 

Әнә, син күрәлмаган ха лык ул! Бар, су гыш алар бе лән! – ди де.
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39 Га гал, Шә кем хал кын әй дәп, Әбу мә лик кә кар шы яу га таш лан ды. 40 Әбу мә лик 
алар ны су гыш кы рын таш лап ка чар га мәҗ бүр ит те һәм шә һәр кап ка сы на җит кән че 
эзәр лек ләп бар ды – җи ңел гән нәр нең кү бе се шун да әҗә лен тап ты.

41 Шун нан Әбу мә лик Ару ма ка ла сы на кайт ты. Зә бул исә Га гал бе лән аның кар-
дәш лә рен Шә кем нән ку ып җи бәр де.

42 Икен че көн не Шә кем хал кы та гын шә һәр дән чык ты, һәм бу хак та Әбу мә лик-
кә хә бәр ит те ләр. 43 Үзе нең гас кә рен өч төр кем гә бү леп, Әбу мә лик алар га әле гә чә 
яше ре неп то рыр га бо ер ды. Шә һәр дән чык кан ха лык ны күр гәч, ул яше рен гән җи-
рен нән куз гал ды һәм һө җүм гә таш лан ды. 44 Әбу мә лик җи тәк лә гән төр кем шә һәр 
кап ка сы янын да су гыш кан ара да, кал ган ике төр кем ба су өс тен дә ге дош ман ны 
кы рыр га то тын ды.

45 Әбу мә лик бе лән Шә кем хал кы ара сын да су гыш кө но зын дә вам ит те. Әбу мә лик 
Шә кем не яу лап ал ды һәм ан да яшәү че ләр не кы рып бе тер де, шә һәр не җир бе лән 
ти гез лә гән нән соң, шул урын га то таш тан тоз си беп чык ты.

46 Шә кем ма на ра сын да гы лар, бу хак та ише теп, Эл-Берит гый ба дәт ха нә сен дә ге 
ны гы тыл ган урын га ке реп яше рен де ләр. 47 Алар ның кая ке реп кач кан на рын бел-
гән нән соң, 48 Әбу мә лик үзе нең ке ше лә ре бе лән Сал мон та вы на мен де дә, бал та 
бе лән агач бо так ла рын ча бып, җил кә се нә сал ды һәм үзе нең су гыш чы ла ры на:

– Сез дә тиз рәк мин эш лә гән не эш лә гез! – ди де.
49 Су гыш чы лар ның һәр кай сы, ча был ган бо так лар ны җил кә се нә са лып, Әбу мә лик 

ар тын нан ияр де. Ан на ры ны гыт ма ти рә ли бо так өй де ләр дә ут төрт те ләр. Шә кем 
ма на ра сын да яше ре неп кал ган мең гә якын ир-ат бе лән хатын-кыз шул рә веш ле 
һә лак бул ды.

50 Шун нан Әбу мә лик, Те бес та ра фы на юнә леп, аны ка ма ды һәм яу лап ал ды. 
51 Әле ге шә һәр дә әй бәт ләп ны гы тыл ган бер ма на ра бу лып, Те бес хал кы, ир ләр 
һәм хатын-кызлар, шун да ке реп яше рен де ләр дә ма на ра ба шы на кү тә рел де ләр. 
52 Әбу мә лик ма на ра яны на кил де һәм, ут төрт мәк че бу лып, ишек кә якын лаш-
ты. 53 Шул чак ны юга ры дан бер ха тын, Әбу мә лик нең ба шы на те гер мән та шы ның 
ки те ген ыр гы тып, аның ба шын яр ды. 54 Әбу мә лик тиз ге нә ко рал йөр тү че сен 
ча кырт ты да:

– Кы лы чың ны тар тып чы гар да үтер ми не! «Хатын-кыз үтер де аны» ди гән да ным 
та рал ма сын! – дип бо ер ды.

Ко рал йөр тү че егет аңа кы лы чы бе лән ка да ды, һәм Әбу мә лик җан тәс лим кыл ды. 
55 Аның үл гә нен кү реп, ис ра и ли ләр өй лә ре нә та ра лыш ты. 56 Җит меш кар дә ше нең 
җа нын кы еп, үз ата сы на кар шы кыл ган җи на я те өчен Ал ла һы шу лай Әбу мә лик не 
җә за га тарт ты. 57 Кыл ган явыз лык ла ры на ка рап, Ал ла һы Шә кем хал кы на да җә за-
сын бир де. Әнә шул рә веш ле, алар га Еруб-Багал уг лы Иотам ның кар гы шы төш те.

Тола–Исраилхөкемчесе

10 1 Әбу мә лик нең ва фа тын нан соң Ис ра ил нең кот ка ру чы сы ту мы шы бе лән 
Исәс хәр ыру гы на ка ра ган До ду уг лы Пу аһ тан ту ган То ла бу ла. Ул Эф ра им 

тау лы гын да гы Ша мир дә яши. 2 Ис ра ил бе лән егер ме өч ел дә ва мын да ида рә итеп 
дөнь я дан ки теп бар ган нан соң, То ла үзе нең шә һә ре Ша мир дә дә фен кы лы на.
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Яһир–Исраилхөкемчесе
3 Аңар дан соң ги лы гад лы Яһир егер ме ике ел бу е на Ис ра ил хө кем че се бу лып то-

ра. 4 Аның утыз уг лы бу ла һәм алар ның уты зы да ишәк кә ат ла нып йө ри. Ги лы гад 
тө бә ген дә алар ның утыз шә һә ре бу лып, алар бү ген дә Яһир авыл ла ры дип ата ла лар. 
5 Ва фа тын нан соң Яһир Ка мон да гүр гә иң де ре лә.

РаббыныңИсраилнедошманкулынатапшыруы
6 Ис ра ил угыл ла ры, Раб бы күз ал дын да яман га мәл ләр кы лу ын дә вам итеп, Ба гал 

һәм Аши рә сын на ры на, ара ми ләр, си дун лы лар, мә а би ләр, ам мо ни ләр һәм пе леш-
ти ләр нең илаһ ла ры на баш ия ләр. Раб бы дан йөз чө е реп, Аңа та бы ну дан тук тый лар. 
7 Шун нан Раб бы, яр су ын нан кай нап, ис ра и ли ләр не пе леш ти ләр һәм ам мо ни ләр 
ку лы на тап шы ра. 8 Шул ел ны әле ге ха лык лар, Үр дүн нең көн чы гыш ярын да, амо-
ри ләр җи рен дә ге Ги лы гад та яшәү че Ис ра ил угыл ла рын җи ңеп чы гып, ун си гез ел 
дә ва мын да алар га көн күр сәт ми ләр. 9 Ан на ры ам мо ни ләр Яһү дә, Бень я мин һәм 
Эф ра им ыруг ла ры на кар шы су гыш баш лау ни я те бе лән Үр дүн не ки чеп чы га лар. 
Ис ра и ли ләр бик мөш кел хәл дә ка ла лар. 10 Шун да алар:

– Си нең ал да сгө наһ эш кыл дык без! Үз Ал ла быз дан йөз чө е реп, Ба гал сын на ры на 
та бы на баш ла дык! – дип, ялынып-ялварып Раб бы га мө рә җә гать итә ләр.

11 Раб бы исә алар га:
– Ми сыр лы лар, амо ри ләр, ам мо ни ләр, пе леш ти ләр, 12 си дун лы лар, ама лы кый лар 

һәм ма го ни ләр кул ас тын да җә фа чик кән чак та, ялынып-ялварып Мин нән яр дәм 
со рау га, Мин һәр чак сез не кот ка ра кил дем! 13 Ә сез, Мин нән йөз чө е реп, баш ка 
илаһ лар га та бы на баш лый иде гез. Шу ның өчен Мин сез не бү тән кот кар ма я чак-
мын! 14 Ба ры гыз, үзе гез сай ла ган илаһ лар га ял ва ры гыз, авыр чак та алар кот кар сын 
сез не! – дип җа вап кай тар ды.

15 – Гө наһ лы без! Ниш ләт сәң дә – без Си нең их ты я рың да! Тик бу юлы гы на яр-
дә мең нән таш ла ма! – дип ял вар ды Ис ра ил угыл ла ры Раб бы га.

16 Шун нан алар, чит илаһ лар дан баш тар тып, Раб бы га та бы на тор ган бул ды лар, 
һәм ис ра и ли ләр нең җә фа чи гү лә ре нә Ул ты ныч кы на ка рап то ра ал ма ды.

17 Бер ва кыт ам мо ни ләр, ис ра и ли ләр гә кар шы су гыш ачар га хәл кы лып, Ги лы гад-
ка ки леп тук тал ды лар; Ис ра ил угыл ла ры да, гас кәр туп лап, Мис па га җый нал ды. 
18 Ги лы гад тү рә лә ре бер-берсенә:

– Ам мо ни ләр гә кар шы су гыш ка без не кем әй дәп алып бар са, Ги лы гад бе лән 
шул ида рә ит сен! – ди де.

Ифтах–Исраилхөкемчесе

11 1 Ги лы гад лы Иф тах гай рәт ле су гыш чы иде. Аның ана сы – фа хи шә ха тын, 
ә ата сы Ги лы гад исем ле адәм иде. 2 Әм ма Ги лы гад ның үз ха ты ны да ир ба-

ла лар та ба; үсеп җит кәч, алар:
– Ата быз ми ра сын да си нең өле шең юк, чөн ки син баш ка ха тын ның уг лы, – дип, 

Иф тах ны ку ып чы га ра лар.
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3 Шун нан Иф тах, кар дәш лә рен нән ка чып, Тоб иле нә ки тә. Би ре дә аның ти рә се нә 
җы ен әтрәк-әләм туп ла на, һәм алар бер гә лә шеп ке ше ләр гә һө җүм итә баш лый лар.

4 Күп ме дер ва кыт тан соң, ам мо ни ләр Ис ра ил гә кар шы яу га кү тә рел гәч, 5 Ги лы гад 
тө бә ге нең өл кән нә ре, Иф тах ны алып кай тыр га дип, Тоб иле нә кил де ләр 6 һәм аңа:

– Кай тып, без нең гас кәр ба шы бул! Ам мо ни ләр гә кар шы без не су гыш ка әй дәп 
бар! – ди де ләр. 7 Алар га җа вап итеп, Иф тах:

– Ми не кү рәл мас бу лып, атам йор тын нан ку ып чы га ру чы лар сез тү гел ме соң?! 
Ин де ме нә хә зер, ба шы гыз га бә ла төш кәч, нәр сә гә дип ми нем ян га кил де гез? – 
ди де. 8 Ги лы гад өл кән нә ре исә Иф тах ка әйт те ләр:

– Әйе, ме нә хә зер без: «Ам мо ни ләр гә кар шы су гыш ка әй дәп ба ру чы быз бул! 
Шу лай итеп, бө тен Ги лы гад бе лән җи тәк че лек итәр сең», – дип әй тер гә кил дек.

9 – Ярар, – дип җа вап бир де алар га Иф тах, – әгәр мин, сез со ра ган ча кай тып, 
ам мо ни ләр бе лән су гыш сам һәм, Раб бы ку шып, ми ңа җи ңәр гә яз ган бул са, сез нең 
җи тәк че гез бу лыр мын.

10 – Раб бы Үзе ша һит тыр: һәм мә сен син әй т кән чә эш ләр без! – ди де аңа Ги лы-
гад өл кән нә ре.

11 Шун нан Иф тах Ги лы гад өл кән нә ре бе лән ки теп бар ды, һәм ха лык аны үзе нең 
җи тәк че се һәм гас кәр ба шы итеп бил ге лә де. Иф тах үзе нең шар тын Мис па шә һә-
рен дә, Раб бы кар шын да яңа дан ка бат ла ды. 12 Ан на ры ул «Си ңа мин нән ни ки рәк? 
Ни өчен син ми нем җи ре мә су гыш бе лән кил дең?» ди гән со рау бе лән ам мо ни ләр 
пат ша сы на үзе нең ил че лә рен юл ла ды. 13 Иф тах ның ил че лә ре ар кы лы ам мо ни ләр 
пат ша сы «Ми сыр илен нән чык кан чак та ис ра и ли ләр Ар нон ел га сын нан баш лап, 
Яб бок һәм Үр дүн ел га ла ры на ка дәр ми нем җир лә рем не яу лап ал ды лар. Кыс ка сы, 
ях шы лык бе лән со рыйм: ул җир ләр не ми ңа ки ре кай тар!» ди гән җа вап бир де.

14 Ам мо ни ләр пат ша сы яны на Иф тах үзе нең ил че лә рен янә юл ла ды. 15 Хә зер ин де 
алар аңа бо лай дип әй тер гә ти еш бул ды лар: «Иф тах ме нә нәр сә ди: „Ис ра и ли ләр 
Мә аб һәм Ам мон җир лә рен тар тып ал ма ды. 16 Ми сыр дан чык кач, алар, чүл не ки-
чеп, сКа мыш лы диң гез бу е на ки леп җит те ләр. Ка дыш шә һә рен нән алар 17 ‘Сез нең 
җир аша үтәр гә рөх сәт ит сә гез иде’ ди гән го зер бе лән Эдом пат ша сы на үз лә ре нең 
ил че лә рен юл ла ды лар. Әм ма Эдом пат ша сы алар га рөх сә тен бир мә де. Мә аб пат-
ша сын нан со рап ка ра ды лар – ул да ри за бул ма ды. Шул рә веш ле, ис ра и ли ләр гә 
Ка дыш та ка лыр га ту ры кил де. 18 Шун нан алар, Эдом бе лән Мә аб ны әй лә неп узып, 
чүл аша ки тәр гә мәҗ бүр бул ды лар. Мә аб иле нең көн чы гыш чик лә ре нә җит кәч, 
мә а би ләр нең Ар нон ел га сы буй лап уза тор ган чи ген боз мый ча, ис ра и ли ләр ел га 
аръ я гын да тук тал ды лар 19 һәм Хиш бун да яшәү че амо ри ләр пат ша сы Си хон га ‘Си-
нең җи рең аша үзе без нең ил гә үтәр гә ри за лы гың ны бир’ дип, ил че ләр юл ла ды лар. 
20 Әм ма Си хон үз җи ре аша ис ра и ли ләр гә үтәр гә рөх сәт ит мә де – үзе нең бө тен 
гас кә рен туп лап, Яһас шә һә ре янын да ис ра и ли ләр гә һө җүм ит те. 21-22 Шун нан 
Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, Си хон ны һәм аның бө тен гас кә рен, ис ра и ли ләр ку лы на 
тап шы рып, тар-мар ит те. Ис ра и ли ләр Ар нон ел га сын нан алып Яб бок ел га сы на һәм 
чүл дән баш лап Үр дүн ел га сы на ка дәр җә е леп ят кан амо ри ләр җи ре нә ху җа бул ды. 
23 Шу лай итеп, Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, Үз хал кы ның күз ал дын нан амо ри ләр не 
ку ып җи бәр де. Ә син хә зер шул җир ләр не без дән тар тып ал мак чы бу ла сың мы? 
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24 Син – үзе гез нең ал ла гыз Ке мош бир гән җир ләр гә ху җа сың, без исә – үзе без-
нең Раб бы Ал ла быз бир гән җир ләр нең ху җа сы! 25 Мә аб иле нең пат ша сы, Сип пор 
уг лы Бә лак тан кай ягың ар тык си нең?! Ул әнә Ис ра ил бе лән дош ман лаш ма ды, 
су гыш ма ды. 26 Ис ра ил хал кы ин де өч йөз ел дә ва мын да Хиш бун да һәм аның 
әйләнә-тирәсендәге авыл лар да, Аро гыр да һәм аның әйләнә-тирәсендәге авыл лар-
да, Ар нон ел га сы бу ен да гы авыл лар да го мер итә. Ни гә соң син мо ңа ка дәр әле ге 
җир ләр не без дән тар тып ал ма дың? 27 Си нең ал да ми нем га е бем юк, ә син, ми ңа 
кар шы су гыш баш лап, ми ңа явыз лык кы ла сың. Бо лай бул гач, ис ра и ли ләр бе лән 
ам мо ни ләр гә Раб бы Үзе хө кем чы гар сын!“»

Ифтахныңнәзере
28 Әм ма Иф тах ның сүз лә рен ам мо ни ләр пат ша сы игъ ти бар га ал ма ды. 29 Шун нан 

Иф тах ка Раб бы Ру хы иң де; һәм Иф тах, Ги лы гад вә Менашше җир лә рен үтеп, Ги-
лы гад та гы Мис па га кил де дә би ре дән ам мо ни ләр гә кар шы яу га куз гал ды. 30 Иф тах:

– Әгәр син ам мо ни ләр не ми нем кул га тап шыр саң, 31 җи ңү яу лап кай т кан ча гым-
да, йор тым ның кап ка сын ачып бе рен че бу лып кар шы ма чы гу чы ны мин, ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны итеп, Си ңа ба гыш лар идем! – дип, Раб бы га нә зе рен әйт те.

32 Иф тах ам мо ни ләр гә кар шы һө җүм гә күч те, һәм Раб бы алар ны Иф тах ку лы на 
тап шыр ды. 33 Бу су гыш та ам мо ни ләр бик зур югал ту га ду чар бул ды лар: Аро гыр дан 
алып Минниткә һәм Әбел-Керамимгә җит кән че алар ның егер ме шә һә ре яу лап 
алын ды. Шул рә веш ле, ис ра и ли ләр ам мо ни ләр не үзе нә буй сын дыр ды.

34 Иф тах Мис па га, үз йор ты на әй лә неп кай т са, бе рен че бу лып аның кар шы сы на 
шөл дер ле ба ра ба нын кага-кага, бии-бии бер дән бер кы зы ки леп чык ты. Аңар дан баш-
ка Иф тах ның кыз-угыллары юк иде. 35 Кы зын кү рү гә, өс тен дә ге ки е мен ер тып, ул:

– Их, кы зым, син ми не ча ра сыз ит тең! Зур бә ла гә сал дың син ми не! Мин бит 
Раб бы га нә зер әйт тем һәм сү зем нән ки ре кай та ал мыйм хә зер! – ди де.

36 – Әт кәм! Раб бы га нә зер әй т кән бул гач, аңа ант ит кән чә га мәл кыл. Си ңа Ул 
дош ман на рың ам мо ни ләр не җи ңәр гә мөм кин че лек бир де! – ди де аңа кы зы. 37 Ан-
на ры: – Тик бер үте не чем бар си ңа: ике ай га җи бәр ми не, дус кыз ла рым бе лән тау-
лар га ки теп, өле ше мә ти гән яз мы шым ха кын да күз яшь лә ре тү гим – ир ха ты ны 
бу лыр га яз ма ган ми ңа! – дип өс тә де.

38 Әти се, ике ай га аңа ки тәр гә рөх сә тен би реп:
– Бар, – ди де, һәм кыз, дус ла ры бе лән тау лар га кү тә ре леп, үзе нең яз мы шы ха-

кын да күз яшь лә ре түк те.
39-40 Ике ай ва кыт уз ган нан соң, кыз үзе нең әти се яны на әй лә неп кайт ты, һәм 

әти се әй т кән нә зе рен үтә де. Кыз гыйф фә тен җуй ма ган ки леш дөнь я дан ки теп 
бар ды. Шу шы хәл дән соң Ис ра ил кыз ла ры ара сын да ел са ен дүрт көн дә ва мын да, 
ги лы гад лы Иф тах ның кы зын ис кә алып, ма тәм то ту га дәт кә кер де.

Ифтахныңэфраимнәргәһөҗүмитүе

12 1 Бер ва кыт эф ра им нәр, Сапонга җы е лып ки леп, Иф тах ка:
– Ам мо ни ләр гә кар шы су гыш ка бар ган да, ник без не ча кыр ма дың? Шу ның 

өчен без си не йор тың бе лән бер гә ян ды ра быз! – ди де ләр.
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2 – Ам мо ни ләр бе лән без нең ара да бик зур ни заг чык кан иде, – дип җа вап бир де 
алар га Иф тах. – Мин сез не ча кыр дым, лә кин бит сез ми ңа яр дәм гә кил мә де гез. 
3 Сез дән яр дәм бул ма сын аң ла гач, тор мы шым ны кур кы ныч ас ты на ку еп, мин ам-
мо ни ләр гә кар шы ял гы зым кит тем, һәм Раб бы алар ны ми нем ку лы ма тап шыр ды. 
Нәр сә гә дип соң сез бү ген ми ңа кар шы яу га чык ты гыз?

4 Шун нан Иф тах, бө тен Ги лы гад хал кын яу га кү тә реп, эфраимнәргә һө җүм ит те, 
һәм бу кө рәш тә ги лы гад лы лар җи ңеп чык ты. («Кач кын ги лы гад лы лар! Ги лы гад 
бит ул Эф ра им бе лән Ме наш ше ара сын да гы бер тө бәк ке нә!» – дип кыч кыр ган 
иде алар га эф ра им нәр.)

5 Ги лы гад лы лар, Үр дүн ки чү лә рен яу лап алып, эфраимнәрнең чи ге нер юл ла ры-
на кар шы төш те ләр. Ка чып ба ру чы эфраимнәрдән кем дә бул са: «Ел га аръ я гы на 
чы гар га рөх сәт ите гез», – дип үте нә кал са, ги лы гад лы лар аңар дан: «Ә син Эф ра им 
нә се лен нән тү гел ме?» – дип со рый иде ләр. Әгәр ин де те ге: «Юк!» – ди сә, 6 аңар га: 
«Алай са, „шиб бо лет“ дип әй теп күр сәт әле», – ди ләр иде. Ул адәм дө рес итеп әй тә 
ал мый ча «сиб бо лет» ди ю гә, аны шун да ук то тып ала лар да Үр дүн ки чүе янын да 
үте рә ләр иде. Ул ва кыт ны Эф ра им ыру гын нан кы рык ике мең гас кә ри нең җа ны 
кы ел ды.

7 Иф тах ал ты ел дә ва мын да Ис ра ил нең хө кем че се бул ды. Ги лы гад лы Иф тах дөнья 
куй ган нан соң, аны Ги лы гад шә һәр лә ре нең бер сен дә дә фен кыл ды лар.

Ивсан–Исраилхөкемчесе
8 Аңар дан соң Ис ра ил дә Бәйт-Лехемнән Ив сан ида рә ит те. 9 Аның утыз уг лы бар 

иде. Үзе нең утыз кы зын ки яү гә би реп, ул утыз уг лы на ха тын алып бир де. Ис ра ил дә 
ул җи де ел хө кем че бу лып тор ды. 10 Ва фат бул ган нан соң, Ив сан ны Бәйт-Лехемдә 
гүр гә иң дер де ләр.

Элон–Исраилхөкемчесе
11 Аңар дан соң Ис ра ил дә ун ел дә ва мын да Зә бу лун ыру гын нан Элон ха ким лек 

ит те. 12 Ва фа тын нан соң, аны Зә бу лун җи рен дә ге Ая лун да дә фен кыл ды лар.

Абдун–Исраилхөкемчесе
13 Аңар дан соң Ис ра ил бе лән пир га тон лы Һил лел уг лы Аб дун ида рә ит те. 14 Әле-

ге Абдунның кы рык уг лы һәм утыз оны гы бу лып, алар җит меш ишәк кә ат ла нып 
йө рер иде ләр. Аб дун си гез ел дә ва мын да Ис ра ил хө кем че се бу лып тор ды. 15 Дөнья 
куй ган нан соң, пир га тон лы Һил лел уг лы Абдунны Эф ра им җи рен дә ге Пир га тон да, 
ама лы кый лар тау лы гын да гүр гә иң дер де ләр.

Шимшонныңтууы

13 1 Ис ра ил угыл ла ры та гын Раб бы күз ал дын да яман га мәл ләр кы лыр га то-
тын ды лар, һәм Раб бы алар ны утыз ел бу е на пе леш ти ләр ку лы на тап шыр ды.

2 Ул за ман да Сор га шә һә рен дә Дан ыру гын нан Ма но ах ди гән бер адәм го мер итеп, 
аның ха ты ны ба ла та бу ха си я тен нән мәх рүм бу лу сә бәп ле, алар ның кыз-угыллары 
юк иде. 3 Бер ва кыт әле ге ха тын яны на Раб бы фә реш тә се иңеп:
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– Ме нә, син ба ла та бу ха си я тен нән мәх рүм сең, си нең кыз-угылларың юк, – ди-
де, – лә кин син авыр га узар сың һәм ир ба ла ту ды рыр сың. 4 Тик ка ра аны, шә раб вә 
сы ра эчү дән сак лан, авы зы ңа хә рәм ри зык кап ма, 5 чөн ки син, авыр га узып, ир ба ла 
та бар сың. Әле ге ба ла ның чә че нә пә ке ти мәс, чөн ки ана ка ры нын нан ук ул Ал ла һы 
нә зи ре бу лыр, һәм нәкъ ме нә ул Ис ра ил не пе леш ти ләр ку лын нан кот ка ра баш лар.

6 Ха тын, ире яны на ки леп, һәм мә сен аңа сөй ләп бир де:
– Ми нем яны ма Ал ла һы бән дә се кил де. Кы я фә те бе лән ул Ал ла һы фә реш тә се нә 

ох ша ган – кы я фә те бик дәһ шәт ле иде. Мин аның кай дан ки лү ен со раш ма дым, ул 
да ми ңа үзе нең исе мен әй т мә де. 7 Ул ми ңа: «Син, авыр га узып, ир ба ла та бар сың! 
Шу лай бул гач, шә раб вә сы ра эч мә, авы зы ңа хә рәм ри зык кап ма, чөн ки ту ган кө-
нен нән алып үл гән че гә ка дәр әле ге ба ла Ал ла һы нә зи ре бу лыр», – ди де.

8 Шун нан соң Ма но ах Ал ла һы га до га кы лып әйт те:
– И-и Хуҗа-Хаким! Ба я гы нак Син без нең ян га җи бәр гән Ал ла һы бән дә се, ка бат 

ки леп, ту а сы ба ла бе лән ни-нәрсә эш ләр гә икә нен өй рә теп кит сә иде.
9 Ма но ах ның го зе ре Ал ла һы га ки леп иреш те, һәм ха ты ны кыр да чак та Ал ла һы 

фә реш тә се янә аның яны на иң де. Бу ва кыт ны ире Ма но ах янә шә сен дә юк иде. 
10 Ха тын шун дук ире яны на йө гер де һәм аңа:

– Те ге ке ше та гын кил де! – ди де.
11 Ма но ах уры нын нан тор ды да ха ты ны ар тын нан ияр де һәм, әле ге ке ше яны на 

ки леп:
– Те ге ва кыт ны ми нем ха тын бе лән син сөй ләш тең ме? – дип со ра ды.
– Әйе, мин, – ди де Ал ла һы фә реш тә се.
12 – Син әй т кән нәр чын га аша кал са, әле ге ба ла ның яшәү рә ве ше нин ди бу лыр га, 

һәм ул ни-нәрсә эш ләр гә ти еш? – дип со ра ды аңар дан Ма но ах.
13 – Си нең ха ты ның мин әй т кән нәр нең һәм мә сен җи ре нә җит ке реп үтәр гә ти-

еш, – дип җа вап бир де аңа Ал ла һы фә реш тә се. – 14 Йө зем ку а гын да үс кән һич-
нәр сә дән авыз ит мә сен, шә раб һәм сы ра эч мә сен, хә рәм ри зык кап ма сын. Мин 
куш кан нар ның һәм мә сен тө гәл баш кар сын!

15 – Кә җә бә ти ен су еп, аша ры ңа әзер лә гән че са быр ит! – ди де Ма но ах Раб бы 
фә реш тә се нә.

16 – Тот кар ла на кал сам да, ри зы гың нан авыз ит мәм, – дип җа вап бир де аңа 
Раб бы фә реш тә се. – Әгәр ин де син, Раб бы га ба гыш лап, ту ла ем ян ды ру кор ба ны 
ки те рер гә те ли сең икән, уй ла га ның ны эш лә.

Кар шы сын да Раб бы фә реш тә се ба сып тор ган ны Ма но ах әле һа ман аң ла ма ган иде.
17 – Исе мең ни чек си нең? – дип со ра ды Ма но ах Раб бы фә реш тә сен нән. – Әйт-

кән нә рең чын га аш кач, си ңа рәх мәт лә ре без не укыр идек.
18 Әм ма Раб бы фә реш тә се аңа:
– Ни гә син мин нән исе мем ха кын да со рый сың? Акыл иреш мәс лек сер ул! – дип 

җа вап кай тар ды.
19 Ан на ры Ма но ах, кә җә бә тие бе лән сик мәк бү лә ге алып, таш өс тен дә Раб бы 

хөр мә те нә кор бан ки тер де. Шул чак ны Ма но ах бе лән ха ты ны ның күз ал дын да 
Раб бы мог җи за лы бер эш кыл ды: 20 кор бан лык өс тен нән юга ры га ял кын тел лә ре 
үр ли баш ла гач, Раб бы фә реш тә се шул ял кын бе лән бер гә алар ның күз ал дын да 
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күк кә аш ты. Мо ны кү реп, Ма но ах вә ха ты ны йөз лә ре бе лән җир гә кап лан ды лар. 
21 Ма но ах бе лән ха ты ны на Раб бы фәрештәсе кү рен мәс бул гач, Ма но ах аның Раб бы 
фә реш тә се бу лу ын аң ла ды.

22 – Әҗә ле без җит кән, кү рә сең, – ди де Ма но ах ха тын га. – Без бит Ал ла һы ны 
күр дек.

23 Әм ма ха ты ны, аңа кар шы ки леп:
– Әгәр Раб бы без нең җан ны кы яр га те лә гән бул са, Ул без дән ту ла ем ян ды ру 

кор ба нын да, ик мәк бү лә ген дә ка бул ит мәс иде. Без гә мог җи за да күр сәт мәс һәм 
һич нәр сә бел дер мәс тә иде! – ди де.

24 Шун нан ха тын, ир ба ла та бып, аңа Шим шон дип исем куш ты. Ма лай үсә бир де, 
һәм Раб бы аны үзе нең фа ти ха сын нан аер ма ды. 25 Шим шон бер ва кыт Сор га бе лән 
Эш та ол шә һәр лә ре ара сын да ур наш кан Дан угыл ла ры ста ны на кил гәч, аны тәү ге 
тап кыр Раб бы Ру хы код рәт лән дер де.

Шимшонныңтабышмагы

14 1 Шу лай бер көн не Тим на шә һә ре нә кил гәч, Шим шон бер пе леш ти кыз га 
тап бул ды һәм, 2 өе нә кай тып, әти-әнисенә:

– Тим на да мин бер сПе ле шет кы зы на юлык тым, аны ми ңа ха тын лык ка алып 
би ре гез, – ди де.

3 – Үз ка ве мең, үз хал кың ара сын да си ңа кыз лар бет кән ме?! Ни өчен син, ха тын 
эз ләп, шул ссөн нәт сез пе леш ти ләр яны на ба ра сың? – ди де аңа ата-анасы.

Әм ма ата сы на Шим шон:
– Шул кыз ны алып бир! Оша ды ул ми ңа! – ди де.
4 Әле ге эш Раб бы их ты я ры бе лән эш лән де, әм ма Шим шон ның ата-анасына бу 

мәгъ лүм тү гел иде. Ул за ман нар да Ис ра ил өс тен нән ха ким лек ит кән пе леш ти ләр дән 
үч алу өчен, Раб бы ның сә бәп эз лә ве иде бу. 5 Шун нан Шим шон үзе нең ата-анасы 
бе лән Тим на га юнәл де. Тим на да гы йө зем бак ча ла ры яны на ки леп җи тә рәк, Шим-
шон ның кар шы на, ырыл дап, яшь арыс лан ки леп чык ты. 6 Шим шон, Раб бы Ру хы 
бе лән код рәт лә неп, арыс лан ны ялан кул бе лән кә җә бә ти ен бо тар ла ган дай бо тар лап 
таш ла ды, әм ма бу хак та әти се нә дә, әни се нә дә бер сүз кат ма ды. 7 Тим на га кил гәч, 
Шим шон те ге кыз бе лән кү ре шеп сөй ләш те, һәм ул аңа бик оша ды.

8 Бер ни чә көн үтеп, әле ге кыз ны үзе нә ха тын лык ка алыр га ка бат шун да бар ган 
чак та, Шим шон, те ге арыс лан ны ка рап кит мәк че бу лып, юл дан чит кә бо ры лып кер де 
һәм арыс лан мә е те нә сар ган бер күч умар та корт ла ры бе лән бал күр де. 9 Шим шон, 
учы на бал алып, юлын дә вам ит те. Бал ны ул үзе дә аша ды, әти се бе лән әни се нә дә 
авыз ит тер де, лә кин бал ны арыс лан мә е тен нән алуы ту рын да әй т мә де.

10 Әти се те ге кыз өе нә кил гәч, Шим шон, га дәт куш кан ча, сый мәҗ ле се уз дыр ды. 
11 Шим шон ки лү гә, ху җа лар аның яны на утыз кияү еге те ча кыр ды лар.

12 – Бер та быш мак әй тим әле мин сез гә! – ди де шун да Шим шон ку нак егет ләр-
гә. – Мәҗ лес дә вам ит кән җи де көн эчен дә та быш мак ның дө рес җа ва бын әй тә 
ал са гыз, мин сез гә юка ту кы ма дан те гел гән утыз ир ләр күл мә ге бе лән утыз пар өс 
ки е ме бү ләк итәм. 13 Әгәр ин де та быш мак ның җа ва бын әй тә ал ма са гыз, юка ту-
кы ма дан те гел гән утыз ир ләр күл мә ге бе лән утыз пар өс ки е мен ми ңа сез би рә сез.
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– Ярар, әйт та быш ма гың ны, тың лап ка рыйк! – ди де егет ләр.
14 – Баш ка лар ны ашау чы – ри зык ка, көч ле тат лы га әй лән де, – ди де Шим шон.
Пе леш ти ләр өч көн буе уй ла са лар да, та быш мак ны чи шә ал ма ды лар. 15 Мәҗ лес-

нең җи ден че кө нен дә алар Шим шон ха ты ны на:
– Та быш мак ның җа ва бын ирең нән со ра шып бе леш мә сәң, үзең не дә, бө тен 

туган-тумачаңны да ут ка са ла быз! Нәр сә, без не би ре гә та лар өчен ча кы рып ки-
тер де гез ме ни?! – ди де ләр.

16 Шун нан соң ха тын, күз яшь лә рен агы зып, Шим шон га:
– Син ми не күрәлмыйсың, ярат мый сың син ми не! Ми нем ка вем дәш лә ре мә син 

та быш мак әйт тең, ми ңа исә җа ва бын бел де рер гә те лә ми сең! – ди де.
– Җа ва бын ата-анама да әйт мә гән не, си ңа әй тәм ме ин де! – ди де аңа Шим шон.
17 Мәҗ лес бар ган җи де көн дә ва мын да ха тын шу лай ире ал дын да күз яшь лә ре 

кой ды, һәм җи ден че көн не, ни һа ять, ха ты ны ның ялы нып со рау ла ры на тү зә ал мый-
ча, аңа җа вап ны чиш те. Ха тын исә җа вап ны ка вем дәш лә ре нә җит кер де. 18 Шу лай 
итеп, җи ден че көн не ко яш ба е шын да шә һәр хал кы җа вап итеп Шим шон га:

– Бал дан нәр сә тат лы рак? Арыс лан нан кем көч ле рәк? – дип әйт те.
– Әгәр та нам ны эш кә җик мә сә гез, та быш мак ның җа ва бын та ба ал мас иде гез! – 

ди де алар га Шим шон.
19 Шун нан Шим шон, Раб бы Ру хы бе лән код рәт лә неп, Аш кы лун та ра фы на юл 

ал ды һәм, утыз ке ше нең җа нын кы еп, өс ки ем нә рен сал ды рып ал ды да та быш мак 
чиш кән ке ше ләр гә ил теп бир де. Ан на ры яр су ын нан кай на ган хәл дә ата сы ның йор-
ты на кайт ты. 20 Шим шон ның ха ты нын исә аның бе лән бер гә мәҗ лес тә сый лан ган 
кияү егет лә ре нең бер се үзе нә ал ды.

Шимшонныңпелештиләрдәнүчалуы

15 1 Күп ме дер ва кыт лар үт кән нән соң, бо дай ура гы на төш кән көн нәр нең бер-
сен дә, Шим шон бер кә җә бә тие ал ды да ха ты нын кү рер гә дип кил де. Әм ма 

ул, ха ты ным бүл мә се нә ке рәм, ди гәч, 2 кыз ның ата сы аңа:
– Ха ты ның ны таш ла ган сың дыр дип уй ла дым мин, шу ңа кү рә аны дус ла рың-

ның бер се нә ки яү гә бир дем. Әнә, аның сең ле се күп кә ма тур рак, аның уры ны на 
сең ле сен ал үзе ңә! – ди де.

3 Әм ма Шим шон:
– Хә зер ин де пе леш ти ләр үз лә ре нә үп кә лә сен! Акыл га утыр там мин алар ны! – 

дип 4 ки теп бар ды һәм, өч йөз төл ке то тып алып, алар ны ике шәр ләп кой ры гын 
кой рык ка бәй лә де дә кой рык ла ры на чы раг бер кет те. 5 Ан на ры, шул чы раг лар га ут 
төр теп, төл ке ләр не пе леш ти ләр нең ба су ла ры на җи бәр де – пе чән ки бән нә рен дә, 
урыл ма ган иген не дә, йө зем бак ча ла рын да, зәй түн агач ла рын да ян ды рып бе тер де.

6 – Кем эш лә де мо ны? – дип со ра ды пе леш ти ләр.
Алар га:
– Шим шон, Тим на да яшәү че бер адәм нең ки я ве. Әле ге адәм Шим шон ның ха-

ты нын икен че бе рәү гә, аның дус ты на ки яү гә бир гән! – дип җа вап кай тар ды лар.
Шун нан пе леш ти ләр бар ды лар да әле ге ха тын ны һәм аның ата сын ут ка сал ды лар.
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7 – Бо лай га кит кәч, сез дән үч ал мый то рып ты ныч ла на сым юк ми нем! – дип, 
8 Шим шон алар га таш лан ды һәм әле ге бә ре леш тә бик күп ләр нең җа нын кый ды. 
Ан на ры, би ре дән ки теп, Этам кы я сын да гы мә га рә дә яше рен де.

9 Шу шы хәл ләр дән соң күп ме дер ва кыт лар үт кәч, Яһү дә җи ре нә пе леш ти ләр 
ки леп, Ле хи гә һө җүм ит те ләр.

10 – Ни сә бәп ле сез без гә кар шы яу га кү тә рел де гез? – дип со ра ды алар дан Яһү-
дә хал кы.

– Шим шон ны бәй ләп, аңар дан үч алу өчен кил дек без! – дип җа вап бир де 
те ге ләр.

11 Шун нан соң Яһү дә дән өч мең ке ше, Этам кы я сын да гы мә га рә яны на ки леп, 
Шим шон га:

– Пе леш ти ләр ха ким ле ге ас тын да көн итү е без си ңа мәгъ лүм бит! Ниш лә тә сең 
син без не?! – ди де ләр.

– Алар ми ңа нәр сә эш лә сә, мин дә алар га шу ны эш лә дем, – дип җа вап кай тар-
ды Шим шон.

12 – Без си не, бәй ләп, пе леш ти ләр ку лы на тап шы рыр өчен кил дек, – ди де аңа 
яһү ди ләр.

– «Үтер ми без!» – дип ант ите гез ми ңа, – ди де Шим шон алар га.
13 – Юк, үтер ми без без си не! – ди де алар. – Без си не, бәй ләп, пе леш ти ләр ку-

лы на тап шы ра быз гы на.
Алар аны ике яңа бау бе лән бәй лә де ләр дә мә га рә дән алып чык ты лар. 14 Ле хи 

шә һә ре нә ки леп җи тү гә, пе леш ти ләр, сө рән ләп, Шим шон га та ба ом тыл ды лар, 
лә кин шул ва кыт Шим шон Раб бы Ру хы бе лән код рәт лә неп, аның ку лын бәй лә гән 
бау лар ял кын үр лә гән җи тен сы ман бул ды – тө ен нә ре чи ше леп кит те. 15 Шим шон, 
кү зе нә ча лын ган ишәк каз на лы гын үре леп алып, әле ге сө як бе лән мең пе леш ти нең 
ба шы на җит те.

16 «Ишәк каз на лы гы бе лән би хи сап күп дош ман ны,
ишәк каз на лы гы бе лән мең не юк ит тем!» –

17 ди де Шим шон, ку лын да гы сө я ген чит кә атып бә реп. Шун нан әле ге урын га 
Рамат-Лехи* ди гән исем бе ре геп кал ды.

18 Шим шон ның бик нык эчә се кил де, һәм ул ялынып-ялварып Раб бы га өн сал ды:
– Син ми ңа, Үзең нең ко лы ңа, шу шы бө ек җи ңү не бү ләк ит кәч ке нә, мин, үлеп 

ки теп, шул сөн нәт сез ләр ку лы на элә гер мен ми кән ни?
19 Шул чак Раб бы Ле хи шә һә ре янын да гы бер урын да җир не ишеп, шун нан су 

ага баш ла ды. Шим шон су сы ны кан ган чы су эч те – һәм аңа ка бат хәл кер де. Ле хи 
ти рә сен дә ге әле ге чиш мә бү ген ге көн дә дә Эн-ха-Коре* дип ата ла.

20 Пе леш ти ләр ха ким лек ит кән за ман да Шим шон Ис ра ил бе лән егер ме ел бу е на 
ида рә ит те.

* 15:17 Рамат-Лехи– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ле хи кал ку лык ла ры. Би ре дә сүз 
уй на ту: «ле хи» сү зе нең мәгъ нә се – «каз на лык»; «ра мат» яң гы ра шы бе лән «ра ма» («таш лар-
га») сү зе нә ох шаш. 
* 15:19 Эн-ха-Коре– яһүд чә «ял ва ру чы чиш мә се» мәгъ нә сен дә. 
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ШимшонныңГазадагышәһәркапкасынкүтәрепалыпкитүе

16 1 Бер ва кыт Шим шон Га за шә һә ре нә кил де һәм ан да бер фа хи шә ха тын ны 
кү реп, аның яны на кер де. 2 Га за да яшәү че ләр, шә һәр гә Шим шон кил гән не 

бе леп, шул урын ны ка мап ал ды лар һәм, аны кө теп, тө но зын шә һәр кап ка сы янын-
да сак та тор ды лар, «Таң ату га үте рә без аны!» – дип, бас кан урын на рын нан төн 
бу е на куз гал ма ды лар. 3 Шим шон исә төн ур та сы на ка дәр ге нә йок ла ды; яр ты төн 
авыш кач, уры нын нан то рып шә һәр кап ка сы яны на кил де дә, аны баганалары-биге 
бе лән бер гә җир дән су ы рып чы га рып, җил кә се нә сал ды һәм Хеб рун юлын да гы тау 
ба шы на мен ге реп куй ды.

ШимшонһәмДалила
4 Күп ме дер ва кыт лар үт кәч, Шим шон ның Со рек үзә нен дә яшәү че Да ли ла исем ле 

ха тын га гый ш кы төш те. 5 Пе ле шет тү рә лә ре, әле ге Да ли ла яны на ки леп:
– Со ра шып бел әле: ни чек итеп бу Шим шон шу лай көч ле икән? Сә бә бе ни дә 

икән? Ни рә веш ле аны җи ңәр гә – аяк-кулына бау са лыр га һәм буй сы ныр га мәҗ-
бүр итәр гә икән? Мо ның өчен без си ңа һәр кай сы быз бер мең дә бе рәр йөз шә кыл 
кө меш би рер идек, – ди де ләр.

6 Шу лай бер көн не Да ли ла Шим шон нан:
– Әйт әле ми ңа: си нең шу лай көч ле бу лу ың ның сә бә бе ни дә? Буй сын ды рыр 

өчен, нәр сә бе лән бәй ләр гә си не? – дип со ра ды.
7 – Әгәр ми не җи де да нә чи җәя ке ре ше бе лән бәй лә сә ләр, мин, кө чем не җу еп, 

га ди ке ше сы ман бу ла чак мын, – дип җа вап бир де аңа Шим шон.
8 Пе ле шет тү рә лә ре Да ли ла га әле ки беп җит мә гән җи де да нә чи җәя ке ре ше ки-

тер де ләр, һәм Шим шон ны ул бәй ләп куй ды. 9 (Аның бүл мә се нә пе леш ти ләр ке реп 
яше рен гән иде.) Да ли ла:

– Шим шон, си не алып ки тәр гә дип, пе леш ти ләр кил де! – дип әй тү гә, Шим-
шон, сүс җеп не ял кын те ле өз гән ке бек, җәя ке ре шен өзеп таш ла ды – аның се ре 
ачыл мый кал ды.

10 – Ял ган ла дың син ми не! Дө ре сен әй т мә дең! – ди де аңа Да ли ла. – Әйт ин де: 
нәр сә бе лән бәй ләр гә си не?

11 – Әгәр ми не бер дә то тыл ма ган яңа бау бе лән бәй лә сә ләр, мин, кө чем не җу еп, 
га ди ке ше сы ман бу ла чак мын, – дип җа вап бир де аңа Шим шон.

12 Да ли ла, бер дә то тыл ма ган бау алып, Шим шон ны бәй ләп куй ды һәм:
– Шим шон, си не алып ки тәр гә дип, пе леш ти ләр кил де! – ди де. (Да ли ла ның 

бүл мә се нә пе леш ти ләр ке реп яше рен гән иде.)
Шим шон исә ку лын да гы бау лар ны җеп өз гән дәй өзеп таш ла ды.
13 – Һа ман ял ган лый сың син ми не! Дө ре сен әйт ми сең! – ди де аңа Да ли ла. – Әйт 

ин де: нәр сә бе лән бәй ләр гә си не?
Шим шон, аңа җа вап итеп:
– Әгәр син, җи де то там чә чем не ку шып, ту кы ма ту кы саң һәм аны ту ку ста-

ны на ка дак бе лән бер ке теп куй саң, мин, кө чем не җу еп, га ди ке ше сы ман бу ла-
чак мын, – ди де.
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14 Шим шон йо кы га ки тү гә, Да ли ла, аның җи де то там чә чен ку шып, ту кы ма ту-
кы ды һәм аны ка дак бе лән ту ку ста ны на бер ке теп:

– Шим шон, си не алып ки тәр гә дип, пе леш ти ләр кил де! – ди де.
Ул йо кы сын нан уян ды һәм ту кы ма бе лән бер гә ту ку ста нын да уры нын нан йол-

кып чы гар ды.
15 – Үзең ми не яра там ди сең, ә үзең се рең не ач мый сың! – ди де Да ли ла. – Өч 

мәр тә бә ял ган ла дың ин де! Ә кө чең нең се ре нәр сә дә икә нен әй т мә дең.
16 Да ли ла аны, шу шы үте не че бе лән көн дә би ма за лап, тә мам ин тек те реп бе тер де, 

һәм көн нәр дән бер көн не Шим шон түз мә де, 17 се рен ач ты:
– Ту ган нан бир ле чә че мә пә ке ти гә не юк, чөн ки мин, ана ка ры нын нан ту у га, 

Ал ла һы нә зи ре бу ла рак тә га ен лән гән мен, – ди де Шим шон. – Әгәр чә чем не кыр-
саң, мин, кө чем не җу еп, га ди ке ше сы ман бу лып ка ла чак мын.

18 Да ли ла, аның чын дө рес лек не сөй ләп би рү ен кү реп, Пе ле шет тү рә лә рен ча-
кыр тып ки тер де. «Ки ле гез! – дип хә бәр ит те ул алар га. – Шим шон ми ңа се рен 
чиш те». Пе ле шет тү рә лә ре, кө меш лә рен алып, аның өе нә кил де ләр. 19 Да ли ла, 
тез лә ре нә ят кы рып, Шим шон ны йок лат ты да бер ке ше не дәш те, һәм ул Шим-
шон ның җи де то там чә чен ки сеп ал ды. Шим шон, хәл сез лә нә баш лап, тә мам 
кө чен җуй ды.

20 – Шим шон, си не алып ки тәр гә дип, пе леш ти ләр кил де! – ди де Да ли ла, һәм 
Шим шон уян ды. «Бу юлы да ко ты лыр мын!» – дип уй ла ды ул, лә кин Раб бы ның 
аны таш ла вын бел мә де. 21 Пе леш ти ләр Шим шон ны то тып ал ды лар да кү зен чо кып 
чы гар ды лар. Ан на ры, Га за шә һә ре нә алып кай тып, ба кыр бо гау сал ды лар һәм зин-
дан да аш лык тар тыр га мәҗ бүр ит те ләр. 22 Ябы лу да ят кан да, аның ки сел гән чә че 
ка бат үсә баш ла ды.

Шимшонныңсоңгыбатырлыгы
23 Бер ва кыт Пе ле шет тү рә лә ре үз лә ре нең ила һы Да гон хөр мә те нә зур кор бан 

ки те рер гә һәм кү ңел ачар га җы ен ды лар.
– Дош ма ны быз Шим шон ны ила һы быз без нең кул га тап шыр ды! – ди де алар.
24 Шим шон ны кү рү гә, ха лык та үзе нең ила һы на мак тау яу ды рыр га то тын ды:

«Җи ре без не вәй ран* кал ды ру чы,
хал кы быз ны ха рап итү че дош ман ны
ила һы быз без нең кул га тап шыр ды!»

25 Кә еф лә неп ал ган пе леш ти ләр бер за ман:
– Шим шон ны алып ки ле гез әле, бе раз кү ңе ле без не кү тәр сен, – ди де ләр. Шим-

шон ны зин дан нан алып чы гып, аңа ха лык ның кү ңе лен ачар га бо ер ды лар.
Шим шон ны ике ба га на ара сы на бас ты рып куй ды лар, 26 һәм ул үзен җи тәк ләп 

йөр тү че ма лай га:
– Өй не то тып то ру чы те рәк ба га на лар яны на алып бар ми не, шу лар га те рә леп 

то рыйм әле, – ди де.

* 16:24 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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27 Ул йорт ка бик күп ир-ат вә хатын-кыз җы ел ган бу лып, ан да бар ча Пе ле шет тү-
рә лә ре кил гән иде. Алар дан тыш та әле Шим шон күр сә тә се та ма ша ны тү бә өс тен дә 
өч мең ләп ке ше кө тә иде. 28 Шул чак Шим шон ялынып-ялварып Раб бы га дәш те:

– И-и Хуҗа-Раббы! Ми не хә те ре ңә тө ше реп, та гын бер ге нә мәр тә бә көч-куәт 
бир че! И-и Ал лам, пе леш ти ләр дән ике кү зем өчен дә берь ю лы үч алыр идем! – ди де 
ул 29-30 һәм йорт ны то тып тор ган ба га на лар ның бер сен – уң, икен че сен сул ку лы 
бе лән бө тен кө че нә этеп җи бәр де дә:

– Пе леш ти ләр бе лән бер гә үзем дә үлим! – дип кыч кыр ды да, шун да гы тү рә-
ләр һәм бар ха лык өс те нә йорт то таш тан җи ме ре леп төш те. Үл гән дә Шим шон үзе 
бе лән бер гә әл лә күп ме ке ше не алып кит те. Хәт та исән чак та да аның шул хәт ле 
дош ман ны үтер гә не бул ма ды.

31 Шим шон ның ир ту ган на ры вә ата сы ның бө тен нә се ле, җы е лып ки леп, аның 
җә сә ден* алып кит те ләр һәм Сор га бе лән Эш та ол ара сын да, ата сы Ма но ах ка бер-
ле ген дә гүр ку е ны на тап шыр ды лар. Шим шон егер ме ел дә ва мын да Ис ра ил хө кем-
че се бу лып тор ды.

Михәнеңсынкойдырыпалуы

17 1 Эф ра им тау лы гын да го мер итү че Ми хә исем ле бер адәм 2 үзе нең әни се нә:
– Бер мең дә бер йөз шә кыл кө ме шең югал гач, си нең ләгъ нәт укы га ның ны 

мин ише теп тор дым. Ул кө меш мин дә, мин ал дым аны! – ди де.
– Раб бы ми нем уг лым ны мө ба рәк кыл сын! – ди де әни се, 3 һәм уг лы аңа бер мең 

дә бер йөз шә кыл кө меш не кай та рып бир де.
– Әле ге кө меш не мин уг лым ха кы на Раб бы га ба гыш лыйм! Әле ге кө меш тән бер 

сын ко еп бир сен нәр. Кө меш шу лай уг лы ма кай т сын, – ди де.
4 Уг лы кө меш не ка бат ән кә се нә бир гән нән соң, ән кә се, ике йөз шә кыл кө меш не 

алып, кө меш че гә илт те дә сын кой ды рып ал ды. Шул ва кыт тан баш лап, әле ге сын 
Ми хә йор тын да бул ды. 5 Ми хә исем ле бу адәм нең гый ба дәт ха нә се бу лып, ул үзе нә 
эфод бе лән йорт илаһ ла ры ның сын на рын юнә теп ал ды да угыл ла ры ның бер сен 
ру ха ни лык ка ба гыш ла ды. 6 Ул за ман нар да әле Ис ра ил җи рен дә пат ша лар бул мый-
ча, һәр кем ни чек ки рәк тап са, шу лай эш ли иде.

7-8 Яһү ди ләр ара сын да яшә гән бер егет (ул Ле ви ыру гын нан иде), Яһү дә Бәйт-
Лехемендәге йор тын кал ды рып, баш ка урын да җир лә шер гә ни ят ко рып йөр гән 
ча гын да, Ми хә нең Эф ра им тау лы гын да гы өе яны на ки леп чы га.

9 – Кай та раф лар дан ки леп ба ры шың? – дип со рый аңар дан Ми хә.
– Ле ви нә се лен нән мин, Яһү дә Бәйт-Лехеменнән ки ләм. Кая ба рып төп лә ним 

икән дип, ил ги зеп йө рү ем, – дип җа вап кай та ра егет.
10 – Ми нем йор тым да кал, – ди аңа Ми хә, – сру ха ни, атам уры ны на ки ңәш че бу-

лыр сың. Мин си ңа бер ел га ун шә кыл кө меш тү ләр мен, аңар дан тыш, өс-башыңны 
һәм та ма гың ны кай гыр тыр мын.

11 Егет аның янын да яшәп ка лыр га ри за лык би рә, һәм Ми хә аны уг лы ке бек кү-
рә. 12 Ми хә аны ру ха ни лык ка ба гыш лый, һәм ул егет аның йор тын да яшәп ка ла.

* 16:31 Җәсәд– гәү дә. 
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13 – Хә зер ин де Раб бы ми ңа як ты чы ра ен күр сә тер, чөн ки ми нем ру ха ни – Ле ви 
нә се лен нән! – ди Ми хә.

Даныругыныңяңаҗирләрэзләве

18 1 Ул за ман нар да Ис ра ил илен дә әле пат ша лар юк иде. Ис ра ил нең баш ка 
ыруг ла ры ара сын да би лә мә җир сез кал ган Дан ыру гы ның шул ва кыт лар да 

ба рып төп лә нер урын эз ләп йөр гән көн нә ре иде. 2 Дан ыру гы ке ше лә ре, үз лә ре 
ара сын нан Сор га да һәм Эш та ол да яшәү че биш га ярь ир-егетне сай лап алып, ил не 
карап-күзәтеп кай тыр га җи бәр де ләр. Әле ге кү зәт че ләр Эф ра им тау лы гы на, Ми хә 
йор ты на ки леп чы гып, шун да ку на кал ды лар. 3 Ми хә нең өе янын да ба сып тор ган-
да, алар, ле ви егет нең та вы шын та нып, аның яны на кер де ләр һәм:

– Бу як лар га кем алып кил де си не? Нәр сә эш ли сең мон да һәм ни өчен би ре дә 
син? – дип со раш ты лар.

4 Аның өчен Ми хә ни-нәрсәләр эш лә гән не ул һәм мә сен сөй ләп бир де:
– Ул ми ңа эш бир де, мин аның ру ха ние, – ди де ул.
5 Шун нан те ге ләр аңар дан:
– Ал ла һы дан со ра шып бел че: хә ер ле сә фәр гә чык кан быз мы без? – дип со ра ды лар.
6 – Юлы гыз имин бул сын, – ди де алар га ру ха ни, – сә фә ре гез дә Раб бы сез не күз 

уңын да то тар.
7 Ир-егетләр юл га куз гал ды лар. Ла иш ка ки леп җит кән нән соң, би ре дә яшәү че 

ха лык ның, си дун лы лар ке бек үк, ва ем сыз гы на, ты ныч һәм һич нәр сә дән ку рык мый-
ча го мер итү лә рен күр де ләр. Бу як лар да әле ге ха лык ны кыс рык лау чы, җир ләш кән 
урын на рын нан ку у чы, алар өс тен нән ха ким лек итәр гә ом ты лу чы юк иде – си дун-
лы лар дан алар ерак, ә күр ше лә ре бе лән ара лаш мый иде ләр.

8 Әле ге биш ир-егет Сор га га һәм Эш та ол га әй лә неп кай т кач, алар ның кар дәш лә ре:
– Йә, ни чек? – дип кы зык сын ды лар.
9 – Һө җүм итик без алар га, – ди де сә фәр че ләр. – Ан да гы җир ләр нең ях шы лы гы 

хәй ран ка лыр лык. Ә сез һа ман ике лә неп то ра сыз. Озак ка суз мый ча яу га куз га лыйк 
һәм ул җир ләр не үзе без гә алыйк. 10 Без һө җүм итә се ке ше ләр ва ем сыз гы на яшәп 
ята лар. Ал ла һы сез нең кул га шун дый киң-иркен ил не – һич нәр сә гә кыт лык бул-
ма ган җир ләр не тап шы ра!

11 Шу лай итеп, Дан ыру гын нан ал ты йөз гас кә ри, бил лә ре нә су гыш ко рал ла ры 
асып, Сор га һәм Эш та ол дан су гыш сә фә ре нә куз гал ды лар. 12 Яһү дә җи рен дә ге 
Кыръят-Ягаримгә җит кәч, алар ча тыр ла рын кор ды лар. (Кыръят-Ягаримнән көн-
ба тыш та рак ур наш кан әле ге җир ләр бү ген ге көн дә дә Дан угыл ла ры ста ны дип 
ата ла.) 13 Би ре дән алар Эф ра им тау лы гы на та ба юл ал ды лар. Ми хә яшә гән йорт ка 
якын лаш кач, 14 те ге ва кыт ны Ла иш ка кү зәт че бу лып кил гән биш ир-егет үз лә ре-
нең кар дәш лә ре нә:

– Бе лә сез ме, әле ге йор т лар ның бер сен дә эфод, йорт илаһ ла ры ның сын на ры, пот 
һәм ко еп эш лән гән са нәм бар. Уй ла гыз әй дә: алар бе лән нәр сә эш ли без? – ди де.

15 Алар ле ви егет яшә гән, ягъ ни Ми хә йор ты на та ба бо рыл ды лар һәм, өй гә узып, 
егет кә сә лам нә рен күн дер де ләр. 16 Бил лә ре нә су гыш ко ра лы ас кан ал ты йөз Дан 
уг лы кап ка тө бен дә ба сып кал ды, 17 кү зәт че бу лып кил гән биш ир-егет исә өй 
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эченә кер де ләр дә пот вә эфод ны, йорт илаһ ла ры ның сын на рын вә ко еп эш лән гән 
са нәм не ал ды лар. Бу ва кыт ны ру ха ни егет кап ка тө бен дә, ко рал лы су гыш чы лар 
янын да ба сып то ра иде. 18 Те ге биш ир-егет, Ми хә өе нә ке реп, пот вә эфод ны, йорт 
илаһ ла ры ның сын на рын вә ко еп эш лән гән са нәм не ал гач, ру ха ни алар га:

– Нәр сә эш ли сез сез? – ди де.
19 – Дәш мә, бер сүз дә әй т мә, – ди де те ге ләр аңа. – Без нең бе лән бар әй дә, без-

нең ру ха ни, ата быз уры ны на ки ңәш че бу лыр сың. Нин ди дер бер ке ше нең өен дә 
ру ха ни бу лып тор ган чы, бер ка вем дә яи сә Ис ра ил ыруг ла ры ның бер сен дә ру ха ни 
бу лу ың ях шы рак тү гел ме си ңа?!

20 Ру ха ни егет эфод ны, йорт илаһ ла ры ның сын на рын һәм пот ны ал ды да сөенә-
сөенә алар бе лән ки теп бар ды. 21 Су гыш чы лар шу лай юл ла рын дә вам ит те ләр. Ба-
ла ла рын, мал-туарларын, тор мыш кирәк-яракларын үз лә рен нән ал да җи бәр де ләр. 
22 Дан угыл ла ры Ми хә йор тын нан шак тый ера гай гач, Ми хә үзе һәм күр ше лә ре, 
җы е лы шып, алар ар тын нан куа чык ты лар; 23 һәм су гыш чы лар ның эзе нә ба сып 
кычкыра-кычкыра бар ган чак та, Дан угыл ла ры бо рыл ды лар да Ми хә гә:

– Нәр сә ки рәк си ңа? Нәр сә дип шу лай кыч кы ра сың? – ди де ләр.
24 – Сез ми нем үзем яса ган илаһ лар ны һәм ми нем ру ха ни ны алып кит те гез! Бер-

нәр сәм не кал дыр ма ды гыз! Җит мә сә, «Нәр сә ки рәк си ңа?» – дип то ра сыз! – ди де 
алар га Ми хә.

25 – Дәш мә, та вы шың ны чы га ра сы бул ма! Су гыш чы лар бо лай да ачу лы, югый сә 
таш ла ныр лар, һәм үзең не дә, га и ләң не дә ха рап итәр сең! – дип, 26 Дан угыл ла ры 
юл ла рын дә вам ит те. Ми хә, алар ның күп кә көч ле рәк бу лу ын кү реп, ки ре бо рыл-
ды һәм өе нә кай тып кит те. 27 Дан угыл ла ры исә, Ми хә яса ган әй бер ләр не, аңар да 
ру ха ни бу лып тор ган егет не алып, ваемсыз-тыныч кы на яшәп ят кан ха лык лар га 
та ба, Ла иш та ра фы на юнәл де ләр һәм, ки леп җи теп, ха лык ны кы лыч тан уз дыр-
ды лар, ә шә һәр гә ут сал ды лар. 28 Ла иш хал кы на яр дәм ку лы су зу чы та был ма ды: 
си дун лы лар дан алар ерак, ә күр ше лә ре бе лән ара лаш мый иде ләр. Ла иш шә һә ре 
Бәйт-Рәхуб үзә нен дә ур наш кан бу лып, Дан ыру гы ке ше лә ре аны өр-яңадан тө зе-
де ләр дә шун да яши баш ла ды лар. 29 Ис ра ил угыл ла ры ның бер се – үз лә ре нең ерак 
ба ба ла ры бул ган Дан хөр мә те нә әле ге шә һәр гә Дан дип исем куш ты лар. Ә аның 
әү вәл ге исе ме Ла иш иде. 30 Шун да Дан угыл ла ры үз лә ре нә сын куй ды лар; Ме наш-
ше дан ту ган Гер шом ның уг лы Йо на тан үзе һәм аның угыл ла ры Дан ыру гы ның 
сру ха ни ла ры бул ды лар, һәм Дан угыл ла ры әле ге җир ләр дән сө рел гән че, бу шу лай 
дә вам ит те. 31 сАл ла һы йор ты Ши лоһ та бул ган за ман да Ми хә яса ган әле ге сын ны 
Дан угыл ла ры үз лә рен дә сак ла ды.

Левинәселеннәнберәүһәманыңкәнизәге

19 1 Ис ра ил илен дә әле пат ша лар бул ма ган за ман да, тау лы Эф ра им тө бә ген дә 
яшәү че ле ви бер адәм Яһү дә Бәйт-Лехеменнән үзе нә кә ни зәк ала. 2 Әле ге 

кә ни зәк аның бе лән ачу ла ны ша да ата сы йор ты на, Яһү дә Бәйт-Лехеменә кай тып 
ки теп, дүрт ай шун да яши.

3 Көн нәр дән бер көн не ле ви ир үзе бе лән хез мәт че сен һәм пар ишә ген ал ды да, 
кә ни зә ген өй гә кай тыр га күн дер мәк че бу лып, аның яны на кит те. Кә ни зә ге аны 
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ата сы ның йор ты на алып кер де; 4 әти ке ше ки яү не шат ла нып кар шы ал ды һәм ка-
лыр га кыс тый баш ла ды. Кияү ан да өч төн кун ды, ку нак бу лып аша ды һәм эч те. 
5 Дүр тен че көн не исә ле ви адәм ир тә таң нан юл га җы е на баш ла ды.

– Юл га чык кан чы, та ма гың ны туй дыр, ан на ры ки тәр сез, – ди де аңа яшь ха ным-
ның ата сы. 6 Ир ләр бер гә уты рып аша ды лар, эч те ләр, һәм яшь ха ным ның ата сы:

– Та гын бер төн гә кал, кү ңе лең бул ган чы ял ит, – дип, аны кыс тар га то тын ды. 
7 Те ге ин де ки тәр гә дип куз гал ган иде, лә кин кыз ның ата сы бик кыс та гач, та гын 
бер төн ку на кал ды. 8 Би шен че көн не ул, ки тәр гә дип, ир тә таң нан куз гал ды, лә-
кин кыз ның ата сы та гын:

– Юл га чык кан чы, та ма гың ны туй дыр! Көн үзә ге җит кән че, бе раз са быр ите-
гез! – ди де. Шун нан ир ләр ике се бер гә уты рып аша ды лар. 9 Ан на ры ле ви адәм 
уры нын нан тор ды да кә ни зә ге һәм хез мәт че се бе лән юл га чы гар га җы е на баш ла ды. 
Яшь ха ным ның ата сы та гын:

– Көн кич кә авы шып ба ра ин де, ку на ка лы гыз. Озак ла мый ка раң гы ла на баш лар, 
төн не би ре дә уз ды рып ял ите гез дә ир тә гә, таң нан то рып, кай тыр юл га чы гар сыз, – 
ди де. 10 Әм ма кияү ке ше, та гын бер төн гә ка лыр га ри за бул мый ча, ки теп бар ды. 
Шу лай итеп, ул Явүс шә һә ре нә, ягъ ни Ие ру са лим гә ки леп җит те; йөк тө ял гән пар 
ишә ге бе лән кә ни зә ге дә янын да иде. 11 Явүс ка ла сы на якын лаш кан да, көн ин де 
кич кә авыш кан бу лып, хез мәт че се аңа:

– Бәл ки, явү си ләр шә һә рен дә тук та лып, шун да төн ку нар быз? – ди де.
12 – Юк, чит ка вем нәр нең шә һә ре нә кер ми без, алар ис ра и ли ләр тү гел. Гиб га га 

ба ра быз, – ди де ху җа сы. 13 Ан на ры: – Гиб га га яки Ра маһ ка ба рып җи тик тә шу-
лар ның бер сен дә төн ку нар быз, – дип өс тә де.

14 Шун нан алар ары кит те ләр; Бень я мин җи рен дә ге Гиб га га ки леп җит кән дә, 
ко яш ба е ган иде ин де. 15 Төн не Гиб га да уз дыр мак чы бу лып, шә һәр гә та ба бо рыл-
ды лар да шә һәр мәй да нын да тук тал ды лар. Әм ма алар ны төн ку нар га ча кы ру чы 
бул ма ды. 16 Шул чак ны соң га рып кы на ба су эшен нән кай тып ки лү че бер карт кү-
рен де; ту мы шы бе лән тау лы Эф ра им як ла рын нан бул ган әле ге карт шу шын да – 
Гиб га да, беньяминнәр ара сын да го мер сө рә иде. 17 Шә һәр мәй да нын да утыр ган 
мо са фир ны кү реп, ул:

– Кай та раф ка юл то та сың һәм кай дан ки леп ба ры шың? – дип со ра ды.
18 – Яһү дә Бәйт-Лехеменнән Эф ра им тау лы гы ның те ге ягы на ба ры шы быз – мин 

шул як лар дан, – ди де ле ви адәм. – Яһү дә Бәйт-Лехеменә бар ган идем, хә зер өй гә 
кай тып ки ле шем; бер кем дә төн ку нар га ча кыр мый ме нә! 19 Са ла мы быз да, ишәк-
ләр гә азы гы быз да бар. Без нең, си нең кол ла рың ның, ашар ри зы гы да, эчәр шә ра бы 
да бар – ми ңа да, ме нә бу ха тын га да, хез мәт че мә дә җи тәр лек. Без гә бер ни ки рәк ми!

20 – Өе мә рә хим ите гез, – ди де аңа карт. – Ки рәк бул ган бар нәр сә та бы лыр 
мин дә; тик урам да гы на йок ла ма гыз.

21 Карт, алар ны өе нә ияр теп кай тып, ишәк лә ре нә азык бир де, мо са фир лар исә, 
аяк ла рын юып, ашар га утыр ды. 22 Алар шу лай кә еф лә неп өс тәл янын да утыр ган да, 
шә һәр нең бо зык зат ла ры өй не әй лән де реп ал ды лар да, ишек не тө еп:

– Си ңа кил гән те ге ке ше не би ре чы гар, нин ди икә нен та тып бе лик аның! – дип, 
ху җа карт ка кыч кы рыр га то тын ды лар.
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23 Ху җа ке ше, алар яны на чы гып:
– Ту ган нар, ки рәк ми, сҗи на ять эш кыл ма гыз! Ми нем ку на гым ул, ан дый акыл-

сыз лык эш лә мә гез! – дип, алар ны җай лар га ты рыш ты. 24 – Әнә, гыйф фә тен җуй ма-
ган кы зым ны, мо са фир адәм нең кә ни зә ген алы гыз; көч лә гез алар ны, ни те лә сә гез, 
шу ны эш лә гез, тик ку на гым ның үзе нә ге нә кул озайт ма гыз!

25 Әм ма те ге ләр тың лар га да те лә мә де. Шун нан ле ви адәм алар яны на үзе нең 
кә ни зә ген чы га рып җи бәр де, һәм те ге ләр, ха тын ның на му сын тап тап, тө но зын 
аны мәс хә рә лә де ләр, таң ал дын нан гы на кай та рып җи бәр де ләр. 26 Ха тын, таң атып 
кил гән дә, әфән де се тук тал ган өй нең ишек ка ты на ки леп егыл ды һәм як тыр ган чы 
шун да ят ты. 27 Ир тән әфән де се, юлын дә вам итәр гә ни ят ләп, то рып чык са, ишек 
тө бен дә бу са га га то ты нып ят кан кә ни зә ген күр де.

28 – Тор әй дә, кит тек! – ди де ул аңа.
Әм ма ха тын җа вап бир мә де. Шун нан ле ви адәм аның гәү дә сен ишәк кә кү тә реп 

сал ды да өе нә та ба юл ал ды. 29 Кай тып җи тү гә ул, пы чак алып, ха тын ның үле гәү дә-
сен ун и ке гә кис кә лә де дә Ис ра ил нең бө тен тө бәк лә ре нә та ра тып чык ты. 30 Шу шы 
хәл гә ша һит бул ган һәр ке ше:

– Ис ра ил угыл ла ры Ми сыр дан чык кан нан алып бү ген ге көн гә ка дәр мон дый 
хәл нең бул га ны да, кү рел гә не дә юк иде. Әй дә гез уй лыйк, нин ди дә бул са фи кер гә 
ки лик! – ди де.

Исраилнеңбеньяминнәргәкаршысугышбашлавы

20 1 Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр җә ел гән җир ләр дә һәм Ги лы гад та яшәү че 
бар ча ис ра и ли ләр, бө тен Ис ра ил хал кы, һәм мә се бер бу лып, Раб бы кар шы на 

Мис па га ки леп бас ты. 2 Ха лык ның бар лык ида рә че лә ре, Ис ра ил ыруг ла ры ның бө тен 
баш лык ла ры да ан да иде. Би ре гә Ал ла һы хал кы – кы лыч лар бе лән ко рал лан ган 
дүрт йөз мең җә я ү ле гас кә ри җы е нып кил гән иде. 3 Бень я мин ыру гы ис ра и ли ләр-
нең Мис па га җы ел га нын бел де.

Ис ра и ли ләр:
– Бу явыз лык ни чек кы лын ды? – дип со ра ды.
4 Шун нан те ге ле ви адәм, ва фат бул ган ха тын ның ире, җа вап би реп:
– Мин үзем нең кә ни зә гем бе лән Бень я мин Гиб га сын да төн ку нар га тук тал ган 

идем. 5 Төн лә Гиб га хал кы кил де дә, мин тук тал ган өй не ка мап алып, ми не үте-
рер гә те лә де. Кә ни зә гем не алар мәс хә рә кыл ды лар, һәм ул җан бир де. 6 Шун нан 
мин кә ни зә гем не кис кә лә дем дә Ис ра ил нең бө тен тө бәк лә ре нә та ра тып чык тым. 
Чөн ки Ис ра ил җи рен дә оят, ка ба хәт эш кы лын ды. 7 Әй дә гез, ис ра и ли ләр, уй ла гыз, 
бе рәр ки ңәш би ре гез! – ди де.

8 Шун да бар ха лык, бө те не се бер бу лып, бо лай дип хәл кыл ды:
– Бе ре без дә ча ты ры на та рал мый, өе нә дә кай т мый. 9 Гиб га бе лән без ме нә нәр сә 

эш ләр без: 10 жи рә бә са лып, бар ча Ис ра ил ыруг ла рын нан йөз ке ше дән – ун ке ше, 
мең ке ше дән – йөз ке ше, ун мең ке ше дән – мең ке ше сай лап алыр быз, алар бө тен 
гас кә ре без не азык-төлек бе лән тәэ мин итәр ләр. Гас кәр исә, Ис ра ил исе ме нә тап 
тө шер гән Бень я мин Гиб га сы на кар шы кү тә ре леп, кыл ган ка ба хәт ле ге өчен аның 
хал кын нан үч алыр!
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11 Шу лай итеп, ис ра и ли ләр Гиб га га кар шы су гы шыр өчен бө те не се бер бу лып 
туп лан ды лар.

12 Ис ра ил ыруг ла ры: «Ни чек шун дый ка ба хәт лек кы ла ал ды гыз сез? 13 Гиб га ның 
ул бо зык бән дә лә рен без нең кул га тап шы ры гыз! Алар ны үте реп, без Ис ра ил не шак-
шы дан арын ды ра быз!» – дип әй тер гә бө тен Бень я мин ыру гы на үз лә ре нең ил че лә рен 
юл ла ды лар. Әм ма Бень я мин угыл ла ры үз лә ре нең кар дәш лә ре бул ган ис ра и ли ләр 
сү зен игъ ти бар га ал ма ды – 14 ис ра и ли ләр бе лән су гы шыр өчен алар бө тен тө бәк-
ләр дән Гиб га га җы ел ды лар. 15 Гиб га шә һә ре нең җи де йөз иң ос та су гыш чы сын нан 
тыш, бень я мин нәр нең шәһәр-авылларыннан кы лыч бе лән ко рал лан ган егер ме ал ты 
мең гас кә ри җы е нып кил де. 16 Шу шы гас кәр саф ла рын да, таш ат кыч тан атып, чәч 
бөр те ге нә ти де рә ала тор ган ма һир су ла гай мәр гән нәр бар иде. 17 Бень я мин ыру-
гын са на ма ган да, кы лыч бе лән ко рал лан ган ис ра и ли ләр нең са ны дүрт йөз мең гә 
җит те; алар һәм мә се тәҗ ри бә ле су гыш чы лар иде.

18 Ис ра ил угыл ла ры, Бәйт-Элгә ки леп, Ал ла һы дан:
– Беньяминнәргә кар шы су гыш ка без не кем әй дәп алып ба рыр? – дип со ра ды лар.
– Сез не Яһү дә алып ба рыр, – дип җа вап бир де Раб бы.
19 Ир тә ге сен ис ра и ли ләр Гиб га яны на ки леп туп лан ды лар 20 һәм, бә ре леш кә 

әзер лә неп, Гиб га кар шын да саф-саф бу лып те зе леп бас ты лар. 21 Шун нан соң Гиб-
га дан Бень я мин гас кәр лә ре ки леп чы гып, ис ра и ли ләр гә һө җүм ит те ләр һәм шул 
көн не алар ның егер ме ике мең су гыш чы сын үтер де ләр.

22 Икен че көн не ис ра и ли ләр, гай рәт лә неп, ки чә ге урын на ры на ка бат те зе ле шеп 
бас ты лар. 23 (Раб бы кар шы на ки леп, алар кич җит кән че күз яшь лә ре түк кән нәр 
һәм Аңар дан: «Кар дә ше без Бень я мин ыру гы на кар шы су гыш ны дә вам итәр гә ме 
без гә?» – дип со ра ган нар иде. «Дә вам ите гез!» – ди гән иде алар га Раб бы.) 24 Шу-
лай итеп, ис ра и ли ләр икен че көн не ка бат Бень я мин угыл ла ры бе лән алы шыр га 
әзер лән де. 25 Те ге ләр исә Гиб га дан чык ты лар да ис ра и ли ләр гә һө җүм ит те ләр һәм 
алар ның ун си гез мең су гыш чы сын кы рып сал ды лар.

26 Шун нан бар ча ис ра и ли ләр, алар ның бар лык гас кәр лә ре, Бәйт-Элгә ки леп, 
кич кә ка дәр авыз ла ры на ри зык кап мый ча Раб бы ал дын да күз яшь лә ре түк те ләр, 
Раб бы га ба гыш лап, ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор бан на ры ки тер де ләр. 27 Ан на-
ры алар Раб бы дан (ул ва кыт лар да Ал ла һы ның сКи ле шү сан ды гы шун да бу лып, 
28 Һа рун уг лы Эл га зар дан ту ган Пин хәс шул сан дык янын да хез мәт күр сә тә иде):

– Кар дә ше без Бень я мин ыру гы на кар шы су гыш ны дә вам итәр гә ме без гә? – дип 
со ра ды лар.

– Дә вам ите гез, – ди де Раб бы, – ир тә гә Мин алар ны сез нең кул га тап шы рам!
29 Шун нан Ис ра ил су гыш чы ла ры ның бер өле ше Гиб га ти рә ли ау лак урын нар-

да яше рен де. 30 Өчен че көн не ис ра и ли ләр, Бень я мин ыру гы на кар шы та гын яу га 
куз га лып, Гиб га янын да әү вәл ге чә саф лар га те зел де ләр. 31 Бень я мин гас кә ре исә 
һө җүм гә күч те һәм су гыш ба ры шын да үзе нең шә һә рен нән ера гай ды. Алар, ал да гы 
көн нәр дә ге сы ман, ис ра и ли ләр не кы рыр га, Бәйт-Эл бе лән Гиб га ны то таш ты ру чы 
юл буй лап алар ны ку ар га то тын ды лар; әле ге бә ре леш тә юл өс тен дә һәм кыр лар-
да утыз га якын ис ра и ли ятып кал ды. 32 Бень я мин су гыш чы ла ры: «Без әү вәл ге чә 
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аларны кы ра би рә без!» – дип уй ла ды, Ис ра ил гас кә ри лә ре исә, алар дан кач кан 
бу лып, дош ман ны шә һәр дән ерак ка рак алып ки тәр гә ни ят лә де.

33 Ис ра и ли ләр нең төп көч лә ре Багал-Тамарга та ба күч те, Гиб га ның көн ба ты-
шын да ау лак урын да яше ре неп уты ру чы лар исә Гиб га га ом тыл ды. 34 Бө тен Ис ра ил 
җи рен нән җы ел ган ун мең иң ба тыр су гыш чы һө җүм гә таш ла нып, ике ара да аяу сыз 
кө рәш баш лан ды. Беньяминнәр җи ңе лер без дип уй ла ма ды лар да, 35 әм ма Раб бы 
их ты я ры бе лән алар ис ра и ли ләр та ра фын нан тар-мар ител де; ул көн не ис ра и ли ләр 
ку лын нан бень я мин нәр нең егер ме биш мең дә бер йөз ко рал лы су гыш чы сы һә лак 
бул ды. 36 Беньяминнәр үз лә ре нең җи ңе лү ен аң ла ды.

Бу хәл шу лай бу ла: Гиб га янын да яше ре неп тор ган су гыш чы лар га ышан ган ис-
ра и ли ләр дош ман ал дын да һа ман чи ге нә би рә. 37 Яше ре неп утыр ган су гыш чы лар, 
чы гып, Гиб га га ом ты ла һәм, шә һәр гә бә реп ке реп, ан да гы ха лык ны кы рып бе те рә. 
38-39 «Шә һәр өс тен дә тө тен кү ре нү гә, беньяминнәрдән ка чып ба ру чы ис ра и ли ләр 
ки ре гә бо ры лыр» дип, поскында* кал ган су гыш чы лар бе лән ал дан сүз ку е шыл ган 
була. Ис ра и ли ләр нең утыз су гыш чы сын үтер гән беньяминнәр: «Бе рен че яу да гы 
сы ман, Ис ра ил гас кә рен тар-мар ки тер дек», – дип уй лап бе те рер гә дә өл гер ми – 
40 шә һәр өс тен дә тө тен ба га на сы кү ре нә! Бень я мин су гыш чы ла ры ар т ла ры на бо-
ры лып ка ра са – шә һәр не ял кын чол гап ал ган, тө те не күк ләр гә аш кан! 41 Ис ра ил 
гас кә ре ки ре гә бо ры лу га, Бень я мин су гыш чы ла рын кур ку би ләп ала: ди мәк, алар 
тар-мар ител гән! 42 Шун нан алар, ис ра и ли ләр дән ка чып, юл буй лап чүл гә та ба ча-
бар га то ты на, Ис ра ил су гыш чы ла ры исә алар ны эзәр лек ли чы га. Шә һәр ягын нан да 
ис ра и ли ләр ки леп җи теп, дош ман ны кы ра баш лый. 43 Ис ра и ли ләр, бень я мин нәр не 
ка мап алып, Гиб га ның көн чы гы шын да гы җир ләр гә ка дәр арт ла рын нан куа ба ра. 
44 Бень я мин нәр нең ун си гез мең су гыш чы сы яу кы рын да ятып ка ла – алар һәм мә се 
га ярь ир-егетләр бу ла. 45 Бень я мин нәр нең кал га ны, бо ры лып, чүл гә – Рим мун кы-
я сы на та ба ча ба баш ла гач, алар ның биш ме ңе юл өс тен дә ятып ка ла. Ис ра и ли ләр 
алар ны Гид гом га җит кән че куа ба ра һәм та гын ике мең Бень я мин су гыш чы сын 
юк итә. 46 Ул көн не бар лы гы егер ме биш мең Бень я мин су гыш чы сы ның го ме ре ки-
се лә – кы лыч бе лән ко рал лан ган әле ге гас кә ри ләр нең һәм мә се га ярь ир-егетләр 
бу ла. 47 Чүл гә, Рим мун кы я сы на та ба йө гер гән ал ты йөз су гыш чы исә дүрт ай бу е на 
шун да, тау-ташлар ара сын да ка ла би рә. 48 Ә ис ра и ли ләр, Бень я мин ыру гы би лә гән 
җир ләр гә әй лә неп кай тып, ан да гы ха лык ны, мал-туарны һәм юл ла рын да оч ра ган 
бар ча җан ия сен кы лыч тан уз ды ра, авыл-шәһәрләрне исә ян ды рып бе те рә.

ИсраилнеңБеньяминирләренәхатынтабаргабулышуы

21 1 Мис па шә һә ре нә җы ел гач, ис ра и ли ләр үз лә ре нең кыз ла рын Бень я мин 
угыл ла ры на ки яү гә бир мәс кә ант ит те ләр. 2 Шун нан соң алар Бәйт-Элгә 

кил де ләр һәм, Раб бы кар шы на уты рып, кич җит кән че кычкыра-кычкыра бик нык 
ела ды лар.

3 – И-и Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы! – ди де алар. – Ни өчен Ис ра ил бе лән мон дый 
хәл бул ды соң? Ни өчен Ис ра ил бер ыруг ка ким рәк бү ген?

* 20:38-39 Поскын– рус ча сы: за са да. 
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4 Икен че көн не ир тән ис ра и ли ләр таң бе лән тор ды лар да, шун да мәз бәх тө зеп, 
ту ла ем ян ды ру һәм ста ту лык кор ба ны ки тер де ләр.

5 (Бер-берсеннән алар:
– Без Раб бы кар шы на җы ел ган чак та, Ис ра ил ыруг ла рын нан би ре гә кил ми ка лу-

чы лар бар мы? – дип со ра ша иде ләр, чөн ки алар «Раб бы кар шы на Мис па га кил ми 
ка лу чы лар ның җа ны кы е лыр га ти еш!» дип ант ит кән бу ла лар.)

6 Ис ра и ли ләр үз лә ре нең кар дәш лә рен – Бень я мин ыру гын кыз га нып:
– Ис ра ил үзе нең бер ыру гын югалт ты! 7 Без шу лай, Раб бы бе лән ант итеп, үзе без-

нең кыз ла ры быз ны алар га ки яү гә бир мәс кә хәл кыл гач, исән кал ган беньяминнәргә 
ни чек ха тын та бар га? – ди еш те ләр.

8 Шун нан алар бер-берсеннән:
– Ис ра ил ыруг ла ры ара сын нан Мис па га, Раб бы кар шы на кил ми ка лу чы лар 

бар мы? – дип со ра шыр га то тын ды лар, һәм Ги лы гад Яве шен нән Раб бы кар шы на 
җы ен га бе рәү дә кил мә гән бу лып чык ты, 9 чөн ки ха лык ны бар ла ган да Ги лы гад 
Яве шен нән ки лү че ләр кү рен мә де. 10 Шун лык тан Ис ра ил хал кы, әле ге шә һәр гә 
ун и ке мең гас кә ри не оза тып, алар га:

– Ги лы гад Яве ше нә ба рып, хатын-кызлары һәм бала-чагалары бе лән бер гә бар 
хал кын юк ите гез! 11 Сез гә бо е рык шул дыр: ир күр гән һәр бер хатын-кызны, шу лай 
ук һәр бер ир за тын кы рып бе те ре гез!

12 Гас кә ри ләр, Ги лы гад Яве шен дә ир-ат та ты ма ган дүрт йөз гыйф фәт ле кыз та-
бып, алар ны Кән ган җи рен дә ге Ши лоһ ка алып кил де ләр.

13 Ан на ры Ис ра ил хал кы, Рим мун кы я сын да сы е ныр урын тап кан Бень я мин 
угыл ла ры на имин лек игъ лан итәр өчен, үзе нең ил че лә рен юл ла ды. 14 Шун нан, 
Бень я мин су гыш чы ла ры өй лә ре нә әй лә неп кай т кач, Ги лы гад Яве ше кыз ла рын 
алар га ха тын лык ка бир де ләр. Әм ма кыз лар бар сы на да җит мә де.

15 Бень я мин ыру гын ха лык бик кыз ган ды, чөн ки Раб бы ис ра и ли ләр не бер ыруг-
ла рын нан мәх рүм ит кән иде. 16 Ис ра ил хал кы ның өл кән нә ре уй га кал ды:

– Исән кал ган су гыш чы лар га кай дан ха тын та бар га? Бень я мин ыру гы ха тын-
на ры кы ры лып бет те бит! 17 Ис ра ил нең бер ыру гы шу лай эз сез югал ма сын өчен, 
беньминнәрнең би лә мә җир лә ре исән кал ган Бень я мин угыл ла ры на кал сын. 
18 Лә кин без алар га ха тын лык ка кыз ла ры быз ны би рә ал мый быз, чөн ки Ис ра ил 
угыл ла ры: «Кы зын Бень я мин ыру гы еге те нә ки яү гә бир гән ке ше гә кар гыш төш-
сен!» – дип ант ит те ләр.

19 – Ме нә, Бәйт-Элдән төнь як та, Бәйт-Элдән Шә кем гә ба ра тор ган юл дан көн-
чы гыш та һәм Ле бо на дан көнь як та рак ур наш кан Ши лоһ та елның-елында Раб бы 
бәй рә ме оеш ты ры ла, – ди де алар, ис лә ре нә тө ше реп, 20 ә Бень я мин угыл ла ры на 
әйт те ләр: – Шун да ба ры гыз да йө зем бак ча ла рын да по сып то ры гыз. 21 Кыз лар 
әйлән-бәйлән уй ный баш ла гач, йө ге реп чы гы гыз да, һәр кай сы гыз үзе нә бер кыз ны 
эләк те реп, Бень я мин җи ре нә алып кай ты гыз. 22 Ата ла ры яки ир ту ган на ры сез гә 
дәгъ ва бе лән ки лә кал са, без алар га: «Зин һар, кыз ла ры гыз ны кал ды рыр га рөх сәт 
ите гез! Чөн ки су гыш кы рын да егет ләр нең һәр кай сын ха тын лы итә ал ма дык. Ә 
ин де кыз ла ры гыз ны сез үз кул ла ры гыз бе лән бир мә гәч, бу эш тә сез нең га е бе гез 
юк», – дип әй тер без.
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23 Бень я мин угыл ла ры шу лай эш лә де ләр дә: әйлән-бәйлән уй нап йөр гән кыз лар 
ара сын нан һәр кай сы үзе нә ха тын лык ка бер сен алып кач ты. Ан на ры алар, би лә мә 
җир лә ре нә әй лә неп кай тып, шәһәр-авылларын яңа дан тө зе де ләр һәм шун да яшәп 
кит те ләр.

24 Ис ра и ли ләр дә өй лә ре нә та ра лыш ты, алар ның һәр кай сы үз ыру гы на, үз нә се-
ле нә әй лә неп кайт ты – ба ры сы да үз лә ре нең би лә мә җир лә ре нә та ра лыш ты.

25 Ул за ман нар да Ис ра ил илен дә әле пат ша лар бул мый ча, һәр кем үзе ки рәк тап-
кан ча га мәл кы ла иде.
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1 1 сИс ра ил иле бе лән хө кем че ләр ида рә ит кән көн нәр дә җир гә кыт лык кил де. 
Шул сә бәп ле сЯһү дә Бәйт-Лехеменнән бер ке ше, ха ты ны бе лән ике уг лын ияр-

теп, яшәр гә дип сМә аб җи ре нә кү че неп кит те. 2 Әле ге ке ше нең исе ме – Әли мә лик, 
ха ты ны ны кы – На го мия, ә угыл ла ры ны кы Мах лон вә Ки ль йон иде; алар Яһү дә 
Бәйт-Лехемендә яшәү че Эф рат ка би лә сен нән иде ләр. Шу лай итеп алар, Мә аб җи-
ре нә кү че неп ки леп, шун да яшәп кал ды лар. 3 Бер ва кыт, На го ми я нең ире Әли мә лик 
ва фат бу лып, На го мия ике уг лы бе лән бе рь ял гы зы кал ды. 4 Угыл ла ры үз лә ре нә ха-
тын лык ка Мә аб кыз ла рын ал ды лар; алар ның бер се – Өр пә, икен че се Рут исем ле 
иде. Ун ел ча ма сы го мер ки чер гәч, 5 На го ми я нең угыл ла ры да үлеп кит те; үзе нең 
ирен, ике уг лын югалт кан нан соң, ул бө тен ләй ял гы зы кал ды.

6 сРаб бы ның, Үз хал кын кай гыр тып, ба су лар да зур уңыш үс те рү ен ишет кән нән 
соң, На го мия үзе нең ки лен нә ре бе лән бер гә Мә аб җи рен нән ту ган иле нә кай тыр га 
ка рар кыл ды. 7 Яшә гән җир лә рен нән куз га лып, алар Яһү дә та ра фы на юл тот ты лар. 
Кай тып бар ган да, 8 На го мия үзе нең ки лен нә ре нә:

– Ба ры гыз, ике гез дә әни лә ре гез йор ты на ки ре кай ты гыз. Раб бы сез не рәх мә-
тен нән таш ла ма сын, сез мәр хүм ир лә ре гез гә һәм ми ңа бик иге лек ле бул ды гыз. 
9 Раб бы ку шып, сез нең һәр ике гез гә, үз ти ңе гез не та бып, ти гез тор мыш ко рыр га 
яз сын! – дип, ки лен нә рен үп те.

10 Әм ма алар, бу сүз ләр не ише теп:
– Юк, без си нең бе лән хал кың яны на ба ра быз, – дип елар га то тын ды лар.
11 На го мия исә алар га:
– Ба ла кай ла рым, үз өе гез гә кай ты гыз, ни гә сез гә ми нем бе лән ба рыр га? Сез гә 

ир бу лыр дай егет ләр ту ды ра сым юк бит ин де ми нем. 12 Ба ры гыз, кыз ла рым, өе гез-
гә ки ре кай ты гыз. Ир бе лән яшәр гә соң ин де ми ңа. Әгәр дә мин: «Ал да әле өмет 
бар!» – дип әй тә кал сам һәм, бү ген ге төн не ир-ат бе лән уз ды рып, сез гә тә га ен лә гән 
ир ба ла лар ту дыр сам да, 13 алар ның үсеп буй га җи тү лә рен ни чек кө теп тор мак ки-
рәк?! Юк, кыз ла рым, бу мөм кин хәл тү гел. Ми нем хәс рә тем сез не кен нән ачы рак, 
чөн ки ми ңа Раб бы кар гы шы төш те.

14 Әле ге сүз ләр дән соң ки лен нә ре ка бат кыч кы рып елар га то тын ды лар. Ан на ры 
Өр пә ди гә не кай на на сын үп те дә хуш ла шып ки теп бар ды. Рут исә, кай на на сы на 
са ры лып, аның янын да кал ды.

15 На го мия Рут ка:
– Әнә, ки лен дә шең ту ган ка ве ме нә, үз илаһ ла ры на әй лә неп кай тыр га бул ды, 

син дә шу лай эш лә, – ди де.
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16 Әм ма Рут аңа:
«Берь ял гы зың ны кал ды рып ки тәр гә үгет лә мә ми не, – ди де. –
Син кая бар саң, мин дә шун да ба рыр мын,
кай да яшә сәң, шун да яшәр мен,
си нең хал кың – ми нем хал кым,
си нең сАл лаң ми нем Ал лам бу лыр!

17 Ва фа тың кай да бул са, мин дә шун да үләр мен,
ми не дә шун да җир ләр ләр.
Раб бы ми ңа нин ди ге нә җә за лар җи бәр сә дә,
ми не син нән ба ры әҗәл ге нә ае рыр».

18 На го мия, ки ле не нең үз ди гә нен дә нык то ру ын кү реп, аны үгет ләү дән тук та ды.
19 Бәйт-Лехемгә ки леп җит кән че, алар шу лай бер гә ләп юл ла рын дә вам ит те ләр. 

Бәйт-Лехемгә аяк бас кач, алар ны кү реп, бө тен шә һәр хә рә кәт кә кил де, һәм мә се 
бер-берсеннән: «На го ми я ме соң бу?» – дип со ра ша баш ла ды.

20 На го мия шә һәр хал кы на бо лай дип бел дер де:
– Ми ңа На го мия дип тү гел, Ма ра дип дәш сә гез, дө рес рәк бу лыр*, чөн ки Код-

рәт ия се ми не зур хәс рәт кә сал ды. 21 Мин мон нан күп ме мал-мөлкәт бе лән чы гып 
кит кән идем, Раб бы исә ми не би ре гә буш кул бе лән кай тар ды. Раб бы шу ның ка-
дәр хәс рәт ләр җи бәр гәч, Код рәт ия се бә хет сез лек кә ду чар ит кәч, ни чек итеп ми ңа 
На го мия дип дәш мәк ки рәк?!

22 Шул рә веш ле, На го мия үзе нең ки ле не – Мә аб җи рен нән кил гән мә а би Рут 
бе лән Бәйт-Лехемгә әй лә неп кайт ты. Алар би ре гә ар па ура гы на тө шәр ал дын нан 
кай тып җит те ләр.

2 1 Би ре дә На го ми я нең мәр хүм ире нә ту ган ти еш ле, чы гы шы бе лән Әли мә лик 
нә се лен нән бул ган Бо газ исем ле мог тә бәр бер ке ше яши иде.

2 Бер ва кыт мә а би Рут На го ми я дән:
– Ба су га ба рып, бе рәр мәр хә мәт ле бән дә ар тын нан ба шак җы еп кай тыр га ярый-

мы? – дип со ра ды.
Кай на на сы аңа:
– Бар, кы зым, – ди де.
3 Рут, ба су га чы гып, урак чы лар дан соң ко е лып кал ган ба шак лар ны җы яр га то-

тын ды. Ба су ның бу өле ше мәр хүм Әли мә лик нә се лен нән бул ган Бо газ ны кы иде.
4 Бер ва кыт ба су га Бәйт-Лехемнән Бо газ үзе дә кил де һәм урак чы ла ры на:
– Раб бы сез нең бе лән бул сын! – дип, сә ла мен күн дер де.
Урак чы ла ры исә аңа:
– Раб бы си не мө ба рәк кыл сын! – дип җа вап кай тар ды.
5 Шун да Бо газ урак чы лар га күз-колак бу лыр га ти еш ле хез мәт че сен нән:
– Бу яшь ха тын кем не ке? – дип со ра ды.

* 1:20 На го мия исе ме нең мәгъ нә се: «ягым лы, кү ңел гә хуш». Ма ра исе ме нең мәгъ нә се: «ачы, 
ая ныч лы, авыр яз мыш лы». 
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6 Хез мәт че се аңа:
– На го мия бе лән бер гә Мә аб җи рен нән кай т кан мә а би ха тын ул, – ди де. 7 – 

Урак чы лар дан соң көл тә ләр ара сын да кал ган ба шак лар ны җы яр га рөх сәт со ра ган 
иде. Ир тә дән бир ле ба шак җыя ме нә, ча тыр га кер ми дә ди яр лек.

8 Бо газ Рут ка әйт те:
– Ме нә нәр сә, кы зым, би ре дән ки теп, баш ка лар ба су ын нан ба шак җы еп мә-

шә кать лән мә, гел шу шын да, ми нем хез мәт че хатын-кызларым янын да бул; 9 алар 
кай сы ба су да ур са лар, алар ар тын нан җы еп йөр. Мин хез мәт че лә ре мә си не бор-
чы мас ка бо е рыр мын. Су сый кал саң, хез мәт че лә рем ту тыр ган чүл мәк ләр дән эчеп, 
су сы ның ны ба сар сың, – ди де.

10 Бу сүз ләр не ишет кәч, Рут, ба шын җир гә иеп, Бо газ дан со ра ды:
– Ни өчен син ми ңа ка ра та шу лай иге лек ле сең? Чит ке ше бу лу ым ны бе лә то рып, 

ни гә ми не шу лай үз итә сең?
11 – Ирең не җир лә гән нән соң, кай на наң өчен си нең ни-нәрсәләр эш лә вең, ата-

анаңны, ту ган илең не кал ды рып, мо ңар чы си ңа та ныш бул ма ган ха лык ара сы на ки-
леп ке рү ең ми ңа бик ях шы мәгъ лүм, – дип җа вап бир де Бо газ. 12 – Кыл ган иге ле гең 
өчен, Раб бы си ңа ях шы лык бе лән җа вап кай тар сын! Раб бы ның, Ис ра ил Ал ла сы ның 
шәф кать ка на ты ас ты на сы е ныр га дип кил гә нең өчен, Раб бы си не Үзе бү ләк лә сен!

13 – Иге ле гең нән таш ла ма саң иде, әфән дем! – ди де аның бу сүз лә ре нә кар шы 
Рут. – Мин ко лың ны ты ныч лан дыр дың, хез мәт че лә рең дә рә җә се нә дә ла ек бул-
ма ган ха тын ны кү ңел гә хуш сүз лә рең бе лән юат тың.

14 Төш ва кы тын да Бо газ Рут ка:
– Би ре кил, ри зык тан авыз ит, ик мә гең не шә раб сер кә се нә ма нып аша, – ди де.
Рут урак чы лар яны на ки леп утыр ды, Бо газ бир гән кыз дыр ган ор лык ны ашый 

баш ла ды; та ма гы туй ган нан соң да, әле аның ри зы гы кал ды. 15-16 Ан на ры ул, то рып, 
та гын ба шак җы яр га то тын ды. Бо газ үзе нең хез мәт че лә ре нә:

– Көл тә ләр ара сын да ко е лып кал ган ба шак лар ны да җый сын, кы ер сыт ма гыз аны, 
хәт та көл тә гез дән дә учма-учма өлеш чы га ры гыз, җый сын, сүз әй т мә гез аңа, – ди де.

17 Шул рә веш ле, Рут кич кә хәт ле ба су да ба шак җый ды, ан на ры аны сугып 
җилгәрде. Бө те не се бер эфа* ча ма сы ар па чык ты. 18 Шун нан соң ул шә һәр гә кайт-
ты һәм җый ган аш лы гын кай на на сы на күр сәт те. Ан на ры төш ва кы тын да үзен нән 
ар тып кал ган ри зык ны кай на на сы на суз ды.

19 Кай на на сы аңар дан:
– Син бү ген кай да эш лә дең, ар па ны кай дан җый дың? – дип со ра ды. – Си ңа 

иге лек күр сәт кән ке ше гә Ал ла һы ның рәх мә те яу сын!
Рут аңа Бо газ исем ле ке ше нең ба су ын да эш лә гә нен әйт те.
20 Шун да На го мия үзе нең ки ле не нә:
– Раб бы аны фа ти ха ла сын! Ул те ре бән дә ләр гә дә, үле ләр гә дә мәр хә мәт ле! Бо-

газ – без нең якын кар дә ше без, без гә ту ган ти еш ле ке ше*, – ди де.

* 2:17 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 2:20 Яһү ди ләр дә ге га дәт бу ен ча, ту ган нар дөнь я лык та бер-берсен кай гыр тып яшәр гә һәм 
мәр хүм кар дәш лә ре ал дын да да үз лә ре нең бу рыч ла рын оныт мас ка ти еш бул ган нар. 
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21 Мә а би Рут аңа әйт те:
– Ул хәт та ми ңа: «Урак өс те бет кән че, ми нем хез мәт че лә рем янын да бул», – ди де.
22 На го мия:
– Аның хез мәт че лә ре бе лән эш лә вең бик әй бәт, кы зым, – ди де. – Баш ка ба су да 

си ңа кы ен бу лыр, рән җе тү лә ре бар.
23 Бо газ ның хез мәт че хатын-кызлары ар па вә бо дай ны урып бе тер гән че, Рут әнә 

шу лай алар янын да ба шак җый ды, яшә вен исә кай на на сы бе лән яшә де.

3 1 Бер көн не кай на на сы На го мия аңа:
– Кы зым, бәл ки, си ңа яшәр өчен уңай лы рак урын та бар га, тор мы шың ны җай га 

са лыр га дыр? – ди де. – 2 Си нең бе лән бер гә эш лә гән хез мәт че хатын-кызларның 
ху җа ла ры, без гә ту ган ти еш ле Бо газ, бү ген төн лә ын дыр да ар па җил гә рә. 3 Син 
юын-төзәтен, хуш буй сөр тен дә, ке ше лек кә ди гән ки ем нә рең не ки еп, ын дыр та ба-
гы на бар, әм ма, Бо газ ашап-эчкәнче, аның кү зе нә ча лын ма. 4 Ул йок лар га җы ен гач, 
аның кай ти рә гә ят ка нын ча ма лап кал да, йо кы га ки тү е нә, өс тен дә ге җәй мә сен 
ачып, аяк очы на ке реп ят. Ан на ры ни эш ләр гә икә нен ул си ңа үзе әй тер.

5 Кай на на сы на Рут:
– Мин ба ры сын да син куш кан ча эш ләр мен, – ди де.
6 Шун нан ул ын дыр та ба гы на юнәл де һәм ба ры сын да кай на на сы куш кан ча эш-

лә де. 7 Ашап-эчеп кү ңе ле хуш лан ган нан соң, Бо газ эс керт тө бе нә ба рып йок лар га 
ят ты. Рут исә, ак рын гы на ки леп, аның аяк очын да гы җәй мә сен кү тәр де дә шун да 
ке реп ят ты. 8 Төн ур та сын да Бо газ сис кә неп уя нып кит те һәм аяк очын да ят кан 
ха тын ны абай лап ал ды.

9 – Син кем? – дип со ра ды ха тын нан Бо газ.
– Си нең ко лың Рут, – дип җа вап ла ды ха тын. – Ко лың ны шәф кать ка на тың ас-

ты на ал саң чы. Син ми ңа ту ган ти еш ле ке ше бит.
10 – Раб бы си ңа фа ти ха сын күн дер сен, кы зым! – ди де Бо газ. – Син үзе ңә ни бай, 

ни яр лы яшь кияү эз ләп кит мә гән сең – кыл ган га мәл лә рең нең иң ях шы сы дыр 
бу. 11 Мон нан ары, кы зым, бер нәр сә дән дә ку рык ма, те ләк лә рең нең һәм мә сен 
дә үтәр мен, чөн ки си нең ин саф лы ха тын бу лу ың ны бө тен шә һәр хал кы бе лә. 
12 Сү зең хак тыр: мин си ңа ту ган ти еш ле мен, әм ма си нең мин нән дә якын рак 
та гын бер ту га ның бар. 13 Бу төн гә би ре дә кал, ә ир тә гә, әгәр ул ту га ның си нең 
як лау чың бу лыр га те лә сә, бик ях шы, аның яны на ба рыр сың, әгәр ин де те лә мә-
сә, як лау чың мин бу лыр мын – Раб бы мо ңа Үзе ша һит тыр! Ә хә зер таң га ка дәр 
шу шын да йок ла.

14 Шу лай итеп, Рут бу төн не Бо газ ның аяк очын да йок ла ды, ә ир тә ге сен таң 
беленер-беленмәстә то рып бас ты. Бо газ: «Ын дыр та ба гы на хатын-кыз кил гән не 
бе рәү дә бел мә сә иде», – дип уй лап, 15 Рут ка:

– Алъяпкычыңны то тып тор, – ди де дә Рут ның алъ яп кы чы на ал ты үл чәм* ар па 
сал ды, ан на ры шә һәр гә кай тып кит те. 16 Ә Рут үзе нең кай на на сы яны на юл ал ды.

* 3:15 ...алтыүлчәм...– 20 кг. 
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– Йә, нәр сә, кы зым? – дип со ра ды На го мия аңар дан.
Рут аңа Бо газ ның ни ләр эш лә вен сөй ләп бир де 17 һәм, әйт кән нә ре нә өс тәп, 

бо лай ди де:
– Ме нә бу ал ты үл чәм ар па ны ул ми ңа: «Кай на наң яны на буш кул бе лән кайт-

ма», – дип бир де.
18 Кай на на сы аңа:
– Кы зым, эш нең нәр сә бе лән бе тә сен са быр гы на көт, чөн ки Бо газ әй т кән сү зен 

кө нен дә үтә ми чә ты ныч ла на ал мый тор ган ке ше, – ди де.

4 1 Ын дыр дан кай ту га, Бо газ сшә һәр кап ка сы тө бе нә чы гып утыр ды. Нәкъ шул 
ва кыт ны аның ту ры сын нан бая ис кә ал ган ту га ны ның үтеп ба ру ын күр де.

– Би ре ки леп утыр әле, – дип ча кыр ды аны Бо газ.
Те ге ки леп утыр ды.
2 Бо газ, шә һәр сөл кән нә рен нән ун ке ше не ча кыр ды да: «Би ре узы гыз», – дип, 

янә шә дән урын күр сәт те. Өл кән нәр утыр ды лар. 3 Шун нан Бо газ, ту га ны на ка рап, 
бо лай дип сү зен баш ла ды:

– Мә аб як ла рын нан әй лә неп кай т кан На го мия без нең мәр хүм ир кар дә ше без 
Әли мә лик мил кен дә ге ба су ның бер өле шен са тар га уй лый. 4 Си ңа шу шы хә бәр не 
җит ке рер гә бул дым. Би ре дә уты ру чы лар һәм өл кән нәр ал дын да си ңа әй тә се сү зем 
шул: ба су ны са тып алыр га ри за сың мы? Әгәр ри за икән сең – ал, ин де те лә ми сең 
икән – җа ва бың ны әйт. Ми ңа мо ны бе леп то ру ки рәк, чөн ки син нән баш ка ба су ны 
үзе нә алыр дай ке ше юк; ин де син баш тарт саң, ми ңа уй лар га ка ла.

Бо газ ның кар дә ше са тып алыр га бул ды. 5 Шун нан Бо газ аңа:
– На го ми я нең ба су ын ал ган оч рак та, син аның ки ле нен, тол ха тын мә а би Рут ны 

ха тын лык ка алыр га мәҗ бүр сең – әле ге би лә мә аның мәр хүм ире нең гаи лә сен дә 
ка лыр га ти еш, – ди де.

6 Бо газ ның ту га ны исә бу сүз ләр гә кар шы бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Әле ге ба су өчен йо лым тү ләп, үз мөл кә те мә зы ян ки те рер хә лем юк; шу лай 

бул гач, ба су ны син үзе ңә ал.
7 Әүвә ле Ис ра ил җи рен дә йо лым тү ләү, ал ма шу ке бек эш ләр не рас лау өчен, 

мон дый га дәт бул ган: ике як ның бер се, аяк ки е мен са лып, икен че се нә бир гән, һәм 
Ис ра ил дә бу – та нык лау чы дә лил са нал ган.

8 Шун да те ге ту га ны Бо газ га:
– Син са тып ал аны, – дип, аяк ки е мен сал ды да аңа тот тыр ды.
9 Ан на ры Бо газ, өл кән нәр гә һәм җы ел ган ха лык ка мө рә җә гать итеп:
– Сез хә зер һәм мә гез дә мәр хүм ту га ным Әли мә лик һәм аның угыл ла ры Ки ль йон 

бе лән Мах лон өле шен На го ми я дән ка бул итеп алу ым ның ша һит ла ры бул ды гыз. 
10 Шу лай ук Мах лон ның тол ха ты ны мә а би Рут ны да мин үзе мә ха тын лык ка алам, 
чөн ки әле ге би лә мә аның мәр хүм ире нең гаи лә сен дә ка лыр га, аның исе ме кар-
дәш лә ре ара сын да һәм ту ган шә һә рен дә эз сез югал мас ка ти еш. Сез бү ген шу ның 
ша һит ла ры бул ды гыз, – ди де.

11-12 Кап ка янын да гы бар ча ха лык һәм өл кән нәр һәм мә се шун да:
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– Ба ры быз да ша һит! Раб бы си нең йор ты ңа аяк бас кан ха тын га да, Ис ра ил 
йор тын кор ган Ра хи лә бе лән Ли я гә* бир гән ке бек, күр кәм хо лык на сыйп ит сен; 
Эф ра та да гы мөл кә тең һа ман ар та тор сын, Бәйт-Лехемдә исе мең дан га кү мел сен, 
Хо дай Тә га лә си ңа шу шы яшь ха тын ка ры нын нан би рә се ба ла лар ар кы лы си нең 
нә се лең дә, Та мар ның Яһү дә дән тап кан уг лы Пе рес нә се ле сы ман, көч ле вә ку әт ле 
бул сын! – дип те ләк те лә де ләр.

13 Бо газ шун нан соң Рут ны үз өе нә ал ды, һәм ул аның ха ты ны бул ды. Бо газ аның 
бе лән йок ла ды, һәм Раб бы ның рәх мә те бе лән Рут авыр га уз ды, ва кы ты җит кәч, 
угыл тап ты. 14 Ки ле не ба ла ту дыр ган нан соң, бар ча хатын-кыз На го ми я гә:

– Шө кер, Раб бы си не онык сыз кал дыр ма ды! Ис ра ил җи рен дә бу ба ла ның исе-
ме дан га кү мел сен! 15 Кар тай мыш кө нең дә ул си нең шат лы гың һәм ту ен ды ру чың 
бу лыр, чөн ки аны их лас кү ңел дән си не ярат кан, си ңа җи де уг лың нан да ар тык 
кадер-хөрмәт күр сәт кән ки ле нең тап ты! – дип әй тә тор ган бул ды.

16 На го мия, са бый ны ку лы на алып, күк рә ге нә кыс ты, әнә шу лай аның карау-
чысы-багучысы бу лып кит те.

17 Күр ше ха тын нар: «На го ми я нең уг лы ту ды!» – дип әй тә иде ләр һәм үз лә ре үк 
ба ла га Обид дип исем куш ты лар. Обид – Ишай ның, ә Ишай – Да выт ның ата сы 
бу ла дыр.

18 Пересларның нә сел шә җә рә се ме нә шу шы рә веш ле: Перестан – Хес рон, 
19 Хес рон нан – Рам, Рам нан – Ам ми на даб, 20 Ам ми на даб тан – Нах шон, Нахшон-
нан – Сал мон, 21 Сал мон нан – Бо газ, Бо газ дан – Обид, 22 ә Обидтән Ишай туа; 
Ишай ның уг лы исә – Да выт.

* 4:11 Рахилә,Лия– Ис ра ил нең нә сел ба шы бул ган Ягъ куб ның ха тын на ры. 
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Пат ша лар 
(бе рен че ки тап)
ЭлканагаиләсеШилоһкаласында

1 1 Тау лы Эф ра им өл кә сен дә ге Раматаим-Сопим шә һә рен дә Эл ка на исем ле бер 
ке ше яши иде. Әле ге эф ра ти Эл ка на – Еру хам уг лы, Еру хам – Эли һу, Эли һу – 

То ху, ә То ху исә Суф уг лы иде. 2 Эл ка на ның Хөн нә һәм Пе нин нә исем ле ике ха ты-
ны бар иде. Пе нин нә нең ба ла ла ры бу лып, Хөн нә нең исә ба ла ла ры юк иде. 3 Һәр 
ел ның ти еш ле көн нә рен дә Күк ләр Ху җа сы сРаб бы га сәҗ дә кы лып кор бан ча лыр 
өчен, Эл ка на үз шә һә рен нән Ши лоһ ка ба ра тор ган иде; Ши лоһ та Раб бы сру ха ни-
ла ры ва зи фа сын Эли нең ике уг лы – Хөп ни бе лән Пин хәс баш ка ра иде. 4-5 Кор бан 
ча ла тор ган көн не Эл ка на үзе нең ха ты ны Пе нин нә гә, аның бар ча ул-кызларына 
үз өлеш лә рен, Хөн нә гә исә, гәр чә Раб бы аның ка ры нын кы сыр кыл са да, үзе нә 
бер ае рым өлеш би рә, чөн ки Эл ка на аны яра та рак тө шә иде. 6 Раб бы Хөн нә не ана 
бу лу бә хе тен нән мәх рүм ит кән гә кү рә, Пе нин нә, көн дә ше нең кә е фен бо зып, аны 
гел рән җе теп то ра иде. 7 Елның-елында, сРаб бы йор ты на бар ган са ен, әнә шун дый 
хәл ка бат ла на иде: Пе нин нә көн дә ше Хөн нә нең кә е фен бо за да, те ге се күз яшь лә ре 
түгә-түгә тә мам та мак тан яза иде. 8 Шу лай бер ва кыт ире Эл ка на аңа:

– Хөн нә! Ни гә елый сың син, ник та ма гы ңа аша мый сың, ни дән йө рә гең сык рый 
си нең? Си нең өчен ун угыл дан да ях шы рак тү гел ме ни мин?! – ди де.

Хөннәнеңдогасы
9 Бер көн не, Ши лоһ та ашап-эчкәннән соң, Хөн нә утыр ган уры нын нан то рып 

кит те. Ру ха ни Эли бу ва кыт ны Раб бы йор ты ның ишек тө бен дә ге утыр гыч та уты ра 
иде. 10-11 Кү ңе лен кай гы бас кан Хөн нә, ачы күз яшь лә рен түгә-түгә Раб бы га до га 
кы лып, нә зе рен әйт те:

– И Күк ләр Ху җа сы Раб бы! – ди де ул. – Ко лың ның өз гә лә нү е нә күз сал саң иде 
дә, шул ко лың ны оныт мый ча исе ңә тө ше реп, аңа ир җе не сен нән бер ба ла на сыйп 
ит сәң иде! Мин аны, ба шын да гы чә че нә пә ке дә ти дер т ми чә*, го мер лек кә Раб бы га 
тап шы рыр идем!

12 Хөн нә Раб бы га озак лап до га кыл ды; Эли исә, ха тын ның ирен нә рен нән кү зен 
ал мый ча, аңа ка рап то ру ын да бул ды. 13 Кү ңе лен нән ге нә до га кыл ган га, Хөн нә нең 

* 1:10-11 Яһү ди ләр дә Ал ла һы Тә га лә гә хез мәт итәр гә ант ит кән ке ше ләр (нә зир ләр) чәч-
лә рен кыр ма ган нар, йө зем җи ме шен ашау дан һәм шә раб эчү дән ты ел ган нар (ка ра гыз: 
«Сан нар», 6:5-8). 
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ирен нә ре кый мыл дый, ә тавыш-тыны ише тел ми иде; шул сә бәп ле Эли гә ул исе рек 
ха тын ке бек кү рен де.

14 – Күп ме исе реп йө рер гә мөм кин? Эч кән шә ра бың нан ай ны ин де! – дип дәш те 
аңа Эли.

15 – Юк, әфән дем, – дип җа вап бир де Хөн нә, – җа ны әр не гән бер ха тын мин; 
шә раб та, сы ра да эч мә дем, Раб бым кар шын да кү ңел бу ша ту ым гы на. 16 Ко лың ны 
аз гын ха тын га са на ма, авыр кай гым ны һәм олы хәс рә тем не бел де рү ем бу.

17 – Юлың имин бул сын, – ди де аңа Эли. – сИс ра ил сАл ла сы си нең го зе рең не 
үтәр, со ра га ның ны би рер.

18 – Си нең кү ңе ле ңә мин ко лың хуш кил сәм иде! – дип, Хөн нә үз юлы бе лән 
ки теп бар ды; шун нан та ма гы на да ашый баш ла ды; аның йө зе ин де әү вәл ге чә кай-
гы лы тү гел иде. 19 Икен че көн не алар, таң нан то рып, Раб бы га баш игән нән соң, 
Ра маһ ка юл ал ды лар һәм шул көн не үк өй лә ре нә кай тып җит те ләр.

ШемуилнеңтууыһәмРаббыгабагышлануы

Ха ты ны Хөн нә бе лән Эл ка на якын лык кыл ды, һәм Раб бы Хөн нә не исе нә тө шер-
де. 20 Бер ка дәр ва кыт үт кән нән соң, Хөн нә авыр га кал ды һәм ир ба ла тап ты, «Мин 
аны Раб бы дан со рап ал дым» дип, ул аңа Ше му ил* дип исем куш ты.

21 Көн нәр дән бер көн не Эл ка на һәр ел да гы ча, Раб бы га ба гыш лап кор бан ки те рү 
йо ла сын һәм әй т кән нә зер лә рен үтәү өчен, гаи лә се бе лән бер гә та гын Ши лоһ ка 
кит те. 22 Ха ты ны Хөн нә исә бар ма ды.

– Ба ла күк рәк тән ае рыл гач, мин аны Раб бы хо зу ры на үзем ил тер мен, һәм ул 
бө тен ләй гә шун да ка лыр, – ди де ул ире нә.

23 – Үзең те лә гән чә эш лә, – ди де аңа ире Эл ка на, – ба ла күк рәк тән ае рыл ган чы, 
өй дә кал, һәм Раб бы Үзе нең сү зен* тор мыш ка ашыр сын!

Уг лы күк рәк тән ае рыл ган чы, Хөн нә, өй дә ка лып, ба ла ны бак ты.
24 Ба ла имү дән тук та ган нан соң, Хөн нә, уг лын ияр теп, үзе бе лән өч яшь лек бо-

зау*, бер эфа* он, бер тур сык шә раб ал ды да Ши лоһ ка, Раб бы йор ты на кил де; бу 
ва кыт та ба ла әле са бый гы на иде. 25 Бо зау ны чал гач, Хөн нә бе лән Эл ка на, ба ла ны 
алып, Эли кар шы на кил де ләр.

26 – И әфән дем! Имин лек те лим си ңа! – ди де Хөн нә. – Кай чан дыр шу шын да, 
си нең яның да, Раб бы га до га кы лып тор ган ха тын мин. 27 Шу шы ба ла ха кын да иде 
до га ла рым, ин де Раб бы те лә гем не үтә де – со ра га ным ны бир де. 28 Хә зер ме нә мин 
аны го ме ре бу е на Раб бы га, Аңа хез мәт итәр өчен тап шы рам.

Ан на ры алар Раб бы га сәҗ дә кыл ды лар.

* 1:20 Шемуил– яһүд чә «Ал ла һы дан со рап алын ган» яки «Ал ла һы исе ме» мәгъ нә сен дә. 
* 1:23 ...Үзенеңсүзен...– Ка ра гыз 17 нче аять не. 
* 1:24 ...өчяшьлекбозау...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә исә: өч бо зау. 
* 1:24 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 



388

I Пат ша лар 2

Хөннәнеңмәдхиясе

2 1 Хөн нә до га кы лу ын да бул ды, ә до га сы аның мон дый иде:

«Раб бым аша йө рә ге мә чик сез шат лык иң де,
Ал ла һы ми ңа нык лык бир де.
Дош ман на рым нан каһ ка һә илә кө ләм мин,
чөн ки Си нең кот ка ру ы ңа ку а нам.

2 Раб бы дан из ге рәк бү тән бе рәү юк тыр,
чөн ки Си нең ке бек һич кем бул мас.
Ал ла быз дан баш ка сы е ныр уры ны быз да юк тыр.

3 Һа ва лы әң гә мә ләр ку ер т ма гыз,
дор фа сүз лә ре гез эче гез дә кал сын,
чөн ки Раб бы бар нәр сә дән дә хә бәр дар Ал ла һы,
Ул бар лык эш-гамәлләрне үл чәү гә са ла.

4 Ба һа дир ның угы сы на,
ә бе те реш кән бер адәм нән гай рәт та шый.

5 Бе рәү әү вәл тук бул са да,
бү ген әнә ик мәк ха кы на маң гай ти ре тү гә,
ә та ма гы ач бул га ны сый-хөрмәттә йө зә.
Ка ры ны кы сыр җи де тап кыр ба ла тап ты,
күп ба ла лы әнә япа-ялгыз бү ген!

6 Раб бы – го мер ки сү че дә,
тор мыш бү ләк итү че дә.
сҮле ләр ай ма гы на оза ту чы – Ул,
кү тә реп тор гы зу чы да – Ул.

7 Хә ер че дә ясый Ул без дән,
бай лык ка да кү мә,
тү бән дә тө ше рә,
юга ры да чөя.

8 Мес кен бән дә не Ул – ту зан ара сын нан,
фәкыйрь-юксылны көл-туфрактан кү тә реп тор гы за.
Тү рә ләр ара сы на утыр тып,
ми рас итеп дан лы урын би рә алар га.
Җир нең ни ге зе Раб бы ны кы дыр,
дөнь я ны Ул шул ни гез гә ур наш тыр ган.

9 Үзе нә ту г ры лар ның һәр ады мын Ул дө рес юл да то та,
явыз лар ны исә ка раң гы лык йо та чак.
Чөн ки адәм дә ге нык лык аның көч-гайрәтендә тү гел.

10 Үз дош ман на рын Раб бы тар-мар итә,
алар га күк ләр күк рә теп ябы ры ла.



389

I Пат ша лар 2

Раб бы бө тен дөнь я ны хө кем итә чәк.
Үзе куй ган пат ша га нык лык би рү че Ул,
Үзе их ты яр кыл ган* пат ша га код рәт би рү че».

11 Эл ка на Ра маһ ка, өе нә кай тып кит те. Ба ла исә ру ха ни Эли янын да Раб бы га 
хез мәт итү өчен кал ды.

Элинеңугыллары.Шемуилнеңхезмәтитәбашлавы
12 Эли нең угыл ла ры юнь сез ке ше ләр бу лып чык ты: алар Раб бы ны сан ла ма ды, 

13-14 ру ха ни лар ның ха лык ал дын да гы бу рыч ла рын бар дип тә бел мә де. Кем дә бул са 
кор бан лык итен пе ше рә баш ла са, ру ха ни ның яшүс мер хез мәт че се чә неч ке сен то-
тып ки лер иде дә чә неч ке се бе лән ка зан яи сә кәс т рүл, та ба яки чүл мәк эче нә ке реп 
ки тәр, һәм чә неч ке гә ни эләк сә, ру ха ни шу ны үзе нә алыр иде. Ши лоһ ка кил гән 
һәр бер ис ра и ли бе лән алар шун дый эш кы лыр лар иде. 15 Эч мае ян ды рыл мас бо-
рын, ру ха ни ның яшүс мер хез мәт че се, кор бан чал ган ке ше яны на ки леп:

– Ру ха ни га кыз ды рыр өчен ит бир! Пеш кән ит не ал мас ул, син аңа ит нең чи ен 
бир, – дип әй тер иде.

16 Кем дә бул са аңа:
– Баш та эч мае ян ды рыл сын, ан на ры җа ның те лә гән чә алыр сың, – дия кал са, 

ру ха ни хез мәт че се:
– Юк, хә зер үк бир, юк са ба ры бер та лап алам! – дип әй тер иде.
17 Әле ге егет ләр нең Раб бы кар шын да сгө наһ ла ры ис кит кеч зур иде, чөн ки Раб-

бы га ки те рел гән кор бан нар га алар мыс кыл лап ка ра ды лар.
18 Үс мер ба ла Ше му ил исә, өс те нә җи тен сэфод ки еп, Раб бы га хез мәт итү ен дә 

бул ды. 19 Ән кә се, ире бе лән кор бан ки те рер гә кил гән дә, аңа ел да та ман лап өс ке 
ки ем дә хәс тәр ләп ки лә иде. 20 Эл ка на бе лән аның ха ты ны на фа ти ха сын күн де-
реп, Эли:

– Раб бы га тап шы рыл ган әле ге уг лың уры ны на Раб бы си ңа шу шы ха ты ның нан 
та гын да ба ла лар бир сен, – дия тор ган иде. Ан на ры Эл ка на бе лән Хөн нә өй лә ре нә 
әй лә неп кай та иде ләр.

21 Раб бы Хөн нә не кай гыр тып, ха тын та гын өч угыл вә ике кыз ба ла ту дыр ды. 
Ше му ил исә Раб бы хо зу рын да үсә бир де.

22 Бу ва кыт та Эли шак тый кар тай ган иде ин де. Угыл ла ры ның Ис ра ил хал кы бе лән 
ни-нәрсә кы лан ган на рын да, алар ның сОч ра шу ча ты ры яны на җы ел ган ха тын нар 
бе лән йок лап йө рү лә рен дә – һәм мә сен ише теп тор ды.

23-24 – Ни өчен сез ан дый эш ләр кы ла сыз? Сез нең хак та ми ңа төр ле як тан на чар 
хә бәр ләр ки леп ире шә то ра, – дип әй тә иде ул угыл ла ры на. – Юк, ба ла кай ла рым, 
мин ишет кән һәм сез нең хак та ха лык ара сын да та рал ган хә бәр бер дә ях шы лар-
дан тү гел. 25 Әгәр бер ке ше икен че се нә ка ра та гө наһ эш кыл са, Ал ла һы аны як лап 
чы га ала, әгәр дә ин де адәм ба ла сы Раб бы сы на ка ра та гө наһ кы ла икән, кем аны 
як лап сүз ка тар?!

* 2:10 ...ихтыяркылган...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: май сөр т кән. 
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Әм ма угыл ла ры ата ла ры ның сү зе нә ко лак сал ма ды, чөн ки Раб бы ин де алар ның 
го ме рен өзәр гә хәл кыл ган иде.

26 Ше му ил исә һа ман үсә, Раб бы ның һәм ха лык ның ил ти фа тын ка за на бар ды.

ЭлигаиләсетурындаАллаһысүзләре
27-28 Көн нәр дән бер көн не Эли яны на Ал ла һы ке ше се* ки леп бо лай ди де:
– Раб бы әй тә: «Си нең ата-бабаларың әле Ми сыр да, сфир га вен йор тын да кол 

бу лып тор ган чак та ук, алар га Үзем не бел герт мә дем ме әл лә?! сМәз бә хем дә кор бан 
ки тер сен нәр, хуш ис ле сумала-майлар көй рәт сен нәр, өс лә ре нә эфод ки еп, Ми-
нем кар шы да йөр сен нәр дип, ру ха ни хез мә тен баш ка ру өчен, Ис ра ил нең бө тен 
ыруг-тармаклары ара сын нан сез нең нә сел не сай ла ма дым мы?! Ис ра ил угыл ла ры 
ут та ян дыр ган кор бан лык лар ның һәм мә сен нән атаң нә се ле нә өлеш чы гар ма-
дым мы әл лә?! 29 Әгәр шу лай икән, ни өчен сез Ми нем әме рем ни ге зен дә Ми ңа 
тә га ен лән гән кор бан лык лар ны һәм Ми ңа бү ләк ител гән ик мәк ләр не аяк ас ты на 
са лып тап та ды гыз? Ни өчен син, угыл ла рың ны Мин нән өс тен ку еп, Ми нем хал-
кым Ис ра ил ки тер гән бүләк-корбаннарның иң ях шы ла ры бе лән ту е нып, кор сак 
си мер теп ята сың?»

30 Ал ла һы ке ше се өс тәп бо лай ди де:
– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы әй тә: «Те ге чак ны Мин: „Си нең ыру гың, си нең атаң-

ның ыру гы го мер ба кый Ми ңа хез мәт итәр!“ – дип әй т кән идем. Әм ма хә зер Мин: 
„Юк, алай бул мас!“ – дим. Ми не дан лау чы ны дан лар мын! Ми не сан ла ма у чы ны 
исә хур итәр мен! 31 Кө не җит кәч, Мин си нең һәм атаң ыру гы ның та мы рын ко ры-
тыр мын, си нең нә се лең дә бе рәү дә өл кән яшь кә җит мәс; 32 Ис ра ил гә күр сә тел гән 
иге лек ләр не син үз күз лә рең бе лән кү реп то рыр сың, әм ма си нең гаилә-нәселеңдә 
бе рәү дә кар тай ган чы яшә мәс. 33 Мәз бә хем нән чит ләш тер мә гән ке ше лә рең не Мин 
ба ры күз лә рең не за рык ты рыр һәм җа ның ны җә фа лар өчен ге нә сак лап ка лыр мын; 
лә кин си нең гаи лә әгъ за ла ры ның һәм мә се ур та яшь кә җи тү гә үлә ба рыр. 34 Сүз лә рем-
нең хак лы гын рас лау чы дә лил итеп, угыл ла рың Хөп ни бе лән Пин хәс не ки лә чәк тә 
нәр сә көт кә нен әй теп ку ям: алар әҗәл лә рен ике се бер көн не та ба чак. 35 Шун нан 
Мин Үзе мә туг ры бул ган ру ха ни сай лап ку яр мын; ул, Ми нем сү зе мә ко лак са лып, 
Мин те лә гән чә эш ләр; аның нә се лен Мин көч ле вә нык итәр мен. Һәм ул го ме ре 
бу е на Мин бил ге лә гән пат ша янын да хез мәт итәр. 36 Си нең нә се лең нән исән кал-
ган һәр кем, бер ти ен кө меш вә бер те лем ик мәк со рап, аның кар шы на ки лер һәм 
аңар дан: „Үз та ма гым ны үзем туй ды рыр лык бе рәр ру ха ни хез мә те нә бил ге лә сәң 
иде ми не“, – дип үте нер».

РаббыныңШемуилгәдәшүе

3 1 Яшүс мер Ше му ил Эли янын да Раб бы га хез мәт итү ен дә бул ды. Ул көн нәр дә 
Раб бы нин ди дә бул са сүз бе лән бик си рәк мө рә җә гать итә, ила һи кү ре неш ләр 

дә еш бул мый иде. 2 Көн нәр нең бе рен дә Эли үзе нең ята гын да йо кым сы рап кит кән 
иде (аның күз лә ре зә гыйфь лә неп, ул ин де на чар кү рә иде). 3 Ал ла һы чы ра гы әле 

* 2:27-28 Аллаһыкешесе– ягъ ни пәй гам бәр. 
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янып то ра, һәм Ше му ил сАл ла һы сан ды гы тор ган Раб бы йор тын да үз уры нын да 
ята иде. 4 Шул чак ны Ше му ил гә Раб бы дәш те.

– Мин мон да! – дип җа вап кай тар ды Ше му ил 5 һәм Эли яны на йө ге реп кил де.
– Мин мон да! – дип ка бат ла ды ул. – Син ми ңа дәш кән ке бек идең.
Әм ма те ге се аңа:
– Дәш мә дем мин си ңа, уры ны ңа ба рып ят! – ди де, һәм Ше му ил үз ята гы на ба-

рып ят ты.
6 Лә кин Ше му ил гә Раб бы ка бат дәш те. Ше му ил, уры нын нан то рып:
– Мин мон да! Син ми ңа дәш кән идең ме? – дип, ка бат Эли яны на кил де.
Лә кин те ге се аңа:
– Мин си не ча кыр ма дым, уг лым, бар, уры ны ңа ят, – ди де.
7 Ше му ил ул чак та әле Раб бы ның та вы шын та ны мый иде, чөн ки мо ңар чы Раб бы-

ның аңа мө рә җә гать ит кә не бул ма ды. 8 Ше му ил гә Раб бы өчен че кат дәш те. Үс мер, 
то рып, Эли яны на та гын кил де:

– Мин мон да! Син ми ңа дәш кән ке бек идең, – ди де.
Шун да Эли аң лап ал ды: ди мәк, үс мер егет кә Раб бы Үзе дә шә! 9 Шун нан Эли 

Ше му ил гә бо лай ди де:
– Уры ны ңа ба рып ят та си ңа дәш кән та выш ка бат ише тел гәч: «Сү зең не әйт, 

Раб бы, ко лың ише тә Си не», – ди ген.
Ше му ил уры ны на ба рып ят ты.
10 Раб бы та гын аның яны на кил де. Та гын әү вәл ге чә:
– Ше му ил, Ше му ил! – дип дәш те.
– Сү зең не әйт, Раб бы, ко лың ише тә Си не, – ди де Аңа Ше му ил.
11 Шун нан үс мер Ше му ил гә Раб бы бо лай ди де:
– Ис ра ил дә Мин бер эш баш ка ра чак мын. Аның ха кын да ишет кән адәм нәр нең 

ко лак ла ры чың лап то рыр. 12 Шул көн не Мин Эли гә аның нәсел-ыругы ха кын да 
әй теп куй ган сүз лә рем не га мәл гә ашы рыр мын. Мин бу эш не баш лар мын да, тө-
гәл ләр мен дә. 13 Угыл ла ры ның Ал ла һы ны сан ла ма вын бе лә то рып, алар ны ту ры 
юл га күн дер мә гән өчен, Эли нең бө тен нәсел-ыругын мәң ге лек җә за га тар та сым ны 
Мин аңа ал дан ук әй теп куй ган идем. 14 Шу ңа кү рә Эли нең нәсел-ыругы ха кын да 
ант итеп әй тәм: алар га и лә се нең га е бе кор бан ча лып та, баш ка төр ри зык лар дан 
ки тер гән бүләк-корбанлыклар бе лән дә мәң ге юыл ма я чак.

15 Шун нан соң Ше му ил ир тән гә ка дәр йок ла ды да, ир тә ге сен то рып, Раб бы 
йор ты ның ишек лә рен ач ты; Ал ла һы дан иң гән әле ге кү ре неш ха кын да исә Эли гә 
әй тер гә йө рә ге җит мә де. 16 Әм ма Эли:

– Ше му ил уг лым! – дип дә шеп, аны үзе ча кы рып ал ды.
– Әйе, мин мон да! – дип җа вап кай тар ды аңа те ге се.
17 – Нин ди хә бәр ләр ки леп иреш те си ңа? – дип со ра ды Эли. – Яшер мә мин нән. 

Ал ла һы әй т кән нәр не яше реп кал дыр саң, Ул си не ка ты җә за га тар тыр.
18 Шун нан Ше му ил үзе ишет кән нәр нең һәм мә сен яшер ми чә сөй ләп бир де. Мо-

ңа кар шы Эли:
– Ул – Раб бы, Үзе ни чек ки рәк тап са, шу лай эш лә сен, – дип җа вап ла ды.
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19 Ше му ил үсеп буй га җит те, һәм Раб бы һәр чак аның юл да шы бул ды; Ше му-
ил нең пәй гам бәр лек сүз лә ре тор мыш ка аш ты. 20 Ше му ил нең Раб бы пәй гам бә ре 
икән ле ге Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр бө тен Ис ра ил җи рен дә мәгъ лүм бул ды. 
21 Раб бы Үзе нең сү зе бе лән Ше му ил яны на иңә һәм шул рә веш ле Үзен Ши лоһ та 
бел де рә тор ган бул ды,

4 1 Ше му ил исә Раб бы сүз лә рен бө тен Ис ра ил хал кы на җит ке рә иде.

Раббысандыгыныңпелештиләркулынатөшүе

Бер көн не ис ра и ли ләр пе леш ти ләр гә кар шы яу га куз гал ды. Ис ра ил гас кәр лә ре-
нең ки леп тук тал ган уры ны Эбен-Эзер янын да иде, пе леш ти ләр исә Афык янын да 
ур наш ты. 2 Пе леш ти ләр гас кә ре те зе леп Ис ра ил яу гир лә ре нә* кар шы һө җүм гә 
кү тә рел де, һәм ике ара да су гыш баш лан ды. Пе леш ти ләр гас кә ре, яу кы рын да 
Ис ра ил нең дүрт мең ләп су гыш чы сын һә лак итеп, әле ге бә ре леш тә җи ңеп чык ты. 
3-4 Исән кал ган су гыш чы лар исә үз лә ре нең сста ны на әй лә неп кайт ты. Ис ра ил 
сөл кән нә ре шун да:

– Ни сә бәп ле Раб бы пе леш ти ләр гас кә ре нә без не җи ңәр гә ирек куй ды икән? 
Ши лоһ тан Раб бы сан ды гын алып ки лик әй дә, яу кы рын да сан дык без нең ара да бул-
са, ул без не дош ман ку лын нан сак лап ка ла алыр, – ди де ләр дә, Ши лоһ ка ке ше ләр 
җи бә реп, сКи ле шү сан ды гын ки терт те ләр. сКе ру бим сын на ры ур та сын да Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы ның тә хе те тор ган әле ге сан дык ны Эли нең ике уг лы – Хөп ни бе лән 
Пин хәс тә оза та кил гән иде.

5 Раб бы сан ды гы су гыш чы лар ста ны на ки леп җит кәч, ис ра и ли ләр шул хәт ле көч-
ле та выш кү тәр де ки, бер ка вым хәт та җир гү ләп тор ды. 6-7 сПе ле шет су гыш чы ла ры, 
әле ге шат лык аваз ла рын ише теп:

– Гый б ри ләр* ста нын да нәр сә гә шу лай сө е нә ләр икән? – дип, бер-берсеннән 
кы зык сы нып со раш ты лар һәм, Раб бы сан ды гы кил гән не бел гәч: – Алар яны на 
илаһ ла ры кил гән, – ди еш те ләр, – ко ты лу юк без гә! Мо ңар чы ан дый хәл не күр-
гә не без бул ма ды. 8 Ко ты лу юк без гә! Ан дый көч ле илаһ лар ку лын нан кем кот ка-
рыр без не?! Ми сыр лы лар га чүл дә төр ле бәла-казалар ки тер гән илаһ ла ры бит бу! 
9 Пе ле шет су гыш чы ла ры, нык то ры гыз, ба тыр бу лы гыз! Әү вәл гый б ри ләр без гә 
кол лык ит кән ке бек, хә зер ин де без алар га кол лык ка төш мәс өчен, яу кы рын да 
ба тыр бу лы гыз!

10 Шун дый сүз ләр бе лән Пе ле шет су гыш чы ла ры һө җүм гә таш лан ды, һәм ис ра-
и ли ләр, тар-мар ите леп, һәр кай сы үз ча ты ры на кач ты. Ис ра и ли ләр нең югал ту ла-
ры би хи сап иде: яу кы рын да утыз мең җә я ү ле су гыш чы ятып кал ды. 11 Өс тә ве нә 
Ал ла һы сан ды гы да алар дан кит те, Эли нең ике уг лы – Хөп ни бе лән Пин хәс тә 
һә лак бул ды.

* 4:2 Яугир– су гыш чы. 
* 4:6-7 Гыйбри– ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы; әле ге сүз нең та мы ры Гый бер ди гән ке ше 
исе мен нән алын ган (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 10:21). 
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Элинеңһәлакбулуы
12 Шул көн не Бень я мин ыру гын нан бер ир-егет, су гыш кы рын нан ка чып, көн 

эчен дә Ши лоһ ка ки леп җит те; аның өс ки ем нә ре тет кә лән гән, ба шы на исә көл 
си бел гән иде*. 13 Бу адәм шә һәр гә ки леп җит кән мәл дә, Эли, Ал ла һы сан ды гы өчен 
җа ны әр неп, юл га те кәл гән ки леш сшә һәр кап ка сы тө бен дә уты ра иде. Хә бәр че 
ир-егет су гыш кы рын да гы хәл ләр не сөй ләп бир гән нән соң, бө тен шә һәр хал кы 
кыч кы рып елар га то тын ды. 14-16 Үке реп ела ган аваз лар ны ише теп, Эли:

– Ни сә бәп тән мон дый та выш куп ты? – дип со ра ды.
Ул ва кыт ны Эли ин де тук сан си гез яшен ту тыр ган бу лып, аның күз ну ры сүн-

гән, шун лык тан ул бер ни күр ми иде. Эли нең со ра вын ише теп, те ге адәм шун дук 
аның яны на кил де һәм:

– Мин бү ген Ис ра ил гас кәр лә ре туп лан ган җир дән, су гыш кы рын нан ка чып 
кайт тым, – ди де.

– Ни ләр бул ды ан да, уг лым? – дип со ра ды аңар дан Эли.
17 Хә бәр ки те рү че шун да:
– Ис ра и ли ләр Пе ле шет гас кә рен нән кур кып кач ты. Ис ра ил хал кы бик нык кы-

рыл ды, си нең ике уг лың Хөп ни бе лән Пин хәс тә шун да әҗә лен тап ты, Ал ла һы 
сан ды гы да дош ман ку лы на күч те, – ди де.

18 Ал ла һы сан ды гын хә бәр че ис кә алу га, Эли кап ка тө бен дә утыр ган җи рен нән 
чал кан авып тө шеп му е нын сын дыр ды һәм шун дук җан да бир де, чөн ки ул бик нык 
кар тай ган һәм авы рай ган иде ин де. Эли кы рык ел дә ва мын да Ис ра ил дә хө кем че* 
бу лып тор ган ке ше иде.

Пинхәсхатыныныңвафаты
19 Аның ки ле не, Пин хәс ха ты ны, ул ва кыт ны авыр лы бу лып, якын ара лар да ба ла 

та бар га ти еш иде. Ал ла һы сан ды гы ның дош ман ку лы на күч кә нен, кай на та сы вә 
хә лә ле нең ва фа тын ише тү гә ул, тез лә ре нә егы лып, ба ла сын ту дыр ды, чөн ки ин де 
бә би гә авы рый баш ла ган иде. 20 Әҗә ле якын ла шыр ал дын нан, янә шә сен дә тор ган 
ха тын нар аңа:

– Ку рык ма, син ир ба ла тап тың, – ди де ләр, әм ма ул җа вап кай тар ма ды, би та раф 
бер ха ләт тә ка ла бир де.

21 – Ис ра ил үзе нең дан-шөһрәтен җуй ды, – ди де ул һәм ба ла сы на Икә бүд* дип 
исем куш ты; чөн ки Ал ла һы сан ды гы да җу ел ган, кай на та сы бе лән ире нең дә го-
ме ре өзел гән иде.

22 – Ис ра ил үзе нең дан-шөһрәтен җуй ды, – ди де ул, – чөн ки Ал ла һы сан ды гы 
аңар дан тар тып алын ды.

* 4:12 Кайгы-хәсрәт бел дер гән дә ис ра и ли ләр, га дәт тә, өс лә рен дә ге ки ем нә рен ер та һәм баш-
ла ры на көл-тузан си бә тор ган бул ган нар. 
* 4:18 Хөкемче– Ис ра ил дә пат ша лар бар лык ка кил гән че җи тәк че лек итү, хө кем чы га ру, ке-
ше ләр не як лау ке бек эш ләр не баш ка ру чы лар хө кем че ләр дип атал ган. 
* 4:21 Икәбүд– яһүд чә «шөһ рәт сез» мәгъ нә сен дә. 
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Аллаһысандыгы–пелештиләркулында

5 1 Пе леш ти ләр исә, Ал ла һы сан ды гын кул га тө шер гән нән соң, аны Эбен-Эзердан 
Аш дод ка алып кайт ты лар һәм, 2 Да гон* гый ба дәт ха нә се нә алып ке реп, Да гон 

сы ны бе лән янә шә куй ды лар. 3 Икен че көн не ир тән то рып ка ра са лар, Да гон сы ны 
Раб бы сан ды гы кар шын да йөз тү бән җир дә ята. Аш дод хал кы Да гон сы нын ка бат 
әү вәл ге уры ны на куй ды. 4 Әм ма өчен че көн нең ир тә сен дә Да гон сы ны та гын Раб бы 
сан ды гы кар шын да җир дә йөз тү бән ята: аның гәү дә се бө тен ки леш кал ган, ба шы 
вә кул ла ры исә ки сел гән бу лып, һәр кай сы бу са га да аерым-аерым ята иде. 5 Шул 
сә бәп ле әле хә зер дә Да гон ка һин нә ре* вә Аш дод та гы Да гон гый ба дәт ха нә се нә 
ки лү че ләр, аның бу са га сы на аяк ла рын ти дер ми чә, бу са га аша ат лап чы га лар.

6 Шул көн нән Раб бы ның ку лы Аш дод та һәм янәшә-тирәдә яшәү че ләр нең тор-
мы шын га ять авы райт ты – алар га бәла-каза җи бә реп, тән нә рен шеш-кутыр бе лән 
кап ла ды. 7-8 Әле ге хәл ләр дән соң Аш дод хал кы:

– Ис ра ил ила һы ның сан ды гы без дә ка ла ал мый, чөн ки Аның ку лы без гә дә, 
ила һы быз Да гон га да авыр лык ки тер де, – дип, Пе ле шет ху җа ла рын Аш дод ка 
җый ды лар һәм алар га: – Ис ра ил ила һы ның сан ды гы бе лән ниш ләр гә? – дип мө-
рә җә гать ит те ләр.

Те ге ләр:
– Ис ра ил ила һы ның сан ды гын Гәт шә һә ре нә кү че ре гез, – дип җа вап ла ды.
Шун нан Ис ра ил Ал ла сы ның сан ды гын Гәт кә озат ты лар. 9 Әм ма аны Гәт кә кү-

чер гән нән соң, Раб бы ның ку лы шул шә һәр гә дә авыр лык ки тер де: ке че дән алып 
зу ры сы на ка дәр һәм мә се нең тә не шеш-кутыр бе лән кап лан ды. Ха лык ның ко ты 
алын ды, 10 һәм алар Ал ла һы сан ды гын Эк рон га озат ты лар. Әм ма Ал ла һы сан ды гы 
Эк рон га ки леп җи тү гә, Эк рон хал кы:

– Без нең үзе без не дә, шә һәр не дә ха рап итә се лә ре ки лә ми кән ни?! Ис ра ил ила-
һы ның сан ды гын ни гә без гә ки терт те ләр? – дип та выш куп тар ды 11-12 һәм, Пе ле шет 
ху җа ла рын җы еп: – Без не дә, хал кы быз ны да ха рап итеп бе тер гән че, Ис ра ил ила һы 
сан ды гын ки ре үз уры ны на оза ты гыз, – ди де, чөн ки Ал ла һы ку лы ки тер гән авыр-
лык шә һәр хал кын тә мам кур ку га тө шер де: бай так ке ше нең го ме ре ки се леп, исән 
кал ган нар ның бө тен тә не шеш-кутыр бе лән кап лан ды, ха лык ның үке реп ела ган 
аваз ла ры күк ләр гә ка дәр яң гы рап тор ды.

Раббысандыгыныңисраилиләргәкайтуы

6 1 Раб бы сан ды гы җи де ай дә ва мын да Пе ле шет өл кә сен дә ка ла бир де. 2 Көн нәр-
дән бер көн не пе леш ти ләр, ка һин вә кү рә зә че ләр не ча кыр тып, алар га:

– Раб бы сан ды гы бе лән ни кы лыйк? Ки ңә ше гез не би ре гез, ни чек итеп аны ки ре 
үз уры ны на кай та рыйк? – ди гән го зер бе лән мө рә җә гать ит те.

3 Те ге ләр:

* 5:2 Дагон– пе леш ти ләр нең баш ила һы. Ха лык ның ыша ну ын ча, әле ге илаһ бо дай уңы шын 
арт ты рыр га яр дәм ит кән. 
* 5:5 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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– Әгәр сез Ис ра ил ила һы ның сан ды гын ки ре үз иле нә оза тыр га җы е на сыз икән, 
аны бо лай буш кы на җи бәр мә гез, га е бе гез не йо лыр өчен, Аңа бү ләк ләр җи бә ре гез; 
шул ча гын да сез си хәт лә нер сез һәм Аның ку лы ни өчен сез гә авыр лык ки тер гән не 
бе лер сез, – дип җа вап кай тар ды.

4-5 Пе ле шет хал кы:
– Га е бе без не йо лыр өчен, без Аңа нин ди бү ләк җи бә рер гә ти еш без? – дип со ра ды.
Ка һин вә кү рә зә че ләр алар га:
– Пе ле шет ху җа ла ры са нын ча* ал тын нан биш шеш һәм биш тыч кан су рә те 

кой ды рып алы гыз, чөн ки сез нең үзе гез гә дә, ху җа ла ры гыз га да бер төр ле ка за кил-
де, – дип җа вап бир де. – Шу лай итеп, басу-кырларыгызны ко ры ту чы тыч кан ның 
һәм үзе гез нең шеш су рә тен кой ды рып алып, Ис ра ил ила һы на хөр мәт күр сә те гез. 
Шун нан соң Ул сез не, сез нең илаһ ла ры гыз ны вә җи ре гез не, бәл ки, аяр да. 6 Ни гә 
сез гә Ми сыр хал кы вә фир га вен сы ман үҗәт бу лыр га?! Алар әнә, Ис ра ил Раб бы сы 
Үзе нең код рә тен күр сәт кәч, Ис ра ил хал кы на Ми сыр дан ки тәр гә рөх сәт бир мә де ме 
әл лә?! 7 Ди мәк ки, яңа ар ба яса ты гыз да әле ге нә бе рен че бо за вын нан ко тыл ган, 
ка мыт күр мә гән ике сы ер ны җи ге гез, бо зау ла рын исә ае рып алып ка лы гыз. 8-9 Ан-
на ры Раб бы сан ды гын ар ба га ур наш ты ры гыз да, янә шә се нә илаһ ла ры на бү ләк кә 
ди гән ал тын әй бер ләр са лын ган тарт ма ны ку еп, ар ба ны үз уңа е на җи бә ре гез һәм 
кү зә теп то ры гыз: әгәр сы ер лар туп-туры Бәйт-Шемешкә та ба, Ис ра ил җи ре нә кит-
сә ләр, әле ге иф рат зур бәла-казаны без гә алар ның илаһ ла ры җи бәр гән бу лып чы га. 
Әгәр ин де сы ер лар ан да бар ма са, ди мәк, без не Ис ра ил ила һы ның ку лы җә за ла мый, 
әле ге га зап лар оч рак лы хәл бу лып чы га.

10 Пе ле шет хал кы нәкъ шу лай эш лә де: бер ге нә тап кыр бо зау ла ган ике сы ер та-
бып, алар ны ар ба га җик те ләр дә бо зау ла рын, ае рып, өй дә кал дыр ды лар. 11 Ан на ры 
Раб бы сан ды гын һәм ал тын нан ко ел ган тыч кан вә шеш су рә те са лын ган тарт ма ны 
ар ба га ур наш тыр ды лар. 12 Сы ер лар туп-туры Бәйт-Шемешкә ил тә торган юл дан 
кит те ләр. Алар уң га да, сул га да бо рыл мый ча, мөгри-мөгри юл буй лап туп-туры 
ба ра бир де ләр. Пе ле шет ху җа ла ры исә, Бәйт-Шемеш чи ге нә җит кән че ар ба ар тын-
нан ия реп бар ды лар.

13 Бәйт-Шемеш хал кы ның үзән дә бо дай урып ят кан ча гы иде. Раб бы сан ды гын 
кү реп, алар бик сө ен де ләр. 14 Ар ба Бәйт-Шемештә яшәү че Ешуа ат лы адәм нең ба су-
ы на ки леп җит те дә зур бер таш янын да тук тап кал ды. Бәйт-Шемеш хал кы, ар ба ны 
утын га чап ка лап, сы ер лар ны сту ла ем ян ды ру кор ба ны бу ла рак Раб бы га ба гыш ла ды. 
15 Ле ви ләр Раб бы сан ды гын һәм аның янын да гы ал тын сын нар са лын ган тарт ма-
ны шул зур таш өс те нә куй ды лар. Ул көн не Бәйт-Шемеш хал кы Раб бы хөр мә те нә 
ту ла ем ян ды ру кор бан на ры һәм баш ка төр кор бан нар ки тер де. 16 Пе ле шет ның биш 
ху җа сы бо лар ның һәм мә сен күреп-күзәтеп тор ды; ан на ры алар шул ук көн не Эк-
рон га әй лә неп кайт ты.

17 Пе ле шет хал кы, үз га е бен йо лыр өчен, Раб бы га бү ләк итеп ки тер гән те ге ал тын 
шеш су рәт лә ре нең бер се – Аш дод, бер се – Га за, бер се – Аш кы лун, бер се – Гәт, 
бер се Эк рон шә һә ре өчен иде. 18 Ә ал тын нан ко ел ган тыч кан сын на ры Пе ле шет ның 

* 6:4-5 Пелешетхуҗаларысанынча...– Шә һәр са ен бе рәр ху җа. 
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биш ху җа сы би лә мә сен дә ге ны гы тыл ган шә һәр ләр һәм алар янын да гы авыл лар 
са нын ча иде. Шул ху җа лар ның би лә мә лә ре исә Раб бы сан ды гы ку ел ган, бү ген-
ге көн дә дә Бәйт-Шемештәге Ешуа ат лы адәм нең ба су ын да ят кан те ге зур таш ка 
хәт ле җә ел гән иде.

19 Раб бы сан ды гы эче нә күз сал ган өчен, Ал ла һы шун да Бәйт-Шемешнең җит меш 
ке ше сен* үтер де. Шул сә бәп ле ха лык кыч кы рып елар га то тын ды, чөн ки Раб бы ның 
җә за сы аяу сыз иде.

20-21 Шу шы ва кый га дан соң Бәйт-Шемеш хал кы:
– Әле ге Из ге Ал ла һы ның, Раб бы ның хо зу рын да кем то ра алыр икән?! Ул без дән 

соң кем яны на ба рыр? – дип, Кыръят-Ягаримгә үзе нең ил че лә рен җи бәр де.
Ил че ләр, алар яны на ки леп:
– Пе ле шет хал кы Раб бы сан ды гын ки ре кай тар ды. Ки леп, үзе гез гә алып ки те гез 

аны, – ди де.

7 1 Кыръят-Ягарим шә һә рен дә яшәү че ләр, ки леп, Раб бы сан ды гын алып кит-
те ләр һәм Аби на даб исем ле ке ше нең скал ку җир гә са лын ган йор ты на ил теп 

ур наш тыр ды лар, ә аның уг лы Эл га зар га, мах сус ба гыш лау йо ла сы үт кә реп, Раб бы 
сан ды гын сак лау ны йөк лә де ләр.

ШемуилнеңИсраилбеләнидарәитүе
2 Раб бы сан ды гын Кыръят-Ягаримгә алып кай т кан нан соң, шак тый го мер – 

егер ме ел лап ва кыт үт кәч, Ис ра ил хал кы күз яшь лә ре түгә-түгә Раб бы ны эз ли 
баш ла ды. 3 Шун да Ше му ил бө тен Ис ра ил хал кы на бо лай дип мө рә җә гать ит те:

– Әгәр сез нең Раб бы га сы е ну ы гыз их лас кү ңел дән бул са, сез чит-ят илаһ-
лар дан һәм сАш то рет* сын на рын нан ары ныр га ти еш сез. Кү ңе ле гез не Раб бы га 
бер ке теп, Аңа гы на хез мәт ите гез, шул ча гын да Ул сез не пе леш ти ләр ку лын нан 
йо лып алыр.

4 Ис ра и ли ләр, сБа гал* һәм Аш то рет сын на рын чы га рып таш лап, Раб бы га гы на 
хез мәт итә баш ла ды. 5 Ше му ил алар га:

– Бө тен Ис ра ил хал кы Мис па га җы ел сын, мин сез нең хак та Раб бы га до га кы-
лыр мын, – ди де.

6 Ис ра ил хал кы Мис па га җы ел ды һәм, су чу мы рып алып, аны Раб бы кар шы на 
ки те реп түк те*. Шул көн не ха лык: «Раб бы ал дын да гө наһ эш кыл дык без!» – дип 
такмаклый-такмаклый сура за тот ты. (Ше му ил Мис па да Ис ра ил угыл ла ры ның хө-
кем че се бул ды.)

* 6:19 ...җитмешкешесен...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә исә: ил ле мең җит меш ке ше сен. 
* 7:3 Ашторет– кән га ни ләр дә мә хәб бәт, уңыш-үрчем вә су гыш али һә се. 
* 7:4 Багал– кән га ни ләр дә яң гыр һәм да выл лар алып ки лү че, җир не уң ды рыш лы итү че илаһ. 
* 7:6 ...сучумырыпалыпаныРаббыкаршынакитерептүкте...– Әле ге йо ла ны кор бан ки те рү 
йо ла сы ның бер өле ше дип яи сә ура за тот кан да ха лык ның су эчү дән ты е лу ын күр сә тә торган 
бил ге дип аң лар га мөм кин. 
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7 Ис ра ил угыл ла ры ның Мис па да җый нал га нын бе леп, Пе ле шет ху җа ла ры ис-
ра и ли ләр гә кар шы кү тә рел де. Әле ге хә бәр ки леп иреш кән нән соң, ис ра и ли ләр, 
пе леш ти ләр дән кур кып, 8 Ше му ил дән:

– Раб бы Ал ла быз га ял ва ру дан тук та ма, без не пе леш ти ләр ку лын нан кот ка рып 
кал сын! – дип үтен де ләр.

9 Шун нан Ше му ил бер бә рән не ана сы ның им чә ген нән ае рып ал ды да, аны ту-
ла ем ян ды рып, Раб бы га кор бан ки тер де һәм Ис ра ил өчен до га лар юл ла ды. Раб бы 
аның до га ла рын ка бул ит те. 10 Ше му ил ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер гән мәл дә, 
Пе ле шет гас кәр лә ре Ис ра ил гә кар шы яу га кү тә рел де. Әм ма ул көн не Раб бы пе леш-
ти ләр өс тен дә дө бер дә теп күк ләр не күк рәт те – те ге ләр нең тә мам кот ла ры алын ды, 
һәм алар Ис ра ил су гыш чы ла ры та ра фын нан тар-мар ител де. 11 Ис ра и ли ләр, Мис-
па чик лә рен үтеп Бәйт-Карга җит кән че, пе леш ти ләр не кыра-кыра арт ла рын нан 
эзәр лек ләп бар ды лар. 12 Шун нан Ше му ил, бер таш алып, аны Мис па бе лән Шен 
ара сы на утыр тып куй ды да «Раб бы шу шы урын га ка дәр без гә бу лыш ты» ди гән 
сүз ләр бе лән әле ге таш ка Эбен-Эзер* дип исем куш ты.

13 Шул рә веш ле, җи ңе лү ачы сын та ты ган Пе ле шет хал кы баш ка ча Ис ра ил чи ген 
үтеп кер мәс бул ды, һәм, Ше му ил исән чак та, Раб бы ның ку лы пе леш ти ләр не ты еп 
тор ды. 14 Кай чан дыр пе леш ти ләр яу лап ал ган Эк рон бе лән Гәт ара сын да бул ган 
бө тен шә һәр ләр һәм алар ның әйләнә-тирәсендәге җир ләр ка бат Ис ра ил гә әй лә неп 
кайт ты. Ис ра ил бе лән амо ри ләр ара сын да да ты ныч лык ур наш ты. 15 Ше му ил, үзе 
исән чак та, го ме ре буе Ис ра ил хө кем че се бу лып ка ла бир де: 16 ел ның елын да ул, 
әле Бәйт-Элгә, әле Гил гәл гә, әле Мис па га ки леп, һәр бар ган җи рен дә Ис ра ил хал-
кы на үзе нең хө кем ка рар ла рын чы га ра тор ды. 17 Шул шә һәр ләр дән ул гел Ра маһ ка 
әй лә неп кай та иде, чөн ки аның төп йор ты Ра маһ та бу лып, ул шун да да Ис ра ил гә 
хө кем нә рен чы гар ды, Раб бы га ба гыш лан ган мәз бәх не дә шун да кор ды.

Исраилхалкыныңүзенәпатшасоравы

8 1 Кар т лык ба са баш ла гач, Ис ра ил нең хө кем че лә ре итеп Ше му ил үзе нең угыл-
ла рын бил ге лә де. 2 Аның өл кән уг лы – Йо ил, икен че се Абия исем ле иде; алар 

Беер-Шебада хө кем че бу лып тор ды лар. 3 Әм ма Ше му ил нең угыл ла ры, ата сы юлын-
нан тай пы лып, күб рәк үз фай да ла рын кай гырт ты лар, бүләк-ришвәт тә ал ды лар, 
ял ган хө кем нәр дә чы гар ды лар. 4-5 Шун нан Ис ра ил өл кән нә ре, җы е лып, Ше му ил 
яны на Ра маһ ка кил де ләр һәм:

– Үзең олы гай дың ин де, угыл ла рың исә си нең юлың нан тай пыл ды лар; ди мәк, 
без нең өс тән пат ша бил ге лә сәң, ку лай рак бу лыр иде, баш ка ха лык лар да ка бул 
ител гән чә, без нең бе лән пат ша ида рә ит сен, – ди де ләр.

6 Өл кән нәр нең «Без нең өс тән пат ша куй, без нең бе лән ул ида рә ит сен» ди гән 
сүз лә ре Ше му ил гә оша ма ды, һәм ул Раб бы га до га бе лән мө рә җә гать ит те. 7 Раб бы 
аңа бо лай дип җа вап бир де:

– Ха лык сү зе нә ко лак сал, алар куш кан ның ба ры сын да эш лә, чөн ки алар ның 
әле ге га мәл лә ре син нән тү гел, ә бәл ки нәкъ ме нә Мин нән баш тар ту ла ры ха кын да 

* 7:12 Эбен-Эзер– яһүд чә «яр дәм та шы» мәгъ нә сен дә. 
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сөй ли; алар үз лә ре өс тен нән Ми нем пат ша лык итү не те лә ми. 8 Мин алар ны Ми-
сыр дан алып чык кан көн нән баш лап бү ген гә чә ха лык һа ман үзе не кен эш ли – Ми не 
чит кә ти бә реп, баш ка илаһ лар га та бы на. Си нең бе лән дә нәкъ шу лай ук эш кы лу-
ла ры. 9 Ди мәк, алар ның го зе ре нә ко лак сал, әм ма үз лә ре өс тен нән ида рә итә чәк 
пат ша ның хо кук ла ры ту рын да алар ны ал дан ук ки сә теп куй.

10 Үз лә ре нә пат ша со ра ган ха лык ка Раб бы ның әле ге сүз лә рен Ше му ил ту лы сын-
ча тап шыр ды:

11 – Сез нең өс тән ха ким лек итә чәк пат ша ның хо кук ла ры ме нә мон дый бу лыр, – 
ди де ул. – Пат ша, сез нең угыл ла ры гыз ны үзе нә алып, алар ны ар ба йөр тү че итәр, 
җай дак ла ры на әй лән де рер; угыл ла ры гыз пат ша ар ба ла ры ал дын нан йө ге реп йө рер; 
12 бе рәү ләр – мең баш ла ры, икен че ләр ил ле баш ла ры бу лыр; бер иш лә ре пат ша ның 
ба су ла рын эш кәр теп ик мә ген урып-сугар, кай сы бер лә ре исә, су гыш ко ра лы ко еп, 
ар ба ла ры өчен төр ле кирәк-ярак эш ләр. 13 Хушбуй-бәлзәмнәр әзер ләр, ри зык, ик-
мәк пе ше рер өчен, пат ша сез нең кыз ла ры гыз ны да үзе нә алыр. 14 Иң ях шы басу-
кырларыгызны, йө зем вә зәй түн бак ча ла ры гыз ны да, сез дән тар тып алып, үзе нә 
хез мәт күр сә тү че ләр гә та ра тыр. 15 Басу-кырларыгыздан, йө зем бак ча ла ры гыз дан 
җы ел ган уңыш ның ун нан бер өле шен дә, сез дән алып, үзе нең хә рәм ага ла ры на, 
хез мәт че лә ре нә өлә шер. 16 Сез нең ир вә хатын-кыз кол ла ры гыз ны да, асыл егет лә-
ре гез не дә, ишәк лә ре гез не дә, сез дән алып, үз их ты я җын да кул ла ныр. 17 Вак тер-
ле ге гез нең дә ун нан бе ре аны кы бу лыр. Сез үзе гез дә аның кол ла ры на әй лә нер сез. 
18 Шул ча гын да үзе гез сай лап куй ган пат ша гыз дан зар елар сыз, әм ма Раб бы сез нең 
аһ-зарыгызга ин де ко лак сал мас.

19-20 Әм ма ха лык Ше му ил нең сүз лә рен ил ти фат ка ал ма ды:
– Юк, без гә пат ша ки рәк! Ул ча гын да без дә баш ка лар ке бек бу лыр быз: без нең 

өс тән пат ша ида рә итәр, су гыш ка да ал дан ул әй дәп ба рыр, – дип үзе не кен сөй ли 
бир де.

21 Ше му ил ха лык фи ке рен тың лап бе тер де, ан на ры алар ның сүз лә рен Раб бы га 
иреш тер де. 22 Раб бы исә Ше му ил гә:

– Алар ча бул сын, со ра ган на рын бир, пат ша бил ге лә үз лә ре нә! – ди де.
Шун нан Ше му ил Ис ра ил хал кы на:
– Ба ры гыз, өй лә ре гез гә та ра лы гыз! – ди де.

ШаулныңШемуилбеләночрашуы

9 1 Бень я мин ыру гын да Кыйш ат лы мог тә бәр бер адәм бар иде. Кыйш үзе Аби ел 
уг лы бу лып, Аби ел – Сә рур, Сә рур – Бә кү рәт, Бә кү рәт исә Бень я мин нә се-

лен нән Апи ях уг лы иде. 2 Шул Кыйш ның Ша ул исем ле яшь чи бәр уг лы бар иде. 
Буе-сыны бе лән ыруг даш ла рын нан бер баш ка би ег рәк бул ган әле ге Ша ул ке бек 
күр кәм егет бө тен Ис ра ил җи рен дә бе рәү ге нә иде.

3 Көн нәр дән бер көн не Ша ул ата сы Кыйш ның ана ишәк лә ре югал ды. Кыйш 
үзе нең уг лы Ша ул га:

– Үзең бе лән бе рәр хез мәт че ал да ишәк ләр не юл лап алып кайт, – ди де.
4 Ша ул, ишәк ләр не эзли-эзли, тау лы Эф ра им тө бә ген кич те, Ша ли ша җир лә рен 

үт те, әм ма мал ла рын та ба ал ма ды. Ша га лим җи рен дә дә тер лек ләр юк иде. Беньямин 



399

I Пат ша лар 9

өл кә сен дә дә ишәк ләр не оч рат ма ды лар. 5 Суф ди гән җир гә ки леп җит кәч, Ша ул 
үзе нең юл даш хез мәт че се нә:

– Өй гә әй лә неп кай тыйк, югый сә атам да ишәк кай гы сы бе теп, ул ин де без нең 
хак та бор чы ла баш ла ган дыр, – ди де.

6 Әм ма хез мәт че се аңа:
– Бу шә һәр дә бик тә хөр мәт ле бер Ал ла һы ке ше се бар, ул әй т кән һәр нәр сә 

тор мыш ка ашып ба ра. Хә зер без шу ның яны на ке реп чы гыйк, бәл ки, без ба рыр га 
ти еш ле юл ны күр сә тер, – дип әйт те.

7 Ша ул үзе нең хез мәт че се нә:
– Аның яны на буш кул бе лән ни чек ба рыйк?! Бук ча быз да Ал ла һы ке ше се нә би-

рер дәй ик мә ге без дә бет те, бү лә ге без дә юк; нәр сә без ге нә бар соң без нең? – ди де.
8 Ша ул га җа вап итеп хез мәт че се:
– Мин дә чи рек шә кыл* кө меш бар, без гә юл күр сәт сен өчен, Ал ла һы ке ше се нә 

шу ны би рер мен, – ди де.
9 Әүвә ле Ис ра ил җи рен дә кем дә бул са го зер бе лән Ал ла һы яны на ба ра кал са: 

«Га ип тән хә бәр* би рү че яны на ба рам», – дип әй тә тор ган бул ган, чөн ки хә зер пәй-
гам бәр дип йөр т кән ке ше ләр не элек шу лай «га ип тән хә бәр би рү че» дип ата ган нар. 
10 Шун нан Ша ул үзе нең хез мәт че се нә:

– Ярар, әй дә кит тек, – дип, алар шә һәр гә – Ал ла һы ке ше се яны на юнәл де ләр.
11 Шә һәр ур наш кан кал ку лык ка кү тә рел гән чак та, алар су алыр га чык кан кыз-

лар дан:
– Би ре дә га ип тән хә бәр би рү че бар мы? – дип со ра ды лар.
12 Те ге ләр җа вап итеп:
– Әйе, би ре дә ул, әнә кар шың да гы на – ашы га төш; без нең шә һәр гә ул бү ген 

кал ку җир дә* кор бан ча лу чы ке ше ләр яны на дип кил де. 13 Сез аны шә һәр гә аяк 
ба су га ук оч ра тыр сыз, кал ку җир гә ашар га ме неп кит кән че кү рә ала сыз әле аны. Ул 
ки леп фа ти ха сын бир гән че, ке ше ләр, га дәт тә, ри зык ка орын мый лар. Ча кы рыл ган 
ку нак лар аның фа ти ха сын ал ган нан соң гы на ашый баш лый лар. Җи тез рәк ат ла-
са гыз, әле ту ры ки те рер сез аны, – ди де ләр.

14 Ша ул бе лән хез мәт че се шә һәр гә та ба ат ла ды лар. Шә һәр үзә ге нә ки леп җи тү гә, 
кал ку җир гә ба рыр га дип чык кан Ше му ил не оч рат ты лар. 15 Ша ул ки лер гә бер көн 
ка ла Раб бы Ше му ил гә бо лай ди гән иде:

16 – Ир тә гә шу шы ва кыт та Мин си нең яны ңа Бень я мин җи рен нән бер ке ше 
җи бә рер мен, Ми нем хал кым Ис ра ил бе лән җи тәк че лек ит сен өчен, син аңа смай 
сөрт; ул Ми нем хал кым ны пе леш ти ләр ку лын нан азат итәр, чөн ки Мин хал кым-
ның җә фа чи гү ен күр дем, аның иң рәп ела га нын ишет тем.

17 Ше му ил Ша ул ны күр гәч, Раб бы:
– Мин си ңа әй т кән ке ше шу шы бу лыр. Ми нем хал кым бе лән ул ида рә итәр, – 

ди де Ше му ил гә.

* 9:8 Шәкыл– 10 гр. 
* 9:9 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
* 9:12 Калкуҗир– га дәт тә, тү бә җир дә ур наш кан кор бан ки те рү һәм гый ба дәт кы лу уры ны. 
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18 Ше му ил кар шы на ки леп, Ша ул:
– Га ип тән хә бәр би рү че нең өе кай сы, шу ны әйт че, – дип со ра ды.
19 Ше му ил аңа:
– Га ип тән хә бәр би рү че мин бу лам, – дип җа вап ла ды, – ми нем ал дан кал ку-

лык ка та ба ат ла, бү ген сез ми нем бе лән бер гә ри зык ла ныр сыз, ир тә гә ир тән мин 
си не кай та рып җи бә рер мен, кү ңе лең дә ге со рау ла ры ңа җа вап та би рер мен. 20 Өч көн 
элек югал ган ишәк лә рең ха кын да бор чыл ма, алар та был ды ин де. Ис ра ил дә кем не 
шул ка дәр за ры гып кө тә ләр? Си не вә атаң ның бар гаи лә сен тү гел ме?!

21 Аңа җа вап итеп, Ша ул:
– Мин бит Ис ра ил дә иң кеч ке нә са нал ган Бень я мин ыру гын нан, – ди де. – Га и-

ләм дә Бень я мин ыру гын да гы бар гаи лә ләр ара сын да иң кеч ке нә се. Шу лай бул гач, 
ни өчен син бу хак та ми ңа сөй ли сең?

22-23 Ше му ил, Ша ул бе лән аның хез мәт че сен ияр теп, утыз га якын ча кы рыл ган 
ку нак җы ел ган бүл мә гә алып кер де, алар ны та бын тү ре нә утырт ты һәм пе шек че гә:

– Бая мин си ңа бир гән һәм чит кә рәк алып ку яр га куш кан өлеш не ки тер әле, – ди де.
24 Шун нан пе шек че ит нең ян баш өле шен* ту лы сы бе лән Ша ул кар шы на ки те реп 

куй ды. Ше му ил:
– Бу өлеш си ңа дип кал ды рыл ган, ал ды ңа ал да аша; әле ку нак ча кыр ган чак та 

ук, си ңа би рер гә дип тә га ен ләп куй ган идем аны, – ди де Ша ул га.
Ша ул ул көн не Ше му ил бе лән бер гә ри зык лан ды. 25 Шун нан алар кал ку җир-

дән ка бат шә һәр гә төш те ләр һәм Ше му ил бе лән Ша ул әң гә мә лә рен тү бә дә* дә вам 
ит те ләр. 26 Ир тә ге сен таң ату га Ше му ил тү бә дә ге Ша ул га:

– Уян, куз гал, мин си не оза та ба рам, – ди де.
Ша ул, йо кы сын нан то рып, Ше му ил бе лән өй дән чык ты. 27 Шә һәр чи те нә җи-

тә рәк Ше му ил Ша ул га:
– Хез мәт че ңә әйт: ал га рак ат лый төш сен, – ди де һәм хез мәт че се ал га рак уз гач 

өс тә де: – Ә син бе раз га тук тап тор, ми нем си ңа Ал ла һы сү зен җит ке рә сем бар.

ШемуилнеңШаулныпатшалыккабагышлавы

10 1 Ше му ил, зәй түн мае са лын ган са вы тын алып, Ша ул ның ба шы на май сөрт-
те; ан на ры аны үбеп бо лай ди де:

– Раб бы Үз би лә мә се бул ган Ис ра ил хал кы бе лән ида рә итү не си ңа тап шы ра. 
2 Хә зер, мин нән ае ры лып кит кәч, Бень я мин җи рен дә ге Сел сах та, Ра хи лә ка бе ре 
янын да, ике ке ше кү рер сең. Алар си ңа: «Син эз лә гән ишәк ләр та был ды, хә зер 
ин де атаң, ишәк лә рен оны тып, уг лым бе лән ни бул ды икән, дип си нең хак та бор-
чы ла», – дип әй тер.

3 Шун нан син ары ки тәр сең, га җә еп зур Та вор имә не яны на ки леп җит кәч, Ал-
ла һы га гый ба дәт кы лыр га Бәйт-Элгә ба ру чы өч ке ше гә тап бу лыр сың. Бер се нең 

* 9:24 Ит нең ян баш өле ше, га дәт тә, ру ха ни лар га тә га ен лә нә тор ган бул ган («Чы гыш», 29:27; 
«Ле ви ләр», 7:32-34). Ка дер ле ку нак лар га да ит нең шул өле шен бир гән нәр. 
* 9:25 Ул за ман да йор т лар ның тү бә лә ре яс сы бу лып, ке ше ләр шун да ял ит кән нәр, йок ла ган-
нар, мәҗ лес ләр үт кәр гән нәр. 
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ку лын да – өч кә җә бә тие, икен че се не кен дә – өч да нә ик мәк, өчен че се не кен дә бер 
тур сык шә раб бу лыр. 4 Алар си ңа, сә лам нә рен күн де реп, ике ик мәк би рер ләр, һәм 
син алар ку лын нан ик мәк не алыр сың. 5 Шун нан син пе леш ти ләр нең сак чы лар 
гас кә ре ур наш кан Ал ла һы кал ку лы гы на кү тә ре лер сең. Шә һәр гә аяк бас кач, ли ра 
вә шөл дер ле ба ра бан да, ку рай вә гөс лә дә уй нау чы лар ар тын нан кал ку лык тан тө-
шеп ки лү че һәм пәй гам бәр лек кы лу чы* бер ни чә пәй гам бәр не оч ра тыр сың. 6 Шул 
мәл не си ңа Раб бы Ру хы иңә чәк: син бө тен ләй баш ка ке ше гә әй лә нер сең һәм үзең 
дә алар бе лән пәй гам бәр лек итә баш лар сың. 7 Мин әй т кән нәр чын га аш кач, ку-
лың нан кил гән нең һәм мә сен эш лә – Ал ла һы си нең юл да шың бу лыр. 8 Гил гәл гә 
мин нән элег рәк ба рып тор, Раб бы га ту ла ем ян ды ру вә та ту лык кор бан на ры ки те рү 
өчен, мин си нең яны ңа шун да ки лер мен. Ми не җи де көн дә ва мын да көт, шун нан 
ары си ңа ни эш ләр гә икә нен кил гәч әй тер мен.

9 Ше му ил ки теп ба ру га, Ал ла һы Ша ул ның бө тен күңелен-барлыгын үз гәр теп 
куй ды; ал дан әй тел гән әле ге хә бәр ләр дә кө нен дә тор мыш ка аш ты: 10 кал ку лык 
бу е на ки леп җи тү гә, Ша ул үзе нең хез мәт че се бе лән спәй гам бәр ләр төр ке ме нә ки-
леп юлык ты, һәм шул чак, Ша ул га Ал ла һы Ру хы иңеп, ул да баш ка лар бе лән бер гә 
пәй гам бәр лек итә баш ла ды. 11 Ша ул ны бе лү че ләр, аның баш ка лар бе лән бер гә 
пәй гам бәр лек итү ен кү реп:

– Кыйш ның уг лы на ни бул ган? Әл лә ин де Ша ул да пәй гам бәр бул ган мы? – дип 
бер-берсеннән га җәп лә неп со раш ты лар.

12 Шул ти рә дә яшәү че ләр нең бер се, җа вап би реп:
– Ә те ге ләр нең ата сы кем соң?! – ди де.
«Әл лә ин де Ша ул да пәй гам бәр бул ган мы?» ди гән әй тем әнә шул за ман нан бир ле 

яшәп ки лә. 13 Пәй гам бәр лек итү дән тук та гач, Ша ул кал ку лык ка кит те.
14 Ша ул ның аб за сы аңар дан һәм хез мәт че дән:
– Кай да йөр де гез сез? – дип со ра ды.
Ша ул аңа:
– Ишәк ләр не эзләп-эзләп тә та ба ал ма гач, Ше му ил гә су гыл ган идек, – ди де.
15 Ша ул ның аб за сы:
– Ше му ил нең сез гә нәр сә әй т кә нен сөй ләп бир әле, – ди де. 16 Ша ул үзе нең аб-

за сы на:
– Ул без гә ишәк ләр нең та бы лу ын әйт те, – дип җа вап кай тар ды, әм ма Ше му ил-

нең пат ша лык ха кын да гы сүз лә рен йо мып кал ды.

ШемуилнеңШаулныпатшадипигъланитүе
17 Ше му ил бө тен Ис ра ил хал кын Мис па га – Раб бы кар шы на ча кы рып ки тер де 

18 һәм Ис ра ил угыл ла ры на бо лай дип мө рә җә гать ит те:
– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бо лай дип әй тә: «Мин, Ис ра ил не Ми сыр дан алып 

чы гып, сез не ми сыр лы лар һәм сез не зо лым лык ка сал ган баш ка пат ша лык лар җә-
бе рен нән йо лып ал дым. 19 Бү ген ге көн дә исә сез не бәла-казалардан йо лып ал ган, 

* 10:5 Пәйгамбәрлеккылу– би ре дә: үз-үзеңне оны тып, ча ма дан тыш хис кә би ре леп Ал ла һы ны 
дан лау ны аң ла та. (10 һәм 19 бү лек ләр дә шул ук мәгъ нә дә.) 
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кайгы-хәсрәтләрдән кот кар ган Ал ла гыз дан йөз чө е реп: „Юк, без нең өс тән пат ша 
куй!“ – дип со рый сыз. Ин де шу лай икән, ыруг лар га бү ле неп, нәсел-нәсел бу лып 
Раб бы гыз кар шы на ки леп ба сы гыз».

20 Шун нан Ше му ил Ис ра ил дә ге бө тен ыруг лар ны ча кы рып ал ды һәм, нә ти җә-
дә, Бень я мин ыру гы сай лан ды. 21 Ан на ры, Бень я мин ыру гы на кер гән нә сел ләр не 
аерым-аерым үз яны на ча кыр ган нан соң, Мат ри нә се ле нә тук тал ды лар; ахыр дан 
Кыйш уг лы Ша ул сай лан ды. Әм ма Ша ул ны эз ли баш ла ган нар иде – та ба ал ма-
ды лар. 22 Алар:

– Ша ул би ре гә кил де ме соң? – дип, Раб бы дан со ра ды лар.
Раб бы:
– Мон да ул, олау лар ара сы на ке реп пос кан, – дип җа вап бир де.
23 Йө ге реп ба рып, Ша ул ны кач кан җи рен нән алып чык ты лар. Үзен әй лән де реп 

ал ган төр кем ур та сын да ба сып кал ган Ша ул бө тен ке ше дән бер баш ка би ег рәк иде. 
24 Җы ел ган ха лык ка Ше му ил:

– Кү рә сез ме, Раб бы кем не сай лап ал ды?! Бө тен ха лык ара сын да аңа тиң бу лыр-
дай ке ше юк! – ди де.

Бар ха лык шун да:
– Яшә сен пат ша! – дип кыч кы рып җи бәр де.
25 Ше му ил ха лык ка пат ша ида рә се нең хокук-кагыйдәләрен аң лат ты; аң лат кан-

на рын ки тап ка тер кәп куй гач, ки тап ны Раб бы кар шы на ил теп сал ды да ха лык ка 
өй лә ре нә та ра лы шыр га куш ты. 26 Ша ул да үз өе нә – Гиб га га юнәл де; кү ңел лә ре нә 
Ал ла һы ка гы лып уз ган кыю йө рәк ле ир-егетләр дә аның ар тын нан ияр де. 27 Әм ма 
җән җал сө ю че ләр:

– Ни чек итеп бу ке ше без не кот ка ра алыр икән?! – дип, үз лә ре нең ка нә гать сез-
ле ген бел дер де ләр һәм Ша ул га бү ләк ләр ки те рү дән баш тарт ты лар, лә кин Ша ул 
бо лар ның бер сен дә игъ ти бар га ал ма ды.

ШаулныңЯвешшәһәренкоткаруы

11 1 Көн нәр дән бер көн не Ам мон пат ша сы На хаш, яу га куз га лып, Ги лы гад та гы 
Явеш шә һә рен ка мап ал ды. Явеш хал кы На хаш ка мон дый тәкъ дим яса ды:

– Без нең бе лән со лых тө зе сәң, си ңа хез мәт итәр идек.
2 Ам мо ни На хаш исә алар га:
– Һәр кай сы гыз ның уң кү зен чо кып алып, бө тен Ис ра ил не мәс хә рә гә кал дыр ган 

тәкъ дир дә ге нә, мин сез нең бе лән со лых тө зер гә ри за мын, – дип җа вап кай тар ды.
3 Явеш өл кән нә ре аңа:
– Без гә җи де көн ва кыт бир – Ис ра ил нең һәр тө бә ге нә ил че ләр җи бә рик. Без гә 

яр дәм ку лы су зу чы бул ма са, без си нең як ка чы гар быз, – ди де.
4 Ил че ләр, Ша ул яшә гән Гиб га га ки леп, әле ге сүз ләр не ха лык ка җит кер де ләр. 

Мо ны ишет кәч, ха лык сө рән ләп кыч кы рыр га, елар га то тын ды. 5 Шул чак ны үгез-
лә рен ку а лап ба су дан кай тып ки лү че Ша ул кү рен де.

– Ха лык ка ни бул ган? Ник елый алар? – дип со ра ды ул.
Явеш тән ил че ләр алып кил гән хә бәр не Ша ул га җит кер де ләр. 6-7 Әле ге сүз ләр не 

ише тү гә, Ша ул га Ал ла һы Ру хы иң де, һәм ул, яман да нык ачуы куз гал ган хәл дә 
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ике үге зен ки сәк ләр гә ту рак лап таш лап, шу лар ны ил че ләр аша Ис ра ил җи ре нең 
бө тен тө бәк лә ре нә та ра тыр га куш ты һәм:

– Ша ул бе лән Ше му ил гә ия реп яр дәм гә куз гал ма ган һәр ке ше нең үге зен шу-
шын дый яз мыш кө тә, – дип әй тер гә әмер бир де.

Ха лык ка Раб бы дан кур ку иңеп, бө те не се бер дәй яу га куз гал ды. 8 Ша ул Бе зык 
ка ла сы на җы ел ган ке ше ләр не бар лап чык ты: Ис ра ил дән өч йөз мең, сЯһү дә дән 
утыз мең ир-егет кил гән иде. 9 Явеш ил че лә ре нә алар:

– Ги лы гад Яве шен дә ге ха лык ка хә бәр ите гез: ир тә гә, ко яш кыз ды ра баш ла ган-
чы, ко ты лу ки лер, – дип әй тер гә куш ты лар.

Ил че ләр, әле ге сүз ләр не Явеш хал кы на җит ке реп, алар ны бик ку ан дыр ды лар. 
10 Шун нан Явеш хал кы На хаш ка:

– Ир тә гә сез нең як ка чы га быз, без нең бе лән те лә гә не гез не эш ләр сез, – дип хә-
бәр ит те.

11 Ир тә ге сен Ша ул үзе нең су гыш чы ла рын өч төр кем гә бүл де, һәм, таң ат кан чы, 
алар Ам мон гас кәр лә ре эче нә үтеп кер де ләр, ко яш кыз ды ра баш ла ган чы, дош ман-
ны кы рып та сал ды лар. Ара ла рын да исән кал ган на ры кай сы кая та ра лы шып бет те. 
12 Шун да ха лык, Ше му ил гә мө рә җә гать итеп:

– «Ша ул га мы соң без нең бе лән ида рә итәр гә?!» – дип әй т кән ке ше ләр кая? То тып 
ки те ре гез шу лар ны, без алар ның җан на рын ала быз! – дип шау ла шыр га то тын ды.

13 Әм ма Ша ул:
– Бү ген бе рәү нең дә җа ны кы е лыр га ти еш тү гел, чөн ки бү ген Раб бы Ис ра ил не 

кот кар ды! – дип кар шы төш те.
14 – Әй дә гез, Гил гәл гә ба рып, Ша ул ны ка бат пат ша лык ка ба гыш лыйк! – дип 

тәкъ дим ит те Ше му ил.
15 Шун нан соң бар ча ха лык, Гил гәл гә юнә леп, шун да, Раб бы кар шын да, Ша ул ны 

пат ша дип игъ лан ит те һәм, Раб бы га ба гыш лап, ста ту лык кор ба ны ки тер де. Ша ул 
бе лән бер гә бө тен Ис ра ил хал кы рә хәт лә неп кү ңел ач ты.

Шемуилнеңхалыккамөрәҗәгатьитүе

12 1 Ше му ил Ис ра ил хал кы на мон дый сүз ләр бе лән мө рә җә гать ит те:
– Ме нә, сез әй т кән нәр нең һәм мә се нә ко лак сал дым, сез нең өс тән пат ша 

бил ге лә дем. 2 Бү ген ге көн дә ал дан баш лап йө рер гә сез нең пат ша гыз бар. Мин исә 
кар тай дым ин де, ча лар дым; ми нем угыл ла рым сез нең ара да ка ла би рә. Яшь лек 
ел ла рым нан баш лап бү ген гә чә мин сез не әйдәп-җитәкләп һәр чак ал дан бар дым. 
3 Ме нә мин сез нең кар шы да ба сып то рам. Раб бы һәм Ул сай ла ган зат ал дын да 
ша һит лык ите гез: мин кем нең дә бул са үге зен яи сә ишә ген ал дым мы?! Бе рә ре гез-
нең хә те рен кал дыр дым яи сә кем не дер җә бер лә дем ме?! Кем нән дә бул са бү ләк ләр 
алып, ял ган хө кем чы гар дым мы?! Хи лаф эш кыл ган бул сам әй те гез – мин аны 
тө зә тер мен.

4 Ха лык аңа:
– Син без нең хә те ре без не кал дыр ма дың, җә бер лә мә дең дә, һәм бер кем нән бер-

нәр сә ал ма дың да, – дип җа вап кай тар ды.
5 Шун нан Ше му ил ха лык ка:
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– Сез нең сүз лә ре гез гә бү ген Раб бы Үзе һәм Ул сай лап куй ган зат ша һит тыр: сез 
мин нән һич нин ди га еп тап ма ды гыз! – ди де.

– Хак сүз, Раб бы Үзе ша һит тыр! – дип җөп лә де аны бар ха лык.
6 Шул чак Ше му ил ха лык ка бо лай ди де:
– Му са бе лән Һа рун ны сай ла ган, сез нең ата-бабаларыгызны Ми сыр җи рен нән 

алып чык кан Зат – Раб бы Үзе дер. 7 Ин де дә кар шы ма ки леп ба сы гыз – Раб бы ның 
сез гә һәм сез нең ата-бабаларыгызга кыл ган ях шы лык ла рын исе гез гә тө ше реп, хә зер 
мин сез гә Раб бы ал дын да хө кем чы га рам. 8 Ягъ куб Ми сыр җи ре нә кү че неп ки леп, 
ата-бабаларыгыз сө рән ләп Раб бы га ял вар гач, Раб бы, Му са бе лән Һа рун ны җи бә-
реп, ата-бабаларыгызны Ми сыр җи рен нән алып чык ты һәм ме нә шу шы як лар га 
ки те реп ур наш тыр ды. 9 Әм ма ата-бабаларыгыз үз лә ре нең Ал ла сы бул ган Раб бы ны 
оныт ты лар, шу ңа кү рә Раб бы алар ны өс лә ре нә яу бе лән кил гән Хат сор ның гас кәр 
баш лы гы Си се ра, пе леш ти ләр һәм дә сМә аб пат ша сы ку лы на тап шыр ды. 10-11 Лә кин 
ата-бабаларыгыз: «Гө наһ лы без, чөн ки Раб бы дан йөз чө е реп баш ка илаһ лар га – Ба-
гал һәм Аш то рет сын на ры на та бы на баш ла дык; хә зер исә без не дош ман на ры быз 
ку лын нан кот кар, һәм без Си ңа гы на ита гать итәр без», – дип, яр дәм со рап Раб бы га 
инәлеп-ялваргач, Раб бы, Яруб-Багал* бе лән Ба рак ны*, Иф тах бе лән Ше му ил не 
җи бә реп, сез не чол гап ал ган дош ман на ры гыз ку лын нан йо лып ал ды, һәм сез шун-
нан соң хәвеф-хәтәрсез яши баш ла ды гыз. 12 Соң рак Ам мон пат ша сы На хаш сез гә 
кар шы куз гал гач, сез ми ңа: «Юк, без нең өс тән пат ша лык итәр өчен без гә пат ша 
ки рәк!» – ди де гез. Раб бы Ал ла гыз ның сез нең пат ша гыз бу лу ын исә оныт ты гыз. 
13 Шу лай итеп, ме нә сез нең үзе гез сай лап куй ган, үзе гез та ләп ит кән пат ша гыз – 
Раб бы сез нең өс тән пат ша бил ге лә де! 14 Әгәр сез Раб бы гыз ны олылап-хөрмәтләсәгез, 
Аңа та бы нып ита гать ит сә гез, сүз лә ре нә ко лак сал са гыз, Раб бы их ты я ры на кар шы 
кил мә сә гез, сез үзе гез дә, сез нең өс тән пат ша лык итү че пат ша гыз да Раб бы Ал ла 
юлын нан йөр сә гез, бары сы да әй бәт бу лыр. 15 Ә ин де Раб бы сүз лә ре нә ил ти фат 
ит ми чә, Аның их ты я ры на кар шы кил сә гез, Раб бы, сез нең ата-бабаларыгызга кар-
шы чык кан ке бек, сез не дә җә за га тар тыр. 16 Хә зер ка рап ба гы гыз: Раб бы сез нең 
күз ал дын да зур бер мог җи за күр сә тер. 17 Бел гә не гез чә, бо дай ура гы на тө шәр чак* 
җит те. Лә кин мин Раб бы дан со рар мын, һәм Ул яң гы рын да яу ды рыр, күк ләр не дә 
күк рә тер. Шул ча гын да сез, пат ша со рап, Раб бы ал дын да нин ди зур гө наһ кы лу-
ы гыз ны аң лар сыз һәм кү рер сез.

18-19 Ше му ил Раб бы га до га бе лән мө рә җә гать ит те, һәм Раб бы шул көн не үк күк 
күк рә теп яң гыр яу дыр ды. Мо ны кү реп, Раб бы бе лән Ше му ил дән ко ты алын ган 
ха лык Ше му ил гә бо лай ди де:

– Раб бы га, үзең нең Ал ла ңа, без кол ла рың ха кын да гый ба дәт кыл – әҗәл гә ду чар ит мә 
без не: бул ган гө наһ ла ры быз өс те нә, пат ша со рап, та гын бер гө наһ кыл ган быз икән!

* 12:10-11 Яруб-Багал– Ги де он ның икен че исе ме (ка ра гыз: «Хө кем че ләр», 6:32). 
* 12:10-11 Барак– бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: 
«Бе дан». 
* 12:17 ...бодайурагынатөшәрчак...– Явым-төшем бул мый тор ган ко ры көн нәр җи түе ту-
рын да сүз ба ра. 
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20 Ха лык ка җа вап итеп, Ше му ил:
– Ку рык ма гыз, кы лы на сы гө наһ кы лын ган ин де, лә кин ки лә чәк тә Раб бы юлын-

нан тай чан ма гыз һәм, Раб бы га их лас кү ңел дән та бы нып, Аңа гы на ита гать ите гез. 
21 Юк-бар, ярак сыз илаһ лар га ияр мә гез: алар сез гә фай да ки тер мәс һәм кот ка ра да 
ал мас, чөн ки алар һәм мә се чүп ке нә. 22 Раб бы Үзе нең бө ек исе ме ха кы на Үз хал-
кын таш ла мас, чөн ки сез не Ул Үзе сай лап ал ды. 23 Ми ңа кил гән дә исә, мин үзем 
дә Раб бы ал дын да гө наһ эш кыл мам – сез нең хак та Аңа до га кы лу дан тук та мам, 
сез не ту ры, хак юл га өн дәү дә бу лыр мын. 24 Тик сез, Раб бы дан кур кып, Аны олы-
ла гыз, чын кү ңел дән, бө тен йө рә ге гез бе лән Аңа та бы ны гыз; сез нең хак ка кыл ган 
олуг га мәл лә рен һәр чак ис тә то ты гыз. 25 Ин де явыз лык кы лыр бул са гыз, үзе гез нең 
дә, пат ша гыз ның да го ме ре ки се лер, – дип әйт те.

Пелештиләргәкаршысугыш

13 1-2 Пат ша итеп бил ге лән гән дә, Ша ул га ... яшь иде*. Ис ра ил бе лән ике ел ида-
рә ит кән нән соң, ул үзе нә өч мең ис ра и ли не сай лап ал ды. Шу лар ның ике 

ме ңе Мик мәс тә һәм Бәйт-Эл та вын да Ша ул янын да кал ды, бер ме ңе Йо на тан бе лән 
Бень я мин Гиб га сы на кит те; кал ган на рын исә Ша ул үз өй лә ре нә кай та рып җи бәр де.

3 Бер көн Йо на тан пе леш ти ләр нең Ге ба да гы сак чы лар гас кә рен тар-мар ит те, һәм 
бу хак та пе леш ти ләр гә дә мәгъ лүм бул ды. Шун нан соң Ша ул, гый б ри ләр ишет сен 
дип, быр гы кыч кыр тып бө тен ил гә хә бәр са лыр га бо ер ды. 4 «Ша ул пе леш ти ләр нең 
сак чы лар гас кә рен тар-мар ки тер де, һәм хә зер ин де Ис ра ил пе леш ти ләр өчен дош-
ман га әй лән де» ди гән хә бәр бө тен Ис ра ил гә мәгъ лүм бул ган нан соң, ис ра и ли ләр 
Ша ул яны на Гил гәл гә җы ел ды. 5 Пе леш ти ләр, Ис ра ил гә кар шы яу га куз га лып, 
утыз мең ссу гыш ар ба сы, ал ты мең ат лы җай да гы һәм диң гез бу ен да гы ком бөр те ге 
са нын ча гас кә ри лә ре бе лән Бәйт-Әвеннән көн чы гыш та рак ур наш кан Мик мәс кә 
ки леп туп лан ды лар. 6 Ка ма лыш ка эләк кән ис ра и ли ләр, үз лә ре нә кур кы ныч яна-
ган ны си зеп, мә га рә вә тар ла вык лар га, таш кы я лар ара сы на, ка нау вә чо кыр лар га 
ка чы шып бет те ләр. 7 Гый б ри ләр нең кай бер лә ре хәт та, Үр дүн ел га сын ки чеп, Гәд 
һәм Ги лы гад җир лә ре нә кач ты. Ша ул Гил гәл дә ка лып, аның янын да бул ган гас кә-
ри лә ре ти рән кур ку га төш кән иде. 8 Ше му ил ал дан әй теп куй ган ча, Ша ул аны җи де 
көн дә ва мын да көт те. Ше му ил Гил гәл дә һа ман да кү рен мә гәч, Ша ул ның ке ше лә ре 
әк рен ләп та ра лы ша баш ла ды. 9 Шу ңа кү рә Ша ул, ту ла ем ян ды ру вә та ту лык кор-
бан на ры өчен ки рәк ле тер лек ләр не алып ки лер гә ку шып, Раб бы га ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны ки тер де. 10 Ша ул кор бан ки те рү не тө гәл ләү гә, Ше му ил ки леп җит те. Ша ул, 
сә ла мен күн де рер гә дип, аңа кар шы чык ты. 11 Әм ма Ше му ил аңар дан:

– И-и, нәр сә кыл дың син?! – дип со ра ды.
Ша ул аңа:
– Мин күр дем ки, ке ше лә рем ми не таш лап ка ча баш ла ды, ә син бил ге лән гән ва-

кыт ка ки леп җит мә дең, пе леш ти ләр исә Мик мәс кә ки леп туп лан ды. 12 Шун нан мин, 
пе леш ти ләр Гил гәл гә ки леп җи теп һө җүм баш лар, ә мин әле Раб бы га мө рә җә гать 
ит мә дем дип, ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рер гә хәл кыл дым, – дип җа вап бир де.

* 13:1-2 Яһүд тек с тын да Ша ул га ни чә яшь бу луы анык кы на языл ма ган. 
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13 Ше му ил аңа:
– Раб бы Ал лаң ның си ңа би рел гән бо е ры гын үтә ми чә, зур ах мак лык кыл ган-

сың. Шу лай бул ма ган да, си нең нә се лең Ис ра ил илен дә мәң ге пат ша лык итәр иде. 
14 Хә зер исә пат ша лык итү е ңә чик ку е лыр; Раб бы Үз кү ңе ле нә хуш ки лер дәй бе рәр 
ир-егет та бар һәм аңа Үз хал кы ның юл баш чы сы бу лыр га бо е рыр, чөн ки син Раб бы 
куш кан ны үтә мә дең, – ди де дә, 15 юл га куз га лып, Гил гәл дән ки теп бар ды. Кал-
ган ке ше ләр исә, дош ман гас кәр лә ре тор ган урын га та ба Ша ул ар тын нан юнә леп, 
Гил гәл дән Бень я мин Гиб га сы на ки леп туп лан ды лар*.

Ша ул үзе бе лән кал ган ке ше лә рен бар лап чык ты – алар ның са ны ал ты йөз ча ма сы 
иде. 16 Ша ул үзе нең уг лы Йо на тан һәм алар янын да гы ир-егетләр бе лән Бень я мин 
Гиб га сын да ка ла бир де; пе леш ти ләр нең тук тал ган уры ны исә Мик мәс тә иде. 17 Пе-
леш ти ләр нең ал дын гы өч гас кә ре, стан на рын нан чы гып, ис ра и ли ләр гә һө җү мен 
баш ла ды: гас кәр ләр нең бер се Шу гал тө бә ген дә ур наш кан Оп ра та ра фы на юнәл де; 
18 икен че се Бәйт-Хорунга ил тә торган юл га төш те; өчен че се исә Сә бо гыйм үзә не 
бе лән чик тәш чүл гә та ба куз гал ды.

19 Ул за ман нар да Ис ра ил җи рен дә ти мер эшен бе лү че бер ке ше дә кал ма ган, чөн-
ки пе леш ти ләр, гый б ри ләр үз лә ре нә кы лыч яи сә сөң ге яса ма гае, дип кур ка иде. 
20-21 Тө рән, кит мән, бал та яки урак үт кен ләр гә ки рәк бул са, яһү ди ләр пе леш ти ләр гә 
ки лер гә мәҗ бүр иде. Пе ле шет ти мер че лә ре тө рән, кит мән, өч япь ле сә нәк, бал та 
үт кен лә гән һәм кол га очы на ти мер оч лык ки дер гән өчен, бер шә кыл ның өч тән ике 
өле шен ала иде ләр. 22 Шу ңа кү рә Ша ул һәм Йо на тан бе лән бер гә яу га куз гал ган 
ха лык ку лын да кылыч-сөңге ише әй бер бул ма ды, ти мер дән ко ел ган су гыш ко ра лы 
ба ры Ша ул бе лән аның уг лы Йо на тан да гы на иде.

23 Пе леш ти ләр нең ал дын гы гас кә ре Мик мәс кар шын да гы ки чү яны на чык ты.

Йонатанныңпелештиләргәһөҗүмитүе

14 1 Бер көн Ша ул уг лы Йо на тан үзе нең ко рал йөр тү че се нә:
– Әй дә те ге як та гы Пе ле шет гас кәр лә ре яны на чы га быз, – ди де. Ә ата сы на 

әле ге ни я те ха кын да ул бер сүз дә әй т мә де. 2 Ша ул ның бу ва кыт ны Гиб га чи тен-
дә, Миг рон да, анар ага чы тө бен дә утыр ган ча гы иде. Ал ты йөз ләп су гыш чы сы да, 
3 өс те нә эфод ки еп йө рү че Ши лоһ та гы Раб бы ру ха ние Ахия дә би ре дә иде. Әле ге 
Ахия, Икә бүд нең ир ту га ны Әхи түб уг лы бу лып, Икә бүд – Пин хәс, Пин хәс исә 
Эли нең уг лы иде. Йо на тан ның кит кә нен бер кем бел ми кал ды.

4 Йо на тан пе леш ти ләр яны на чы гар га ти еш ле ки чү нең һәр ике ягын да Бут сес 
һәм Сен не дип атал ган үт кен ике кыя бу лып, 5 алар ның төнь як та гы сы – Мик мәс-
кә, көнь як та гы сы Ге ба га ка рап то ра иде.

6 Йо на тан үзе нең ко рал йөр тү че се нә:

* 13:15 ...юлгакузгалып,Гилгәлдәнкитепбарды.Калганкешеләрисә,дошмангаскәрләреторган
урынгатабаШаулартыннанюнәлеп,ГилгәлдәнБеньяминГибгасынакилептупландылар.– Бо-
рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: юл га куз га лып, 
Гил гәл дән ки теп бар ды, ул Бень я мин Гиб га сы на та ба юнәл де. 
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– Әй дә шу шы ссөн нәт сез ләр нең ста ны на үтеп ке рик! – ди де. – Бәл ки, Раб бы 
яр дә мен нән таш ла мас; аз мы без нең гас кәр, күп ме – җи ңү яу лау Раб бы их ты я-
рын да дыр.

7 Ко рал йөр тү че се аңа:
– Кү ңе ле ңә кил гән не эш лә! Бар! Мин – си нең бе лән! – дип җа вап бир де.
8 – Хә зер ме нә без си нең бе лән пе леш ти ләр яны на үтә без дә алар кү рер дәй 

урын га чы гып ба са быз. 9 Әгәр алар без гә: «Без яны гыз га төш кән че, шун да гы на 
ба сып то ры гыз», – ди сә ләр, тор ган уры ны быз да гы на кө тә без, үзе без алар яны на 
мен ми без; 10 әгәр дә ин де: «Би ре кү тә ре ле гез», – ди сә ләр ме нәр без; ди мәк, Раб бы 
алар ның яз мы шын без нең кул га тап шы ра; алар ның ча кы руы без нең өчен бер бил ге 
бу лыр, – ди де Йо на тан.

11-13 Алар ике се Пе ле шет су гыш чы ла ры кү рер дәй урын га чы гып бас кач, те ге ләр:
– Әнә, ке реп кач кан чокыр-ярыклардан гый б ри ләр чы га баш ла ды, – дип көл-

де ләр. Ан на ры Йо на тан бе лән аның ко рал йөр тү че сен:
– Әй тә се сү зе без бар, би ре ме не гез, – дип, үз лә ре яны на ча кыр ды лар.
Йо на тан шун дук үзе нең ко рал йөр тү че се нә:
– Ми нем арт тан ат ла, чөн ки Раб бы алар ны Ис ра ил ку лы на тап шы ра, – дип, 

аяк-куллары бе лән ябышып-тотынып тау ба шы на кү тә ре лер гә ке реш те; ко рал 
йөр тү че се аның ар тын нан ияр де.

Пе леш ти ләр Йо на тан ның аяк ас ты на егы ла бар ды лар, ко рал йөр тү че се исә, яра-
лы лар ны кы рып, ху җа сы ар тын нан ат ла ды. 14 Йо на тан һәм аның ко рал йөр тү че се 
бе лән бул ган әле ге бе рен че бә ре леш тә пе леш ти ләр кеч ке нә ге нә мәй дан да үз лә-
ре нең егер ме ләп су гыш чы сын югалт ты. 15 Ба су да – пе леш ти ләр ста нын да кал ган 
су гыш чы лар ның да, бар ча ха лык ның да ко ты алын ды; сак та тор ган гас кәр ләр дә, 
ал дын гы гас кәр ләр дә шу лай ук кур ку га төш те; аяк ас тын да җир тет рәп тор ды, 
чөн ки Ал ла һы җи бәр гән дәһ шәт иде бу.

Исраилиләрнеңпелештиләрнетар-маркитерүе
16-17 Бень я мин Гиб га сын да гы Ша ул сак чы ла ры Пе ле шет су гыш чы ла ры ның кур-

ку дан кайсы-кая ча быш ка нын кү реп ал ды лар, һәм Ша ул үзе нең ке ше лә ре нә:
– Су гыш чы лар ны бар ла гыз, без не ке ләр ара сын нан кем чык ты икән, – ди де.
Бар ла ган нан соң, Йо на тан бе лән аның ко рал йөр тү че се нең юк лы гы ачык лан ды. 

18 Ша ул шун да Ахи я гә:
– Ал ла һы сан ды гын алып кил, – ди де, чөн ки Ал ла һы сан ды гы ул чак та Ис ра ил 

угыл ла ры бе лән иде. 19 Ша ул бе лән ру ха ни сөй лә шеп тор ган ара да, Пе ле шет гас кә-
рен дә ге ыгы-зыгы артканнан-арта гы на бар ды, һәм Ша ул үзе нең ру ха ни е на кул ла рын 
тө ше рер гә куш ты*. 20 Ша ул, үзе нең хал кын кү тә реп бә ре леш бар ган урын га ки леп 
җит кәч, шу ны күр де: Пе ле шет гас кә ри лә ре бер-берсенә кар шы кы лыч кү тәр гән-
нәр – алар һәм мә се ша шып кал ган ди яр сең. 21 Мо ңар чы әле пе леш ти ләр гә хез мәт 
итеп, алар ара сын да йөр гән гый б ри ләр шул ва кыт Ша ул бе лән Йо на тан ягын да гы 
ис ра и ли ләр гә ки леп ку шыл ды лар. 22 Эф ра им тау ла рын да яше ре неп ят кан ис ра и ли-

* 14:19 ...кулларынтөшерергәкушты...– Ал ла һы га мө рә җә гать итү не тук та ту ха кын да сүз ба ра. 
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ләр дә, пе леш ти ләр нең кур кып кач ка нын ише теп, үз хал кы на ку шы лып су гы шыр га 
ке реш те. 23 Ул көн не Раб бы ис ра и ли ләр не Үзе нең яр дә мен нән таш ла ма ды; су гыш 
хәт та Бәйт-Әвенгә ка дәр җә ел де.

Сугыштансоңгывакыйгалар
24 Ис ра и ли ләр ул көн не нык тал чык ты, ә Ша ул:
– Кич җи теп, мин үз дош ман на рым нан үч ал ган чы, авы зы на ри зык кап кан 

ке ше гә ләгъ нәт тө шәр, – дип, су гыш чы ла рын ант эчәр гә мәҗ бүр ит те. Ул көн не 
һич кем ри зык ка орын ма ды.

25-26 Шу лай бер мәл не су гыш чы лар, ур ман эче нә ке реп, бер алан лык та кә рәз ле 
бал га тап бул ды лар, әм ма бер се дә агып ят кан бал га оры нып ка ра ма ды, чөн ки алар 
ант бо зу дан ку рык ты лар. 27 Йо на тан исә ата сы ның ха лык тан ант эче рүе ха кын да 
бел ми кал ган иде, шу ңа кү рә ул, ку лын да гы та я гы ның очы бе лән бе раз кә рәз ле 
бал эләк те реп, авы зы на кап ты, һәм аның күз лә ре як ты рып кит те. 28 Шул чак су-
гыш чы лар дан бер се Йо на тан га:

– Си нең атаң ха лык ны ант итәр гә мәҗ бүр ит те: «Кем дә бул са бү ген авы зы на 
ри зык кап са, шу ңа ми нем кар гы шым тө шәр», – ди де. Бү ген кө но зын бер кем аша-
ма ды, шу ңа кү рә ха лык хәл сез лән де, – дип бел дер де.

29 – Атам җи ре без гә бә ла алып кил гән! Ме нә, кү ре гез: аз гы на бал ка бу га ми нем 
күз лә рем як ты рып кит те. 30 Әгәр бү ген кул га тө шер гән ма лын нан ха лык аз гы на 
авыз ит сә, пе леш ти ләр бе лән кө рә шер гә кө че күб рәк бу лыр иде, – ди де Йо на тан.

31 Ул көн не ис ра и ли ләр пе леш ти ләр не Мик мәс тән алып Ая лун га ка дәр тар-мар 
ки тер де ләр, һәм су гыш чы лар тә мам хәл дән тай ды. 32 Шу ңа кү рә алар пе леш ти ләр-
нең са рык ла рын, үгез вә бо зау ла рын тар тып алып җир гә егып су яр га, ка ны агып 
бет мәс бо рын, ит ашар га то тын ды лар. 33-34 Кай сы сы дыр шун да:

– Әнә, Раб бы ал дын да ха лык гө наһ эш кы ла – ка ны да кач мас бо рын, ит ашый, – 
дип, Ша ул га җит кер де. Шул чак Ша ул бо лай ди де:

– Сез гө наһ эш кыл ды гыз! Ми нем яны ма бе рәр зур рак таш тә гә рә теп ки те ре гез дә 
ха лык ка шу ны хә бәр ите гез: «Һәр кай сы үзе нең үге зен вә са ры гын би ре гә алып ки леп 
суй сын да аша сын. Раб бы ал дын да гө наһ эш кыл ма гыз, ка ны кит мә гән ит аша ма гыз!»

Ул төн не алар ның һәр кай сы, үз ку лы бе лән үз ма лын җи тәк ләп ки те реп, аны 
Ша ул бил ге лә гән урын да чал ды. 35 Шул рә веш ле, Ша ул Раб бы га кор бан ки те рү 
уры ны яса ды; бу аның та ра фын нан Раб бы өчен ко рыл ган бе рен че мәз бәх иде. 36-

37 Шун нан Ша ул:
– Әй дә гез, төн лә пе леш ти ләр не куа чы гыйк. Таң ат кан чы бө тен әй бер лә рен та-

лап алып, бер ге нә ке ше сен дә исән кал дыр мыйк, – ди де.
Ха лык аңа:
– Үзең ни чек ки рәк дип тап саң, шу лай эш лә, – дип җа вап кай тар ды.
Әм ма ру ха ни алар га:
– Әй дә гез Ал ла һы га мө рә җә гать итик! – дип кар шы төш кән нән соң, Ша ул Ал-

ла һы дан:
– Пе леш ти ләр не куа чы гыйм мы? Алар ның яз мы шын Ис ра ил ку лы на тап шы-

ра сың мы? – дип со ра ды.
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Лә кин ул көн не Ал ла һы аңа җа вап бир мә де. 38-39 Шун нан Ша ул:
– Бө тен тү рә ләр би ре җы ел сын! Тикшереп-белешсеннәр: кем бү ген гө наһ кыл ган? 

Ис ра ил не кот ка ру чы Раб бы Үзе ша һит тыр: әле ге гө наһ ны уг лым Йо на тан кыл ган 
бул са, хәт та аның да го ме ре ки се лер! – дип бел дер де.

Тик ха лык ара сын нан бе рәү дә сүз әй т мә де. 40 Ан на ры Ша ул Ис ра ил хал кы на 
бо лай дип сү зен дә вам ит те:

– Сез бар ча гыз да бер як ка ба сы гыз, ә мин уг лым Йо на тан бе лән икен че як ка 
ба сам.

– Үзең ни чек ки рәк тап саң, шу лай эш лә, – ди де аңа ха лык.
41 – И Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы! – дип дәш те Ша ул. – Дө рес лек не ач!
Шун нан, жи рә бә са лы нып, Йо на тан бе лән Ша ул фаш ител де, ә ха лык ның га-

еп сез бу луы бе лен де.
42 – Уг лым Йо на тан бе лән ми ңа жи рә бә са лы гыз, – ди де Ша ул. Жи рә бә Йо на-

тан га чык ты.
43 – Сөй ләп бак, ни-нәрсә кыл дың син бү ген? – дип со ра ды Ша ул үзе нең уг-

лын нан. Уг лы исә аңа:
– Ку лым да гы та як ның очы бе лән бе раз бал та тып ка ра ган идем; ин де ме нә хә зер 

мин үләр гә ти еш, – дип җа вап кай тар ды.
44 – «Вә гъ дәм не бо за кал сам, Ал ла һы ми не ка ты җә за га тар т сын!» – дип ант эч-

кән ке ше мин: син, Йо на тан, бү ген үләр гә ти еш! – ди де уг лы на Ша ул.
45 Лә кин ха лык:
– Йо на тан бү ген Ис ра ил не зур җи ңү гә алып кил де. Шу лай бул гач, ниш ләп әле 

ул үләр гә ти еш?! Бу эш нең бу ла сы юк! Раб бы Үзе ша һит тыр: Йо на тан ның ба шын-
нан бер чәч бөр те ге дә төш мәс! Пе леш ти ләр бе лән кө рәш тә Ал ла һы аңа бү ген Үзе 
яр дәм ит те! – дип, Ша ул га кар шы кил де.

Шул рә веш ле, ха лык Йо на тан ны зур бә ла дән йо лып алып, ул исән кал ды.
46 Ша ул пе леш ти ләр не эзәр лек ләп кит мә де, һәм пе леш ти ләр үз ил лә ре нә юл ал ды.

Шаулалыпбаргансугышлар.Шаулныңгаиләсе
47 Шу шы хәл ләр дән соң Ша ул, Ис ра ил дә үзе нең ха ким ле ген ны гы тып, Ис ра ил гә 

чик тәш бул ган бө тен дош ман на ры бе лән һа ман су гы шып тор ды. Ул, мә а би ләр вә 
ам мо ни ләр, сЭдом, Со ба пат ша ла ры һәм пе леш ти ләр бе лән әледән-әле су гыш лар 
алып ба рып, кем бе лән ге нә кө рәш сә дә, дош ман на рын һа ман җи ңеп кил де. 48 Ша ул 
үз-үзен ая мый ча су гыш ты һәм, ама лы кый лар ны җи ңеп, Ис ра ил илен та лау чы лар-
дан азат ит те.

49 Ша ул ның угыл ла ры Йо на тан, Иш ви вә Малки-Шуа исем ле бу лып, кыз ла-
ры ның өл кә не – Ме раб, ке че се Ми кәл исе мен йөр тә иде. 50 Ша ул ның ха ты ны 
Ахи но гам – Ахи ма гас кы зы иде. Ша ул ның гас кәр баш лы гы Әб нер – Ша ул ага сы 
Нер нең уг лы иде. 51 Ша ул ның ата сы Кыйш һәм Әб нер ата сы Нер ике се дә Аби ел 
угыл ла ры иде.

52 Ша ул за ма нын да пе леш ти ләр бе лән аяу сыз су гыш лар ты нып тор ма ды. Гай-
рәт ле вә тә вәк кәл бе рәр ке ше кү зе нә ча лын са, Ша ул аны үзе нә хез мәт кә ала 
тор ган бул ды.
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Амалыкыйларгакаршысугыш

15 1 Көн нәр дән бер көн не Ше му ил, Ша ул га мө рә җә гать итеп, бо лай ди де:
– Үз хал кы Ис ра ил өс тен нән пат ша итеп бил ге ләр өчен си ңа май сөр тер гә 

ми не Раб бы җи бәр де; хә зер син Раб бы та вы шы на ко лак сал. 2 Күк ләр Ху җа сы Раб бы 
шу ны бел де рә: «Ис ра и ли ләр Ми сыр дан чык кан да, алар ның юлы на ар кы лы тө шеп 
хал кы ма явыз лык кыл ган өчен, ама лы кый лар ны Мин җә за га тар там. 3 Хә зер син 
бар да ама лы кый лар җи рен тар-мар ки тер, ан да гы бар нәр сә не тә мам кы рып бе тер, 
берсен-бер ая ма: ир-атын вә хатын-кызын да, бала-чагасын вә күк рәк са бы ен да, 
шу лай ук үгез вә са рык ла рын, дөя вә ишәк лә рен дә үте реп таш ла!»

4 Ша ул үзе нең ир-егетләрен бар лап чык ты; Телаимдә ике йөз мең җә я ү ле су гыш-
чы һәм Яһүд ыру гын нан ун мең гас кә ри бар лы гы ачык лан ды. 5-6 Ан на ры Ша ул 
ама лы кый лар ның би лә мә сен дә ге бер шә һәр чи те нә ки леп тук та ды да үзән лек тә 
яше ре неп кө теп то рыр га бул ды.

– Ба ры гыз, – ди де ул кы ни ләр гә, – ама лы кый лар дан ае ры лып, би ре дән ки те-
гез! Алар бе лән бер гә сез нең җа ны гыз ны да кы я сым кил ми, чөн ки Ис ра ил хал кы 
Ми сыр дан чы гып бар ган да, сез алар га мәр хә мәт күр сәт те гез.

Кы ни ләр шун нан соң ама лы кый лар дан ае ры лып чык ты. 7 Һәм Ша ул ама лы кый-
лар ны Ха ви лә дән алып Ми сыр чи ген дә ге Шур га чак лы тар-мар ки тер де, 8 ама лы-
кый лар пат ша сы Агаг ны әсир лек кә тө шер де, ха лык ның ба ры сын кы рып бе тер де. 
9 Әм ма Ша ул һәм аның хал кы Агаг пат ша ны аяп кал ды. Алар иң шәп һәм ях шы рак 
кү рен гән сарык-үгезләрне, бә рән нәр не, шу лай ук зат лы рак бар лык мал-мөлкәтне 
юк итәр гә кыз ган ды, әһә ми я те бул ма ган җы ен чүп-чарны, иске-москыны исә кы-
рып бе тер де.

РаббыныңШаулданвазкичүе
10 Шун нан Раб бы Ше му ил гә бо лай дип бел дер де:
11 – Ша ул ны пат ша итеп куй га ны ма үке нәм, чөн ки ул Мин нән чит кә тай пыл ды, 

куш кан на рым ны үтә мә де.
Ше му ил, зур бор чу га ка лып, тө но зын Раб бы га до га кы лып ял ва рып чык ты. 12 Ир-

тә ге сен, таң бе лән то рып, Ша ул ны кү рер гә кит те. Әм ма Ше му ил гә:
– Ша ул, Кәр мил шә һә ре нә ба рып, үзе нә һәй кәл куй дыр ды һәм, ки ре әй лә неп 

кай т кан нан соң, Гил гәл гә төш те, – дип хә бәр ит те ләр. 13 Яны на Ше му ил кил гәч, 
Ша ул аңа:

– Раб бы си не мө ба рәк кыл сын! Раб бы куш кан ны үтә дем мин, – ди де.
14 – Алай са, ни өчен ми нем ко ла гым да са рык лар бә эл дә ве һәм үгез ләр мөг рә ве 

яң гы рый? – дип со ра ды аңар дан Ше му ил.
15 – Ама лы кый лар дан алып кайт тык, чөн ки ха лык иң ях шы са рык вә үгез ләр не 

Раб бы га, си нең Ал ла ңа, кор бан ки те рер өчен кал дыр ды, ә бү тән нә рен кы рып бе-
тер дек, – дип җа вап ла ды Ша ул.

16 – Са быр ит, уз ган төн не Раб бы ның ми ңа нәр сә ләр әй т кә нен сөй ләр гә бир, – 
ди де Ше му ил.

– Ярар, сөй лә, – дип ри за лаш ты Ша ул.
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17 Һәм Ше му ил бо лай ди де:
– Үзең не кеч ке нә бер ке ше дип са на саң да, Ис ра ил дә ге бар лык ыруг лар өс тен нән 

тү рә итеп бил ге лән мә дең ме әл лә?! Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге ләп, Раб бы си ңа май 
сөрт те. 18 Раб бы си ңа: «Бар, гө наһ ия лә ре ама лы кый лар ны то таш тан юк ит, соң гы 
ке ше лә рен кы рып бе тер гән че гә ка дәр алар га кар шы су гыш!» – дип, Үзе нең әме рен 
би реп, си не юл га озат ты. 19 Ниш ләп соң син, Раб бы әй т кән нәр гә ко лак сал мый ча, 
та быш ар тын нан таш лан дың, Раб бы кар шын да явыз лык кыл дың?

20 – Раб бы ның сүз лә ре нә ко лак сал дым мин, Раб бы җи бәр гән урын га кит тем, – 
ди де Ша ул Ше му ил гә, – ама лы кый лар ның ба ры сын кы рып бе тер дем, ба ры тик бер 
ке ше не – пат ша ла ры Агаг ны гы на әсир итеп алып кайт тым. 21 Ха лык исә кул га 
тө ше рел гән, юк ите лер гә ти еш бул ган әле ге са рык вә үгез ләр нең иң ях шы ла рын 
Гил гәл дә Раб бы га – си нең Ал ла ңа кор бан ки те рер гә дип алып кайт ты.

22 Әм ма Ше му ил аңа бо лай ди де:
– Раб бы куш кан ны тың лау га ка ра ган да ту ла ем ян ды ру кор ба ны вә баш ка төр 

кор бан нар Раб бы кү ңе ле нә якын рак мы әл лә?! Раб бы куш кан ны тың лау кор бан нар-
дан күп кә кыйм мәт рәк, буй сы ну да куй ма ен нан күп кә ях шы рак! 23 Чөн ки үҗәт-
лек, си хер ке бек үк, зур гө наһ тыр, ка ры шу да пот ка та бы ну дай яман нәр сә дер. Син 
Раб бы ның сүз лә рен сан га сук ма гач, Раб бы да си не пат ша бу ла рак та ныр га те лә ми.

24-25 – Гө на һым зур ми нем! Чөн ки Раб бы ның бо е ры гын үтә мә дем, син әй т кән-
нәр не дә кү ңе ле мә бер кет мә дем; су гыш чы ла рым нан кур кып, алар әй т кән сүз гә 
күн дем. Хә зер исә ми нем шу шы гө на һым ны ки чер: ми нем бе лән ки ре кайт – Раб-
бы га гый ба дәт кы лыр идем, – ди де Ша ул Ше му ил гә.

26-27 Ше му ил, аңа кар шы ки леп:
– Кайт мыйм мин си нең бе лән, чөн ки син Раб бы ның куш кан на рын игъ ти бар сыз 

кал дыр дың, һәм шу ның өчен Раб бы си не Ис ра ил пат ша сы бу лу дан мәх рүм итә, – 
ди де дә ки тәр гә дип бо рыл ды, әм ма Ша ул, аны тук тат мак чы бу лып, өс ки е мен нән 
эләк те реп ал ды, һәм Ше му ил нең ки е ме ер ты лып чык ты. 28-29 Шун да Ше му ил аңа 
бо лай дип әйт те:

– Раб бы бү ген Ис ра ил пат ша лы гын, син нән тар тып алып, син нән ях шы рак бул-
ган якы ны ңа тап шыр ды. Ис ра ил нең туг ры лык лы Ал ла сы ял ган сүз сөй лә мәс һәм 
тәү бә дә ки тер мәс, тәү бә итәр өчен адәм ба ла сы тү гел Ул.

30 – Әйе, гө наһ лы мин, лә кин ми нем бе лән кайт та хал кым ның өл кән нә ре һәм 
бө тен Ис ра ил кар шын да ми ңа хөр мәт күр сәт, шул ча гын да мин Раб бы га – си нең 
Ал ла ңа гый ба дәт кы лыр мын, – ди де Ша ул.

31 Ше му ил аның бе лән бер гә әй лә неп кайт ты, һәм Ша ул Раб бы га гый ба дәт кыл ды.
32 Ан на ры Ше му ил:
– Ама лы кый лар пат ша сы Агаг ны ми нем яны ма ки те ре гез, – ди де.
Агаг, дер кал ты рап, аның кар шы на ки леп бас ты һәм кү ңе лен нән: «Үлем ачы сын 

та ты мам дыр, шәт», – дип уй лап куй ды.
33 Әм ма Ше му ил аңа:
– Си нең кы лы чың күп ме ана ны ба ла сын нан мәх рүм ит те; шул хатын-кызлар ке-

бек үк, си нең анаң да уг лын җуй сын, – ди де дә Агаг ны Гил гәл дә Раб бы кар шын да 
кы лы чы бе лән ча бып үтер де.
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34 Ан на ры Ше му ил Ра маһ ка кай тып кит те, Ша ул исә үз өе нә – Гиб га га юнәл де. 
35 Шун нан ары Ше му ил үз әҗә ле нә ка дәр Ша ул ны бү тән күр мә де, әм ма ул аның 
өчен һа ман зур кай гы да яшә де. Ә Раб бы Ша ул ны Ис ра ил пат ша сы итеп куй га ны 
өчен бик үкен де.

Давыт–Раббыбилгеләгәнпатша

16 1 Бер көн не Раб бы Ше му ил дән:
– Ми нем та раф тан сө рел гән Ис ра ил пат ша сы Ша ул өчен та гын күп ме кай-

гы рып яшәр гә җы е на сың?! – дип со ра ды, ан на ры: – Мө гез гә зәй түн мае сал да 
Бәйт-Лехемгә юл ал. Мин си не шун да яшәү че Ишай ат лы ке ше яны на җи бә рәм: 
аның угыл ла ры ара сын нан бер сен пат ша лык ка тә га ен лә дем, – дип өс тә де. 2-3 Аңа 
җа вап итеп Ше му ил:

– Ни чек итеп ба рыйм мин ан да? Бу хак та ишет сә, Ша ул үте рә бит ми не, – ди де.
Раб бы Үзе нең сү зен дә вам ит те:
– Кө тү дән бер та на бо зау ны ал да: «Раб бы га кор бан лык мал ки тер дем», – дип әйт 

һәм Ишай ны шун да кор бан ите нә дәш. Шун нан соң нәр сә эш ләр гә икә нен Мин 
си ңа әй тер мен. Мин күр сәт кән ке ше не пат ша лык ка ба гыш лап, син аның ба шы на 
ма ең ны сөр тер сең.

4 Ше му ил ба ры сын да Раб бы куш кан ча эш лә де: ул Бәйт-Лехемгә ки леп җи тү гә, 
шә һәр нең өл кән нә ре, бор чы лып, аның кар шы на чык ты лар һәм:

– Имин лек бе лән кил дең ме? – дип со ра ды лар.
5 – Имин лек бе лән! Раб бы га кор бан ки те рер гә дип кил дем; пакь лә не гез дә ми-

нем бе лән бер гә кор бан ки те рер гә ба ры гыз, – дип җа вап ла ды Ше му ил һәм Ишай 
бе лән аның угыл ла рын, пакь лән де реп, кор бан ки те рү мәҗ ле се нә ча кыр ды. 6 Алар 
кил гәч, Ишай ның Эли аб ат лы уг лын кү реп, Ше му ил: «Раб бы сай ла га ны ме нә шу-
шы сы бул са ки рәк!» – дип уй ла ды. 7 Әм ма Раб бы Ше му ил гә:

– Аның тыш кы кы я фә те нә вә буй-сынына ка ра ма, Мин аны чит кә ти бәр дем, 
чөн ки Ми нем ка раш адәм ба ла ла ры ны кын нан үз гә: адәм ба ла сы ке ше нең йө зе нә 
бак са, Раб бы исә ке ше нең йө рә ге нә күз са ла, – ди де.

8 Шун нан Ишай, икен че уг лы Аби на даб ны ча кы рып алып, аны Ше му ил кар-
шы на ки тер де. Әм ма Ше му ил:

– Юк, Раб бы мо ны сын да сай ла ма ды, – ди де.
9 Ан на ры Ишай Шам ма ны дәш те. Ше му ил:
– Юк, Раб бы мо ны сы на да тук тал ма ды, – ди де.
10-11 Шул рә веш ле, Ишай Ше му ил яны на бер-бер арт лы үзе нең җи де уг лын алып 

ки леп ка ра ды, тик Ше му ил Ишай га:
– Бо лар ара сын нан Раб бы бер сен дә сай ла ма ды, – ди де һәм: – Си нең бө тен 

угыл ла рың да би ре дә ме? – дип со ра ды.
Ишай аңа:
– Төп чек уг лым бар, лә кин ул са рык лар кө тә, – ди де.
Ше му ил Ишай га:
– Бе рәр сен аның ар тын нан җи бәр һәм би ре алып кил; чөн ки ул ки леп җит ми чә, 

без та бын яны на утыр ма я чак быз, – дип әйт те.
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12 Ишай төп чек уг лы ар тын нан җи бәр де, һәм бе раз дан аны алып кил де ләр. Яңак-
ла ры янып тор ган, як ты ка раш лы, мә һа бәт кы я фәт ле үс мер егет иде бу. Шун да 
Раб бы Ше му ил гә:

– Ая гү рә то рып бас та аңа ма ең ны сөрт, чөн ки бу үс мер – Мин сай ла ган ке ше-
дер, – ди де.

13 Шун нан Ше му ил, зәй түн мае са лын ган мө ге зен алып, Ишай ның угыл ла ры 
ара сын нан төп чек уг лы ның ба шы на май сөрт те. Шул көн нән Да выт исем ле бу егет кә 
Раб бы ның Ру хы иңеп, Да выт үзен дә Раб бы ның Ру хын йөр тә баш ла ды.

Ан на ры Ше му ил, уры нын нан куз га лып, Ра маһ та ра фы на юл ал ды.

ДавытныңШаулгахезмәтитәбашлавы
14 Шаул дан Раб бы ның Ру хы ки теп, Раб бы аңа явыз рух җи бәр де, һәм әле ге явыз 

рух аны әледән-әле бор чып то ра иде. 15-16 Ша ул ның хез мәт че лә ре аңа:
– Ал ла һы җи бәр гән явыз рух тын гы лык бир ми си ңа; кар шы сын да ба сып тор ган 

хез мәт че лә ре нә әфән де без әмер бир сә, без аңа гөс лә дә ос та итеп уй нау чы ке ше 
та бар идек тә, си ңа Ал ла һы дан явыз рух иңү гә әле ге уен чы, гөс лә дә уй нап, си не 
ты ныч лан ды рыр иде, – дип тәкъ дим ит те ләр.

17 Ша ул үзе нең хез мәт че лә ре нә:
– Алай са, әй бәт уен чы та бып, аны ми нем яны ма ки те ре гез, – ди де.
18 Хез мәт че ләр нең бер се шун да:
– Бәйт-Лехемдә яшәү че Ишай ат лы бер адәм нең уг лы гөс лә дә уй на ган ны күр-

гән идем. Ул үзе гай рәт ле яу гир һәм акыллы-зирәк сүз ле, кү рер күз гә дә күр кәм. 
Раб бы – аның юл да шы дыр, – ди де.

19 Шун нан Ша ул «Кө тү кө тә тор ган Да выт уг лың ны ми нем яны ма җи бәр әле» 
ди гән хә бәр бе лән Ишай га ил че лә рен юл ла ды.

20 Ишәк кә тө я гән ик мә ген, тур сы гы бе лән шә ра бын вә бер кә җә бә ти ен уг лы 
Да выт ку лы на тап шы рып, Ишай аны Ша ул яны на озат ты. 21 Ша ул яны на ки леп 
җи теп, Да выт аңа хез мәт итә баш ла ды. Ша ул га ул бик оша ды, һәм Да выт аның 
ко рал йөр тү че се бу лып кит те. 22 Шун нан Ша ул: «Да выт ми нем яным да хез мәт 
итәр гә кал сын, чөн ки ул ми нем кү ңе ле мә хуш кил де», – дип әй тер гә Ишай га 
ил че лә рен җи бәр де.

23 Шул рә веш ле, Ша ул га Ал ла һы дан явыз рух иң гән са ен, ку лы на гөс лә сен алып 
Да выт уй ный баш лый, һәм явыз рух ки теп, Ша ул ның кү ңе ле кү тә ре лә, кә е фе ях-
шы ра иде.

Галиатныңисраилиләрнеалышкачакыруы

17 1 Пе леш ти ләр, су гыш баш лар га дип, гас кәр туп лар га то тын ды лар һәм, Яһү-
дә җи рен дә ге Сук көт тә җый на лып, Эфес-Даммимгә, Сук көт бе лән Азы ка 

ара сы на ки леп тук тал ды лар. 2 Ша ул бе лән ис ра и ли ләр дә, пе леш ти ләр гә кар шы 
яу га куз га лып, Имән нәр үзә не нә ки леп тук тал ды лар. 3 Пе леш ти ләр үзән лек нең 
бер ягын да гы кал ку лык өс те нә, ис ра и ли ләр исә үзән лек нең икен че ягын да гы тау-
лык ка ки леп бас ты лар.
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4 Гәт шә һә рен дә яшәү че, буе ал ты тер сәк вә бер ка рыш* бул ган Га ли ат ат лы кө-
рәш че пе леш ти ләр ара сын нан ал га чык ты. 5-6 Аның ба шын да – җиз оч лым, өс тен-
дә – ба лык тәң кә лә ре сы ман итеп эш лән гән, авыр лы гы биш мең шә кыл га* тәң гәл 
ба кыр кө бә, ая гын да – ба кыр дан ко ел ган тез кап ла гыч ла ры, ар ка сын да – кыс ка 
сап лы сөң ге. 7 Сөң ге се нең са бы ту ку кү шә се* сы ман, ти мер оч лы гы исә ал ты йөз 
шә кыл га* тиң иде. Ко рал йөр тү че се, Га ли ат ның кал ка нын то тып, аның ал дын нан 
ат ла ды. 8 Шу лай итеп, Га ли ат ал га чы гып бас ты да Ис ра ил гас кәр лә ре нә:

– Ни гә дип сез, су гы шыр га җы е нып, те зе ле шеп бас ты гыз? Мин – пе леш ти, 
сез – Ша ул хез мәт че лә ре. Үзе гез нең як тан бе рәр сен сай ла гыз да, ул ми нем бе лән 
алы шыр га чык сын! 9 Әгәр ул, ми нем бе лән алыш ка чы гып, ми не җи ңә икән, без 
сез нең кол ла ры гыз га әй лә нә без; әгәр дә ин де мин, җи ңеп чы гып, аны үте рәм икән, 
сез без нең кол га әй лә нә сез һәм без гә хез мәт итә сез, – дип кыч кыр ды.

10 Ан на ры әле ге пе леш ти:
– Бү ген мин Ис ра ил гас кәр лә рен мәс хә рә гә кал ды ра чак мын; ара гыз дан бе рәр се 

кө рә шер гә чык сын, алы шып ка рыйк аның бе лән, – дип өс тә де.
11 Ша ул үзе дә, ис ра и ли ләр нең һәм мә се дә, әле ге сүз ләр не ише теп, бик нык кур-

ку га төш те ләр.

Давыт–яукырында
12 Да выт – Яһү дә Бәйт-Лехемендә яшәү че эф ра ти Ишай ның уг лы иде. Ша ул 

пат ша лык ит кән за ман да си гез угыл ның ата сы бул ган Ишай ин де шак тый өл кән 
яшь кә җит кән иде. 13 Ишай ның өч өл кән уг лы, Ша ул га ия реп, су гыш ка чы гып 
ки тә, алар ның иң өл кә не – Эли аб, икен че се – Аби на даб, өчен че се Шам ма исем ле 
иде. 14-15 Ә Да выт га и лә дә иң ке че се иде. Аның өч өл кән ага сы Ша ул бе лән чы-
гып кит кәч, ата сы ның са рык ла рын кө тәр өчен, Да выт әледән-әле Ша ул янын нан 
Бәйт-Лехемгә кай та иде.

16 Әле ге пе леш ти Га ли ат кы рык көн дә ва мын да иртәле-кичле Ис ра ил гас кәр лә ре 
кар шы на чы га да ба са, чы га да ба са иде.

17-18 Көн нәр дән бер көн не уг лы Да выт ка Ишай бо лай ди де:
– Бе рәр эфа кыз дыр ган ор лык бе лән ме нә бу ун ипи не ал да гас кәр ләр туп лан ган 

урын га абый ла ры ңа тиз рәк ил теп бир; ә ме нә бу ун да нә сыр ны абый ла рың ның 
мең ба шы на би рер сең; абый ла рың ның саулык-сәламәтлеген бе леш һәм алар ның 
исән-имин бу лу ын дә лил лә ү че бе рәр әй бер алып кайт. 19 Хә зер ге ва кыт та Ша ул, 
си нең өч ир ту га ның һәм Ис ра ил гас кәр лә ре Имән нәр үзә нен дә пе леш ти ләр гә 
кар шы су гыш ка ке рер гә җы е на.

20 Ир тә ге сен Да выт таң бе лән тор ды, са рык ла рын икен че бер кө тү че гә тап шыр ды 
да, йө ген йөк ләп, ата сы Ишай куш кан җир гә юнәл де. Да выт олау лар яны на ки леп 
җит кән мәл не, саф-саф те зел гән су гыш чы лар, оран са лып кычкыра-кычкыра, 

* 17:4 Алтытерсәквәберкарыш– 3 м (бер тер сәк – 45 см). 
* 17:5-6 Бишмеңшәкыл– 57 кг. 
* 17:7 Күшә– ту ку ста нын да буй җеп не чор ный тор ган вал. 
* 17:7 Алтыйөзшәкыл– 7 кг. 
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бә ре леш кә әзер лә нә иде ләр. 21 Шун нан ис ра и ли ләр һәм пе леш ти ләр кара-каршы 
саф лар га те зе леп бас ты лар. 22 Үзе алып кил гән азык-төлекне Да выт олау лар ны 
сак лау чы ка ра выл чы га кал дыр ды да, абый ла ры ның хәл-әхвәлен бе ле шер гә дип, 
саф лар те зел гән як ка йө гер де. 23 Абый ла ры бе лән сөй лә шеп тор ган ара да Гәт тә 
яшәү че Пе ле шет ба һа ди ры Га ли ат гас кә ри ләр са фын нан ал га рак чык ты да әү вәл-
ге сүз лә рен ка бат ла ды; Да выт аның нәр сә ләр әй т кә нен ише теп ал ды. 24 Га ли ат ны 
кү рү гә ис ра и ли ләр, кот ла ры алы нып, аңар дан ка ча баш ла ды лар. 25 Шул чак алар-
ның кай бер лә ре:

– Әле ге ке ше не кү рә сез ме? Ни чән че тап кыр ин де ул әнә шу лай чы га да Ис ра-
ил не мәс хә рә ли. Әгәр дә бе рәр се шу ның ба шы на җи тә кал са, Ша ул пат ша дан зур 
бай лык алыр иде. Ба тыр чык кан ир-егеткә Ша ул үзе нең кы зын да би рер, ата сы 
гаи лә сен дә Ис ра ил дә бө тен са лым нар дан азат итәр иде, – ди де. 26 Янә шә сен дә 
ба сып тор ган ке ше ләр дән Да выт:

– Әле ге пе леш ти не үте реп, Ис ра ил не шу шы мәс хә рә дән кот кар ган ке ше не нәр сә 
кө тә? – дип со ра ды. – Те ре Зат бул ган Ал ла һы гас кәр лә рен шу лай мыс кыл итәр гә 
бу сөн нәт сез пе леш ти кем бул ган әле?!

27 Ке ше ләр ба я гы сүз лә рен ка бат лап:
– Аны үтер гән ке ше не ме нә нәр сә ләр кө тә, – дип өс тә де ләр.
28 Да выт ның олы абый сы Эли аб, эне се нең су гыш чы лар бе лән сөй лә шеп то ру ын 

күр гәч, ачу ла нып аңа:
– Ник кил дең син би ре гә? Бо лай да аз са рык лар ны чүл дә кем гә кал ды рып кит-

тең? Си нең тә кәб бер һәм яман кү ңел ле бу лу ың ми ңа мәгъ лүм. Син би ре гә ни чек 
су гыш кан ны ка рар га кил гән сең, – ди де.

29-30 – Нәр сә эш лә дем соң мин?! Ба ры сөй ләш тем ге нә бит! – ди де аңа Да выт 
һәм, икен че бе рәү гә та ба бо ры лып, шул ук со рау ны бир де, һәм аңа әү вәл ге чә җа-
вап  бирделәр.

31 Да выт ның сүз лә ре Ша ул га ба рып җи теп, Ша ул аны үз яны на ча кы рып ал ды. 
32 Пат ша сы на Да выт бо лай ди де:

– Шу шы пе леш ти ар ка сын да бер кем дә тө шен ке лек кә би рел мә сен, си нең ко лың 
аның бе лән алы шыр га әзер!

33 – Әле ге пе леш ти бе лән алы шыр га чы га ал мый сың син! Чөн ки син әле үс мер егет 
ке нә, ә ул – кеч ке нә дән су гы шып өй рән гән гас кә ри, – дип, Ша ул аңа кар шы төш те.

34 Да выт исә Ша ул га:
– Си нең ко лың – ата сы ның са рык ла рын көт кән ке ше дер: кай ва кыт арыс лан 

яи сә аю кө тү дә ге са рык ны алып ки тә кал са, 35 мин, әле ге ерт кыч җан вар ны ку ып 
җи теп, аңа таш ла на һәм авы зын нан са рык ны тар тып ала идем. Ин де алар ми ңа 
һө җүм итә кал са, мин алар ны ял ла рын нан эләк те реп алып кый нап үте рә идем. 
36 Си нең ко лың – арыс лан да, аю да үтер гән ке ше! Те ре Зат бул ган Ал ла һы гас-
кәр лә рен шу лай мәс хә рә ит кән өчен, ме нә бу сөн нәт сез пе леш ти не шул ук яз мыш 
кө тә. 37 Арыс лан бе лән аю дан кот кар ган Раб бы ми не әле ге пе леш ти ку лын нан да 
йо лып алыр, – дип җа вап кай тар ды.

– Ярый, бар, Раб бы юл да шың бул сын, – ди де аңа Ша ул 38 һәм Да выт ка үзе нең 
хәр би ки е мен, кө бә сен бир де, ба шы на җиз оч лы мын ки герт те. 39 Ки е ме өс тен нән 
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Ша ул ның кы лы чын би ле нә та гып, Да выт әрле-бирле йө ре неп ка ра ды, чөн ки аның 
мо ның ише хәр би ки ем нән йөр гә не юк иде. Ан на ры ул Ша ул га:

– Мин бо лар ны ки еп йө ри ал мыйм, чөн ки кү нек мә гән мен, – дип, хәр би ки-
ем нә рен сал ды; 40 ку лы на юл та я гын ал ды, ел га бу ен нан биш шо ма таш сай лап 
үзе нең кө тү че биш тә ре нә ту тыр ды да, биш тә рен асып, та шат кыч* то тып, пе леш ти 
Га ли ат кар шы на чы гып бас ты.

ДавытныңГалиатныҗиңүе
41 Пе леш ти Га ли ат та, ал га чы гып, ак рын лап Да выт ка та ба якын ла ша баш ла ды, 

аның ал дын нан ко рал йөр тү че се ат ла ды. 42 Яңак ла ры янып тор ган чи бәр йөз ле 
яшь егет не кү реп, Га ли ат аңа ким се тү ле ка ра шын таш ла ды.

43-44 – Нәр сә син ми ңа кар шы та як кү тә реп чы га сың? Эт тү гел бит мин си ңа! – 
ди де Пе ле шет ба һа ди ры һәм, үз илаһ ла ры бе лән Да выт ны ка һәр ләп: – Якын рак 
кил әле, хә зер мин си нең мә е тең не күк тә ге кош лар га һәм ба су да гы җан вар лар га 
оза там, – дип өс тә де.

45 Да выт исә аңа:
– Син ми ңа кар шы кы лыч то тып, сөң ге, кыс ка сап лы сөң ге бе лән ко рал ла нып 

ки лә сең, мин исә си ңа кар шы син мәс хә рә лә гән Ис ра ил су гыш чы ла ры ның Ал ла сы, 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы ха кы на ки ләм. 46 Бү ген си не Раб бы ми нем кул га тап шы ра; 
бү ген мин, си нең җа ның ны кы еп, ба шың ны ча бып тө ше рер мен, Пе ле шет гас кә ри-
лә ре нең мә ет лә рен исә күк кош ла ры на вә җир җан вар ла ры на би рер мен. Ис ра ил 
җи рен дә Ал ла һы ның бар лы гы бө тен дөнь я га мәгъ лүм бу лыр. 47 Би ре гә җы ел ган-
нар ның да һәм мә се нә мәгъ лүм бу лыр: Раб бы кы лыч вә сөң ге бе лән кот кар мый. 
Бу су гыш Раб бы ны кы, һәм Ул сез не без нең кул га тап шы ра, – дип җа вап бир де.

48 Пе ле шет ба һа ди ры, уры нын нан куз га лып, Да выт ка та ба якы ная баш ла гач, 
Да выт пе леш ти ләр са фы на та ба – Га ли ат ка кар шы йө гер де. 49 Ан на ры ку лын биш-
тә ре нә ты гып бер таш ал ды да те ге та шат кыч ка еш яр дә мен дә Га ли ат ка то мыр ды. 
Таш нәкъ аның маң га е на ту ры ки леп яньчеп кер де, һәм Га ли ат йө зе бе лән җир гә 
ау ды. 50 Шул рә веш ле, Да выт, Пе ле шет ба һа ди рын та шат кыч вә бер таш яр дә мен дә 
җи ңеп, аны те ге дөнь я га озат ты; алыш ка чык кан да, Да выт ның ку лын да кы лыч 
юк иде. 51 Шун нан Да выт йө ге реп ки леп Га ли ат өс те нә ая гын куй ды һәм, аның 
кы ны сын нан кы лы чын тар тып чы га рып, ба шын ча бып өз де. Ба һа дир ла ры ның 
җан би рү ен күр гәч, пе леш ти ләр ка ча баш ла ды. 52 Ис ра ил һәм Яһү дә су гыш чы ла ры 
орыш ка кү тә ре леп кычкыра-кычкыра дош ман га таш лан ды лар да пе леш ти ләр не 
Гәт* һәм Эк рон кап ка сы на ка дәр куа бар ды лар. Ша га ра им юлы, Гәт бе лән Эк-
рон га ка дәр, пе леш ти ләрнең мә е тлә ре бе лән кап лан ды. 53 Дош ман на рын эзәр лек-
ләп ба ру чы ис ра и ли ләр, пе леш ти ләр  ста ны на әй лә неп кай тып, аны тә мам та лап 
бе тер де ләр. 54 Да выт Пе ле шет ба һа ди ры ның ба шын Ие ру са лим гә илт те, ә аның 
ко рал ла рын үзе нең ча ты рын да кал дыр ды.

* 17:40 Ташаткыч– таш ата тор ган озын-нәзек күн ка еш. 
* 17:52 Гәт– бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: үзән. 



417

I Пат ша лар 17 , 18

ДавытныШаулбеләнтаныштыру
55 Пе ле шет ба һа ди ры бе лән алы шыр га чык кан Да выт ны күр гәч, Ша ул үзе нең 

гас кәр баш лы гы Әб нер дән:
– Әб нер! Бу үс мер егет кем уг лы? – дип со рый. Әб нер аңа:
– Го ме рең озын бул сын, пат шам, әй тә ал мыйм, – дип җа вап би рә.
56 Мо ңа Ша ул:
– Кем уг лы икә нен со ра шып бел, алай са! – ди.
57 Да выт Пе ле шет ба һа ди рын җи ңеп кай т кан чак та, Әб нер, аны тук та тып, Ша ул 

яны на алып ки лә, һәм бу ва кыт ны Га ли ат ның ба шы Да выт ку лын да бу ла.
58 – Кем уг лы син, егет? – дип со рый аңар дан Ша ул.
– Бәйт-Лехемдә яшәү че Ишай ат лы ко лың ның уг лы мин, – дип җа вап кай та ра 

аңа Да выт.

18 1 Да выт бе лән Ша ул ара сын да бар ган әң гә мә нең аза гы на Йо на тан ның 
кү ңе ле Да выт ка ин де тә мам бе ре геп өл гер де, Йо на тан Да выт ны их лас кү-

ңе лен нән ярат ты. 2 Шул көн нән Ша ул, Да выт ны үз янын да кал ды рып, аңа ата сы 
йор ты на кай тыр га рөх сә тен бир мә де. 3 Йо на тан бе лән Да выт исә дус бу лыр га сүз 
ку еш ты лар, чөн ки Йо на тан Да выт ны үзен ярат кан ке бек үк яра та баш ла ган иде. 
4 Йо на тан үзе нең өс ки е мен са лып Да выт ка бир де, шу лай ук үзе нең баш ка ки-
ем нә рен вә кы лыч бе лән җә я сен дә, бил ка е шын да аңа бир де. 5 Ша ул Да выт ны 
кай да гы на җи бәр сә дә, ул һәр эш тә уңыш ка иреш те. Ша ул аны үз гас кә рен дә ге 
хәр би ләр өс тен нән баш лык итеп куй гач, бу хәл бар ча ха лык ка һәм Ша ул хез мәт-
че лә ре нә бик оша ды.

ШаулныңДавытныөнәмибашлавы
6 Да выт Пе ле шет ба һа ди рын җиң гән нән соң бө те не се җый нау ла шып өй лә ре нә 

кай тып бар ган чак та, Ис ра ил шә һәр лә ре нең һәр кай сын да хатын-кызлар, шөл дер-
ле ба ра бан һәм саз лар да уйный-уйный, җырлап-биеп, шат ла ны шып, Ша ул пат ша 
кар шы на чык ты лар. 7 Уен ко рал ла рын да уй нау чы хатын-кызлар:

– Ша ул мең не җиң де, ә Да выт – ун мең не! – дип так мак лап җыр ла ды лар.
8 Бу сүз ләр не ише теп, Ша ул ның бик нык хә те ре кал ды. Ачуы чы гып: «Мин мең не 

җиң гән мен, ә Да выт әнә ун мең не җиң гән икән. Хә зер аңа пат ша бу лу гы на җит-
ми», – дип уй ла ды ул кү ңе лен нән. 9 Шул көн нән Ша ул Да выт ка шик лә неп ка рый 
баш ла ды.

10 Икен че көн не исә Ша ул га Ал ла һы дан явыз рух иңеп, Ша ул үз өен дә ко-
ты ры ныр га то тын ды, һәм Да выт, га дәт тә ге чә, гөс лә сен алып уй ный баш ла ды; 
Ша ул ның ку лын да исә сөң ге иде. 11 Бер мәл не Ша ул, Да выт ны сөң ге бе лән ди-
вар га беркетеп-кадаклап ку яр га уй лап, сөң ге сен аңа то мыр ды. Да выт шу лай ике 
тап кыр чит кә тай пы лып кал ды. 12 Ша ул Да выт тан кур ка баш ла ды, чөн ки Раб бы, 
Шаул дан йөз чө е реп, Да выт ның юл да шы на әй лән де. 13 Шун нан Ша ул, Да выт ны 
үзен нән чит ләш те рер гә ни ят ләп, аны үз гас кә рен дә мең ба шы итеп бил ге лә де; шул 
рә веш ле, Да выт ха лык ны әй дәп су гыш лар да ал дан йөр де. 14 Ул нин ди ге нә эш кә 
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алын са да, зур уңыш лар га иреш те, чөн ки Раб бы аның юл да шы бул ды. 15 Ша ул, 
Да выт ның уңыш ла рын кү реп, аңар дан кур ка иде. 16 Бө тен Ис ра ил вә Яһү дә хал кы 
Да выт ны ярат ты, чөн ки ул алар ны әй дәп су гыш лар да ал дан йөр де.

ДавытныңШаулкызынаөйләнүе
17 Көн нәр дән бер көн не Ша ул Да выт ка:
– Ме нә ми нем зур кы зым Ме раб. Әгәр син ба тыр су гыш чы бу лып Раб бы алып 

бар ган бә ре леш ләр бе лән җи тәк че лек ит сәң, мин аны си ңа ха тын лык ка би рәм, – 
ди де. Ә үзе кү ңе лен нән: «Алай-болай Да выт су гыш та үлә кал са, аның го ме ре ми нем 
кул дан тү гел, пе леш ти ләр ку лын нан ки се лер», – дип уй ла ды.

18 Әм ма Да выт Ша ул га:
– Пат ша ки я ве бу лыр дай кем соң мин ул ка дәр?! Мин үзем дә, нә се лем дә, ис-

ра и ли ләр ара сын да атам ның гаи лә се дә нәр сә ин де ул ка дәр?! – дип җа вап бир де.
19 Әм ма Ша ул кы зы Ме раб ның Да выт ка ки яү гә чы гар ва кы ты җит кәч, аны 

Ме хо ла шә һә рен нән Ад ри ел исем ле егет кә бир де ләр. 20 Лә кин Да выт ка Ша ул ның 
икен че кы зы Ми кәл га шыйк бул ды. Бу хак та Ша ул га бил ге ле бул гач, әле ге хә бәр 
аның кү ңе ле нә хуш кил де. 21 «Ми кәл не аңа ки яү гә би рер мен дә кы зым аның өчен 
то зак ка әй лә нер, һәм Да выт ның әҗә ле пе леш ти ләр ку лын нан бу лыр», – дип уй-
ла ды Ша ул, ә Да выт ның үзе нә ул:

– Хә зер син ми нем бе лән икен че кы зым аша ту ган ла ша сың, – ди де.
22 Шун нан Ша ул үзе нең хез мәт че лә ре нә мон дый әмер бир де:
– Баш ка лар га сиз дер ми чә ге нә Да выт ка: «Пат ша си не якын кү рә, аның хез мәт-

че лә ре дә си не үз итә. Ни гә си ңа пат ша ки я ве бул мас ка?!» – дип әй те гез.
23 Ша ул ның хез мәт че лә ре әле ге сүз ләр не Да выт ка җит кер де ләр, әм ма алар га ул:
– Пат ша ки я ве бу лу җи ңел дип бе лә сез ме?! Мин яр лы һәм кеч ке нә ке ше мен, – 

дип җа вап бир де.
24 Хез мәт че лә ре Да выт ның әле ге сүз лә рен пат ша ла ры ның ко ла гы на иреш тер гәч, 

25 Ша ул:
– Да выт ка бел гер те гез: пат ша га аңар дан мә һәр ки рәк тү гел, әгәр пат ша, дош-

ман на рын нан үч алу мак са ты бе лән йөз пе леш ти ире нең җа нын кы еп, алар ны 
ссөн нәт кә утырт са, шул җит кән, – ди де, чөн ки кү ңе лен нән ул Да выт ны пе леш ти-
ләр ку лын нан үтер тер гә өмет лә нә иде. 26-27 Ша ул ның хез мәт че лә ре Да выт ка әле ге 
сүз ләр не иреш тер де ләр, Да выт исә, пат ша ки я ве бу лыр га өмет бар лык ка ки лү е нә 
ку а нып, бил ге лән гән ва кыт ның җи тү ен дә көт ми чә, үз ке ше лә рен ияр теп кит те 
һәм, ике йөз пе леш ти нең җа нын кы еп, алар ны сөн нәт кә утырт ты һәм ки сеп алын-
ган әй бер ләр не пат ша га алып кай тып күр сәт те. Шун нан Ша ул аңа кы зы Ми кәл не 
ки яү гә бир де. 28-29 Раб бы ның Да выт юл да шы бу лу ын һәм кы зы Ми кәл нең дә аны 
яра ту ын кү реп, Ша ул Да выт тан та гын да ныг рак кур ка баш ла ды һәм аның го мер-
лек дош ма ны на әй лән де.

30 Пе ле шет яу баш ла ры әледән-әле ис ра и ли ләр бе лән кө рәш кә чы га тор ды, һәм, 
Ша ул ның баш ка гас кә ри лә рен нән аер ма лы бу ла рак, Да выт һәр ва кыт зур җи ңү ләр гә 
ире шә иде, шул сә бәп ле Да выт исе ме нә һа ман дан-хөрмәт яу ды.
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ШаулныңДавытныэзәрлекләве

19 1-3 Ша ул үзе нең уг лы Йо на тан га һәм бө тен хез мәт че лә ре нә Да выт ны үте-
рер гә ки рәк ле ген бел дер де. Әм ма Ша ул ның уг лы Йо на тан, Да выт ны нык 

ярат кан га кү рә, аны ал дан ки сә теп куй ды:
– Ми нем атам си нең җа ның ны кы яр га җай чык кан ны ча ма лап йө ри. Ир тә гә ир-

тә дән сак бул, ау лак урын да яше ре неп тор; мин, атам бе лән кыр га чык кан бу лып, 
син яше рен гән ти рә гә тук тар мын да си нең хак та сүз баш лар мын; ан на ры бел гән-
нә рем не си ңа җит ке рер мен.

4-5 Йо на тан, Да выт ха кын да ата сы Ша ул га гел ях шы сүз ләр ге нә сөй ләп:
– Пат ша үзе нең ко лы Да выт ка юк ка га еп яга, аның си ңа ка ра та һич бер гө наһ 

эш кыл га ны юк, – ди де, – ул си нең өчен бик күп фай да лы эш ләр баш кар ды; үз 
тор мы шын кур кы ныч ас ты на ку еп, Пе ле шет ба һа ди ры бе лән алы шыр га чык ты. 
Раб бы бө тен Ис ра ил гә бө ек җи ңү җи бәр де, син, мо ны кү реп, үзең дә сө ен гән идең. 
Ни өчен соң син, бер сә бәп сез гә га еп сез Да выт ның ка нын ко еп, җа ны ңа гө наһ 
алыр га җы е на сың?

6 Уг лы Йо на тан сөй лә гән нәр не тың лап бе тер гәч, Ша ул:
– Раб бы Үзе ша һит тыр: Да выт ның җа ны кы ел мас! – дип ант ит те.
7 Шун нан соң Йо на тан, Да выт ны ча кы рып алып, әле ге сүз ләр нең һәм мә сен 

түкми-чәчми аңа җит кер де, ан на ры Да выт ны Ша ул яны на алып кил де, һәм Да выт 
әү вәл ге чә Ша ул га хез мәт итә бир де.

8 Көн нәр дән бер көн не та гын су гыш баш лан ды: Да выт, янә дән пе леш ти ләр бе лән 
алы шып, алар ны тә мам тар-мар ки тер де, һәм пе леш ти ләр аңар дан ка чар га мәҗ бүр 
бул ды лар.

9 Бер көн Ша ул га Раб бы дан янә явыз рух иң де. Ша ул, ку лы на сөң ге сен то тып, 
өен дә уты ра, ә Да выт аңа гөс лә дә уй ный иде. 10 Шун да Ша ул, сөң ге сен атып, Да-
выт ны ди вар га кадаклап-беркетеп ку яр га ом тыл ды, лә кин Да выт чит кә тай пыл ды, 
һәм сөң ге ди вар га ка дал ды; ул төн не Да выт аңар дан ка чып ко ты ла ал ды. 11 Ша ул, 
үзе нең хез мәт че лә ре нә Да выт ны са га лап то рыр га һәм таң да үте рер гә бо е рык би реп, 
алар ны Да выт йор ты на җи бәр де. Лә кин Да выт ның ха ты ны Ми кәл:

– Бү ген төн лә үз го ме рең не сак лап ка ла ал ма саң, ир тә гә си не үте рә чәк ләр, – 
дип, ирен ки сә теп, 12 аңа тә рә зә дән тө шәр гә бу лыш ты, һәм Да выт ка чып кит те. 
13 Да выт ның урын-җиренә исә ул бер илаһ ның сы нын ят кы рып куй ды, аның 
өс те нә – ки ем, баш ту ры сы на кә җә ти ре се яп ты. 14 Да выт ны эләк те рер гә кил гән 
Ша ул хез мәт че лә ре нә ул:

– Да выт авы рый, – ди де.
15 Әм ма Ша ул, Да выт ны карап-тикшереп кай т сын нар дип, хез мәт че лә рен ка бат 

аның яны на җи бәр де һәм:
– Мин Да выт ны үте рә ал сын өчен, ми нем ка ты ма аны урын-җире бе лән бер гә 

алып ки ле гез! – дип бо ер ды.
16 Хез мәт че ләр, ки леп, урын өс тен дә ят кан сын ны һәм баш очын да гы кә җә ти-

ре сен күр де ләр. 17 Шун нан Ша ул Ми кәл гә:
– Ни өчен син, ми ңа шу лай ял ган лап, дош ма ным ны ка чыр дың? – ди де.
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Ата сы на Ми кәл әйт те:
– Да выт ми ңа яна ды, «Ка чар га бу лыш ма саң, үте рәм!» – ди де.
18 Ка чып ко тыл ган нан соң, Да выт, Ше му ил яны на Ра маһ ка ки леп, Ша ул аның 

бе лән ни-нәрсәләр кыл ган ны сөй ләп бир де. Шун нан алар Ше му ил бе лән чы гып 
кит те ләр һәм Най от ка җи теп тук тал ды лар. 19-20 Да выт ның Ра маһ ка ла сы янын-
да – Най от та тук тал га ны Ша ул га ки леп иреш кәч, Да выт ны кул га алыр га дип, ул 
үзе нең хез мәт че лә рен шун да җи бәр де. Әм ма Ша ул ның хез мәт че лә ре, Най от ка ки леп 
җи теп, Ше му ил җи тәк че ле ген дә ге бер төр кем пәй гам бәр нең пәй гам бәр лек итү ен 
күр гәч, алар га да Ал ла һы Ру хы иң де, һәм алар да пәй гам бәр лек итә баш ла ды. 21 Бу 
хак та Ша ул га хә бәр ит кән нән соң, ул баш ка хез мәт че лә рен җи бәр де, лә кин ки леп 
җи тү гә бо ла ры да пәй гам бәр лек итәр гә то тын ды. Шун нан Ша ул өчен че тап кыр 
хез мәт че лә рен җи бәр де, тик алар да пәй гам бәр лек юлы на ке реп кит те. 22 Ан на ры 
Ша ул үзе дә Ра маһ ка юнәл де. Се ку да гы зур кое яны на ки леп җит кәч:

– Ше му ил бе лән Да выт кай да? – дип со ра ды.
– Най от та алар, Ра маһ янә шә сен дә, – дип җа вап бир де ләр аңар га.
23 Ша ул Най от ка та ба – Ра маһ ка юл ал ды. Әм ма аңа да Ал ла һы Ру хы иңеп, ул Ра-

маһ янын да гы Най от ка аяк бас кан чы юл бу ен ча пәй гам бәр лек кы лып кил де. 24 Ан-
на ры, өс тен дә ге ки ем нә рен са лып таш лап, Ше му ил кар шын да пәй гам бәр лек ит те; 
шул көн не ул кө но зын һәм төн буе ялан гач ки леш җир дә ятып чык ты. Әнә шун нан 
соң «Әл лә ин де Ша ул да пәй гам бәр бул ган мы?!» ди гән гый ба рә тел гә ке реп кал ды.

ЙонатанбеләнДавытныңвәгъдәләшүе

20 1 Да выт, Ра маһ янын да гы Най от тан ка чып, Йо на тан яны на кил де һәм аңар дан:
– Нин ди яман эш кыл дым мин һәм га е бем ни дә? Атаң ми не үте рер гә җы-

е ныр лык нин ди гө на һым бар аның кар шын да? – дип со ра ды.
2 – Юк, үл ми сең син! – ди де аңа Йо на тан. – Атам, ми ңа хә бәр ит ми чә, олы эш кә 

дә, ке че се нә дә то тын мый. Бу юлы да үзе нең ни я тен ни гә мин нән яше реп то рыр 
икән?! Юк, ан дый хәл бул мас!

3 Әм ма Да выт, ант итеп, бо лай ди де:
– Си нең ми ңа ка ра та бул ган ил ти фа тың ата ңа бик ях шы мәгъ лүм, шу ңа кү рә ул: 

«Йо на тан, бе леп, бор чы лып тор ма сын», – дип уй лый дыр. Раб бы да, син дә – ша-
һит: ми нем бе лән үлем ара сын да ба ры бер адым!

4 Йо на тан шун да Да выт ка:
– Си нең өчен мин җа ның те лә гән нең һәм мә сен эш ләр мен, – дип вәгъ дә бир де.
5 Да выт аңа бо лай ди де:
– Ир тә гә Яңа ай бәй рә ме, шул сә бәп ле мин ир тә гә пат ша бе лән бер өс тәл янын да 

уты рып ашар га ти еш мен; лә кин син ми не җи бәр сәң, мин бер се көн гә кич кә ка дәр 
кыр да яше ре неп то рыр идем. 6 Әгәр атаң ми нем юк лык ны абай ла са, син аңа: «Да выт 
үз шә һә ре нә – Бәйт-Лехемгә кай тып ки лер гә мин нән рөх сәт со ра ган иде, чөн ки 
йорт-гаиләләренең ел да кор бан ки те рә тор ган ва кы ты җит те», – дип әйт. 7 Әгәр 
ул мо ңа кар шы: «Ярый, ях шы», – ди сә, си нең ко лы ңа кур кы ныч яна мый ди гән сүз; 
ә ин де аның ачуы чык са, бе леп тор: ул ми ңа кар шы зо лым кы лыр га җы е на. 8 Син 
исә – ми нем бе лән дус бу лыр га Раб бы кар шын да вәгъ дә ләш кән ке ше, шу ңа кү рә 
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ко лы ңа туг ры ка лып мәр хә мәт күр сәт: нин ди дә бул са га е бем бар икән, ни гә ми не 
атаң кар шы на алып ба рып то рыр га, үзең ге нә үтер!

9 – Си нең бе лән ан дый хәл нең бу луы мөм кин тү гел, – ди де Йо на тан. – Әгәр 
мин атам ның кү ңе лен дә си ңа ка ра та явыз ни ят бар лы гын тө гәл бел сәм, әл лә си ңа 
бу хак та хә бәр ит мәм дип уй лый сың мы?!

10 – Әгәр атаң си ңа кы рыс җа вап би рә кал са, кем ки сә тер ми не? – дип со ра ды 
Да выт Йо на тан нан.

11 – Әй дә кыр га чы гыйк әле, – ди де Йо на тан, һәм алар ике се бер гә кыр га чы-
гып кит те ләр.

12 – Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы Үзе ша һит! – ди де Йо на тан. – Ир тә гә шу шы ва-
кыт лар да яи сә бер се көн гә мин атам ның уй-ниятләрен бе ле шер мен. Әгәр аның 
мө нә сә бә те си ңа ка ра та ях шы бул са, си ңа шун дук хә бәр итәр мен. 13 Әм ма атам 
си ңа кар шы нин ди дә бул са явыз лык эш ләр гә җы е нып, бу хак та мин си ңа хә бәр 
ит мә сәм һәм исән-имин ка чып ки тәр гә юл куй ма сам, Раб бы ми не ка ты җә за га тар-
т сын! Кай чан дыр атам ның юл да шы бул ган ке бек, Раб бы си нең юл да шың бул сын! 
14-15 Лә кин син дә, әгәр әле мин исән бул сам, туг ры лы гың ны сак лап, Раб бы дай 
мәр хә мә тең не күр сәт. Ә ин де алай-болай го ме рем ки сел сә, Раб бы хәт та җир йө-
зен нән си нең бө тен дош ман на рың ны кы рып бе тер сә дә, ми нем гаи ләм не мәң ге гә 
мәр хә мә тең нән таш ла ма.

16 Шул рә веш ле, Йо на тан: «Да выт ның дош ман на рын Раб бы Үзе җа вап ка тар т-
сын!», – дип, Да выт нә се ле бе лән ки ле шү тө зе де. 17 Да выт ны үзен ярат кан ке бек 
ярат кан га кү рә, Йо на тан аңа бул ган мә хәб бә те ха кы на Да выт ны ка бат ант ит тер де.

18 – Ир тә гә Яңа ай бәй рә мен дә си нең юк лы гың ны кү рер ләр, чөн ки си нең уры-
ның буш бу ла чак, – ди де Йо на тан. 19 – Шу ңа кү рә бер се көн гә, элек яше рен гән 
уры ны ңа тө шеп, Азел та шы яны на утыр. 20 Мин, тө зә гән бу лып, өч угым ны шул 
та раф ка атар мын 21 һәм: «Бар, ук лар ны тап», – дип, бе рәр ма лай ны эз ләр гә җи-
бә рер мен. Әгәр мин аңа: «Әнә, ук лар си нең ар тың да, үре леп ал», – ди сәм, ми нем 
ян га чы гар сың; ди мәк, си ңа кур кы ныч яна мый. Раб бы Үзе ша һит тыр: си ңа бер ни 
бул ма я чак! 22 Ин де дә мин ма лай га: «Әнә, ук лар кар шың да ята», – ди сәм, син үз 
юлың бе лән ки тәр гә ти еш бу лыр сың; ди мәк, Раб бы ның их ты я ры шун дый. 23 Без-
нең ара да гы ки ле шү ха кын да исең нән чы гар ма – Раб бы мо ңа мәң ге лек ша һит тыр!

24 Шун нан Да выт кыр га ки теп яше рен де. Ул ара да яңа ай га кер де ләр, һәм пат ша 
бәй рәм та бы ны на утыр ды. 25 Пат ша, га дәт тә ге чә, ди вар бу ен да гы үз уры ны на – 
Йо на тан кар шы сы на ки леп ур наш ты*; Ша ул ның янә шә се нә Әб нер утыр ды, Да-
выт ның уры ны исә буш кал ды. 26 Ул көн не Ша ул һич ни әй т мә де, Да выт, бер-бер 
хәл гә юлы гып, пакь лә нү йо ла сын үтәр гә өл гер мә гән дер, дип уй ла ды. 27 Яңа ай 
бәй рә ме нең икен че кө не җит те, ә Да выт ның уры ны буш ки леш ка ла бир де. Мо ны 
кү реп, уг лы Йо на тан га Ша ул:

– Ни өчен Ишай уг лы ки чә дә, бү ген дә аш мәҗ ле се нә кил мә де? – дип сө аль бир де.
28 Йо на тан Ша ул га бо лай дип җа вап кай тар ды:

* 20:25 ...Йонатанкаршысынакилепурнашты...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; 
яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: Йона тан уры нын нан то рып бас ты. 
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– Да выт Бәйт-Лехемгә кай тып ки лер гә рөх сәт со ра ды. 29 Ул ми ңа: «Ки тәр гә рөх-
сәт ит, чөн ки без нең шә һәр дә ми нем йорт-гаиләм кор бан ки те рер гә җы е на, абы ем 
өй гә кай тыр га куш ты. Әгәр мин си нең кү ңе лең дә ил ти фат ка зан ган мын икән, 
ту ган на рым бе лән кү ре шеп ки лер гә җи бәр», – ди де. Шул сә бәп ле пат ша ча кыр ган 
аш мәҗ ле се нә Да выт ки лә ал ма ды.

30 Уг лы Йо на тан га Ша ул ның бик ка ты ачуы чык ты. Ул аңа:
– Син – юнь сез һәм үз сүз ле әң кәң нең уг лы! – ди де. – Әң кәң не һәм үзең не мәс хә-

рә гә кал ды рып, Ишай уг лы бе лән дус ла шу ың ны мин бел ми дер дип уй лый сың мы?! 
31 Ишай уг лы җир йө зен дә яшә гән чак та, си нең исән ка ла сың да, пат ша лы гың да 
бу ла сы юк! Ә хә зер, бе рәр сен җи бә реп, Да выт ны ми нем ка ты ма алып кер, чөн ки 
аның үле ме ко тыл гы сыз!

32 Шун нан Йо на тан үзе нең ата сы Шаул дан:
– Нәр сә өчен син аның җа нын кы яр га җы е на сың? Нин ди на чар лык кыл ды ул 

си ңа? – дип со ра ды.
33 Әм ма Ша ул, Йо на тан ны үтер мәк че бу лып, аңа тө бәп сөң ге сен ат ты. Шун да 

Йо на тан үз ата сы ның Да выт ны үте рер гә кат гый ка рар кыл га нын аң ла ды. 34 Йо на-
тан, ачуы кай на ган хәл дә, өс тәл янын нан ки теп бар ды. Яңа ай бәй рә ме нең икен че 
кө нен дә ул та ма гы на ри зык кап ма ды, чөн ки ата сы ның Да выт ка бул ган мө нә сә бә те 
аны хәс рәт кә сал ды. 35-36 Икен че көн не ир тән Йо на тан, бер кеч ке нә ма лай ны ияр-
теп, Да выт бе лән ал дан ки ле шен гән ва кыт ка кыр га чык ты һәм ма лай га:

– Бар, йө гер, мин ат кан ук лар ны эз лә, – ди де.
Ма лай йө ге реп кит те, ә ул ук ла рын ма лай дан ераг рак тө шәр дәй итеп очы ра баш-

ла ды. 37 Ма лай ук төш кән урын га якын ла ша баш ла гач, Йо на тан аның ар тын нан:
– Әнә, ка ра, ук ал дың да ята! – дип кыч кыр ды.
38 Ан на ры ма лай ар тын нан Йо на тан та гын кыч кыр ды:
– Тиз рәк йө гер, тук тал ма! – ди де. Ма лай, ук ла рын җы еп, ху җа сы яны на кил де. 

39 Ул бер ни бел ми кал ды; эш нең асы лы ба ры Йо на тан бе лән Да выт ка гы на мәгъ лүм 
иде. 40 Ан на ры Йо на тан үзе нең ко ра лын ма лай га тот тыр ды да:

– Бар, шә һәр гә алып кайт, – ди де.
41 Ма лай кит кәч, Да выт кал ку лык ар тын нан* чык ты һәм Йо на тан кар шы на ки леп 

өч тап кыр җир гә ка дәр ба шын иде. Ан на ры алар, бер-берсен үбеп, елап җи бәр де-
ләр, Да выт бик озак ты ныч ла на ал ма ды. 42 Йо на тан Да выт ка әйт те:

– Юлың имин бул сын! Без дус лар бу лыр га бер-беребезгә Раб бы исе ме бе лән 
ант лы вәгъ дә бир дек: «Си нең бе лән ми нем ара да, без нең нә сел ләр ара сын да Раб бы 
мәң ге Үзе ша һит бу ла чак!» – ди дек.

43 Да выт уры нын нан куз га лып ки теп бар ды, Йо на тан исә шә һәр гә әй лә неп кайт ты.

ДавытныңШаулданкачыпйөрүе

21 1 Да выт Ноб шә һә ре нә – Әхи мә лик ат лы ру ха ни яны на кил де. Әхи мә лик, 
кур ку дан дер кал ты рап, аның кар шы на чык ты һәм:

* 20:41 ...калкулыкартыннан...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге 
төп нөс хә дә исә: көнь як та раф тан. 
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– Ниш ләп син берь ял гы зың йө ри сең? Ни гә янә шәң дә бер кем юк? – дип со ра ды.
2 Ру ха ни Әхи мә лик кә Да выт:
– Пат ша ми ңа бер эш йөк лә де һәм: «Си не ни өчен һәм ни йо мыш бе лән җи бәр-

гә нем не бе рәү дә бе лер гә ти еш тү гел», – ди де. Шу ңа кү рә мин егет лә рем не ки ле-
шен гән урын да кал дыр дым. 3 Ә хә зер син ми ңа биш ипи, яи сә кул ас тың да нәр сә 
бар, шу ны бир, – ди де.

4 – Кул ас тым да га ди ипи юк ми нем, из ге ик мәк* ке нә бар. Си нең ке ше лә рең 
хатын-кыз бе лән мө нә сә бәт кә кер мә гән бул са лар, әле ге ик мәк не ашый ала лар, – 
дип җа вап бир де Да выт ка ру ха ни.

5 – Шу шы сә фә ре без дә һәр ва кыт та гы ча без нең бе лән хатын-кызлар бул ма ды, – 
ди де аңа Да выт. – Га ди сә я хәт тә дә ке ше лә рем нең тән нә ре спакь бу ла, бу юлы исә 
биг рәк тә пакь тер.

6 Баш ка ипи бул ма гач, ру ха ни аңа из ге ик мәк не бир де. Әле ге ик мәк, Раб бы кар-
шы сын нан алы нып, шул көн не пеш кән яңа ик мәк бе лән алыш ты рыл ды.

7 Ул көн не ан да, Раб бы хо зу рын да, Ша ул да кө тү че ләр баш лы гы бу лып хез мәт 
итү че эдо ми Дү әг тә бар иде.

8 Ан на ры Да выт Әхи мә лик тән:
– Си нең би ре дә бе рәр сөң ге яи сә кы лы чың юк мы? – дип со ра ды. – Чөн ки мин 

үзем бе лән кы лыч та, баш ка ко рал да алыр га өл гер мә дем; пат ша ның йо мы шы бик 
ашы гыч иде.

9 – Имән нәр үзә нен дә син җиң гән пе леш ти Га ли ат ның кы лы чы бар би ре дә. Әнә, 
эфод ар тын да, ки ем нәр гә тө реп ку ел ган. Те лә сәң, шу ны ал. Би ре дә бү тән кы лыч 
юк, – ди де ру ха ни.

Да выт аңа:
– Бир ми ңа шу ны. Аңа тиң бу лыр дай бү тән ко рал юк тыр, – ди де.
10 Да выт шул көн не үк, Шаул дан ка чып, Гәт пат ша сы Әкиш янын да сы е ну тап-

ты. 11 Хез мәт че лә ре исә Әкиш кә:
– Ис ра ил пат ша сы Да выт тү гел ме соң бу?! «Ша ул мең не үтер де, Да выт исә – ун 

мең не!» – дип, бии-бии аңа дан җыр ла ды лар тү гел ме?! – ди де ләр.
12 Да выт әле ге сүз ләр не кү ңе ле нә са лып куй ды һәм Гәт пат ша сы Әкиш тән шик-

лә нә баш ла ды. 13 Шун нан Да выт, йөз лә рен үз гәр теп, акы лын җуй ган ке ше сы ман 
кы ла на баш ла ды: са ка лы буй лап се лә гә ен агы зып, ишек-капкаларга төр ле бил ге-
ләр сыз га лап йөр де.

14-15 – Күр ми сез ме ни, акыл дан яз ган ке ше бит бу; нәр сә гә дип ми нем ян га алып 
кил де гез аны? – ди де Әкиш үзе нең хез мәт че лә ре нә. – Ми нем ал да ша ма кай ла нып 
то рыр га аңар дан баш ка ти ле ләр бет кән ме әл лә?! Шу шын дый бән дә ми нем яны ма 
ке рер ме?!

22 1 Да выт, Гәт шә һә рен нән ки теп, Адул лам мә га рә сен дә яше рен де. Ир ту ган-
на ры һәм ата сы йор тын да гы лар, Да выт ның кай да яше ре неп ят ка нын бе леп, 

* 21:4 Изгеикмәк– из ге ча тыр га Ал ла һы га бү ләк рә ве шен дә ку е ла тор ган мах сус ик мәк. Га-
дәт тә, аны ру ха ни лар гы на ашый ал ган. 
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аның яны на кил де ләр. 2 Шу лай ук кы ер сы тыл ган бай так кы на адәм нәр, бу рыч ла-
рын тү ли ал мау чы лар, рән җе тел гән нәр дә аның яны на ки леп сы ен ды; тора-бара 
шу лар ның са ны дүрт йөз гә җи теп, Да выт алар ның баш лык ла ры на әве рел де. 3 Да выт 
шун нан, Мә аб Мис па сы на ки леп, Мә аб пат ша сы на:

– Ал ла һы ның ми ңа ни-нәрсә кы ла сын бел гән че гә ка дәр, ата-анам сез дә ка лып 
тор сын әле, – ди де.

4 Да выт үзе тау-ташлар ара сын да яше ре неп ят кан ара да, аның ата-анасы Мә аб 
пат ша сы янын да яши бир де. 5 Әм ма бер көн не Гәд пәй гам бәр Да выт ка:

– Син ан да яше ре неп ят ма, Яһү дә җи ре нә бар, – ди де; һәм Да выт ан нан ки теп 
Хе рет ур ма ны на юнәл де.

Руханиларныңһәлакәте
6 Да выт ның үз яран на ры бе лән тирә-юньдә кү ре нә баш ла вы Ша ул га ба рып иреш те.
Ша ул ның, ку лы на сөң ге то тып, Гиб га да – кал ку лык та гы та ма риск ага чы тө-

бен дә, хез мәт че лә ре әй лә нә сен дә утыр ган ва кы ты иде. 7-8 Үзен әй лән де реп ал ган 
хез мәт че лә ре нә ул:

– Тың ла гыз әле ми не, Бень я мин угыл ла ры! – ди де. – Ишай уг лы сез нең һәм-
мә гез гә басу-кырлар, йө зем бак ча ла ры өлә шер һәм ба ры гыз ны да мең ба шы яки 
йөз ба шы итеп бил ге ләр дип уй лый сыз мы? Шу ңа кү рә бө те не гез ми ңа кар шы сүз 
бер кет те гез ме? Уг лым Йо на тан ның Ишай уг лы бе лән дус ла шу ы на берегез-бер 
кү зем не ачар га ашык ма ды. Уг лым Йо на тан шул ко лым ны ми ңа то зак ко рыр га ко-
тырт кан ны бе ре гез дә ал дан сиз дер мә де, бе ре гез дә пат ша ны кыз ган ма ды. Мо ның 
шу лай икән ле ге хә зер ачык кү ре нә.

9 Ша ул ның хез мәт че лә ре бе лән янә шә ба сып тор ган эдо ми Дү әг шул чак:
– Ишай уг лы ның Ноб шә һә ре нә – Әхи түб уг лы ру ха ни Әхи мә лик яны на кил гә-

нен күр дем мин. 10 Әхи мә лик, Да выт ха кын да со рап, Раб бы га мө рә җә гать ит те, аңа 
аша ры на ри зык бир де, ку лы на пе леш ти Га ли ат ның кы лы чын тот тыр ды, – ди де.

11 Шун нан Ша ул пат ша үз яны на Әхи түб уг лы ру ха ни Әхи мә лик не, аның бө тен 
нәсел-нәсәбен, ягъ ни Ноб ру ха ни ла рын үзе нә ча кырт ты. Алар, җы е лы шып, бө те-
не се пат ша яны на кил де.

12 – Ме нә нәр сә, Әхи түб уг лы, – дип сү зен баш ла ды Ша ул.
– Тың лыйм си не, әфән дем, – ди де те ге се.
13 – Ни өчен син, Ишай уг лы бе лән бер лә шеп, ми ңа кар шы сүз бер кет тең? Ни 

өчен син аңа ик мәк һәм кы лыч бир дең, аның ха кын да со рап, Ал ла һы га мө рә җә гать 
ит тең? Хә зер әнә Да выт, ми ңа кар шы баш кү тә реп, ми ңа то зак ко рып йө ри, – дип 
дә вам ит те Ша ул.

14 Әхи мә лик аңа җа вап итеп:
– Кол ла рың ара сын да си ңа Да выт тан да туг ры рак баш ка бер ке мең юк тыр, – 

ди де. – Ул – си нең ки я вең һәм җан сак чы ла рың баш лы гы; си нең бө тен га и ләң аңа 
хөр мәт бе лән ка рый. 15 Лә кин мин мо ңа ка дәр дә, Да выт ха кын да со рап, Ал ла һы га 
мө рә җә гать ит ми идем ме ни?! Юк, пат шам, ми ңа да, атам ның туган-тумачасына 
да га еп так ма. Мин, си нең ко лың, сез нең ара да гы эш ләр ту рын да бер ни бел мим.

16-17 Әм ма пат ша аңа:
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– Әхи мә лик, син үзең дә, атаң ның бө тен нәсел-нәсәбе дә үләр гә ти еш! – ди де. 
Ан на ры янә шә сен дә ба сып тор ган җан сак чы ла ры на: – Ба ры гыз, Раб бы ру ха ни ла-
рын үте ре гез, чөн ки алар Да выт як лы дыр, аның кач ка нын бе лә то рып, ми ңа хә бәр 
ит мә де ләр! – дип бо ер ды.

Лә кин пат ша хез мәт че лә ре Раб бы ру ха ни ла ры на кул кү тә рү дән баш тарт ты. 
18 Шун нан пат ша те ге Дү әг кә:

– Бар, ру ха ни лар ны син үтер! – дип бо ер ды.
Эдо ми Дү әг кит те дә ру ха ни лар ны үтер де; ул көн не Дү әг җи тен эфод ки ю че сик-

сән биш ир за ты ның го ме рен кис те. 19 Шун нан соң ул ру ха ни лар шә һә ре Ноб ның 
да бө тен хал кын кы лыч тан уз дыр ды – ир ләр нең һәм бар лык хатын-кызның, яш-
үс мер ләр нең һәм са бый ба ла лар ның, шу лай ук үгез-сыерның, ишәк-сарыкларның 
го ме ре кы лыч тан өзел де. 20-21 Ба ры тик Әхи түб уг лы Әхи мә лик нең Абъ я тар исем ле 
ма лае гы на ка чып ко ты ла ал ды һәм, Да выт яны на ки леп сы е нып, Ша ул ның Раб бы 
ру ха ни ла рын кы рып бе те рү ен сөй ләп бир де. 22 Шун нан Да выт Абъ я тар га бо лай ди де:

– Те ге көн не ан да эдо ми Дү әг не күр гәч, аның Ша ул га ба рып әләк ли сен шун дук 
си зен гән идем; атаң га и лә се нең үле мен дә мин ге нә га еп ле. 23 Син ми нем яным да 
кал һәм бер нәр сә дән дә ку рык ма; ми нем җан ны кы яр га җы ен ган ке ше гә си нең 
җа ның да ки рәк; син би ре дә ми нем ка нат ас тын да бу лыр сың.

Давыт–Кыгыйләшәһәрендә

23 1 «Пе леш ти ләр Кы гый лә гә һө җүм ит те ләр, ын дыр лар ны та лый лар» ди гән 
хә бәр ки леп ире шү гә, Да выт, 2 Раб бы га мө рә җә гать итеп:

– Пе леш ти ләр гә кар шы су гыш ка ба рый м мы, җи ңәр мен ме мин алар ны? – дип 
со ра ды.

Раб бы аңа:
– Бар, пе леш ти ләр гә һө җүм ит һәм Кы гый лә не кот кар, – ди де.
3 Әм ма Да выт ның ияр чен нә ре:
– Без хәт та мон да – Яһү дә дә бу лып та кур ка быз әле, ни чек итеп Кы гый лә гә – 

Пе ле шет гас кәр лә ре нә кар шы ба рыйк?! – дип, аның бе лән ри за лаш ма ды лар.
4 Шун нан Да выт ка бат Раб бы га мө рә җә гать ит те, һәм Ул аңа бо лай дип җа вап 

бир де:
– Уры ның нан куз гал да Кы гый лә гә та ба юл ал; пе леш ти ләр не Мин си нең ку-

лы ңа тап шы рыр мын.
5 Да выт үзе нең ке ше лә ре бе лән Кы гый лә гә юнәл де, шун да пе леш ти ләр бе лән 

су гыш ты, алар ның мал-туарын ку ып алып кит те, үз лә рен тар-мар ки тер де һәм, 
шу лай итеп, Кы гый лә нең хал кын кот кар ды.

6 Әхи мә лик уг лы Абъ я тар, Кы гый лә гә Да выт яны на кач кан чак та, үзе бе лән 
эфо дын да алып кил гән бу ла.

7-8 Да выт ның Кы гый лә гә ки лү ен ишет кәч, Ша ул «Ал ла һы аны Үзе ми нем кул-
га то тып бир де. Кап ка ла ры, бик лә ре бул ган шә һәр гә ке реп, Да выт үз ая гы бе лән 
то зак ка эләк те» ди гән фи кер гә ки леп, үзе нең бө тен гас кә рен яу га кү тәр де, чөн ки 
Кы гый лә дә ге Да выт ны һәм аның юл даш ла рын ка мап алыр га уй ла ды.

9-10 Ша ул ның явыз ни я те Да выт ка мәгъ лүм бу лу га, ру ха ни Абъ я тар га ул:
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– Эфо дың ны алып кил әле, – ди де; ан на ры, Раб бы га мө рә җә гать итеп: – И Раб-
бы, Ис ра ил Ал ла сы, си нең ко лы ңа хә бәр ки леп иреш те: Ша ул, Кы гый лә гә ки леп, 
ми нем ар ка да шә һәр не тар-мар итәр гә җы е на икән. 11 Кы гый лә хал кы ми не Ша ул 
ку лы на то тып би рер ме? Си нең ко лың ишет кән чә, Ша ул би ре гә чын лап та ки лер гә 
җы е на мы? И Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, ко лы ңа җа вап бир сәң че! – ди де.

– Ки лер, – дип җа вап бир де аңа Раб бы.
12 Да выт яңа дан:
– Кы гый лә хал кы ми не һәм ми нем ке ше лә рем не Ша ул ку лы на то тып тап шы-

рыр мы? – дип со ра ды.
– Тап шы рыр, – ди де аңа Раб бы.
13 Шун нан Да выт, үзе нең ал ты йөз ләп ке ше се бе лән Кы гый лә дән чы гып ки теп, 

әле ан да, әле мон да кү че неп йөр де. Ша ул исә, Да выт ның Кы гый лә дән кит кә нен 
бел гән нән соң, ан да ба ру уен нан ки ре кайт ты.

Давытныңтауларарасынакачуы
14 Да выт күп ме дер ва кыт лар чүл дә – тау-ташлар ара сын да бул ды, ан на ры Зип 

чү лен дә ге тау лар да яше ре неп ят ты. Ша ул аны көннең-көнендә эз ләү дән тук та ма ды, 
әм ма Ал ла һы Да выт ны Ша ул ку лын нан сак лый кил де. 15 Да выт, Зип чү лен дә ге 
Хорешта тук тал гач, Ша ул ның аны үте рер гә чы гу ын бел де. 16 Әм ма Ша ул уг лы 
Йо на тан, Да выт яны на Хорешка ки леп, аның Ал ла һы га бул ган има нын ны гыт ты:

17 – Ку рык ма, – ди де ул Да выт ка, – атам Ша ул си ңа бер нин ди зы ян ки те рә ал-
ма я чак. Син Ис ра ил өс тен нән пат ша лык итә чәк сең, мин исә пат ша лык та син нән 
соң икен че ке ше бу ла чак мын, һәм атам Ша ул га бу хәл мәгъ лүм дер.

18 Шун нан алар Раб бы ал дын да үз ара вәгъ дә би реш те ләр, һәм Йо на тан үз өе нә 
кай тып кит те, Да выт исә Хорешта кал ды.

19-20 Бер ва кыт Зип шә һә ре нең хал кы Ша ул яны на Гиб га га ки леп:
– Да выт без нең тө бәк тә – Еши мон нан көнь як та рак ур наш кан Ха ки лә кал ку лы-

гын да гы Хорешта яше ре неп ята, – ди де ләр. – Үзең те лә гән ва кыт та ки лә ала сың, 
пат ша быз, ә ин де аны пат ша ку лы на то тып тап шы ру – без нең эш.

21-23 Ша ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ми не кай гыр т кан өчен, Раб бы сез не мө ба рәк кыл сын! Ба ры гыз, аның кай да 

йөр гә нен караштырып-күзәтеп, та гын бер кат тик ше ре гез, аны кем нәр күр гән, 
шу ны бе ле ше гез, чөн ки ул бик тә хәй лә кәр ди ләр. Ул яше ре нә тор ган бө тен ау лак 
урын нар ны күзәтеп-карап чы гы гыз да тө гәл җа вап бе лән ми нем ка ты ма әй лә неп 
кай ты гыз, шун нан соң мин сез нең бе лән ба рыр мын. Әгәр ул ан да икән, Яһү дә дә ге 
бө тен гаи лә ләр не тик ше реп чы гар га ки рәк бул са да, мин аны ба ры бер та бар мын.

24 Шун нан алар, урын на рын нан куз га лып, Шаул дан элег рәк Зип кә кай тып 
кит те ләр. Бу ва кыт ны исә Да выт үзе нең ке ше лә ре бе лән Еши мон нан көнь як та рак 
ур наш кан ти гез лек тә – Ма гон чү лен дә иде. 25 Ша ул, үзе нең ке ше лә рен ияр теп, 
аны эз ләр гә кит те. Әм ма Да выт ны бу хак та ки сә теп өл гер гән иде ләр ин де – ул 
Ма гон чү лен дә ге таш кы я лар ара сы на ки теп яше рен де. Шул хак та ишет кәч, Ша-
ул, Да выт ны эзәр лек ләп, Ма гон чү ле нә кит те. 26 Ша ул тау ның бер ягын нан бар-
ды, Да выт исә үзе нең ке ше лә ре бе лән тау ның икен че ягын да иде. Да выт мөм кин 
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ка дәр тиз рәк Шаул дан ера га ер га ашык ты, Ша ул исә, үзе нең ияр чен нә ре бе лән 
тау ны әй лә неп чы гып, Да выт ны эләк те рер гә ом тыл ды. 27-28 Шул чак ны Ша ул 
яны на хә бәр че се ки леп:

– Тиз рәк өе ңә ашык! Пе леш ти ләр без нең җир гә һө җүм ит те! – ди де, һәм Ша ул, 
Да выт ны эзәр лек лә вен нән тук тап, пе леш ти ләр бе лән су гы шыр га кит те. Шул сә-
бәп ле әле ге урын Села-Һаммахлекут* дип ата ла баш ла ды.

ДавытныңШаулҗанынсаклапкалуы

24 1 Шун нан Да выт, Зип чү лен нән ки теп, Эн-Гедидагы тау-ташлар ара сын да 
яшә де. 2-3 Пе леш ти ләр не ку ып җи бә реп өе нә кай т кан Ша ул га Да выт ның Эн-

Геди чү лен дә яше ре неп яту ын ки леп әйт те ләр, һәм Ша ул, бө тен Ис ра ил җи рен нән 
өч мең гай рәт ле ир-егет сай лап алып, тау кә җә лә ре ге нә яши тор ган таш кы я лар 
ара сы на Да выт бе лән аның ияр чен нә рен эз ләр гә кит те. 4 Юл бу ен да са рык лар өчен 
ко рыл ган утар яны на җит кәч, Ша ул, йо мы шын йо мыш лар га дип, шун да гы мә га рә 
эче нә кер де. Да выт исә үзе нең яран на ры бе лән нәкъ шул мә га рә тү рен дә яше ре неп 
ята иде. 5 Юл даш ла ры шун да Да выт ка:

– Раб бы си ңа: «Дош ма ның ны Мин си нең ку лы ңа тап шы рыр мын, һәм син аңа 
үзең те лә гән җә за ны би рер сең», – ди гән иде. Ме нә, бу көн җит те, – ди де.

Да выт әк рен ге нә уры нын нан куз гал ды да сиз дер ми чә Ша ул ның өс ки е ме нең 
бер кы ры ен ки сеп ал ды. 6 Әм ма шун нан соң, Ша ул ки е ме нең бер кы ры ен ки сеп 
ал ган өчен, аның йө рә ге сык ран ды.

7 – Пат ша лык ка Раб бы Үзе их ты яр кыл ган әфән де мә кул кү тә рер гә яз ма сын 
иде, ул бит Раб бы та ра фын нан бил ге лән гән пат ша, – ди де ул янә шә сен дә ге ке-
ше лә ре нә.

8 Шу шы сүз ләр бе лән Да выт үзе нең ияр чен нә рен ты еп кал ды, Ша ул га һө җүм 
итәр гә бир мә де. Ша ул исә, мә га рә дән чы гып, юл га та ба ат ла ды. 9 Аңа ия реп, Да выт 
та мә га рә дән то рып чык ты һәм Ша ул ар тын нан:

– Пат ша әфән дем! – дип кыч кыр ды.
Ша ул әй лә неп ка ра гач, Да выт, аңа ба шын иеп, йө зе бе лән җир гә орын ды.
10 – «Да выт си ңа зо лым кы лыр га җы е на» ди гән ке ше ләр нең сү зе нә ни гә ко-

лак са ла сың син? – ди де Да выт. – 11 Бү ген син үз күз лә рең бе лән кү реп то ра сың 
ла ба са: мә га рә эчен дә чак та Раб бы си нең яз мы шың ны ми нем кул га тап шыр ган 
иде, янә шәм дә ге ке ше ләр си нең го ме рең не өзәр гә ки ңәш ит кән нәр иде, лә кин 
мин си не кыз ган дым, алар га: «Әфән де мә кул кү тә рә сем юк, чөн ки ул – Раб бы 
та ра фын нан бил ге лән гән пат ша», – дип җа вап ла дым. 12 Атам ми нем! Ку лым да-
гы чүп рәк ки сә ге нә ка рап бак әле: мин аны си нең өс ки е мең нән ки сеп ал дым, 
ә си нең үзе ңә кул кү тә рер гә баз ма дым. Бе леп тор һәм аң ла: кү ңе лем дә си ңа ка-
ра та бер там чы явыз лык та, мә кер дә юк, си ңа ка ра та гө наһ эш тә кыл ма дым, ә 
син ми нем җа ным ны кы яр га йө ри сең. 13 Без нең ике ара ны Раб бы Үзе хәл ит сен! 
Ми ңа кыл ган явыз лык өчен, Раб бы си ңа җә за сын Үзе бир сен! Мин исә си ңа кул 
кү тәр мә я чәк мен! 14 Бо рын гы мә каль дә «Яман га мәл ләр не яман бән дә ләр кы ла» 

* 23:27-28 Села-Һаммахлекут– яһүд чә «ае рып то ру чы кыя» мәгъ нә сен дә. 
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дип әй те лә, мин исә си ңа кул кү тәр мә я чәк мен. 15 Кем гә кар шы чык тың син, Ис-
ра ил пат ша сы? Кем не ау лый сың син? Үле эт ар тын нан, сы ңар бор ча ар тын нан 
ча ба сың тү гел ме?! 16 Раб бы без гә Үзе хө кем че бул сын һәм без нең ике ара ны Үзе 
хәл ит сен! Эш-гамәлләремне карап-тикшереп чык кан нан соң, Ул ми не си нең 
эзәр лек лә вең нән кот ка рыр.

17-18 Да выт шу шы сүз ләр не сөй ләп бе те рү гә, Ша ул аңа:
– Син сөй ли сең ме бо лар ны, Да выт уг лым? – дип, кыч кы рып елап җи бәр де. – Әйе, 

дө рес лек си нең як та, ә мин ях шы лы гы ңа яман лык бе лән кай тар дым, – дип дә вам 
ит те ул. – 19 Ми ңа ка ра та мәр хә мәт кы лып, син бү ген мо ны рас ла дың, чөн ки Раб бы 
ми не си нең кул га тап шыр ды, әм ма син ми не үтер мә дең. 20 Кем ин де, дош ма ны на 
тап бул ган хәл дә, аны исән-имин үз юлын нан җи бә рә?! Ми ңа ка ра та кыл ган бү ген ге 
га мә лең өчен, Раб бы си ңа ях шы лык бе лән кай тар сын! 21 Хә зер ин де мин ыша нып 
әй тә алам: син, һич шик сез, пат ша бу лыр сың һәм Ис ра ил пат ша лы гын ку лың да 
нык то тар сың. 22 Ә хә зер син мин нән соң нә се лем нең та мы рын ко рыт мас ка, атам 
гаи лә сен дә ми нем исем не юк ка чы гар мас ка Раб бы бе лән ант ит!

23 Да выт Ша ул га ан т лы вәгъ дә сен бир де, һәм Ша ул өе нә әй лә неп кайт ты. Да выт 
исә үзе нең яран на ры бе лән тау-ташлар ара сы на кү тә рел де.

Шемуилнеңвафаты.НавалһәмАбигәйль

25 1 Көн нәр дән бер көн не Ше му ил дөнья куй ды, һәм бө тен Ис ра ил хал кы аның 
яны на җы е лып кил де, кай гы дан ачы күз яшь лә ре түк те. Ис ра ил хал кы Ше-

му ил не үз йор тын да – Ра маһ шә һә рен дә гүр гә иң дер де.
Шу шы хәл ләр дән соң Да выт, әү вәл ге уры нын кал ды рып, Па ран чү ле нә төш те.
2-3 Би ре дә, Ма гон ка ла сын да, бай вә нык тор мыш лы бер ке ше яши, һәм аның 

өч мең са ры гы, бер мең кә җә се бар иде. Кә леб нә се ле нә ка ра ган әле ге На вал* рә-
хим сез вә явыз бер бән дә бу лып, аның Аби гәйль исем ле, зи рәк акыл лы вә чи бәр 
ха ты ны бар иде.

На вал ул көн нәр дә Кәр мил шә һә ре янын да гы үз ута рын да са рык йо ны кыр ку 
бе лән мәш гуль иде. 4 Чүл дә чак та Да выт, На вал ның са рык йо ны кыр кый баш ла вын 
бе леп, 5 аның яны на үзе нең ун еге тен юл ла ды һәм алар га бо лай ди де:

– Кәрмилгә ме неп, На вал га ми нем сә лам нә рем не күн де ре гез 6 һәм аңа, кар дә ше-
мә, тү бән дә ге сүз ләр не җит ке ре гез: «Си нең үзе ңә вә йор ты ңа, бар бул ган мөл кә те ңә 
имин лек те ли без. 7 Сез не са рык йо ны кыр кыр га то тын ган сыз дип ишет кән идем. 
Кө тү че лә рең Кәр мил дә чак та без алар га җәбер-золым күр сәт мә дек, бер әй бер лә ре 
дә югал ма ды. 8 Хез мәт че лә рең нән со ра шып бел, алар мо ны рас лар. Син дә ми нем 
егет лә ре мә як ты чы ра ең ны күр сәт, чөн ки без си нең ка ты ңа хә ер ле сә гать тә кил-
дек. Кол ла ры ңа һәм Да выт уг лы ңа бул ды ра ал ган ча хә зи нәң дә ба рын нан өлеш 
чы гар саң иде».

9 Да выт ның ке ше лә ре, На вал яны на ки леп, әле ге сүз ләр нең һәм мә сен Да выт 
исе мен нән аңа җит кер де ләр һәм җа вап кө теп ты нып кал ды лар. 10 Әм ма Да выт ның 
хез мәт че лә ре нә На вал:

* 25:2-3 Навал– яһүд чә «аң гы ра», «мән сез», «ду а мал» мәгъ нә сен дә. 
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– Ишай уг лы Да выт ди гә не гез кем бу ла ин де ул? Ху җа сын нан ка чу чы кол лар бу 
ара да кү бә еп кит те әле! 11 Ик мә гем не дә, су ым ны да, са рык йо ны кыр ку чы лар га 
дип әзер лә гән итем не дә күз күр мә гән, ко лак ишет мә гән ке ше ләр гә би рер гә ме хә-
зер?! – дип җа вап кай тар ды.

12 Да выт ке ше лә ре кил гән юл ла рын нан ки ре кит те ләр һәм, тук тал ган урын на ры-
на әй лә неп кай тып, әле ге сүз ләр нең һәм мә сен түкми-чәчми Да выт ка җит кер де ләр. 
13 Шун нан Да выт алар га:

– Би ле гез гә кы лыч ла ры гыз ны та гы гыз! – дип бо ер ды.
Һәм мә се, шу лай ук Да выт үзе дә кы лы чын так ты, һәм Да выт ар тын нан дүрт 

йөз ләп ке ше куз гал ды, ике йө зе олау лар янын да кал ды.
14 Хез мәт че ләр дән бе рәү исә На вал ха ты ны Аби гәйль не:
– Без нең әфән де без гә сә ла мен күн де рер гә дип, Да выт чүл дән үзе нең ил че лә рен 

җи бәр гән иде, лә кин алар бе лән На вал бик дор фа сөй ләш те. 15-16 Әле ге ке ше ләр 
без гә ка ра та бик тә иге лек ле бул ды лар, без алар дан бер нин ди җәбер-золым күр-
мә дек, алар бе лән ут лау лар да йөр гән чак та, без нең бер нәр сә без югал ма ды. Да выт 
ке ше лә ре янын да кө тү көт кән дә, алар без не көн-төн сак ла ды. 17 Шу лай бул гач, 
үзең уй лап ка ра да бе рәр фи кер гә кил, чөн ки без нең ху җа быз га һәм аның йор ты на 
зур кур кы ныч яный. На вал үзе – мән сез ке ше, аның бе лән аң ла шып бу ла тор ган 
тү гел, – дип ки сә теп өл гер гән иде.

18-19 Шун нан Аби гәйль, озын-озак уй лап тор мый ча, ике йөз да нә ик мәк, ике кү-
рек шә раб, биш са рык түш кә се, биш үл чәм* кыз дыр ган ор лык, йөз бәй ләм йө зем, 
ике йөз бәй ләм ин җир не ишәк лә ре нә тө я де дә үзе нең хез мәт че лә ре нә:

– Сез ал дан ба ры гыз, ә мин – сез нең арт тан, – ди де. Ире На вал га ул бер ни әй-
теп тор ма ды.

20 Аби гәйль, ишәк кә ат ла нып, бор ма лы тау юл ла ры буй лап тү бән тө шеп бар ган-
да, Да выт үзе нең яран на ры бе лән аңа кар шы ту ры кил де, һәм Аби гәйль алар бе лән 
оч раш ты. 21 Ан нан ал да гы на Да выт: «Әйе, чүл дә чак та бер әй бе ре дә югал ма сын 
өчен әле ге ке ше нең мал-мөлкәтен гел юк ка ка ра выл ла ган мын икән. Хә зер әнә ул 
ми ңа ях шы лык ка яман лык бе лән кай та ра. 22 Әгәр ир тә гә ге көн нең та ңы на На-
вал йор тын да гы хет бер ир-ат за ты ми нем кул дан исән кал са, Ал ла һы ми не ка ты 
җә за га тар т сын!» – дип уй лап куй ган иде. 23 Да выт ны кү рү гә, Аби гәйль ашы гып 
ишә ген нән төш те һәм, би лен бө геп, йө зе бе лән җир гә орын ды. 24 Да выт ның ая гы на 
егы лып, ул бо лай дип сү зен баш ла ды:

– Мин ге нә га еп ле мен, әфән дем ми нем. Ко лы ңа сөй ләр гә рөх сәт ит сәң че һәм аның 
сүз лә ре нә ко лак сал саң чы. 25 Әле ге явыз бән дә На вал га әфән дем игъ ти бар ит мә сә 
иде, чөн ки аның исе ме җи се ме нә бик тә ту ры ки лә: На вал ат лы ул, ду а мал лы гы да 
үзен нән ерак йөр ми. Ә мин исә, си нең ко лың, әфән дем җи бәр гән хез мәт че ләр не 
күр ми кал дым. 26 Раб бы да, син дә – ша һит: кан ко ю дан һәм үч алу дан си нең ку-
лың ны ты еп кал ган Раб бы дош ман на рың ны һәм син әфән де мә ка ра та кү ңел лә рен дә 
ачу-мәкер сак лау чы лар ның һәм мә сен На вал сы ман ит сен! 27 Әфән де мә дип алып 

* 25:18-19 ...үлчәм...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: сеа (ашлык-ярма, он үл чәү бе-
рәм ле ге, 7,3 л). 
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кил гән шу шы бүләк-күчтәнәчләрне си нең ке ше лә ре ңә тап шы рыр га рөх сәт ит сәң-
че. 28 Мин ко лың ның га е бен ки чер! Син әфән дем нең йор тын Раб бы, һич шик сез, 
көч ле итәр, чөн ки син, әфән дем, Раб бы ның су гыш ла рын алып ба ра сың. Ке ше ләр 
бер кай чан си нең эш-гамәлеңдә явыз лык та ба ал мас! 29 Җа ның ны кый мак чы бу лып 
кем дер си не эзәр лек ли баш ла са да, син әфән дем нең җа ны Раб бы Ал лаң ку лын да 
тор мыш тө е не бу лып бәй лә нер, ә дош ман на рың ның җа нын Ул, таш ат кыч тан атыл-
ган таш сы ман, чит кә алып ыр гы тыр. 30 Раб бы, син әфән де мә Үзе вәгъ дә ит кән 
иге лек ләр не кы лып, си не Ис ра ил нең юл баш чы сы итеп бил ге лә гәч, 31 на хак ка кан 
ко еп үч алу дан үзем не ты еп кал ма дым, дип әфән дем нең кү ңе ле нә борчу-хәсрәт 
ке реп оя ла ма сын иде. Раб бы си ңа Үзе нең иге ле ген кыл ган нан соң, мин ко лың ны 
исе ңә тө ше рер гә оныт ма.

32-33 – Ми нем кар шы ма си не җи бәр гән өчен, Раб бы га – Ис ра ил Ал ла сы на – 
мактау-шөкерләр яу сын! – ди де аңа Да выт. – Си нең зи рәк акы лы ңа һәм си нең 
үзе ңә дә мө ба рәк фа ти ха лар бул сын, чөн ки син ми не бү ген кан ко ю дан, үзем өчен 
үч алу дан ара лап кал дың. 34 Лә кин си ңа явыз лык кы лу дан ми не сак лап ка ла ал ган 
Раб бы – Ис ра ил Ал ла сы – Үзе ша һит тыр: әгәр ми нем кар шы га ки лер гә ашык ма ган 
бул саң, ир тә гә ге көн нең та ңы на На вал йор тын да бер ге нә ир за ты да исән кал ма-
ган бу лыр иде!

35 Шун нан Да выт Аби гәйль алып кил гән ни гъ мәт ләр не аның ку лын нан ал ды һәм:
– Бар, хә е ре бе лән өе ңә кайт. Мин, си не тың лап, го зе рең не үтәр гә бул дым, – ди де.
36 Шун нан Аби гәйль На вал яны на өе нә кайт ты. Ире исә пат ша лар ны кы бе лән 

тиң лә шер дәй сый мәҗ ле се җый ган, үзе ин де бик тә кә еф ле һәм шак тый исе рек 
иде. Аби гәйль аңа ир тән гә ка дәр бер нәр сә әй т мә де. 37 Ир тә ге сен На вал сәр хуш ле-
ген нән ай нып, ха ты ны аңа һәм мә сен бәйнә-бәйнә сөй ләп бир гән нән соң, ир нең 
йө рә ге убы лып төш кән сы ман бул ды, һәм ул таш тай ка тып кал ды. 38 Ун көн ча ма-
сы ва кыт үтү гә, Раб бы На вал ның го ме ре нә чик куй ды, һәм ул җан тәс лим кыл ды. 
39 На вал ның үлүе ту рын да ишет кәч, Да выт:

– Ми не мәс хә рә ит кән На вал дан үч ал ган һәм Үзе нең ко лын явыз га мәл кы лу-
дан сак лап кал ган Раб бы га мактау-шөкерләр яу сын! На вал ның явыз лы гы Раб бы 
яр дә ме бе лән аның үз ба шы на төш те, – ди де.

Ан на ры Да выт, Аби гәйль не үзе нә ха тын лык ка алыр га те лә ге бар лы гын бел де реп, 
аңа яу чы ла рын җи бәр де. 40 Да выт ның хез мәт че лә ре, Аби гәйль яны на Кәрмилгә 
ки леп:

– Да выт без не си нең яны ңа җи бәр де, ул си не үзе нә ха тын лык ка алыр га те ли, – 
ди де ләр.

41 Аби гәйль, уры нын нан то рып, җир гә ка дәр ба шын иде һәм:
– Мин – аның ко лы дыр, хез мәт че гә әй лә неп, әфән дем хез мәт че лә ре нең аяк ла-

рын юар га әзер мен, – ди де. 42 Ан на ры, тиз ге нә җы е нып, ишә ге нә чы гып утыр ды 
да үзе нең биш хез мәт че хатын-кызы вә Да выт ның ке ше лә ре бе лән бер гә юл га куз-
гал ды. Шу лай итеп, Аби гәйль Да выт ның хә лә ле нә әй лән де.

43 Да выт из ре гыл лы Ахи но гам га да өй лән де, һәм аның ике ха ты ны бул ды. 44 Ша ул 
исә үзе нең кы зын – Да выт ның элек ке ха ты ны Ми кәл не – ту мы шы бе лән Гәл лим-
нән бул ган Ла иш уг лы Пал ти гә ки яү гә бир де.
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ДавытныңяңадандаШаулҗанынсаклапкалуы

26 1 Зип шә һә ре нең хал кы Ша ул яны на Гиб га га ки леп:
– Да выт без дә, Еши мон янын да гы Ха ки лә тау лы гын да яше ре неп ята, – 

ди де ләр.
2-3 Шун нан Ша ул, Да выт ны эз ләр гә дип, бө тен Ис ра ил җи рен нән сай лап җы ел ган 

өч мең ке ше сен ияр теп, Зип чү ле нә төш те һәм Еши мон янын да гы юл бу е на – Ха-
ки лә тау лы гы на ки леп ур наш ты. Бу ва кыт ны исә Да выт, чүл дә бу лып, Ша ул ның 
алар эзе нә ба сып кил гә нен кү реп тор ды. 4-5 Да выт, үзе нең кү зәт че лә рен җи бә реп 
Ша ул ның чын лап то рып ки лү е нә та гын бер кат инан ган нан соң, уры нын нан куз-
га лып кит те һәм Ша ул ста ны на юнәл де, шун да Ша ул бе лән аның гас кәр баш лы гы 
Нер уг лы Әб нер йок ла ган урын ны күр де: Ша ул үзе ур та бер җир дә, су гыш чы лар 
исә аның әйләнә-тирәсендә ур наш кан иде.

6 – Кем ми нем бе лән Ша ул ста ны на ба ра? – дип со ра ды шун да Да выт хит ти 
Әхи мә лик тән һәм Йо ав ның ир ту га ны бул ган Сә рүя уг лы Ә ви шәй дән.

– Мин ба рам си нең бе лән! – дип җа вап бир де Ә ви шәй.
7 Да выт бе лән Ә ви шәй, төн җит кәч, Ша ул тук тал ган урын га кил де ләр; сөң ге сен 

баш очы на ка дап, Ша ул үзе ур та бер җир дә, Әб нер һәм баш ка су гыш чы лар исә 
аның әйләнә-тирәсендә йок лап ята иде.

8 – Ме нә, Ал ла һы дош ма ның ны Үзе си нең ку лы ңа тап шы ра. Сөң ге бе лән бер 
су гу да җир гә ка дак лап ку йыйм чы шу ны! Ми ңа ике кат су гып то рыр га да ки рәк-
ми, – ди де шул чак Ә ви шәй Да выт ка.

9-10 Әм ма Да выт:
– Ти мә син Ша ул га, Раб бы сай ла ган ке ше гә кул кү тәр гән бе рәр адәм нең җә за-

сыз кал га ны бар мы?! – дип, аны тук тат ты. – Раб бы Үзе ша һит тыр: җә за сын Ул Үзе 
бир сен! Ва кы ты җит сә, го ме ре үзе дә ки се лер. Бәл ки әҗә ле аны су гыш кы рын да 
та бар. Лә кин Раб бы та ра фын нан бил ге лән гән ке ше гә кул кү тә рү дән Раб бы ми не 
Үзе сак ла сын. 11 Ә хә зер баш очын да гы сөң ге се бе лән су са вы тын ал да – ки тик!

12 Да выт Ша ул ның баш очын да гы сөң ге се бе лән су са вы тын ал ды да, алар кил-
гән юл ла рын нан ки ре кит те ләр. Алар ның Ша ул тук тал ган урын га ки лү ен бер кем 
белмәде-күрмәде һәм бер кем уян ма ды, чөн ки Раб бы дан бик ка ты йо кы иң гән бу-
лып, һәм мә се ти рән йо кы га тал ган иде.

13 Ан на ры Да выт үзән нең икен че ягы на чык ты да тау би те нә ме неп бас ты, алар-
ның ара сы шак тый ерак иде.

14 – Җа вап бир, Әб нер! – дип кыч кыр ды ул Нер уг лы Әб нер гә һәм аның су гыш-
чы ла ры на.

– Кем син, ник кыч кы ра сың пат ша га? – дип со ра ды аңар дан Әб нер.
15 – Си нең га ярь ир-егет икә нең һәр кем гә мәгъ лүм дер. Ис ра ил дә си нең бе лән 

кем тиң лә шә алыр икән?! Тик ни өчен соң син үзең нең әфән дең пат ша ны на чар 
сак лый сың? Чөн ки бе рәү, ки леп, си нең әфән дең пат ша ны үтер мәк че иде. 16 Бик 
зур ял гыш лык кыл дың син. Раб бы Үзе ша һит тыр: пат ша лык ка Ул их ты яр кыл ган 
әфән де гез не сак ла ма ган өчен, сез үлем җа за сы на ла ек! Пат ша ның баш очын да гы 
сөң ге се бе лән су са вы ты кая? – ди де Да выт Әб нер гә.
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17-19 Ша ул, Да выт ның та вы шын та нып, аңар дан:
– Да выт уг лым, си нең та вы шмы бу? – дип со ра ды.
– Әйе, бу ми нем та выш, пат ша әфән дем, – дип җа вап ла ды Да выт һәм, өс тәп: – Ни 

сә бәп ле әфән дем үзе нең ко лын эзәр лек ли? Нәр сә эш лә дем соң мин? Нин ди явыз лык 
кыл дым? – дип со ра ды. – Пат ша әфән дем ко лы ның сүз лә ре нә ко лак сал са иде: әгәр 
Раб бы си нең кү ңе лең дә ми ңа кар шы нәф рәт уят кан бул са, ки те рел гән кор бан бе лән 
Раб бы ка нә гать лек тап сын. Әгәр ин де си нең кү ңе лең дә ми ңа ка ра та нәф рәт не адәм 
ба ла ла ры уят кан икән, алар га Раб бы ның иң ка ты ка һә ре төш сен, чөн ки алар: «Бар, 
чит-ят илаһ лар га та бын», – дип, ми не Раб бы ның би лә мә сен нән* аер ды лар. 20 Раб бы-
дан ерак та, чит җир ләр дә ка ным ко ел ма са иде ми нем, чөн ки Ис ра ил пат ша сы, тау-
таш ара сын да көрт лек ку ып йөр гән ке ше сы ман, сы ңар бор ча эз ләп, өен нән чык кан.

21 – Гө наһ эш кыл дым мин, – ди де аңа Ша ул, – ки ре кайт, Да выт уг лым, баш ка-
ча һич нин ди җәбер-золым күр мәс сең мин нән, чөн ки син бү ген го ме рем нең си ңа 
ка дер ле бу лу ын рас ла дың; ах мак лык кыл дым мин, зур гө наһ эш лә дем.

22 – Ме нә пат ша ның сөң ге се, – дип җа вап бир де Да выт. – Бе рәр егет би ре ки леп 
алып кит сен аны. 23 Раб бы һәр кай сы быз ның тә къ ва лы гы на вә туг ры лы гы на ка рап 
ти еш ле сен бир сен! Бү ген Раб бы си нең яз мыш ны ми нем кул га тап шыр ган бул са 
да, Раб бы та ра фын нан бил ге лән гән пат ша га ку лым кү тә рел мә де. 24 Бү ген си нең 
го ме рең ми ңа ни чек ка дер ле бул са, шу лай ук ми нем го мер дә Раб бы өчен ка дер ле 
бу лып, Ул ми не төр ле бәла-казалардан Үзе сак ла сын!

25 Шу шы сүз ләр дән соң Ша ул Да выт ка бо лай ди де:
– Фа ти ха лы син, Да выт уг лым: нәр сә гә то тын саң да, уңыш ка ире шер сең!
Шун нан Да выт үз юлы бе лән ки теп бар ды, Ша ул исә өе нә әй лә неп кайт ты.

Давыт–пелештиләрарасында

27 1 Әм ма Да выт ның кү ңе ле нә «Кай чан да бул са мин ба ры бер Ша ул ку лы на 
элә гер мен. Шу лай бул гач, Пе ле шет җир лә ре нә кит сәм, ми нем өчен ях шы-

рак бу лыр ке бек. Ул ча гын да Ша ул да бө тен Ис ра ил не бе те реп ми не эзәр лек ләү дән 
тук тар, мин дә аңар дан ко ты лыр идем» ди гән уй ки леп, 2 ул үзе нең ал ты йөз ир-
егетен ия рт те дә Гәт пат ша сы Ма гок уг лы Әкиш яны на юнәл де. 3 Да выт үзе, аның 
ке ше лә ре һәм алар ның га и лә лә ре Әкиш янын да Гәт тә яшә де ләр. Да выт ның ике 
ха ты ны – из ре гыл лы Ахи но гам вә На вал ның элек ке ха ты ны кәр мил ле Аби гәйль – 
аның бе лән бул ды. 4 Да выт ның Гәт шә һә ре нә ка чуы Ша ул га ки леп иреш кәч, ул 
аны эзәр лек ләү дән тук та ды.

5 Бер көн не Әкиш кә мө рә җә гать итеп, Да выт бо лай ди де:
– Әгәр мин си нең ил ти фа тың ны ка зан ган мын икән, бе рәр ке че рәк шә һәр дән 

ми ңа яшәр урын бил ге лә сәң иде. Мин ба ры тик си нең хез мәт чең дер: си нең ка тың-
да – пат ша шә һә рен дә яшәү ми ңа ки леш мәс.

6 Шун нан Әкиш аңа Сыйк ләг шә һә рен бир де. Шул сә бәп ле Сыйк ләг әле гә ка-
дәр Яһү дә пат ша ла ры ның шә һә ре бу лып са на ла. 7 Пе ле шет илен дә Да выт бер ел 
да дүрт ай го мер ки чер де.

* 26:17-19 ...Раббыныңбиләмәсеннән...– «Ис ра ил җи рен нән» мәгъ нә сен дә. 
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8 Да выт, әледән-әле үзе нең яран на ры бе лән яу га куз га лып, Шур һәм Ми сыр га 
ка дәр җә ел гән җир ләр дә борын-борыннан яшәү че гә шү ри ләр гә, гир зи ләр гә вә 
ама лы кый лар га һө җүм итеп тор ды. 9 Әле ге җир ләр гә бә реп ке реп, ул ан да гы бар ча 
ир-ат вә хатын-кыз хал кын кы рып бе те рә, кием-салымнарын, са рык, үгез, ишәк, 
дөя ке бек һәм мә мал-туарларын та лап ала да Әкиш яны на ки ре кай та иде.

10 Әкиш аңар дан: «Бу юлы кем гә һө җүм ит те гез?» – дип со рый иде. Да выт: «Нә-
геб тә ге Яһү дә гә», «Нә геб тә ге ярах ме ли ләр гә» яи сә «Нә геб тә ге кы ни ләр гә»*, – дип 
әй тә тор ган иде. 11 Үзе ха кын да «Да выт ме нә нәр сә ләр кыл ды» ди гән сүз ләр та-
ра лу дан шик лә неп, яу чап кан илен дә ул һич кай чан бер ге нә хатын-кыз яи сә ир 
за тын да исән кал дыр мый һәм әсир итеп бер кем не дә Гәт кә алып кай т мый иде. 
Пе ле шет җи рен дә яшә гән дә, аның кыл ган га мәл лә ре әнә шун дый бул ды. 12 Да выт 
сөй лә гән нәр гә ту лы сын ча ыша нып, Әкиш: «Да выт ин де Ис ра ил хал кы ның тә мам 
гай рә тен чи ге реп бе тер де, хә зер ул мәң ге ми ңа гы на хез мәт итәр», – дип уй ла ды.

Пелештиләрнеңсугышкаәзерләнүе

28 1 Ул чак ны пе леш ти ләр, Ис ра ил бе лән су гы шыр өчен, гас кәр туп лый иде 
ин де. Әкиш:

– Си ңа мәгъ лүм бул сын: син үзең дә, ке ше лә рең дә ми нем бе лән бер гә яу га ба-
рыр сыз, – дип, Да выт ны ки сә теп куй ды.

2 – Хез мәт чең нең ни-нәрсәгә сә ләт ле бу лу ын син үз күз лә рең бе лән кү рер сең, – 
дип җа вап бир де аңа Да выт.

– Ул чак ны мин си не үзем нең го мер лек җан сак чым итеп бил ге ләр мен, – ди де 
аңа кар шы Әкиш.

ШаулЭн-Дордагыкүрәзәчехатынянында
3 Ше му ил дөнья куй гач, бө тен Ис ра ил хал кы кай гы дан ачы күз яшь лә ре түк те; 

аны ту ган шә һә ре Ра маһ та гүр гә иң дер де ләр. Ша ул ку ып та рат кан нан соң, ул ва-
кыт лар да ил дә бер ге нә әр вах ча кы ру чы да, кү рә зә че дә кал ма ган иде ин де.

4 Пе леш ти ләр, су гыш ка әзер лә неп бе теп, Шунемга та ба куз гал ды лар һәм шул 
ти рә гә ки леп ур наш ты лар. Ша ул да бө тен Ис ра ил хал кын кү тә реп Гиль бо га га ки леп 
тук тал ды. 5 Пе леш ти ләр ста нын да гы гас кәр ләр не кү рү гә ко ты алы ну дан Ша ул ның 
йө рә ге өзе леп төш кән дәй бул ды. 6 Раб бы дан ялынып-ялварып со ра са да, Раб бы аңа 
ни тө шен дә, ни сурим аша, ни пәй гам бәр ләр ар кы лы җа вап бир мә де. 7 Шун нан 
Ша ул үзе нең хез мәт че лә ре нә:

– Әр вах ча кы ру чы бе рәр ха тын та бып би ре гез ми ңа! – дип бо ер ды. – Ал да ми не 
ни-нәрсәләр көт кә нен шу ңар дан ба рып со рар га те лим.

Хез мәт че лә ре аңа:
– Би ре дә, Эн -Дор да, шун дый ха тын бар, – дип җа вап бир де ләр.
8 Шун нан Ша ул, та ны ма сын нар дип, өс тен дә ге ки ем нә рен алыш тыр ды да ике 

ке ше сен ияр теп төн лә те ге ха тын яны на кил де һәм:

* 27:10 Әле ге урын нар һәм мә се Ис ра ил җи ре са на лып, Әкиш пат ша «Да выт үз хал кы на – ис-
ра и ли ләр гә кар шы су гы ша» дип уй ла сын өчен, Да выт аңа шу лай әй тә тор ган бул ган. 
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– Фал ач әле ми ңа, үзем со ра ган ке ше нең ру хын ча кыр, – дип, аңар дан үте неп 
со ра ды.

9 Лә кин ха тын аңа:
– Син бит Ша ул ның ниш лә гә нен бе лә сең: ил дә ге бө тен әр вах ча кы ру чы вә 

кү рә зә че ләр не ку дыр т ты ул. Җа ны ма то зак ко рып, ми нем үле мем не те ли сең ме 
әл лә?! – ди де.

10 Тик Ша ул аңа, Раб бы бе лән ант итеп:
– Раб бы Үзе ша һит тыр: бу эш өчен син бер нин ди бәла-каза күр мәс сең! – ди де.
11 Шун нан әле ге ха тын:
– Кем не ча кы рыйм мин си ңа? – дип со ра ды.
– Ше му ил не ча кыр, – ди де Ша ул.
12 Кү рә зә че ха тын, Ше му ил не кү реп, ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де; ан на ры 

Ша ул га мө рә җә гать итеп:
– Ни өчен ал да дың син ми не? Син бит – Ша ул! – ди де.
13 – Ку рык ма, – дип җа вап ла ды аңа пат ша, – сөй лә, ни кү рә сең?
– Җир кат ла мын нан чы гып ки лү че бер әр вах ның ру хын кү рәм, – ди де.
14 – Кы я фә те нин ди е рәк аның? – дип со ра ды Ша ул.
– Җир кат ла мын нан өл кән яшь тә ге, өс ке ки ем нән бер ир за ты чы гып ки лә, – 

ди де ха тын.
Шул чак Ша ул, аның Ше му ил икә нен аң лап, би лен бө геп иел де дә йө зе бе лән 

җир гә орын ды.
15 – Ни гә бор чый сың ми не? Нәр сә гә дип ча кыр дың ми не? – дип со ра ды Ше-

му ил Шаул дан.
– Зур бә ла гә та ры дым мин, – дип җа вап бир де аңа Ша ул. – Пе леш ти ләр ми ңа 

кар шы су гыш ач ты, ә Ал ла һы исә мин нән ваз кич те, пәй гам бәр ләр аша да, төш тә дә 
җа вап бир ми. Нәр сә эш ләр гә икә нен өй рәт сәң иде, шу ңа си не ча кыр тыр га бул дым.

16 – Раб бы син нән йөз чө е реп си нең дош ма ны ңа әй лән гәч, ни гә дип син мин нән 
со рый сың? – ди де аңа Ше му ил. 17 – Раб бы ның ми нем аша си ңа әй т кән сүз лә рен 
тор мыш ка ашы руы бу. Си нең кул дан пат ша лык ны тар тып алып, Ул аны си нең якы-
ны ңа – Да выт ка тап шы ра чак. 18 Син Раб бы та вы шы на ко лак сал ма дың һәм Аның 
ама лы кый лар га ка ра та бул ган чик сез зур ачу ын тор мыш ка ашыр ма дың, шу ның 
өчен хә зер Раб бы сүз лә рең не игъ ти бар сыз кал ды ра. 19 Раб бы Ис ра ил не һәм аның 
бе лән бер гә си не дә пе леш ти ләр ку лы на тап шы ра чак: ир тә гә син үзең дә, си нең 
угыл ла рың да ми нем ян да бу ла чак сыз; Раб бы Ис ра ил гас кә рен дә пе леш ти ләр ку-
лы на тап шы ра чак.

20 Шул чак ны Ша ул ка пыл җир гә ау ды, чөн ки Ше му ил сүз лә рен нән аның тә мам 
ко ты алын ган иде. Көн дез дә, төн лә дә авы зы на ри зык кап ма ган га, ул бө тен ләй 
хәл сез лә неп кал ган иде. 21 Кү рә зә че ха тын, Ша ул яны на ки леп, аның дө рес тән дә 
бик нык кур ку га кал га нын күр де һәм бо лай ди де:

– Ме нә мин, си нең ко лың, тор мы шым ны кур кы ныч ас ты на ку еп сү зең не тың-
ла дым һәм әме рең не үтә дем. 22 Ин де хә зер син дә ко лың ның сүз лә рен тың лап бак: 
мин хә зер си ңа аша ры ңа бер те лем ипи би рәм – та ма гың ны туй дыр, юл га чы гар 
ал дын нан бе раз хәл кер сен.
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23 Ша ул:
– Юк, ашый сым кил ми, – дип, аның тәкъ ди мен ки ре как ты.
Әм ма хез мәт че лә ре һәм кү рә зә че ха тын аны үгет ли тор гач, ул, ни һа ять, алар ның 

сүз лә ре нә ко лак са лып, җир дән кү тә рел де дә ятак өс те нә ки леп утыр ды. 24 Әле ге 
ха тын ның си мер тел гән бо за вы бар иде, ул тиз ге нә шу ны суй дыр ды, ка мыр изеп, 
тө че гә ик мәк пе шер де. 25 Әзер бул гач, әле ге ри зык лар ны Ша ул бе лән аның хез мәт-
че лә ре ал ды на ки те реп утырт ты. Те ге ләр ашадылар-эчтеләр һәм, урын на рын нан 
то рып, шул ук төн не ки теп тә бар ды лар.

ПелешетяубашларыныңДавыткаышанмавы

29 1 Пе леш ти ләр, бө тен гас кәр лә рен җый нап, Афык яны на ки леп туп лан ды лар, 
ис ра и ли ләр исә Из ре гыл да гы чиш мә бу ен да ур наш ты лар. 2 Пе ле шет ида рә-

че лә ре йө зәр ләп, ме ңәр ләп бү лен гән су гыш чы лар бе лән ал дан бар ды, Да выт исә 
үзе нең яран на ры һәм Әкиш бе лән алар ар тын нан ат ла ды. 3 Пе ле шет яу баш ла ры:

– Бу гый б ри ләр ниш ләп йө ри мон да? – дип, га җәп лә неп со ра ды лар.
– Та ны мый сыз мы ни? Ис ра ил пат ша сы Ша ул ның Да выт исем ле хез мәт че се 

ич, – дип җа вап бир де алар га Әкиш. – Ин де бер ел дан ар тык ул ми нем ян да, ми-
нем ка ты ма ки леп егыл ган нан бир ле, аңар дан бер нин ди на чар лык та күр гә нем юк.

4-5 Әм ма аның бу сүз лә ре нә Пе ле шет яу баш ла ры ның ачуы ка бар ды, һәм алар 
Әкиш кә:

– Ул ке ше не кай та рып җи бәр! Син аңа бү леп бир гән үз җи рен дә утыр сын һәм 
без нең бе лән яу га бар ма сын: су гыш та ул без нең дош ман га әй лән мә гәе, ир лә ре-
без нең ба шы на җи теп, элек ке ху җа сы ның кү ңе лен кү рер гә ты рыш ма гае! – дип 
кар шы төш те ләр. – «Ша ул мең не үтер де, Да выт исә – ун мең не», – дип, бии-бии 
ис ра и ли ләр дан җыр ла ган Да выт шул тү гел ме соң?!

6 Шун нан Әкиш, Да выт ны ча кы рып алып:
– Раб бы Үзе ша һит тыр: син на мус лы ке ше сең! Ми нем ка ты ма аяк бас кан нан 

алып бү ген ге көн гә ка дәр си нең як тан бер нин ди на чар лык күр мә дем; ми нем бе-
лән бер гә гас кә рем дә хез мәт итү е ңә шат бу лыр идем, лә кин ида рә че ләр си не өнәп 
бе тер ми. 7 Шу лай бул гач, син хә зер хә е ре бе лән ки ре әй лә неп кайт, Пе ле шет ида-
рә че лә ре нең ачу ын чы гар ма, – ди де.

8 Әм ма Да выт аңа җа вап итеп:
– Ни га е бем бар ми нем? Си нең ка ты ңа аяк бас кан көн нән алып шу шы миз гел гә 

ка дәр хез мәт чең нең нин ди ки леш мә гән ягын тап тың? Ни өчен мин пат ша әфән-
дем нең дош ман на ры бе лән су гы шыр га чы га ал мыйм?

9 – Ми нем өчен син Ал ла һы сфә реш тә се бе лән тиң лә шер дәй ях шы ке ше сең, – дип 
җа вап бир де аңа Әкиш, – әм ма Пе ле шет яу баш ла ры: «Аның без нең бе лән су гыш ка 
ба руы мөм кин бул ма ган эш!» – дип, ми ңа кар шы кил де ләр. 10 Ди мәк ки, ир тә гә 
ир тән син үзең һәм си нең бе лән бер гә кил гән әфән дең Ша ул ның кол ла ры як ты ра 
баш лау га би ре дән ки тәр сез.

11 Ир тә ге сен Да выт һәм аның ияр чен нә ре, таң бе лән то рып, Пе ле шет җи ре нә юл 
ал ды лар. Пе леш ти ләр исә Из ре гыл та ра фы на куз гал ды лар.
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Амалыкыйларгакаршысугыш

30 1 Өч көн нән соң Да выт үзе нең ке ше лә ре бе лән Сый к ләг кә кай тып җит те. 
Алар юк чак та Нә геб бе лән Сый к ләг кә ама лы кый лар һө җүм ит кән иде. 

Шә һәр гә ут са лып, 2 алар бө тен хатын-кызны вә олыдан-кечедән бар ха лык ны 
әсир лек кә тө шер гән нәр – бер кем нең җа нын кый мый ча үз лә ре бе лән ку ып алып 
кит кән нәр иде. 3 Да выт үзе нең ке ше лә ре бе лән Сый к ләг кә кай тып җит сә, шә-
һәр көл-хәрабәгә әй лән гән, ә алар ның ха тын на рын вә кыз-угылларын әсир лек кә 
алып кит кән нәр. 4 Бу хәл не кү реп, Да выт һәм аның яран на ры кыч кы рып елар га 
то тын ды лар һәм хәл дән тай ган чы күз яше кой ды лар. 5 Да выт ның ике ха ты нын – 
из ре гыл лы Ахи но гам ны һәм элек На вал да ки я ү дә бул ган кәр мил ле Аби гәйль не 
дә әсир ит кән нәр иде.

6 Кыз-угылларын югал ту кай гы сын нан ха лык ның хәс рә те чик сез иде, шул сә-
бәп ле алар аз дан гы на Да выт ны таш атып кый на мый кал ды лар; Да выт ның мо ңа 
бик ка ты кә е фе кы рыл ды. 7-8 Әм ма аның бө тен өме те Раб бы да – Үз Ал ла сын да иде. 
Әхи мә лик уг лы бул ган Абъ я тар ру ха ни га:

– Эфод ны алып кил әле, – ди де ул.
Абъ я тар аңа эфод ны алып кил де, һәм Да выт:
– Гаи лә лә ре без не ку ып алып кит кән дош ман чи рү ен эзәр лек ләп чы гыйм мы? 

Ку ып җи тә алыр мын мы мин алар ны? – дип, Раб бы га мө рә җә гать ит те.
Раб бы аңа:
– Эзәр лек ләп чык, ку ып җи тәр сең һәм гаи лә лә ре гез не азат итәр сең, – ди де.
9-10 Шун нан Да выт үзе нең ал ты йөз ир-егетен ияр теп юл га куз гал ды. Бе сор 

таш кы ны яны на җит кәч, гас кә ри ләр нең ике йө зе, су ны ки чеп чы гар лык хәл лә ре 
бул ма ган га, бир ге яр да тук тап кал ды, Да выт исә дүрт йөз ир-егете бе лән дош ман-
ны эзәр лек лә вен дә вам ит те. 11 Да выт ке ше лә ре, кыр да бер ми сыр лы га тап бу лып, 
аны Да выт кар шы на алып кил де ләр, аша ры на ри зык, эчә ре нә су, 12 ин җир бе лән 
ике бәй ләм йө зем дә бир де ләр. Та ма гы на аша гач, аңа хәл ке реп кит те – ул өч тәү-
лек бу е на авы зы на ри зык та ал ма ган, су да эч мә гән икән. 13 Шун нан Да выт әле ге 
ми сыр лы дан:

– Си нең ху җаң кем һәм кай як лар дан син? – дип со ра ды.
– Мин ми сыр лы мын, бер ама лы кый ның ко лы. Өч көн элек, мин хас та ла нып 

кит кәч, ху җам ми не таш ла ды. 14 Без Нә геб чү лен дә ге ке ре ти ләр җи рен, Яһү дә вә 
Кә леб җир лә рен ба сып ал ган, ә Сый к ләг кә ут сал ган идек, – дип җа вап ла ды егет.

15 Да выт:
– Ми не шул дош ман өе ре яны на оза та ба ра сың мы? – дип со ра гач, ми сыр лы:
– Әгәр дә син җа ным ны кый мас ка һәм ми не ху җам ку лы на ил теп тап шыр мас ка 

Ал ла һы ал дын да ант ит сәң, мин си ңа алар ны та бар га яр дәм итәм, – дип вәгъ дә 
бир де. 16 Шун нан әле ге егет, Да выт ка юл күр сә теп, аны оза та кит те. Ама лы кый лар-
ның исә Пе ле шет һәм Яһү дә җир лә рен дә би хи сап күп мал-мөлкәтне кул га тө ше рү 
шат лы гын нан кыр лар га таралышып-сибелеп, кәеф-сафа ко рып, ашап-эчеп ят кан 
чак ла ры иде. 17 Да выт, алар га һө җүм итеп, бер эң гер дән ир тә ге се көн нең кич ке эң-
ге ре нә ка дәр дош ман ны кыр ды. Дө я лә ре нә ат ла нып кач кан дүрт йөз егет тән ка ла 
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аның ку лын нан бе рәү дә ко ты ла ал ма ды. 18 Да выт ама лы кый лар та лап алып кит кән 
бар мөл кәт не дә, ха тын на рын да ки ре кай тар ды. 19 Олыдан-кечедән, угыл-кызлардан 
бер кем дә югал ма ды, ама лы кый лар тар тып ал ган мал-мөлкәтнең дә бө те не сен Да-
выт ки ре кай тар ды. 20 Ул шу лай ук дош ман ның бө тен вак һәм эре тер ле ген тар тып 
ал ды; «Бо лар һәм мә се – Да выт та бы шы» ди гән сүз ләр бе лән Да выт ның ке ше лә ре 
шул мал лар ны үз лә ре нең тер лек лә ре ал дын нан ку ып алып кит те ләр 21 һәм, ба ра 
тор гач, Да выт ар тын нан ат лар га хәл лә ре бет кән, Бе сор таш кы ны янын да то рып 
кал ган те ге ике йөз ке ше яны на ки леп җит те ләр. Алар Да выт ны һәм аның юл даш-
ла рын кар шы алыр га чык ты лар. Да выт, әле ге ке ше ләр яны на ки леп җи теп, үзе нең 
сә ла мен күн дер де. 22 Әм ма Да выт ның кай бер юнь сез вә явыз юл даш ла ры:

– Без нең бе лән бар ма ган нар га кул га тө шер гән мал дан өлеш чы гар мый быз; һәр-
кай сы үзе нең ха ты нын һәм бала-чагасын ал сын да кит сен! – дип шау ла ша баш ла ды.

23-24 Әм ма Да выт:
– Раб бы, без гә шу шы ның ка дәр мал-мөлкәт җи бә реп, без нең үзе без не исән-имин 

сак лап кал ган һәм без гә кар шы чык кан дош ман өе рен кул ла ры быз га ки те реп тап-
шыр ган нан соң, ан дый эш кы лу ки леш мәс, ту ган на рым, – дип, те ге ләр нең сү зе нә 
кар шы төш те. – Сез нең бу фи ке ре гез не бе рәү дә хуп ла мас. Яу да йө рү че нең өле ше 
нин ди бул са, олау лар янын да ка лу чы ның да өле ше шун дый бу лыр. Та быш һәр-
кем гә ти гез бү ле нер гә ти еш.

25 Да выт ка нун лаш тыр ган әле ге ка гый дә шул ва кыт тан баш лап бү ген ге көн дә 
дә Ис ра ил җи рен дә сак ла нып ки лә.

26 Сый к ләг кә әй лә неп кай т кач, Да выт, Раб бы дош ман на рын нан тар тып алын ган 
мал-мөлкәттән сез гә дә бү ләк бул сын, дип кул га тө шер гән бай лык ның бер өле шен 
Яһү дә өл кән нә ре нә – үзе нең дус ла ры на җи бәр де. 27-31 Әле ге та быш тан ярах ме ли ләр 
вә кы ни ләр шә һәр лә рен дә яшәү че өл кән нәр гә һәм Бәйт-Эл, көнь як Ра мот, Ят тир, 
Аро гыр, Шип мот, Әш те му га, Рә кәл, шу лай ук Хор ма, Бор-Ашан, Атак, Хеб рун өл-
кән нә ре нә, ан на ры Да выт үзе һәм аның юл даш ла ры аяк бас кан һәр тө бәк кә өлеш 
чык ты.

Шаулһәманыңугылларыныңһәлакәте

31 1 Пе леш ти ләр ул чак та ис ра и ли ләр гә кар шы су гыш алып ба ра иде: Ис ра ил 
ир лә ре пе леш ти ләр дән ка ча баш ла ды, һәм, Гиль бо га тау лы гын да тар-мар 

ите леп, кү бе се шун да ятып кал ды. 2 Пе леш ти ләр, Ша ул бе лән аның угыл ла рын 
ку ып җи теп, Ша ул ның угыл ла ры Йо на тан, Аби на даб һәм Малки-Шуаны үтер де ләр. 
3 Шун нан соң Ша ул ның үзе нә кар шы аяу сыз кө рәш баш лан ды; ук чы лар җә я ләр-
дән атар га то тын гач, аның ко ты алын ды. 4 Шун да Ша ул үзе нең ко рал йөр тү че се нә:

– Шул сөн нәт сез ләр ки леп җа ным ны кый ган чы һәм җә сә дем не* мәс хә рә ит-
кән че, кы лы чың ны чы гар да ка дап үтер ми не, – ди де.

Әм ма аның ко рал йөр тү че се, кур кып, бу эш тән баш тарт ты. Шун нан Ша ул кы-
лы чын чы гар ды да бө тен гәү дә се бе лән кы лы чы өс те нә ау ды. 5 Ша ул ның җан бир-
гә нен күр гәч, ко рал йөр тү че се шу лай ук үз кы лы чы өс те нә ау ды, һәм Ша ул бе лән 

* 31:4 Җәсәд– гәү дә. 
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бер гә ул да һә лак бул ды. 6 Шул рә веш ле, ул көн не Ша ул үзе, аның өч уг лы, ко рал 
йөр тү че се һәм бар лык су гыш чы ла ры бө те не се бер гә кы ры лып бет те. 7 Үзән нең 
икен че ягын да һәм Үр дүн ел га сы ның аръ я гын да яшәү че ис ра и ли ләр, Ис ра ил гас-
кә ре нең ка ча баш ла вын һәм Ша ул бе лән аның угыл ла ры ның җан бир гә нен кү реп, 
яшә гән шә һәр лә рен таш лап кит те ләр. Пе леш ти ләр исә шул шә һәр ләр гә ки леп 
яши баш ла ды лар.

8 Икен че көн не пе леш ти ләр яу кы рын да ятып кал ган Ис ра ил су гыш чы ла рын 
та лар га дип кил де ләр һәм Гиль бо га та вын да әҗәл лә рен тап кан Ша ул бе лән аның 
өч уг лын күр де ләр. 9 Алар Ша ул ның ба шын кис те ләр, ан на ры ко рал ла рын сал ды-
рып ал ды лар һәм, бу ту ры да ха лык ка вә үз лә ре та бы на тор ган пот-сыннар ку ел ган 
гый ба дәт ха нә ләр дә игъ лан итәр өчен, Пе ле шет җи ре нең бө тен та ра фы на ил че лә-
рен җи бәр де ләр. 10 Ша ул ның ко рал ла рын Аш то рет йор ты на ур наш тыр ды лар, ә үле 
гәү дә сен Бәйт-Шан ди ва ры на асып куй ды лар.

11-12 Ги лы гад Яве шен дә яшәү че ләр пе леш ти ләр нең Ша ул бе лән ни-нәрсә кыл га-
нын ишет те ләр, һәм шә һәр нең кур ку бел мәс чая ир-егетләре, юл га куз га лып, төн 
эчен дә Бәйт-Шанга ба рып җит те ләр дә Ша ул бе лән угыл ла ры ның мә ет лә рен, ди-
вар дан тө ше реп, Явеш кә алып кай тып ян дыр ды лар. 13 Ан на ры алар ның сө як лә рен 
Явеш тә ге та ма риск ага чы тө бе нә кү меп, җи де көн бу е на ура за тот ты лар.
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ШаулныңүлемехакындаДавыткамәгълүмбулу

1 1-2 Ша ул ның ва фа тын нан соң Да выт, ама лы кый лар ны тар-мар итеп, Сый к-
ләг кә әй лә неп кайт ты. Би ре дә ул ике көн тор ды. Өчен че көн не аның яны на 

Ша ул сста нын нан өс ки ем нә ре тет кә лә неп бет кән, ба шы на туф рак си бел гән бер 
адәм кил де. Да выт кар шы на ки леп җи тү гә, ул, бил бө геп, җир гә ка дәр ба шын иде.

3 – Кай та раф лар дан ки ле шең? – дип со ра ды аңар дан Да выт.
– сИс ра ил гас кә рен кал ды рып ка чып кайт тым мин, – дип җа вап ла ды те ге.
4 – Ни-нәрсәләр бул ды ан да, сөй ләп бир ми ңа, – ди де Да выт.
– Ис ра и ли ләр су гыш кы рын таш лап кач ты, кү бәү ләр яу кы рын да ятып кал-

ды. Ша ул үзе һәм аның уг лы Йо на тан да шун да һә лак бул ды, – ди де те ге адәм.
5 – Ша ул бе лән аның уг лы Йо на тан ның үлү ен син ка ян бе лә сең? – дип со ра ды 

Да выт әле ге хәл ләр не бә ян ит кән егет тән.
6 – Мин оч рак лы гы на Гиль бо га та вы на ки леп чык кан идем, – дип сү зен дә вам 

ит те хә бәр ки тер гән егет, – шул чак сөң ге се нә та ян ган яра лы Ша ул ны кү реп ал дым: 
пе леш ти ләр нең су гыш ар ба ла ры вә ат лы җай дак ла ры аны ку ып җи теп ки лә иде. 
7 Шун да ул ар ты на әй лә неп ка ра ды һәм, ми не кү реп, үз яны на ча кыр ды. «Тың лыйм 
си не», – ди дем мин. 8 «Кем син?» – дип со ра ды ул мин нән. «Ама лы кый лар дан 
мин», – дип җа вап ла дым. 9 Шун нан ул ми ңа: «Би ре кил, үтер ми не. Га зап ла рым 
үлем гә тиң, лә кин җа ным тә нем дә әле», – ди де. 10 Мин кил дем дә аны үтер дем, 
чөн ки авыр яра дан ман тыр дай тү гел иде ул. Ан на ры мин, аның ба шын нан та җын, 
кул ба шын нан бе лә зе ген сал ды рып, би ре гә, син әфән дем яны на алып кил дем.

11 Шул чак Да выт һәм аның янә шә сен дә ге ке ше ләр, кай гы дан өс лә рен дә ге ки-
ем нә рен ер тып, 12 еларга-сыктарга то тын ды лар. Шул рә веш ле алар, го мер лә ре 
кы лыч тан ки сел гән Ша ул вә аның уг лы Йо на тан, сРаб бы хал кы Ис ра ил ха кын да 
кай нар күз яшь лә ре ко еп, кич җит кән че авыз ла ры на ри зык кап ма ды лар.

13 – Ту мы шың бе лән кем бу ла сың? – дип со ра ды Да выт хә бәр алып кил гән 
егет тән.

– Кил ме шәк бер ама лы кый ның уг лы мин, – ди де егет.
14-16 – Ни чек итеп син Раб бы Үзе смай сөр т кән ке ше гә кул кү тә рер гә җөрь әт 

ит тең?! Чөн ки «Раб бы май сөр т кән пат ша ны үтер дем» дип, син үз авы зың бе лән 
әйт тең – үз үле мең дә син үзең га еп ле сең! – ди де аңа Да выт һәм, янын да гы егет-
ләр нең бер сен ча кы рып ки те реп, ама лы кый ны үте рер гә бо ер ды, һәм ул егет аны 
үтер де.
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Давытныңкайгыҗыры
17 Да выт шун нан соң Ша ул һәм аның уг лы Йо на тан ис тә ле ге нә ба гыш лап үзе нең 

кай гы җы рын баш кар ды. 18 Әле ге җыр ны ул сЯһү дә угыл ла ры на өй рә тер гә бо ер ды. 
Со ңын нан Яшар* ки та бы на тер кәл гән һәм «Ук» дип атал ган бу җыр мон дый иде:

19 «И-и Ис ра ил, Си нең күр кең тау ла рың да ятып кал ды!
Ба һа дир лар әнә ни чек һә лак бул ды!
20 Бу хак та Гәт шә һә рен дә сөй лә мә гез,
Аш кы лун урам на рын да те ле гез не ты е гыз:
сПе ле шет кыз ла ры сө ен мә сен,
ссөн нәт сез ләр нең кыз ла ры тан та на ит мә сен.
21 И-и Гиль бо га тау ла ры!
Сез нең өс кә чык бөр те ге вә яң гыр там чы сы төш мә сен,
уңыш би рә торган кыр лар да бул ма сын сез дә,
чөн ки ба һа дир лар ның кал ка ны,
Ша ул кал ка ны шу шын да җи ңел де,
ин де аңа зәй түн мае сөр тел мәс бу лыр.
22 Дош ман ка ны на ман чыл мый ча, су гыш чы ны яра ла мый ча,
Йо на тан ның угы да, Ша ул ның кы лы чы да әй лә неп кай т мый иде.
23 Ша ул бе лән Йо на тан ха лык ның мәхәббәт-хөрмәтен то еп яшә де;
Алар, дөнь я лык та бер гә бу лып, әҗәл лә рен дә бер гә тап ты лар.
Бөр кет тән җи тез рәк, арыс лан нан көч ле рәк иде алар.
24 И-и Ис ра ил кыз ла ры!
Сез гә зин нәт ле кы зыл ки ем нәр ки дер гән
һәм ки ем нә ре гез не ал тын нар бе лән би зә гән
Ша ул ны ис кә алып ачы күз яшь лә ре ко е гыз.
25 Ба һа дир лар әнә ни чек яу кы рын да ятып кал ды!
Йо на тан си нең би ек тау ла рың да һә лак бул ды.
26 Ту га ным Йо на тан, си нең хак та хәс рә тем чик сез дер:
Ми нем өчен син иф рат ка дер ле идең;
си нең мә хәб бә тең ми нем өчен хатын-кыз мә хәб бә тен нән дә өс тен бул ды.
27 Ба һа дир лар әнә ни чек һә лак бул ды!
Нин ди су гыш ко ра лы һә лак бул ды!»

Давыт–Яһүдәпатшасы

2 1 Ан на ры Да выт:
– Яһү дә шә һәр лә ре нең бе рәр се нә ба рый м мы мин? – ди гән ки ңәш бе лән Раб-

бы га мө рә җә гать ит те.
– Бар, – дип җа вап бир де аңа Раб бы.
– Кай сы сы на ба рыйм? – дип со ра ды Да выт.
– Хеб рун га, – ди де Ул.

* 1:18 Яшар– яһүд чә «тәкъ ва» мәгъ нә сен дә. 
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2 Да выт, үзе нең ике ха ты нын – из ре гыл лы Ахи но гам ны һәм На вал ның тол ха-
ты ны, кәр мил ле Аби гәйль не ияр теп, шун да юнәл де. 3 Да выт үзе бе лән бер гә яран-
на рын һәм алар ның га и лә лә рен дә алып кил де; алар Хеб рун ти рә сен дә төп лә неп 
кал ды лар. 4 Бер көн Яһү дә ке ше лә ре Хеб рун га кил де ләр һәм, Да выт ның ба шы на 
зәй түн мае сөр теп, аны Яһү дә пат ша сы итеп бил ге лә де ләр. Ан на ры аңа: «Ги лы гад 
Яве шен дә яшәү че ләр Ша ул ны җир ку е ны на тап шыр ды лар», – ди гән хә бәр җит кер-
де ләр. 5 Шун нан Да выт, Ги лы гад Яве шен дә яшәү че ха лык ка җит ке рер өчен үзе нең 
ил че лә рен оза тып, шун дый хә бәр юл ла ды: «Әфән де гез Ша ул га кыл ган мәр хә мә те-
гез һәм аны гүр гә иң де рү е гез өчен, Раб бы ал дын да фа ти ха ия се сез. 6 Раб бы сез гә 
Үзе нең мәр хә мә тен вә туг ры лы гын на сыйп әй лә сен; кыл ган га мәл лә ре гез өчен мин 
дә сез не әҗер сез кал дыр мам. 7 Бү ген ге көн дә сез нең көч ле кул лы, ба тыр йө рәк ле 
бу лу ы гыз за рур, чөн ки әфән де гез Ша ул ва фат, ә Яһү дә ыру гы, үзе өс тен нән пат-
ша лык итәр өчен, ба шы ма зәй түн мае сөрт те».

Иш-Бошет–Исраилпатшасы
8-9 Әм ма Ша ул ның гас кәр баш лы гы Нер уг лы Аб нер, Ша ул уг лы Иш-Бошетны 

Маханаимгә алып ки леп, аны Ги лы гад, Ашер, Из ре гыл, Эф ра им, Бень я мин вә 
бө тен Ис ра ил җи ре нең пат ша сы итеп куй ды.

10 Ис ра ил бе лән пат ша лык итә баш ла ган чор да Ша ул уг лы Иш-Бошет кы рык яшен 
ту тыр ган бу лып, ул ике ел дә ва мын да пат ша ва зи фа сын баш кар ды. Яһү дә ыру гы 
исә Да выт ягын да кал ды. 11 Да выт Хеб рун да Яһү дә ыру гы өс тен нән җәм гы сы җи де 
ел да ал ты ай пат ша лык ит те.

ЯһүдәһәмИсраиларасындагысугыш
12 Бер ва кыт Нер уг лы Аб нер һәм Ша ул уг лы Иш-Бошетның хез мәт че лә ре, 

Маханаимнән куз га лып, Гиб гон ка ла сы на юл ал ды лар. 13 Сә рүя уг лы Йо ав бе лән 
Да выт хез мәт че лә ре дә алар га кар шы кү тә ре леп чы гып, һәр ике як Гиб гон буа сы 
янын да – бер се бу а ның бер ягын да, икен че се кар шы як та ур наш ты.

14 – Егет ләр те зе леп бас сын нар да без нең ал да көч сы наш сын нар, – дип кыч-
кыр ды шун да Йо ав ка Аб нер.

– Ярый, сы наш сын нар, – дип ри за лаш ты Йо ав.
15 Ша ул уг лы Иш-Бошет ягын нан Бень я мин ыру гын да гы ун и ке егет чы гып бас-

ты, Да выт хез мәт че лә рен нән дә ун и ке егет чык ты. 16 Алар бер-берсен чәч лә рен нән 
эләк те реп ал ды лар да, бер се икен че се нең ян ты гы на кы лы чын чән чеп, бер гә җир гә 
ау ды лар. Шу ңа кү рә Гиб гон да гы бу урын га со ңын нан Хелкат-Һассурим* дип исем 
куш ты лар. 17 Ике ара да аяу сыз кө рәш баш ла нып, ул көн не орыш та Да выт хез мәт-
че лә ре Аб нер ны һәм ис ра и ли ләр не җи ңеп чык ты.

18 Әле ге бә ре леш тә Сә рү я нең Йо ав, Әви шәй, Аса һел исем ле өч уг лы да кат наш-
ты. Аса һел ди гә не тау кә җә се ке бек җи тез аяк лы иде. 19 Ул, Аб нер ны куа чы гып, 
уң га да, сул га да тай пыл мый ча, аның эзен нән бар ды. 20 Аб нер, аңа та ба әй лә неп:

– Син ме бу, Аса һел? – дип со ра ды.

* 2:16 Хелкат-Һассурим– яһүд чә «кы лыч лар ба суы» мәгъ нә сен дә. 
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– Әйе, мин! – дип җа вап кай тар ды те ге се.
21 – Эзәр лек лә мә ми не, уң га яки сул га ка ер, бе рәр яшь су гыш чы ны тот та ко ра-

лын үзе ңә ал, – ди де Аб нер.
Әм ма Аса һел аңар дан ка лы шыр га те лә мә де.
22 – Эзәр лек лә мә ми не, юк са үте рәм, ан на ры ни чек кар дә шең Йо ав кү зе нә кү-

ре нер мен, – дип, Аб нер аны та гын тук та тыр га ом ты лып ка ра ды.
23 Лә кин те ге се нең аңар дан ка ла сы кил мә де. Шул чак Аб нер бо рыл ды да сөң ге се-

нең са бы бе лән аның кор са гы на ки те реп ка да ды – сөң ге аны үтә ли ти шеп чык ты; 
Аса һел ба сып тор ган уры нын да җир гә ау ды һәм җан бир де. (Аның янын нан уз ган да, 
гас кә ри ләр тук та мый ка ла ал ма ды лар.)

24 Әм ма Йо ав бе лән Әви шәй исә Аб нер ны эзәр лек лә вен дә вам ит те ләр. Алар 
Гиб гон чү ле нә ба ра тор ган юл бу е на, Ги ях кар шын да гы Ам ма кал ку лы гы на ки леп 
җит кән дә, ко яш ба е ган иде ин де. 25 Бень я мин су гыш чы ла ры ның бер төр ке ме, Аб-
нер ны әй лән де реп алып, скал ку лык өс тен дә тук тап кал ды. 26 Шун да Аб нер Йо ав ка:

– Кай чан га ка дәр кы лыч тан ке ше го ме ре өзе лер?! Мо ның аза гы ая ныч бу ла сы 
әл лә си ңа мәгъ лүм тү гел ме?! Ник син үзең нең ке ше лә ре ңә: «Кар дәш лә ре гез не эзәр-
лек ләү дән тук та гыз», – дип әйт ми сең? – дип кыч кыр ды.

27-28 Йо ав:
– сАл ла һы Үзе ша һит тыр: әгәр син шу шы сүз лә рең не әй т мә гән бул саң, ке ше ләр 

үз кар дәш лә рен таң га ча эзәр лек ләп ба рыр иде, – дип җа вап кай тар ды да быр гы-
сын уй нат ты.

Шун нан бар ха лык, ис ра и ли ләр не эзәр лек ләү дән тук тап, баш ка ин де су гыш-
ма ды. 29 Аб нер, куз га лып, үзе нең ке ше лә ре бе лән төн буе үзән буй лап бар ды 
һәм, Үр дүн не кич кән нән соң бө тен Бит рон ны үтеп, Маханаимгә кай тып җит те. 
30 Йо ав исә Аб нер ны эзәр лек ләп бар ган җи рен нән ки ре әй лә неп кайт ты да үзе-
нең гас кә рен җы еп ал ды. Аса һел дан ка ла Да выт ның ун ту гыз хез мәт че се һә лак 
бу луы ачык лан ды.

31 Аб нер бе лән кил гән өч йөз алт мыш Бень я мин су гыш чы сын Да выт хез мәт че-
лә ре кы лыч тан уз дыр ган иде. 32 Аса һел ны Бәйт-Лехемдә ата сы төр бә сен дә гүр гә 
иң дер де ләр. Шун нан Йо ав үзе нең ке ше лә ре бе лән кай тыр га куз гал ды һәм, тө но зын 
юл да бу лып, таң да Хеб рун га җит те.

3 1 Шул хәл ләр дән соң Ша ул бе лән Да выт гаи лә се ара сын да дош ман лык ур наш ты, 
һәм ул шак тый озак ка су зыл ды. Да выт ягы күз гә кү ре неп ныгыганнан-ныгый, 

Ша ул ягы исә көннән-көн көч сез лә нә бар ды.

ДавытныңХебрундатуганугыллары
2 Хеб рун да Да выт ның бер-бер арт лы угыл ла ры туа тор ды. Из ре гыл лы Ахи но гам-

нан ту ган Ам нун аның бе рен че уг лы бул ды. 3 Икен че уг лы Ки ле аб – На вал ның тол 
ха ты ны кәр мил ле Аби гәйль дән; өчен че се – Аб ша лум – Гәшүр пат ша сы Тал май ның 
Мә га кәһ ат лы кы зын нан; 4 дүр тен че се – Адо ния – Хаггиттән; би шен че се – Ше фа-
тия – Аби тал дан; 5 ал тын чы сы – Ит ры гам – Да выт ның Эг ла исем ле ха ты нын нан 
ту ды. Да выт угыл ла ры ның һәм мә се Хеб рун да дөнь я га кил де.
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АбнерныңИш-Бошетбеләнызгышуы
6 Ша ул бе лән Да выт гаи лә се ара сын да дош ма ни мө нә сә бәт ләр сак лан ган да, Ша ул 

гаи лә се як лы Аб нер ның көч-дәрәҗәсе ны гый бар ды. 7 Бер көн Иш-Бошет Аб нер дан:
– Ни өчен әле син атам ның кә ни зә ге яны на кер дең? – дип со ра ды. (Ша ул ның 

әле ге кә ни зә ге Аяһ исем ле адәм нең Рис па исем ле кы зы иде.)
8 Аб нер ның Иш-Бошет сүз лә ре нә бик нык ачуы чык ты:
– Әл лә ми не яһү ди ләр гә хез мәт итү че эт дип бе лә сең ме, – ди де ул.
– Мин, Яһү дә гә кар шы чы гып, атаң Ша ул гаи лә се нә, аның ир ту ган на ры на, 

дус ла ры на туг ры лы гым ны күр сәт тем, си не Да выт ку лын нан сак лап кал дым, ә 
син ми не шул ха тын бе лән сгө наһ кы лу да га еп лә мәк че бу ла сың. 9-10 Ант тыр, Раб бы 
әй т кән нәр нең мин һәм мә сен га мәл гә ашы рыр мын. Раб бы: «Пат ша лык ны Ша ул 
гаи лә сен нән алып Да выт ка тап шы ра чак мын һәм Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр 
бө тен Ис ра ил вә Яһү дә җи рен дә Да выт тә хе тен ны гы та чак мын», – дип әй т кән иде, 
һәм шу ны тор мыш ка ашыр ма сам, ми ңа Ал ла һы ның кар гы шы төш сен.

11 Иш-Бошет авыз ачып Аб нер га кар шы сүз әй тә ал ма ды, чөн ки ул аңар дан бик 
кур ка иде.

АбнербеләнДавытныңкилешүе
12 Шун нан Аб нер «Бу җир нең ху җа сы кем?!» дип со рар өчен һәм «Әгәр ми нем бе-

лән сүз бер кет сәң, бө тен Ис ра ил хал кын си нең ти рә ңә туп лар га яр дәм итә чәк мен» 
ди гән хә бәр не җит ке рер өчен, Да выт яны на үзе нең ил че лә рен җи бәр де.

13 Да выт исә аңа: «Ярар, мин си нең бе лән ки ле шү тө зер мен, лә кин си ңа бер 
үте не чем бар: әгәр үзең бе лән Ша ул кы зы Ми кәл не алып кил мә сәң, си нең бе лән 
оч раш ма я чак мын», – дип җа вап кай тар ды. 14 Ан на ры Да выт, «Ха ты ным Ми кәл-
не ми ңа кай тар, мин аның өчен йөз пе леш ти нең җа нын кый дым» ди гән сүз лә рен 
җит ке рер өчен, Иш-Бошетка да үзе нең ил че лә рен юл ла ды.

15 Ми кәл не ирен нән – Ла иш уг лы Палтиелдән тар тып алыр өчен, Иш-Бошет 
үзе нең ке ше лә рен җи бәр де. 16 Ми кәл гә ия реп ире Пал ти ел да кит те һәм күз яшь-
лә ре түгә-түгә ха ты нын Ба ху рим га ка дәр оза та бар ды; әм ма Аб нер аңа кай тыр га 
бо ер гач, ул бо ры лып өе нә кай тып кит те. 17-18 Шун нан Аб нер Ис ра ил сөл кән нә ре нә 
мө рә җә гать ит те:

– Сез үзе гез нең өс тән Да выт ның пат ша бу лу ын те лә гән иде гез, – ди де ул, – шул 
те лә ге гез не ме нә хә зер тор мыш ка ашы ры гыз! Чөн ки Раб бы ның Да выт ха кын да: 
«Ко лым Да выт ның ку лы бе лән Мин Үзем нең Ис ра ил хал кын пе леш ти ләр дән һәм 
бар лык дош ман на рын нан азат итәр мен», – дип әй т кән сү зе бар.

19 Аб нер шу лай ук беньяминнәр бе лән дә сөй ләш те. Ан на ры ул, Ис ра ил нең вә 
Бень я мин ыру гы ның те лә ген Да выт ка җит ке рер өчен, Хеб рун га юнәл де. 20 Аб нер 
үзе нең егер ме ке ше сен ияр теп Хеб рун га кил гәч, Да выт алар хөр мә те нә сый мәҗ ле се 
җый ды. 21 Шун да Аб нер Да выт ка бо лай ди де:

– Рөх сә тең не бир сәң, мин хә зер әфән дем пат ша хо зу ры на бө тен Ис ра ил хал кын 
җы еп ки те рер идем; алар си нең бе лән ки ле шү тө зер ләр, һәм син җа ның те лә гән чә 
алар өс тен нән пат ша лык итәр идең.
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Бу сүз ләр дән соң Да выт аңа үзе нең фа ти ха сын күн дер де, һәм Аб нер исән-имин 
ки теп бар ды.

Абнерныңүлеме
22 Шул ва кыт ны Йо ав бе лән Да выт хез мәт че лә ре мул та быш бе лән яу кы рын-

нан кай тып ке рә ләр, әм ма Аб нер ин де Хеб рун нан кит кән бу ла, чөн ки Да выт аны 
имин лек те ләп үзе оза тып җи бә рә. 23 Йо ав һәм аның бе лән яу кы рын да йөр гән гас-
кә ри ләр Хеб рун га әй лә неп кай т кач, Аб нер ның би ре гә ки лү ен, Да выт ның имин лек 
те ләп аны оза тып ка лу ын Йо ав ка җит ке рә ләр. 24 Шун нан Йо ав, пат ша яны на ки леп:

– Нәр сә эш лә дең син?! – ди де. – Би ре гә Аб нер кил гән бул ган, ә син аны кай-
та рып җи бәр гән сең. 25 Аб нер ны бе лә сең бит: си нең гас кәр лә рең не карап-күзәтеп, 
ни-нәрсә эш лә гә нең не тик ше реп ял ган лар га йө ри ул.

26 Да выт янын нан чык кан нан соң, Йо ав Аб нер ар тын нан чап кын на рын җи бәр де, 
һәм алар аны Си раһ киз лә ве янын нан то тып алып кайт ты лар, әм ма Да выт мо ны 
бел ми кал ды. 27 Аб нер Хеб рун га ки ре әй лә неп кай т кач, икәүдән-икәү сөй лә шү 
сыл та вы бе лән Йо ав аны кап ка ның те ге ягы на ча кы рып ал ды да кор са гын җә рә-
хәт лә де. Шул рә веш ле, Йо ав үзе нең кар дә ше Аса һел ка ны өчен Аб нер дан үч ал ды. 
28 Соң рак бу хак та ишет кәч, Да выт:

– Нер уг лы Аб нер үле мен дә Раб бы кар шын да мин үзем дә, пат ша лы гым да мәң ге гә 
га еп сез дер. 29 Мо ның га е бе Йо ав ба шы на һәм ата сы ның бө тен гаи лә се нә төш сен; 
Йо ав йор ты бер кай чан кай гы сыз яшә мә сен: аның гаи лә сен дә ма хау зәх мә те ка-
гыл ган яи сә та як ка та ян ган, го мер лә ре кы лыч тан ки сел гән йә бул ма са бер сы нык 
ик мәк кә тил мер гән адәм нәр бе теп тор ма сын, – ди де.

30 Шу лай итеп, бер ту ган Йо ав бе лән Әви шәй Аб нер ны үтер де ләр, чөн ки Гиб гон 
янын да гы кө рәш тә ул кар дәш лә ре Аса һел ның җа нын кый ган иде. 31-32 Шун нан 
Да выт Йо ав ка һәм янә шә сен дә ге бар ча ке ше гә:

– Өс те гез дә ге ки ем нәр не ер тып, скай гы ки е ме ки е гез һәм Аб нер ның җә сә де өс-
тен дә күз яшь лә ре ко е гыз, – ди де.

Да выт пат ша аның мә е тен үзе оза та бар ды. Хеб рун да Аб нер ны гүр гә иң дер гән 
чак та, пат ша ачы күз яшь лә ре түк те; пат ша га ку шы лып бар ха лык ела ды. 33-34 Аб-
нер ны җир ку е ны на тап шыр ган чак та:

– Әшә ке ке ше ләр сы ман үләр гә ти еш идең ме ни син, Аб нер?! – дип сык та ды пат-
ша. – Кул ла рың бәй лән мә гән иде бит си нең, аяк ла рың да да зын җыр лар юк иде, 
юл ба сар лар ку лын нан һә лак бул ган сы ман ки сел де си нең го ме рең.

Шун нан ха лык та гын да ныг рак елар га то тын ды. 35 Көн дә ва мын да Да выт ка әл лә 
күп ме ке ше ри зык тәкъ дим ит сә дә, «Ко яш ба е ган чы авы зы ма ик мәк яи сә баш ка 
ри зык ал сам, Ал ла һы ның иң ка ты ка һә ре төш сен ми ңа» дип ант бир гән гә кү рә, 
та ма гы на ул бер ни кап ма ды.

36 Пат ша ла ры кыл ган һәм мә эш-гамәл кү ңел лә ре нә хуш кил гән ке бек, аның бу 
кы лы гын да бар ха лык хуп күр де. 37 Шул рә веш ле, ул көн не Нер уг лы Аб нер үле-
мен дә пат ша ның га еп сез бу лу ын бар ха лык һәм бө тен Ис ра ил аң ла ды.

38 – Бү ген Ис ра ил дә бө ек юл баш чы һәм асыл ир-егет һә лак бу луы мәгъ лүм ме 
сез гә? – ди де пат ша үзе нең хез мәт че лә ре нә. – 39 Пат ша лык ка май лан ган зат бул сам 
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да, әле ге Сә рүя угыл ла ры на ми нем те шем үт ми; бәс, шу лай бул гач, Раб бы алар ның 
явыз лы гын үз лә ре нә явыз лык итеп кай тар сын.

Иш-Бошетныңүлеме

4 1 Хеб рун да Аб нер ның ва фат бу лу ын ишет кәч, Ша ул уг лы Иш-Бошет тә мәм 
кау шап кал ды, бө тен Ис ра ил дә шу лай ук шом га төш те. 2 Ша ул уг лы Иш-

Бошетның Ба гъ на вә Ри кәб исем ле гас кәр баш лык ла ры бар иде. Алар Бе һе рот та 
яшәү че һәм Бень я мин ыру гы на ка ра ган Рим мун угыл ла ры иде. Бе һе рот шә һә ре 
Бень я мин җи ре нә ке рә, 3 чөн ки Бе һе рот та яшәү че ләр кай чан дыр Гиттаимгә кач-
кан бу ла, һәм алар әле бү ген дә ан да кил ме шәк дип са на ла.

4 Ша ул уг лы Йо на тан ның ак сак уг лы бар иде. Ша ул бе лән Йо на тан ның үле ме 
ха кын да Из ре гыл дан хә бәр кил гән көн не ба ла ба гу чы ха тын әле ге биш яшь лек 
олан ны кү тә реп ашыга-кабалана йө ге рә баш лый һәм ба ла ны ку лын нан тө ше реп 
җи бә рә – ба ла шун нан им гә неп ка ла. Аның исе ме Ме пи бо шет бу ла.

5 Шу лай бер ва кыт бе һе рот лы Рим мун ның угыл ла ры Ри кәб бе лән Ба гъ на көн дез ге 
чел лә дә Иш-Бошет яшә гән йорт яны на кил де ләр; бу ва кыт ны Иш-Бошет көн үзә-
ген дә ге эс се дән ка чып ял итәр гә ят кан бу ла. 6 Ри кәб һәм аның ир ту га ны Ба гъ на, 
бо дай алыр га кил гән бу лып, өй эче нә уза лар һәм Иш-Бошетны кор са гы на ка дап 
үте рә ләр дә чы гып ка ча лар. 7-8 Алар йорт эче нә аяк бас кан ва кыт та Иш-Бошет урын 
өс тен дә, үзе нең йо кы бүл мә сен дә ята иде; агалы-энеле ту ган нар аны үте рә ләр дә, 
ба шын ки сеп алып, шә һәр дән чы гып ки тә ләр; тө но зын Үр дүн үзә нен нән бар ган-
нан соң, алар Да выт яны на Хеб рун га ки леп җи тә ләр һәм, Иш-Бошетның ба шын 
аның кар шы на алып ки леп, пат ша га:

– Си не үте рер гә йөр гән дош ма ның ның – Ша ул уг лы Иш-Бошетның ба шы бу. 
Раб бы бү ген пат ша әфән дем өчен Шаул дан һәм аның нә се лен нән үч ал ды, – дип 
әй тә ләр.

9-11 Бе һе рот лы Рим мун угыл ла ры на – Ри кәб кә вә аның кар дә ше Ба гъ на га җа вап 
итеп, Да выт:

– Җа ным ны олы хәс рәт тән кот кар ган Раб бы Үзе ша һит тыр: Сый к ләг тә чак та 
«Ша ул ва фат!» дип сө ен че алыр га кил гән бе рәү не мин бү ләк ли се урын да җә за га 
тарт тым; бү ген исә яман бән дә ләр бер га еп сез ке ше не үз өен дә, үз ята гын да үте реп 
чык кач, аның ка ны өчен мин үч ал мам, за лим нәр не* җир йө зен нән юк ит мәм дип 
уй лый сыз мы?! – ди.

12 Да выт үзе нең хез мәт че лә ре нә әмер би рә, һәм алар, әле ге ике ту ган ны үте реп, 
аяк-кулларын ча бып таш лый лар да гәү дә лә рен Хеб рун да гы буа янын да асып ку я-
лар. Иш-Бошетның ба шын исә Хеб рун да Аб нер кү мел гән ка бер дә гүр гә иң де рә ләр.

Давыт–Исраилпатшасы

5 1 Ис ра ил дә ге бө тен ыруг лар җы е лы шып Да выт яны на Хеб рун га кил де ләр һәм:
– Без си нең бе лән бер җан, бер тән дер, – ди де ләр. 2 – Әүвә ле, без нең өс тән Ша ул 

пат ша лык ит кән ва кыт лар да, без не әй дәп су гыш лар га син алып бар дың һәм Исраилне, 

* 4:9-11 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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яу кы рын нан алып чы гып, ка бат өе нә син алып кайт тың. Раб бы: «Син хал кым Ис ра-
ил нең кө тү че се бу лыр сың һәм Ис ра ил өс тен нән ида рә итәр сең», – ди де си ңа.

3 Ис ра ил нең бар ча өл кән нә ре пат ша яны на Хеб рун га кил гәч, Да выт пат ша алар 
бе лән Раб бы кар шын да ки ле шү тө зе де; һәм өл кән нәр Да выт ны, зәй түн мае сөр теп, 
Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге лә де ләр. 4 Пат ша тә хе те нә утыр ган да Да выт ка утыз яшь 
иде; һәм ул кы рык ел дә ва мын да пат ша лык ит те. 5 Шу ның җи де ел да ал ты аен, 
Яһү дә бе лән ида рә ит кән чо рын, Хеб рун да уз дыр ды, бө тен Ис ра ил вә Яһү дә бе лән 
ида рә ит кән утыз өч елы исә аның Ие ру са лим дә үт те.

6 Бер ва кыт пат ша үзе нең ке ше лә ре бе лән Ие ру са лим гә, шул ил дә яшәү че явү си-
ләр гә кар шы яу га куз гал ды, әм ма явү си ләр Да выт ка:

– Син би ре гә ке рә ал мас сың, си не хәт та су кыр вә ак сак лар да ку ып җи бә рә 
алыр, – ди де. Алар «Да выт би ре гә аяк ба са ал мас!» ди гән уй да иде ләр.

7 Лә кин Да выт Си он скир мә нен яу лап ал ды, һәм әле ге ны гыт ма Да выт шә һә ре нә 
әй лән де. 8 Ул көн не Да выт үзе нең ке ше лә ре нә:

– Явү си ләр гә кар шы кө рәш кә куз гал ган һәр су гыш чы Да выт ның ак сак вә су кыр 
дош ман на ры ның җа нын кы яр га ти еш, – дип әй теп куй ды. Шу ңа кү рә ха лык та «Ак-
сак вә су кыр адәм нәр сАл ла һы йор ты на ке рә ал мас!» ди гән гый ба рә яши. 9 Шун нан 
Да выт, әле ге ны гыт ма да яши баш лап, аны Да выт шә һә ре дип ата ды; ан на ры Мил ло 
кир мә нен нән баш лап шә һәр үзә ге нә ка дәр бар җир не ны гы тып чык ты. 10 Да выт 
зур уңыш лар га ире шеп, аның көч-гайрәте һа ман ар та бар ды, чөн ки Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы һәр чак Да выт янын да бул ды.

11 Сур пат ша сы Хи рам үзе нең ил че лә рен, шу лай ук тө зе леш өчен эр бет ага чы, 
бал та ос та ла рын һәм таш чы ла рын Да выт яны на җи бә реп, алар аңа са рай җит ке реп 
бир де ләр. 12 Да выт шу ны аң ла ды ки, Раб бы аны Үзе нең хал кы ис ра и ли ләр ха кы на 
Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге лә гән һәм пат ша лы гы ның дә рә җә сен юга ры кү тәр гән 
бу лыр га ти еш.

13 Хеб рун нан ки теп, Да выт Ие ру са лим дә дә үзе нә кә ни зәк ләр вә ха тын нар ал ды. 
Аның та гын да угыл-кызлары ту ды. 14 Ие ру са лим дә дөнь я га кил гән ба ла ла ры ның 
исем нә ре мон дый дыр: Шам муа, Шо баб, На тан, Сө ләй ман, 15 Иб хар, Эли шуа, Не-
пег, Япиа, 16 Эли ша ма, Элья да һәм Эли фе лет.

Давытныңпелештиләрнеҗиңүе
17 Да выт ка май сөр теп, Ис ра ил пат ша сы итеп ку ю ла рын бел гәч, пе леш ти ләр Да-

выт ны эз ләр гә то тын ды лар. Бу хак та ише теп, Да выт үзе нең кирмән-ныгытмасына 
юнәл де. 18 Пе леш ти ләр, ки леп, Ре фа им үзә не нә туп лан ды лар. 19 Шул чак Да выт:

– Пе леш ти ләр гә кар шы чы гар га мы ми ңа? Алар ны ми нем кул га тап шы рыр сың-
мы? – дип, Раб бы сы на мө рә җә гать ит те.

– Бар, кар шы чык, мин пе леш ти ләр не си нең кул га тап шы ра чак мын, – ди де 
Да выт ка Раб бы.

20 Да выт Багал-Перасим* та ра фы на куз гал ды һәм пе леш ти ләр не шун да тар-мар 
ки тер де.

* 5:20 Багал-Перасим– яһүд чә «Ал ла һы җи мер де» мәгъ нә сен дә. 
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– Су таш кы ны бу а ны җи мер гән ке бек, Раб бы да ми нем кар шы да тор ган дош ман-
нар ны таратып-туздырып таш ла ды, – ди де Да выт. Шу ңа кү рә әле ге урын га со ңын-
нан Багал-Перасим дип исем куш ты лар. 21 Пе леш ти ләр үз лә ре нең пот-сыннарын 
шун да таш лап кал дыр ды лар, ә Да выт үзе нең ке ше лә ре бе лән алар ны алып кит те.

22 Күп ме дер ва кыт тан соң пе леш ти ләр ка бат әй лә неп кил де ләр һәм Ре фа им үзә-
нен дә туп лан ды лар. 23 Да выт та гын со рау бе лән Раб бы га мө рә җә гать ит те, һәм Ул аңа:

– Дош ман ның кар шы сы на бар ма, әй лә неп, бәл зәм агач лы гы ягын нан арт ла рын нан 
бәр. 24 Бәл зәм агач ла ры ның оч ла ры ша у лый баш ла гач, һө җүм гә күч; ди мәк, Пе ле-
шет гас кәр лә рен тар-мар итәр гә си нең ал дан Раб бы Үзе ба ра ди гән сүз бу, – ди де.

25 Раб бы ни чек куш са, Да выт шу лай эш лә де. Нә ти җә дә Да выт пе леш ти ләр не 
Ге ба дан Га зер га җит кән че юл буе кы рып бар ды.

ДавытныңИерусалимгәАллаһысандыгыналыпкайтуы

6 1-2 Күп ме дер ва кыт тан соң Да выт яңа дан Ис ра ил нең иң ях шы утыз мең су гыш-
чы сын җы еп ал ды һәм, үз янын да гы шу шы бө тен ха лык ны ияр теп, ске ру бим нәр 

ара сын да утыр ган Күк ләр Ху җа сы Раб бы исе мен йөр тү че сАл ла һы сан ды гын Яһү дә 
җи рен дә ге Ба гал ка ла сын нан алып ки тәр гә дип чы гып кит те. 3 Аби на даб ның кал ку 
урын да са лын ган йор тын нан чы га рып, Ал ла һы ның сан ды гын алар яңа ар ба өс те-
нә ур наш тыр ды лар. Сан дык ку ел ган ар ба ны Аби на даб ның Уз за һәм Ахъя исем ле 
угыл ла ры тар тып бар ды*. 4 Ахъя сан дык ал дын нан ат ла ды. 5 Ә Да выт һәм ис ра и-
ли ләр нең ба ры сы, бии-җырлый, ки па рис ага чын нан эш лән гән уен ко рал ла рын да 
уй нап, гөс лә вә ли ра чи ер теп, шөл дер ле ба ра бан ка гып, тә лин кә ләр чең лә теп, 
ша пыл да вык лар ша кыл да тып, Раб бы ал дын да кү ңел ач ты. 6 Нә кун ат лы адәм нең 
ын ды ры ту ры сын нан уз ган да, үгез ләр сөр ле геп кит те дә Уз за, ку лын су зып, Ал ла һы 
сан ды гын то тып кал ды. 7 Шул чак Раб бы ның Уз за га ачуы чык ты, һәм Ул сан дык ка 
оры ныр га ба тыр чы лык ит кән Уз за ның го ме рен өз де – Уз за шун да Ал ла һы сан ды гы 
кар шын да җан бир де. 8 Бу хәл Да выт ны зур хәс рәт кә сал ды, һәм шу шы тө бәк кә 
ул Перес-Узза* дип исем куш ты; ош бу урын ны әле дә шу лай атап йөр тә ләр. 9-10 Ул 
көн не Да выт Раб бы дан кур ка кал ды һәм:

– Раб бы сан ды гын ни чек итеп үзе мә алып кай тыйм?! – дип, сан дык ны үзе нең 
шә һә ре нә керт мәс кә ка рар кыл ды. Шу ңа кү рә, бар ган юлын нан чит кә бо ры лып, 
аны гәт ле Обид-Эдом йор ты на ил теп ур наш тыр ды. 11 Раб бы сан ды гы өч ай бу е на 
гәт ле Обид-Эдом йор тын да ка ла бир де, һәм Раб бы Обид-Эдомга вә аның бө тен 
гаи лә се нә Үзе нең мө ба рәк фа ти ха сын күн дер де.

12 «Ал ла һы сан ды гы ха кы на Раб бы Обид-Эдомның гаи лә се нә һәм аның бар бул ган 
мал-мөлкәтенә Үзе нең фа ти ха сын күн дер гән» ди гән хә бәр Да выт ко ла гы на ки леп 
иреш кән нән соң, Ал ла һы сан ды гын ул зур тан та на бе лән Обид-Эдом йор тын нан 
үзе нең шә һә ре нә кү чер де. 13 Раб бы сан ды гын кү тә реп ба ру чы лар ал ты адым ат ла ган 

* 6:3 СандыккуелганарбаныАбинадабныңУззаһәмАхъяисемлеугылларытартыпбарды.– Бо-
рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: Ал ла һы сан ды гын 
Аби на даб ның кал ку лык өс тен дә ге йор тын нан алып чык ты лар. 
* 6:8 Перес-Узза– яһүд чә «Уз за ны җә за га тар т кан урын» мәгъ нә сен дә. 
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са ен, Да выт бер үгез бе лән си мер тел гән бер бо зау ны кор бан га ча ла тор ды. 14 Өс те нә 
сру ха ни лар ның җи тен ки е мен ки гән Да выт үзе исә ару-талу бел ми чә Раб бы ал дын-
нан биеп-сикереп бар ды. 15 Шу лай итеп, Да выт һәм бө тен Ис ра ил хал кы Раб бы ның 
сан ды гын шат лык аваз ла ры бе лән, быр гы лар кыч кыр тып кү тә реп бар ды лар.

16 Раб бы сан ды гын Да выт шә һә ре нә алып кер гән чак та, Ша ул кы зы Ми кәл тә рә-
зә дән ка рап то ра иде. Раб бы кар шын да сикерә-сикерә би еп ба ру чы Да выт пат ша ны 
күр гәч, аның йө рә ге нә Да выт ка ка ра та җи рә нү хи се ке реп оя ла ды.

17 Раб бы сан ды гын үзе эш ләт кән ча тыр эче нә алып ке реп, аның ур та бер җи ре нә 
ки те реп ур наш тыр ган нан соң, Да выт Раб бы кар шын да сту ла ем ян ды ру кор ба ны 
һәм ста ту лык кор ба ны ки тер де. 18 Ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор бан на ры ки те-
рү тә мам лан гач, Да выт ха лык ны Күк ләр Ху җа сы Раб бы исе ме бе лән фа ти ха ла ды. 
19 Ан на ры ул Ис ра ил нең күп сан лы хал кы на, һәр ир гә һәм һәр хатын-кызга бе ре шәр 
ик мәк, бе ре шәр ки сәк кыз ды рыл ган ит вә бе ре шәр йө зем ле көл чә өлә шеп чык ты. 
Шун нан соң бар ха лык өй лә ре нә та рал ды. 20 Да выт үз йор ты на фа ти ха күн де рер гә 
дип әй лә неп кай т кач, Ша ул кы зы Ми кәл аның кар шы на чы гып:

– Юләр бер адәм ке бек, хез мәт че лә ре нең кол хатын-кызлары ал дын да чи ше неп, 
Ис ра ил пат ша сы бү ген әнә ни чек дан ка зан ды! – ди де.

21-22 – Си нең атаң нан, аның га и лә сен дә ге бар ча ке ше дән ми не өс тен кү реп, ми не 
Раб бы хал кы ның – Ис ра ил нең юл баш чы сы итеп куй ган Раб бы кар шын да уй нар мын 
да, би ер мен дә, – дип җа вап кай тар ды Да выт. – Мин үз-үземне та гын да ныг рак 
ким се тер мен, тү бән се тер мен, әм ма син тел гә ал ган кол хатын-кызлар кар шын да 
ми нем дә рә җәм кү тә ре лер ге нә!

23 Ша ул кы зы Ми кәл нең үл гән че ба ла ла ры бул ма ды.

Давытныңгаилә-йортымәңгепатшалыкитәр,
дипРаббыныңвәгъдәбирүе

7 1 Да выт пат ша шу лай үз са ра ен да яши бир де. Раб бы аңа әйләнә-тирәсендәге 
дош ман на рын нан ял итәр гә мөм кин лек ту дыр ды. 2 Көн нәр нең бе рен дә Да выт 

пат ша На тан пәй гам бәр гә:
– Ме нә, мин эр бет ага чын нан са лын ган са рай да яшим, ә Ал ла һы сан ды гы ча-

тыр да то ра, – ди де.
3 – Бар, кү ңе лең дә бул ган ны эш лә, алай са; чөн ки Раб бы си нең ян да дыр, – ди де 

аңа На тан.
4 Әм ма шул төн не На тан га Раб бы сү зе иреш те:
5 – Бар, ко лым Да выт ка, Раб бы ме нә бо лай дип әй тә, ди ген: «Ми нем өчен йорт 

са лыр га ти еш ле ке ше син ме ни?! 6 Ис ра ил хал кын Ми сыр дан алып чык кан көн-
нән баш лап бү ген гә ка дәр йорт эчен дә яшә гә нем юк Ми нем. Бер җир дән икен че 
җир гә күч кән дә, уры ным һа ман ча тыр да бул ды. 7 Ис ра ил хал кы бе лән бер гә кай да 
гы на йөр сәм дә, Үз хал кым Ис ра ил не кай гыр ту өчен бил ге лә гән юл баш чы лар ның 
бе рәр сен нән: „Ник Ми ңа эр бет ага чын нан йорт са лып бир ми сез?“ – дип со ра-
дым мы?!» 8 Ди мәк ки, ко лым Да выт ка, Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә, 
ди ген: «Мин си не, са рык кө теп йөр гән җи рең нән алып, Үзем нең Ис ра ил хал кы на 
ха ким итеп куй дым. 9 Син кай та раф ка юнәл сәң дә, Мин си нең бе лән бул дым, 
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кар шың да тор ган бө тен дош ман на рың ны кы рып бар дым. Си нең исе мең не Мин 
җир йө зен дә яшәү че бө ек зат лар рә те нә ку яр мын! 10-11 Үзем нең Ис ра ил хал кы на 
Мин Үзем сай ла ган урын ны би рер мен, аны шун да ур наш ты рыр мын, һәм ул ты ныч 
яшәр – аны ин де бер кем дә бор чы мас; әү вәл ге сы ман, Үзем нең Ис ра ил хал кы өс-
тен нән хө кем че ләр бил ге ли баш ла ган чор да гы ке бек, явыз ни ят ле адәм нәр Ми нем 
хал кым ны ин де кыс рык лый ал мас. Мин си ңа бө тен дош ман на рың нан ты ныч лап 
ял итәр гә мөм кин лек би рер мен». Раб бы, си нең гаилә-йортыңны ко рыр мын, дип 
бел де рә: 12 «Соң гы сә га тең су гып, ата-бабаларың янын да ты ныч лык тап кан нан 
соң, си нең ор лы гың нан ту ган ба ла ны пат ша итеп ку яр мын һәм аның пат ша лы-
гын ны гы тыр мын. 13 Ул Ми нем исем гә ба гыш лап йорт сал ды рыр, һәм Мин аның 
пат ша лы гын мәң ге гә ур наш ты рыр мын. 14 Мин – аның ата сы, ә ул Ми нем уг лым 
бу лыр. Әгәр ул гө наһ эш кыл са, Мин аңа җә за ны баш ка лар аша бир де рер мен, һәм 
алар ми нем чы быр кым бу лыр. 15 Лә кин, Шаул дан йөз чө е реп ка ра шым ны си ңа 
тө бә гән ке бек, уг лың ны Мин бер кай чан да Үзем нең мәр хә мә тем нән таш ла мам. 
16 Си нең гаилә-йортың вә си нең пат ша лы гың мәң ге как ша мас, си нең тә хе тең дә 
мәң ге лек бу лыр!»

Давытныңрәхмәтдогасы
17 Шу лай итеп, На тан әле ге вә хи не* сүзгә-сүз Да выт ка сөй ләп бир де. 18 Шун нан 

Да выт, Раб бы кар шы на ки леп, до га кыл ды:
– И-и Хуҗа-Раббым, Син шу лай кү тә рер лек кем әле мин ул ка дәр?! – ди де. – 

Ми нем га и ләм ни өчен Си ңа шу лай мө һим? 19 Мо ның өс те нә, и Хуҗа-Раббым, 
Син әле ко лың га и лә се нең ки лә чә ге ха кын да да ал дан хә бәр би реп куй дың. Бө-
тен ке ше ләр бе лән дә Син шун дый мө га мә лә дә ме, Хуҗа-Раббым? 20 Шу шы лар га 
өс тәп та гын нәр сә әй тә алам мин Си ңа?! Син бит Үзең нең ко лың ны бе лә сең, 
Хуҗа-Раббым! 21 Бу бө ек эш ләр не Син әй т кән сү зең ха кы на, йө рә гең куш кан га 
эш ләп, ки лә чәк тә нәр сә эш ли сең не ко лы ңа ал дан әй теп ку я сың. 22 Ни чек бө ек 
Син, Хуҗа-Раббым! Үз ко ла гы быз бе лән ишет кән чә, Си нең бе лән тиң лә шер дәй 
зат юк тыр, Син нән баш ка ал ла юк тыр! 23 Ис ра и ли ләр ке бек та гын нин ди ха лык 
бар?! Җир йө зен дә ге та гын кай сы ха лык ны Раб бы шу лай азат ит те?! Үз хал кың ны 
Ми сыр илен нән кот ка рып, Син исе мең не дан-шөһрәткә күм дең. Үз хал кың ал-
дын нан чит ка вем нәр не вә алар ның илаһ ла рын ку ып, Син бө ек эш ләр баш кар дың. 
24 Үз хал кың Ис ра ил не Син мәң ге гә Үзең не ке дип та ны дың, һәм Син, Раб бы, аның 
Ал ла сы на әй лән дең. 25 Ә хә зер, Раб бы Ал лам, Үзең нең ко лың һәм аның гаилә-
йорты ту рын да гы сүз лә рең не мәң ге гә ны гы тып куй һәм әй т кән нә рең не тор мыш ка 
ашыр. 26 Си нең исе мең не го мер ба кый олы лап ис кә ал сын нар, «Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы – Ис ра ил Ал ла сы дыр!» – дип әй т сен нәр. Ко лың Да выт ның гаилә-йорты 
Си нең кар шың да нык тор сын!

27 Син, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, ми ңа, Үзең нең ко лы ңа, гаилә-
йортыңны ко рыр мын, дип әй теп куй ган идең. Шу ңа кү рә мин Си ңа шу шы до га-
ла рым ны юл лар га җөрь әт ит тем. 28 И-и Хуҗа-Раббым, Син – Ал ла һы дыр! Си нең 

* 7:17 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. 
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сүз лә рең чын ха кый кать тер! Үзең нең ко лы ңа Син әнә шун дый иге лек ләр вәгъ дә 
ит тең! 29 Ко лың ның гаилә-йорты күз ал дың да мәң ге тор сын өчен, Син аны фа ти ха-
лар га их ты яр кыл дың. Шу лай эш ләр гә Син, Хуҗа-Раббым, Үзең сүз бир дең. Си нең 
фа ти хаң бе лән ко лың ның гаилә-йорты мәң ге фа ти ха лы бул са иде!

Давытныңсугышлардаҗиңепчыгуы

8 1 Күп ме дер ва кыт лар уз гач, Да выт, пе леш ти ләр не тар-мар ки те реп, алар ны 
үзе нә буй сын дыр ды һәм алар ку лын нан Метег-Амманы тар тып ал ды. 2 Да выт 

шу лай ук смә а би ләр не дә тар-мар ит те. Ул алар ны җир гә ят кы рып бау бе лән үл чә-
де – өч тән ике өле шен үтер де, өчен че сен исән кал дыр ды. Шул рә веш ле, мә а би ләр, 
Да выт ка буй сы нып, са лым тү ләү че ләр гә әй лән де. 3 Ан на ры Да выт Фырат ел га сы 
бу ен да гы би лә мә лә рен үзе нә кай та ру ни я те бе лән юл га чык кан Со ба пат ша сы-
ның – Рә хуб уг лы Һа дад гы зер ның гас кәр лә рен тар-мар ки тер де. 4 Да выт аның бер 
мең дә җи де йөз җай да гын һәм егер ме мең җә я ү ле гас кә рен әсир ит те; йөз ссу гыш 
ар ба сы на җи гәр дәй ат лар ны исән кал ды рып, кал ган на ры ның аяк се ңер лә рен кис-
те. 5 Со ба пат ша сы Һа дад гы зер га яр дәм гә Дәмәшкътән сара ми ләр дә кил де, әм ма 
Да выт алар ның егер ме ике мең су гыш чы сын үтер де. 6 Ан на ры Да выт ара ми ләр нең 
мәр кә зе Дәмәшкътә үзе нең сак чы гас кәр лә рен кал дыр ды, һәм ара ми ләр, Да выт ка 
буй сы нып, аңа са лым тү ләү че ләр гә әй лән де. Да выт кай сы та раф ка яу чап са да, 
Раб бы аңа җи ңү яу лар га бу лы ша тор ган бул ды. 7 Һа дад гы зер су гыш чы ла ры ның 
ал тын кал кан на рын Да выт Ие ру са лим гә алып кил де. 8 Һа дад гы зер пат ша ның Бе-
тах һәм Бе ро тай шә һәр лә рен дә исә Да выт кул га күп итеп ба кыр тө шер де.

9 Һа дад гы зер бе лән һа ман су гы шып яшә гән Ха мат пат ша сы То гый, Да выт ның 
Һа дад гы зер гас кә рен кы рып бе тер гә нен ише теп, 10 Һа дад гы зер бе лән су гыш кан 
һәм яу кы рын да җи ңеп чык кан өчен, Да выт ка үзе нең сә ла мен күн де рер гә һәм аны 
тәб рик итәр гә дип, уг лы Йо рам ны җи бәр де; Йо рам аның яны на кө меш, ал тын һәм 
ба кыр дан ко ел ган са выт лар кү тә реп кил де. 11-12 Да выт пат ша үзе буй сын дыр ган 
ха лык лар ның һәм мә сен нән: ара ми, мә а би, ам мо ни, пе леш ти, ама лы кый лар дан 
һәм Со ба пат ша сын нан – Рә хуб ның уг лы Һа дад гы зер дан тар тып ал ган кө меш вә 
ал тын бе лән бер гә әле ге са выт лар ны Раб бы га ба гыш ла ды. 13 Тоз үзә нен дә сэдо-
ми ләр нең ун си гез мең лек гас кә рен җиң гән нән соң, Да выт ның исе ме дан га кү-
мел де. 14 Ан на ры Да выт Эдом да үзе нең сак чы гас кәр лә рен куй ды; ул бө тен Эдом 
җи рен дә үзе нең сак чы гас кәр лә рен бул дыр ды, һәм бө тен эдо ми ләр аңа буй сы на 
баш ла ды. Да выт кай сы та раф ка яу чап са да, Раб бы аңа җи ңү яу лар га бу лы ша тор-
ган бул ды. 15 Шул рә веш ле, Да выт, бө тен Ис ра ил бе лән пат ша лык итеп, үзе нең 
бар хал кы өс тен нән га дел лек вә дө рес лек бе лән ха ким лек кыл ды. 16 Сә рүя уг лы 
Йо ав – аның гас кәр ба шы, Ахи луд уг лы Еһо ша фат – елъ яз ма чы, 17 Әхи түб уг лы 
Са дыйк вә Абъ я тар уг лы Әхи мә лик – ру ха ни лар, Се ра яһ – скә тип, 18 Еһо я да уг лы 
Бе на яһ ке ре ти ләр һәм пе ле ти ләр нең* баш лы гы итеп бил ге лән де; Да выт угыл ла ры 
исә ру ха ни лар бул ды.

* 8:18 Керетиләрһәмпелетиләр– шу шы исем дә ге ха лык лар ара сын нан ял лан ган пат ша җан-
сак чы ла ры. 
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ДавытныңЙонатануглынкайгыртуы

9 1 Бер көн Да выт:
– Ша ул гаи лә сен нән кем дә бул са исән ме әле? Мин аңа Йо на тан ха кы на иге-

лек кы лыр идем, – ди де.
2 Ша ул йор тын да Си ба исем ле хез мәт че ләр баш лы гы бар иде. Аны Да выт яны на 

ча кы рып ки тер де ләр, һәм пат ша аңар дан:
– Си ба ат лы ке ше син бу ла сың мы? – дип со ра ды.
– Мин ул, си нең ко лың, – дип җа вап ла ды те ге.
3 – Ша ул гаи лә сен нән та гын кем дә бул са исән ме? – дип со ра ды Да выт. – Мин 

аңа Ал ла һы мәр хә мә те нә тиң мәр хә мәт күр сә тер дәй бе рәр се бар мы?
– Йо на тан ның ике ая гы на да ак сак уг лы бар, – дип җа вап кай тар ды Си ба.
4 – Кай да ул? – дип со ра ды аңар дан пат ша.
– Ло-Дебарда ул, Ам ми ел уг лы Ма кир гаи лә сен дә, – ди де Си ба.
5 Шун нан Да выт үзе нең ке ше лә рен Ло-Дебарга юл лап, алар Ам ми ел уг лы Ма кир 

гаи лә сен нән Йо на тан ның уг лын алып кайт ты лар. 6 Шаул дан ту ган Йо на тан ның 
уг лы Ме пи бо шет, Да выт яны на ки леп, йө зе бе лән җир гә кап лан ды.

– Ме пи бо шет! – дип дәш те аңа Да выт.
– Мин ул, си нең ко лың, – дип җа вап ла ды те ге.
7 – Ку рык ма, – ди де аңа Да выт, – атаң Йо на тан ха кы на мин си не мәр хә мә тем-

нән аер мам, ба баң Ша ул ның бө тен басу-кырларын мин си ңа ки ре кай та рыр мын, 
һәм син һәр ва кыт ми нем табынымнан ри зык ла ныр сың.

8 Ме пи бо шет, ба шын иеп, бо лай ди де:
– Ми ңа, эт үләк сә се нә тиң зат ка, шу лай иге лек күр сә тер гә кем әле мин ул ка дәр?!
9 Ан на ры пат ша, Ша ул хез мәт че се Си ба ны ча кы рып:
– Ша ул ның һәм аның га и лә се нең бар лык мал-мөлкәтен әфән дең Ша ул оны гы на 

тап шы рам. 10 Ди мәк ки, әфән дең нең оны гы ри зык тан өзел мә сен өчен, син үзең, 
си нең угыл ла рың вә хез мәт че лә рең Ме пи бо шет ның җи рен эш кәр тер гә һәм уңыш ны 
җы еп алыр га ти еш бу лыр сыз; әфән дең нең оны гы Ме пи бо шет үзе һәр ва кыт ми нем 
табынымнан ри зык ла ныр, – ди де.

Әле ге Си ба ның ун биш уг лы һәм егер ме хез мәт че се бар иде. 11 Пат ша га Си ба:
– Си нең ко лың пат ша әфән де нең бо е ры гын җи ре нә җит ке реп үтәр, – дип җа вап ла ды.
Шу лай итеп, Ме пи бо шет, пат ша уг лы ке бек, Да выт өс тә лен нән тук лан ды. 12 Ме-

пи бо шет ның Ми кә исем ле кеч ке нә уг лы бар иде. Си ба йор тын да яшәү че ләр нең 
һәм мә се Ме пи бо шет ның хез мәт че лә ре са нал ды. 13 Ике ая гы на да ак сак Ме пи бо шет 
Ие ру са лим дә яшә де һәм һәр ва кыт пат ша бе лән бер табыннан тук лан ды.

Давытныңаммониләрнеҗиңепчыгуы

10 1 Күп ме дер ва кыт лар үт кәч, Ам мон пат ша сы ва фат бул ды, һәм пат ша лык ны 
аның уг лы Ха нун ка бул итеп ал ды.

2 «На хаш ми ңа ка ра та иге лек ле иде, мин дә аның уг лы Ха нун га мәр хә мәт күр сә-
тим» ди гән фи кер дә бу лып, ата сын югал т кан Ха нун пат ша ның кай гы сын ур так ла-
шыр га Да выт үзе нең хез мәт че лә рен җи бәр де, һәм те ге ләр Ам мон җи ре нә кил де ләр.
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3 Әм ма Ам мон тү рә лә ре үз лә ре нең әфән де лә ре Ха нун га:
– Да выт үзе нең юа ту чы ла рын ата ңа хөр мәт йө зен нән җи бәр гән дер дип уй лый-

сың мы әл лә? Шә һәр не карап-күзәтеп, со ңын нан җи ме реп ки тәр өчен җи бәр мә де 
ми кән Да выт үзе нең хез мәт че лә рен? – ди де ләр.

4 Шун нан Ха нун Да выт ның хез мәт че лә рен то тып ал ды да һәр кай сы ның са ка-
лын яр ты лаш кыр ды рып, ян баш ла ры ту ры сын нан ки ем нә рен яр ты лаш кис те реп 
кай та рып җи бәр де. 5 Хез мәт че лә ре нең бик нык мәс хә рә ите лү ен ишет кәч, Да выт 
«Са ка лы гыз җит кән че Әри хә дә ка лы гыз, шун нан соң гы на өе гез гә кай тыр сыз» 
ди гән бо е ры гын иреш те рер өчен, алар кар шы на хә бәр че лә рен юл ла ды.

6 Да выт бе лән ара ла ры бо зыл ган ны кү реп, ам мо ни ләр Бәйт-Рәхубта һәм Со ба да 
ара ми ләр нең егер ме мең жә яү ле су гыш чы сын, шу лай ук бер мең лек гас кә ре бе лән 
Мә га кәһ пат ша ны һәм Тоб тө бә ген нән ун и ке мең су гыш чы ны ял ла ды лар.

7 Да выт, бу хак та ишет кәч, Йо ав җи тәк че ле ген дә ге ба тыр су гыш чы ла рын яу га 
кү тәр де. 8 Ам мон гас кәр лә ре шә һәр кап ка сын нан чык ты лар да, алы шыр га әзер лә-
неп, те зе леп бас ты лар. Со ба вә Рә хуб тан кил гән Арам гас кә ри лә ре, шу лай ук Тоб 
вә Мә га кәһ су гыш чы ла ры чит тә рәк ба су өс тен дә туп лан ган нар иде. 9 Кар шы сын да 
да, арт та да дош ман гас кәр лә ре ба сып тор ган ны күр гәч, Йо ав, Ис ра ил нең иң ба тыр 
су гыш чы ла рын сай лап алып, ара ми ләр кар шы на те зеп бас тыр ды; 10 кал ган су гыш чы-
лар ны исә, ам мо ни ләр кар шы сы на те зәр өчен, үзе нең ир ту га ны Әви шәй гә тап шыр ды:

11 – Әгәр ара ми ләр ми не җи ңә баш ла са, яр дәм гә ки лер сең, – ди де ул аңа, – әгәр 
ин де ам мо ни ләр си не җи ңә баш ла са, яр дәм гә мин ки леп җи тәр мен. 12 Кыю бул, 
хал кы быз өчен, Ал ла быз шә һәр лә ре өчен үзе без не ая мый ча кө рә шик! Ә Раб бы Үзе 
ни чек ки рәк са на са, шу лай эш лә сен.

13 Шун нан Йо ав үзе нең су гыш чы ла ры бе лән ара ми ләр гә кар шы һө җүм гә күч те, 
һәм те ге ләр аңар дан ча бар га то тын ды лар. 14 Ара ми ләр нең ка ча баш ла вын кү реп, 
ам мо ни ләр, Әви шәй гас кә ре нә ар ка ку еп, шә һәр эче нә ки ре ке реп тул ды лар. Ам-
мо ни ләр бе лән бул ган су гыш тан соң Йо ав Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты. 15 Ис ра-
и ли ләр дән җи ңел гән нә рен күр гәч, ара ми ләр бер гас кәр гә туп лан ды лар. 16 Шун нан 
соң Һа дад гы зер Фырат аръ я гын да яшәү че ара ми ләр не ча кы рып ки тер де, һәм алар 
Һа дад гы зер ның гас кәр баш лы гы Шо бак җи тәк че ле ген дә Хе лам га кил де ләр.

17 Бу хә бәр Да выт ка иреш кән нән соң, ул, бө тен ис ра и ли ләр не җы еп, Үр дүн не 
кич те дә Хе лам га та ба юл ал ды. Ара ми ләр Да выт ка кар шы яу га әзер лә неп те зе леп 
бас ты лар һәм су гы шыр га то тын ды лар. 18 Ара ми ләр су гыш кы рын таш лап ис ра и-
ли ләр дән ка ча баш ла ды. Да выт ара ми ләр нең җи де йөз су гыш ар ба сын һәм кы рык 
мең ат лы җай да гын юк ит те; Да выт дош ман ның гас кәр баш лы гы Шо бак ны яра-
лап, те ге се шун да үлеп кал ды. 19 Ис ра ил гас кә рен нән җи ңел гән нән соң, мо ңар чы 
Һа дад гы зер га буй сын ган пат ша лар ның һәм мә се, ис ра и ли ләр бе лән со лых тө зеп, 
алар га буй сы ну бел дер де. Шу шы хәл ләр дән соң ара ми ләр ам мо ни ләр гә яр дәм ку лы 
су зар га шик лә нә тор ган бул ды.

Давытныңгөнаһэшкылуы

11 1 Яз ки леп, пат ша лар ның яу ча бар ва кы ты җит кәч, Да выт үзе нең хез мәт че-
лә рен һәм Ис ра ил нең бар лык гас кәр лә рен Йо ав җи тәк че ле ген дә су гыш ка 
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озат ты; ис ра и ли ләр, ам мо ни ләр не тар-мар итеп, алар ның баш ка ла сы Ра баһ ны ка-
мап ал ды лар; бу ва кыт Да выт үзе Ие ру са лим дә иде. 2 Бер көн кич Да выт ята гын нан 
тор ды да са ра е ның тү бә се нә йө рер гә чык ты. Шун да пат ша су ко е ну чы бер ха тын ны 
юга ры дан кү реп ал ды. Әле ге ха тын ис кит кеч гү зәл иде. 3 Да выт, су ко е ну чы ха тын-
ның кем бу лу ын ачык лар өчен, ке ше лә рен җи бәр де, һәм алар аңа:

– Эли гам ның кы зы, хит ти ләр ка ве мен нән бул ган Ури я нең ха ты ны Бат ше ба 
ул, – дип ки леп әйт те ләр.

4 Шун нан соң Да выт әле ге ха тын ны алып ки лер гә үзе нең хез мәт че лә рен җи бәр-
де. Бат ше ба исем ле бу ха тын пат ша хо зу ры на кил гәч, Да выт аның бе лән йок ла ды. 
(Бат ше ба әле рәк ке нә кү ре мен нән чис та рын ган иде.) Ан на ры Бат ше ба үз өе нә 
әй лә неп кайт ты. 5 Нә ти җә дә, ха тын, авыр га ка лып, бу хак та Да выт ка хә бәр ит те. 
6 Да выт «Ми нем яны ма хит ти Ури я не җи бәр» ди гән әмер бе лән Йо ав яны на ке ше-
лә рен юл ла ды, һәм Йо ав Ури я не шу лай Да выт хо зу ры на озат ты.

7 Пат ша яны на кил гәч, Да выт аңар дан Йо ав ның һәм су гыш чы лар ның хә ле, су-
гыш ба ры шы ту рын да со раш ты. 8 Ан на ры Ури я гә:

– Бар, өе ңә кай тып ял ит, – ди де.
Урия са рай дан чык кач, пат ша аның ар тын нан бү ләк ләр җи бәр де. 9 Лә кин 

Урия өе нә кай т ма ды, әфән де се нең баш ка хез мәт че лә ре бе лән бер гә пат ша са ра-
е ның кап ка тө бен дә йок ла ды. 10 Ури я нең өй гә кайт ма вын Да выт ка җит кер гәч, 
ул Ури я дән:

– Ерак юл лар дан әй лә неп кай т кан нан соң, ни өчен өең дә кун ма дың? – дип со ра ды.
11 Урия Да выт ка:
– Ал ла һы сан ды гы, Ис ра ил бе лән Яһү дә гас кәр лә ре ча тыр лар да кал ган да, әфән-

дем Йо ав үзе, аның су гыш чы ла ры ачык кыр өс тен дә бул ган да, ни чек итеп мин өе мә 
кай тып ашап-эчеп уты ра вә ха ты ным бе лән ятып йок лый алыйм?! Си нең го ме рең 
вә җа ның бе лән ант итеп әй тәм: алай эш ли ал мыйм мин! – дип җа вап бир де.

12 Шун нан Да выт аңа:
– Бү ген дә би ре дә кал, ә ир тә гә мин си не ки ре оза тыр мын, – дип, Ури я не та гын 

бер көн гә Ие ру са лим дә кал дыр ды.
13 Икен че көн не пат ша аны үзе нә ча кыр ды. Урия аның бе лән ашап-эчте, һәм Да-

выт аны тә мам исерт те. Әм ма ки чен Урия өе нә кай т ма ды, әү вәл ге чә әфән де се нең 
гас кә ри лә ре бе лән бер гә ки чә ге уры нын да йок ла ды.

ДавытныңУриянеүтертүе
14 Ир тә ге сен Да выт, Йо ав ка хат язып, аны Урия аша юл ла ды. 15 Да выт ның ха тын-

да бо лай дип языл ган иде: «Ури я не ка ты кө рәш бар ган урын га, иң ал гы сы зык ка 
ку е гыз да чит кә рәк ки те гез, ул шун да әҗә лен тап сын».

16 Шу лай итеп, шә һәр не ка ма лыш ка ал ган чак та, Йо ав Ури я не дош ман ның иң 
кыю су гыш чы ла ры кө рәш кән урын га куй ды. 17 Шә һәр дә ге гас кәр ләр чы гып, Йо-
ав бе лән ике ара да су гыш баш лан гач, Да выт хез мәт че лә рен нән бер ни чә ке ше нең 
го ме ре ки сел де, хит ти Урия дә шун да һә лак бул ды. 18 Шун нан Йо ав, су гыш ның 
ба ры шы ту рын да хә бәр итәр өчен, Да выт яны на үзе нең ке ше сен җи бәр де. 19-20 Хә-
бәр ил тү че гә ул бо лай ди де:
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– Пат ша га су гыш ның ба ры шы ту рын да сөй ләп бе тер гәч, ул, си ңа ачу ла нып: «Су-
гыш кан чак та ни өчен шә һәр ди ва ры на шу лай якын кил де гез? Ди вар дан сез гә ук ата-
сы ла рын бел мә де гез ме?! 21 Яру бе шет уг лы Әбу мә лик не кем үтер гән не оныт ты гыз мы 
әл лә?! Бер хатын-кыз ди вар дан аның өс те нә те гер мән та шы ның ки те ген ыр гы тып, 
ул шун да, Тебеста, үлеп кал ма ды мы ни?! Ни өчен сез ди вар яны на шу лай якын кил-
де гез?» – ди сә, син аңа: «Си нең су гыш чың хит ти Урия дә һә лак бул ды», – дип әйт.

22 Хә бәр че, Да выт хо зу ры на ки леп, Йо ав куш кан ның һәм мә сен сөй ләп бир де. 
23 Хә бәр алып ки лү че ке ше Да выт ка:

– Әле ге ке ше ләр, без гә һө җүм итеп, ачык кыр га чык ты лар, һәм без алар ны шә-
һәр лә ре нең кап ка сы на җит кән че эзәр лек ләп бар дык. 24 Дош ман ук чы ла ры ди вар 
өс тен нән си нең гас кә ри лә ре ңә ата баш ла ды, һәм алар ның кай бер лә ре шун да әҗә лен 
тап ты; шу лай ук си нең су гыш чың хит ти Урия дә һә лак бул ды, – ди де.

25 – Йо ав ка әйт: «Бу хәл си не бор чы ма сын, су гыш та һәр ва кыт шу лай кем дер 
һә лак бу ла ин де; кө чең не туп ла да шә һәр не тар-мар ит!» Шу лай дип аның кү ңе лен 
кү тәр, – ди де Да выт хә бәр ки те рү че гә.

26 Ури я нең тол ха ты ны хә ләл җе фе те нең үлү хә бә рен ише теп еларга-сыктарга 
то тын ды. 27 Ма тәм көн нә ре тә мам лан ган нан соң, Да выт, ке ше ләр җи бә реп, Бат-
ше ба ны үз йор ты на ал дыр ды, һәм Бат ше ба аның ха ты ны на әй лән де, ан на ры аңа 
ир ба ла та бып бир де.

Әм ма Да выт ның бу эшен Раб бы ошат ма ды.

НатанныңДавытныфашитүе

12 1 Бер көн Раб бы Да выт яны на На тан ны җи бәр де, һәм ул, Да выт яны на ки-
леп, бо лай ди де:

– Бер шә һәр дә ике ке ше яшә гән, аның бер се бай, икен че се яр лы бул ган. 2 Бай-
ның вак һәм эре тер ле ге би хи сап күп икән. 3 Яр лы ның исә үзе са тып ал ган са рык 
бә рә нен нән баш ка нәр сә се бул ма ган. Әле ге бә рән аның ба ла ла ры бе лән бер гә үс-
кән; ху җа сы аны кы зы уры ны на бак кан. Са рык бә рә не ху җа сы аша ган ны аша ган, 
аның са вы тын нан эч кән һәм аның күк рә ген дә йок ла ган. 4 Бер көн бай яны на бер 
юл чы кил гән дә, бай ке ше, әле ге юл чы га ашар га әзер ләр өчен, үзе нең са ры гын яи сә 
үге зен су яр га кыз га нып, те ге яр лы ның бә рә нен чал ган һәм бу са га сы на аяк бас кан 
юл чы адәм гә ри зык хәс тәр лә гән.

5 Да выт ның әле ге бай га бик нык ачуы чы гып, На тан га ул:
– Раб бы Үзе ша һит тыр: мо ны эш лә гән ке ше үләр гә ти еш! 6 Кыл ган га мә ле вә 

ми һер бан сыз лы гы өчен бә рән бә я сен аңар дан дүр т лә тә тү лә тер гә ки рәк! – ди де.
7 Шун да На тан Да выт ка:
– Әле ге ке ше – син ул! – ди де. – Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы ме нә нәр сә ди: «Мин 

си не, ба шы ңа май сөр теп, Ис ра ил пат ша сы на их ты яр кыл дым, Мин си не Ша ул 
ку лын нан йо лып ал дым. 8 Мин си ңа әфән дең нең йор тын, ха тын на рын бир дем, Ис-
ра ил бе лән Яһү дә пат ша лы гын си ңа тап шыр дым; әгәр бо лар аз то ел ган бул са, та гын 
да күб рәк өс тәп би рер идем. 9 Раб бы сү зе нә ил ти фат ит ми чә, ни өчен син шун дый 
яман лык кыл дың? Хит ти Ури я не син, ам мо ни ләр кы лы чын нан үтер теп, аның хә ләл 
җе фе тен үзе ңә ха тын лык ка ал дың. 10 Мин куш кан нар ны сан га сук мый ча, хит ти 
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Ури я нең ха ты нын үзе ңә ал ган өчен, си нең йор тың өс тен дә мәң ге кы лыч эле неп 
то рыр». 11 Раб бы та гын бо лай ди: «Бә хет сез лек не Мин си ңа үз йор тың да би рер мен. 
Си нең күз ал дың да, ха тын на рың ны син нән тар тып алып, якы ны ңа би рер мен, һәм 
ул көпә-көндез алар бе лән ятып йок лар. 12 Син мо ны яшер тен эш лә дең, мин исә 
бө тен Ис ра ил ал дын да, көн кү зен дә эш ләр мен».

КылгангөныһыннанДавытныңтәүбәитүе
13 – Раб бы кар шын да гө на һым чик сез ми нем! – ди де Да выт На тан га.
Аңа җа вап итеп На тан:
– Раб бы си нең гө на һың ны ки че рә, җа ның ны кый мый, – ди де. – 14 Лә кин шу шы 

ял гыш га мә лең бе лән син дош ман на ры ңа Раб бы ны сан ла мас ка юл куй дың; шу ның 
өчен си нең ту а чак уг лың үләр.

15 Шун нан На тан үз өе нә юнәл де. Раб бы исә Урия ха ты ны тап кан ба ла га зы ян 
сал ды, һәм са бый авы рый баш ла ды. 16 Ба ла ха кын да Да выт Ал ла һы га ял вар ды һәм 
авы зы на ри зык та ал мый ча, җир гә су зы лып ят кан ки леш төн нә рен өй дә япа-ялгыз 
уз дыр ды. 17 Бер көн не, ят кан уры нын нан кү тәр мәк че бу лып, аның яны на га и лә-
сен дә ге өл кән нәр җы е лып кил де. Әм ма Да выт уры нын нан куз гал ма ды, алар бе лән 
ри зык та ур так лаш ма ды.

18 Җи ден че көн ди гән дә ба ла ның го ме ре өзел де. «Ба ла исән чак та да без нең сүз-
гә ко лак сал мый иде, хә зер ни чек итеп без аңа, ба ла ва фат, дип әй тик?! Бер-бер 
юләр лек эш лә мә сә ярый», – дип, Да выт ның хез мәт че лә ре бу хә бәр не аңа җит ке-
рер гә кый мый тор ды. 19 Лә кин ул, хез мәт че лә ре нең пы шыл да шып то ру ын кү реп, 
ба ла ның ва фат бу лу ын аң ла ды һәм алар дан:

– Ба ла үл де ме? – дип со ра ды.
– Үл де, – ди де ләр аңа.
20 Шун нан Да выт ят кан җи рен нән то рып юын ды, хуш ис ле май лар сөрт те, өс-

башын алыш тыр ды да Раб бы йор ты на гый ба дәт кы лыр га юнәл де. Өе нә әй лә неп 
кай т кан нан соң, ашар га ки те рер гә бо ер ды һәм уты рып та ма гын туй дыр ды. 21 Хез-
мәт че лә ре аңар дан:

– Ни өчен син, ба ла исән чак та, ри зык тан баш тар тып күз яшь лә ре түк тең, ә 
хә зер, ба ла ның ва фа тын нан соң, уры ның нан куз га лып, аша ры ңа со рап ал дың? – 
дип кы зык сын ды лар.

22 – Ба ла исән чак та ри зык кап ма вым ның һәм күз яшь лә ре тү гү ем нең сә бә бе 
шул дыр: кем бе лә, бәл ки, Раб бы ми не кыз га ныр да са бый исән ка лыр, дип уй ла-
дым, – ди де Да выт алар га җа вап итеп. 23 – Ә хә зер, ба ла үл гән нән соң, ни гә ми ңа 
ри зык тан баш тар тыр га?! Аны ки ре кай та ра алам мы ни мин?! Мин аның яны на 
ба рыр мын, ә ул ин де ми нем ян га ки ре кай т мас.

24 Да выт ан на ры ха ты ны Бат ше ба ны юат ты, яны на ке реп, аның бе лән йок ла ды; 
шун нан Бат ше ба ир ба ла тап ты, аңар га Сө ләй ман дип исем куш ты. Әле ге ир ба-
ла ны Раб бы бик ярат ты 25 һәм, На тан пәй гам бәр не җи бә реп, ба ла га На тан, Раб бы 
куш кан ча, Еди ди яһ* дип исем куш тыр ды.

* 12:25 Едидияһ– яһүд чә «Раб бы ның ярат ка ны» мәгъ нә сен дә. 
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ДавытныңРабаһшәһәреняулапалуы
26 Ул ара да Йо ав, ам мо ни ләр ка ла сы Ра баһ ка кар шы яу га кү тә ре леп, пат ша кир-

мә нен яу лап ал ды 27-28 һәм «Мин, Ра баһ ка һө җүм итеп, ка ла да гы чиш мә ләр не кул га 
тө шер дем. Хә зер син, кал ган гас кәр не җы еп, шә һәр не ба сып ал, югый сә аны мин 
ала кал сам, ул ми нем исем бе лән ата лыр га ти еш бу ла чак» ди гән хә бәр бе лән Да выт 
яны на ке ше лә рен җи бәр де.

29 Да выт, гас кәр не җы еп, Ра баһ ка та ба юнәл де һәм шә һәр не ба сып ал ды. 30 Шун-
да Да выт, ам мо ни ләр ила һы бул ган Мил күм сы ны ның ба шын нан бер та лант* ал-
тын нан ко ел ган һәм асыл таш бе лән би зәл гән та җын сал ды рып, әле ге асыл таш ны 
үзе нең та җы на бер кет те. Әле ге шә һәр дә Да выт бик күп мал-мөлкәт кул га тө шер де. 
31 Шә һәр дә яшә гән ха лык ны исә, ку ып алып ки теп, пыч кы, ти мер кәй лә һәм бал та 
бе лән эш ләр гә, кир печ ян ды рыр га мәҗ бүр ит те. Ам мо ни ләр яшә гән бө тен шә һәр-
ләр дә ул шу лай эш лә де. Шун нан Да выт үзе нең бар лык гас кә ре бе лән Ие ру са лим гә 
әй лә неп кайт ты.

АмнунбеләнТамар

13 1 Да выт уг лы Аб ша лум ның Та мар исем ле бик чи бәр сең ле се бу лып, шул 
кыз га Да выт  уг лы Ам нун ның гый ш кы төш те. 2 Үзе нең ту га ны Та мар ны 

уй лап, Ам нун тә мам авы ру га са быш ты; чөн ки гыйф фәт ле Та мар га ка гы лу Ам нун 
өчен мөм кин бул мас тай эш то е ла иде. 3 Ам нун ның Йо на даб исем ле дус ты бар иде. 
Ул, Да выт ның абый сы Шим га ның уг лы бу лып, бик хәй лә кәр адәм иде. 4 Бер көн 
шул егет Ам нун га бо лай ди де:

– Ни сә бәп ле син, пат ша уг лы, көннән-көн ябы га сың? Шу ны әйт мәс сең ме?
– Энем Аб ша лум ның сең ле се Та мар ны яра там мин, – дип җа вап бир де аңа Ам нун.
5 Шун нан Йо на даб аңа мон дый ки ңәш бир де:
– Урын өс те нә ме неп ят та авы ру га са быш; атаң хә лең не бе ле шер гә кил гәч, аңа: 

«Кыз ту га ным Та мар, яны ма ки леп, ми не ашат сын; ми нем күз ал дым да ри зык 
әзер лә гә нен ка рап то рып, аның ку лын нан ашар идем», – дип әйт.

6 Ам нун урын өс те нә ме неп ят ты да авы ру га са быш ты; пат ша аның хә лен бе лер гә 
дип кил гәч, Ам нун аңа:

– Кыз ту га ным Та мар, ки леп, ми нем күз ал дым да бер-ике көл чә пе шер сен, мин 
аның ку лын нан ашар идем, – ди де.

7 Шун нан Да выт, Та мар йор ты на ке ше җи бә реп: «Ту га ның Ам нун өе нә ба рып, 
аңа ри зык хәс тәр ләп бир», – дип әйт тер де. 8 Та мар үзе нең ир ту га ны Ам нун яны на 
юнәл де. Ул кер гән дә, Ам нун урын өс тен дә ята иде. Та мар, он алып, ка мыр из де, 
аның күз ал дын да ясап, көл чә пе шер де. 9 Көл чә ләр не, та ба дан алып, кар шы на ки-
те реп куй ды, әм ма Ам нун ри зык тан баш тар тып:

– Бар сы да бүл мә дән чык сын нар, – ди де. Бүл мә дә ге ләр нең һәм мә се чы гып бет-
кәч, 10 Ам нун Та мар га бо лай ди де: – Ри зык ны эч ке бүл мә гә керт тә мин шун да 
си нең ку лың нан ашар мын.

* 12:30 Талант– 30 кг. 
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Шун нан Та мар үзе пе шер гән көл чә ләр не ал ды да ир ту га ны Ам нун га эч ке бүл мә-
гә кер теп бир де. 11 Кар шы сы на көл чә ләр не ки те реп куй гач, Ам нун аны эләк те реп 
ал ды да:

– Кил, ми нем яны ма ят, – ди де.
12-13 Лә кин Та мар аңа кар шы ки леп:
– Юк, ту га ным, на му сы ма ка гыл ма ми нем! Ис ра ил җи рен дә мон дый ка ба хәт-

лек кы лы ныр га ти еш тү гел, акы лы ңа кил! – ди де. – Шун дый мәс хә рә дән соң мин 
кая ба рыйм?! Си не дә Ис ра ил җи рен дә ти ле гә чы га рыр лар. Пат ша бе лән сөй лә шеп 
ка ра, ми не си ңа би рер гә кар шы кил мәс ул.

14 Әм ма Ам нун аның сүз лә ре нә ко лак сал ма ды, кыз дан көч ле рәк бул ган га, аны 
мәс хә рә ит те – аның бе лән ят ты. 15 Лә кин со ңын нан Ам нун кү ңе лен дә кыз га ка-
ра та ко точ кыч нәф рәт уян ды, әле ге нәф рәт мо ңар чы кыз га бул ган мә хәб бәт тән 
бер ни чә тап кыр көч ле рәк иде.

– Тор, кит би ре дән! – ди де аңа Ам нун.
16-17 – Юк, ку ма ми не, – дип ял вар ды Та мар, – син ми ңа бер әшә ке лек эш лә дең 

ин де, ми не ку ып, та гын да зур рак явыз лык ка ба ра сың!
Лә кин Ам нун аны тың лар га да те лә мә де, хез мәт че сен ча кы рып ки те реп:
– Бу ха тын ны би ре дән ку ып чы гар да ар тын нан ишек не бик ләп куй! – дип бо ер ды.
18 Пат ша ның гыйф фәт ле кыз ла ры кия тор ган озын җиң ле күл мәк ки гән Та мар ны 

хез мәт че өй дән ку ып чы гар ды һәм ар тын нан ишек не бик ләп куй ды. 19 Шун нан 
Та мар ба шы на көл сип те дә, өс тен дә ге чу ар ки ем нә рен ер т ка лап, кул ла ры бе лән 
ба шын тот кан ки леш кыч кы рып елый-елый ки теп бар ды.

20 – Си нең бе лән ир ту га ның Ам нун бул ды мы? – дип со ра ды аңар дан абый сы 
Аб ша лум. – Ты ныч лан, сең лем, ул – си нең ту га ның, бу ка дәр бе те рен мә.

Шун нан Та мар ял гы зы гы на абый сы Аб ша лум йор тын да яшәп кал ды. 21 Бу хак та 
ишет кәч, Да выт пат ша ның бик нык ачуы чык ты. 22 Аб ша лум исә ни ях шы дан, ни 
яман нан Ам нун га бер сүз кат ма ды, чөн ки, сең ле се Та мар ны мәс хә рә лә гән өчен, 
Ам нун га бул ган нәф рә те чик-чамасыз иде.

СеңлесеөченАбшалумныңАмнуннанүчалуы
23 Ике ел ва кыт үтеп, Эф ра им ка ла сы янын да гы Багал-Хатсорда са рык йо ны 

кыр кыр ва кыт җит кәч, пат ша ның бар лык угыл ла рын Аб ша лум үзе нә ку нак ка ча-
кыр ды. 24 Аб ша лум, пат ша хо зу ры на ки леп:

– Бү ген си нең ко лың йор тын да са рык йо ны кыр кый лар, пат ша үзе һәм аның 
тү рә лә ре мин ко лың бе лән бар са иде, – ди де.

25 Әм ма пат ша, Аб ша лум га кар шы ки леп:
– Юк, уг лым, без, җый нау ла шып ба рып, си не мә шә кать лә мик, – ди де пат ша.
Аб ша лум ни го зер ләп со ра са да, пат ша, хәер-фатихасын күн де реп, аңа ба ру дан 

баш тарт ты.
26 – Алай са без нең бе лән абы ем Ам нун бар сын, – ди де аңа Аб ша лум.
– Ни гә си нең бе лән ба рыр га ти еш ул?! – дип со ра ды пат ша.
27 Әм ма Аб ша лум һа ман шу лай кыс та гач, Ам нун га һәм бө тен пат ша угыл ла ры на 

Аб ша лум бе лән ба рыр га пат ша рөх сәт ит те. 28 Аб ша лум исә үзе нең хез мәт че лә ре нә:
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– Ам нун нан күз ал ма гыз; ул, шә раб эчеп, кә еф лә неп ки тү гә, мин сез гә: «Ам нун-
га һө җүм ите гез!» – дип әй тер мен, һәм сез аны үте рер сез. Ку рык ма гыз, мин сез гә 
шу лай бо е рам, кыю һәм ба тыр бу лы гыз! – ди де.

29 Аб ша лум ның хез мәт че лә ре, ху җа сы ни чек куш са, шу лай эш лә де ләр: алар Ам-
нун ның җа нын кый ды лар. Пат ша ның баш ка угыл ла ры исә урын на рын нан тор ды 
да һәр кай сы, үз ка чы ры на ат ла нып, тиз рәк ка чу ягын ка ра ды. 30 Пат ша угыл ла ры 
әле юл да чак та ук Да выт ка «Пат ша ның бар лык угыл ла рын Аб ша лум үте реп бе-
тер де, алар ның бер се дә исән кал ма ды» ди гән хә бәр ки леп иреш те, 31 һәм пат ша, 
уры нын нан куз га лып, өс тен дә ге ки ем нә рен ерт ты да җир гә кап лан ды; аңа ка рап, 
янә шә сен дә ге хез мәт че ләр дә өс ки ем нә рен ерт ты лар. 32-33 Лә кин Да выт ның абый-
сы Шим га уг лы Йо на даб аңа:

– Пат ша ның бө тен угыл ла рын да үте реп бе тер гән нәр дип уй ла ма сын әфән дем, 
ба ры Ам нун гы на ва фат, сең ле сен мәс хә рә лә гән көн нән бир ле Аб ша лум аны үте-
рер гә ни ят ләп йө ри иде, – ди де.

34 Бу ва кыт та ин де Аб ша лум ка чып кит кән иде.
Шә һәр кап ка сы янын да сак та то ру чы егет ба шын кү тә реп ка ра ды һәм тау би тен-

дә ге юл буй лап тү бән та ба тө шеп ки лү че зур бер төр кем не кү реп ал ды. 35 Йо на даб 
шун да пат ша га:

– Әнә, пат ша угыл ла ры кай тып ки лә, ко лың ни чек әй т кән бул са, нәкъ шу лай 
ки леп чык ты, – ди де.

36 Ул шу лай дип әй теп бе те рү гә, пат ша угыл ла ры кай тып җит те ләр һәм кыч кы рып 
елар га то тын ды лар. Пат ша үзе дә, аның хез мәт че лә ре дә ачы күз яшь лә ре түк те.

37-38 Аб ша лум, шу лай итеп, үзе нең ба ба сы хо зу ры на – Гәшүр пат ша сы бул ган 
Ам ми худ уг лы Тал май яны на кач ты һәм өч ел буе шун да яшә де. Да выт исә уг лы 
Ам нун ны югал ту кай гы сын нан һа ман елап-сыктавында бул ды. 39 Әм ма ва кыт 
уз ган са ен, аның йө рә ге Аб ша лум ха кын да ныг рак бор чыл ды, чөн ки, Ам нун ның 
әҗә лен нән соң, ул ин де ты ныч ла на төш кән иде.

АбшалумныңИерусалимгәәйләнепкайтуы

14 1 Пат ша ның Аб ша лум ха кын да уй ла нып йө рү ен кү реп, 2 Сә рүя уг лы Йо ав, 
Ты ку а дан акыллы-зирәк бер ха тын ны пат ша яны на алып ки лер өчен, ке-

ше ләр җи бәр де. Әле ге ха тын га ул:
– Зур хәс рәт кә та ры ган ке ше сы ман, өс те ңә кай гы ки ем нә ре ки дә хуш ис ле май-

ла рың ны сөр тен ми чә, ма тәм тот кан ха тын кы я фә тен дә 3 пат ша хо зу ры на кер һәм 
мин си ңа әй тә се сүз ләр не җит кер, – ди де һәм ни-нәрсә әй тер гә икә нен өй рәт те.

4 Ты ку а дан кил гән ха тын, пат ша хо зу ры на ке реп, ба шын тү бән иде дә йө зе бе-
лән җир гә кап лан ды һәм:

– Яр дәм ит ми ңа, пат ша! – ди де.
5 – Нәр сә бор чый си не? – дип со ра ды аңар дан пат ша.
– Мин – тол ха тын, ирем үл де ми нем, – дип җа вап ла ды ха тын. – 6 Си нең ко-

лың ның ике уг лы бар иде. Бер көн шу лай ба су да чак та алар ыз гы шып кит те ләр, һәм 
алар ны ае рыр дай ке ше бул ма ды. Шун нан бер се икен че сен яра лап үтер де. 7 Хә зер 
бө тен кардәш-ыру ми ңа кар шы кү тә рел де. «Үзе нең ту га ны на кул кү тәр гән ка тыйль не 
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без гә бир, ту га ны ның җа нын кый ган өчен, без дә аның ба шы на җи тә без! Нә се лен 
ко ры та быз аның!» – ди алар. Әгәр аны үтер сә ләр, ми нем соң гы өмет чат кы сы сү-
нә чәк – җир йө зен дә ирем нең исе ме дә, дә ва мы да кал ма я чак.

8 – Бар, ты ныч лап өе ңә кайт, си нең хак та бо е ры гым ны би рер мен, – ди де аңа пат ша.
9 Әм ма Ты ку а дан кил гән ха тын аңа:
– Пат ша әфән дем, га еп ми нем ба шы ма һәм атам гаи лә се нә төш сен; пат ша үзе 

дә, аның тә хе те дә га еп сез дер, – ди де.
10 – Си ңа кар шы чы га кал са лар, алар ны ми нем яны ма алып кил – бү тән бор чы-

мас лар си не, – ди де пат ша.
11 Ха тын исә сү зен дә вам ит те:
– Алай са, пат ша, кан өчен үч алыр га һәм уг лым ның го ме рен өзәр гә юл куй мас ка 

Раб бы Ал лаң исе ме бе лән ант ит.
– Раб бы Үзе ша һит тыр: уг лың ның ба шын нан сы ңар чәч бөр те ге дә төш мәс! – 

ди де пат ша.
12 – Пат ша әфән де мә та гын бер сүз әй тер гә рөх сәт ит сәң иде, – ди де ха тын.
– Әй теп ка ра, – дип җа вап ла ды пат ша.
13 – Шу лай икән, ни өчен син Ал ла һы хал кы на кар шы эш итә сең? – ди де ха-

тын. – Пат ша үзе нең сүз лә ре бе лән үзе нә хө кем чы га ра, чөн ки ул сөр ген дә ге уг лы на 
кай тыр га рөх сәт бир ми. 14 Җир өс те нә тү гел гән су ны ки ре җы еп алып бул ма ган 
ке бек, дөнья куй ган ке ше гә дә ка бат җан өрү мөм кин тү гел. Ал ла һы бе рәү нең дә 
җа нын ха рап итәр гә те лә ми, чит кә ти бә рел гән ке ше Мин нән чит лә шә күр мә сен, 
дип бор чы ла. 15 Шу ңа кү рә мин, әле ге сүз лә рем не әфән дем пат ша га җит ке рер гә 
ни ят ләп, аның хо зу ры на кил дем, чөн ки хал кым ми не кур ку га сал ды. «Пат ша бе-
лән сөй лә шеп ка рыйм әле, бәл ки, ко лы куш кан ча эш ләр, 16 го зе рем не тың лап бе-
те рер һәм, Ал ла һы та ра фын нан без гә тә га ен лән гән мал-мөлкәткә кы зы гып, ми не 
вә уг лым ны юк итәр гә ни ят лә гән адәм нәр ку лын нан кот ка рыр», – дип уй ла дым. 
17 Әфән дем пат ша ның сүз лә рен нән соң кү ңе лем нән мин, җа ны ма ты ныч лык иңәр, 
ди гән идем, чөн ки әфән дем пат ша, Ал ла һы ның сфә реш тә се сы ман, яман ны ях-
шы дан ае ра бе лә. Раб бы Ал лаң һәр чак юл да шың бул сын!

18 Шун да пат ша:
– Ми нем со ра вы ма яшер ми чә җа вап бир, – ди де.
– Сөй лә, әфән дем пат ша, – ди де ха тын.
19-20 – Йо ав ку лы уй на мый мы мон да? Бу сүз ләр не си ңа ул сөй ләр гә куш ты мы? – 

дип со ра ды пат ша.
– Үзең исән-имин бул ган ке бек, сүз лә рең хак тыр, әфән дем пат ша дан уң га да, 

сул га да ка е рыр га мөм кин тү гел – ко лың Йо ав әме ре бу; шу шы хәл не ях шыр тыр 
өчен, әле ге сүз ләр не ул әй тер гә куш ты. Әм ма әфән дем, Ал ла һы фә реш тә се сы ман, 
зи рәк акыл лы дыр: җир йө зен дә ни-нәрсә кы лын га ны аңа мәгъ лүм дер.

21 Шун нан Да выт пат ша Йо ав ка:
– Мин ба ры сын да син те лә гән чә эш ләр мен – уг лым Аб ша лум ны кай тар, – ди де.
22 Йо ав ба шын иде, йө зе бе лән җир гә кап ла нып, пат ша га мак тау сүз лә ре әйт те:
– Әфән дем пат ша ның мин ко лы ңа ях шы мө нә сә бәт тә икә не мәгъ лүм бул ды 

бү ген, чөн ки пат ша үзе нең ко лы те лә гән чә эш лә де.
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23 Шун нан Йо ав, Гәшүр та ра фы на юл алып, Аб ша лум ны Ие ру са лим гә алып 
кайт ты. 24 Әм ма пат ша «Аб ша лум үз йор ты на кай т сын, ми нем йө зе мә бак ма сын!» 
ди гән әмер бир де, һәм Аб ша лум үз йор ты на әй лә неп кайт ты – аңа пат ша хо зу ры на 
ке рер гә рөх сәт бул ма ды.

АбшалумныңДавытбеләнтатулашуы
25 Бө тен Ис ра ил җи рен дә Аб ша лум ке бек күр кәм, мә хәб бәт ле, баш тү бә сен нән 

алып аяк та ба ны на ка дәр гәүдә-сынында һич бер ким че лек сез ир-ат за ты бул мый. 
26 Чә че җи теп, аның авыр лы гы гәү дә сен ба са баш ла гач, Аб ша лум, ел га бер тап кыр 
чә чен ал ды рып, аны үл чи иде – чә че нең авыр лы гы пат ша үл чә ве бе лән ике йөз 
шә кыл га* җи тә иде. 27 Аб ша лум ның өч уг лы һәм Та мар ат лы бер кы зы бу лып, әле ге 
кыз күз явын алыр лык чи бәр иде.

28 Шул рә веш ле, пат ша бе лән күрешми-очрашмыйча, Аб ша лум Ие ру са лим дә ике 
ел го мер ки чер де. 29 Бер көн Аб ша лум, пат ша хо зу ры на йо мыш бе лән җи бә рер гә 
ни ят ләп, Йо ав ны ча кыр тып ал мак чы бул ды, әм ма те ге се аның яны на ки лер гә те-
лә мә де. Шун нан ул Йо ав ны икен че кат ча кырт ты, лә кин Йо ав ки лү дән та гын баш 
тарт ты. 30 Шун нан Аб ша лум үзе нең хез мәт че лә ре нә:

– Ми нем ба су бе лән янә шә Йо ав ның ар па ки шәр ле ген кү рә сез ме? Ба рып ут 
төр те гез шу ңа, – дип бо ер ды, һәм Аб ша лум ның хез мәт че лә ре әле ге ки шәр лек кә ут 
сал ды лар. 31 Шун нан соң Йо ав, куз га лып, Аб ша лум ның өе нә кил де һәм аңар дан:

– Ни өчен си нең хез мәт че лә рең ми нем ки шәр лек кә ут сал ды? – дип со ра ды.
32 Аб ша лум исә Йо ав ка бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Си не ча кыр тып, мин ке ше җи бәр дем, си нең ар кы лы пат ша дан: «Ни гә дип мин 

Гәшүрдән кайт тым икән? – дип бе леш мәк че идем. – Шун да гы на кал сам, ях шы-
рак бу лыр иде». Пат ша бе лән кү ре шә сем ки лә ми нем. Әгәр ин де га еп ле икән мен, 
үтер сен ул ми не!

33 Шун нан Йо ав, пат ша яны на ба рып, әле ге сүз ләр не аңа җит кер де, һәм Аб ша-
лум ны пат ша үзе нә ча кыр тып ал ды. Аб ша лум, пат ша хо зу ры на ки леп, йө зе бе лән 
җир гә кап лан ды; һәм пат ша аны үп те.

Абшалумныңфетнәоештыруы

15 1 Шун нан Аб ша лум үзе нә ар ба лар, ат лар һәм ар ба ал дын нан ча бып ба ру чы 
ил ле ир-егет бул дыр ды. 2 Ул, таң нан то рып, шә һәр кап ка сы яны на чы гып 

ба сар иде дә, дәгъ ва бе лән пат ша хө ке ме нә ки лү че не үз яны на ча кы рып ки те реп, 
аның кай сы шә һәр дән бу лу ын со ра шыр иде. Йо мыш бе лән ки лү че: «Си нең ко лың 
Ис ра ил нең фә лән ыру гын нан», – дип җа вап кай тар ган нан соң, 3-4 Аб ша лум аңа:

– Си нең дәгъ ва ла рың урын лы, хак тыр, әм ма пат ша хо зу рын да си нең сүз лә ре-
ңә ко лак са лыр дай ке ше та был мас, – ди яр иде һәм, – И-и, әгәр дә шу шы җир нең 
хө кем че се итеп ми не куй са лар мы?! Нин ди ге нә бә хәс яи сә дәгъ ва бе лән кил сә ләр 
дә, һәр бер ке ше не ка бул итеп, га дел хө кем чы га рыр идем, – дип өс тәр иде.

* 14:26 Шәкыл– 10 гр. 
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5 Бе рәр се шун да аның кар шы на ки леп баш ия кал са, Аб ша лум, кул ла рын су зып, 
аны ко чак лап үбәр иде. 6 Пат ша хө ке ме нә ки лү че һәр ке ше бе лән Аб ша лум үзен 
шу лай тот ты, шул рә веш ле, ул әк рен ләп Ис ра ил хал кы ның кү ңе лен яу лый бар ды. 
7 Дүрт ел үт кәч, Аб ша лум Да выт ка бо лай ди де:

– Раб бы ал дын да әй т кән нә зе рем не үтәр гә мин Хеб рун га ба рам. 8 Мин, си нең 
ко лың, Арам җи рен дә ге Гәшүр тө бә ген дә яшә гән чак та, Раб бы ку шып Ие ру са-
лим гә әй лә неп кай та ал сам, Раб бы га кор бан ки те рер идем, дип нә зер әй т кән идем.

9 – Юлың имин бул сын, – ди де аңа пат ша, һәм Аб ша лум Хеб рун га юл ал ды.
10 Шун нан Аб ша лум «Быр гы та вы шын ише тү гә: „Аб ша лум Хеб рун да тә хет кә 

утыр ды!“ – дип игъ лан ите гез!» ди гән хә бәр не җит ке рү өчен, Ис ра ил җи рен дә 
яшәү че бар лык ыруг лар га үзе нең шым чы ла рын җи бәр де.

11 Аб ша лум үзе бе лән бер гә Ие ру са лим нән ике йөз ке ше ияр теп алып кит те. Алар 
эш нең нәр сә дә икә нен бел ми чә, их лас кү ңел дән аның ча кы ру ын ка бул ит те ләр. 
12 Кор бан ча лу йо ла сын баш кар ган чак та, Аб ша лум Ги ло шә һә рен дә яшәү че Да выт 
ки ңәш че се Ахи то фел ны ча кыр тып ки терт те. Шул рә веш ле, Аб ша лум оеш тыр ган 
фет нә көчәя-киңәя ба рып, Аб ша лум ти рә се нә ха лык һа ман агы ла, туп ла на тор ды.

ДавытныңИерусалимнәнкачуы
13 Бер көн Да выт яны на хә бәр че ки леп:
– Ис ра и ли ләр нең кү ңе ле Аб ша лум ягы на авыш ты, – ди де.
14 Шун нан Да выт үз хо зу рын да, Ие ру са лим дә бул ган бар лык хез мәт че лә ре нә:
– Куз га лы гыз, без гә ка чар га ки рәк! Югый сә Аб ша лум нан ко ты лу бул ма я чак; 

ха лык ны кы лыч тан уз ды рып шә һәр не җи мер мә сен өчен, без гә ашы гыр га ки рәк.
15 – Әфән де без пат ша ни чек хәл кыл са, шу лай эш ләр без, без – си нең кол ла-

рың, – ди де аңа хез мәт че лә ре.
16 Пат ша үзе, йорт та бул ган бар ха лык аның ар тын нан җә я ү ләп юл га чык ты. Үзе-

нең ун кә ни зә ген пат ша йорт ны ка рап то рыр га кал дыр ды. 17 Пат ша һәм аңа ияр гән 
ха лык җә я ү ләп юл га куз гал ды; Бә йт-Мерхак яны на җит кәч, бер мәл гә тук тап кал-
ды лар. 18 Шун да пат ша янын нан аның бө тен хез мәт че лә ре, ан на ры җан сак чы ла ры 
үт те, алар ар тын нан пат ша бе лән бер гә Гәт шә һә рен нән кү чеп кил гән ал ты йөз ләп 
гәт ле уз ды. 19 Шул чак пат ша гәт ле Ит тай га:

– Ниш ләп син без нең бе лән ба ра сың? Ки ре бо рыл, те ге пат ша бе лән кал; син үз 
җи рең нән сө рел гән ке ше лә ба са. 20 Ки чә ге нә син үзең би ре гә кил дең, ә бү ген си не 
үзем бе лән алып ки тим ме? Кая бар га ным ны әле гә үзем дә бел мим; ки ре әй лә неп 
кайт, үзең бе лән ир ту ган на рың ны да алып кит; мәр хә мәт вә туг ры лык си нең юл-
да шың бул сын! – ди де.

21 Пат ша га җа вап итеп Ит тай:
– Раб бы да, әфән дем пат ша да – ша һит: го ме рем бе лән хуш ла шыр га ту ры кил сә 

дә, әфән дем пат ша бар ган урын га аның ко лы да ба рыр! – ди де.
22 – Алай са, ми нем бе лән кит тек, – ди де Да выт Ит тай га.
Шун нан гәт ле Ит тай, аның бар лык ке ше лә ре һәм алар ның ба ла ла ры – бө те не се 

бер гә юл га куз гал ды. 23 Пат ша ке ше лә ре уз ган ва кыт та, бө тен ил зар елап кал ды. Пат-
ша һәм аның юл даш ла ры Кыд рун таш кы нын үт те ләр, ан на ры чүл гә та ба юл тот ты лар. 
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24 Са дыйк һәм аның бе лән бер гә бө тен ле ви ләр Ал ла һы ның сан ды гын кү тә реп бар ды-
лар. Алар сан дык ны куй ган нан соң, Абъ я тар, бар ха лык шә һәр дән чы гып бет кән че, 
кал ку лык өс тен дә кор бан нар ки те рә тор ды. 25 Шун да Са дыйк ка пат ша бо лай ди де:

– Ал ла һы сан ды гын шә һәр гә ки ре ил теп куй. Раб бы мин нән ра зый бул са, Ул 
ми не би ре гә ки ре кай та рыр, һәм мин сан дык ны да, Аның йор тын да кү рер мен. 
26 Әгәр ин де Ул: «Мин син нән ра зый тү гел», – дип әй тә икән, ди мәк, ба ры сы да 
Аның их ты я рын да: ми нем бе лән ни те лә сә, шу ны кыл сын.

27 Ру ха ни Са дыйк ка пат ша та гын бо лай ди де:
– Ка ра аны, исән-имин шә һәр гә әй лә неп кайт; үзең бе лән уг лың Ахи ма гас ны 

һәм Абъ я тар уг лы Йо на тан ны ал, угыл ла ры гыз ның ике се дә сез нең бе лән бул сын. 
28 Сез дән ми ңа хә бәр ки леп җит кән не чүл дә ге үзән лек тә кө тәр мен.

29 Са дыйк бе лән Абъ я тар Ал ла һы сан ды гын Ие ру са лим гә алып кай тып ур наш-
тыр ды лар һәм үз лә ре дә шун да кал ды лар. 30 Да выт исә Зәй түн та вы на кү тә ре лү ен дә 
бул ды; күз яшь лә ре түгә-түгә ул һа ман ал га бар ды, аның ба шы бөр кәү ле, аяк ла ры 
ялан гач иде; юл даш ла ры ның да ба шы бөр кәл гән бу лып, һәр кай сы зар елап ал га 
ат ла ды. 31 Бер ва кыт Да выт ка:

– Аб ша лум бе лән бер гә Ахи то фел да фет нә че ләр ара сын да, – ди гән хә бәр җит-
кер де ләр.

– И-и Раб бым! – ди де шун да Да выт. – Ахи то фел ның ки ңәш лә ре хуп лан ма сын!
32 Ал ла һы га гый ба дәт кы ла тор ган тау ба шы на кү тә рел гәч, Да выт үзе нең дус-

тын – әр ки Ху шай ны оч рат ты. Аның өс тен дә ге ки ем нә ре ер т ка ла нып, ба шы на 
туф рак си бел гән иде.

33 – Әгәр син ми нем бе лән бар саң, ми ңа мә шә кать ке нә бу лыр сың, – ди де аңа 
Да выт, – 34 ә ме нә шә һәр гә кай тып, Аб ша лум га: «Пат ша, мин – си нең ко лың-
дыр; мо ңар чы атаң ның ко лы бул дым, хә зер исә си нең ко лың», – ди сәң, Ахи то фел 
киңәшләренең га мәл гә ашу ы на юл куй мас сың. 35 Ру ха ни лар Са дыйк бе лән Абъ я тар 
ан да си нең бе лән бу лыр; пат ша йор тын да ишет кән һәр сү зең не алар га сөй ләп бар. 
36 Са дыйк уг лы Ахи ма гас бе лән Абъ я тар уг лы Йо на тан да ата ла ры янын да бу лыр. 
Сез гә ки леп иреш кән һәр хә бәр не алар аша ми ңа җит ке реп то ры гыз.

37 Да выт ның дус ты Ху шай шә һәр гә әй лә неп кай т кан мәл дә, Аб ша лум Ие ру са-
лим гә ке реп ки лә иде.

СибаныңДавыткаризыккитерүе

16 1 Да выт тау ба шын нан бе раз тө шү гә, аның кар шы сы на көт мә гән дә пар 
ишә ге нә ике йөз да нә көл чә, йөз бәй ләм йө зем, йөз бәй ләм ин җир һәм бер 

тур сык шә раб тө я гән Ме пи бо шет хез мәт че се Си ба ки леп чык ты.
2 – Нәр сә гә бо лар? – дип со ра ды пат ша аңар дан.
– Ишәк ләр гә пат ша ат ла нып йө рер, ик мәк һәм җи меш гас кә ри ләр гә ри зык бу лыр, 

шә раб ны исә чүл кич кән дә хә ле кит кән ке ше ләр эчәр, – дип җа вап кай тар ды Си ба.
3 – Си нең әфән дең нең уг лы кая? – дип со ра ды аңар дан пат ша.
– Ие ру са лим дә кал ды ул, «Ме нә хә зер ис ра и ли ләр атам тә хе тен ми ңа кай та рыр-

лар», – дип өмет лә нә, – ди де Си ба.
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4 Шун да пат ша Си ба га:
– Мо ңар чы Ме пи бо шет ны кы са нал ган бө тен мал-мөлкәт си не ке бу лыр, – ди де.
Си ба, ба шын иеп:
– Әфән дем пат ша ки лә чәк тә дә һәр да им мин нән ка нә гать бул са иде, – ди де.

ШымгыйныңДавытныяманлавы
5-6 Да выт пат ша Ба ху рим шә һә ре нә якын ла шып кил гән дә, аның кар шы сы на 

Ша ул га ту ган ти еш ле Ге ра уг лы Шым гый ки леп чык ты да Да выт һәм аның тү рә-
лә ре нең уң вә сул ягын нан ки лү че гас кә ри ләр гә таш ата-ата, яман тел лә неп арт-
ла рын нан ияр де.

7 – Кит би ре дән, кит, ка тыйль, адәм ак ты гы! – дип кыч кы ру ын да бул ды ул. – 
8 Ша ул уры ны на тә хет кә ме неп утыр ган өчен, Ша ул га и лә се нең ка ны өчен Раб бы 
син нән үч ала. Раб бы әнә пат ша лык ны Аб ша лум га, си нең уг лы ңа тап шыр ды. Явыз 
ке ше бул ган га шу шы бә ла гә та ры дың син!

9 Шул чак ны Сә рүя уг лы Әви шәй:
– Ни өчен эт тән ту ган бу нәр сә ми нем әфән дем пат ша ны яман лый?! Ба рып, ба-

шын кы еп тө ше рер гә рөх сә тең не бир, – дип, пат ша га мө рә җә гать ит те.
10 – Сез нең эше гез тү гел бу, Сә рүя угыл ла ры. Әгәр Раб бы аңа Да выт ны яман лар-

га куш кан икән, «Ник син алай эш ли сең?» – дип, аны кем тук та та алыр?! – ди де 
Да выт. 11 Ан на ры Әви шәй гә һәм үзе нең бар лык хез мәт че лә ре нә мө рә җә гать итеп: – 
Әгәр ми нем ор лык тан ту ган уг лым ми нем җан ны кы яр га ни ят ли икән, Бень я мин 
ыру гын нан бул ган әле ге адәм нән нәр сә кө тәр гә ка ла?! – дип өс тә де. – Ти мә гез 
аңа, яман лый бир сен, Раб бы шу лай куш кан дыр. 12 Бәл ки, Раб бы, ми нем бү ген ге 
ким се те лү ем не кү реп, ми ңа Үзе нең фа ти ха сын күн де рер.

13 Шул рә веш ле, Да выт һәм аның ке ше лә ре үз юлын да бул ды, Шым гый исә 
Да выт ягы на таш һәм ту зан ата-ата, яман тел лә неп тау би те буй лап алар га ия реп 
бар ды. 14 Пат ша һәм аның бе лән бул ган бар ха лык, арып-талып Үр дүн бу е на ки леп 
җит кән нән соң, хәл алыр га тук та ды.

АхитофелныңАбшалумгакиңәшбирүе
15 Аб ша лум исә үзе нә ияр гән ис ра и ли ләр бе лән бер гә Ие ру са лим гә аяк бас ты; 

Ахи то фел да аның янә шә сен дә бул ды. 16 Шул ва кыт Да выт ның дус ты әр ки Ху шай, 
Аб ша лум яны на ки леп:

– Яшә сен пат ша! Яшә сен пат ша! – ди де.
17 – Шу шы мы ин де дус ты ңа бул ган туг ры лы гың? Ни өчен син дус тың бе лән 

кит мә дең? – ди де аңа Аб ша лум.
18 – Юк, Раб бы вә шу шы ха лык – бар Ис ра ил сай ла ган ке ше як лы мин. Мин 

би ре дә ка лам, – дип җа вап бир де Ху шай Аб ша лум га. – 19 Да выт уг лы на хез мәт ит-
ми чә, кем гә хез мәт итим мин?! Ата ңа ни чек хез мәт ит кән бул сам, си ңа да шу лай 
ук хез мәт күр сә тер мен.

20 – Ки ңә шең не бир, ниш ләр гә без гә? – дип со ра ды шун да Аб ша лум Ахи то-
фел дан.
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21 – Атаң йорт ны ка рар га кә ни зәк лә рен кал дыр ды, син шу лар бе лән йок ла, – 
дип ки ңәш бир де аңа Ахи то фел, – шул чак ны атаң да си ңа ка ра та нин ди нәф рәт 
уян га нын бө тен Ис ра ил хал кы ише тер, һәм си нең та раф дар ла рың ыша ныч лы яр-
дәм че ңә әй лә нер.

22 Шун нан са рай тү бә се өс тен дә Аб ша лум өчен ча тыр кор ды лар, һәм ул бө тен 
Ис ра ил нең күз ал дын да ата сы ның кә ни зәк лә ре яны на кер де.

23 Ул за ман да Ахи то фел бир гән ки ңәш ләр Ал ла һы дан иң гән үгет-нәсыйхәт ке бек 
са на лып, аның һәр ки ңә ше Да выт өчен дә, Аб ша лум өчен дә га ять әһә ми ят ле иде.

АхитофелкорганниятләрнеңХушайтарафыннанҗимерелүе

17 1 Шу лай бер көн Аб ша лум га мө рә җә гать итеп Ахи то фел:
– Ун и ке мең ке ше сай лап алып, бү ген төн лә Да выт ар тын нан куа чы гар га 

рөх сәт ит, – ди де. – 2 Мин аның арган-талган, их ты я ры сын ган ва кы тын ту ры ки-
те реп һө җүм итәр мен дә кур ку га са лыр мын, һәм аның бе лән бул ган ке ше ләр кай сы 
кая та ра лы шып бет кәч, пат ша ны үте рер мен. 3 Шул рә веш ле мин әле ге ке ше ләр нең 
ба ры сын си нең кул ас ты на тап шы рыр мын. Син үте рер гә те лә гән ке ше ва фат бул-
гач, бө тен ха лык ты ныч лык та ка лыр.

4 Бу ни ят Аб ша лум ның үзе нә дә, Ис ра ил өл кән нә ре нең дә кү ңе ле нә хуш кил де. 
5 Лә кин Аб ша лум:

– Әр ки Ху шай ны ча кы ры гыз, тың лап ка рыйк, ул ни әй тер икән, – ди де.
6 Ху шай аның хо зу ры на кил де, һәм Аб ша лум Ху шай га бо лай ди де:
– Ахи то фел ме нә бо лай ди; ул куш кан ны эш лик ме? Әгәр аның ча эш лә мә сәк, 

син нин ди ки ңәш би рер сең?
7 – Ахи то фел ның ки ңә ше бу юлы бик шәп ләр дән тү гел, – ди де Ху шай Аб ша лум га 

8 һәм сү зен дә вам ит те: – Син атаң ны да, аның ке ше лә рен дә ях шы бе лә сең: алар 
кыю вә ба ла сын нан ае рыл ган ана аю сы ман яман ачу лы. Мо ңар дан тыш, си нең 
атаң – тәҗ ри бә ле су гыш чы: төн ку нар га ул үзе нең ке ше лә ре бе лән кал мас. 9 Хә зер 
ул, мө га ен, бе рәр мә га рә гә яи сә баш ка бер урын га ке реп яше рен гән дер. Әгәр атаң 
бе рен че бу лып си нең ке ше лә ре ңә һө җүм ит сә, ха лык бу хак та ише теп: «Аб ша лум 
як лы ке ше ләр җи ңел гән икән», – ди яр. 10 Ул ча гын да арыс лан йө рәк ле ба тыр су-
гыш чы лар да тө шен ке лек кә би ре лер, чөн ки атаң ның да, аның гас кә ри лә ре нең дә 
нин ди гай рәт ле су гыш чы лар бу луы бө тен Ис ра ил гә мәгъ лүм дер. 11 Шу ңа кү рә 
мин нән си ңа ки ңәш шул: Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр бө тен Ис ра ил си нең 
яны ңа җы ел сын; ха лык диң гез ярын да гы ком бөр те ге сы ман күп бу лыр, һәм алар-
ны кө рәш кә син үзең алып ба рыр сың. 12 Әнә шул ча гын да без Да выт ка кар шы яу га 
кү тә ре лер без һәм, ул кай да бу лу га ка ра мас тан, җир не то таш то ма лап ал ган чык 
сы ман аның өс те нә ябы ры лыр быз – ул үзе дә, аның бе лән бул ган ке ше ләр нең дә 
берсе-бер исән кал мас. 13 Әгәр ин де ул кай сы да бул са шә һәр гә ке реп ка чар га уй ла-
са, бө тен Ис ра ил шул шә һәр яны на ар кан на рын алып ки леп, әле ге шә һәр не ел га га 
сөй рәп тө ше рер без, аңар дан бер ге нә таш әсә рен дә кал дыр ма быз.

14 Аб ша лум һәм бө тен ис ра и ли ләр әр ки Ху шай ның ки ңә шен Ахи то фел бир гән 
ки ңәш тән ях шы рак дип тап ты лар. Шул рә веш ле, Раб бы, Аб ша лум ны бә ла гә са лыр 
өчен, Ахи то фел бир гән ях шы ки ңәш не ка бул ит тер мә де.
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Давытның,кисәтүалып,Үрдүннекичүе
15 Ан на ры Ху шай:
– Аб ша лум га һәм Ис ра ил өл кән нә ре нә Ахи то фел бо лай дип ки ңәш ит кән иде, 

мин исә ме нә мон дый ки ңәш бир дем, – дип, ру ха ни лар Са дыйк бе лән Абъ я тар га 
хә бәр җит кер де. – 16 Ә хә зер, – дип өс тә де ул, – тиз рәк Да выт яны на ке ше җи бә-
ре гез һәм аңар га: «Бү ген төн ку нар га ки чү янын да чүл дә кал ма, ни чек ке нә бул са 
да ел га аръ я гы на чы гар га ка ра, югый сә үзең дә, яның да гы бар ха лык та һә лак бу-
лыр га мөм кин», – дип әй те гез.

17 Ру ха ни угыл ла ры Йо на тан бе лән Ахи ма гас, Ро гел ине ше янын да тук тап, хә-
бәр кө теп кал ды лар, чөн ки алар га шә һәр дә күз гә ча лы ныр га яра мый иде. Хез мәт че 
ха тын хә бәр ки тер гәч, алар Да выт пат ша ны ки сә тер гә ти еш иде ләр. 18 Лә кин бер 
үс мер, алар ны кү реп ка лып, Аб ша лум га җит кер де; әм ма егет ләр ка чып өл гер де-
ләр һәм, Ба ху рим га ки леп, бер ке ше нең ише гал дын да кое га тө шеп яше рен де ләр. 
19 Әле ге ке ше нең ха ты ны, чит тән ка ра ган да бер ни си зел мәс лек итеп, кое авы зы на 
җәй мә чы га рып җәй де дә җәй мә өс те нә аш лык та рат ты. 20 Аб ша лум хез мәт че лә ре, 
әле ге ха тын яны на өй гә ке реп:

– Ахи ма гас бе лән Йо на тан кай да? – дип со ра ды лар.
Ха тын алар га:
– Ки чү аша ел га аръ я гы на чы гып кит те ләр, – дип җа вап кай тар ды.
Аб ша лум хез мәт че лә ре әле ге егет ләр не эзләп-эзләп тә та ба ал ма гач, Ие ру са-

лим гә әй лә неп кайт ты лар. 21 Алар ки тү гә, егет ләр, кое дан чы гып, Да выт пат ша ны 
ки сә тер гә ашык ты лар.

– Тиз рәк ел га аръ я гы на чы гы гыз, чөн ки Ахи то фел сез нең хак та шундый-шундый 
ки ңәш ләр бир де, – ди де алар пат ша га.

22 Да выт һәм аның янын да гы ке ше ләр тиз ге нә җы ен ды лар да, Үр дүн не ки чеп, 
ел га аръ я гы на чык ты лар – таң га ка дәр һәм мә се те ге як ка чы гып бет кән иде ин де. 
23 Ахи то фел исә, аның ки ңә ше нә ко лак сал мау ла рын кү реп, ишә ге нә ат лан ды да 
үз шә һә ре нә та ба юл ал ды. Кай тып җит кәч, гаи лә се нә ва сы я тен кал дыр ды һәм үз-
үзенә кул сал ды – асы лы нып үл де. Аны ата-бабалары төр бә сен дә гүр гә иң дер де ләр.

24 Да выт Ма ха на им шә һә ре нә ки леп җит кән дә, Аб ша лум ис ра и ли ләр бе лән Үр-
дүн не ки чеп чык кан иде. 25 Гас кәр баш лы гы итеп Йо ав уры ны на Аб ша лум Амес-
сай ны куй ды. (Амес сай из ре гыл лы Ит ра ның уг лы иде. Амес сай ның әни се исә 
На хаш кы зы Аби гәйль бу лып, Аби гәйль үзе Сә рү я нең кыз ту га ны иде. Ә Сә рүя 
Йо ав ның әни седер.) 26 Аб ша лум җи тәк че ле ген дә ис ра и ли ләр Ги лы гад җи рен дә 
ча тыр ла рын кор ды лар.

27 Да выт Маханаимгә ки леп җи тү гә, ам мо ни ләр баш ка ла сы Ра баһ та яшәү че 
На хаш уг лы Шо би, ло-дебарлы Ам ми ил уг лы Ма кир һәм Ги лы гад тө бә ген дә ге 
Ро ге лим нән Бар зил лай 28 Да выт ка һәм аның ке ше лә ре нә урын-җир, савыт-саба, 
бал чык чүл мәк ләр, бо дай, ар па, он, та ры яр ма сы, но гыт бор ча гы, яс мык, 29 бал, 
эрем чек, са рык лар, сы ер сө тен нән сыр алып кил де ләр.

– Ха лык ачык кан һәм тал чык кан дыр, чүл ки чеп эчә се лә ре дә кил гән дер, – ди-
де алар.
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ДавытсугышчыларыныңАбшалумгаскәренҗиңүе

18 1 Үзе бе лән кил гән ке ше ләр не бер кат күз дән ки чер гән нән соң, Да выт алар 
өс тен нән мең баш ла ры вә йөз баш ла ры бил ге лә де дә, 2 ха лык ны өч өлеш кә 

бү леп, аның бер өле шен Йо ав, икен че өле шен Йо ав ның кар дә ше Сә рүя уг лы Әвишә й, 
өчен че өле шен гәт ле Ит тай җи тәк че ле ген дә яу га оза тып җи бәр де.

– Мин дә сез нең бе лән ба рам, – ди де пат ша үзе нең ке ше лә ре нә.
3 Әм ма ияр чен нә ре:
– Юк, син без нең бе лән ба рыр га ти еш тү гел, – дип, аңа кар шы төш те ләр. – Әгәр 

без кур кып ка ча баш ла сак, мо ңа игъ ти бар итү че бул мас; яр ты быз үлеп кал са, шу лай 
ук әһә ми ят бир мәс ләр; ә син бе рү зең без нең ун ме ңе без гә то ра сың; шу лай бул гач, 
шә һәр дә ка лып, без гә яр дәм ит сәң, ях шы рак бу лыр.

4 – Сез ни чек ки рәк тап са гыз, шу лай эш ләр мен, – дип җа вап бир де пат ша.
Шун нан пат ша шә һәр кап ка сы яны на ба рып бас ты, ха лык исә йөз ләп һәм ме-

ңәр ләп кап ка дан чы га тор ды. 5 Йо ав ка, Әвишәй гә  һәм Ит тай га:
– Ми нем хак ка Аб ша лум га зы ян ки тер мә гез! – дип әмер бир де Да выт пат ша, 

һәм пат ша ның Аб ша лум ха кын да гас кәр баш лык ла ры на бир гән шу шы бо е ры гын 
су гыш чы лар ише теп тор ды.

6 Да выт ның су гыш чы ла ры кыр га, Аб ша лум як лы ис ра и ли ләр гә кар шы чык ты, 
һәм Эф ра им ур ма нын да алар ара сын да су гыш баш лан ды. 7 Ул көн не кө рәш аяу сыз 
бул ды: су гыш кы рын да егер ме мең ке ше ятып кал ды; Да выт су гыш чы ла ры ис ра и-
ли ләр не тар-мар ки тер де. 8 Кө рәш бө тен әйләнә-тирәгә җә ел де; ул көн не кы лыч ка 
ка ра ган да ке ше ләр не күб рәк ур ман һә лак ит те.

9 Алыш бар ган бер мә лдә , Аб ша лум Да выт ның су гыш чы ла ры бе лән оч раш ты: 
Аб ша лум ка чы ры на ат ла нып ба ра иде, шул чак ка чыр җә е леп үс кән зур бер имән 
ябал да шы ас ты на ча бып кер де дә, Аб ша лум, чә че бе лән имән бо так ла ры ара сын да 
бу та лып, күк бе лән җир ара сын да асы лы нып кал ды, ат лан ган ка чы ры исә ки теп 
бар ды; 10 су гыш чы лар ның бер се, мо ны кү реп алып:

– Аб ша лум имән дә асы лы нып то ра, – дип, Йо ав ка ки леп әйт те.
11 – Аб ша лум ны кү рә то рып, ни өчен син аның җа нын кый ма дың? Мо ның өчен 

мин си ңа ун шә кыл кө меш бе лән су гыш чы лар ка е шы би рер идем, – ди де Йо ав 
әле ге хә бәр не ки те рү че гә.

12 – Ку лы ма мең шә кыл кө меш тот тыр са гыз да, пат ша уг лы на кул кү тәр мәс идем, 
чөн ки пат ша ның си ңа һәм Әви шәй бе лән Ит тай га: «Ми нем хак ка Аб ша лум га зы ян 
ки тер мә гез», – дип әмер бир гә нен мин үз ко ла гым бе лән ише теп тор дым. 13 Тор мы-
шым ны кур кы ныч ас ты на ку еп баш ка ча эш лә гән бул сам, бу хак та ба ры бер пат ша га 
мәгъ лүм бу лыр иде; син исә чит тә ка лыр идең, – дип җа вап кай тар ды те ге.

14 Шун да Йо ав:
– Си нең бе лән ва кыт уз дыр ган чы! – дип, кыс ка сап лы өч сөң ге алып ки теп бар-

ды да әле һа ман имән дә асы лы нып тор ган Аб ша лум ның йө рә ге нә ка да ды.
15 Йо ав ның ко рал йөр тү че ун су гыш чы сы исә Аб ша лум ны чол гап алып җа нын 

кый ды. 16 Шун нан Йо ав, быр гы сын уй на тып, ис ра и ли ләр ар тын нан куа чык кан 
су гыш чы лар ны тук тат ты. 17 Йо ав су гыш чы ла ры, Аб ша лум ның мә е тен ур ман да гы 
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ти рән чо кыр га таш лап, өс те нә би ек итеп таш өй де ләр. Шун нан ис ра и ли ләр өй лә-
ре нә та ра лыш ты.

18 «Бу дөнь я да исе мем не хә те рен дә сак лар дай уг лым юк» дип, Аб ша лум әле үзе 
исән чак та ук Пат ша лар үзә нен дә һәй кәл куй ды рып, аны үз исе ме бе лән ата ган 
бу ла. Әле ге һәй кәл бү ген ге көн дә дә һа ман шу лай «Аб ша лум һәй кә ле» дип ата ла.

АбшалумныңвафатытурындаДавытныңхәбәралуы
19 Са дыйк уг лы Ахи ма гас шун да Йо ав ка:
– Бәл ки, мин йө ге рим, Раб бы си не дош ман на рың нан кот кар ды, дип пат ша га 

хә бәр итим? – ди де.
20 Әм ма Йо ав:
– Юк, син бү ген тү гел, баш ка бер көн не хә бәр итәр сең, чөн ки пат ша ның уг лы 

ва фат тыр, – дип, аңа кар шы кил де 21 һәм хә бә ши бер хез мәт че се нә: – Бар, күр гән-
нә рең не пат ша га җит кер! – ди де.

Шун нан те ге, Йо ав ка баш иеп, Да выт пат ша яны на ашык ты. 22 Лә кин Са дыйк 
уг лы Ахи ма гас үзе не кен сөй лә вен дә бул ды:

– Ни бул са – шул, мин дә те ге хә бә ши адәм ар тын нан йө ге рәм, – ди де ул 
Йо ав ка.

– Ник син аның ар тын нан йө гер мәк че бу ла сың, уг лым? Хә бә рең өчен си ңа әҗе ре 
бул мас, – дип җа вап кай тар ды Йо ав.

23 – Бул ма сын, лә кин мин ба ры бер йө ге рәм, – дип үз сүз лән де Ахи ма гас.
– Ярый, йө гер алай са, – ди де аңа Йо ав.
Ахи ма гас, Үр дүн үзә нен нән ту ры га йө ге реп, хә бә ши адәм нән ал да рак ки леп 

җит те. 24 Да выт ның эч ке һәм тыш кы кап ка ара сын да утыр ган ча гы иде. Шә һәр 
ди ва ры на кү тә ре леп, кап ка тү бә се нә ки леп бас кан сак чы шә һәр гә та ба йө ге рү че 
бер ке ше не кү реп ал ды 25 һәм бу хак та пат ша га хә бәр ит те.

– Бер ге нә ке ше бул гач, ди мәк, ул хә бәр алып ки лә, – ди де пат ша.
Хә бәр бе лән ки лү че һа ман якы ная бир де. 26 Ан на ры юга ры да ба сып тор ган сак-

чы, йө ге рү че икен че ке ше не кү реп алып:
– Әнә, та гын бер ке ше йө ге рә, – дип, кап ка ка ра выл чы сы на кыч кыр ды.
– Мо ны сы да хә бәр бе лән ки лә, – ди де пат ша.
27 – Бе рен че се нең йөреш-торышлары Са дыйк уг лы Ахи ма гас ны кы на ох ша ган, – 

ди де сак чы.
– Әй бәт ке ше ул, ях шы хә бәр бе лән ки лә дер, – ди де пат ша.
28 – Ты ныч лык! – дип кыч кыр ды пат ша га Ахи ма гас һәм аның кар шы на ки леп 

җир гә ка дәр ба шын иде. – Әфән дем пат ша га кул кү тә рү че ке ше ләр не тар-мар ки-
тер гән Раб бы Ал ла ңа мактау-шөкерләр яу сын!

29 – Аб ша лум исән-иминдер бит? – дип со ра ды аңар дан пат ша.
– Пат ша ко лы Йо ав ми не би ре гә озат кан да, ба ры сы да зур бор чу да иде, тик ан да 

нәр сә бул га ны ми ңа мәгъ лүм тү гел, – ди де Ахи ма гас.
30 – Чит кә рәк ки теп, ме нә шу шын да кө теп тор әле, – ди де аңа пат ша.
Ахи ма гас чит кә рәк ки теп бас ты.
31 Бе раз дан те ге хә бә ши адәм ки леп җит те.
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– Әфән дем пат ша га сө е неч ле хә бәр алып кил дем! – ди де ул. – Си ңа кар шы баш 
кү тәр гән ке ше ләр нең һәм мә сен Раб бы бү ген җә за га тарт ты.

32 – Аб ша лум исән-иминме? – дип со ра ды пат ша.
– Ан дый яз мыш ны әфән дем пат ша ның дош ман на ры на һәм си ңа кар шы хәйлә-

мәкер ко ру чы лар га те ләр идем мин.
33 Бу хә бәр дән пат ша ко е лып төш те. Ан на ры:
– Аб ша лум уг лым! И-и уг лым, уг лым, и-и Аб ша лум! Си нең уры ны ңа мин ге нә 

үл гән бул сам чы, Аб ша лум уг лым, и-и уг лым! – дип такмаклый-такмаклый, кап ка 
өс тен дә ге бүл мә гә ке реп, ачы күз яшь лә ре түк те.

АбшалумхакындаДавытныңкүзяшетүгүе

19 1 Шун нан соң Йо ав ка: «Аб ша лум ха кын да пат ша кай нар күз яшь лә ре коя», – 
дип ки леп әйт те ләр, һәм 2 шул көн дә ге җи ңү бө тен гас кә ри ләр өчен авыр 

кай гы га әй лән де, чөн ки уг лын югал т кан пат ша ның чик сез хәс рәт лә нүе ту рын да 
ишет те ләр. 3 Су гыш чы лар, яу кы рын таш лап кач кан ке ше сы ман, ты ныч кы на, 
шау ла мас ка ты ры шып, шә һәр гә әй лә неп кайт ты лар. 4 Пат ша исә ку лы бе лән йө-
зен кап ла ган ки леш:

– Аб ша лум уг лым! И-и уг лым, уг лым, и-и Аб ша лум! – дип такмаклый-такмклый, 
иң рәп елый бир де.

5 Йо ав, пат ша өе нә ки леп, Да выт ка:
– Си нең го ме рең не, угыл-кызларың го ме рен, ха тын на рың вә кә ни зәк лә рең го-

ме рен сак лап кал ган су гыш чы ла рың ны мыс кыл ит тең син бү ген, – ди де. – 6 Си не 
дош ман кү рү че ләр не син яра та сың, си не ярат кан ке ше ләр не исә дош ман кү рә сең; 
си нең өчен гас кәр баш ла ры да, су гыш чы лар да бер ни гә тор мый икән. Мин бү ген 
шу ны бел дем: Аб ша лум исән ка лып, без ба ры быз үлеп бет сәк, си нең өчен, мө га ен, 
ях шы рак бу лыр иде. 7 Кыс ка сы, уры ның нан куз гал да, чы гып, су гыш чы ла рың ның 
кә е фен кү тәр. Раб бы бе лән ант итеп әй тәм: әгәр хал кың яны на чык ма саң, бү ген ге 
төн нән си нең яның да бер ке ше кал мас, ә мо ны сы ин де яшь лек ел ла рың нан алып 
бү ген ге көн гә ка дәр син ки чер гән бәла-казаларның иң зу ры сы бу лыр.

8 Шун нан пат ша, уры нын нан куз га лып, кап ка яны на чы гып утыр ды. Бу хак та 
ха лык ка җит кер де ләр, һәм бар ха лык пат ша кар шы на ки леп бас ты.

Давытныңәйләнепкайтуыөченәзерлеккүрү

Бу ва кыт ны ин де Аб ша лум як лы ис ра и ли ләр нең һәр кай сы өе нә та ра лыш кан 
бу лып, 9 һәр бер Ис ра ил ыру гын да кай нар бә хәс ба ра иде:

– Пат ша без не, дош ман ку лын нан йо лып алып, пе леш ти ләр дән азат ит те, ә хә зер 
Аб ша лум нан кур кып, үз җи рен нән ка чар га мәҗ бүр бул ды. 10 Ба шы на май сөр теп, 
без сай лап куй ган Аб ша лум пат ша су гыш та ятып кал ды; шу лай бул гач, ни өчен 
соң әле без ка бат үз пат ша быз ны кай тар мый быз?!

11 Шун нан Да выт пат ша ру ха ни лар Са дыйк бе лән Абъ я тар га бо лай дип әй тер гә 
куш ты:

– Яһү дә өл кән нә ре нә шу ны җит ке ре гез: «Бө тен Ис ра ил җи рен дә пат ша ны ка бат үз 
уры ны на кай та ру ха кын да сүз чык кач, ник әле сез пат ша ны үз йор ты на кайтарыр га 
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ашык мый сыз? 12 Сез – ми нем ту ган на рым, ка ным вә тә нем дер. Шу лай бул гач, ни 
өчен соң сез пат ша ны үз йор ты на кай та рыр га те ләү че ләр ара сын да иң соң гы лар 
бу лыр га ти еш?!» 13 Амес сай га исә бо лай дип әй те гез: «Син – ми нем бе лән бер кан, 
бер тән дер. Әгәр си не Йо ав уры ны на мәң ге гә үзем нең гас кәр баш лы гы итеп куй-
ма сам, ми ңа Ал ла һы ның иң ка ты ка һә ре төш сен!»

14 Амес сай бө тен яһү ди ләр нең йө рә ген эрет те, һәм алар һәм мә се бер бу лып: 
«Үзең нең бө тен хез мәт че лә рең бе лән ки ре кайт», – дип, пат ша га хә бәр җи бәр де ләр. 
15 Шун нан пат ша, кай тыр юл га чы гып, Үр дүн бу е на юнәл де, яһү ди ләр исә, пат ша ны 
кар шы алыр һәм Үр дүн аша чы га рыр өчен, Гил гәл гә кил де ләр.

ДавытныңШымгыйгамәрхәмәткүрсәтүе
16 Бень я мин ыру гын нан Ге ра уг лы Шым гый – ул Ба ху рим шә һә рен нән иде – яһү-

ди ләр бе лән бер гә Да выт пат ша кар шы на ашык ты. 17 Аңа ия реп беньяминнәрдән 
мең ке ше кил де. Аның ун биш уг лы, егер ме хез мәт че се, Ша ул йор тын да гы хез мәт-
че ләр баш лы гы Си ба да би ре дә иде.Алар, Үр дүн не ки чеп, пат ша ны кар шы лар га 
ашык ты лар – 18 пат ша гаи лә сен бир ге яр га алып чы гар һәм пат ша ның те ләк лә рен 
үтәр өчен, ел га аръ я гы на чык ты лар. Пат ша Үр дүн не ки чәр гә җы е нып тор ган да, 
Ге ра уг лы Шым гый аның кар шы на ки леп кап лан ды:

19 – Әфән дем пат ша, син Ие ру са лим нән чы гып кит кән мәл дә, си нең ко лың кыл-
ган гө наһ ны сҗи на ять кә са на ма саң иде, ка бат хә те ре ңә тө ше реп аны кү ңе лең дә 
сак ла ма саң иде. 20 Чөн ки си нең ко лың үзе нең гө наһ эш кыл га нын бо лай да бе лә-
дер. Ә ме нә бү ген мин бө тен Йо сыф йор тын нан бе рен че бу лып әфән дем пат ша ны 
кар шы алыр га кил дем, – ди де.

21 Әм ма мо ңа кар шы Сә рүя уг лы Әви шәй:
– Пат ша лык ка Раб бы Үзе тә га ен лә гән зат ны яман ла ган өчен, Шым гый үләр гә 

ти еш тү гел ме ни?! – ди де.
22 – Сез нең эше гез тү гел бу, Сә рүя угыл ла ры! Ни өчен сез бү ген ми ңа ка ры ша сыз? 

Бү ген, үзем нең Ис ра ил пат ша сы бу лу ым ны бел гән көн не, Ис ра ил җи рен дә кем нең 
дә бул са җа ны кы е лыр га ти еш ме?!

23 – Юк, син исән ка лыр сың! – дип ант ит те Да выт Шым гый га.

ДавытныңМепибошеткаэшләгәняхшылыгы
24 Ша ул уг лы Йо на тан нан ту ган Ме пи бо шет да пат ша ны кар шы лар га чык ты. 

Пат ша Ие ру са лим не таш лап кит кән көн нән алып исән-имин ка бат шә һәр гә әй-
лә неп кай т кан чы, ая гын да юма ды ул, сакал-мыегын да кыр ма ды, өс-башын да 
чис тар тып тор ма ды. 25 Пат ша ны кар шы алыр га дип Ие ру са лим нән кил гәч, Да выт 
аңар дан:

– Ни өчен син, Ме пи бо шет, ми нем бе лән кит мә гән идең? – дип со ра ды.
26 – Әфән дем пат ша, ми не хез мәт чем ал да ды; ак сак бул гач, хез мәт че мә: «Ишәк-

не җи геп ат ла нам да пат ша бе лән ки тәм», – ди гән идем; 27 лә кин әфән дем пат ша 
ал дын да хез мәт чем Си ба мин ко лы ңа яла як ты. Әм ма әфән дем пат ша Ал ла һы 
фә реш тә се ке бек тер: үзең ни чек ки рәк са на саң, шу лай эш лә. 28 Әфән дем пат ша 
кар шын да атам ның бө тен йор ты га еп ле бу лу га ка ра мас тан, син үзең нең ко лың ны 
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үзең бе лән бер табыннан ри зык ла ну чы лар яны на утырт тың. Шу лай бул гач, нин ди 
йөз бе лән мин пат ша дан ни дер со рар га җөрь әт итим?! – ди де Ме пи бо шет.

29 Ме пи бо шет ка пат ша бо лай ди де:
– Ни гә бу хак та сөй ләп то рыр га?! Мин бо лай хәл кыл дым: би лә мә җи рең не Си ба 

бе лән үз ара бү ле ше гез.
30 Әм ма мо ңа кар шы Ме пи бо шет:
– Әфән дем пат ша исән-имин үз өе нә әй лә неп кай т кач, Си ба бө тен җир не үзе нә 

ал са да ри за мын, – дип җа вап кай тар ды.

ДавытныңБарзиллайгаэшләгәняхшылыгы
31 Пат ша ны Үр дүн аша алып чы гып кай тыр юл га оза тыр өчен, Ги лы гад тө бә ген-

дә ге Ро ге лим нән Бар зил лай да кил де. 32 Бар зил лай сик сә нен ту тыр ган бик карт һәм 
бик бай ке ше иде. Пат ша Маханаимдә яшә гән чак та, аның бө тен кирәк-ярагын 
әле ге карт кай гыр тып тор ды.

Пат ша:
33 – Ми нем бе лән Ие ру са лим гә ба рыйк, мин си не тәр бия кы лыр мын, – дип 

тәкъ дим ит те Бар зил лай га.
34 Әм ма пат ша га җа вап итеп, Бар зил лай:
– Пат ша бе лән Ие ру са лим гә ба рыр лык го ме рем кал ма ган дыр, 35-36 ми ңа ин де 

сик сән яшь. Ях шы ны яман нан ае ра ала дыр ди сең ме?! Аша ган ри зы гым ның, эч кән 
су ым ның тә мен той ма гач, җыр чы лар ның та выш ла рын да ишет мә гәч, әфән дем 
пат ша га йөк бу лып ни гә ба рыйм әле мин?! Мин, си нең ко лың, Үр дүн не ки чеп, 
пат ша ны бе раз оза та ба рыйм; ә си ңа, пат ша бул ган ке ше гә, ми ңа шун дый иге лек 
күр сә тер гә ки рәк мәс тер. 37 Ко лы ңа үз иле нә кай тыр га рөх сәт ит, үз шә һә рем дә, 
ата-анам ка бе ре янын да җан би рим. Ә ме нә си нең ко лың, ми нем уг лым Ким-
һам, әфән дем пат ша бе лән кит сен; аның өчен нәр сә эш ләр гә те лә сәң, шу ны 
эш лә, – ди де.

38 – Ярар, – ди де пат ша, – Ким һам ми нем бе лән бар сын, аның өчен мин син 
те лә гән нең һәм мә сен эш ләр мен; си нең өчен дә мин җа ның те лә гән нең һәм мә сен 
эш ләр мен.

39 Шун нан соң бар ха лык, шу лай ук пат ша да, Үр дүн не кич те. Пат ша, Бар зил лай-
ны үбеп, аңа үзе нең хәер-фатихасын күн дер де. Бар зил лай өе нә кай тып кит те, 40 ә 
пат ша Гил гәл гә юл ал ды, аның бе лән бер гә Ким һам да кит те. Бө тен Яһү дә хал кы 
һәм Ис ра ил хал кы ның яр ты сы пат ша ны оза та бар ды.

Яһүдиләрбеләнисраилиләрнеңпатшахакындагыбәхәсләре
41 Шун да бө тен ис ра и ли ләр, җы е лып ки леп, пат ша га бо лай ди де ләр:
– Ни өчен без гә кар дәш Яһү дә ир-егетләре, си не ур лап ки теп, бө тен га и ләң һәм 

хез мәт че лә рең бе лән бер гә Үр дүн аша алып чык ты лар?
42 Яһү дә хал кы алар га җа вап итеп:
– Пат ша – без нең кан кар дә ше без. Ни гә шу ның өчен без гә ачу сак лар га?! Без 

пат ша хи са бы на ри зык лан ма дык, аңар дан бү ләк ләр ал ма дык, – ди де.
43 Мо ңа кар шы ис ра и ли ләр яһү ди ләр гә бо лай ди де:
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– Без нең Да выт ка бул ган ха кы быз ун тап кыр га зур рак тыр. Ни өчен сез без не 
сан ла мый сыз? Пат ша быз ны ки ре кай та ру ха кын да бе рен че бу лып сүз не без баш-
ла дык тү гел ме?!

Әм ма яһү ди ләр нең дәгъ ва ла ры ис ра и ли ләр не ке нә ка ра ган да кат гый рак бул ды.

ШебаныңДавыткакаршыбашкүтәрүе

20 1 Алар ара сы на оч рак лы рә веш тә Бень я мин ыру гын нан бер яман бән дә – 
Бик ри уг лы Ше ба ки леп эләк кән бу ла. Әнә шул ке ше, быр гы сын уй на тып, 

ха лык ны үз яны на җый ды да:
– Ишай уг лы Да выт та без нең өле ше без юк. Шу лай бул гач, әй дә гез, ис ра и ли ләр, 

өй лә ре без гә та ра лы шыйк! – ди де.
2 Шун нан ис ра и ли ләр, Да выт тан ае ры лып, Бик ри уг лы Ше ба ар тын нан ия реп 

кит те ләр. Яһү ди ләр исә, Үр дүн нән Ие ру са лим гә сә фәр кыл ган да, пат ша ла ры янын-
да бул ды лар. 3 Ие ру са лим дә ге үз йор ты на әй лә неп кай т кан нан соң, Да выт, өй не 
сак лар өчен кал дыр ган ун кә ни зә ген сак ас тын да гы мах сус бер өй гә ур наш ты рып, 
ка бат алар яны на бер кай чан аяк бас ма ды. Алар ны карап-ашатып тот ты лар, һәм 
алар, тол ха тын нар сы ман, үл гән че шун да яшәп кал ды лар.

4 Бер көн Да выт Амес сай га:
– Өч көн эчен дә ми нем хо зу ры ма яһү ди ләр не ча кы рып ки тер, үзең дә кил, – дип 

әмер бир де.
5 Амес сай яһү ди ләр не ча кы рыр га дип чы гып кит те, лә кин бил ге лән гән ва кыт ка 

эшен бе те рә ал ма ды. 6 Шун нан Да выт Әви шәй гә:
– Бик ри уг лы Ше ба хә зер Аб ша лум га ка ра ган да зур рак бә ла ки те рер гә мөм-

кин, – ди де. – Ми нем ке ше ләр не алып Ше ба ны эзәр лек ли чык, бе рәр ны гы тыл ган 
шә һәр гә ке реп күз дән югал ма гае.

7 Шун нан Йо ав ның ке ше лә ре, җан сак чы ла ры һәм бар ча су гыш чы ла ры, Бик ри 
уг лы Ше ба ны эзәр лек ләп, Ие ру са лим нән чы гып кит те ләр. 8 Гиб гон да гы зур таш 
янын да алар кар шы на Амес сай оч ра ды. Йо ав, хәр би ки ем нән бу лып, кы ны сын нан 
җи ңел ге нә шу ып чы га тор ган кы лы чын ян ты гы на ас кан иде. Амес сай кар шы на 
ат ла гач, Йо ав ның кы лы чы шу ып төш те.

9 – Исән-имин яши сең ме, ту га ным? – дип сә лам бир де Йо ав һәм, Амес сай ны 
үп мәк че бу лып, уң ку лы бе лән аның са ка лын нан тот ты. 10 Амес сай исә Йо ав ку-
лын да гы кы лыч ка игъ ти бар ит мә де – кы лыч Амес сай ның кор са гы на ке реп кит те, 
һәм аның бавыр-эчәкләре җир гә ки леп төш те. Йо ав ка ка бат кы лыч бе лән чән чер гә 
ту ры кил мә де, чөн ки Амес сай җан бир гән иде ин де. Ан на ры Йо ав үзе нең ир ту га ны 
Әви шәй бе лән бер гә Бик ри уг лы Ше ба ар тын нан куа кит те. 11-12 Йо ав ның бер яшь 
су гыш чы сы, Амес сай ның үле гәү дә се янын да тук та лып:

– Йо ав ка һәм Да выт ка туг ры бул ган нар Йо ав ар тын нан ка лыш ма сын! – дип, 
гас кә ри ләр гә кыч кыр ды һәм, юл ур та сын да кан эчен дә ят кан Амес сай янын да 
һәр кем нең тук тап ка лу ын кү реп, Амес сай ның гәү дә сен юл ур та сын нан ба су эче нә 
өс те рәп алып кер де дә өс те нә ки ем кап ла ды.

13 Амес сай ның гәү дә сен юл өс тен нән ал гач, бө тен су гыш чы лар, Бик ри уг лы Ше-
ба ны эзәр лек ләп, Йо ав ар тын нан куз гал ды. 14 Ше ба исә, бө тен Ис ра ил ыруг ла ры ның 
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җир лә ре аша узып, Әбел-Бәйт-Мәгакәһкә ба рып җит те; Бе ри нең ка би лә се аның ар-
тын нан ияр де. 15 Йо ав, үзе нең ке ше лә ре бе лән Әбел-Бәйт-Мәгакәһкә ки леп җи теп, 
аны ка мап ал ды һәм ка ла ди ва ры ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәрт те. Йо ав ке ше лә ре 
ди вар ны җи ме рер гә ты рыш кан да, 16 акыллы-зирәк бер ха тын шә һәр ди ва ры өс тен нән:

– Тың ла гыз әле, тың ла гыз! Йо ав ка әй те гез, би ре кил сен, ми ңа аның бе лән сөй-
лә шер гә ки рәк! – ди де.

17 Йо ав кил гәч, ха тын аңар дан:
– Йо ав син бу ла сың мы? – дип со ра ды.
– Мин, – ди де ул.
– Ко лың ның сү зен ко лак са лып тың ла әле! – ди де ха тын.
– Тың лыйм, – ди де Йо ав.
18 – Әү вәл за ман да: «Ки ңәш ки рәк бул са, Әбелгә ки ле гез, җа вап ны шун да та-

бар сыз», – дип әй тә тор ган нар иде. 19 Без нең шә һәр Ис ра ил дә ге тыныч-имин 
ка ла лар ның бер се дер; син исә шә һәр ләр нең ана сы са нал ган шу шы ка ла ны җи ме-
рер гә те ли сең; ни сә бәп ле син Раб бы ми ра сы са нал ган әле ге шә һәр не ха рап итәр гә 
җы е на сың? – ди де аңар га әле ге ха тын.

20-21 – Җи ме рер гә дә, юк итәр гә дә җы ен мыйм мин, – дип җа вап бир де аңа Йо-
ав, – алай тү гел бу. Лә кин тау лы Эф ра им тө бә ген нән бер бән дә, Бик ри уг лы Ше ба, 
Да выт пат ша га кар шы баш кү тәр де, әнә шул ке ше не ми ңа то тып бир сә гез, шә һә-
ре гез не ты ныч лык та кал ды рыр мын.

– Без си ңа ди вар өс тен нән аның ба шын таш лар быз, – ди де ха тын Йо ав ка.
22 Ан на ры әле ге ха тын, шә һәр хал кы на мө рә җә гать итеп, үзе нең акыл лы ки ңә-

шен бир де, һәм шә һәр хал кы, Бик ри уг лы Ше ба ның ба шын ча бып, аны Йо ав ка 
таш ла ды. Шун нан Йо ав быр гы сын уй нат ты, һәм гас кә ри лә ре өй лә ре нә та рал ды; 
Йо ав үзе исә пат ша хо зу ры на Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты.

23 Йо ав бө тен гас кәр ләр нең баш лы гы бул ды; Еһо я да уг лы Бе на яһ исә җан сак-
чы лар бе лән җи тәк че лек ит те; 24 ял ла нып эш ләү че ләр эшен Адо рам тик ше реп тор-
ды; Ахи луд уг лы Еһо ша фат ка елъ яз ма язу ны йөк лә де ләр; 25 кә тип хез мә тен Ше ва 
баш кар ды; Са дыйк һәм Абъ я тар ру ха ни лар бул ды; 26 Яһир нә се лен нән Гый ра да 
Да выт хо зу рын да ру ха ни бул ды.

Ачлыкбашлануһәмгибгонлыларныңүче

21 1 Да выт пат ша лык ит кән чор да, өч ел рәт тән җир гә ач лык кил де. Шун нан 
Да выт Раб бы га мө рә җә гать ит те, һәм Раб бы аңа:

– Бо лар ның бө те не се дә Ша ул һәм аның кан га су са ган гаи лә се гиб гон лы лар ның 
җа нын кый ган өчен, – дип җа вап бир де.

2-3 Гиб гон да яшәү че ләр ис ра и ли ләр тү гел, ә бәл ки амо ри ләр иде. Ис ра и ли ләр 
алар га зыян-зарар кыл мас ка ант ит кән бу ла, әм ма ис ра и ли ләр не һәм яһү ди ләр не 
кай гыр тып, Ша ул гиб гон лы лар ны кы рып бе те рер гә ка рар кы ла.

Да выт, гиб гон лы лар ны җы еп:
– Мин сез гә нәр сә эш ли алам? Сез Раб бы хал кы на хәер-фатиха күн дер сен өчен, 

га е бе без не ни чек юа алам? – дип со ра ды.
4-6 Гиб гон лы лар Да выт ка:
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– Без гә Ша ул ның яи сә аның йор ты ның алтын-көмеше дә ки рәк ми, ис ра и ли-
ләр дән кем нең дер җа нын кы яр га да җы ен мый быз, – дип җа вап бир де.

– Нәр сә те ли сез соң сез? Мин сез нең те лә ге гез не үтәр гә әзер мен, – ди де алар га 
пат ша.

Шун нан алар пат ша га:
– Без нең җан нар ны кый ган, без не бө тен Ис ра ил җи рен нән юк итәр гә җы ен ган 

бән дә нең нә се лен нән җи де ир-атны без нең кул га тап шыр, – ди де ләр, – без алар ны 
Раб бы кар шын да Гиб га да, Раб бы та вын да асар быз.

– Мин алар ны сез гә тап шы рыр мын, – ди де пат ша.
7 Ша ул уг лы Йо на тан бе лән Раб бы кар шын да ант лаш кан га кү рә, Ша ул уг лы 

Йо на тан ның Ме пи бо шет исем ле уг лын пат ша аяп кал ды. 8-9 Аяһ кы зы Рис па ның 
Ша ул га та бып бир гән ике уг лын – Ар мо ни бе лән Ме пи бо шет ны – һәм Ша ул кы-
зы Ме раб ның ме хо ла лы Бар зил лай уг лы Ад ри ел гә тап кан биш уг лын исә Да выт 
гиб гон лы лар ку лы на то тып бир де; һәм әле ге җи де ир-егетне Раб бы кар шын да тау 
өс тен дә асып куй ды лар. Алар җи де се берь ю лы ва фат бул ды; алар ның җан на ры 
ар па ура гы баш лан ган бе рен че көн нәр дә кы ел ды.

10 Шу шы хәл дән соң Аяһ кы зы Рис па, ту пас ту кы ма алып, аны шул тау өс те нә 
ил теп җәй де дә урак ка төш кән көн нән алып күк ләр дән Ал ла һы яң гыр ла ры коя 
баш ла ган чы га ка дәр мә ет ләр не көн де зен күк кош ла рын нан, төн нә рен кыр җән-
лек лә рен нән сак ла ды. 11 Ша ул кә ни зә ге бул ган Аяһ кы зы Рис па ның ни-нәрсә кыл-
га нын Да выт ка җит кер гән нән соң, 12 Да выт, Ги лы гад Яве шен дә яшәү че ләр яны на 
ба рып, Ша ул ның һәм аның уг лы Йо на тан ның сө як лә рен алып кайт ты. (Ша ул ны 
Гиль бо га та вын да үтер гән нән соң, пе леш ти ләр алар ны Бәйт-Шан мәй да нын да 
асып куй ган бу ла лар; Ги лы гад Яве шен дә яшәү че ләр исә яшер тен рә веш тә мә ет-
ләр не алып кай та лар). 13 Да выт Ша ул ның һәм аның уг лы Йо на тан ның сө як лә рен 
алып кай т кан нан соң, асып куй ган те ге җи де ке ше нең дә сө як лә рен җы еп ал ды лар. 
14 Ша ул вә аның уг лы Йо на тан ның сө як лә рен Бень я мин җи рен дә ге Се ла шә һә-
рен дә, Ша ул ата сы Кыйш ның төр бә сен дә дә фен кыл ды лар*. Пат ша куш кан ның 
һәм мә сен ха лык җи ре нә җит ке реп үтә де, һәм Раб бы, Ис ра ил нең до га ла рын ка бул 
кы лып, ач лык ка чик куй ды.

Пелештиләргәкаршыисраилиләралыпбаргансугышлар
15 Көн нәр дән бер көн не пе леш ти ләр бе лән ис ра и ли ләр ара сын да ка бат су гыш 

баш лан ды. Да выт үзе нең ке ше лә ре бе лән пе леш ти ләр гә кар шы кө рәш кә кү тә рел де, 
һәм, су гы ша тор гач, аның кө че ки ми баш ла ды. 16 Шул ва кыт ку лы на өч йөз шә кыл 
авыр лы гын да ба кыр сөң ге тот кан, би ле нә яңа кы лыч ас кан Ре фа им нә се лен нән 
Ишби-Беноб, үтер мәк че бу лып, Да выт ка та ба ом тыл ды. 17 Лә кин Сә рүя уг лы Әви-
шәй Да выт ка яр дәм гә кил де һәм, пе леш ти гә һө җүм итеп, аны үтер де. Шу шы хәл дән 
соң Да выт су гыш чы ла ры үз пат ша ла ры на:

– Ис ра ил нең як ты шә ме сүн мә сен өчен, мон нан ары бер кай чан без нең бе лән 
су гыш кы ры на аяк бас мас сың, – дип ант ит те ләр.

* 21:14 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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18 Күп ме дер ва кыт тан Гөб шә һә рен дә пе леш ти ләр бе лән су гыш чык ты да, ху ша лы 
Сиб бе кәй ре фа им нәр то кы мын нан бул ган Сәп нең җа нын кый ды. 19 Ан на ры Гөб тә 
та гын бер кө рәш бул ды; бәйт-лехемле Ягаре-Орегим уг лы Эл ха нан би ре дә гәт ле 
Га ли ат ны үтер де. Га ли ат ның сөң ге са бы ту ку кү шә се* сы ман ка лын иде.

20 Ан на ры Гәт тә янә бер су гыш бул ды; ан да аяк-кулларында ал ты шар бар мак 
үс кән, җәм гы сы егер ме дүрт бар мак лы, ре фа им нәр нә се ле нә ка ра ган га җәп озын 
буй лы бе рәү бар иде. 21 Әнә шул ке ше ис ра и ли ләр не яман лар га то тын гач, Да выт-
ның кар дә ше Шим га уг лы Йо на тан аны үтер де.

22 Әле ге дүрт ке ше нең һәм мә се Гәт шә һә рен дә яшәү че ре фа им нәр нә се лен нән 
иде, алар ның үле ме Да выт һәм аның хез мәт че лә ре ку лын нан бул ды.

Дошманнарныҗиңәргәбулышканөчен,ДавытныңРаббыныданлавы

22 1 Раб бы Да выт ны бар ча дош ман на рын нан һәм Шаул дан кот кар ган көн не 
Да выт Раб бы га җыр ба гыш ла ды. Аның җы ры мон дый иде:
2 Раб бы – Кы ям ми нем, Ны гыт мам һәм Йо лу чым!
3 Ал лам – сы ен ды ру чы Кыяташым,

Кал ка ным, кот ка ру чы Ко ра лым, сКаль гам вә Сы е ныр уры ным!
Кот ка ру чым, Син ми не за лим нәр ку лын нан йо лып ал дың!

4 Раб бы мак тау га ла ек тыр!
Мин Аңа ял ва рып дә шәм,
һәм Ул ми не дош ма ным нан азат итә.

5 Үлем дул кын на ры би ләп ал ган иде ми не,
һә ла кәт ле таш кын нар өс те мә ябы рыл ган иде.

6 сҮле ләр дө нь я сы ның зын җыр ла ры урап ал ган,
әҗәл ять мә лә ре чол га ган иде ми не.

7 Бә ла га та ры гач, мин Раб бы га дәш тем,
яр дәм гә үзем нең Ал лам ны ча кыр дым.
Үз йор тын нан Ул ми не ишет те,
зар лы ава зым Аңа ба рып иреш те.

8 Шун нан Раб бы ның ачуы ка бар ды:
җир йө зе селкенә-тетри баш ла ды,
күк нең ни гез лә ре чат нап ку ба рыл ды.

9 Раб бы ның бо рын ти шек лә рен нән – тө тен,
авы зын нан исә бар нәр сә не ял мап алу чы ут лар бөр кел де,
Аңар дан ял кын лы кү мер ләр шарт лап чәч рә де.

10 Күк ләр не ян тай тып Раб бы тү бән төш те,
Аның аяк ас ты то таш ка раң гы лык иде.

11 Ке ру бим нәр нең ар ка сы на уты рып оч ты Ул,
җил ка нат ла рын да ал га ом тыл ды.

12 Ка раң гы лык ка тө ре неп,
куе-кара бо лыт лар дан Үзе нә ча тыр кор ды.

* 21:19 Күшә– ту ку ста нын да буй җеп не чор ный тор ган вал. 
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13 Аның хо зу рын да гы бал кыш тан
боз вә ут лы кү мер ләр яу ды.

14 Раб бы күк ләр не гөр сел дәт те,
Ал ла һы Тә га лә Үзе нең ава зын иреш тер де.

15 Ук лар атып та рат ты дош ман ны,
яшен нәр чат на тып тар-мар ки тер де.

16 Раб бы ның дәһ шәт ле ава зын нан,
бо ры ны бөр ке гән су лы шын нан диң гез төп лә ре кү рен де,
дөнь я ның ни гез лә ре ачыл ды.

17 Юга ры дан су зы лып Раб бы ку лым нан ал ды,
ти рән су лар эчен нән тар тып чы гар ды;

18 Көч ле дош ма ным нан, ми не кү рәл мау чы,
мин нән ку әт ле рәк бән дә ләр дән коткарды-аралады ми не.

19 Афәт ле кө нем дә алар юлы ма төш кән нәр иде,
әм ма Раб бы ми ңа те рәк бул ды.

20 Ул ми не ир кен лек кә алып чык ты, кот кар ды,
чөн ки мин Аның кү ңе ле нә хуш кил дем.

21 Тәкъ ва лы гым өчен Раб бы ми ңа әҗе рен бир де,
кул ла рым па кь ле ге өчен бү ләк лә де.

22 Чөн ки мин Раб бы юлын да йөр дем,
Ал ла һы дан йөз чө е реп яман эш кыл ма дым.

23 Аның бө тен ка рар ла рын күз уңын да тот тым,
сКа нун ка гый дә лә рен нән чит кә тай пыл ма дым.

24 Кар шын да һәр чак ихлас-саф бул дым,
гө наһ эш кы лу дан сак лан дым.

25 Аның ал дын да тәкъ ва лы гым ны, пакьлегемне кү реп,
Раб бы ми ңа әҗе рен кай тар ды.

26 Туг ры ке ше гә Син туг ры сың,
кү ңе ле кер сез гә мө га мә ләң кер сез дер.

27 Пакь ке ше гә па кь лек кы ла сың,
хәй лә кәр гә исә хәй лә ко ра сың.

28 Маз лум нар ны* Син як лый сың,
ка ра шың бе лән тә кәб бер нең ба шын тү бән иде рә сең.

29 Шәм-чырагым – Син дер, Раб бым!
Ка раң гы лы гым ны Раб бы як тыр та!

30 Ал ла һы яр дә ме бе лән мин дош ман яу ла рын җи ңәм,
Аның яр дә ме бе лән ди вар лар ны ки чәм.

31 Ал ла һы ның юлы ким че лек сез, әй т кән сү зе саф-пакьтер!
Аңа сы гын ган һәр ке ше өчен кал кан Ул!

32 Раб бы дан баш ка та гын бе рәр ал ла бар мы?!
Ал ла быз дан баш ка икен че бер кыяташ бар мы?!

* 22:28 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
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33 Ал ла һы – ми ңа көч-куәт би рү че,
ба рыр юлым ны хә веф сез кы лу чы.

34 Аяк ла рым ны бо лан ны кы дай җи тез кы ла,
би ек лек ләр дә ми не тот рык лы итә.

35 Кул ла рым ны су гыш һө нә ре нә өй рә тә,
ба кыр җә я дән ук атар га көч би рә.

36 И Раб бым, Син ми ңа кот ка ру чы кал ка ның ны бир дең,
Си нең яр дә мең ми не би ек ләр гә кү тә рә.

37 Син ми нем ба рыр сук ма гым ны ки ңәй тә сең,
аяк ла рым шу ңа ыша ныч лы ат лый.

38 Эзәр лек ли ба рып, дош ма ным ны тар-мар ит тем,
кы рып бе тер ми чә ки ре бо рыл ма дым.

39 Шун дый итеп тук ма дым, из дем ки, җир дән ка лык мас ит тем –
аяк ас тын да ятып кал ды лар.

40 Су гы шыр өчен ми ңа көч бир дең Син,
ми ңа кар шы чык кан нар ны аягым ас ты на сал дың.

41 Дош ман нар ны бо ры лып ка чар га мәҗ бүр ит тең Син –
ми ңа үч ле ләр не шу лай тар-мар ит тем.

42 Яр дәм гә ча кыр ды лар, тик алар га ко ты лу на сыйп бул ма ды,
Раб бы га ял вар ды лар, тик Ул жа вап бир мә де.

43 Мин алар ны җир дә ге ту зан ке бек туз ды рып ат тым,
урам пыч ра гы дай таптап-издем.

44 Ха лык фет нә сен нән ми не Син кот кар дың,
ка вем нәр өс тен нән ми не баш итеп кал дыр дың –
мин бел мә гән ка би лә ләр ми ңа хез мәт итә.

45 Кар шым да бил лә рен бө гә ләр,
та вы шым ны ише тү гә, буй сы ну бел де рә ләр.

46 Рух ла ры сы нып, кал ты ра нып каль га ла рын нан чы га лар.
47 Раб бы – те ре Зат тыр! Ми нем Кы я ма мактау-шөкерләр яу сын!

Ми не кот ка ру чы Кыя, ми нем Ал лам
күк ләр гә кү тә реп мак тал сын!

48 Ул – ми нем өчен Үч алу чы,
чит ка вем нәр не ми ңа Буй сын ды ру чы,

49 ми не дош ман на рым нан Йо лып алу чы,
ми ңа кар шы чы гу чы лар дан ми не Өс тен итү че,
за лим нәр дән Кот ка ру чы.

50 Шу ның өчен, и Раб бы,
чит ка вем нәр ал дын да Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
исе ме ңә мәд хи я ләр җыр лар мын!

51 Үзең куй ган пат ша га Син бө ек җи ңү ләр на сыйп итәсең,
Май сөрткән затың Да выт ка
һәм аның нәсел-нәсәбенә мәң ге лек
мәр хә мә теңне күн де рәсең.
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Давытныңсоңгысүзләре

23 1 Ал ла һы юга ры кү тәр гән, Ягъ куб Ал ла сы сай ла ган зат ның – Ис ра ил нең 
гү зәл та выш лы җыр чы сы Ишай уг лы Да выт ның соң гы сүз лә ре шу шы дыр:
2 «Раб бы Ру хы ми нем аша сөй ли,

те лем дә – Аның сүз лә ре дер.
3 Ис ра ил Ал ла сы, Ис ра ил нең Кы я сы ми нем хак та бо лай дип әйт те:

„Ха лык лар өс тен нән га дел лек бе лән,
Ал ла һы дан кур кып ха ким лек итү че

4 ир тән ге нур га, аяз ир тә дә ка лык кан ко яш ка,
яң гыр дан соң шы тып чык кан үлән җе мел дә ве нә тиң“.

5 Ал ла һы кар шын да ми нем йорт-гаиләм әл лә шун дый тү гел ме?!
Ал ла һы ми нем бе лән мәң ге гә ки ле шү тө зе де,
һәм бу ки ле шү как ша мас вә ыша ныч лы дыр.
Ул ми не һәр чак кот ка ра һәм те лә гә нем не би рә.

6 Явыз ке ше ләр исә чит кә таш лан ган чә неч ке ле ку ак ке бек бу лыр –
ул ку ак ны бер кем ку лы на ал мас,

7 ка гы ла кал са да, ку лы на ти мер ки сә ге яи сә сөң ге са бы алыр.
Аны үсеп утыр ган уры нын да ук ут ка са ла лар».

Давытныңгайрәтлесугышчылары
8 Ме нә Да выт гас кә рен дә ге ба тыр су гыш чы лар ның исем нә ре: тах ке мо ни Йошеб-

Башшебет – өч ба һа дир дан тор ган төр кем нең баш лы гы. Ул, си гез йөз ке ше гә кар шы 
сөң ге сен кү тә реп, алар ны бер алы шу да тар-мар ит кән ба һа дир дыр.

9 Аңар дан соң Өч ка һар ман ның бер се – Аху ах нә се лен нән До ду уг лы Эл га зар. 
Су гы шыр га әзер лән гән пе леш ти ләр не мәс хә рә ләп көл гән дә, ул шун да, Да выт янын-
да иде. Бу су гыш та ис ра и ли ләр чи ге нер гә мәҗ бүр бул ды, 10 Эл га зар исә уры нын да 
то рып кал ды – ку лы ның хә ле бе теп кы лы чы на ябы шып кал ган чы, пе леш ти ләр не 
кыр ды. Ул көн не Раб бы шу лай Ис ра ил гә бө ек җи ңү алып кил де. Ис ра ил гас кә-
ри лә ре Эл га зар яны на су гыш бет кән нән соң әй лә неп кайт ты, ан да да мә ет ләр не 
та лар өчен ге нә.

11 Ан на ры Әге уг лы, һа рар лы Шам ма. Пе леш ти ләр, Ле хи шә һә ре ти рә сен дә ге 
яс мык ба суы янын да ис ра и ли ләр гә һө җүм итеп, ис ра и ли ләр пе леш ти ләр дән ка ча 
баш ла гач, 12 Шам ма, ба су ур та сы на чы гып, ба су ны да сак лап ка ла, пе леш ти ләр не 
дә тар-мар ки те рә, һәм ул көн не Раб бы Ис ра ил гә бө ек җи ңү бү ләк итә.

13 Бер ва кыт шу лай, урак ка тө шәр ал дын нан, пе леш ти ләр Ре фа им үзә не нә ки леп 
туп лан ды лар. Ул чак ны Утыз баш лык ара сын нан әле ге өче се Да выт яны на Адул лам 
мә га рә се нә кил де. 14 Да выт ны гыт ма эчен дә, ә пе леш ти су гыш чы ла ры Бәйт-Лехемдә 
иде. 15 Шун да Да выт бик нык су сап:

– Бәйт-Лехем кап ка сы янын да гы кое дан бе рәр се эчә ре мә су алып кил сә иде, – ди де.
16 Әле ге өч ба тыр, пе леш ти ләр ста ны аша су гы шып үтеп, Бәйт-Лехем кап ка сы 

янын да гы кое дан Да выт ка су алып ки леп бир де. Әм ма Да выт әле ге су дан баш тарт-
ты, ул аны Раб бы га бү ләк итеп җир гә кой ды.
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17 – Бу су ны эчү дән ми не Раб бы сак ла сын! Тор мыш ла рын кур кы ныч ас ты на ку-
еп, ми ңа су алып кайт кан нар ның ка ны тү гел ме ни бу?! – ди де ул һәм су ны эчәр гә 
те лә мә де.

Ме нә ни-нәрсәләр эш лә де әле ге өч ба тыр!
18 Йо ав ның кар дә ше, Сә рүя уг лы Әви шәй, Өч ка һар ман ның баш лы гы иде. Бер-

ва кыт ул, өч йөз ке ше гә кар шы сөң ге сен кү тә реп, алар ны кы рып бе тер де һәм әле ге 
Өч ка һар ман сы ман дан яу ла ды. 19 Әви шәй, шул Өч ка һар ман нан мәр тә бә ле рәк 
бу лып, алар ның баш лы гы на әй лән де, гәр чә алар ның бер се бул ма са да.

20 Каб се һел  каласыннан Еһо я да уг лы Бе на яһ зур ба тыр лык лар кыл ган га ярь су-
гыш чы иде. Ул мә а би ләр нең иң көч ле ике су гыш чы сын үтер де. Икен че бер ва кыт ны 
кыш кы кар лы көн дә, чо кыр га тө шеп, бер арыс лан ны үтер де. 21 Ан на ры ул алып тай 
бер ми сыр лы ның җа нын кый ды: сөң ге тот кан ми сыр лы кар шы на Бе на яһ та як то-
тып кит те һәм, те ге нең сөң ге сен тар тып алып, ми сыр лы ның үз ко ра лы бе лән аның 
үзен үтер де. 22 Еһо я да уг лы Бе на яһ әнә шун дый ба тыр лык лар эш лә де. Ул да, ал да гы 
Өч ка һар ман сы ман, зур дан-шөһрәт ка зан ган ке ше иде. 23 Утыз баш лык ара сын да 
иң мәр тә бә ле се бу лып, ул те ге Өч ка һар ман ның бер се тү гел иде. Да выт аны үзе нең 
җан сак чы лар баш лы гы итеп куй ды.

24 Шул Утыз гас кә ри ара сын да тү бән дә ге ләр бар иде: Йо ав ның кар дә ше Аса һел, 
Бәйт-Лехемнән До ду уг лы Эл ха нан, 25 ха род лы Шам ма, ха род лы Элый ка, 26 пе лет-
ле Хе лес, ты ку а лы Ик кыш уг лы Гый ра, 27 ана тот лы Аби гы зер, ху ша лы Ме бун най, 
28 Аху ах нә се лен нән Сал мон, не то фа лы Маһ рай, 29 не то фа лы Ба гъ на уг лы Хе леб, 
Бень я мин җи рен дә ге Гиб га дан Ри бай уг лы Ит тай, 30 пир га тон лы Бе на яһ, Гә гаш 
үзә нен нән Һид дай, 31 ар ба һи Аби-Албон, ба ху рим лы Аз ма вет, 32 ша гал бим ле Эльях-
ба, Яшән угыл ла ры һәм Йо на тан, 33 һа рар лы Шам ма, арар лы Ша рар уг лы Ахи ам, 
34 мә га кә һи Ахас бай уг лы Эли фе лет, ги ло лы Ахи то фел уг лы Эли гам, 35 кәр мил ле 
Хес ро, араб лы Па га рай, 36 со ба лы На тан уг лы Игәл, Гәд нә се лен нән Ба ни, 37 ам мо ни 
Се лык, Сә рүя уг лы Йо ав ның ко рал йөр тү че се бе һе рот лы Нах рай, 38 ит ри Гый ра, 
ит ри Гә реб, 39 хит ти Урия. Җәм гы сы утыз җи де гас кә ри.

Давытныңхалыкисәбеналыргабоерыкбирүе

24 1 Бер ва кыт Ис ра ил хал кы на Раб бы ның ка бат ачуы куз гал ды, һәм Ул, Да-
выт ны ис ра и ли ләр гә кар шы ко тыр тып, аңа:

– Бар, Ис ра ил вә Яһү дә хал кы ның исә бен ал! – ди де.
2 Да выт үзе нең гас кәр баш лы гы Йо ав ка:
– Кай да күп ме ха лык яшә гә нен бе лер өчен, Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр 

Ис ра ил нең бө тен ыруг ла рын йө реп чы гып, ха лык ның исә бен алы гыз, – дип бо ер ды.
3 Әм ма пат ша га Йо ав:
– Си нең Раб бы Ал лаң ха лык са нын та гын йөз тап кыр га ишәйт сен, һәм әфән дем 

пат ша га мо ны үз күз лә ре бе лән кү рер гә яз сын иде! Лә кин әфән дем пат ша га бу ни 
өчен ки рәк?! – дип җа вап ла ды.

4 Тик пат ша үз сү зен дә нык тор ды, һәм Йо ав бе лән гас кәр баш лык ла ры, пат ша 
хо зу рын нан чы гып, Ис ра ил хал кы ның исә бен алыр га дип кит те ләр. 5 Алар, Үр дүн-
не ки чеп, Гәд үзә не нең ур та бер җи рен дә ур наш кан Аро гыр шә һә ре нең уң ягы на 
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җи теп тук тал ды лар, шун нан соң Ягы зер шә һә ре аша үт те ләр дә 6 Ги лы гад тө бә ге-
нә, ан нан Тахтим-Ходши җи ре нә юнәл де ләр; ан на ры Дан-Яган шә һә ре нә, Си дун 
чи ге нә җит те ләр. 7 Шун нан Сур кир мә не нә һәм хив ви ләр бе лән скән га ни ләр нең 
бар лык шә һәр лә ре нә та ба кит те ләр. Ахыр дан Яһү дә нең көнь я гын да гы Беер-Ше-
бага ки леп җит те ләр. 8 Ту гыз ай да егер ме көн ди гән дә алар, бө тен ил не әй лә неп 
чы гып, ка бат Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты лар. 9 Йо ав ха лык ның исә бен пат ша га 
җит кер де; исем лек бу ен ча ис ра и ли ләр дә – си гез йөз мең, яһү ди ләр дә исә су гыш ка 
ярак лы, көч ле биш йөз мең ир-егет бу луы ачык лан ды.

АллаһыныңДавытныҗәзагатартуы
10 Әм ма ха лык исә бен ал ган нан соң, Да выт, на му сы на көч ки леп, Раб бы га:
– Әле ге га мә лем бе лән мин гө наһ эш кыл дым; шу ның өчен бү ген мин Си ңа, 

ко лың ның гө на һын ки чер, дип ял ва рам, чөн ки зур ах мак лык эш лә дем, – ди де.
11 Икен че көн не ир тән Да выт йо кы дан то ру га Да выт хез мә тен дә ге га ип тән хә бәр* 

би рү че гә, пәй гам бәр Гәд кә Раб бы сү зе иң де:
12 – Да выт ка, ба рып, ми нем сүз лә рем не җит кер: «Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: 

„Мин си ңа өч төр ле җә за тәкъ дим итәм, шу лар ның бер сен үзең сай лап ал“».
13 Гәд, Да выт яны на ки леп, бо лар ның һәм мә сен аңа җит кер де. Гәд бо лай ди де:
– Әле ге җә за лар ның бер сен сай лап ал: иле ңә җи де ел буе то таш тан ач лык кил-

сен ме, яи сә си не эзәр лек лә гән дош ман на рың нан өч ай буе ка чып йө ри сең ме, әл лә 
ин де илең дә өч көн дә ва мын да ха лык үләт зәх мә тен нән кы рыл сын мы? Хә зер уй ла 
да хәл ит: ми не би ре гә җи бәр гән Раб бы га нин ди җа вап би рер гә ти еш мен?

14 Гәд кә Да выт бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Ми ңа бик авыр дыр, лә кин адәм ку лын нан җә за ал ган чы, Раб бы ку лын нан 

җә за кү рү ең хә ер ле рәк, чөн ки Аның рәхим-шәфкате чик сез дер.
15 Шун нан Раб бы, шул көн нең ир тә сен нән алып бил ге лән гән ва кыт тә мам лан-

ган чы, ис ра и ли ләр гә үләт зәх мә те җи бәр де, һәм Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр 
җит меш мең ке ше нең го ме ре ки сел де. 16 Ха лык ны кы рып ба ру чы фә реш тә Иеру-
са лим ка ла сы на та ба ку лын суз гач, Раб бы, җә за би рү дән баш тар тып, фә реш тә гә:

– Җи тәр, тө шер ку лың ны! – ди де.
Бу ва кыт та Раб бы фә реш тә се явү си Ор на ын ды ры яны на җит кән иде. 17 Ха лык-

ны кы рып ба ру чы фә реш тә не күр гәч, Да выт Раб бы га:
– Гө наһ лы мин: яман лык кыл дым! Бу ке ше ләр, Си нең са рык ла рың, бер нин ди 

на чар лык эш лә мә де ич. Си нең җә заң ми ңа һәм атам гаи лә се нә төш сен, – ди де.

ДавытныңРаббыгамәзбәхкоруы
18 Ул көн не Да выт яны на Гәд ки леп:
– Бар, явү си Ор на ын ды рын да Раб бы га смәз бәх кор! – ди де.
19 Да выт шу лай Гәд аша Раб бы куш кан ны эш ләр гә кит те. 20 Үзе нә та ба ки лү че 

пат ша ны, аның хез мәт че лә рен кү реп, Ор на алар кар шы на чык ты һәм пат ша ал-
дын да җир гә ка дәр ба шын иде, 21 ан на ры аңар дан:

* 24:11 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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– Әфән дем пат ша үзе нең ко лы яны на ни йо мыш бе лән кил де? – дип со ра ды.
Да выт аңа:
– Ха лык үләт зәх мә тен нән кы рыл ма сын өчен, Раб бы га мәз бәх тө зер гә си нең 

ын ды рың ны са тып ал мак чы бу лам, – дип җа вап бир де.
22 – Әфән дем пат ша кор бан ки те рү өчен җа ны те лә гән не ал сын. Ме нә си ңа 

ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен үгез ләр, ә аш лык су гу җай лан ма сы һәм үгез җи гү 
кирәк-яраклары утын бу лыр. 23 Мин, Ор на, бо лар ның һәм мә сен пат ша га тап шы-
рам, – ди де Ор на һәм, – Раб бы Ал лаң син нән ра зый бул сын! – дип өс тә де.

24 Әм ма пат ша аңа:
– Юк, бо лар ның һәм мә се өчен мин си ңа ти еш ле бә я сен тү лим, буш ка кил гән 

әй бер не мин Раб бы Ал ла ма кор бан ки те рә ал мыйм, – дип җа вап кай тар ды һәм, 
ил ле шә кыл* кө меш тү ләп, ын дыр бе лән үгез ләр не са тып ал ды.

25 Ан на ры Да выт шул урын да Раб бы га ба гыш лап мәз бәх кор ды һәм Аңа ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны бе лән та ту лык кор ба ны ки тер де. Раб бы, Да выт ның Ис ра ил ха-
кын да гы ялыну-ялваруларына җа вап итеп, Ис ра ил илен дә үләт зәх мә тен тук тат ты.

* 24:24 Иллешәкыл– 0,6 кг. 
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Пат ша лар 
(өчен че ки тап)

Сөләйманныңпатшаитепбилгеләнүе

1 1 Го ме ре нең ахы ры на та ба Да выт пат ша кат-кат ки ен сә дә, аның тә не нә җы-
лы кер мә де. 2 Шун нан хез мәт че лә ре аңа:

– Әфән де без пат ша янын да бу лып, аны кай гыр т сын, аның ко ча гын да ят сын 
өчен, пат ша га бе рәр яшь, гыйф фәт ле кыз та бып бир сен нәр, шул ча гын да әфән-
де без пат ша тә не нә җы лы ке рер, – дип, 3 бө тен сИс ра ил тө бәк лә рен нән чи бәр 
кыз эз ләр гә то тын ды лар һәм, шу немлы Әби шәг кә тап бу лып, аны пат ша хо зу-
ры на алып кил де ләр. 4 Әле ге кыз төскә-биткә ис кит кеч ма тур иде; пат ша ны ул 
карады-бакты, аңа хез мәт күр сәт те, лә кин пат ша аның бе лән ята гын бү леш мә де.

5 Хаггитнең Адо ния исем ле уг лы ма са еп ки теп:
– Мин пат ша бу ла чак мын, – дип әй тә баш ла ды һәм тора-бара үзе нә ар ба, 

ат лы җай дак лар һәм, ар ба ал дын нан ча бар өчен, ил ле чап кын бул дыр ды. 6 Ата-
сы исә бер кай чан да: «Ни өчен син бо лай эш ли сең?» – дип, аны шел тә лә мә де. 
Әле ге егет, Да выт пат ша ның Аб ша лум исем ле уг лын нан соң дөнь я га кил гән 
бу лып, йөзгә-биткә бик күр кәм иде. 7 Адо ния ки ңәш лә шер өчен Сә рүя уг лы 
Йо ав бе лән сру ха ни Абъ я тар га мө рә җә гать ит те, һәм те ге ләр аңа яр дәм итәр гә 
бул ды лар. 8 Әм ма ру ха ни Са дыйк, Еһо я да уг лы Бе на яһ, На тан пәй гам бәр, Шим-
гый, Ре гый, шу лай ук Да выт ның шәх си сак чы ла ры да Адо ния ягы на чык ма ды.

9 Бер көн Адо ния, Рогел ине ше бу ен да гы Елан та шы янын да бер ни чә баш 
са рык бе лән үгез ләр не һәм си мер тел гән бо зау лар ны кор бан ча лып, үзе нең ир 
ту ган на рын, ягъни пат ша угыл ла рын, шу лай ук пат ша га хез мәт итү че бар лык 
яһү ди ләр не ку нак ка дәш те. 10 Лә кин На тан пәй гам бәр бе лән Бе на яһ ны, ата сы-
ның шәх си сак чы ла рын һәм ир ту га ны Сө ләй ман ны ча кыр ма ды.

11 Сө ләй ман ның ән кә се Бат ше ба га На тан:
– Ишет тең ме, Хаг гит уг лы Адо ния пат ша бул ган, әфән де без Да выт исә бу 

хак та әле үзе бел ми дә, – ди де. – 12 Үзең нең һәм уг лың ның го ме рен сак лап ка-
лыйм ди сәң, си ңа ки ңәш би рер идем. 13 Да выт пат ша хо зу ры на кер дә: «Әфән-
дем пат ша, син ми ңа, үзең нең хез мәт че ңә, мин нән соң си нең уг лың Сө ләй ман 
пат ша лык итәр, ми нем тә хет кә ул уты рыр, дип ант итеп әй т кән идең. Шу лай 
бул гач, ни өчен соң пат ша лык Адо ния ку лы на күч те?» – дип әйт. 14 Син пат ша 
бе лән сөй ләш кән ара да мин дә, си нең ар тың нан пат ша хо зу ры на ке реп, сүз лә-
рең не рас лар мын.
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15 Бат ше ба шун нан соң пат ша хо зу ры на, аның бүл мә се нә юнәл де; ан да шак тый 
олы гай ган пат ша га шу немлы Әби шәг хез мәт күр сә тә иде. 16 Бат ше ба, ба шын 
тү бән иеп, пат ша кар шы на ки леп тез лән де.

– Нин ди йо мыш бе лән кил дең? – дип со ра ды аңар дан пат ша.
17 – Әфән дем, – ди де Бат ше ба, – син ми ңа, үзең нең хез мәт че ңә, мин нән соң 

си нең уг лың Сө ләй ман пат ша лык итәр, ми нем тә хе те мә ул уты рыр, дип сРаб бы 
сАл лаң исе ме бе лән ант итеп әй т кән идең. 18 Лә кин пат ша лык ка әнә Адо ния 
кил гән, ә син, пат ша әфән дем, бу хак та хә бәр дар тү гел сең. 19 Адо ния, бай так 
кы на үгез, си мер тел гән бо зау һәм са рык лар ны кор бан ча лып, пат ша ның бө тен 
угыл ла рын, Абъ я тар ру ха ни бе лән гас кәр баш лы гы Йо ав ны ча кыр ган, си нең 
хез мәт чең Сө ләй ман ны исә дәш мә гән. 20 И әфән дем, син – пат ша, һәм үзең-
нән соң тә хет кә кем уты рыр га ти еш ле ген игъ лан итәр сең дип, бө тен Ис ра ил 
хал кы ның кү зе си ңа тө бәл гән. 21 Югый сә әфән дем пат ша үзе нең ата-бабалары 
янын да мәң ге лек йо кы га тал ган нан соң, мин һәм ми нем уг лым Сө ләй ман сҗи-
на ять че са на лыр быз.

22 Бат ше ба шул рә веш ле пат ша бе лән сөй ләш кән ара да, На тан пәй гам бәр ки-
леп җит те. 23 Хез мәт че лә ре пат ша га:

– На тан пәй гам бәр рә хим ит те! – ди де, һәм На тан пәй гам бәр, пат ша хо зу ры на 
ке реп, аның ал дын да җир гә ка дәр ба шын иде дә:

24 – Пат ша әфән дем, син: «Мин нән соң Адо ния пат ша лык итәр, ми нем тә хет кә 
ул уты рыр», – дип әй т мә гән идең ме?! – дип со ра ды. – 25 Чөн ки бү ген ул, бай так 
кы на үгез, си мер тел гән бо зау вә са рык ча лып, пат ша угыл ла ры ның һәм мә сен, 
шу лай ук гас кәр баш лык ла ры бе лән Абъ я тар ру ха ни ны үзе нә ча кыр ды. Хә зер 
алар бар ча сы: «Яшә сен Адо ния пат ша!» – дип, аның бе лән ашап-эчеп, сый ла нып 
уты ра лар. 26 Ә ми не, си нең хез мәт чең не, Са дыйк ру ха ни ны, шу лай ук Еһо я да 
уг лы Бе на яһ бе лән хез мәт чең Сө ләй ман ны дәш мә де. 27 Әфән дем пат ша ку шуы 
бу ен ча эш лән мә де ме бу эш? Әфән дем пат ша дан соң тә хет кә кем уты ра сын үзең-
нең хез мәт че лә ре ңә бел дер мәс сең ме икән?

28 Да выт пат ша аңа җа вап итеп:
– Ми нем яны ма Бат ше ба ны ча кы ры гыз, – ди де.
Бат ше ба, ке реп, пат ша кар шы на ки леп бас ты.
29 Шун да пат ша ант итеп бо лай ди де:
– Ми нем җа ным ны бар ча бәла-казалардан кот ка ру чы Раб бы Үзе ша һит тыр: 

30 мин си ңа, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бе лән ант итеп, мин нән соң си нең уг-
лың Сө ләй ман пат ша лык итәр, ми нем урын га тә хет кә ул уты рыр, дип ант ит кән 
идем. Һәм бү ген мин бир гән вә гъ дәм не тор мыш ка ашы ра чак мын.

31 Бат ше ба, те зе нә тө шеп, пат ша ал дын да җир гә ка дәр ба шын иде һәм:
– Әфән дем Да выт пат ша мәң ге яшә сен! – ди де.
32 – Ми нем ян га Са дыйк ру ха ни ны, На тан пәй гам бәр не вә Еһо я да уг лы Бе-

на яһ ны ча кы ры гыз, – ди де Да выт пат ша.
Ча кы рыл ган нар пат ша хо зу ры на ке реп бас кач, 33 Да выт алар га бо лай ди де:
– Ми нем хез мәт че ләр не алы гыз да уг лым Сө ләй ман ны, ка чы ры ма ат лан ды-

рып, Ги хон  инешенә алып ба ры гыз. 34 Са дыйк ру ха ни бе лән На тан пәй гам бәр 
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аны шун да, ба шы на зәй түн мае сөр теп, Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге лә сен нәр һәм 
мө гез быр гы лар кыч кыр тып: «Яшә сен Сө ләй ман пат ша!» – дип сө рән сал сын нар. 
35 Ан на ры аның бе лән бер гә би ре әй лә неп кай т кач, уг лым Сө ләй ман ми нем тә-
хет кә уты рыр һәм ми нем урын га пат ша лык итәр; мин аны, шу лай итеп, Ис ра ил 
вә сЯһү дә ха ки ме итеп бил ге лим.

36 Еһо я да уг лы Бе на яһ шун да пат ша га җа вап итеп:
– Амин! Пат ша әфән дем нең Раб бы Ал ла сы шу лай их ты яр кыл сын иде. 37 Раб бы, 

пат ша әфән дем нең юл да шы бул ган ке бек, Сө ләй ман ның да гел янын да бул сын, 
аның тә хе тен әфән дем Да выт пат ша тә хе тен нән бө ег рәк ит сен! – ди де.

38 Са дыйк ру ха ни бе лән На тан пәй гам бәр, Еһо я да уг лы Бе на яһ, ке ре ти ләр һәм 
пе ле ти ләр* Да выт пат ша ның ка чы ры на Сө ләй ман ны утырт ты лар да Ги хон га та ба 
юл ал ды лар. 39 Са дыйк ру ха ни, зәй түн мае са лын ган мө гез не Из ге ча тыр эчен нән 
алып чы гып, Сө ләй ман ның ба шы на смай сөрт те. Ан на ры быр гы кыч кырт ты лар, 
һәм бар ха лык: «Яшә сен Сө ләй ман пат ша!» – дип сө рән сал ды. 40 Шун нан ба ры сы 
да, Сө ләй ман га ия реп, юл буе ку рай уй нап бар ды; ха лык ның бә хе те чик сез иде; 
шат лык лы аваз лар дан әй тер сең җир чүгеп-чүгеп куя иде.

41 Бу ва кыт ны Адо ния һәм аның ча кы ру лы ку нак ла ры мәҗ лес не тә мам лап ки лә 
иде ин де. Шул чак алар быр гы та выш ла ры ишет те ләр, һәм Йо ав:

– Шә һәр дә нин ди шау-шу икән? – дип со рап куй ды.
42 Ул әле әй теп бе те рер гә дә өл гер мә де, аның яны на ру ха ни Абъ я тар ның Йо-

на тан ат лы уг лы ки леп җит те.
– Би ре кил, син аб руй лы бән дә сең, ки тер гән хә бә рең ях шы дыр, – ди де аңа 

Адо ния.
43 Адо ни я гә җа вап кай та рып Йо на тан:
– Әфән де без Да выт пат ша Сө ләй ман ны пат ша итеп куй ды, – ди де, – 44 Сө-

ләй ман бе лән бер гә Да выт пат ша Са дыйк ру ха ни ны, На тан пәй гам бәр не, Еһо я да 
уг лы Бе на яһ ны, ке ре ти ләр вә пе ле ти ләр не Ги хон га җи бәр де: алар Сө ләй ман ны 
пат ша ка чы ры на ат лан ды рып алып кит те ләр, 45 һәм Са дыйк ру ха ни бе лән На-
тан пәй гам бәр, аңа шун да май сөр теп, аны пат ша итеп бил ге лә де ләр; ан на ры 
шат ла ны шып ка ла га юнәл де ләр, һәм бар шә һәр хә рә кәт кә кил де. Сез гә ки леп 
иреш кән аваз лар әнә шул дыр. 46 Сө ләй ман пат ша тә хет кә утыр ды ин де. 47 Пат ша 
хез мәт че лә ре, әфән де без Да выт пат ша яны на ки леп: «Си нең Ал лаң Сө ләй ман ның 
исе мен та гын да зур рак дан га күм сен, аның тә хе тен си нең тә хе те ңә ка ра ган да да 
юга ры рак кү тәр сен», – дип, аны кот ла ды лар ин де. Пат ша, ята гында килеш сәҗ дә 
кы лып: 48 «Үз тә хе те мә уг лым ны утыр т кан һәм дә шу ны үз күз лә рем бе лән кү рер гә 
на сыйп ит кән Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на мак тау лар яу сын!» – ди де.

49 Адо ни я нең ку нак ла ры шун да, кал ты рап тө шеп, урын на рын нан куз гал ды, 
һәм һәр кай сы үз юлы бе лән ки теп бар ды. 50 Адо ния исә, Сө ләй ман нан кур кып, 
смәз бәх нең мө гез лә ре нә ба рып ябыш ты. 51 Шун нан Сө ләй ман га бо лай дип ки леп 
әйт те ләр:

* 1:38 Керетиләрһәмпелетиләр– шу шы исем дә ге ха лык лар ара сын нан ял лан ган пат ша җан-
сак чы ла ры. 
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– Сө ләй ман пат ша дан ко ты алы нып, мәз бәх нең мө гез лә ре нә ба рып ябыш кан 
Адо ния: «Сө ләй ман пат ша үзе нең хез мәт че сен кы лыч тан уз дыр мас ка ант ит сен 
бү ген», – дип әй тә икән.

52 Бу сүз ләр гә җа вап итеп Сө ләй ман:
– Әгәр ул на мус лы ке ше бу лып ка ла ал са, аның ба шын нан бер чәч бөр те ге дә 

төш мәс; әгәр дә йө рә ген дә явыз ни ят йөр тә икән, аның җа ны кы е лыр, – ди де 53 һәм, 
ке ше лә рен җи бә реп, алар Адо ни я не мәз бәх янын нан алып кайт ты лар. Адо ния, 
Сө ләй ман кар шы на ки леп, пат ша га ба шын иде.

– Бар, өе ңә кайт, – ди де аңа Сө ләй ман.

ДавытныңСөләймангавазифайөкләве.Давытныңүлеме

2 1 Соң гы сә га те якын лаш кач, Да выт үзе нең уг лы Сө ләй ман га үгет-нәсыйхәтләр 
би реп бо лай ди де:

2 – Ми ңа мәң ге лек юл га куз га лыр ва кыт җит те, син исә нык һәм ба тыр бул. 
3 Раб бы Ал лаң әй т кән нәр не җи ре нә җит ке реп баш кар: Аның юлын нан йөр, Му са 
ска ну нын да языл ган ча, Аның ка гый дә лә рен вә куш кан на рын, ка нун вә бил ге лә-
мә лә рен тө гәл үтә; шул ча гын да бар ган һәр җи рең дә эш лә гән эш лә рең уң бу лыр. 
4 Шу лар ны баш кар саң, Раб бы ми ңа бир гән вәгъ дә сен тор мыш ка ашы рыр. Ул ми ңа: 
«Әгәр си нең угыл ла рың, ту ры юл га кү неп, бө тен кү ңел лә ре бе лән их лас йө рәк тән 
Ми ңа ита гать ит сә ләр, Ми ңа гы на гый ба дәт кыл са лар, Ис ра ил тә хе тен дә һәр чак 
си нең гаи лә ир лә ре уты рыр», – дип әй т кән иде.

5 Ан на ры та гын Да выт бо лай ди де:
– Сә рүя уг лы Йо ав ның ми ңа кар шы ни-нәрсәләр кыл га ны си ңа мәгъ лүм дер: 

су гыш та ко ел ган кан өчен үч лә шеп, Ис ра ил гас кә ре нең ике яу ба шы – Нер уг лы 
Аб нер бе лән Етер уг лы Ама са ның ты ныч көн нәр дә җа нын кы еп, үзе нең бил ка е-
шын вә аяк ки е мен алар ка ны на бу я ган ны бе лә сең. 6 Син акыл бе лән эш ит – аның 
чал ба шы сүле ләр дө нья сы на ты ныч кы на кит мә сен! 7 Ги лы гад лы Бар зил лай ның 
угыл ла рын мәр хә мә тең нән таш ла ма, алар си нең өс тә лең нән тук лан сын нар, чөн ки, 
ту га ның Аб ша лум нан кач кан ча гым да, алар ми нем ян да бул ды лар. 8 Ба ху рим да 
яшәү че Бень я мин ыру гын нан Ге ра уг лы Шим гый бар та гын: мин Ма ха на им та ра-
фы на ка чып бар ган да, ул, яман тел лә неп, ми ңа авыр сүз ләр әйт те; ул ми ңа Үр дүн 
бу ен да ки леп оч ра ды, һәм мин шун да аңа: «Мин си не кы лыч тан уз дыр мам», – дип, 
Раб бы бе лән ант ит тем. 9 Син исә аны җә за сыз кал дыр ма, акы лың җи тәр лек, аның 
бе лән ни-нәрсә эш ләр гә икә нен үзең бе лә сең. Аның чал ба шын, кан га ба ты рып, 
үле ләр дө нья сы на озат.

10 Шун нан Да выт дөнья куй ды, һәм ул Да выт шә һә рен дә дә фен кы лын ды*. 
11 Да выт бө тен Ис ра ил җи рен дә кы рык ел дә ва мын да пат ша лык ит те: шу ның җи де 
елын ул – Хеб рун да, утыз өч елын Ие ру са лим дә уз дыр ды. 12 Сө ләй ман шу лай ата сы 
Да выт ның тә хе те нә утыр ды, һәм аның пат ша лы гы ныгыганнан-ныгый баш ла ды.

13 Бер көн Сө ләй ман ның ән кә се Бат ше ба яны на Хаг гит уг лы Адо ния кил де.
– Ях шы ни ят бе лән йө ри сең ме? – дип со ра ды аңар дан Бат ше ба.

* 2:10 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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– Ях шы ни ят бе лән, – ди де Адо ния, – 14 әй тер сү зем бар си ңа.
– Сөй лә, – ди де Бат ше ба.
15 – Си ңа мәгъ лүм бул ган ча, мо ңар чы пат ша лык ми нем кул да бу лып, бө тен Ис-

ра ил хал кы ның кү зе ми ңа тө бәл гән иде; әм ма, хәл ләр үз гә реп, пат ша лык ми нем 
ту га ны ма күч те, чөн ки Раб бы ның их ты я ры шун дый иде. 16 Ми нем си ңа бер үте-
не чем бар, го зе рем не аяк ас ты на сал ма саң иде, – ди де Адо ния.

– Го зе рең не әйт, – ди де аңа Бат ше ба.
17 – Сө ләй ман пат ша си нең сү зең не ек мас, зин һар лап со рыйм, сөй ләш әле аның 

бе лән, шунемлы Әби шәг не ми ңа ха тын лык ка бир сен, – ди де ул.
18 – Ярар, си нең хак та мин пат ша бе лән сөй лә шер мен, – ди де Бат ше ба һәм, 

19 Адо ни я нең сү зен җит ке рер гә дип, Сө ләй ман пат ша хо зу ры на кер де.
Ән кә сен кар шы алып, пат ша ая гү рә то рып бас ты, аңа баш иде һәм тә хе те нә 

утыр ды. Пат ша ның ән кә се нә дә тә хет ки тер де ләр, һәм ул, пат ша ның уң ягын нан 
урын алып, 20 сү зен баш ла ды:

– Ми нем си ңа бер кеч ке нә йо мы шым бар, сү зем не ек ма саң иде.
– Йо мы шың ны әйт, анам, сү зең не ек мам, – ди де аңа пат ша.
21 – Ту га ның Адо ни я гә шунемлы Әби шәг не ха тын лык ка алыр га рөх сәт ит сәң 

иде, – ди де Бат ше ба.
22 Ән кә се нә җа вап итеп Сө ләй ман пат ша:
– Ни өчен әле син Адо ния өчен шунемлы Әби шәг не со рый сың? Адо ния ми-

нем олы ту га ным бул гач, бәл ки, пат ша лык ны да аңа бир, дип үте нер сең?! Ру ха ни 
Абъ я тар бе лән Сә рүя уг лы Йо ав ны да оныт ма алай са, – ди де һәм, 23 Раб бы бе лән 
ант итеп:

– Әле ге сүз лә ре өчен Адо ни я не җә за га тарт ма сам, Ал ла һы ның ми ңа иң ка ты 
ка һә ре төш сен. 24 Раб бы ми не, атам Да выт уры ны на пат ша итеп ку еп, тә хе тем дә 
ны гыт ты, әй т кән вәгъ дә се нә ту ры ка лып, пат ша лык ны ми нем гаи лә гә тап шыр ды. 
Раб бы Үзе ша һит тыр: бү ген Адо ни я нең го ме ре ки се лер! – ди де.

25 Шун нан Сө ләй ман пат ша Еһо я да уг лы Бе на яһ ка әмер бир де, һәм ул Адо ни-
я нең җа нын кый ды.

26 Ру ха ни Абъ я тар га исә пат ша:
– Ана тот ка, үз җи ре ңә әй лә неп кайт; җа ның ны кы я сы иде дә, әм ма хә зер гә си-

ңа кул кү тәр мим, чөн ки атам Да выт ал дын нан Хуҗа-Раббының сан ды гын кү тә реп 
бар ган, атам бе лән бер гә бар лык кы ен лык лар ны ки чер гән ке ше син, – дип, 27 Абъ-
я тар ны Раб бы га ру ха ни хез мә те күр сә тү дән чит ләш тер де; шул рә веш чә Раб бы ның 
Ши лоһ та Эли йор ты ха кын да әй т кән сүз лә ре тор мыш ка аш ты.

28 Шу шы хә бәр Йо ав ка ки леп иреш кәч, ул Раб бы ча ты ры на ке реп яше рен де дә 
мәз бәх нең мө гез лә ре нә ба рып ябыш ты, чөн ки Йо ав, Аб ша лум га ияр мә сә дә, Адо ния 
як лы бул ды. 29 Йо ав ның, Раб бы ча ты ры на ке реп ка чып, мәз бәх мө ге зе нә ябы шу ын 
бел гәч, Сө ләй ман пат ша:

– Бар, үтер аны, – дип, Еһо я да уг лы Бе на яһ ны җи бәр де.
30 Бе на яһ, Раб бы ча ты ры на ке реп, Йо ав ка:
– Пат ша си ңа мон нан чы гар га бо е ра, – ди де.
Те ге исә:
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– Юк, мин мон да үлә чәк мен, – дип җа вап кай тар ды.
– Йо ав ме нә шу лай дип әй тә, – дип, Бе на яһ аның сүз лә рен пат ша га җит кер де.
31 – Үзе әй т кән чә эш лә! – дип бо ер ды Бе на яһ ка пат ша. – На хак ка кан кой ган 

Йо ав ны үте реп, гәү дә сен җир гә тап шыр. Шу лай итеп, ми нем һәм атам йор ты өс тен-
нән га еп не тө шер. 32 Ко ел ган кан өчен Раб бы аны җә за га тар т сын, чөн ки ул, атам 
Да выт ка хә бәр ит ми чә, үзен нән күп кә тәкъ ва һәм ях шы ике ир егет не – Ис ра ил нең 
яу ба шы Нер уг лы Аб нер бе лән Яһү дә нең яу ба шы Етер уг лы Ама са ны кы лыч тан 
уз дыр ды. 33 Мо ның сгө на һы сы Йо ав ка һәм дә мәң ге җу ел мас тай бу лып аның нә-
се ле нә төш сен! Да выт ның үзе нә исә, аның нә се ле нә вә гаи лә се нә, шу лай ук аның 
тә хе те нә Раб бы мәң ге гә имин лек бир сен!

34 Шун нан Еһо я да уг лы Бе на яһ бар ды да Йо ав ның җа нын кый ды. Йо ав ны үз 
йор ты янын да, чүл дә җир лә де ләр. 35 Пат ша аның уры ны на гас кәр баш лы гы итеп 
Еһо я да уг лы Бе на яһ ны бил ге лә де; ру ха ни Са дый к ны исә Абъ я тар уры ны на куй ды.

36 Шун нан пат ша, Шим гый ны ча кыр тып:
– Үзе ңә Ие ру са лим дә йорт са лып, шун да яшә, тик шә һәр дән кая да ки тә се бул ма. 

37 Бе леп тор: шә һәр дән чы гып Кыд рун таш кы нын ки чә кал саң, шун дук әҗә лең не 
та бар сың һәм мо ңа ба ры үзең ге нә га еп ле бу лыр сың, – ди де.

38 – Ях шы, пат ша әфән дем ни чек бо ер са, хез мәт чең шу лай эш ләр, – дип җа вап-
ла ды пат ша га Шим гый.

Шул рә веш ле Шим гый Ие ру са лим дә яшәп кал ды. Шак тый озак, 39 өч ел уз ган-
нан соң, Шим гый ның ике ко лы, ка чып ки теп, Гәт пат ша сы, Мә га кәһ уг лы Әкиш 
яны на кил де. «Кол ла рың – Гәт тә» ди гән хә бәр ки леп иреш кәч, 40 Шим гый ишә-
ге нә ат лан ды да, кол ла рын эз ләп, Әкиш яны на Гәт кә чы гып кит те. Шун да ба рып, 
кол ла рын Гәт тән алып та кайт ты. 41 Шим гый ның Ие ру са лим нән чы гып ки теп 
Гәт кә ба ру ын, ан нан әй лә неп кай ту ын Сө ләй ман га җит кер де ләр, 42 һәм пат ша, 
Шим гый ны ча кыр тып, бо лай ди де:

– Мин си ңа, Раб бы бе лән ант итеп, шә һәр дән чы гып кая да бул са ки тә кал саң, 
шул көн не үк әҗә лең не та бар сың дип әй т кән идем тү гел ме?! Шун да син ми ңа: 
«Ярар, шу лай бул сын», – дип җа вап кай тар ган идең. 43 Шу лай бул гач, ни өчен соң 
син Раб бы бе лән ант итеп бир гән бо е ры гым ны үтә мә дең? 44 Атам Да выт ка кыл ган 
бар лык явыз лык ла рың ны син кү ңе лең дә сак лый сың бу лыр. Шу ның өчен Раб бы 
си не җә за га тар т сын! 45 Ә Сө ләй ман пат ша фа ти ха лы бу лыр, Да выт тә хе те Раб бы 
ал дын да мәң ге нык то рыр.

46 Шун нан Сө ләй ман пат ша Еһо я да уг лы Бе на яһ ка бо е рык бир де, һәм Бе на яһ, 
ба рып, Шим гый ның җа нын кый ды. Сө ләй ман ку лын да пат ша лык әнә шу лай 
ныгыганнан-ныгый бар ды.

СөләйманныңРаббыданзирәкакылсоравы

3 1 сФир га вен кы зын үзе нә ха тын лык ка алып, Сө ләй ман шу лай Ми сыр пат ша-
сы, ягъни фир га вен бе лән ту ган лаш ты. Ха ты нын ул Да выт шә һә ре нә алып 

кайт ты, ул ва кыт та әле Сө ләй ман ның үз са рае да, сРаб бы йор ты да са лын ма ган, 
Иеру са лим ти рә ли ди вар лар да тө зел мә гән иде. 2 Ул чак та ха лык скал ку лык лар да 
кор бан ки те рә, ә Раб бы га ба гыш лан ган йорт тө зел мә гән иде. 3 Ата сы Да выт ның 
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ка гый дә лә рен тө гәл үтәп, Сө ләй ман да Раб бы ны ярат ты, әм ма ул да кал ку җир дә 
кор бан ки те рә һәм хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә тор ган бул ды.

4 Бер көн пат ша, кор бан ки те рү өчен, Гиб гон га юнәл де, чөн ки кал ку лык лар да гы 
төп кор бан ки те рү уры ны шун да иде. Әле ге мәз бәх тә Сө ләй ман ту ла ем ян дыр ган 
кор бан лык мал ның са ны хәт та мең гә җит те. 5 Төн лә Гиб гон да Сө ләй ман га тө шен-
дә Раб бы ки леп:

– Те лә гә нең не со ра, – ди де.
6 Сө ләй ман Аңа бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Үзең нең ко лың Да выт ка – ми нем ата ма ка ра та Син га ять мәр хә мәт ле бул дың, 

чөн ки ул Си ңа туг ры лык сак ла ды, тәкъ ва һәм саф кү ңе ле бул ды. Син аны олуг 
мәр хә мә тең нән таш ла ма дың, бү ген ге көн дә аның тә хе те нә утыр тыр өчен, аңа угыл 
бү ләк ит тең. 7 Ме нә хә зер, Раб бы Ал лам, Син Үзең нең ко лың ны атам Да выт уры-
ны на пат ша лык ка их ты яр кыл дың; тик һәм мә нәр сә не дө рес аң лап, дө рес га мәл ләр 
кы лыр өчен, мин әле гә яшь рәк. 8 Мин, Си нең ко лың, Үзең сай лап ал ган күп сан лы 
хал кың ара сын да дыр, ә аның күп ле ген исәпләп-хисаплап бе те рә тор ган тү гел. 9 Си-
нең хал кың ны дө рес хө кем итеп, яман нан ях шы ны ае ра бе лер өчен, ко лы ңа зи рәк 
акыл бү ләк ит сәң иде; югый сә Си нең күп сан лы хал кың бе лән кем ида рә итә алыр?!

10 Сө ләй ман ның го зе ре Хуҗа-Хаким кү ңе ле нә хуш кил де, 11 һәм Ул аңа бо лай 
дип җа вап ла ды:

– Үзең өчен озын го мер, бай лык йә бул ма са дош ман на ры ңа әҗәл со ра мый ча, 
дө рес хө кем итәр гә зи рәк га кыл со ра ган өчен, 12 Мин си нең го зе рең не үтим һәм 
си ңа зи рәк га кыл би рәм; мо ңар чы си нең бе лән тиң лә шер дәй адәм нең әле ту га ны 
юк иде, син нән соң да ан дый бән дә ту мас. 13 Шу лай ук Мин си ңа үзең со ра ма ган 
бай лык бе лән дан-шөһрәт тә би рәм, үзең исән чак та, си ңа тиң лә шер дәй бү тән пат-
ша бул мас. 14 Ми нем юл дан тай пыл мый ча, атаң Да выт сы ман, Ми нем ка гый дә вә 
өй рәт мә ләр не бо зу дан сак лан саң, Мин си нең го ме рең не дә озай тыр мын.

15 Уя нып кит кәч, Сө ләй ман бо лар ның һәм мә се тө ше нә кер гән не аң ла ды. Шун-
нан ул Ие ру са лим гә кайт ты да, Хуҗа-Хакимнең сКи ле шү сан ды гы кар шы на ба-
сып, сту ла ем ян ды ру кор ба ны вә ста ту лык кор ба ны ки тер де, ан на ры үзе нең бө тен 
хез мәт че лә ре өчен сый мәҗ ле се җый ды.

Сөләйманныңзирәклекбеләнхөкемитүе
16 Бер ва кыт пат ша кар шы на ике уй наш чы ха тын ки леп бас ты да, 17 алар ның 

бер се бо лай дип сүз баш ла ды:
– И әфән дем! Без ме нә шу шы ха тын бе лән ике без бер йорт та яши без; мин ба ла 

тап кан ва кыт та, бу ха тын ми нем ян да шул йорт та бул ды. 18 Мин ба ла ту ды рып өч 
көн уз ган нан соң, бу ха тын да ба ла тап ты; йорт та без ике без ге нә идек, гай ре ләр 
юк иде ан да. 19 Төн лә бу ха тын ның уг лы дөнья куй ды, чөн ки ха тын, йок лап ки теп, 
ба ла сын бас ты рып үтер де. 20 Шун нан ул төн ур та сын да тор ган һәм мин, си нең хез-
мәт чең, йо кы га ки тү дән фай да ла нып, ми нем уг лым ны үзе нең күк рә ге яны на алып 
сал ган, үзе нең үле уг лын исә ми нем күк рә гем яны на куй ган. 21 Ир тә ге сен уг лым ны 
име зим дип уян сам – ба ла үл гән; җен тек ләб рәк ка ра гач, аның мин ту дыр ган ба ла 
тү гел ле ген аң ла дым.
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22 Әм ма икен че ха тын шун да аңа кар шы ки леп:
– Юк, ми нем уг лым исән, си не ке үле! – ди де.
Бе рен че се аңа җа вап итеп:
– Юк, си нең уг лың үле, ми не ке исән! – ди де.
Шул рә веш ле алар пат ша кар шын да әреп лә шеп тор ды лар. 23 Пат ша шул чак:
– Мо ны сы: «Ми нем уг лым исән, си не ке үле», – ди, те ге се: «Юк, си нең уг лың үле, 

ми не ке исән», – дип тәк рар лый, – 24 ки те ре гез әле ми ңа кы лыч, – ди де.
Пат ша га кы лыч ки тер де ләр, 25 һәм ул:
– Исән кал ган са бый ны ике гә ча бы гыз да бер яр ты сын бер се нә, икен че яр ты сын 

икен че се нә би ре гез, – дип бо ер ды.
26 Шун да исән кал ган ба ла ның ана сы, са бый ны кыз га ну дан тә мам ко е лып тө шеп:
– Әфән дем! Ба ла ның җа нын кый ма гыз, би ре гез аны те ге ха тын га, – дип ял ва-

рыр га то тын ды.
Икен че се исә:
– Ча бы гыз, ми ңа да, си ңа да бул ма сын, – ди де.
27 Шул чак бо лар га җа вап итеп пат ша:
– Исән кал ган ба ла ны бе рен че ха тын га би ре гез, са бый җа нын кый ма гыз, чөн ки 

аның ана сы шул дыр, – ди де.
28 Пат ша чы гар ган әле ге хө кем бө тен Ис ра ил гә мәгъ лүм бул ды. Шу шы хәл дән 

соң ха лык пат ша га кур ку ка тыш хөр мәт бе лән ка рый баш ла ды, чөн ки, ха ким лек 
итәр өчен, аңа Ал ла һы дан зи рәк га кыл иң гән бу лу ын күр де.

Сөләйманныңхезмәтчеләре

4 1 Шул рә веш ле Сө ләй ман бө тен Ис ра ил җи ре нең пат ша сы бул ды. 2 Аның 
кул ас тын да эш ләү че баш лык лар тү бән дә ге ләр иде: Са дыйк уг лы Аза рия – 

ру ха ни; 3 Ши ша угыл ла ры Эли хо реп бе лән Ахия – сәр кә тип ләр; Ахи луд уг лы 
Еһо ша фат – елъ яз ма чы; 4 Еһо я да уг лы Бе на яһ – гас кәр баш лы гы; Са дыйк бе-
лән Абъ я тар – ру ха ни лар; 5 На тан уг лы Аза рия – өл кә баш лык ла ры җи тәк че се; 
На тан уг лы Зә бүд – ру ха ни һәм пат ша ки ңәш че се; 6 Әхи шәр – пат ша са ра ен 
ка рау чы лар баш лы гы; Аб да уг лы Аду ни рам – мәҗ бү ри рә веш тә эш ләү че ләр 
өс тен нән на зыйр.

7 Бо лар дан тыш Сө ләй ман ның бө тен Ис ра ил тө бәк лә ре бе лән ида рә итү че ун и ке 
баш лы гы бар иде. Алар ел әй лә нә сен дә пат ша ны һәм аның йор тын азык-төлек 
бе лән тәэ мин итәр гә – һәм мә се ел га бер тап кыр ай бу е на ри зык ки те рер гә ти еш 
иде. 8 Ме нә алар ның исем нә ре: тау лы Эф ра им тө бә ген дә – Бен-Хүр; 9 Ма кас та, Ша-
гал бим вә Бәйт-Шемеш авыл-калаларында һәм Элон-Бәйт-Хананда – Бен-Декыр; 
10 Аруб бот та, Сө көһ шә һә рен дә һәм Хе пер җир лә рен дә – Бен-Хесед; 11 Напа-Дор 
җи рен дә – Бен-Абинадаб (Сө ләй ман кы зы Та пат аның ха ты ны иде); 12 Тәгъ нәк 
һәм Ме гид до шә һәр лә рен дә, шу лай ук Из ре гыл шә һә рен нән тү бән рәк ур наш кан 
Са ре тан шә һә ре янын да гы бө тен Бәйт-Шан җир лә рен дә һәм Бәйт-Шаннан алып 
Әбел-Мехола шә һә ре нә, хәт та Йок мы гам шә һә ре нең аръ я гы на ка дәр – Ахи луд 
уг лы Ба гъ на; 13 Рамот-Гилыгад шә һә рен дә – Бен-Гебер (Ги лы гад өл кә сен дә ге 
Ме наш ше уг лы Яһир ның авыл-калалары да, Ба шан өл кә сен дә ге Әр гүб тө бә ге 
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дә, ди вар лар бе лән әй лән де реп алын ган, кап ка ла ры на ба кыр ке лә ләр ку ел ган 
алт мыш шә һәр дә аның ка ра ма гын да иде); 14 Ма ха на им шә һә рен дә – Ид ду уг лы 
Әхи на даб; 15 Нәп та ли җи рен дә – Ахи ма гас (ул Сө ләй ман кы зы Ба се мат ка өй-
лән гән иде); 16 Ашер җи рен дә һәм Бе га лут та – Ху шай уг лы Ба гъ на; 17 Исәс хәр 
җи рен дә – Па ру ах уг лы Еһо ша фат; 18 Бень я мин җи рен дә – Эла уг лы Шим гый; 
19 Ги лы гад өл кә сен дә (амо ри ләр пат ша сы Си хон һәм Ба шан пат ша сы Ог җир-
лә рен дә) – Ури уг лы Ге бер. Ул берүзе ида рә ит те.

Сөләйманпатшалыгындагымуллык.Сөләйманныңакыл-зиһене
20 Яһү дә вә Ис ра ил нең диң гез бу ен да гы ком бөр те ге дәй күп сан лы хал кы ашап-

эчеп, рә хәт го мер ки чер де. 21 Сө ләй ман пат ша Фырат ел га сын нан алып Ми сыр 
чи ге нә һәм пе леш ти ләр җи ре нә ка дәр бул ган пат ша лык лар ны би ләп тор ды. 
Алар һәм мә се, Сө ләй ман га бү ләк ләр ки те реп, го мер буе аңа хез мәт күр сәт те ләр.

22 Сө ләй ман га ки те ре лә тор ган көн дә лек азык-төлек тү бән дә ге дән гый ба рәт 
иде: утыз кор* сый фат лы бо дай оны һәм алт мыш кор эре итеп тарт ты рыл ган он, 
23 аран да си мер тел гән ун баш һәм кө тү лек тә йөр гән егер ме баш сы ер; бо лан нар, тау 
һәм кыр кә җә лә ре, си мер тел гән кош-корттан тыш та гын йөз баш са рык. 24 Чөн-
ки ул Тип сах тан алып Га за га ка дәр – Фырат ел га сы ның бир ге ягын да гы бар ча 
пат ша лар өс тен нән ида рә ит те, шу лай ук әйләнә-тирәдәге бар ча ил ләр бе лән 
дә дус-тату яшә де. 25 Сө ләй ман ида рә ит кән дә вер дә, Яһү дә һәм Ис ра ил хал кы, 
Дан нан алып Беер-Шебага ка дәр, хәс рәт күр ми чә, һәр кай сы үзе нең йө зем ку а гы, 
үзе нең ин җир ага чы тө бен дә ты ныч го мер ки чер де.

26 Сө ләй ман ның ар ба га җи гә тор ган ат ла ры өчен дүрт мең* ара ны бу лып, ун и ке 
мең ар ба йөр тү че се бар иде. 27 Бил ге лән гән ай да өл кә баш лык ла ры ның һәр кай сы 
Сө ләй ман пат ша га һәм аның бе лән та бын бү леш кән ке ше ләр гә җи тәр лек кү ләм дә 
азык-төлек ки те реп тор ды; 28 җи гү ат ла ры һәм баш ка төр ат лар өчен ар па бе лән 
са лам ны да һәр кай сы үз нәү бә тен дә ти еш ле урын га та шы ды.

29 Сө ләй ман га Ал ла һы зи рәк лек, га ять үт кер зи һен һәм ти рән га кыл ны диң гез 
бу ен да гы ком бөр те ге дәй мул дан бир гән иде. 30 Аңар да гы зи рәк лек көн чы гыш ның 
һәм Ми сыр ның бар ча акыл ия лә ре не кен нән өс тен бул ды. 31 Ул җир йө зен дә ге бар-
ча ке ше дән, шул исәп тән эз рах лы Этан нан да, Ма хул угыл ла ры Һе ман, Кәл көл 
вә Дар да дан да зи рәг рәк иде; аның исе ме әйләнә-тирәдәге ха лык лар ара сын да 
мәш һүр бул ды. 32 Үз го ме рен дә ул, өч мең гый б рәт ле хи кәя сөй ләп, мең дә биш 
җыр чы гар ды; 33 Ли ван да үсә торган эр бет ага чын нан баш лап ди вар ярык ла рын-
нан баш төр тә торган сһүс сөп кә ка дәр бө тен үсем лек ләр, шу лай ук хай ван нар, 
кош лар, сөй рә лү че ләр вә ба лык лар ха кын да сөй ләп кал дыр ды. 34 Сө ләй ман ның 
зи рәк ле ге ха кын да ишетеп-белгәннәр бар лык мәм лә кәт ләр дән, җир йө зен дә ге 
бө тен пат ша лык лар дан аны тың лар га ки лә тор ган нар иде.

* 4:22 Кор– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 4:26 ...дүртмең...– Бо рын гы грек те лен дә ге кай бер тәр җе мә ләр дә шу шы сан; яһүд те лен дә ге 
төп нөс хә дә исә: кы рык мең. («II Елъ яз ма», 9:25 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 
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СөләйманныңИзгейортнытөзергәәзерләнүе

5 1 Сур пат ша сы Хи рам го мер ба кый Да выт бе лән дус яшә де. Ата сы Да выт уры-
ны на Сө ләй ман ның, май сөр те леп, пат ша итеп бил ге лә нү ен бел гәч, аның 

яны на ул үзе нең хез мәт че лә рен юл ла ды. 2 Сө ләй ман алар га тү бән дә ге хә бәр не 
иреш тер де:

3 – Си ңа мәгъ лүм бул ган ча, – ди де ул, – атам Да выт ның дош ман на рын Раб бы 
аның аяк ас ты на сал ган чы, ул, якын-тирәдәге ха лык лар бе лән су гы шып тор ган-
лык тан, үзе нең Раб бы Ал ла сы на ба гыш лап йорт тө зи ал ма ды. 4 Хә зер исә Раб бы 
Ал лам ми ңа һәрь як лап ты ныч лык иң дер де: ми нем дош ман на рым юк, шу лай ук 
афәт ләр дә яна мый. 5 Һәм ме нә мин Раб бы Ал ла ма ба гыш лап йорт сал ды рыр га 
ни ят лим, чөн ки атам Да выт ка Раб бы: «Си нең уры ны ңа Мин си нең уг лың ны их-
ты яр кы лыр мын, Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны ул тө зер», – ди гән бул ган. 6 Ди мәк 
ки, ми нем өчен Ли ван нан эр бет ага чы кис те рер гә әмер бир сәң, си нең хез мәт че ләр, 
ми не ке ләр бе лән бер гә эш ләп, алар ның хез мә те өчен мин си ңа үзең бил ге лә гән 
эш ха кын тү ләр идем; мәгъ лүм бул ган ча, без дә си дун лы лар ке бек ос та итеп агач 
ки сә бе лү че юк.

7 Сө ләй ман ның сүз лә рен ише теп, Хи рам бик ку ан ды:
– Шу шы күп сан лы ха лык бе лән ида рә итәр өчен, Да выт ка зи рәк угыл җи бәр гән 

Раб бы мө ба рәк тер! – ди де ул 8 һәм Сө ләй ман га:
– Си нең хә бә рең не мин ишет тем, эр бет һәм ки па рис агач ла ры на бул ган их ты я-

җың ны үтәр мен. 9 Хез мәт че лә рем әле ге агач лар ны Ли ван нан диң гез чи те нә алып 
чы гар лар да, сал лар ясап, син бил ге лә гән урын га диң гез буй лап агы зып ки те рер ләр; 
мин шун да сал лар ны та ра тыр мын, һәм син бү рә нә ләр не шун нан ки леп алыр сың. 
Лә кин син дә ми нем бер те лә гем не үтә: ми нем йорт ны азык-төлек бе лән тәэ мин 
ит, – дип хә бәр җи бәр де.

10 Хи рам, шу лай итеп, Сө ләй ман га ки рәк кү ләм дә эр бет һәм ки па рис ага чы та-
шы ды, 11 Сө ләй ман исә Хи рам йор ты на егер ме мең кор бо дай һәм егер ме мең* кор 
чип-чиста зәй түн мае ки те рә тор ган бул ды. Сө ләй ман бо лар ны Хи рам га ел са ен 
ки тер де. 12 Раб бы, ал дан вәгъ дә ит кән чә, Сө ләй ман га зи рәк лек иң дер де. Хи рам 
бе лән Сө ләй ман ара сын да ты ныч лык ур наш ты, һәм алар үз ара со лых тө зе де ләр.

13 Сө ләй ман пат ша, бө тен Ис ра ил җи рен нән утыз мең ке ше не мәҗ бү ри хез мәт кә 
ча кыр тып, 14 алар ны унар мең ләп өч төр кем гә бүл де. Һәр төр кем үз чи ра тын да бер 
ай Ли ван да эш ли дә ан на ры ике ай га өе нә кай та иде. Алар ның баш лык ла ры итеп 
Аду ни рам бил ге лән де. 15 Алар дан тыш Сө ләй ман ның җит меш мең ке ше се таш та-
шы ды, сик сән ме ңе тау лар да таш чы гар ды; 16 эш нең ба ры шын кү зә тү һәм эш че ләр гә 
күз-колак бу лу өчен, өч мең өч йөз ке ше баш лык итеп бил ге лән де. 17 Пат ша алар га 
Из ге йорт ның ни ге зе нә ку яр дай зур, зат лы таш лар ны эш кәр теп алып кай тыр га 
бо ер ды. 18 Сө ләй ман һәм Хи рам хез мәт че лә ре, шу лай ук гә бал лы лар, Из ге йорт ны 
са лыр өчен, агач һәм таш эш кәрт те ләр.

* 5:11 ...егермемең...– Бо рын гы грек те лен дә ге кай бер тәр җе мә ләр дә шу шы сан; яһүд те лен-
дә ге төп нөс хә дә исә: егер ме. («II Елъ яз ма», 2:10 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 
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СөләйманныңАллаһыйортынтөзүе

6 1 Ис ра ил хал кы ның Ми сыр дан чы гу ы на дүрт йөз сик сән ел ту лып, Ис ра-
ил җи рен дә Сө ләй ман ха ким ле ге нең дүр тен че елын да, икен че (Зив) аен да 

Сө ләй ман Раб бы йор тын тө зер гә то тын ды. 2 Сө ләй ман пат ша Раб бы өчен сал-
дыр ган йорт ның буе – алт мыш, иңе – егер ме һәм би ек ле ге утыз тер сәк* иде. 
3 Ал ла һы йор ты ал дын да гы бол дыр ның буе егер ме тер сәк бу лып, йорт ның иңе нә 
тәң гәл иде; бол дыр Ал ла һы йор тын нан ун тер сәк кә ал га рак чы га рып са лын ды. 
4 Йорт ның тә рә зә лә рен Сө ләй ман тар һәм рә шәт кә ле итеп эш ләт те. 5 Йорт ти-
рә ли ди вар га ян кор ма тө зет те – зур зал вә эч ке бүл мә ти рә ли ян кор ма бүл мә ләр 
эш ләт те. 6 Ян кор ма ның бе рен че ка ты иң гә – биш, икен че ка ты – ал ты, өчен че 
ка ты – җи де тер сәк кә тәң гәл иде. Ян кор ма ди вар ла ры Ал ла һы йор ты ди ва ры на 
оры нып тор ма сын өчен, йорт ның ди ва ры тыш кы як тан чы гын ты лы итеп тө зел-
де. 7 Ал ла һы йор тын тө зе гән чак та, таш чык кан урын да эшкәртеп-шомартылган 
таш кы на кул ла ныл ды, тө зе леш бар ган җир дә чү кеч, бал та яи сә баш ка төр ти-
мер ко рал та вы шы ише тел мә де. 8 Тү бән ге кат та гы бүл мә ләр нең ише ге йорт ның 
көнь я гын да иде. Әй лән мә ле бас кыч тан икен че кат ка ме нә се, икен че дән өчен че гә 
кү тә ре лә се. 9 Йорт ны тө зеп бе тер гәч, Сө ләй ман аның тү бә сен бо рыс лар вә эр бет 
так та лар бе лән яп тыр ды. 10 Шу лай ук йорт ти рә ли ур наш кан ян кор ма бүл мә ләр не 
дә тө зеп бе тер де; һәр кат ның би ек ле ге биш тер сәк бул ды; әле ге ян кор ма йортның 
ди ва ры на эр бет бү рә нә ләр бе лән бер ке тел де.

11 Шун нан Сө ләй ман га Раб бы сү зе иң де:
12 – Син шу шы йорт ны тө зе гән өчен, – ди де аңа Раб бы, – әгәр ка гый дә лә рем 

бу ен ча яшәп, ка нун на рым ны тө гәл үтә сәң, Мин куш кан нар ны сан лап, шу лар бу-
ен ча га мәл кыл саң, си нең хак та атаң Да выт ка бир гән вә гъ дәм не үтәр мен: 13 ис ра-
и ли ләр ара сын да яшәп, Үзем нең хал кым Ис ра ил не һич кай чан таш ла мам, – ди де.

14 Шу лай итеп, Сө ләй ман Ал ла һы йор тын тө зеп бе тер де. 15 Аның ди вар ла рын эч ке 
як тан идән нән тү шәм гә ка дәр эр бет так та лар бе лән кап ла ды, идә не нә ки па рис тан 
яр дыр ган сай гак җәй дер де. 16 Йорт ның арт кы ягын да, кы рый дан егер ме тер сәк эч-
кә рәк ке реп, идән нән тү шәм гә ка дәр эр бет так та лар дан ди вар эш лә теп, бер эч ке 
бүл мә ясат ты; әле ге бүл мә Иң из ге бүл мә бул ды. 17 Әнә шул бүл мә кар шын да гы зур 
зал буй га кы рык тер сәк кә тәң гәл иде. 18 Йорт ди ва ры на эч ке як тан ка дак лан ган 
эр бет так та лар га таш ка бак һәм үр мә гөл су рәт лә ре уеп эш лән де; һәм мә се эр бет 
бе лән кап ла нып, бер кай да таш әсә ре күз гә ча лы ныр лык тү гел иде.

19 Йорт эчен дә ге бүл мә Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын ур наш ты рыр өчен эш лә неп, 
20 аның буе – егер ме, иңе – егер ме, би ек ле ге дә егер ме тер сәк кә тәң гәл иде; әле ге 
бүл мә нең эч ке ягын Сө ләй ман пат ша саф ал тын бе лән кап лап, шу лай ук эр бет 
ага чын нан тө зел гән мәз бәх не дә ал тын бе лән тыш лат ты; 21 ан на ры йорт эчен саф 
ал тын бе лән кап лап, ал тын лан ган эч ке бүл мә гә ке рә тор ган урын да ар кы лы га ал-
тын чыл быр суз ды. 22 Сө ләй ман бө тен йорт эчен баш та на як ал тын бе лән кап лап 
чык ты, эч ке бүл мә кар шын да гы мәз бәх не дә ал тын бе лән тыш лат ты.

* 6:2 Терсәк– 45 см. 
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23 Шун нан эч ке бүл мә гә зәй түн ага чын нан ун тер сәк би ек ле ген дә ике ске ру бим 
су рә те эш лә теп куй дыр ды. 24 Бе рен че ке ру бим нең һәр ка на ты би шәр тер сәк бу лып, 
ка нат лар ның бер очын нан икен че очы на ка дәр ара җәм гы сы ун тер сәк кә ти гез 
иде. 25-26 Ке ру бим нең икен че се дә ун тер сәк кә тәң гәл бу лып, алар ның һәр ике се 
бер үл чәм дә, бер кы я фәт тә һәм бер би ек лек тә иде; һәр ке ру бим нең би ек ле ге ун 
тер сәк бул ды. 27 Шул рә веш ле, Сө ләй ман ке ру бим нәр не йорт ның эч ке бүл мә се нә 
ур наш тыр ды. Алар ның ка нат ла ры як-якка җә ел гән бу лып, бер се нең бер ка нат очы 
бүл мә нең бер ди ва ры на, икен че се нең дә бер ка нат очы икен че ди вар га оры нып 
то ра, ә икен че ка нат ла ры ның оч ла ры исә бүл мә ур та сын да бер-берсе бе лән ки леп 
то та ша иде. 28 Ке ру бим нәр дә ал тын бе лән йө гер тел гән иде.

29 Йорт ди вар ла ры ның бар сын да да – эч ке һәм тыш кы бүл мә ләр дә ке ру бим нәр, 
хөр мә агач ла ры, үр мә гөл су рәт лә ре уелып эш лән гән. 30 Бүл мә ләр нең һәр ике сен-
дә идән нәр дә ал тын нан йө гер тел гән. 31 Эч ке бүл мә нең ише ге зәй түн ага чын нан 
эш лә неп, ишек яңак ла ры биш кыр лы итеп уел ган. 32 Зәй түн ага чын нан эш лән гән 
ишек нең һәр ике ягын да ке ру бим нәр, хөр мә агач ла ры, үр мә гөл су рәт лә ре тө ше-
рел гән бу лып, алар ның һәм мә сен ал тын бе лән йө герт те ләр; ке ру бим нәр не вә хөр мә 
агач ла рын ал тын бе лән кап ла ды лар. 33 Ал ла һы йор ты на ке рә тор ган ишек яңак ла рын 
да дүрт кыр лы итеп зәй түн ага чын нан эш ләт те ләр. 34 Шу лай ук ки па рис ага чын нан 
ике ишек уй дыр ды лар; һәр ишек кү гән гә элен гән ике шәр ишек чә дән гый ба рәт иде. 
35 Әле ге ишек ләр дә дә ке ру бим, хөр мә ага чы һәм үр мә гөл су рәт лә ре уелып, алар 
шоп-шома итеп ал тын бе лән йө гер тел де. 36 Эч ке ише гал дын исә өч рә те шо мар тыл ган 
таш тан һәм бер рә те эр бет бо рыс тан эш лән гән кой ма бе лән әй лән де реп ал ды лар.

37 Шу лай итеп, ха ким ле ге нең дүр тен че елын да, Зив аен да Сө ләй ман пат ша Раб бы 
йор ты ның ни ге зен сал ган иде, 38 ә ха ким ле ге нең ун бе рен че елын да, си ге зен че (Бүл) 
аен да аны тө зеп бе тер де; Раб бы йор ты ал дан ни чек уй лан ган бул са, нәкъ шу лай 
са лын ды; аны тө зү гә җи де ел ва кыт кит те.

Сөләйманныңүзенәсарайсалуы

7 1 Сө ләй ман үзе нә дә са рай сал ды. Са рай ны тө зү исә унөч ел га су зыл ды.
2 Үзе нең «Ли ван ур ма ны йор ты» дип атал ган са ра е ның озын лы гы – йөз, иңе – 

ил ле, би ек ле ге утыз тер сәк кә тәң гәл бу лып, эр бет бо рыс лар дүрт рәт итеп утыр-
тыл ган эр бет ба га на лар өс те нә са лын ган иде. 3 Ба га на лар өс те нә рәт-рәт итеп ун-
би шәр ләп са лын ган кы рык биш бо рыс ны эр бет так та бе лән ябып, Сө ләй ман тү бә 
эш ләт те. 4 Өч рәт итеп уел ган тә рә зә ләр бер се өс те нә бер се ур наш кан иде. 5 Бө тен 
ишек ләр вә ишек бо рыс ла ры дүрт поч мак лы бу лып, ди вар лар да гы өчәр рәт итеп 
уел ган тә рә зә ләр бер-берсенә кара-каршы иде.

6 Озын лы гын – ил ле, иңен – утыз тер сәк кә тәң гәл итеп, Сө ләй ман «Ба га на лы түр 
бүл мә» эш ләт те. Аның ал ды на ба га на лар утыр тып, тү бә сен ябып, бол дыр ясат ты.

7 Ан на ры, тә хет куй ды рып, «Хө кем бүл мә се» тө зет те. Аны идән нән тү шә ме нә 
ка дәр эр бет так та бе лән яп тыр ды.

8 Шу ңа ох ша тып, үзе нә яшәр өчен, та гын бер йорт тө зет те. Әле ге йорт «Хө кем 
бүл мә се»нең ар гы ише гал дын да ур наш кан иде. Үзе нә ха тын лык ка ал ган фир га вен 
кы зы өчен дә Сө ләй ман нәкъ шун дый ук йорт сал дыр ды.
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9 Ни ге зен нән алып тү бә кы е гы на һәм тыш кы як тан зур ише гал ды на ка дәр әле-
ге би на лар эч ке вә тыш кы як тан ки рәк ле зур лык ка ки те реп эш кәр тел гән, пыч кы 
бе лән ти гез ләп ки сел гән зат лы таш лар дан са лын ган иде. 10 Йор т лар ның ни ге зе нә 
буе ун тер сәк кә һәм си гез тер сәк кә тәң гәл зур, зат лы таш лар са лын ды. 11 Ни гез 
өс тен дә ки рәк ле зур лык ка ки те реп эш кәр тел гән зат лы таш лар һәм эр бет ага чы 
иде. 12 Зур ише гал ды исә өч рә те эш кәр тел гән таш тан һәм бер рә те эр бет бо рыс тан 
эш лән гән кой ма бе лән әй лән де реп алын ды. Раб бы йор ты ның эч ке ише гал ды һәм 
бол ды ры шу лай ук кой ма бе лән то тыл ды.

Аллаһыйортыөчентөрлеҗиһазһәмкирәк-яракбулдыру
13-14 Шун нан Сө ләй ман пат ша, Нәп та ли ыру гын нан бул ган бер тол ха тын ның 

Ху рам ат лы уг лын алып ки лер өчен, Сур га үзе нең ке ше лә рен җи бәр де. Әле ге Ху-
рам ның ата сы ба кыр чы бу лып, Ху рам үзе дә ба кыр дан төр ле әй бер ләр эш ләү че 
сә ләт ле, ос та кул лы, ма һир бер ба кыр чы бу ла рак та ны ла. Ху рам, ки леп, Сө ләй ман 
пат ша га төр ле әй бер ләр эш ләп бир де.

15 Ху рам ун си гез тер сәк би ек ле ген дә ике ба кыр ба га на кой дыр ды – алар ның ике сен 
ун и ке тер сәк озын лык та гы бау бе лән әй лән де реп алыр га мөм кин иде. 16 Ан на ры, 
ба га на лар өс те нә ку яр өчен, ба кыр дан ике таҗ кой ды – шул таҗ лар ның би ек ле ге 
биш тер сәк бул ды. 17 Ба га на ба шын да гы таҗ лар ның һәр кай сын үреп эш лән гән 
чыл быр лы чел тәр бе лән би зә де: таҗ лар ның һәр ике сен дә җи де шәр чыл быр лы чел-
тәр бар иде. 18 Шун нан Ху рам ба га на ба шын да гы таҗ лар ны би зәү че чел тәр ти рә ли 
ике рәт итеп анар җи ме ше су рә тен кой ды. Ба га на лар ның һәр ике сен ул бер төр ле 
итеп би зә де. 19 Бол дыр да гы ба га на баш ла ры на ку ел ган таҗ лар исә би ек ле ге дүр тәр 
тер сәк бул ган ла лә чә чә ген хә тер лә тә иде. 20 Ба га на ба шын да гы таҗ лар ны әй лән де-
реп ал ган чел тәр ти рә ли рәт-рәт итеп ике йөз анар җи ме ше ясал ган иде. 21 Ал ла һы 
йор ты ның бол ды ры на да ба га на лар ку еп, ба га на ның көнь як та гы сы на ул «Яхин» 
дип, төнь як та гы сы на исә «Бо газ» дип исем куш ты. 22 Бу ба га на лар га ла лә чә чә ген 
хә тер ләт кән таҗ лар куй ды, һәм шул рә веш ле ба га на лар бе лән эш тө гәл лән де.

23 Ан на ры Ху рам ба кыр дан түп-түгәрәк ясал ма диң гез* эш лә де; ул бер ягын нан 
икен че ягы на ун тер сәк кә тәң гәл бу лып, аның би ек ле ге биш тер сәк иде; әле ге ясал-
ма диң гез не утыз тер сәк озын лык та гы бау ура тып ал ган. 24 Ас кы як тан диң гез нең 
кы са сын ба кыр дан ко ел ган таш ка бак су рәт лә ре әй лән де реп ал ган. Тер сәк са ен 
уны шар да нә итеп эш лән гән су рәт ләр ике рәт кә ур наш кан бу лып, ясал ма диң гез 
бе лән то таш тан ко ел ган иде. 25 Әле ге диң гез ун и ке үгез өс те нә ку е лып, алар ның өче-
се – төнь як, өче се – көн ба тыш, өче се – көнь як, өче се көн чы гыш та раф ка ка ра тып 
эш лән де; диң гез – үгез ләр өс тен дә, ә үгез ләр нең арт са ны эч ке як та иде. 26 Ясал ма 
диң гез нең ка лын лы гы бер уч* киң ле ген дә, ка сә гә ох ша тып эш лән гән чит лә ре исә 
ачыл ган ла лә чә чә ген хә тер лә тә; әле ге чан ның сы еш лы гы ике мең бат* иде.

* 7:23 ...диңгез...– Раб бы йор ты ише гал дын да гы «диң гез» дип атал ган бас сейн. 
* 7:26 Уч– 7,5 см. 
* 7:26 Бат– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 



494

III Пат ша лар 7

27 Ху рам ан на ры озын лы гы – дүрт, иңе – дүрт, би ек ле ге – өч тер сәк бул ган ун да-
нә ба кыр ас куй ма эш лә де. 28 Әле ге ас куй ма лар бо лай эш лән де: алар ның ян-яклары 
кы са эче нә алын ган иде. 29 Ас куй ма ның кы са эче нә алын ган ян-якларында, шу лай 
ук кы са лар да арыс лан, үгез, ке ру бим су рәт лә ре тө ше рел гән; кы са лар да гы арыс лан вә 
үгез су рәт лә рен нән өс тә рәк һәм ас та рак – чү кеп эш лән гән чә чәк та кы я лар. 30 Һәр 
ас куй ма ба кыр кү чәр лә ре бул ган дүрт ба кыр тә гәр мәч өс те нә ку ел ган; ас куй ма-
ның һәр поч ма гын да ян-якларына та кыя су рәт лә ре тө ше рел гән те рәк ләр ку е лып, 
алар өс те нә юын гыч ур наш кан. 31 Эч ке як тан ас куй ма бер ярым тер сәк кә тәң гәл 
бу лып, ан да бер тер сәк би ек ле ге тү гә рәк те рәк ку ел ган иде. Ас куй ма ның тү гә рәк 
авы зы ти рә ли төр ле су рәт ләр тө ше рел гән. Ас куй ма ның ян-яклары тү гә рәк тү гел, 
дүрт поч мак лы; 32 алар ас ты на дүрт тә гәр мәч ку е лып, тә гәр мәч кү чәр лә ре ас куй-
ма бе лән то таш кан. Һәр тә гәр мәч нең би ек ле ге тер сәк ярым га тәң гәл иде. 33 Алар 
ссу гыш ар ба сын да гы тә гәр мәч ке бек: кү чә ре дә, ту гы мы да, ки гие дә, бү кә не дә 
ба кыр дан ко ел ган. 34 Ас куй ма ның һәр дүрт поч ма гы на те рәк ку ел ган, алар ас куй-
ма бе лән то таш тан ко е лып эш лән гән. 35 Ас куй ма ның өс те нә киң ле ге яр ты тер сәк 
бул ган кыр шау ур наш кан. Ас куй ма ның өс ке өле ше, те рәк лә ре һәм ян-яклары бер-
бө тен итеп то таш тан ко ел ган иде. 36 Те рәк ләр дә дә, ас куй ма ның ян-якларында да, 
мөм кин бул ган бө тен урын да ке ру бим, арыс лан, хөр мә ага чы һәм та кыя су рәт лә ре 
уеп эш лән гән. 37 Шу шы рә веш ле итеп Ху рам ун ас куй ма эш лә де: алар ның һәм мә се 
бер төр ле ко е лып, бер үл чәм дә, бер кы я фәт тә иде.

38 Ан на ры һәр бер се кы рык бат сы еш лы, ар кы лы га дүрт тер сәк бул ган ун ба кыр 
юын гыч эш лә теп, алар ны бе ре шәр ләп те ге ун ас куй ма өс те нә ур наш тыр ды. 39 Ас-
куй ма лар ның би ше сен Ал ла һы йор ты ның көнь я гы на, би ше сен төнь я гы на куй ды; 
ә ясал ма диң гез не йорт ның көнь я гы на, көньяк-көнчыгыш та ра фы на ур наш тыр ды. 
40 Ху рам шу лай ук юын гыч лар, кө рәк ләр, ка сә ләр яса ды.

Ул, шул рә веш ле, Сө ләй ман пат ша га Раб бы йор ты өчен ки рәк бул ган бар лык 
эш лә рен тө гәл лә де. Ху рам яса ган әй бер ләр шу лар иде: 41 ике ба га на, ба га на ба-
шын да гы ка сә сы ман ике таҗ, әле ге таҗ лар ны би зи торган ике чел тәр; 42 ба га на лар 
ба шын да гы ка сә сы ман таҗ лар ны би зи торган һәр чел тәр гә ике шәр рәт итеп те зел-
гән дүрт йөз анар җи ме ше нең сын-сурәте; 43 ун ас куй ма һәм алар өс те нә ку ел ган 
ун юын гыч; 44 бер ясал ма диң гез һәм диң гез ас тын да гы ун и ке үгез; 45 шу лай ук 
ка зан нар, кө рәк ләр, ка сә ләр һәм баш ка кирәк-яраклар. Сө ләй ман пат ша га Раб бы 
йор ты өчен эш лән гән бө тен әй бер ләр не Ху рам ба кыр дан кой ды рып шо март ты. 46 Бу 
әй бер ләр не пат ша Үр дүн үзә нен дә, Сук көт бе лән Са ре тан ара сын да гы бил ге ле бер 
урын да, бал чык лы туф рак та ясал ган ка лып лар да ко яр га бо ер ган иде. 47 Сө ләй ман 
эш ләт кән шу шы әй бер ләр би хи сап күп бу лу сә бәп ле, алар ны ясар га то тыл ган ба-
кыр ның авыр лы гы бил ге сез дер.

48 Сө ләй ман шу лай ук Раб бы йор ты өчен ки рәк ле бө тен ал тын әй бер ләр не эш-
ләт те: мәз бәх һәм из ге ик мәк ку яр өчен мах сус өс тәл; 49 йорт ның эч ке бүл мә се 
кар шы на – би ше сен уң, би ше сен сул як ка ку яр өчен шәм дәл ләр; чә чәк ләр, як тырт-
кыч лар, кыс кыч лар; 50 җа ма як лар, фил тә кыс кыч ла ры, ка сә ләр, са выт лар, хуш ис ле 
сумала-майлар көй рә тү са выт ла ры. Эч ке – Иң из ге бүл мә дә ге ишек лә ре нең һәм 
Ал ла һы йор тын да гы тыш кы ишек лә ре нең кү гән нә ре дә ал тын нан иде.
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51 Шул рә веш ле, Сө ләй ман пат ша Раб бы йор ты өчен баш ка рыр га ни ят лә гән 
бө тен эш лә рен тө гәл ләп чык ты. Ан на ры Раб бы исе ме нә ба гыш лап ата сы Да выт 
кал дыр ган алтын-көмешне вә баш ка мал-мөлкәтне Раб бы йор ты ның хә зи нә сак-
ла гы чы на тап шыр ды.

СөләйманбеләнисраилиләрнеңРаббыйортынизгеләштерүе

8 1 Сө ләй ман пат ша, Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын Да выт шә һә ре ннән – Си-
он нан кү че рер өчен, Ис ра ил сөл кән нә рен, Ис ра ил нең бө тен ыруг вә ка би лә 

баш лык ла рын үз яны на, Ие ру са лим гә ча кырт ты. 2 Ел ның җи ден че Эта ним аен да 
бар лык ис ра и ли ләр Сө ләй ман пат ша яны на бәй рәм гә җы ел ды. 3-4 Ис ра ил җи ре нең 
бө тен өл кән нә ре ки леп бет кәч, ру ха ни лар Раб бы сан ды гын һәм эчен дә ге бө тен из-
ге әй бер ләр бе лән бер гә сОч ра шу ча ты рын кү тә реп алып кит те ләр. Ру ха ни лар һәм 
ле ви ләр шул әй бер ләр не кү тә реп алып бар ган да, 5 Сө ләй ман пат ша үзе һәм аның 
яны на җы ел ган бө тен Ис ра ил хал кы, исәпсез-хисапсыз сан да гы са рык вә үгез не 
кор бан кы лып, Ал ла һы сан ды гы ал дын нан ат ла ды. 6 Ру ха ни лар, шу лай итеп, Раб-
бы ның Ки ле шү сан ды гын үз уры ны на – Ал ла һы йор ты эчен дә ге Иң из ге бүл мә гә, 
ке ру бим нәр ка на ты ас ты на алып кер де ләр. 7 Ке ру бим нәр нең ка нат ла ры, сан дык 
өс те нә җә е леп, сан дык ны да, аның кол га ла рын да кап лап то ра иде ләр. 8 Сан дык-
ның кол га ла ры шул ка дәр озын дыр, алар ның бер очы Иң из ге бүл мә кар шын да гы 
Из ге бүл мә дән кү ре неп то ра, ә тыш кы як тан кү рен ми иде; кол га лар бү ген ге көн дә 
дә шун да сак ла на. 9 Сан дык эчен дә Хо реб та вын да Му са сал ган ике таш так та дан 
баш ка һич нәр сә бул мый. Ми сыр җи рен нән ка чып кит кән ис ра и ли ләр бе лән Раб бы 
ки ле шү тө зеп, әле ге Ки ле шү языл ган таш так та лар ны Му са ха лык ка күр сәт кән бу ла.

10 Ру ха ни лар Из ге бүл мә дән чы гу га, Раб бы йор ты ның эче то таш бо лыт бе лән 
тул ды. 11 Раб бы шөһ рә те бо лыт бу лып Раб бы йор ты на ке реп тул ган га, ру ха ни лар 
үз лә ре нең ти еш ле ва зи фа ла рын дә вам итә ал ма ды.

12 Шун да Сө ләй ман бо лай дип сүз баш ла ды:
– Раб бы куе бо лыт эчен дә то рып ка лыр га их ты яр кыл ды. 13 Ме нә, Син шу шын да 

мәң ге яшә сен дип, мин Си ңа мә һа бәт са рай сал дым, – ди де.
14 Шун нан пат ша, йө зе бе лән бо ры лып, кар шы сын да ба сып тор ган бө тен Ис ра ил 

җә мә га те нә үзе нең фа ти ха сын күн дер де:
15 – Атам Да выт ка бир гән вәгъ дә сен тор мыш ка ашыр ган Ис ра ил Раб бы Ал ла-

сы на мак тау лар яу сын! Ми нем ата ма Ул: 16 «Үзем нең хал кым Ис ра ил не Ми сыр дан 
алып чык кан нан бир ле, Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны са лыр дай шә һәр не Мин бер 
ге нә Ис ра ил ыру гын нан да сай ла ма ган идем. Әм ма хә зер Мин, Үзем нең Ис ра ил 
хал кы бе лән ида рә итәр өчен, Да выт ны сай ла дым», – дип әй т кән бул ган. 17 Атам 
Да выт ның кү ңе лен дә Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на ба гыш лап йорт са лу те лә ге яши 
иде. 18 Әм ма атам Да выт ка Раб бы бо лай ди гән: «Си нең кү ңе лең дә Ми нем исем гә 
ба гыш лап йорт са лу те лә ге яши, кү ңе лең дә шун дый ни ят йөр тү ең ях шы нәр сә, 
19 тик син әле ге йорт ны тө зе мәс сең, Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны син ту дыр ган 
угыл җит ке рер». 20 Һәм Раб бы Үзе әй т кән сүз ләр не тор мыш ка ашыр ды: мин, Раб-
бы әй т кән чә, атам Да выт уры нын алып, Ис ра ил тә хе те нә утыр дым һәм Ис ра ил нең 
Раб бы Ал ла сы на ба гыш лап йорт сал дым; 21 ата-бабаларыбызны Ми сыр җи рен нән 
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алып чык кан нан соң, Раб бы алар бе лән тө зе гән Ки ле шү са лын ган сан дык ны ку яр 
өчен, ан да урын әзер лә дем.

22 Шун нан Сө ләй ман Раб бы мәз бә хе ал ды на ки леп бас ты һәм бө тен Ис ра ил җә-
мә га те кар шын да, кул ла рын күк кә ашы рып, 23 бо лай ди де:

– И Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы! Юга ры да, күк ләр киң ле ген дә дә, тү бән дә, җир 
йө зен дә дә, Си ңа тиң бу лыр дай ал ла бү тән юк тыр. Син, Ки ле шү гә туг ры кал ган 
хәл дә, бө тен йө рәк лә рен би реп хак юлың нан йө рү че кол ла рың ны мәр хә мә тең нән 
аер мый сың. 24 Син Үзең нең ко лы ңа – атам Да выт ка бир гән вәгъ дәң не үтә дең, те-
лең бе лән әй т кән нәр не бү ген ге көн дә ку лың бе лән баш ка рып чык тың. 25 И Раб бы, 
Ис ра ил Ал ла сы, ин де хә зер: «Угыл ла рың да, си нең ке бек, хак юлым нан йөр сә ләр, 
Ми нем кар шы да тор ган Ис ра ил тә хе те нә һа ман алар ны их ты яр кы лыр мын», – дип, 
ко лың Да выт ка – ми нем ата ма бир гән вәгъ дәң не тор мыш ка ашыр саң иде. 26 Һәм 
ме нә хә зер, Ис ра ил Ал ла сы, Үзең нең ко лың Да выт ка – ми нем ата ма әй т кән сүз-
лә рең чын га әй лән сә иде!

27 Дө рес тән дә, Ал ла һы ның уры ны җир дә ме ни?! Очсыз-кырыйсыз күк ләр киң ле ге 
дә Си не сый ды рып бе те рә ал ма ган ны, мин сал ган йорт кы на ни чек сый дыр сын?! 
28 Тик ко лың ның дога-гозерләренә ко лак сал саң иде, Раб бы Ал лам; бү ген Си ңа 
ял вар ган ко лың ның го зер лә рен вә до га ла рын ишет сәң иде. 29 Син «Ми нем исем 
шун да сак ла на чак» ди гән урын ны, әле ге йорт ны, көн дез дә, төн лә дә күз уңың да 
тот саң иде, шу шы як ка йөз ку еп до га кы ла чак ко лың ны ишет сәң иде. 30 Ко лың 
һәм Си нең Ис ра ил хал кың шу шы та раф ка йөз ку еп до га кыл ган да, алар ның ял-
ва ру ла ры Си ңа ки леп иреш сә иде; Үзең яшә гән күк ләр киң ле ген нән то рып, без не 
ишет сәң һәм ки чер сәң иде.

31 Кем дә бул са бе рәү якы ны на кар шы гө наһ эш кы лу да га еп лә неп, аның ант итү ен 
та ләп ит сә ләр, һәм ул, шу шы йорт ка ки леп, Си нең мәз бә хең кар шын да «га еп сез-
мен» дип ант эч сә, 32 Син, күк ләр киң ле ген нән ко лак са лып, кол ла ры ңа хө ке мең не 
чы гар саң иде: га еп ле адәм не җа вап ка тар тып, кыл ган га мәл лә ре нә ка ра та җә за сын 
бир сәң, га еп сез не на хак тан ара лап, аның хак лы гын рас ла саң иде.

33 Си нең Ис ра ил хал кың, Си ңа ка ра та кыл ган гө наһ ла ры өчен дош ма ны та ра-
фын нан җи ңе леп, ка бат Си нең хо зу ры ңа әй лә неп кай т са, шу шы йорт та исе мең не 
атап Си ңа ялынып-ялварса, 34 Син, күк ләр киң ле ген нән аның сү зе нә ко лак са лып, 
хал кың Ис ра ил нең гө наһ ла рын ки чер сәң, алар ның ата ла ры на бир гән җир не ка бат 
үз лә ре нә кай тар саң иде.

35 Си ңа ка ра та кыл ган гө наһ ла ры өчен күк йө зе то ма ла нып яң гыр лар яу мый 
баш ла са, шу шы та раф ка йөз ку еп до га кыл ган да Си нең исе мең не ата са лар һәм, 
Син җә за га тарт кан га кү рә, гө наһ эш лә рен таш ла са лар, 36 күк ләр киң ле ген нән 
алар сү зе нә ко лак сал саң иде дә Үз кол ла рың – хал кың Ис ра ил нең гө наһ ла рын 
яр лы ка саң иде, алар ны ту ры юл га күн де реп, Үз хал кы ңа ми рас итеп бир гән җир гә 
яң гыр яу дыр саң иде.

37 Җир йө зе нә кыт лык яи сә үләт зәх мә те ки лә ме, көй дер геч сә мум җи ле исә ме, 
иген не кү гә рек ба са мы, са ран ча чи рүе яи сә корт-бөҗәк баш кал кы та мы, йә бул ма са 
дош ман бе рәр Ис ра ил шә һә рен ка ма лыш та то та мы – нин ди ге нә бәла-каза кил мә-
сен, нин ди ге нә мур кыр ма сын, – 38 Си нең Ис ра ил хал кың нан бе рәр се йә ба ры сы 
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бер гә, кил гән бәла-казасын, хәс рә тен әй теп, шу шы йорт ка та ба кул ла рын су зып 
до га һәм го зер лә рен юл ла са, 39 Үзең яшә гән күк ләр киң ле ген нән то рып, Син алар 
сү зе нә ко лак сал саң һәм гө наһ ла рын ки чер сәң иде, һәр кай сы на, кү ңе лен дә ни ләр 
йөр тү е нә ка рап, ти еш ле сен бир сәң иде (чөн ки һәр адәм ба ла сы ның кү ңе лен дә нәр-
сә ләр бар лы гы фә кать Си ңа гы на мәгъ лүм дер). 40 Шул ча гын да алар, ата ла ры быз га 
Син бир гән җир дә көн кү реп, го мер ба кый Син нән кур кып яшәр ләр.

41-42 Шу лай ук Си нең Ис ра ил хал кын нан бул ма ган бе рәр чит ке ше исе мең ха кы-
на ерак җир ләр дән шу шы йорт ка ки лә һәм до га кы ла кал са (чөн ки ке ше ләр бө ек 
исе мең, ку әт ле бе лә гең, көч ле ку лың ха кын да ише тер ләр), 43 Үзең яшә гән күк ләр 
киң ле ген нән әле ге чит ке ше нең до га ла ры на ко лак са лып, аның го зе рен үтә сәң иде. 
Шул ча гын да җир дә яшәү че бар ха лык лар Си нең исе мең не бе леп, Үзең нең Ис ра ил 
хал кың ке бек үк, Син нән кур кып то рыр лар, мин сал дыр ган ош бу йорт ның Си нең 
исем не йөр тү ен бе лер ләр.

44 Хал кың Син күр сәт кән як ка, дош ман га кар шы чы гып ки теп, Син сай ла ган 
шә һәр гә, Си нең исе ме ңә мин сал дыр ган йорт та ра фы на ка рап, Раб бы га до га кыл-
са, 45 күк ләр киң ле ген нән алар ның до га ла ры на вә го зер лә ре нә ко лак сал саң һәм 
алар ның ха кын хак ла саң иде.

46 Әгәр алар Си ңа ка ра та гө наһ эш кы ла кал са лар (чөн ки гө наһ кыл ма ган ке ше 
юк тыр), һәм Син, ачу ың чы гып, алар ны дош ман ку лы на тап шыр саң, әсир ит кән 
дош ман на ры алар ны үз лә ре нең ерак яки якын җир лә ре нә алып ки теп, 47 алар шун да, 
әсир йөр гән җир лә рен дә, йө рәк лә ре үз гә реп тәү бә гә кил сә ләр һәм: «Гө наһ лы быз, 
хи лаф эш, явыз лык кыл дык», – дип, Си ңа ял вар са лар, 48 әсир ит кән дош ман на-
ры ның җи рен нән то рып, ата ла ры на Син бир гән җир ләр, Син сай ла ган шә һәр һәм 
Си нең исе ме ңә мин сал дыр ган йорт та ра фы на күз те кәп, бө тен кү ңел лә ре бе лән 
их лас йө рәк тән до га кыл са лар, 49 Үзең яшә гән күк ләр киң ле ген нән алар ның дога-
гозерләренә ко лак сал саң һәм алар ның ха кын хак ла саң, 50 Си нең ал да кыл ган 
гө наһ ла рын һәм хи лаф эш лә рен ки чер сәң, әсир алу чы лар ның кү ңе лен дә алар га 
ка ра та мәр хә мәт уят саң иде, 51 чөн ки алар – Си нең хал кың дыр, ти мер эре тә тор ган 
мич тән – Ми сыр дан – Син алып чык кан би лә мәң дер.

52 Си не яр дәм гә ча кыр ган ва кыт та алар ның сүз лә ре һәр чак Си ңа ки леп иреш сен 
өчен, Үзең нең ко лың һәм Үзең нең Ис ра ил хал кың го зер лә ре нә күз лә рең һәр чак 
ачык бул са иде. 53 Чөн ки без нең ата-бабаларны Ми сыр дан алып чык кан чак та Син, 
Хуҗа-Раббым, Үзең нең ко лың Му са аша җит кер гән чә, җир йө зен дә яшәү че бар ча 
ха лык лар ара сын нан Үз ми ра сың итеп без не сай лап ал дың.

54 Сө ләй ман, тез лә ре нә төш кән ки леш кул ла рын юга ры га су зып, Раб бы га бар ча 
дога-гозерләрен тә мам ла ган нан соң, Раб бы ның мәз бә хе кар шын да ая гы на кү тә-
рел де һәм 55 җы ел ган бө тен Ис ра ил хал кы на көч ле та выш бе лән үзе нең фа ти ха сын 
күн дер де:

56 – Вәгъ дә ит кән чә, Үзе нең Ис ра ил хал кы на ты ныч лык иң дер гән Раб бы мө ба рәк-
тер! Үзе нең ко лы Му са аша без гә җит кер гән иге лек ле сүз лә ре нең бер се дә үтәл ми чә 
кал ма ды. 57 Һәр чак ата-бабаларыбыз янын да бул ган ке бек, Раб бы Ал ла быз янә шә-
без дә бул сын, без не кал дыр ма сын һәм ки ре как ма сын, 58 күңел-йөрәкләребезне 
һа ман шу лай Үзе нә тар тып тор сын, без гә һәр чак Аның юлын нан йө рер гә яз сын; 
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ба ба ла ры быз га куш кан ча, без гә Аның бо е рык ла рын вә ка гый дә лә рен үтәп, Аның 
ка нун на рын нан тай пыл мый ча яшәр гә на сыйп бул сын иде. 59 Раб бы га кыл ган әле ге 
до га ла рым Раб бы Ал ла быз га көн дез дә, төн лә дә ба рып иреш сә иде, һәм Ул көннең-
көнендә Үзе нең ко лы һәм дә Үзе нең Ис ра ил хал кы ның ха кын хак ла са иде, 60 шул 
ча гын да җир дә яшәү че бар ха лык лар Раб бы ның Ал ла һы икән ле ген һәм Аңар дан 
баш ка ал ла лар бул ма вын аң лар иде. 61 Их лас йө рәк тән үзе без нең Раб бы Ал ла быз га 
ита гать итеп, хә зер ге чә Аның ка гый дә лә ре бу ен ча яшәп куш кан на рын үтә сәк иде.

62 Ан на ры пат ша үзе һәм аның бе лән бер гә бө тен ис ра и ли ләр Раб бы га кор бан 
ки тер де ләр. 63 Сө ләй ман Раб бы га та ту лык кор ба ны ки тер де: ул егер ме ике мең сы ер 
һәм йөз егер ме мең са рык ны кор бан кыл ды. Әнә шу лай пат ша һәм бө тен Ис ра-
ил хал кы Раб бы йор тын из ге ләш тер де ләр. 64 Шул ук көн не пат ша, Раб бы йор ты 
кар шын да гы ише гал ды ның ур та өле шен из ге ләш те реп, ту ла ем ян ды ру кор ба ны 
ки тер де, сик мәк бү лә ге һәм та ту лык кор ба ны ның эч ма ен ян дыр ды, чөн ки Раб бы 
кар шын да гы ба кыр мәз бәх ту ла ем ян ды ру кор ба ны, ик мәк бү лә ге һәм та ту лык 
кор ба ны ның эч мае өчен кеч ке нә бул ды.

65 Шун да, Раб бы Ал ла быз кар шын да, Сө ләй ман бе лән бер гә бө тен Ис ра ил – 
Лебо-Хамат* бе лән Ми сыр ел га сы ара сын да гы җир ләр дә яшәү че ләр – зур бер җы ен 
бу лып бәй рәм ит те. Ха лык җи де көн, ан на ры та гын җи де көн дә ва мын да, җәм гы сы 
ун дүрт көн буе бәй рәм ит те. 66 Ир тә ге се көн не Сө ләй ман ха лык ны өе нә озат ты. 
Ха лык, пат ша га хәер-фатихасын күн де реп, Үзе нең ко лы Да выт ка һәм Ис ра ил хал-
кы на Раб бы кыл ган иге лек ле эш ләр гә кү ңе лен нән шатланып-куанып өе нә та рал ды.

РаббыныңСөләймангавәгъдәбирүеһәманыкисәтүе

9 1 Сө ләй ман Раб бы йор тын, пат ша са ра ен һәм җа ны те лә гән һәм мә нәр сә не 
тө зеп бе тер гән нән соң, 2 аңа, Гиб гон да гы сы ман, икен че кат Раб бы кү рен де.

3 – Си нең до га ла рың вә го зер лә рең Ми ңа ки леп иреш те, – ди де Ул. – Ми нем исе-
мем мәң ге шун да сак лан сын өчен, син сал дыр ган әле ге йорт ны Мин из ге ләш тер дем; 
Ми нем күз лә рем һәм йө рә гем мәң ге шун да бу лыр. 4 Әгәр дә син, атаң Да выт ке бек, 
саф кү ңел вә на мус бе лән Ми нем юл дан йөр сәң, һәм мә сен Мин куш кан ча га мәл 
кыл саң, ка гый дә вә карар-кануннарымны үтәп бар саң, 5 Мин: «Ис ра ил тә хе тен дә 
гел си нең гаи лә угыл ла ры уты рыр», – дип, атаң Да выт ка бир гән вәгъ дә мә ту ры 
кал ган хәл дә, си нең пат ша тә хе тен Ис ра ил җи рен дә мәң ге лек кы лыр мын. 6 Әгәр 
дә сез вә сез нең угыл ла ры гыз, Мин нән йөз чө е реп, Мин сез гә бир гән бо е рык вә 
ка нун нар ны сан ла мый ча, баш ка илаһ лар га та бы на, алар га гый ба дәт кы ла баш ла-
са гыз, 7 Үзем бир гән җир дән Ис ра ил хал кын юк итәр мен, Ми нем исем гә ба гыш-
ла нып, Мин из ге ләш тер гән йорт тан ваз ки чәр мен; һәм бар ча ха лык лар Ис ра ил не 
гый б рәт итеп, кө леп ис кә ала тор ган бу лыр лар. 8 Әле ге би ек йорт янын нан узып 
ба ру чы һәм мә ке ше, ко ты алы нып: «Бу җир гә, бу йорт ка Раб бы ни өчен мо ны эш-
лә де икән?» – дип сыз гы рып ку яр. 9 Һәм әле ге ке ше ләр гә: «Ата-бабаларын Ми сыр 
җи рен нән алып чык кан Раб бы Ал ла ла рын нан йөз чө е реп баш ка илаһ лар га иман 

* 8:65 Лебо-Хамат– яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Ха мат җи ре нә ба ра тор ган юл» ди гән не дә 
аң ла тыр га мөм кин. 
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ки тер гән, шу лар га та бы на һәм гый ба дәт кы ла баш ла ган на ры өчен, Раб бы алар өс-
те нә шу шы бәла-казаларны җи бәр де», – дип җа вап би рер ләр.

Сөләйманныңбашкаэшләре
10 Раб бы йор тын вә пат ша са ра ен – шу шы ике йорт ны тө зү гә Сө ләй ман егер ме 

елын са рыф ит те. 11 Үзе нә ки рәк ка дәр эр бет һәм ки па рис ага чы, ал тын ки тер гән 
өчен, Сө ләй ман пат ша Сур пат ша сы Хи рам га сГә ли ләя җи рен нән үзе нең егер ме 
шә һә рен бү леп бир де. 12 Лә кин, Сө ләй ман бир гән шә һәр ләр не ка рар га дип, Сур 
җи рен нән кил гән Хи рам га әле ге ка ла лар оша ма ды.

13 – Нин ди шә һәр ләр бир дең син ми ңа, ту га ным? – ди де ул.
Шу ңа кү рә ул әле ге җир ләр гә Кә бүл* дип исем куш ты; алар бү ген ге көн дә дә 

шу шы исем не йөр тә.
14 Шун нан Хи рам Сө ләй ман пат ша га йөз егер ме та лант* ал тын җи бәр де.
15 Сө ләй ман пат ша, мәҗ бү ри рә веш тә эш ләү че ләр не җи геп, Раб бы йор тын, 

пат ша са ра ен, Хат сор вә Ме гид до һәм дә Га зер шә һәр лә рен тө зеп, Ие ру са лим дә ге 
Мил ло скир мә нен вә ди вар ны тө зек лән дер де. 16 (Ми сыр пат ша сы, ягъни фир га-
вен, һө җүм итеп, Га зер шә һә рен яу лап ал ды да, шә һәр гә ут са лып, ан да яшәү че 
скән га ни ләр не кы рып бе тер де. Ан на ры шә һәр не үзе нең кы зы – Сө ләй ман ның 
ха ты ны на бү ләк итеп бир де.) 17-18 Сө ләй ман, Га зер шә һә рен ка бат тер ге зеп, Тү бән 
Бәйт-Хорунда һәм үз җи рен дә, чүл дә, Ба га лат бе лән Тад мор шә һәр лә рен, 19 шу-
лай ук азык-төлек сак лар, су гыш ар ба ла ры то тар, ат лар ас рар өчен, шә һәр ләр 
сал ды – Ие ру са лим дә, Ли ван да һәм үзе ида рә ит кән бө тен җир ләр дә үзе те лә гән 
һәм мә нәр сә не шу лай тө зеп бе тер де.

20-21 Ис ра и ли ләр кы рып бе те рә ал ма ган һәм алар ара сын да яшәп кал ган, Ис ра-
ил нә се лен нән бул ма ган ха лык лар ны – амо ри, хит ти, фә ри зи, хив ви һәм явү си ләр 
то кы мын – Сө ләй ман мәҗ бүр эш че ләр ит те, һәм бу хәл бү ген ге көн дә дә дә вам 
итә. 22 Ис ра и ли ләр не исә Сө ләй ман кол га әй лән дер мә де: алар аның су гыш чы ла ры, 
хез мәт че лә ре, дә рә җә ле тү рә лә ре, гас кәр баш лык ла ры, су гыш ар ба ла рын да һәм 
ат лы гас кә рен дә яу баш ла ры бул ды.

23 Сө ләй ман ның эш лә ре бе лән биш йөз ил ле тү рә ида рә ит те, алар Сө ләй ман га 
эш ләү че ха лык өс тен нән баш лык иде.

24 Фир га вен нең кы зы, Да выт шә һә рен нән кү че неп, Сө ләй ман аның өчен мах сус 
тө зе гән йорт та яши баш ла ган нан соң, Сө ләй ман Мил ло кир мә нен тө зек лән дер де.

25 Раб бы өчен са лын ган мәз бәх тә Сө ләй ман елы на өч тап кыр ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны һәм та ту лык кор ба ны ки тер де, Раб бы кар шын да хуш ис ле сумала-майлар 
көй рәт те. Шу лай итеп, Ал ла һы йор тын тө зү тө гәл лән де.

26 Сө ләй ман пат ша шу лай ук сЭдом җи рен дә, сКа мыш лы диң гез бу ен да, Элат янын-
да гы Эсион-Гебердә ко раб лар тө зе де. 27 Хи рам диң гез эшен бе лү че хез мәт че лә рен 
Сө ләй ман ке ше лә ре бе лән бер гә ко раб лар да җи бәр де, 28 һәм алар, Офир та ра фы на 
юл алып, Сө ләй ман пат ша га дүрт йөз егер ме та лант ал тын алып кай тып бир де ләр.

* 9:13 Кәбүл– яһүд чә «фай да сыз, юк нәр сә» мәгъ нә сен дә. 
* 9:14 Талант– 30 кг. 
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ШебамәликәсенеңСөләйманхозурынакилүе

10 1 Ше ба мә ли кә се, Раб бы исе мен дан ла ган Сө ләй ман ха кын да ише теп, авыр-
четерекле со рау лар бе лән сы нар өчен, аның хо зу ры на кил де. 2 Ие ру са лим гә 

ул шак тый зур мал-мөлкәт алып кил гән иде: дө я ләр гә хуш ис ле сумала-майлар, 
бай так кү ләм дә ал тын вә кыйммәтле-затлы таш лар тө ял гән иде. Ул, Сө ләй ман 
яны на ки леп, кү ңе лен дә йөр т кән бар уй-фикерләре бе лән ур так лаш ты. 3 Мә ли-
кә нең һәм мә сү зе нә Сө ләй ман аң лат ма бир де; со рау лар ара сын да пат ша ачык лык 
кер тә ал ма ган бер ге нә авыр нәр сә дә оч ра ма ды. 4 Ше ба мә ли кә се Сө ләй ман ның 
акыл-зиһенен, ул сал ган са рай ны, 5 пат ша өс тә лен дә ге ризык-нигъмәтләрне, тү-
рә лә ре нең яшәү рә ве шен, хез мәт че лә ре нең әдәп ле ле ген һәм алар ның өс-башын, 
пат ша шә раб чы ла рын, Раб бы йор тын да пат ша ки тер гән кор бан нар ны күр гән нән 
соң, Ше ба мә ли кә се га җәп лә неп 6 сү зен баш ла ды:

– Си нең эш-гамәлләрең, акыл-зиһенең ту рын да үз җи рем дә ишет кән нә рем хак 
дө рес икән. 7 Би ре гә ки леп үз кү зем бе лән күр ми чә, мин ул сүз ләр гә ыша нып бет-
мә гән идем, бак саң, си нең хак та мин күр гән ка дәр нең яр ты сын да әй т мә гән нәр 
икән. Син дә ге зиһен-акыл вә мал-мөлкәт мин ишет кән гә ка ра ган да бай так ка күб-
рәк. 8 Си нең ке ше лә рең нин ди бә хет ле! Көннең-көнендә си нең кар шың да то рып 
га кыл лы сүз лә рең не ише тү че хез мәт че лә рең нин ди бә хет ле! 9 Син нән ра зый бу лып, 
си не Ис ра ил тә хе те нә утыр т кан Раб бы Ал ла ңа шөк ран нар яу сын! Раб бы, Ис ра ил 
хал кы на бул ган мәң ге лек мә хәб бә тен рас лап, га дел лек бе лән хө кем кыл сын өчен, 
си не пат ша итеп куй ган икән.

10 Шун нан пат ша га бү ләк кә ул йөз егер ме та лант ал тын, күп итеп хуш ис ле су-
мала-майлар вә зин нәт ле таш лар тап шыр ды; Ше ба мә ли кә се Сө ләй ман пат ша га 
бү ләк ит кән сы ман хуш ис ле сумала-майларның әле мо ңар чы кү рел гә не юк иде.

11 (Офирдән ал тын алып кай т кан Хи рам ко раб ла ры шу лай ук ан нан бик күп кү-
ләм дә бә кам* ага чы һәм зин нәт ле таш лар да тө яп кайт ты. 12 Пат ша әле ге агач тан 
Раб бы йор ты һәм үзе нең са рае өчен те рәү ба га на ла ры эш ләт те, шу лай ук җыр чы лар 
өчен гөс лә һәм ар фа да ясат ты. Бү ген ге көн гә ка дәр аның ка дәр агач ның бер кай чан 
кайт ка ны да, кү рел гә не дә бул мый.)

13 Сө ләй ман пат ша үз ку лы бе лән бү ләк ит кән әй бер ләр дән тыш Ше ба мә ли кә се 
үзе те лә гән һәм со ра ган һәм мә нәр сә не аңа бү ләк кыл ды. Шун нан мә ли кә үзе нең 
хез мәт че лә ре бе лән үз җи ре нә юл ал ды.

Сөләйманныңбайлыгы
14 Сө ләй ман га ел са ен ал ты йөз алт мыш ал ты та лант ал тын ки леп то ра иде; 

15 бо лар дан тыш мал та шу чы лар дан, сәү дә гәр ләр дән, га рәп ләр җи рен дә ге бө тен 
пат ша лар дан, өл кә баш лык ла рын нан ке рем ки лә иде.

16 Сө ләй ман пат ша, ал тын нан чү кеп, ике йөз да нә зур кал кан ясат ты, һәр кал-
кан га ал ты йөз бе ка* ал тын кит те; 17 шу лай ук, ал тын нан чү кеп, өч йөз да нә ке че-

* 10:11 Бәкам– рус ча сы: сан дал. 
* 10:16 Бека– 5 гр. 
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рәк кал кан да ясат ты, алар ның һәр кай сы на өчәр ми на* ал тын кит те; һәм шу шы 
кал кан нар ны ул «Ли ван ур ма ны йор ты»на куй дыр ды.

18 Шун нан пат ша, фил сө я ген нән зур тә хет яса тып, аны саф ал тын бе лән тыш-
лат ты. 19 Тә хет нең бас ма ла ры ал тау бу лып, тә хет нең ар ка сы өс тән тү гә рәк лә неп 
то ра иде. Утыр гыч ның һәр ике ягын да кул тык са бар, кул тык са лар янын да арыс лан 
сы ны ку ел ган; 20 ал ты бас ма ның һәр ике очын да ун и ке арыс лан сы ны то ра. Мо-
ңа ох ша ган нәр сә нең баш ка бер ге нә пат ша лык та да мо ңар чы кү рел гә не бул мый.

21 Сө ләй ман ның эчем лек өчен бө тен ка сә лә ре ал тын нан бу лып, «Ли ван ур ма ны 
йор ты»нда гы бө тен савыт-саба да саф ал тын нан иде; би ре дә бер ге нә кө меш әй бер 
дә бул мый, чөн ки, Сө ләй ман пат ша лык ит кән чор да, кө меш бик тә оч сыз әй бер 
са на ла иде. 22 Диң гез дә Хи рам ко раб ла ры бе лән бер гә пат ша ның Тар шиш ко раб ла-
ры* йө реп, өч ел га бер тап кыр ал тын вә кө меш, фил сө я ге һәм май мыл лар, та вис 
кош ла ры тө яп алып кай та тор ган иде.

23 Сө ләй ман пат ша үзе нең бай лы гы вә зиһене-гакылы бе лән җир йө зен дә ге бө тен 
пат ша лар дан өс тен са нал ды. 24 Аның йө рә ге нә Ал ла һы иң дер гән зиһен-гакылны 
тың лар өчен, җир дә ге бар ке ше ләр Сө ләй ман бе лән күрешеп-сөйләшергә те лә де. 
25 Елның-елында алар ның һәр бер се аңа бү ләк кә кө меш вә ал тын са выт лар, кием-
салым, ко рал, хуш ис ле сумала-майлар, ат һәм ка чыр лар алып ки лә тор ган бул ды.

26 Сө ләй ман күп ке нә су гыш ар ба ла ры һәм ар ба йөр тү че ләр туп ла ды: аның бер 
мең дүрт йөз су гыш ар ба сы һәм ун и ке мең ар ба йөр тү че се бар иде; алар ның бер 
өле шен ул мах сус шә һәр ләр дә, икен че өле шен үз янын да Ие ру са лим дә тот ты. 27 Сө-
ләй ман пат ша за ма нын да Ие ру са лим дә кө меш га ди таш ка бә ра бәр са на ла, эр бет 
ага чы исә үзән дә үс кән сси ко мор ага чы дай күп иде. 28 Ат лар ны Сө ләй ман га Ми сыр 
һәм Кыйведан ки тер де ләр; пат ша сәү дә гәр лә ре алар ны Кыйведа са тып ала иде ләр. 
29 Су гыш ар ба ла рын Ми сыр дан ал ты йөз шә кыл*, ә ат лар ны йөз ил ле шә кыл кө-
меш кә кай тар та лар иде. Ат-арбаларны алар шу лай ук хит ти ләр һәм сара ми ләр нең 
пат ша ла ры на да ил тә тор ган нар иде.

СөләйманныңРаббыданйөзчөерүе

11 1 Сө ләй ман пат ша ның, фир га вен кы зын нан баш ка, та гын би хи сап күп чит 
мәм лә кәт хатын-кызларына гый ш кы төш те. Алар ара сын да сМә аб, Ам мон, 

Эдом, Си дун, Хит кыз ла ры да бар иде. 2 Алар ха кын да Раб бы Үзе нең Ис ра ил хал кын: 
«Ул кыз лар га өй лән мә гез, юк са алар йө рә ге гез не үз лә ре нең илаһ ла ры на ау да рыр», – 
дип, ал дан ки сә теп куй ган бу ла. Әм ма Сө ләй ман ның гый ш кы тө шеп, кү ңе ле шу-
лар га бе рек те. 3 Сө ләй ман ның ха тын на ры ара сын да җи де йөз пат ша кы зы вә өч йөз 
кә ни зәк бу лып, әле ге ха тын нар аның кү ңе лен аз дыр ды. 4 Сө ләй ман олы гая төш кәч, 
ха тын на ры аның кү ңе лен баш ка илаһ лар га ау дар ды; аның йө рә ге, ата сы Да выт ны-
кы сы ман, үзе нең Раб бы Ал ла сы на туг ры бу лып кал ма ды. 5 Сө ләй ман Си дун али-
һә се сАш то рет ка һәм ам мо ни ләр нең җи рән геч ила һы Мил күм гә та бы на баш ла ды. 

* 10:17 Мина– 500 гр. 
* 10:22 ...Таршишкораблары...– ягъ ни сәү дә ко раб ла ры. 
* 10:29 Шәкыл– 10 гр. 
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6 Сөләйман, шул рә веш ле, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды, ата сы 
Да выт сы ман, ахыр га ча Раб бы юлын да ка ла ал ма ды. 7 Ие ру са лим нән көн чы гыш ка 
та ба рак бер кал ку лык та Сө ләй ман мә а би ләр нең җи рән геч ила һы Ке мош ка һәм ам-
мо ни ләр нең җи рән геч ила һы Мо лых ка ба гыш лап гый ба дәт кы лу уры ны яса ды. 8 Шул 
рә веш ле ул, хуш ис ле сумала-майлар көй рә теп, үз илаһ ла ры на кор бан ки те рү че чит 
мәм лә кәт ха тын на ры ның һәм мә се өчен шун дый урын нар бул дыр ды.

9-10 Ике тап кыр Сө ләй ман яны на иң гән, баш ка илаһ лар га та бын мас ка бо ер ган 
Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сын нан йөз чө ер гән өчен, Раб бы ның Сө ләй ман га нык ачуы 
чык ты, чөн ки ул Раб бы бо е рык ла рын үтә мә де. 11 Шун нан Раб бы Сө ләй ман га бо-
лай ди де:

– Си нең әнә шул эш лә рең өчен, Ми нем бе лән тө зе гән ки ле шү не сак ла ма ган 
һәм Ми нем ка гый дә лә рем не үтә мә гән өчен, пат ша лык ны си нең кул дан алып, 
хез мәт че ңә тап шы рыр мын. 12 Лә кин атаң Да выт ха кы на Мин мо ны син исән чак-
та эш лә мәм – Мин аны си нең уг лың ку лын нан тар тып алыр мын. 13 Мин аңар дан 
бө тен пат ша лык ны ал мам, ко лым Да выт ха кы на һәм Үзем сай лап ал ган Иеру са лим 
ха кы на Мин си нең уг лың ку лын да Ис ра ил нең бер ыру гын гы на кал ды рыр мын.

Сөләйманныңдошманнары
14 Шун нан Раб бы их ты я ры бе лән Эдом пат ша сы ыру гын нан эдо ми Һа дад Сө-

ләй ман ның дош ма ны на әй лән де. 15 Кай чан дыр элек, Да выт эдо ми ләр бе лән су гыш 
алып бар ган да, яу ба шы Йо ав үз гас кә ри лә ре нең мә ет лә рен кү мәр өчен, Эдом га 
ки леп, ан да гы бар лык ир за тын кы рып бе те рә. 16 Эдом ның бө тен ир-атын кы рып 
бе тер гән че, Йо ав һәм баш ка ис ра и ли ләр ал ты ай дә ва мын да ан да яши ләр. 17 Шул 
ва кыт та әле ге Һа дад үзе нең ата сын да хез мәт тә то ру чы бер ни чә эдо ми бе лән бер гә 
Ми сыр га ка чып ко ты ла; ул чак та әле Һа дад кеч ке нә ба ла бу ла. 18 Мидь ян нан ки теп, 
алар Па ран га юнә лә ләр, ан да бер ни чә ке ше не үз лә ре бе лән ияр теп Ми сыр га – Ми-
сыр пат ша сы, ягъни фир га вен яны на ки лә ләр. Ул аңа йорт-җир бү леп би рә, азык-
төлек бе лән тәэ мин итә. 19 Һа дад, фир га вен нең кү ңе ле нә ошап, аның шәф ка тен 
ка за на, һәм фир га вен аңа үз ха ты ны Тах пе нес мә ли кә нең сең ле сен ха тын лык ка 
би рә. 20 Шун нан Тах пе нес ның сең ле се аңа Ге ну бат ат лы угыл та ба. Тах пе нес әле ге 
ба ла ны фир га вен са ра ен да тәр бия кы ла; фир га вен угыл ла ры бе лән бер гә Ге ну бат 
фир га вен нең йор тын да яши.

21 Шу лай бер көн не Да выт ның дөнья ку юы һәм яу ба шы Йо ав ның үлүе ту рын да гы 
хә бәр Һа дад га ки леп иреш кәч, фир га вен гә ул:

– Җи бәр ми не, мин үз җи ре мә кай там, – ди де.
22 – Би ре дә син нәр сә гә дә бул са мох таҗ тү гел дер бит, ни гә шу лай үз җи ре ңә 

аш кы на сың? – дип со ра ды аңар дан фир га вен.
– Мох таҗ тү гел, – дип җа вап ла ды ул, – тик шу лай да җи бәр ми не!
23 Ал ла һы Сө ләй ман дош ман на ры ның са нын та гын бер ке ше гә арт тыр ды: ул – 

Со ба пат ша сы Һа дад гы зер дан ка чып кит кән Элья да уг лы Ре зон иде. 24 Һа дад гы зер-
ның гас кә рен Да выт тар-мар ки тер гән нән соң, әле ге Ре зон, үз ти рә се нә ке ше ләр 
туп лап, шул юл ба сар лар ның баш лы гы на әве рел де; ан на ры алар, Дәмәшкъкә ки теп, 
шун да го мер сөр де. 25 Сө ләй ман үзе исән чак та, Ре зон, ки нә то тып, Ис ра ил нең 
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дош ма ны бу лып ка ла бир де. Ул Арам иле бе лән ида рә ит те һәм, Һа дад ки тер гән 
бәла-казаларга өс тәп, Ис ра ил гә зы ян са ла тор ган бул ды.

ЯробамныңСөләймангакаршыбашкүтәрүеһәмСөләйманныңүлеме
26 Бер за ман Сө ләй ман хез мәт че лә рен нән бер се, Эф ра им нә се лен нән бул ган, Се-

ре да шә һә рен дә яшәү че Не бат уг лы Яро бам (аның ән кә се тол ха тын Серуга иде), 
пат ша га кар шы баш кү тәр де. 27 Пат ша га баш кү тә рүе әнә бо лай бул ды: Сө ләй ман ның 
Мил ло кир мә нен тө зе гән, ата сы Да выт шә һә рен дә ди вар лар ның җи ме рек урын-
на рын тө зек лән дер гән ва кы ты иде. 28 Яро бам бик бул дык лы ке ше иде. Сө ләй ман, 
әле ге яшь егет нең ни чек эш лә вен кү реп, аны Йо сыф нә се лен нән бул ган мәҗ бү ри 
рә веш тә эш ләү че ләр гә баш лык итеп куй ды. 29 Бер көн не Яро бам га Ие ру са лим нән 
чит кә чы гар га ту ры кил де, шул чак ны аңа юл да яңа ки ем нәр ки гән ши лоһ лы Ахия 
пәй гам бәр ки леп оч ра ды. Ялан кыр да алар ике се ге нә иде. 30 Шун да Ахия, өс тен-
дә ге яңа ки ем нә рен са лып, алар ны ун и ке ки сәк кә ерт ка ла ды да 31 Яро бам га ме нә 
нәр сә ди де:

– Ун ки сә ген үзе ңә ал, чөн ки Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы бо лай дип әй тә: «Мин, 
Сө ләй ман ку лын нан пат ша лык ны тар тып алып, ун ыруг ны си нең кул га тап шы-
рам. 32 Ыруг лар ның бер сен исә ко лым Да выт ха кы на һәм бө тен Ис ра ил ыруг ла ры 
ара сын нан Үзем сай лап ал ган Иеру са лим шә һә ре ха кы на Сө ләй ман га кал ды рам. 
33 Ул, Мин нән йөз чө е реп, Си дун али һә се Аш то рет ка, Мә аб ал ла сы Ке мош ка, 
Ам мон ал ла сы Мил күм гә та бы на баш ла ды, ата сы Да выт ке бек яшә ми чә, Ми нем 
юл дан тай пы лып, Ми нем күз гә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды, Ми нем ка-
гый дә ләр не вә ка нун нар ны бо зу дан сак лан ма ды. 34 Мин аның ку лын нан бө тен 
пат ша лык ны тар тып ал мыйм, Мин куш кан нар ны вә Ми нем ка гый дә ләр не тө гәл 
үтә гән, Үзем сай лап ал ган ко лым Да выт ха кы на Мин аны, үзе исән чак та, пат-
ша итеп кал ды рам. 35 Пат ша лык ны Мин аның уг лы ку лын нан тар тып алыр мын 
һәм аның ун ыру гын си ңа тап шы рыр мын. 36 Ми нем исе мем шун да сак лан сын 
өчен, Үзем сай лап ал ган Иеру са лим шә һә рен дә, Ми нем йө зем кар шын да ко лым 
Да выт ның чы ра гы* го мер ба кый янып тор сын өчен, аның уг лы на Мин бер ыруг-
ны би рер мен. 37 Ә си не исә Мин Үзем сай лап ал дым, һәм син җа ның те лә гән бар 
нәр сә өс тен нән пат ша лык итәр сең – Ис ра ил пат ша сы бу лыр сың. 38 Әгәр дә Мин 
куш кан нар ның һәм мә сен үтәп, Ми нем юл дан тай пыл ма саң, Ми нем күз ал дын да 
дө рес га мәл ләр кы лып, Ми нем ка гый дә ләр не вә бо е рык лар ны ко лым Да выт ке бек 
бо зу дан сак лан саң, Мин си нең ян да бу лыр мын, си нең йор тың ны, Да выт йор ты 
сы ман, мәң ге гә пат ша лар йор ты итәр мен, Ис ра ил не си нең кул га тап шы рыр мын. 
39 Сө ләй ман кыл ган хи лаф лык лар өчен, Мин Да выт нә се лен хө кем гә тар тыр мын, 
лә кин го мер лек кә тү гел».

40 Сө ләй ман исә Яро бам ның җа нын кы яр га ни ят лә де; тик Яро бам Ми сыр га, Ми сыр 
пат ша сы Ши шак яны на ка чып кит те һәм Сө ләй ман дөнья куй ган чы шун да яшә де.

41 Сө ләй ман пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен 
эш ләр һәм аның гакылы-зиһене ха кын да «Сө ләй ман кыл ган га мәл ләр» ди гән 

* 11:36 ...Давытныңчырагы...– «Да выт то кы мы» мәгъ нә сен дә. 
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ки тап та языл ган. 42 Шул рә веш ле, Сө ләй ман Ие ру са лим дә бө тен Ис ра ил бе лән 
кы рык ел дә ва мын да ида рә ит те. 43 Ул, дөнья ку еп, ата сы Да выт шә һә рен дә дә фен 
кы лын ды, һәм аның уры ны на тә хет кә уг лы Ре хаб гам утыр ды.

ИсраилиләрнеңРехабгамгакаршычыгуы

12 1 Ре хаб гам ны пат ша итеп ку яр өчен бө тен Ис ра ил хал кы Шә кем гә җы ел гач, 
Ре хаб гам Шә кем гә кил де. 2 Сө ләй ман пат ша дан Ми сыр га ка чып кит кән һәм 

шун да яшә гән Не бат уг лы Яро бам, бу хак та ише теп, Ми сыр да кал ды. 3 Ис ра и ли ләр 
Яро бам ны ча кыр тып ке ше ләр җи бәр де ләр, һәм ул бө тен Ис ра ил җә мә га те бе лән 
бер гә Ре хаб гам яны на кил де.

4 – Си нең атаң иң нә ре без гә авыр йөк сал ды, син исә атаң без не мәҗ бүр ит кән 
мих нәт тән кот кар, без нең өс кә сал ган шу шы авыр йөк не җи ңе ләйт, шул ча гын да 
без си ңа хез мәт итәр без, – ди де алар.

5 Ре хаб гам:
– Ба ры гыз, өч көн нән ка бат ми нем ян га ки лер сез, – дип җа вап бир де, һәм ке-

ше ләр өй лә ре нә та рал ды.
6 Ре хаб гам пат ша, ата сы Сө ләй ман исән чак та аңа хез мәт күр сәт кән өл кән нәр не 

ча кыр тып, алар дан:
– Ха лык ка нәр сә дип җа вап би рер гә ки ңәш итәр сез? – дип со ра ды.
7 Өл кән нәр аңа:
– Әгәр син бү ген әле ге ха лык ның хез мәт че се бу лып аңа бу лыш лык күр сәт сәң, 

тәм ле те лең не кыз ган ма саң, алар мәң ге гә си нең хез мәт че лә ре ңә әй лә нер, – ди де.
8 Тик Ре хаб гам өл кән нәр ки ңә ше нә ко лак сал ма ды, үзе бе лән бер гә үс кән һәм 

аңа хез мәт күр сәт кән яшь тәш лә ре нә мө рә җә гать ит те:
9 – «Атаң без нең иң нәр гә сал ган йөк не җи ңе ләйт», – дип әй т кән бу ха лык ка сез 

ни чек җа вап би рер гә ки ңәш итер иде гез? – дип со ра ды ул алар дан.
10 Аның бе лән бер гә үс кән иш лә ре бо лай әйт те:
– «Атаң без нең иң нәр гә авыр йөк сал ды, син исә аны җи ңе ләйт», – дип әй т кән 

бу ха лык ка син: «Ми нем чән ти бар ма гым атам ның би лен нән ка лын рак. 11 Әгәр 
ми нем атам сез нең иң нәр гә авыр йөк сал ган бул са, мин әле ге йөк не та гын да арт-
ты рыр мын; атам сез не кам чы бе лән сук тыр ган бул са, мин бир гән җә за исә ча ян 
ча гу ы на тиң лә шер», – дип әйт.

12 Пат ша ның «Өч көн нән ми нем ян га ки лер сез» ди гән әме ре нә буй сы нып, Яро бам 
вә бар ха лык, өч көн үтү гә, Ре хаб гам яны на әй лә неп кил де. 13 Пат ша, өл кән нәр нең 
ки ңә ше нә ко лак сал мый ча, ха лык бе лән бик кы рыс сөй ләш те. 14 Яшь тәш лә ре нең 
ки ңә шен то тып:

– Ми нем атам сез нең иң гә авыр йөк сал ган бул са, мин аны та гын да арт ты рыр-
мын, атам сез не кам чы бе лән сук тыр ган бул са, мин бир гән җә за ча ян ча гу ы на 
тиң лә шер, – ди де.

15 Ха лык сү зе нә пат ша ко лак сал ма ды, һәм бу хәл Раб бы ның их ты я ры бу ен ча 
бул ды – Ул мо ны Не бат уг лы Яро бам га ши лоһ лы Ахи я дән әйт тер гән сүз лә ре хак-
ка чык сын өчен шу лай эш лә де. 16 Пат ша ның ха лык сү зе нә ко лак сал ма вын кү реп, 
ис ра и ли ләр аңа:
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– Да выт бе лән нәр сә без ур так без нең?! Ишай уг лы ми ра сын да без нең өле ше без 
юк. Шу лай бул гач, ис ра и ли ләр, ча тыр ла ры гыз га та ра лы шы гыз! Да выт нә се ле хә зер 
үз йор тын гы на ка ра сын! – дип, өй лә ре нә кай тып кит те ләр.

17 Ре хаб гам, шу лай итеп, Яһү дә шә һәр лә рен дә яшәү че ис ра и ли ләр бе лән ге нә 
ида рә итеп кал ды.

18 Шу лай бер көн не Ре хаб гам пат ша мәҗ бүр эш че ләр өс тен нән на зыйр бул ган 
Аду ни рам ны* эш бе лән ис ра и ли ләр яны на җи бәр гәч, ис ра и ли ләр аны таш атып 
үтер де ләр, Ре хаб гам пат ша үзе исә ашыгып-кабаланып ар ба сы на утыр ды да Ие ру са-
лим гә ка чып өл гер де. 19 Шул ва кыт тан баш лап бү ген ге көн гә ка дәр Ис ра ил хал кы 
Да выт йор ты на буй сын мый.

20 Ис ра и ли ләр, Яро бам ның әй лә неп кайт ка нын ише теп, аны ха лык җы е ны на 
ча кыр тып ки тер де ләр дә бө тен Ис ра ил хал кы өс тен нән пат ша итеп куй ды лар. Ба-
ры тик Яһү дә ыру гы гы на Да выт йор ты на туг ры бу лып кал ды.

21 Ие ру са лим гә әй лә неп кай т кан нан соң, Сө ләй ман уг лы Ре хаб гам, пат ша лык ны 
үзе нә кай та рыр га ни ят лә неп, Ис ра ил хал кы на кар шы су гыш ка чы гар өчен, бө тен 
Яһү дә һәм Бень я мин ыруг ла рын нан йөз сик сән мең лек гас кәр туп ла ды. 22 Лә кин 
Ал ла һы ке ше се* Шә мә гый я гә Ал ла һы дан мон дый сүз иреш те:

23-24 – Яһү дә пат ша сы Сө ләй ман уг лы Ре хаб гам га һәм бө тен Яһү дә вә Бень я мин 
йор ты на, шу лай ук кал ган бар ха лык ка, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Үзе гез нең 
ту ган на ры гыз ис ра и ли ләр гә кар шы су гыш баш ла ма гыз; һәр кай сы гыз үзе нең өе нә 
әй лә неп кай т сын, чөн ки соң гы ва кый га лар Ми нем их ты я рым бе лән эш лән де».

Ха лык, Раб бы сү зе нә ко лак са лып, Раб бы сү зе бу ен ча өй лә ре нә кай тып кит те.

ЯробамныңРаббыданйөзчөерүе
25 Яро бам, тау лы Эф ра им тө бә ген дә ге Шә кем шә һә рен ны гы тып, шун да яши 

баш ла ды; ан на ры әле ге шә һәр дән ки теп, Пенуилне ны гыт ты. 26-27 Кү ңе лен нән 
Яро бам бо лай уй ла ды:

– Әгәр бу ха лык, кор бан ки те рү өчен, әү вәл ге чә Ие ру са лим гә, Раб бы йор ты на 
йө ри тор ган бул са, ха лык ның кү ңе ле ка бат ху җа ла ры на – Яһү дә пат ша сы Ре-
хаб гам га бе ре геп ку юы бар, ул ча гын да пат ша лык яңа дан Да выт йор ты на кү чәр 
һәм ха лык, ми нем җа ным ны кы еп, ка бат Яһү дә пат ша сы Ре хаб гам га йө зе бе лән 
бо ры лыр.

28 Шун нан пат ша, киңәш-табыш итеп, ал тын нан ике бо зау сы ны кой ды рып 
ал ды да:

– Ие ру са лим гә йө рү сез гә кы ен дыр. Ис ра ил, си не Ми сыр җи рен нән алып чык-
кан ал ла лар ме нә шу шы дыр, – дип, ха лык ка мө рә җә гать ит те 29 һәм сын нар ның 
бер сен Бәйт-Элдә, икен че сен Дан да ур наш тыр ды.

30 Бу гө наһ эш иде; әле ге су рәт ләр гә гый ба дәт кы лыр өчен, ха лык хәт та Дан га 
ка дәр ба рып җи тә тор ган бул ды.

* 12:18 Адунирам– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә: Адурам; бо рын гы грек те лен дә ге кай бер тәр-
җе мә ләр дә: Ди шан. 
* 12:22 Аллаһыкешесе– ягъ ни пәй гам бәр. 
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31 Шун нан Яро бам, кал ку урын нар да гый ба дәт ха нә ләр сал ды рып, ха лык ара сын-
нан (гәр чә алар Ле ви угыл ла ры бул ма са да) ка һин нәр* бил ге ләп куй ды. 32 Ан на ры 
си ге зен че ай ның ун би шен че кө нен бәй рәм кө не дип игъ лан ит те. Әле ге бәй рәм 
Яһү дә дә үт кә ре лә тор ган бәй рәм тө сен алып, Яро бам шул көн не мәз бәх тә кор-
бан ки те рә тор ган бул ды. Үзе ясат кан бо зау сын на ры на кор бан ки те рү йо ла сын 
ул Бәйт-Эл шә һә рен дә баш кар ды. Бәйт-Элдәге кал ку урын нар да үзе сал дыр ган 
гый ба дәт ха нә ләр гә Яро бам ка һин нәр бил ге лә де. 33 Шу лай итеп, си ге зен че ай ның 
үзе бил ге лә гән ун би шен че кө нен дә – Ис ра ил хал кы өчен бәй рәм дип игъ лан 
ител гән көн дә – Яро бам, кор бан ки те рү өчен, Бәйт-Элдәге үзе тө зет кән мәз бәх 
яны на кил де.

ЯһүдәдәнАллаһыкешесенеңкилүе

13 1 Яро бам, кор бан ки те рер гә җы е нып, мәз бәх янын да ба сып тор ган да, Раб-
бы сү зе нә буй сы нып, Бәйт-Элгә Яһү дә дән Ал ла һы ке ше се кил де. 2 Ал ла һы 

ке ше се мәз бәх кә Раб бы сүз лә рен җит ке реп әй тте:
– И-и мәз бәх, мәз бәх! Раб бы бо лай ди: «Да выт йор тын да Йо шия ат лы угыл ту ар 

һәм мәз бәх тә кор бан ки те рү че, кал ку лык лар да хез мәт итү че ка һин нәр нең үз лә рен 
си нең өс тең дә кор бан ки те рер, һәм си нең өс тең дә адәм сө як лә ре ян ды ры лыр».

3 Шул көн не ул ки лә чәк ту рын да хә бәр бир де:
– Раб бы дан шун дый хәбәр-билге кил де: ме нә бу мәз бәх хә зер та ра лыр да ан да гы 

көл ту зып бе тәр, – ди де.
4 Ал ла һы ке ше се нең Бәйт-Элдәге мәз бәх ха кын да әй т кән сүз лә рен ишет кәч, 

Яро бам пат ша мәз бәх тән ку лын ал ды да, әле ге ке ше гә күр сә теп:
– То ты гыз шу ны! – ди де.
Шул чак ны аның әле ге ке ше гә та ба су зыл ган ку лы, ка тып ка лып, бө тен ләй 

йөр мәс кә әй лән де. 5 Раб бы исе мен нән Ал ла һы ке ше се әй т кән хәбәр-билге бу ен ча 
мәз бәх тә таралып-уалып кит те, көл дә ту зып юк ка чык ты.

6 Шун да Ал ла һы ке ше сен нән пат ша:
– Раб бы Ал лаң нан ял ва рып со ра, ми нем хак та, зин һар, до га кыл: ку лым ны әү-

вәл ге хә ле нә кай тар сын, – дип үтен де.
Ал ла һы ке ше се Раб бы га до га ла рын юл ла ды, һәм пат ша ның ку лы, хә рә кәт кә 

ки леп, әү вәл ге хә ле нә кайт ты.
7 Пат ша шун нан Ал ла һы ке ше се нә:
– Әй дә ми нем бе лән йор ты ма бар, ри зы гым нан авыз ит, си не бү ләк ли сем ки-

лә, – ди де.
8 Әм ма Ал ла һы ке ше се пат ша га бо лай дип җа вап ла ды:
– Мөл кә тең нең яр ты сын бир сәң дә, си нең бе лән ба ра сым һәм ан да авы зы ма 

ри зык ка ба сым, су эчә сем юк. 9 Чөн ки Раб бы ны гы тып әй теп куй ды: «Авы зы ңа 
ри зык ала сы, су ла рын эчә се бул ма, кай т кан чак та да, бар ган юлың нан тү гел, баш ка 
җир дән әй лә неп кайт», – ди де.

10 Шун нан ул, Бәйт-Элгә кил гән юлын нан кайт мый ча, баш ка юл дан кит те.

* 12:31 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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11 Бәйт-Элдә бер карт пәй гам бәр яши иде. Шу ның угыл ла ры, өй гә кай т кач, Ал-
ла һы ке ше се нең ул көн не Бәйт-Элдә ни-нәрсәләр эш лә гә нен, пат ша га нәр сә ләр 
сөй лә гә нен ата ла ры на җит кер де ләр.

12 – Кай сы юл дан кит те ул? – дип со ра ды алар дан ата ла ры.
Һәм угыл ла ры Яһү дә дән кил гән Ал ла һы ке ше се нең кай сы юл дан ки тү ен күр-

сәт те ләр.
13 – Ияр лә гез әле ми ңа ишәк не, – ди де ул угыл ла ры на.
Угыл ла ры ишәк не ияр ләп бир гәч, ул ишә ге нә ат лан ды да 14 Ал ла һы ке ше се ар тын-

нан ки теп бар ды. Ал ла һы ке ше сен ку ып җит кән дә, те ге се имән тө бен дә уты ра иде.
– Яһү дә дән кил гән Ал ла һы ке ше се син бу ла сың мы? – дип со ра ды аңар дан карт.
– Мин бу лам, – ди де те ге се.
15 – Әй дә ми нем бе лән өе мә бар, ри зы гым нан авыз ит, – ди де ул аңа.
16 – Юк, си нең бе лән ки ре ки теп, өе ңә ба ра ал мыйм мин; бу урын да си нең бе лән 

авы зы ма ри зы гың ны ала һәм су ың ны эчә ал мыйм. 17 Чөн ки Раб бы ми не: «Ан да 
авы зы ңа ри зык ала сы, су ла рын эчә се бул ма, кай т кан да да, бар ган юлың нан тү гел, 
баш ка юл дан кайт», – дип ки сә теп куй ды, – ди де Ал ла һы ке ше се.

18 – Мин дә си нең ке бек үк пәй гам бәр дер, – дип җа вап ла ды аңа карт, – сфә-
реш тә ми ңа Раб бы ның сүз лә рен җит кер де: «Аны ки ре үзе ңә алып кайт, та ма гы на 
кап ка лап, су эч сен», – ди де (тик бу ял ган сүз иде).

19 Шун нан Ал ла һы ке ше се аңа ия реп кайт ты, карт ның өен дә ри зык тан да 
авыз ит те, су да эч те. 20 Алар әле өс тәл янын да утыр ган чак та, карт пәй гам бәр гә 
Раб бы сү зе иң де, 21 һәм Яһү дә дән кил гән Ал ла һы ке ше се нә карт пәй гам бәр ме нә 
нәр сә ди де:

– Раб бы бо лай ди: Раб бы сү зе нә буй сын мый ча, Раб бы Ал лаң ның бо е ры гын 
үтә ми чә, 22 ки ре әй лә неп кай тып, «Авы зы ңа ри зык ал ма, су эч мә» ди гән урын да 
ик мәк аша ган һәм су эч кән өчен, си нең җә сә де ңә* ата-бабаларың ка бер ле ген дә 
урын та был мас.

23 Ал ла һы ке ше се та ма гы на ашап су эч кән нән соң, аны ки ре бо рып үзе нә алып 
кай т кан карт ке ше аның өчен ишәк ияр лә де, 24 һәм те ге ки теп тә бар ды. Юл да аңа 
бер арыс лан оч рап аны үтер де. Шун нан аның гәү дә се юл өс тен дә ятып кал ды; ишәк 
бе лән арыс лан исә аның гәү дә се янын да ба сып кал ды лар. 25 Узып ба ру чы ке ше ләр, 
юл өс тен дә ят кан үле гәү дә не һәм аның янын да ба сып тор ган арыс лан ны кү реп, 
карт пәй гам бәр яшә гән шә һәр гә җит кәч, бу хак та шә һәр хал кы на сөй лә де ләр.

26 Ал ла һы ке ше сен ба рыр юлын нан бо рып үзе нә алып кай т кан пәй гам бәр бу 
хак та ише теп:

– Раб бы сү зе нә буй сын ма ган те ге Ал ла һы ке ше се ул. Раб бы аны, ал дан ки сәт-
кән чә, арыс лан ир ке нә тап шыр ды, һәм арыс лан аны бо тар лап үтер де. Шул рә веш ле, 
Раб бы Үзе әй т кән нәр не үтә де, – ди де һәм 27 угыл ла ры на ишә ген ияр ләр гә куш ты; 
те ге ләр аңа ишәк не ияр ләп бир де ләр.

28 Шун нан ул ки теп бар ды һәм Ал ла һы ке ше се нең юл да ят кан үле гәү дә сен тап ты; 
ишәк тә, арыс лан да үле гәү дә янын да ба сып то ра лар иде; арыс лан мә ет кә ка гыл-

* 13:22 Җәсәд– гәү дә. 
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ма ган, ишәк не дә бо тар лап таш ла ма ган. 29 Пәй гам бәр Ал ла һы ке ше се нең гәү дә сен 
кү тә реп алып ишә ге нә сал ды да, ма тәм то тар һәм җир ку е ны на тап шы рыр өчен, 
ка бат үзе нең шә һә ре нә кай тып кит те. 30 Аның җә сә ден үзе нең төр бә се нә ур наш-
ты рып, угыл ла ры бе лән бер гә ул:

– И-и ту га ным! – дип елап-сыктады.
31 Аны җир лә гән нән соң, үзе нең угыл ла ры на:
– Дөнья куй ган нан соң ми не әле ге Ал ла һы ке ше се янын да бер төр бә дә җир-

лә гез; ми нем сө як ләр не аның сө як лә ре яны на ур наш ты ры гыз, – дип әй теп куй-
ды. – 32 Бәйт-Элдә тө зел гән мәз бәх вә сСа ма рея ка ла ла рын да гы кал ку урын нар да 
са лын ган бар лык гый ба дәт ха нә ләр ту рын да Раб бы бо е ры гы бу ен ча әле ге пәй гам бәр 
әй т кән сүз ләр хак ка чы га чак тыр.

33 Шу шы ва кый га дан соң да Яро бам үзе нең явыз ни я тен нән кай т ма ды, кал ку 
җир ләр дә ха лык ара сын нан ка һин нәр бил ге лә вен дә вам ит те; те лә ге бул ган һәр 
ке ше не ка һин хез мә те нә ба гыш лап, алар кал ку лык та гы гый ба дәт ха нә ләр дә ка һин 
бу лып кит те. 34 Бу га мәл ләр нең һәм мә се Яро бам йор тын һә ла кәт кә этә рү че, җир 
йө зен дә аның нә се лен ко ры ту чы гө наһ бул ды.

АхиянеңЯробамгакаршыпәйгамбәрлекитүе

14 1 Шул ва кыт Яро бам ның уг лы Абия авы рып кит те дә, 2 Яро бам үзе нең ха-
ты ны на бо лай ди де:

– Бар, Яро бам ха ты ны икә нең не та ны ма сын нар өчен, өс-башыңны алыш тыр 
да Ши лоһ ка кит. Ан да Ахия ат лы бер пәй гам бәр бар; шу шы ха лык ның пат ша сы 
бу ла сым ны ми ңа ул әй т кән иде. 3 Үзең бе лән ун ипи, көл чә һәм бер чүл мәк бал ал 
да аның яны на бар; ул си ңа угыл бе лән нәр сә бу ла сын әй теп би рер.

4 Яро бам ха ты ны нәкъ ире куш кан ча эш лә де: җы е нып Ши лоһ ка, Ахия йор ты на 
юнәл де. Ахия ин де күр ми, чөн ки кар та ю дан аның күз лә ре су кы рай ган иде. 5 Әм ма 
Ахи я гә Раб бы:

– Әнә, уг лы ха кын да со ра шыр өчен, си нең ян га Яро бам ха ты ны ки лә, чөн ки 
аның уг лы авы рып кит кән. Аңа Ми нем сүз лә рем не җит ке рер сең. Ул үз ки е мен нән 
кил ми, – дип, ал дан хә бәр итеп куй ган иде.

6 Ишек тән кер гән ха тын ның аяк та вы шын ише тү гә Ахия:
– Би ре уз, Яро бам ха ты ны. Нәр сә гә дип си ңа өс-башыңны алыш ты рыр га иде?! – 

ди де. – Мин дә си нең өчен на чар хә бәр ләр бар. 7 Бар, Яро бам га әйт, Ис ра ил нең 
Раб бы Ал ла сы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин си не, ха лык ара сын нан ае рып алып, 
Үзем нең хал кым Ис ра ил нең ха ки ме итеп ку яр га их ты яр кыл дым. 8 Пат ша лык ны, 
Да выт йор тын нан тар тып алып, си ңа тап шыр дым, ә син ко лым Да выт сы ман бу лып 
чык ма дың. Ул, Ми нем бо е рык лар ны үтәп, их лас кү ңел дән ми нем юл дан ба рып, 
Ми нем күз ал дын да дө рес га мәл ләр кыл ды; 9 син исә үзе ңә ка дәр бул ган нар ның 
бар ча сы на ка ра ган да да явыз рак бу лып чык тың, ачу ым ны чы га рыр өчен, үзе ңә баш-
ка илаһ лар, баш ка сын нар кой дыр дың, Мин нән йөз чө ер дең. 10 Шу ның өчен Мин 
йор тың ны бә ла гә ду чар итә чәк мен: Яро бам йор тын да гы һәм мә ир-ат за тын (тот-
кын лык та яи сә ирек тә бу лу ы на ка ра мас тан) кы рып чы га чак мын, ти рес не бет кән-
че ян дыр ган сы ман, Яро бам йор тын да шу лай ян ды рып бе те рә чәк мен. 11 Әҗә лен 
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шә һәр җи рен дә тап кан яро бам лар ны эт ләр бо тар лап таш ла я чак, басу-кырда үлеп 
кал га нын күк кош ла ры чу кып бе те рә чәк». Раб бы әнә шу лай ди.

12 Сү зен дә вам итеп Ахия:
– Син үзең исә тор да өе ңә әй лә неп кайт, – ди де. – Ка ла га аяк ба су ы ңа, ба лаң 

дөнья ку яр. 13 Бө тен Ис ра ил хал кы елап-сыктап аны җир ку е ны на тап шы рыр; Яро-
бам йор тын нан ба ры ул гы на гүр гә иң де ре лер, чөн ки Яро бам йор тын нан ба ры ул 
гы на Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы кү ңе ле нә ярый ал ды. 14 Шун нан соң Раб бы Ис ра-
ил өс тен нән Үзе нә икен че бе рәү не пат ша лык ка их ты яр кы лыр, һәм ул пат ша шул 
көн не үк Яро бам йор тын тар-мар ки те рер; һәм бо лар ба ры сы хә зер үк тор мыш ка 
ашар. 15 Раб бы Ис ра ил не җә за га тар тыр, һәм ул агым су да чай ка лып тор ган ка мыш 
сы ман бу лыр. Али һә сАши рә хөр мә те нә ба га на лар ку еп, Раб бы ның ачу ын куз гат-
кан Ис ра ил хал кын Ул алар ның ата-бабаларына би рел гән иге лек ле җир дән ел га-
ның* аръ я гы на сө рер. 16 Шул рә веш ле, Яро бам үзе нең гө наһ эш лә ре бе лән Ис ра ил 
хал кын гө наһ юлы на этәр гән өчен, Раб бы Ис ра ил не дош ман ку лы на тап шы рыр.

17 Әле ге сүз ләр дән соң Яро бам ха ты ны ки тәр гә куз гал ды. Тир са га кай тып җи-
теп бу са га ны ат лау га, ба ла сы дөнья куй ды. 18 Ба ла ны гүр гә иң дер гән чак та (Раб бы 
Үзе нең ко лы Ахия пәй гам бәр аша әйт тер гән чә) бө тен Ис ра ил яшь түк те.

19 Яро бам пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, аның ни чек су гы шуы, 
ни чек пат ша лык итүе Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 20 Яро-
бам егер ме ике ел дә ва мын да пат ша лык ит те; дөнья куй ган нан соң, аның уры ны на 
тә хет кә уг лы На даб утыр ды.

ЯһүдәпатшасыРехабгам
21 Сө ләй ман уг лы Ре хаб гам исә Яһү дә дә пат ша лык итә бир де. Тә хет кә утыр ган да, 

аңа кы рык бер яшь иде; Үзе нең исе ме шун да сак лан сын өчен, Ис ра ил ыруг ла ры 
ара сын нан Раб бы сай лап ал ган шә һәр дә – Ие ру са лим дә – ун җи де ел дә ва мын да 
пат ша лык ит те ул. Ре хаб гам ның ән кә се ам мо ни На га ма иде. 22 Яһү дә хал кы, Раб бы 
кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр, гө наһ эш ләр кы лып, ата-бабаларына ка ра ган да 
да Раб бы ның ачу ын ныг рак чы гар ды. 23 Алар да үз лә ре нә һәр бер кал ку лык та, киң 
ябал даш лы вә мул яф рак лы һәр агач тө бен дә гый ба дәт кы лу урын на ры тө зе де ләр, 
из ге ба га на лар вә али һә Аши рә хөр мә те нә ба га на лар куй ды лар. 24 Алар җи рен дә 
хәт та фә хеш ир ләр* дә бул ды, чөн ки ис ра и ли ләр Раб бы ку дыр ган чит ха лык лар ның 
бө тен әшә ке эш лә рен ка бат ла ды.

25 Ре хаб гам би шен че елын пат ша лык ит кән дә, Ми сыр пат ша сы Ши шак Ие ру са-
лим гә кар шы яу га кү тә рел де 26 һәм Раб бы йор тын да гы, пат ша са ра ен да гы хә зи нә-
ләр не та лап бе тер де, бө тен нәр сә не, шул исәп тән Сө ләй ман ясат кан бө тен ал тын 
кал кан нар ны да, үзе бе лән алып кит те. 27 Со ңын нан Ре хаб гам пат ша, ал тын кал-
кан нар уры ны на ба кыр кал кан нар эш лә теп, алар ны пат ша са рае ише ген сак лау чы 
җан сак чы лар ның баш лык ла ры ка ра ма гы на тап шыр ды. 28 Пат ша Раб бы йор ты на 

* 14:15 Елга– ягъ ни Фырат ел га сы. 
* 14:24 Фәхеширләр– мә җү си ха лык лар ның ди ни йо ла ла ры бу ен ча алар гый ба дәт ха нә ләр дә 
яшә гән нәр. 
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юнәл гән чак та, җан сак чы лар шул кал кан нар ны то тып чы га иде ләр һәм ан на ры 
ка бат җан сак чы лар бүл мә се нә кер теп куя тор ган нар иде.

29 Ре хаб гам пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен 
эш ләр Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 30 Ре хаб гам бе лән Яро-
бам ара сын да су гыш лар бер кай чан бе теп тор ма ды. 31 Ре хаб гам, дөнья ку еп, Да выт 
шә һә рен дә ата-бабалары яны на гүр гә иң де рел де. Аның ән кә се ам мо ни На га ма иде. 
Ан на ры тә хет кә Ре хаб гам уры ны на уг лы Абия кил де.

ЯһүдәпатшасыАбия

15 1 Не бат уг лы Яро бам Ис ра ил дә ун си ге зен че елын пат ша лык ит кән дә, Яһү дә 
тә хе те нә Абия кил де. 2 Ие ру са лим дә ул өч ел дә ва мын да пат ша бу лып тор ды. 

Аның ән кә се Мә га кәһ – Аб ша лум кы зы иде.
3 Абия дә үзе нең ата сы кыл ган бө тен гө наһ лар ны ка бат ла ды; ба ба сы Да выт тан 

аер ма лы бу ла рак, Раб бы Ал ла сы на их лас кү ңел дән ита гать ит мә де. 4 Шу ңа да ка-
ра мас тан Раб бы Ал ла сы аңа Да выт ха кы на Ие ру са лим дә чы раг ян дыр ды – аның 
уг лын тә хет кә утырт ты һәм шу лай итеп Ие ру са лим не та гын да ны гыт ты. 5 Чөн ки 
Да выт Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр ге нә кыл ды, хит ти Урия бе лән 
бул ган кы ла ны шын са на ма ган да, Раб бы куш кан нар дан го ме ре бу е на чит кә тай-
пыл ма ды.

6 Ре хаб гам һәм Яро бам ара сын да ур наш кан дош ман лык Абия ида рә ит кән чор да 
да сак ла на бир де. 7 Абия пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган 
бө тен эш ләр Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. Абия бе лән Яро-
бам да го мер ба кый дош ман ла шып яшә де ләр. 8 Абия, дөнья ку еп, Да выт шә һә рен дә 
гүр гә иң де рел де. Аның уры ны на тә хет кә уг лы Аса кил де.

ЯһүдәпатшасыАса
9 Ис ра ил пат ша сы Яро бам егер мен че елын пат ша лык ит кән дә, Яһү дә тә хе те нә 

Аса утыр ды һәм 10 кы рык бер ел дә ва мын да Иеру са лим ка ла сын да пат ша лык ит те. 
Аның Мә га кәһ исем ле әби се Аб ша лум кы зы иде. 11 Аса, ба ба сы Да выт сы ман, Раб бы 
кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр ге нә кыл ды. 12 Ул, үз җи рен нән бө тен фә хеш 
ир ләр не ку ып чы га рып, ата-бабалары ясат кан бар лык сын нар ны алып таш ла ды. 
13 Али һә Аши рә хөр мә те нә та бы ну ба га на сы куй дыр ган өчен, Аса хәт та әби се Мә-
га кәһ не пат ша би кә исе мен нән мәх рүм ит те. Әле ге ба га на ны ул, чап ка лап, Кыд рун 
таш кы ны бу ен да ут ка сал ды. 14 Кал ку лык ла рын да гы гый ба дәт кы лу урын на рын 
юк ит мә сә дә, Аса го мер ба кый их лас кү ңел дән Раб бы га ита гать итеп яшә де; 15 за-
ма нын да ата сы, со ңын нан үзе дә Раб бы исе ме нә ба гыш ла ган кө меш вә ал тын ны, 
савыт-сабаны ул Раб бы йор ты на кер теп ур наш тыр ды.

16 Аса һәм Ис ра ил пат ша сы Баг ша ида рә ит кән за ман да, алар ара сын да орыш-
кырылышлар тук тап тор ма ды. 17 Бер ва кыт Ис ра ил пат ша сы Баг ша Яһү дә гә кар шы 
яу га кү тә рел де һәм, бер кем дә Яһү дә пат ша сы Аса би лә мә сен нән чы га яи сә ан да 
үтеп ке рә ал ма сын өчен, Ра маһ ка ла сын ны гы та баш ла ды. 18 Шун нан Аса Раб бы 
йор ты вә пат ша са рае хә зи нә сен дә бул ган бар алтын-көмешне җы еп ал ды һәм, 
әле ге бай лык ны хез мәт че лә ре нә тап шы рып, Дәмәшкътә яшәү че Арам пат ша сына – 
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Хезьйон уг лы Таб рим мун ның Бен-Һадад ат лы уг лы на озат ты. Хез мәт че лә ре аша 
аңа тү бән дә ге сүз ләр не юл ла ды:

19 – Ми нем атам бе лән си нең атаң дус та нә мө нә сә бәт ләр дә яшә гән ке бек, без 
дә си нең бе лән үз ара со лых тө зик. Ме нә, мин си ңа кө меш вә ал тын җи бә рәм, син 
исә, Ис ра ил пат ша сы Баг ша илем нән кит сен өчен, аның бе лән бер кет кән со лы-
хың ны өз сәң иде.

20 Бен-Һадад Аса пат ша бе лән ри за лаш ты һәм үзе нең яу баш ла рын Ис ра ил ка ла-
ла ры на кар шы су гыш ка җи бәр де. Ул Ион ны, Дан ны, Әбел-Бәйт-Мәгакәһне һәм 
бө тен Кин не рет не, шу лай ук Нәп та ли җи рен ба сып ал ды. 21 Бу хак та ишет кән нән 
соң, Баг ша, Ра маһ ны ны гы ту дан тук тап, Тир са га әй лә неп кайт ты. 22 Аса пат ша 
исә, бе рәү не дә кал дыр мый ча бө тен яһү ди ләр не җы еп ки те реп, тө зе леш өчен Баг ша 
ки тер т кән бар лык таш вә агач ны Ра маһ ка ла сын нан та шы тып бе тер де дә шу лар 
бе лән Мис па ка ла сын һәм Бень я мин җи рен дә ге Ге ба ка ла сын ны гыт ты.

23 Аса пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул күр сәт кән ба тыр лык лар, 
баш кар ган бө тен эш ләр, ул тө зе гән шә һәр ләр ха кын да Яһү дә пат ша ла ры ның елъ-
яз ма сын да бә ян ител гән. Кар тай мыш кө нен дә Аса ның аяк ла ры сыз лый тор ган га 
әй лән де. 24 Аса, дөнья куй гач, үзе нең ба ба сы Да выт шә һә рен дә ата-бабалары яны на 
гүр гә иң де рел де. Аның уры ны на пат ша лык ка уг лы Еһо ша фат кил де.

ИсраилпатшасыНадаб
25 Яро бам уг лы На даб исә Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең икен че елын да Ис-

ра ил тә хе те нә утыр ды һәм Ис ра ил өс тен нән ике ел дә ва мын да пат ша лык ит те. 
26 Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на 
этәр гән ата сы эзен нән кит те һәм аның гө наһ ла рын ка бат ла ды.

27 Исәс хәр ыру гын нан бул ган Ахия уг лы Баг ша, аңа кар шы фет нә оеш ты рып, 
На даб вә бар ча ис ра и ли ләр Пе ле шет җи рен дә ге Гиб бе тон шә һә рен ка ма лыш ка ал-
ган чак та, аның җа нын кый ды. 28 Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең өчен че елын да 
Баг ша, На даб ны үте реп, үзе аның уры ны на тә хет кә утыр ды.

29-30 Тә хет кә кил гәч, Баг ша бө тен Яро бам йор тын то таш тан кы рып бе тер де, 
бер кем не дә кыз ган ма ды. Яро бам ның гө наһ ла ры, аның ис ра и ли ләр не дә гө наһ 
юлы на этәр гә не һәм, шу лай итеп, Раб бы ның – Ис ра ил Ал ла сы ның ачу ын чы гар-
га ны өчен, Үз ко лы – ши лоһ лы Ахия аша Раб бы ал дан ук әй теп куй ган сүз ләр нең 
тор мыш ка ашуы иде бу.

31 На даб пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 32 Ис ра ил пат ша сы Баг ша һәм 
Аса пат ша лык ит кән дә, алар ара сын да орыш-кырылышлар бе теп тор ма ды.

ИсраилпатшасыБагша
33 Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең өчен че елын да Тир са да тә хет кә Ахия уг лы 

Баг ша кил де һәм, бө тен ис ра и ли ләр өс тен нән пат ша бу лып, шул рә веш ле егер ме 
дүрт ел пат ша лык ит те. 34 Ул Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр эш лә де, 
Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Яро бам эзен нән кит те һәм аның гө наһ ла рын 
ка бат ла ды.
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16 1 Шун нан Баг ша ха кын да Ха на ни уг лы Еһү гә Раб бы сү зе иң де.
2 – Мин си не, юк тан бар кы лып, Үз хал кым Ис ра ил нең ха ки ме итеп куй-

дым, – ди де Раб бы, – син исә Яро бам юлын нан кит тең. Ми нем хал кым Ис ра ил не 
гө наһ кы лу га этә реп ачу ым ны чы гар дың. 3 Шу ның өчен Баг ша ның үзен вә аның 
йор тын Мин зил-зәбәр ки те рә чәк мен, Не бат уг лы Яро бам ның йор тын ниш ләт кән 
бул сам, си нең йор тың бе лән дә шу ны ук кы ла чак мын. 4 Баг ша ыру гын нан кем дә 
бул са ка ла да җан тәс лим кыл са, аны эт ләр бо тар лар, кыр да үлеп кал га нын исә күк 
кош ла ры чу кып бе те рер.

5 Баг ша пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
һәм күр сәт кән ба тыр лык лар Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 
6 Баг ша, дөнья ку еп, Тир са ка ла сын да гүр гә иң де рел де. Аның уры ны на тә хет кә 
уг лы Элаһ кил де. 7 Әм ма Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Аның 
ачу ын чы гар ган һәм Яро бам йор ты на ия реп хи лаф эш ләр баш кар ган, шу лай ук 
Яро бам йор тын тар-мар ки тер гән өчен, Баг ша ның үзе вә аның йор ты ту рын да Раб-
бы пәй гам бә ре Ха на ни уг лы Еһү аша җит кер гән сүз лә ре әй теп ку ел ган иде ин де.

ИсраилпатшасыЭлаһ
8 Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең егер ме ал тын чы елын да Баг ша уг лы Элаһ, 

Ис ра ил өс тен нән пат ша бу лып, Тир са да тә хет кә утыр ды һәм ике ел дә ва мын да 
пат ша лык ит те. 9 Аның хез мәт че лә рен нән Зим ри исем ле бе рәү – су гыш ар ба ла-
ры ның яр ты сы бе лән җи тәк че лек итү че адәм – аңа кар шы фет нә оеш тыр ды: Элаһ 
Тир са да гы пат ша са рае баш лы гы Ар са йор тын да эчеп исер гәч, 10 Зим ри шун да ки-
леп кер де дә аны үтер де. Бу хәл Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең егер ме җи ден че 
елын да бул ды. Элаһ уры ны на тә хет кә Зим ри утыр ды.

11 Пат ша лык ны ку лы на тө ше реп тә хет кә ме неп уты ру га, Зим ри, Баг ша йор ты-
ның бер ге нә ир-ат за тын да кал дыр мый ча, бө те не сен кы рып бе тер де. Шу лай ук 
аның бө тен туган-тумачалары һәм дус ла ры ның да ба шы на җит те. 12-13 Баг ша ның 
йор тын Зим ри ту лы сын ча юк ка чы гар ды, һәм бу хәл Баг ша үзе һәм аның уг лы Элаһ 
кыл ган бар лык гө наһ лар өчен һәм шул хи лаф эш лә ре бе лән Ис ра ил хал кын да гө-
наһ юлы на этәр гән һәм үз лә ре нең фай да сыз сын на ры бе лән Раб бы ның – Ис ра ил 
Ал ла сы ның ачу ын чы гар ган өчен, Раб бы ның Баг ша ту рын да Еһү пәй гам бәр аша 
җит кер гән сүз лә ре нең тор мыш ка ашуы иде.

14 Элаһ пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

ИсраилпатшасыЗимри
15 Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең егер ме җи ден че елын да тә хет кә Зим ри ки леп 

Тир са да җи де көн пат ша бу лып тор ды. Ул көн нәр дә Ис ра ил гас кә ре нең пе леш ти-
ләр шә һә ре Гиб бе тон ны ка ма лыш та тот кан ва кы ты иде. 16 Шә һәр не ка мап ал ган 
ис ра и ли ләр, Зим ри нең фет нә оеш ты рып пат ша җа нын кы ю ын бел гән нән соң, 
шул көн не үк үз лә ре нең сста нын да яу ба шы Ом ри не Ис ра ил пат ша сы дип игъ лан 
ит те ләр. 17 Шун нан Ом ри һәм аның бе лән бер гә бө тен ис ра и ли ләр, Гиб бе тон ны 
таш лап, Тир са ка ла сын ка мап ал ды лар. 18-19 Зим ри исә, шә һәр нең алын га нын кү-
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реп, пат ша са рае каль га сы на ке реп бик лән де һәм үзе ар тын нан пат ша са ра е на ут 
төрт те. Гө наһ эш ләр эш лә гән, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ган 
һәм, Яро бам юлын нан ки теп, шул хи лаф эш лә ре бе лән Ис ра ил хал кын да гө наһ 
юлы на этәр гән өчен, ул шун да әҗә лен тап ты.

20 Зим ри пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул оеш тыр ган фет нә ха-
кын да Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

ИсраилпатшасыОмри
21 Шул ва кыт ны Ис ра ил хал кы ике гә бү лен де: аның бер яр ты сы тә хет кә Ги нат 

уг лы Тиб ни не утырт мак чы бул ды, икен че яр ты сы исә Ом ри ягы на чык ты. 22 Ахыр-
да Ом ри як лы ха лык Ги нат уг лы Тиб ни те ләк тәш лә рен җи ңеп чык ты, һәм, Тиб ни 
җан тәс лим кы лып, пат ша тә хе те нә Ом ри утыр ды.

23 Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең утыз бе рен че елын да Ис ра ил тә хе те нә Ом-
ри утыр ды һәм ун и ке ел дә ва мын да пат ша бу лып тор ды. Шу ның ал ты елын ул 
Тир са да пат ша лык ит те. 24 Шу лай бер ва кыт Ом ри, ике та лант кө меш бә ра бә ре нә 
Са мар ат лы бе рәү дән Са ма рея кал ку лы гын са тып алып, шун да шә һәр тө зет те 
һәм кал ку лык ның элек ке ху җа сы Са мар хөр мә те нә әле ге шә һәр гә Са ма рея дип 
исем куш ты. 25 Әм ма Ом ри, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, 
үзе нә ка дәр бул ган нар ның бар сы на ка ра ган да да күб рәк явыз лык эш лә де. 26 Ул, 
Не бат уг лы Яро бам юлын нан ки теп, үзе нең хи лаф эш лә ре бе лән Ис ра ил хал кын 
гө наһ юлы на этәр де, фай да сыз сын на ры бе лән Раб бы ның – Ис ра ил Ал ла сы ның 
ачу ын чы гар ды.

27 Ом ри пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
һәм күр сәт кән ба тыр лык лар Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 
28 Ом ри, дөнья ку еп, Са ма ре я дә гүр гә иң де рел де. Аның уры ны на тә хет кә уг лы 
Ахаб кил де.

АхабныңИсраилпатшасыбулуы
29 Ом ри уг лы Ахаб Ис ра ил тә хе те нә Яһү дә пат ша сы Аса ха ким ле ге нең утыз си-

ге зен че елын да кил де һәм Ис ра ил өс тен нән Са ма ре я дә егер ме ике ел дә ва мын да 
пат ша бу лып тор ды. 30 Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр не Ом ри уг лы 
Ахаб үзе нә ка дәр бул ган нар ның ба ры сы на ка ра ган да да күб рәк эш лә де. 31 Не бат 
уг лы Яро бам кыл ган гө наһ эш ләр не ка бат лап кы на кал мый ча, ул, Си дун пат ша сы 
Эт ба гал ның Изе бел ат лы кы зын ха тын лык ка алып, Ба гал га та бы на һәм гый ба дәт 
кы ла баш ла ды. 32 Са ма ре я дә Ба гал га ба гыш лап тө зет кән гый ба дәт ха нә дә мәз бәх 
эш ләт те. 33 Ахаб шу лай ук Аши рә гә та бы ныр өчен мах сус ба га на утырт ты. Шул 
рә веш ле, Ахаб Ис ра ил Ал ла сы Раб бы ның ачу ын ка бар тыр дай хи лаф эш ләр не 
үзе нә ка дәр бул ган бө тен Ис ра ил пат ша ла ры на ка ра ган да да күб рәк кыл ды.

34 Ахаб ида рә се чо рын да Бәйт-Эл ка ла сын нан Хи ел ат лы бе рәү өр-яңадан Әри хә 
шә һә рен тер гез де: шә һәр ни ге зен ул бе рен че уг лы Аби рам ның җа ны бә ра бә ре нә 
сал ды, ә шә һәр кап ка сын төп чек уг лы Си гүв нең җа ны бә ра бә ре нә куй ды. Һәм 
бу – Нун уг лы Ешуа аша Раб бы әй т кән сүз ләр нең тор мыш ка ашуы иде.
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КозгыннарныңИльяснытукландыруы

17 1 Ги лы гад җи рен дә ге Тиш бә шә һә рен дә яшәү че Ильяс Ахаб ка бо лай ди де:
– Үзем та бын ган Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы Үзе ша һит тыр: бу ел лар да җир гә 

чык бөр те ге дә, яң гыр там чы сы да төш мәс! Тө шә кал са да, ба ры ми нем бо е ры гым 
бу ен ча гы на бу лыр.

2 Шун нан Ильяс ка Раб бы сү зе иң де:
3 – Би ре дән ки теп, көн чы гыш та ра фы на юл ал һәм Үр дүн нән көн чы гыш та рак 

ак кан Ке рит ине ше бу ен да яше рен. 4 Шул инеш тән эчеп су сы ның ны ба сар сың, ә 
коз гын нар си не тук лан ды рып то рыр – Мин алар га шу лай бо ер дым.

5 Шун нан ул, юл га куз га лып, һәм мә сен Раб бы куш кан ча эш лә де: Үр дүн нән 
көн чы гыш та ак кан Ке рит ине ше нә җи теп, шун да кал ды. 6 Ир тә лә рен вә кич лә рен 
коз гын нар аңа ик мәк бе лән ит ки тер де ләр, ә су сы нын ул инеш тән су эчеп бас ты.

ИльясһәмСарепаттагытолхатын
7 Күп ме дер ва кыт лар уз гач, әле ге инеш кип те, чөн ки җир гә яң гыр яу ма ды. 8 Шун-

да Ильяс ка Раб бы сү зе иң де:
9 – Бар, Си дун Са ре па ты на куз гал һәм шун да кал; Мин ан да гы бер тол ха тын га 

си нең та ма гың ны кай гыр тыр га бо ер дым.
10 Шун нан ул, то рып, Са ре пат та ра фы на юл ал ды; шә һәр кап ка сы на ки леп җит-

кәч, утын җы еп йө рү че бер тол ха тын га тап бул ды. Ильяс аны ча кы рып алып:
– Зин һар, ми ңа эчәр гә чүл мә гең нән бе раз су бир, – ди де.
11 Ха тын су алып ки лер гә дип ки теп бар ган да аның ар тын нан:
– Аша ры ма бе рәр те лем ик мәк тә ал саң иде, – дип кыч кыр ды.
12 – Раб бы Ал лаң Үзе ша һит тыр: ми нем һич нин ди пеш кән ри зы гым юк, кис мәк тә 

бер уч он бе лән чүл мәк тө бен дә бе раз май кал ды. Хә зер утын га бер-ике агач җы еп 
кай там да үзе мә һәм уг лы ма ашар га әзер лим; бул ган ри зык ны ашап бе тер гәч, без гә 
ин де үләр гә ге нә ка ла, – дип җа вап ла ды ха тын.

13 Ильяс аңа:
– Бар, ха фа лан ма, – ди де, – үзең ни ят лә гән чә эш лә, лә кин әү вәл ми ңа шул кал-

ган оның нан ке че рәк бер көл чә пе ше реп бир; үзе ңә һәм уг лы ңа ка бат пе ше рер сең, 
14 чөн ки Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы әй тә: «Раб бы җир гә яң гыр яу дыр ган көн гә ка дәр 
кис мәк тә он бет мәс, чүл мәк тә май ки ме мәс».

15 Ха тын ки теп бар ды һәм ба ры сын Ильяс куш кан ча эш лә де; бай так ва кыт лар 
ул үзе дә, Ильяс та, ха тын ның йор ты да ри зык тан өзел мә де. 16 Ильяс аша Раб бы 
җит кер гән чә, кис мәк тә ге он бе теп тор ма ды, чүл мәк тә ге май ки ме мә де.

17 Күп ме дер ва кыт тан соң йорт ху җа сы бул ган әле ге ха тын ның уг лы авы рып 
кит те; ма лай ның хә ле бик нык авы ра еп, ул гел су лау дан тук та ды.

18 – Ал ла һы ке ше се, ни ки рәк си ңа мин нән? Әл лә кыл ган гө наһ ла рым ны исе мә 
тө ше рер гә һәм уг лым ны үте рер гә дип кил дең ме син? – ди де аңа ха тын.

19 – Бир әле ми ңа уг лың ны, – ди де аңа Ильяс һәм, аның ку лын нан ба ла ны алып, 
үзе яшә гән өс ке кат та гы бүл мә гә кү тә реп кер де дә тү шә ге нә ят кыр ды.

20 Ан на ры Раб бы га мө рә җә гать итеп:
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– И Раб бы Ал лам! Ми не сы ен дыр ган шу шы тол ха тын ны бә ла гә са лып уг лы-
ның җа нын кы яр сың ми кән ни?! – ди де 21 һәм, өч тап кыр ба ла өс те нә кап ла нып, 
Раб бы га ял вар ды:

– И Раб бы Ал лам! Ба ла ның җа нын ка бат тә не нә кай тар саң иде!
22 Раб бы Ильяс ның го зе рен ишет те: ба ла ның җа ны ка бат тә не нә әй лә неп кайт-

ты, һәм ба ла те рел де. 23 Ильяс, ба ла ны кү тә реп, өс ке кат та гы бүл мә дән төш те дә 
өй гә кер де:

– Ме нә ка ра, уг лың исән! – ди гән сүз ләр бе лән ба ла ны ән кә се нә тап шыр ды.
24 – Хә зер ин де мин си нең Ал ла һы ке ше се бу лу ы ңа да, син җит кер гән Раб бы 

сүз лә ре нең хак бу лу ы на да чын-чынлап ыша нам, – ди де Ильяс ка те ге ха тын.

ИльяспәйгамбәрһәмБагалпәйгамбәрләре

18 1 Бай так ва кыт лар уз ган нан соң, ко ры лык ның өчен че елын да, Ильяс ка 
Раб бы сү зе иң де:

– Бар, Ахаб ның кү зе нә ба рып кү рен, һәм Мин җир гә яң гыр җи бә рер мен, – ди де Ул.
2 Шун нан Ильяс Ахаб бе лән кү ре шер гә кит те.
Бу ва кыт ны Са ма ре я дә ко точ кыч ач лык хө кем сө рә иде. 3-5 Ахаб пат ша үзе нең 

са рай баш лы гы Уба ди я не ча кыр тып ки те реп (әле ге Уба дия Раб бы дан кур кып Аны 
хөр мәт итү че ләр дән иде. Мә ли кә Изе бел Раб бы пәй гам бәр лә ре нең җан на рын кыя 
баш ла гач, ул, йөз пәй гам бәр не тау да гы ике мә га рә гә иллешәр-иллешәр итеп яше-
реп, алар ны шун да ашатып-эчертеп то та) аңа:

– Җир дә ге бө тен киз ләү вә инеш ләр не йө реп чы гыйк, мал-туарны ха рап ит мәс 
өчен, бе рәр җир дә ат лар га һәм ка чыр лар га аша тыр дай үлән тап ма быз мы, – ди де.

6 Шун нан алар, йө реп чы га сы җир ләр не бү ле шеп, Ахаб бер юл дан, Уба дия икен-
че юл дан ки теп бар ды.

7 Бер көн шу лай юл буй лап бар ган чак та, Уба ди я гә Ильяс ки леп оч ра ды. Уба дия, 
аны та нып алып, йөз тү бән җир гә кап лан ды һәм:

– Ильяс әфән дем, син ме бу? – дип со ра ды.
8 – Мин, – дип җа вап бир де те ге се һәм: – Бар, әфән де ңә: «Ильяс би ре дә», – дип 

әйт, – ди де.
9 – Нин ди гө на һым бар ми нем?! – ди де аңа Уба дия. – Үтер сен дип, мин хез-

мәт чең не Ахаб ку лы на тап шы ру ың мы?! 10 Раб бы Ал лаң Үзе ша һит тыр: ху җам 
си не эз ләр гә җи бәр мә гән бер ге нә пат ша лык та, бер ге нә ха лык та кал ма ды ин-
де. Си нең юк лы гың ны бел гәч, әле ге пат ша лык ны вә ха лык ны ул: «Ильяс ны та ба 
ал ма дык», – дип ант эчәр гә мәҗ бүр итә иде. 11 Һәм син ми ңа хә зер: «Бар, ху җа ңа: 
„Ильяс би ре дә“», – дип әй тер гә ку ша сың. 12 Си нең ян нан ки теп ба ру га Раб бы Ру-
хы си не мин бел мә гән та раф лар га алып кит сә? Мин Ахаб ка хә бәр алып ки леп, ул 
си не та ба ал ма са, ми нем җа ным ны ала чак бит. Ә мин, си нең хез мәт чең, яшь тән 
Раб бы дан кур кып Аны хөр мәт итә мен. 13 Мә ли кә Изе бел Раб бы пәй гам бәр лә ре нең 
җан на рын кы яр га то тын гач, Раб бы ның йөз пәй гам бә рен ил ле шәр ләп тау мә га рә се-
нә яше рү ем һәм алар ны ашатып-эчертеп то ту ым ха кын да си ңа, ми нем әфән де мә, 
мәгъ лүм тү гел ме ни?! 14 Һәм син ми ңа хә зер: «Бар, ху җа ңа: „Ильяс би ре дә“», – дип 
әй тер гә ку ша сың. Үте рә чәк ул ми не!
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15 – Үзем та бын ган Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үзе ша һит тыр: бү ген мин Ахаб ка кү-
ре нер мен! – ди де Ильяс.

16 Шун нан Уба дия, Ахаб ны эз ләп та бып, аңа әле ге хә бәр не җит кер де, һәм Ахаб 
Ильяс бе лән оч ра шыр га кит те. 17 Ильяс ны кү рү гә Ахаб:

– Ис ра ил не бәла-казага са лу чы ке ше син ме ин де ул?! – дип со ра ды.
18 – Ис ра ил бәла-казага ми нем ар ка да та ры ма ды, син үзең һәм си нең атаң йор-

ты га еп ле мо ңа. Ба гал лар ар тын нан ия реп, Раб бы әме рен сан ла ма ды гыз, – ди де 
Ильяс. – 19 Ә хә зер бө тен Ис ра ил хал кын Кәр мил та вы на җы еп ки тер. Изе бел өс тә-
лен нән тук ла ну чы дүрт йөз ил ле Ба гал пәй гам бә ре һәм али һә Аши рә гә та бы ну чы 
дүрт йөз пәй гам бәр дә шун да кил сен.

20 Ахаб, бө тен Ис ра ил хал кын ча кыр тып, пәй гам бәр ләр нең ба ры сын Кәр мил 
та вы на җы еп ки терт те. 21 Шун нан Ильяс, җы ел ган ха лык яны на чы гып:

– Та гын күп ме гә ка дәр сез ике ая гы гыз га да ча тан лап йө рер гә җы е на сыз? – ди-
де. – Әгәр Раб бы ны Ал ла һы дип та ный сыз икән – Аңа ия ре гез; әгәр ин де Ба гал ны 
ал ла дип бе лә сез икән – аның ар тын нан ба ры гыз.

Ха лык аңа бер кә ли мә сүз кат ма ды.
22 Ан на ры Ильяс алар га бо лай дип әйт те:
– Мин – Раб бы ның исән кал ган бер дән бер пәй гам бә ре. Ба гал пәй гам бәр лә ре нең 

са ны исә дүрт йөз ил ле ке ше дер. 23 Хә зер без гә ике үгез бо зау ки тер сен нәр; алар, бо-
зау ның бер сен сай лап алып, аны ки сәк ләр гә бүл сен нәр дә утын өс те нә сал сын нар, 
әм ма учак ны ка быз ма сын нар; мин дә, икен че бо зау ны әзер ләп, аны утын өс те нә 
са лыр мын, лә кин учак ны ка быз мам. 24 Шун нан сез үзе гез нең ила һы гыз ның исе мен 
атар сыз, мин исә Раб бы исе мен ча кы рыр мын. Без нең до га лар ка бул кы лын ган ны 
бел де реп, учак ка ут сал ган ал ла – хак дө рес Ал ла дыр.

Ха лык аның бе лән ки ле шеп:
– Ях шы, шу лай бул сын, – дип җа вап бир де.
25 Ба гал пәй гам бәр лә ре нә Ильяс:
– Сез нең ке ше ләр күб рәк; шу лай бул гач, әү вәл сез бо зау лар ның бер сен сай лап 

алып әзер лә гез дә ила һы гыз исе мен ата гыз, әм ма учак ны ка быз ма гыз.
26 Шун нан бо лар, алар га би рел гән үгез бо зау лар ның бер сен алып, аны әзер лә-

де ләр дә:
– Ба гал, җа вап бир без гә! – дип кыч кы ра баш ла ды лар һәм ир тә дән алып төш кә 

ка дәр аның исе мен тәк рар ла ды лар, тик бер та выш та, җа вап та ише тел мә де. Ан на-
ры алар үз лә ре яса ган мәз бәх ти рә ли би ер гә то тын ды лар.

27 Көн үзәк лә ре җит кәч, Ильяс алар га мәс хә рә бе лән:
– Ка ты рак кыч кы ры гыз, ул бит ал ла, бәл ки, уй га тал ган дыр, яи сә бер-бер эше 

бар дыр, яки юл га чык кан дыр, йә бул ма са йо кы га кит кән дер; кыч кыр са гыз уя ныр 
иде, – ди де.

28 Шун нан алар та гын да ныг рак кыч кы рыр га, тән нә рен нән кан ага баш ла ган-
чы, га дәт лә ре бу ен ча, кы лыч, сөң ге бе лән үз лә ре нә чән чер гә то тын ды лар. 29 Ва кыт 
төш тән авыш ты, ә алар һа ман котыра-шашына бир де, һәм бу хәл, кич ке кор бан 
ки те рү ва кы ты җит кән че, шу лай дә вам ит те, лә кин бер нин ди та выш та, җа вап та, 
өн дә ише тел мә де.



517

III Пат ша лар 18

30 Шул чак Ильяс бө тен ха лык ка:
– Би ре ки ле гез, – ди де.
Бар ха лык аның ти рә се нә җы ел ды, һәм Ильяс Раб бы ның хә ра бә хә ле нә кил гән 

мәз бә хен янә дән тор гыз ды: 31 Раб бы «Си нең исе мең Ис ра ил бу лыр» ди гән сүз ләр не 
ка бул ит кән Ягъ куб ның ун и ке ыру гы са нын ча ун и ке таш алып, 32 шул таш лар дан 
Раб бы исе ме нә ба гыш лан ган мәз бәх не тө зе де, аның ти рә ли ике сеа* аш лык сы еш лы 
чо кыр ка зы ды, 33 утын ны өй де дә бо зау ны ки сәк ләп шу ның өс те нә ур наш тыр ды һәм:

34 – Дүрт чүл мәк кә су ту ты рып алы гыз да ян ды ра сы кор бан һәм утын өс те нә 
тү ге гез, – ди де.

Ан на ры:
– Та гын ка бат ла гыз, – ди де.
Ха лык ка бат ла ды.
– Өчен че тап кыр шу ны ук эш лә гез, – ди де.
Ха лык өчен че тап кыр шу ны ук ка бат ла ды. 35 Су, мәз бәх ти рә ли тү ге леп, хәт та 

чо кыр да су бе лән тул ды.
36 Кич ке кор бан ки те рер ва кыт җит кәч, Ильяс пәй гам бәр якын ки леп бо лай ди де:
– И Раб бы, Иб ра һим, Ис хак һәм Ис ра ил Ал ла сы! Си нең Ис ра ил Ал ла сы бу лу-

ы ңа һәм ми нем – Си нең ко лың ның – бо лар ны Си нең ку шу ың бу ен ча эш лә ве мә 
бө те не се ме нә хә зер шу шын да инан сын нар! 37 И-и Раб бы, шу шы ха лык Син Раб-
бы ның Ал ла һы бу лу ы на инан сын һәм дә Син алар ның йө рә ген ка бат яу лап ал сын 
өчен ми ңа җа вап бир!

38 Нәкъ шул чак ны Раб бы ут иң дер де, һәм ял кын шун дук кор бан ны да, утын ны 
да, таш лар ны да, җир не дә ян ды рып бе те реп, чо кыр да гы су ны да кип тер де. 39 Шу-
шы хәл не кү рү гә, бар ха лык йөз тү бән җир гә кап лан ды һәм:

– Раб бы – Ал ла һы Ул, Раб бы – Ал ла һы Ул! – дип тә к рар лар га то тын ды.
40 – Ба гал пәй гам бәр лә рен то ты гыз, бер се дә ка чып ко ты ла ал ма сын, – ди де 

шун да Ильяс ха лык ка, һәм те ге ләр не то тып ал ды лар.
Ан на ры Ильяс, алар ны Кый шон ине ше нә та ба алып ки теп, шун да чән чеп үтер де.

Ильясныңяңгырсорапдогакылуы
41 – Бар, ашап-эч, чөн ки ише леп яу ган яң гыр та вы шы ише те лә, – ди де Ильяс 

Ахаб ка, 42 һәм Ахаб ашап-эчәргә дип кит те, Ильяс исә Кәр мил та вы на мен де дә, 
ба шын җир гә иеп, йө зен ике те зе ара сы на яшер де.

43 – Бар, диң гез ягы на ка ра әле, – ди де ул ан на ры хез мәт че се нә.
Те ге се, ки теп, ка рап кил де һәм:
– Бер ни дә кү рен ми, – дип җа вап ла ды.
Ильяс шу лай җи де тап кыр:
– Бар, ка рап кил, – ди де.
44 Җи ден че тап кы рын да хез мәт че се:
– Диң гез ягын нан уч тө бе ка дәр ге нә кеч ке нә бер бо лыт кү тә ре леп ки лә, – дип 

әйт те.

* 18:32 Сеа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 7,3 л. 
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Ан на ры Ильяс аңа:
– Ахаб ка ба рып: «Ар баң ны җик тә юл га куз гал, югый сә яң гыр га элә гер сең», – 

дип әйт, – ди де.
45 Ул ара да күк йө зен бо лыт лар кап лап ал ды, җил куз гал ды һәм ише леп яң гыр 

ява баш ла ды. Ахаб, ар ба сы на уты рып, Из ре гыл га та ба куз гал ды. 46 Ильяс ка шун да 
Раб бы код рә те иңеп, ул япан ча сы ның ча бу ла рын бил ба вы на кыс тыр ды да Из ре-
гыл га кай тып җит кән че Ахаб ал дын нан ча бып бар ды.

ИльясныңХоребкакачыпкитүеһәмаңаРаббыныңкүренүе

19 1 Ахаб, кай тып, Ильяс ның ни-нәрсәләр эш лә ве, шу лай ук пәй гам бәр ләр нең 
ба ры сын кы лыч тан уз ды руы ту рын да Изе бел гә сөй ләп бир де. 2 Шун нан 

Изе бел, «Син алар ның җа нын кый ган ке бек, ир тә гә шу шы ва кыт ка мин дә си нең 
җа ның ны кый ма сам, ал ла ла рым ның иң ка ты ка һә ре төш сен ми ңа» ди гән сүз лә рен 
җит ке рер өчен, үзе нең ил че сен Ильяс яны на җи бәр де.

3 Го ме рен сак лап ка лыр өчен, Ильяс ка чып кит те. Яһү дә Беер-Шебасына ки леп 
җит кәч, хез мәт че сен шун да кал дыр ды да 4 үзе әле та гын бер көн чүл буй лап бар-
ды һәм бер ар тыш ку а гы яны на ки леп җи теп аның тө бе нә утыр ды да үзе нә әҗәл 
җи бә рү ен үте неп:

– Җи тәр ин де, Раб бы, ал ми нем җа ным ны, чөн ки мин үзем нең ата-бабаларымнан 
ях шы рак тү гел мен, – ди де.

5 Ан на ры ар тыш ку а гы тө бе нә ятып йо кы га тал ды. Шул чак ны аңа фә реш тә 
ка гы лып ки теп:

– Тор, та ма гы ңа ашап ал, – ди де.
6 Ильяс як-ягына ка ран ды һәм баш очын да кү мер өс тен дә пеш кән көл чә бе лән 

бер чүл мәк су күр де. Ашап-эчкәч, ул ка бат йок лар га ят ты.
7 Бе раз дан Раб бы фә реш тә се аның яны на икен че кат әй лә неп кил де һәм аңа 

оры нып:
– Тор, та ма гы ңа ашап ал, чөн ки си не ерак юл кө тә, – ди де.
8 Ильяс, то рып, ашап-эчте. Шу шы ри зык бе лән та ма гын ны гыт кан нан соң, Ал-

ла һы ның Хо реб дип исем лән гән та вы на ба рып җит кән че, кы рык көн вә кы рык 
төн буе юл да бул ды. 9 Ан да ул, мә га рә гә ке реп, төн не уз дыр ды. Шун да аңа Раб бы 
сү зе иң де. Раб бы аңа:

– Нәр сә эш ли сең син би ре дә, Ильяс? – ди де.
10 – Мин их лас кү ңел дән Күк ләр Ху җа сы Раб бы га хез мәт ит тем, – дип җа вап ла-

ды Аңа Ильяс. – Чөн ки ис ра и ли ләр, Си нең бе лән тө зе гән ки ле шү не ки ре ка гып, 
Си нең мәз бәх лә рең не җи мер де ләр, пәй гам бәр лә рең не кы лыч тан уз дыр ды лар; мин 
берь ял гы зым кал дым; җа ным ны кый мак чы бу лып, хә зер ин де ми не дә эз ли ләр.

11 – Тау өс те нә чык та Раб бы кар шы на ки леп бас, – ди де аңа Раб бы, – янә шәң-
нән Раб бы узар.

Шул ва кыт ны тау-ташларны ку ба рып, кы я лар ны җи ме реп, Раб бы ал дын нан 
көч ле җил-давыл кү тә рел де, әм ма әле ге җил-давылда Раб бы ның бар лы гы си зел мә-
де. Җил дән соң җир тет ри баш ла ды; әм ма җир тет рә вен дә дә Раб бы ның бар лы гы 
си зел мә де. 12 Җир тет рә гән нән соң ял кын ка бын ды; әм ма Раб бы ял кын эчен дә дә 
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юк иде. Ут-ялкыннан соң йом шак кы на пы шыл да ган бер та выш ише тел де. 13 Әле-
ге сүз ләр дән соң Ильяс, йө зен япан ча сы бе лән кап лап, һа ва га чык ты һәм мә га рә 
авы зы тө бен дә тук тап кал ды. Шул чак ны аңа:

– Нәр сә эш ли сең син би ре дә, Ильяс? – ди гән та выш ки леп иреш те.
14 – Мин их лас кү ңел дән Күк ләр Ху җа сы Раб бы га хез мәт ит тем, – ди де Ильяс, – 

чөн ки ис ра и ли ләр, Си нең бе лән тө зе гән ки ле шү не ки ре ка гып, Си нең мәз бәх лә-
рең не җи мер де ләр, пәй гам бәр лә рең не кы лыч тан уз дыр ды лар; мин берь ял гы зым 
кал дым; җа ным ны кый мак чы бу лып, хә зер ин де ми не эз ли ләр.

15 – Кил гән юлың бе лән ка бат Дәмәшкъ чү ле нә кит, – ди де аңа Раб бы. – Ба-
рып җит кәч, май сөр теп, Ха за ил не Арам пат ша сы итеп бил ге лә, 16 Ним ши уг лы 
Еһү не исә, май сөр теп, Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге лә; Әбел-Мехоладагы Ша фат 
уг лы Эли ша ны, май сөр теп, үз уры ны ңа пәй гам бәр итеп кал дыр. 17 Ха за ил нең 
кы лы чын нан ка чып ко ты ла ал ган нар ны Еһү кы рып бе те рер, Еһү кы лы чын нан 
исән кал ган нар ның җа нын исә Эли ша кы яр. 18 Хәл бу ки Ис ра ил җи рен дә Мин 
җи де мең ке ше не исән кал дыр дым: алар Ба гал кар шын да тез чүк мә де ләр, аның 
сын на рын үп мә де ләр.

ИльясныңЭлишанычакырыпалуы
19 Шун нан Ильяс әле ге урын нан ки теп бар ды һәм Ша фат уг лы Эли ша ны эз ләп 

тап ты. Бу ва кыт ны Эли ша ун и ке пар үгез җи геп җир сө реп ята һәм Ильяс кил гән дә 
ун и кен че пар үге зе ар тын нан ба ра иде. Эли ша янын нан узып ба рыш лый, Ильяс 
үзе нең япан ча сын аның җил кә се нә сал ды*. 20 Шун да Эли ша, үгез лә рен кал ды рып, 
Ильяс ар тын нан йө гер де һәм аңа:

– Ата-анамны үбеп хуш ла шыр га рөх сәт бир ми ңа, ан на ры мин си нең бе лән ки-
тәр мен, – ди де.

– Бар, – дип җа вап ла ды аңа Ильяс, – мин си не тот мыйм.
21 Эли ша, аның янын нан ки теп, ике үге зен чал ды, ан на ры, су ка сын ягып, ит 

кыз дыр ды да аны ха лык ка та рат ты. Ха лык шул ит не аша ды. Эли ша үзе исә, куз-
га лып, Ильяс ар тын нан ияр де һәм аның яр дәм че се нә әве рел де.

АрампатшасыБен-ҺададбеләнАхабарасындагысугыш

20 1 Арам пат ша сы Бен-Һадад үзе нең бө тен гас кә рен җый ды да (аңа үзе нең 
ат ла ры һәм су гыш ар ба ла ры бе лән та гын утыз ике пат ша да ку шыл ган 

иде), Са ма ре я не ка мап алып, аңа кар шы су гыш баш ла ды. 2 Бен-Һадад, Ис ра ил 
пат ша сы Ахаб яны на шә һәр гә үзе нең ил че лә рен җи бә реп, алар аша мон дый хә-
бәр юл ла ды:

3 – Си нең бө тен алтын-көмешләрең һәм иң зат лы ха тын на рың бе лән ба ла ла рың 
ми не ке.

4 Аңа җа вап итеп Ис ра ил пат ша сы бо лай ди де:
– Син әй т кән чә бул сын, пат ша әфән дем, мин үзем һәм ми нем бар нәр сәм си не ке.

* 19:19 ...Ильясүзенеңяпанчасынаныңҗилкәсенәсалды...– Ильяс ның әле ге япан ча ны Эли ша га 
би рүе аның Ильяс уры ны на пәй гам бәр бу лып ка лу ын аң ла та торган бил ге. 
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5 Ан на ры ил че ләр ка бат ки леп:
– Бен-Һадад бо лай дип әй тә: «Алтын-көмешләреңне, ха тын на рың ны һәм ба-

ла ла рың ны та ләп итәр өчен, мин ил че ләр җи бәр гән идем; 6 ир тә гә исә шу шы 
ва кыт ка си нең ян га үзем нең хез мәт че лә рем не җи бә рер мен, алар си нең йор тың ны 
һәм хез мәт че лә рең нең йор тын ка рап чы гып күз лә ре төш кән бар әй бе рең не алып 
ки тәр ләр», – ди де ләр.

7 Шун нан соң Ис ра ил пат ша сы, ил дә ге бар ча өл кән нәр не җы еп, бо лай ди де:
– Кү ре гез мо ны: Бен-Һадад яман эш кә то тын ды. Ми нем ха тын на рым ны һәм ба-

ла ла рым ны, алтын-көмешләремне со рап ил че лә рен җи бәр гәч, мин аңа һич кар шы 
кил мә гән идем.

8 Ил нең бар өл кән нә ре һәм бар ча ха лык аңа:
– Тың ла ма да аны, ри за лаш ма да, – ди де.
9 Шун нан ул Бен-Һадад ил че лә ре нә бо лай ди де:
– Әфән дем пат ша га әй те гез: си нең хез мәт чең бе рен че та ләп не үтәр гә әзер, ә 

ме нә бу соң гы сын эш ли ал мый, ди е гез.
Ил че ләр, ки теп, шул җа вап ны Бен-Һададка тап шыр ды лар. 10 Ул үзе нең ил че лә-

рен ка бат юл ла ды. Һәм алар Бен-Һададның:
– Са ма рея шә һә рен нән ми нем ке ше лә рем бе ре шәр уч җы яр лык көл-тузан кал са, 

ал ла ла рым ның ми ңа иң ка ты ка һә ре төш сен! – ди гән сүз лә рен ки леп әйт те ләр.
11 Ис ра ил пат ша сы алар га:
– Кай тып әй те гез: би ле нә кы лыч та гу чы кы лы чын са лу чы дай мак тан ма сын, – ди де.
12 Бу сүз ләр не ише теп, ча тыр эчен дә баш ка пат ша лар бе лән шә раб эчеп уты ру чы 

Бен-Һадад үзе нең хез мәт че лә ре нә:
– Һө җүм гә әзер лә не гез! – ди де, һәм алар һө җүм гә әзер лә нә баш ла ды лар.
13 Шул ва кыт Ис ра ил пат ша сы Ахаб яны на бер пәй гам бәр ки леп:
– Раб бы бо лай дип әй тә: «Очсыз-кырыйсыз дош ман явын кү рә сең ме? Бү ген 

Мин алар ны си нең кул га тап шы рыр мын, һәм син Ми нем Раб бы икә нем не бе лер-
сең», – ди де.

14 – Кем баш ка рып чы гар бу эш не? – дип со ра ды Ахаб.
– Раб бы әй тә: «Өл кә баш лык ла ры ның яшь хез мәт че лә ре», – ди де пәй гам бәр.
– Су гыш ны кем баш лар? – дип со ра ды Ахаб.
– Син, – дип җа вап ла ды пәй гам бәр.
15 Ахаб өл кә баш лык ла ры ның яшь хез мәт че лә рен бар ла ды, алар ның са ны ике йөз 

утыз ике бу лып чык ты. Ан на ры бар ха лык ны – бө тен ис ра и ли ләр не – җы еп ал ды, 
алар ның са ны җи де мең бу лып чык ты. 16 Көн үзә ген дә алар һө җүм гә куз гал ды. 
Бу ва кыт ны исә Бен-Һадад үзе нә яр дәм итү че утыз ике пат ша бе лән ча тыр эчен дә 
эчеп-исереп уты ра иде. 17 Бе рен че бу лып өл кә баш лык ла ры ның яшь хез мәт че лә ре 
куз гал ды. Бен-Һадад, үзе нең кү зәт че лә рен җи бә реп, алар аңа: «Са ма ре я дән ке ше-
ләр чык ты», – дип ки леп әйт те ләр.

18 – Әгәр алар имин лек бе лән чык кан бул са лар, те ре ләй то тып алы гыз; әгәр ин де 
су гы шыр га дип чык са лар, ба ры бер те ре ләй то тып алы гыз, – ди де ул.

19 Шә һәр дән баш та өл кә баш лык ла ры ның яшь хез мәт че лә ре, ан на ры алар ар-
тын нан Ис ра ил гас кә ре чык ты. 20 Һәр кем үзе нең дош ма ны на таш лан ды. Ара ми ләр 
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ка ча баш ла ды, ис ра и ли ләр алар ны куа кит те. Арам пат ша сы Бен-Һадад үзе нең 
җай дак ла ры бе лән бер гә ат ме неп ка чып ко тыл ды. 21 Ис ра ил пат ша сы исә, шә һәр-
дән аты лып чы гып, дош ман ның ат ла рын, су гыш ар ба ла рын тар-мар ки тер де, Арам 
гас кәр лә ре зур югал ту лар га ду чар бул ды.

22 Ис ра ил пат ша сы яны на пәй гам бәр ки леп бо лай ди де:
– Хә зер ин де бар, кө чең не туп ла, ни-нәрсәләр эш ли сен ал дан ка рап, ча ма лап 

куй, чөн ки бер ел үтү гә Арам пат ша сы ка бат си ңа кар шы яу га куз га ла чак.
23 Арам пат ша сы ның хез мәт че лә ре үз пат ша ла ры на:
– Алар ның Ал ла сы – тау лар Ал ла сы дыр, шу ңа кү рә ис ра и ли ләр без дән көч ле рәк 

бу лып чык ты, – ди де ләр. – Әгәр алар бе лән ти гез җир дә су гы ша кал сак, һич шик сез, 
без җи ңәр идек. 24 Ди мәк ки, ме нә нәр сә эш лә: син ул пат ша лар ны җи тәк че лек тән 
алып ат та алар уры ны на гас кәр баш лык ла рын бил ге лә; 25 әү вәл ге кү ләм дә гас кәр 
туп ла, ат лар ны да, су гыш ар ба ла рын да әү вәл ге чә сан да бул дыр; шун нан без алар 
бе лән ти гез җир дә су гы шыр быз һәм шул чак та ин де, һич шик сез, җи ңеп чы гар быз.

Арам пат ша сы, алар сү зе нә ко лак са лып, нәкъ шу лай эш лә де. 26 Бер ел узу га 
Бен-Һадад ара ми ләр не туп ла ды да, Ис ра ил бе лән су гы шыр өчен, Афык ка юнәл де. 
27 Ис ра и ли ләр дә яу га җы ен ды; алар, азык-төлекләрен алып, Арам гас кә ре нә та ба 
куз гал ды лар һәм дош ман на ры кар шын да зур бул ма ган ике туп лам кә җә кө тү ен 
хә тер ләт кән стан на рын ко рып куй ды лар. Арам су гыш чы ла ры исә бө тен әйләнә-
тирәне ту тыр ды.

28 Шун да Ис ра ил пат ша сы яны на Ал ла һы ке ше се ки леп әйтте:
– Раб бы бо лай ди: «Ара ми ләр: „Алар ның Раб бы сы – тау Ал ла сы, ул үзән Ал ла сы 

тү гел дер“, – дип әй т кән өчен һәм сез Ми нем Раб бы бу лу ым ны бел сен өчен, әле ге 
дош ман чи рү ен Мин си нең кул га тап шы рам».

29 Шул рә веш ле алар җи де көн дә ва мын да кара-каршы туп ла нып тор ды лар. Җи-
ден че көн не су гыш баш лан ды, һәм ис ра и ли ләр ара ми ләр нең йөз мең лек җә я ү ле 
гас кә рен бер көн эчен дә тар-мар ки тер де. 30 Баш ка ла ры Афык ка кач ты, лә кин ан да 
исән кал ган нар ның егер ме җи де ме ңе өс те нә ди вар ише леп төш те. Бен-Һадад үзе 
шу лай ук шә һәр гә кач ты һәм эч ке бүл мә ләр нең бер се нә ке реп яше рен де.

31 Хез мәт че лә ре аңа:
– Ис ра ил йор ты пат ша ла ры – мәр хә мәт ле пат ша лар, дип ишет кән идек. Би ле без гә 

сту пас ту кы ма, ба шы быз га бау урап, Ис ра ил пат ша сы яны на ба рыр га рөх сә тең не 
бир сәң иде, бәл ки, го ме рең не аяп ка лыр, – ди де ләр.

32 Алар, бил лә ре нә ту пас ту кы ма, баш ла ры на бау урап, Ис ра ил пат ша сы яны на 
кил де ләр һәм:

– Си нең хез мәт чең Бен-Һадад го ме рен аяу ны үте нә, – ди де ләр.
– Ул исән ме ни? Ул – ми нем ту га ным, – дип җа вап кай тар ды те ге се.
33 Әле ге ке ше ләр мо ны ях шы фал га са нап аның авы зын нан чы кан сүз не эләк-

те реп ал ды лар һәм:
– Әйе, Бен-Һадад – си нең ту га ның, – дип, пат ша ның сү зен җөп лә де ләр.
– Ба ры гыз, алып ки ле гез аны, – ди де пат ша.
Бен-Һадад аның яны на чык ты, һәм пат ша аны үз яны на ар ба га утырт ты.
34 Бен-Һадад аңа:
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– Ми нем атам си нең атаң нан тар тып ал ган шә һәр ләр не мин си ңа ки ре кай та рыр-
мын. Ми нем атам Са ма ре я дә сәү дә мәй дан на ры тот кан ке бек, син дә Дәмәшкътә 
үзең өчен сәү дә мәй дан на ры то та алыр сың, – ди де.

– Шун дый шарт лар да ки ле шү тө зе гән нән соң, мин си не җи бә рер мен, – ди де 
аңа Ахаб һәм, ки ле шү тө зеп, аны кай та рып җи бәр де.

ПәйгамбәрнеңАхабныискәртүе
35 Раб бы бо е ры гы бу ен ча пәй гам бәр ләр та и фә сен нән бе рәү үзе нең ише нә: «Зин-

һар, сук ми ңа!» – дип сүз куш ты. Әм ма те ге аңа су гар га ри за бул ма ды.
36 – Раб бы сү зе нә ко лак сал ма ган өчен, ми нем ян нан кит кән чак та си не арыс лан 

бо тар лап таш ла я чак, – ди де аңа шул чак пәй гам бәр.
Те ге аның янын нан ки теп бар ды, һәм юл да арыс лан оч рап әле ге ке ше не бо тар-

лап таш ла ды.
37 Шун нан әле ге пәй гам бәр, икен че бе рәү не та бып:
– Зин һар, сук ми ңа! – ди де.
Те ге се мо ны кыйный-кыйный җә рә хәт ләп бе тер де.
38 Ан на ры пәй гам бәр күз лә ре нә үк тө ше реп йө зен бөр кән чек бе лән то ма ла ды да, 

янын нан пат ша ның үтү ен кө теп, юл чи те нә ба рып бас ты. 39 Янә шә сен нән пат ша 
узып бар ган чак та, ул кыч кы рып пат ша га мө рә җә гать ит те:

– Мин су гыш ның иң кы зу җи рен дә бул дым. Шун да бер ке ше, әсир төш кән су-
гыш чы ны ми нем ян га ки те реп: «Бу адәм нән кү зең не ал ма. Әгәр ка ча кал са, аның 
җа ны уры ны на си нең җа ның кы е лыр, яи сә син бер та лант кө меш тү ләр гә мәҗ бүр 
бу лыр сың», – ди де. 40 Мин баш ка эш ләр бе лән мәш гуль бул ган ара да, те ге әсир 
кач кан бу лып чык ты.

Ис ра ил пат ша сы аңа:
– Син га еп ле сең; га е бең не үзең дә та ный сың бит, – дип җа вап бир де.
41 Шул чак пәй гам бәр җә һәт ке нә күз-башыннан бөр кән че ген алып таш ла ды, 

һәм Ис ра ил пат ша сы пәй гам бәр не та нып ал ды.
Пәй гам бәр әйт те:
42 – Раб бы бо лай ди: «Мин һә ла кәт кә ду чар ит кән ке ше не ку лың нан ыч кын-

дыр ган өчен, аның җа ны уры ны на си нең җа ның кы е лыр, аның хал кы уры ны на 
си нең хал кың кы ры лыр».

43 Чы рае ка раң гы лан ган Ис ра ил пат ша сы, ачу ын нан кай нап, өе нә та ба юнәл де 
һәм Са ма ре я гә кайт ты.

Наботныңйөзембакчасы

21 1 Әле ге ва кый га лар дан соң ме нә нәр сә ләр бул ды: из ре гыл лы На бот ның 
йө зем бак ча сы Са ма рея пат ша сы Ахаб са рае бе лән янә шә иде. 2 Бер көн 

Ахаб На бот ка:
– Үзең нең йө зем бак чаң ны ми ңа бир. Мин ан да яшел чә үс те рер мен, чөн ки 

ул ми нем йор тым бе лән янә шә. Аның уры ны на мин си ңа та гын да ях шы рак 
йө зем бак ча сы би рер мен яи сә, әгәр ин де те лә сәң, бак ча бә я сен кө меш лә тә тү-
ләр мен, – ди де.
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3 – Ата-бабаларымның ми рас җи рен си ңа бир мим мин; ан дый эш тән Раб бы Үзе 
сак ла сын! – дип җа вап кай тар ды аңа На бот.

4 Из ре гыл лы На бот ның «Ата-бабаларымның ми рас җи рен си ңа бир мим мин» 
ди гән сүз лә рен нән соң Ахаб, ачу ын нан кай нап, ка раң гы чы рай бе лән өе нә кай-
тып кит те. Өен дә ул ашап-эчеп тор ма ды, урын өс те нә ме неп ят ты да йө зен чит кә 
бор ды. 5 Ха ты ны Изе бел, аның яны на ке реп:

– Нәр сә дән шу лай җа ның тын гы сыз ла на, хәт та та ма гы ңа ри зык та кап ма дың, – 
дип со ра ды.

6 – Из ре гыл лы На бот ка мин: «Кө меш бә ра бә ре нә ми ңа йө зем бак чаң ны бир, әгәр 
те лә сәң, аның уры ны на мин си ңа баш ка йө зем бак ча сы би рер мен», – дип сөй ли 
баш ла ган идем, ул ми ңа: «Үзем нең йө зем бак чам ны бир мим мин си ңа», – дип җа-
вап кай тар ды, – ди де ул ха ты ны на.

7 Ха ты ны Изе бел аңа, җа вап итеп:
– Ис ра ил пат ша сы шу лай эш итәр гә ти еш ме?! Әй дә тор, та ма гың ны туй дыр һәм 

ты ныч бул; из ре гыл лы На бот ның йө зем бак ча сын алып би рер мен мин си ңа, – ди де.
8 Шун нан ул Ахаб исе мен нән хат лар яз ды да, аның мө һе рен су гып, На бот бе лән 

бер ка ла да яшәү че өл кән нәр гә һәм шә һәр нең ак сө як лә ре нә җи бәр де. 9 Әле ге хат-
лар да ул бо лай дип яз ды: «Шә һәр дә ура за кө не игъ лан ите гез дә, ха лык ны җы еп, 
На бот ны ха лык ара сы на, дә рә җә ле урын га утыр ты гыз. 10 Аның кар шы на ике адәм 
ак ты гы утыр сын да „Син Ал ла һы ны һәм пат ша ны яман ла дың“ дип, аңа кар шы 
ша һит лык бир сен; ан на ры аны алып чы гып таш атып үте ре гез».

11 На бот яшә гән шә һәр нең өл кән нә ре һәм ак сө як лә ре, Изе бел бо ер ган ча, алар га 
җи бәр гән хат лар да языл ган ча, ба ры сын да шу лай эш лә де. 12 Ура за көн игъ лан ит-
те ләр дә, ха лык ны җы еп, На бот ны ха лык ара сы на, дә рә җә ле урын га утырт ты лар. 
13 Ан на ры ике адәм ак ты гы чы гып аның кар шы сы на утыр ды да ха лык ал дын да:

– На бот Ал ла һы ны һәм пат ша ны яман ла ды, – дип, ял ган ша һит лык бир де.
Шун нан На бот ны шә һәр чи те нә алып чык ты лар да таш атып үтер де ләр. 14 Ан-

на ры «На бот ны таш атып үтер дек» ди гән хә бәр бе лән Изе бел гә ке ше җи бә рел де.
15 На бот ны таш атып үте рү лә рен ишет кәч, Изе бел Ахаб ка:
– Бар, из ре гыл лы На бот ның йө зем бак ча сын үзе ңә ал. Си ңа кө меш бә ра бә ре нә 

би рер гә те лә мә гән иде, хә зер ин де На бот үзе юк, гүр ия се бул ды, – ди де.
16 На бот ның ва фат бу лу ын ише тү гә Ахаб, то рып, из ре гыл лы На бот ның йө зем 

бак ча сын үзе нә алыр га кит те.

АхабгаиләсенеңһәлакәтлеязмышытурындаИльяспәйгамбәрсүзләре
17 Бу ва кыт ны тиш бә ле Ильяс ка Раб бы дан сүз иң де:
18 – Бар, Са ма ре я дә ида рә итү че Ис ра ил пат ша сы Ахаб кар шы сы на чык; хә зер ул 

На бот ның йө зем бак ча сын да, бак ча ны үзе нә ал мак чы бу лып шун да кил де. 19 Аңа, 
Раб бы бо лай дип әй тә, диген: «Син ке ше җа ны кый дың, ин де хә зер аның ми ра-
сы на кул су за сың мы?!» Ан на ры аңа, Раб бы бо лай дип әй тә, диген: «Хак тыр, эт ләр 
На бот ның ка нын яла ган урын да си нең ка ның ны да ялар лар!»

20 Ахаб Ильяс ны кү рү гә:
– Син ми не та гын тап тың, и дош ман! – ди де.
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Ильяс исә аңа:
– Тап тым, чөн ки син, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, бө тен 

йө рә гең бе лән шу ңа би рел дең, – дип җа вап ла ды. – 21 Раб бы бо лай дип әй тә: «Мин 
си ңа бәла-казалар җи бә рер мен, нә се лең не юк итәр мен, тот кын лык та яи сә ирек тә 
бу лу ы на ка ра мас тан, Ис ра ил дә Ахаб нә се ле нең бар ча ир-ат за тын кы рып бе те рер-
мен, – ди. – 22 Ачу ым ны чы гар ган өчен һәм Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән 
өчен, Не бат уг лы Яро бам йор тын вә Ахия уг лы Баг ша йор тын нәр сә эш ләт кән 
бул сам, си нең йорт ны да шун дый яз мыш кө тә». 23 Шу лай ук Изе бел ха кын да да 
Раб бы: «Изе бел не Из ре гыл ның шә һәр ди ва ры ты шын да эт ләр ашап бе те рер», – дип 
әй тә. 24 Шә һәр эчен дә үл гән Ахаб ке ше лә рен эт ләр бо тар лар, басу-кырда әҗә лен 
тап ка нын күк кош ла ры чу кып бе те рер.

25 (Ха ты ны Изе бел кот кы сы на би ре леп, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл-
ләр кыл ган һәм шу ңа бө тен йө рә ген сал ган Ахаб ише кем сә ләр нең мо ңар чы әле 
бул га ны юк иде. 26 Ул, ис ра и ли ләр күз ал дын нан Раб бы сөр гән амо ри ләр сы ман 
пот лар га та бы на баш лап, бик әшә ке эш кыл ды.)

27 Әле ге сүз ләр не тың лап бе тер гән нән соң, Ахаб, өс тен дә ге ки ем нә рен ер тып, 
гәү дә се нә ту пас ту кы ма ура ды да ура за га кер де. Төн лә дә шул ук ки е мен нән йок-
ла ды, үзе тә мам ба сын кы ла нып кал ды.

28 Тиш бә ле Ильяс ка та гын Раб бы сү зе иң де:
29 – Кү рә сең ме, Ми нем ал да Ахаб ни чек юаш ла нып кал ды? Ми нем ал да тү бән-

че лек күр сәт кән өчен, үзе исән чак та, Мин аны бәла-казага сал мам, аның йор ты на 
бәла-җәзаны Мин уг лы исән ва кыт та җи бә рә чәк мен, – ди де.

АхабныңһәлакәтлеязмышытурындаМихаянеңпәйгамбәрлексүзләре

22 1 Өч ел го мер уз ды, шул ва кыт эчен дә Арам һәм Ис ра ил ара сын да су гыш лар 
бул ма ды. 2 Өчен че ел ны Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат Ис ра ил пат ша сы Ахаб 

яны на юл ал ды. 3 Ис ра ил пат ша сы үзе нең хез мәт че лә рен нән:
– Рамот-Гилыгадның без нең җир бу лу ын бе лә сез ме? – дип со ра ды. – Ник соң 

без аны Арам пат ша сы ку лын нан ки ре алыр га җы ен мый быз, – ди де.
4 Шун нан ул, Еһо ша фат ка мө рә җә гать итеп:
– Рамот-Гилыгадка кар шы ми нем бе лән яу га ба ра сың мы? – дип со ра ды.
Ис ра ил пат ша сы на Еһо ша фат:
– Мин – си нең бе лән; хал кым да си не ке бе лән бер гә; си нең ат лар кая бар са, 

ми не ке ләр дә шун да ба рыр, – дип җа вап кай тар ды.
5 Ис ра ил пат ша сы на ул та гын бо лай ди де:
– Әү вәл Раб бы га мө рә җә гать итеп ка ра.
6 Ис ра ил пат ша сы, дүрт йөз гә якын пәй гам бәр не җы еп:
– Рамот-Гилыгадка кар шы су гыш ка ба рыр га мы ми ңа әл лә бар мас ка мы? – дип 

со ра ды.
Пәй гам бәр ләр аңа:
– Бар, Хуҗа-Хаким әле ге шә һәр не пат ша ку лы на тап шы ра чак, – дип җа вап 

кай тар ды.
7 Мо ңа кар шы Еһо ша фат:
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– Би ре дә та гын бе рәр Раб бы пәй гам бә ре бул са, аның аша да со рап ка рар 
идек, – ди де.

8 Аңа җа вап итеп Ис ра ил пат ша сы:
– Раб бы га мө рә җә гать итәр дәй та гын бер ке ше бар, лә кин мин аны ярат мыйм, 

чөн ки, пәй гам бәр лек кыл ган да, ми ңа ка гы лыш лы мәсь ә лә ләр дә аның ях шы сүз 
әй т кә не юк, яман ны гы на сөй ли; ул – Им ла уг лы Ми хая, – ди де.

– Алай дип әй т мә, пат ша, – ди де аңа Еһо ша фат.
9 Шун нан Ис ра ил пат ша сы, са рай ке ше лә ре нең бер сен ча кыр тып:
– Тиз ге нә Им ла уг лы Ми ха я не алып кил! – ди де.
10 Пат ша ки ем нә ре ки гән Ис ра ил пат ша сы Ахаб һәм Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат 

һәр кай сы үз тә хе тен дә Са ма рея кап ка сы тө бен дә ге ын дыр та ба гын да уты ра, ә пәй-
гам бәр ләр ба ры сы алар кар шын да пәй гам бәр лек кы лып то ра иде. 11 Үзе нә ти мер 
мө гез ләр эш лә теп ал ган Ке на га на уг лы Сә ды кы йя шун да әйт те:

– Раб бы бо лай ди: «Ара ми ләр не син шу шы мө гез ләр бе лән сө зеп тә мам кы рып 
бе те рә чәк сең!»

12 Баш ка пәй гам бәр ләр дә аның сү зен ку әт лә де:
– Рамот-Гилыгадка яу бе лән бар, уңыш ка ире шә чәк сең, Раб бы аны пат ша ку-

лы на тап шы ра чак.
13 Ми ха я не ча кы рыр га кит кән йо мыш чы, аны та бып:
– Пәй гам бәр ләр бө те не се бер бу лып пат ша га уңыш вәгъ дә итә ләр. Си нең сү зең 

дә алар ны кын нан аерыл ма сын иде, син дә ях шы сү зең не әйт, – ди де.
14 Мо ңа җа вап итеп Ми хая:
– Раб бы Үзе ша һит тыр: Раб бы ми ңа нәр сә куш са, шу ны сөй ләп би рер мен! – ди де.
15 Ми хая, шу лай итеп, пат ша кар шы на ки леп бас ты. Пат ша аңа:
– Ми хая, Рамот-Гилыгадка яу бе лән ба рыр га мы без гә әл лә юк мы? – дип со-

рау бир де.
Те ге се пат ша га:
– Бар, уңыш ка ире шә чәк сең, Раб бы аны пат ша ку лы на тап шы ра чак, – дип җа-

вап кай тар ды.
16 – Раб бы исе ме ха кы на ба ры дө ре сен ге нә сөй лә, дип ни чә тап кыр ант ит те-

рер гә си не?! – ди де аңа пат ша.
17 Шун нан Ми хая бо лай ди де:
– Кө тү че сез кал ган са рык лар сы ман тау лар ара сы на си бел гән Ис ра ил хал кын 

күр дем мин. Раб бы әйт те: алар ның баш лык ла ры юк, һәр кай сы хә е ре бе лән үз өе нә 
әй лә неп кай т сын, ди де.

18 – Пәй гам бәр лек кы лып, аның ми ңа ях шы сүз әй т кә не юк, һа ман яман ны гы-
на сөй ли, дип әйт тем бит мин си ңа, – ди де шун да Еһо ша фат ка Ис ра ил пат ша сы.

19 Әм ма Ми хая сү зен дә вам ит те:
– Шу лай итеп, Раб бы әй т кән нәр не тың лап бе тер. Мин Үз тә хе тен дә уты ру-

чы Раб бы ны күр дем, Аның уң һәм сул ягын да бө тен күк гас кә ре ба сып то ра иде. 
20 Раб бы алар дан: «Сез нең кай сы гыз Ахаб ны Рамот-Гилыгадка ба рыр га күн де рә һәм 
шун да аның һә ла кә тен оеш ты ра ала?» – дип со ра ды. Күк гас кә рен дә ге ләр төр ле чә 
тәкъ дим итеп ка ра ды лар. 21 Шун да бер рух, ал га чы гып, Раб бы кар шы на кил де дә: 
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«Мин күн де рә алам», – ди де. «Ни чек итеп?» – дип со ра ды аңар дан Раб бы. 22 «Мин 
ба рам да аның пәй гам бәр лә ре те ле нә ял ган сүз са лу чы бер рух ка әй лә нәм», – ди-
де те ге рух. Раб бы аңа: «Син аны күн де рер сең һәм бу эш не баш ка рып чы гар сың. 
Бар, шу лай эш лә», – ди де. 23 Шу лай итеп, Раб бы әле ге ял ган чы рух ның сүз лә рен 
шу шын да гы бө тен пәй гам бәр лә рең нең те ле нә сал ды; Раб бы си не һә ла кәт кә ду чар 
ит те, – ди де Ми хая.

24 Ке на га на уг лы Сә ды кы йя шул чак, Ми хая яны на ки леп:
– Раб бы Ру хы си ңа сөй ләр өчен мин нән нин ди юл бе лән кит те икән?! – ди де дә 

аның яңа гы на су гып җи бәр де.
25 Ми хая аңа:
– Син мо ны эч ке бүл мә ңә ке реп кач кан кө нең дә кү рер сең, – дип җа вап бир де.
26 Ис ра ил пат ша сы шун да:
– Ми ха я не шә һәр баш лы гы Амон бе лән пат ша уг лы Йо аш ку лы на ил теп тап-

шы ры гыз. 27 Пат ша шу лай дип әйт те, ди е гез: «Мин исән-имин су гыш тан әй лә неп 
кай т кан чы га ка дәр, аны зин дан га ябып ку е гыз, ипи бе лән су дан баш ка бер әй бер 
дә бир мә гез», – дип бо ер ды.

28 Шун да Ми хая аңа:
– Әгәр су гыш тан исән-имин әй лә неп кай та кал саң, ди мәк, Раб бы ми нем аша 

сөй лә мә гән бу лыр, – ди де һәм: – Җә мә гать, ош бу сүз лә рем не һәм мә гез ише теп 
ка лы гыз! – дип өс тә де.

Ахабныңүлеме
29 Шун нан Ис ра ил пат ша сы Ахаб бе лән Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат Рамот-Гилы-

гадка юнәл де ләр. 30 Еһо ша фат ка Ис ра ил пат ша сы:
– Су гыш ка мин өс-башымны алыш ты рып ке рәм, син исә пат ша ки е мен нән 

бар, – ди де.
Ис ра ил пат ша сы өс тен алыш тыр ды да су гыш кы ры на ке реп кит те.
31 Арам пат ша сы үзе нең су гыш ар ба ла ры баш лык ла ры ның утыз ике се нә:
– Га ди су гыш чы бе лән дә, гас кәр ба шы бе лән дә алы шып тор ма гыз, ба ры Ис ра ил 

пат ша сы бе лән ге нә су гы шы гыз, – дип әй теп куй ган бу ла.
32 Су гыш ар ба ла ры ның баш лык ла ры, Еһо ша фат ны кү реп:
– Бу, һич шик сез, Ис ра ил пат ша сы дыр, – дип, алы шыр га ча ма лап, аңа та ба бо-

рыл ды лар.
Еһо ша фат кыч кы рыр га то тын гач, 33 ар ба баш лык ла ры аның Ис ра ил пат ша сы 

бул ма вын күр де ләр дә чит кә бо ры лып кит те ләр. 34 Шу лай бул ды ки, бер су гыш чы 
тө бәп тор мый ча гы на җә я сен ки е реп ат ты да, ук Ис ра ил пат ша сы өс тен дә ге кө бә 
ки ем нең җөй ту ры сын нан үтеп кер де.

– Ки ре бо рыл, су гыш кы рын нан алып чык ми не, мин яра лан дым, – ди де пат ша 
үзе нең ар ба чы сы на.

35 Әм ма көч ле су гыш кө но зын дә вам ит те, шун лык тан пат ша кич җит кән че 
ара ми ләр кар шын да ар ба да ба сып то рыр га мәҗ бүр бул ды. Аның яра сын нан ар ба 
эче нә кан ак ты, һәм кич ке як та пат ша җан бир де. 36 Ко яш ба е ган ва кыт та, бө тен 
су гыш кы рын да:
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– Һәр кем үз шә һә ре нә, үз җи ре нә әй лә неп кай т сын! – ди гән фәр ман яң гы ра ды.
37 Шу лай итеп, пат ша үл де. Аның җә сә ден, Са ма ре я гә алып кай тып, гүр гә иң-

дер де ләр. 38 Ар ба ны исә Са ма ре я нең фа хи шә ха тын на ры ко е на тор ган бер буа сы на 
алып тө шеп юды лар, ар ба дан ак кан кан ны эт ләр яла ды. Һәм мә се дә Раб бы әй т-
кән чә бу лып чык ты.

39 Ахаб пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр, 
фил сө я ген нән сал дыр ган йор ты, тө зет кән шә һәр лә ре ту рын да Ис ра ил пат ша ла-
ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 40 Ахаб дөнья куй ды. Аның уры ны на пат ша 
бу лып уг лы Аха зея кал ды.

ЯһүдәпатшасыЕһошафат
41 Ис ра ил пат ша сы Ахаб ха ким ле ге нең дүр тен че елын да Яһү дә пат ша сы бу лып 

Аса уг лы Еһо ша фат кил гән иде. 42 Тә хет кә утыр ган да, утыз биш яшен дә бу лып, 
Ие ру са лим дә ул егер ме биш ел дә ва мын да пат ша бу лып тор ды. Аның ән кә се Азу-
ба – Шил хи кы зы иде. 43 Еһо ша фат, үзе нең ата сы Аса юлын нан тай пыл мый ча йө реп, 
Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кыл ды. Лә кин кал ку лык лар да гы гый-
ба дәт кы лу урын на ры җи ме рел мә гән иде; ха лык әле һа ман шун да кор бан ки тер де, 
хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те. 44 Еһо ша фат Ис ра ил пат ша сы бе лән та ту яшә де.

45 Еһо ша фат пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул күр сәт кән ба тыр-
лык лар һәм аның кө рәш кы рын да гы алыш ла ры ха кын да Яһү дә пат ша ла ры ның 
елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 46 Ата сы Аса пат ша лык ит кән ва кыт лар дан бир ле 
ка лып кил гән фә хеш ир ләр не ул җир өс тен нән юк ит те. 47 Ул за ман нар да Эдом да 
пат ша бул мый ча, ан да ида рә че җи тәк че лек итә иде.

48 Офиргә ал тын га йө рер өчен, Еһо ша фат Тар шиш ко раб ла ры тө зе тә, лә кин алар 
ан да ба рып җи тә ал мый – Эсион-Гебердә һә ла кәт кә оч рый. 49 Ул ва кыт та Ахаб 
уг лы Аха зея Еһо ша фат ка:

– Ми нем хез мәт че лә рем бе лән си нең хез мәт че лә рең ко раб лар да бер гә йөр сен-
нәр, – дип әй т кән бу ла.

Лә кин Еһо ша фат аңа ри за лык бир ми.
50 Еһо ша фат, дөнья ку еп, үзе нең ба ба сы Да выт шә һә рен дә ата-бабалары янын да 

гүр гә иң де рел де. Аның уры ны на тә хет кә уг лы Яһо рам кил де.

ИсраилпатшасыАхазея
51 Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат ха ким ле ге нең ун җи ден че елын да Ис ра ил тә хе те-

нә Ахаб уг лы Аха зея ки леп Ис ра ил өс тен нән Са ма ре я дә ике ел ида рә ит те. 52 Ул, 
Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на 
этәр гән Не бат уг лы Яро бам һәм үзе нең ата-анасы юлын ку ып, 53 Ба гал га та бын ды 
һәм гый ба дәт кыл ды. Ата сы кыл ган бар лык га мәл ләр не ка бат лап, Раб бы ның – Ис-
ра ил Ал ла сы ның ачу ын чы гар ды.
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Пат ша лар 
(дүр тен че ки тап)

АхазеянеңһәлакәтлеязмышытурындаИльясныңпәйгамбәрлеккылуы

1 1 сИс ра ил пат ша сы Ахаб дөнья куй ган нан соң, сМә аб пат ша сы Ис ра ил гә кар шы 
баш кү тәр де. 2 Ис ра ил тә хе те нә утыр ган Аха зея сСа ма ре я дә ге йор ты ның өс ке 

катыннан тә рә зә рә шәт кә се аша егы лып тө шеп им гән гән нән соң:
– Эк рон ила һы Багал-Забубка ба рып бе ле ше гез әле: бу сыз ла ну лар дан ко ты лам-

мы мин? – дип, үзе нең йо мыш чы ла рын җи бәр де.
3 Әм ма сРаб бы ның сфә реш тә се Тиш бә шә һә рен дә яшәү че Ильяс ка әйт те:
– Бар, Са ма рея пат ша сы ның йо мыш чы ла ры кар шы на чы гып: «Ис ра ил җи рен дә 

сАл ла һы юк мы әл лә?! Ни өчен сез го зер бе лән Эк рон ила һы Багал-Забуб яны на 
ба ра сыз?! – дип со ра. – 4 Әнә шу ның өчен Раб бы, ят кан тү шә гең нән то ра ал мый ча 
дөнья ку яр сың, ди».

Һәм Ильяс үз юлы бе лән ки теп бар ды.
5 Аха зе я нең йо мыш чы ла ры исә пат ша яны на әй лә неп кайт ты.
– Ни өчен ки ре кайт ты гыз? – дип со ра ды ул алар дан.
6 Те ге ләр аңа җа вап ла ды:
– Кар шы быз га бер адәм ки леп оч ра ды да: «Сез не йо мыш бе лән җи бәр гән пат-

ша гыз яны на кай тып: „Раб бы бо лай дип әй тә, ди е гез: Ис ра ил җи рен дә Ал ла һы 
юк мы әл лә?! Ни өчен син го зер бе лән Эк рон ила һы Багал-Забуб яны на йо мыш-
чы ла рың ны җи бә рә сең?! Әнә шу ның өчен син ят кан тү шә гең нән то ра ал мый ча 
дөнья ку яр сың“», – ди де.

7 Пат ша алар дан:
– Кар шы гыз га чы гып, әле ге сүз ләр не әй т кән ке ше нең кы я фә те нин ди е рәк 

иде? – дип со ра ды.
8 Те ге ләр:
– Аның өс тен дә хай ван ти ре сен нән хәс тәр лән гән ки ем, би лен дә күн бил бау 

иде, – ди де ләр.
– Тиш бә ле Ильяс ул, – ди де пат ша. 9 Шун нан ул Ильяс яны на ил ле ке ше лек 

гас кәр бе лән үзе нең гас кәр ба шын җи бәр де.
Алар ки леп җит кән дә, Ильяс ның тау өс тен дә утыр ган ча гы иде. Төр кем баш лы гы аңа:
– Ал ла һы ке ше се! Пат ша си ңа тү бән тө шәр гә бо е ра, – ди де.
10 Ильяс исә гас кәр ба шы на:
– Әгәр мин Ал ла һы ке ше се икән мен, күк тән ут-ялкын иңеп си нең үзең не дә, 

ил ле ке шең не дә көй де реп үтер сен! – дип җа вап кай тар ды, һәм шул ук миз гел дә 
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күк ләр киң ле ген нән ут-ялкын иңеп гас кәр ба шын да, аның ил ле ке ше сен дә көй-
де реп үтер де.

11 Шун нан пат ша Ильяс яны на икен че бер гас кәр ба шын һәм аның ил ле ке ше лек 
төр ке мен җи бәр де. Бу баш лык та:

– Ал ла һы ке ше се! Пат ша си ңа тиз рәк тү бән тө шәр гә бо е ра! – дип сүз баш ла ды.
12 Аңа җа вап итеп Ильяс:
– Әгәр мин Ал ла һы ке ше се икән мен, күк тән ут-ялкын иңеп си нең үзең не дә, ил ле 

ке шең не дә көй де реп үтер сен, – ди де, һәм шул ук миз гел дә күк ләр киң ле ген нән Ал-
ла һы ның ут-ялкыны иңеп гас кәр ба шын да, аның ил ле ке ше сен дә көй де реп үтер де.

13 Шун нан пат ша өчен че бер гас кәр ба шы бе лән аның ил ле ке ше сен җи бәр де. 
Әле ге баш лык, тау га кү тә ре леп, Ильяс кар шын да тез чүк те дә ялынып-ялварып 
бо лай ди де:

– Ал ла һы ке ше се! Үте неп со рыйм, мин һәм шу шы ил ле адәм – си нең хез мәт че-
лә рең – си нең ал дың да мәр хә мәт тап са иде. 14 Күк ләр киң ле ген нән иң гән ут-ялкын 
әү вәл ге ике гас кәр ба шын һәм алар ның ил ле шәр ке ше сен көй де реп үтер гән бул са 
да, мин хә зер си нең ал дың да мәр хә мәт тап сам иде!

15 Шун да Ильяс ка Раб бы фә реш тә се:
– Бар аның бе лән, ку рык ма, – ди де.
Ильяс уры нын нан куз гал ды һәм аның бе лән бер гә пат ша яны на юнәл де. 16 Пат-

ша хо зу ры на ки леп бас кач, ул:
– Раб бы бо лай дип әй тә: «Ис ра ил җи рен дә го зер бе лән мө рә җә гать итәр дәй Ал-

ла һы бул ма ган ке бек, син үзең нең йо мыш чы ла рың ны үте неч бе лән Эк рон ила һы 
Багал-Забуб яны на җи бәр дең. Әнә шу ның өчен син ят кан тү шә гең нән то ра ал мый ча 
дөнья ку яр сың», – ди де.

17 Раб бы Ильяс аша хә бәр ит кән чә, пат ша шул рә веш ле дөнь я дан ки теп бар ды. 
Аха зе я нең уг лы бул ма ган га, аның уры ны на пат ша бу лып ир ту га ны Йо рам кил де. 
Тә хет кә ул сЯһү дә пат ша сы Еһо ша фат уг лы Яһо рам ха ким ле ге нең икен че елын да 
утыр ды. 18 Аха зея пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган эш-
ләр Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

Ильясныңкүккәашуы

2 1 Раб бы Ильяс ны өер мә дә бө те реп күк кә ашы рыр га ни ят лә гән чак та, Ильяс 
бе лән Эли ша Гил гәл шә һә рен нән чы гып ки лә иде.

2 – Син би ре дә кал, чөн ки Раб бы ми не Бәйт-Элгә җи бә рә, – ди де Ильяс Эли ша га.
Әм ма Эли ша аңа:
– Раб бы да, син дә – ша һит: мин си не ял гы зың ны кал дыр мам! – дип җа вап кай-

тар ды, һәм алар Бәйт-Элгә юл ал ды лар. 3 Бәйт-Элдә бер төр кем пәй гам бәр Эли ша 
кар шы сы на чы гып:

– Си ңа мәгъ лүм ме, бү ген Раб бы си нең әфән дең не син нән ае рып ала чак, – ди де.
– Бу хак та ми ңа да мәгъ лүм, лә кин әле гә дәш мә гез, – ди де алар га Эли ша.
4 Шун да Ильяс аңа:
– Эли ша, би ре дә кал, чөн ки Раб бы ми не Әри хә гә җи бә рә, – ди де.
Те ге се исә:
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– Раб бы да, син дә – ша һит: мин си не ял гы зың ны кал дыр мам! – дип җа вап 
кай тар ды, һәм алар Әри хә гә юнәл де ләр.

5 Әри хә дә бер төр кем пәй гам бәр Эли ша яны на ки леп:
– Си ңа мәгъ лүм ме, бү ген Раб бы си нең әфән дең не син нән ае рып ала чак, – ди де.
– Бу хак та ми ңа да мәгъ лүм, лә кин әле гә дәш мә гез, – ди де алар га Эли ша.
6 Шун да Ильяс аңа:
– Син би ре дә кал, чөн ки Раб бы ми не Үр дүн бу е на җи бә рә, – ди де.
Аңа җа вап итеп Эли ша:
– Раб бы да, син дә – ша һит: мин си не ял гы зың ны кал дыр мам! – ди де, һәм алар 

икә ве бер гә ки теп бар ды лар.
7 Үр дүн ел га сы бу е на җит кәч, алар ар тын нан ия реп кил гән ил ле пәй гам бәр дә 

бе раз чит кә рәк ки теп тук тап кал ды. 8 Шул чак Ильяс өс тен дә ге япан ча сын са лып 
төр де дә шу ның бе лән су өс те нә ки те реп сук ты, һәм су, ике як ка ае ры лып, алар 
ко ры дан ел га ны кич те ләр.

9 Аръ як ка чы гып җит кәч, Ильяс Эли ша га:
– Ми не си нең ян нан алып ки тә чәк ләр. Аңар чы әй теп кал: нин ди го зе рең бар? – 

ди де.
Аңа җа вап итеп Эли ша:
– Син дә ге пәй гам бәр лек ру хы мин дә ике лә тә ар тыг рак бул са иде, – ди де.
10 – Син со ра ган нәр сә – бик авыр эш, – ди де аңа Ильяс. – Си нең яның нан ми не 

ни рә веш ле алып ки тү лә рен күр сәң, ди мәк, те лә гең үтәл де, әгәр ин де күр мә сәң, 
те лә гең үтәл мә де ди гән сүз.

11 Алар шу лай юл буй лап сөй лә шеп бар ган ва кыт та, ки нәт ке нә ут лы ар ба вә 
ут лы тул пар лар бар лык ка ки леп алар ның ике сен ике як ка аер ды да, Ильяс өер мә 
эчен дә күк кә аш ты. 12 Эли ша шу шы хәл не та ма ша кы лып:

– Атам, атам! Ис ра ил нең ссу гыш ар ба сы һәм җай да гы! – дип кыч кы рып җи-
бәр де. Шун нан ул, Ильяс ны күз дән югал тып, өс тен дә ге ки ем нә рен ике гә ае рып 
таш ла ды. 13 Ан на ры Ильяс өс тен нән тө шеп кал ган япан ча ны җир дән кү тәр де дә 
ка бат Үр дүн яры на әй лә неп кил де һәм, 14 Ильяс өс тен нән тө шеп кал ган япан ча 
бе лән су өс те нә су гып:

– Кай да Ул Ильяс ның Раб бы Ал ла сы? – ди де.
Су өс те нә су гу га ел га ике гә ае ры лып кит те, һәм Эли ша Үр дүн не кич те. 15 Әри-

хә дән кил гән спәй гам бәр ләр чит тән бу хәл не кү реп:
– Ильяс ру хы хә зер Эли ша га күч те! – ди де ләр һәм аның кар шы на ки леп җир гә 

ка дәр баш ла рын иде ләр.
16 – Без дә, си нең хез мәт че лә рең ара сын да, көч ле ил ле ир-егет бар, – ди де алар, – 

зин һар, алар си нең әфән дең не эз ли чык сын нар. Бәл ки, Раб бы Ру хы аны алып 
ки теп, бе рәр тау өс те нә яи сә бе рәр үзән гә ил теп таш ла ган дыр?

– Бе рәү не дә җи бәр мә гез, – ди де Эли ша алар га.
17 Әм ма алар, һа ман үз лә ре не кен ка бат лап, аны күн дер де ләр, һәм ул, ни һа ять:
– Ярар, бар сын нар, – дип ри за лы гын бир де; те ге ләр ил ле ке ше не юл ла ды лар, 

һәм алар өч көн бу е на Ильяс ны эз лә де ләр, лә кин та ба ал ма ды лар; 18 ан на ры алар 
Әри хә дә кал ган Эли ша яны на әй лә неп кайт ты лар.
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– Йөр мә гез, дип әйт тем тү гел ме мин сез гә?! – ди де ул алар га.

Элишакылганмогҗизалар
19 Бер көн әле ге шә һәр дә яшәү че ха лык Эли ша га:
– Күр гә нең чә, шә һәр нең уры ны бик ях шы, тик би ре дә су әй бәт тү гел һәм җир 

уң ды рыш сыз, – ди де.
20 Шун да Эли ша алар га:
– Ми ңа яңа бер чүл мәк ки те ре гез әле, тө бе нә тоз са лы гыз, – ди де.
Аңа со ра га нын ки те реп бир де ләр, 21 һәм ул, су юлы баш лан ган урын га ба рып, 

тоз ны сип те дә әйт те:
– Раб бы бо лай ди: «Мин бу су ны саф лан дыр дым; баш ка ча ул үлем дә ки тер мәс, 

җир не дә уң ды рыш сыз ит мәс».
22 Шул рә веш ле, Эли ша ның сү зе бу ен ча әле ге су саф лан ды; һәм бү ген ге көн гә 

ка дәр ул шу лай счис та бу лып ка ла би рә.
23 Шун нан Эли ша Бәйт-Элгә юнәл де. Юл буй лап бар ган чак та, шә һәр дән ма-

лай лар чы гып:
– Кит мон нан, таз баш! Кит мон нан, таз баш! – дип, мәс хә рә ләп кыч кы ра баш-

ла ды лар.
24 Шун да ул, әй лә неп ка рап, алар ны Раб бы исе ме бе лән ләгъ нәт ит те, һәм ур-

ман нан ике ана аю ки леп чык ты да кы рык ике ба ла ны бо тар лап таш ла ды. 25 Бәйт-
Элдән соң Эли ша Кәр мил та вы на кү тә рел де, ан на ры Са ма ре я гә әй лә неп кайт ты.

ИсраилбеләнМәабныңсугышуы

3 1 Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат ха ким ле ге нең ун си ге зен че елын да Ис ра ил тә хе те нә 
Са ма ре я дә Ахаб уг лы Йо рам утыр ды һәм ун и ке ел дә ва мын да пат ша лык ит те. 

2 Йо рам Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл са да, аның га мәл лә ре ата-
анасыныкыннан үз гә рәк бул ды, чөн ки ул Ба гал исем ле илаһ ка ба гыш лап ата сы куй-
дыр ган ба га на ны ал дыр ды. 3 Алай да, Ис ра ил хал кын сгө наһ юлы на этәр гән Не бат 
уг лы Яро бам ның гө наһ ла рын һа ман ка бат лый бир де, алар дан һич ае ры ла ал ма ды.

4 Мә аб пат ша сы Ме ша, са рык үр че тү че бу ла рак, Ис ра ил пат ша сы на йөз мең бә-
рән, шу лай ук йөз мең са рык тә кә се нең йо нын җи бә реп то рыр га ти еш иде. 5 Әм ма 
Ахаб дөнья куй ган нан соң, Мә аб пат ша сы Ис ра ил пат ша сы на кар шы баш кү тәр де. 
6 Шун нан Йо рам пат ша, Са ма ре я дән чы гып, бө тен Ис ра ил хал кын туп ла ды да:

7 – Мә аб пат ша сы баш кү тәр де, аңа кар шы ми нем бе лән су гыш ка ба ра сың мы? – 
ди гән хә бәр бе лән үзе нең чап кын на рын Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат яны на җи бәр де.

– Ба рам. Мин – си нең бе лән; хал кым да си не ке бе лән бер гә; шу лай ук ат ла рым 
да, – ди де те ге се.

8 – Кай сы юл дан ба ра быз? – дип со ра ды Еһо ша фат.
Йо рам аңа:
– сЭдом чү ле аша, – дип җа вап ла ды.
9 Ис ра ил пат ша сы шул рә веш ле Яһү дә һәм Эдом пат ша ла ры бе лән бер гә юл га 

куз гал ды. Әй лән геч юл бе лән җи де көн бар ган нан соң, алар ның гас кәр гә һәм мал-
лар га ди гән су ла ры бет те.
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10 – Их, – ди де шул чак Ис ра ил пат ша сы, – мә а би ләр ку лы на тап шы рыр өчен, 
кү рә сең, Раб бы шу лай без не, өч пат ша ны, бер гә җый ган дыр.

11 Әм ма Еһо ша фат:
– Би ре дә бе рәр Раб бы пәй гам бә ре юк ми кән? Аның аша Раб бы дан со рар идек, – 

ди де.
Ис ра ил пат ша сы ның хез мәт че лә рен нән бе рәү шун да:
– Ильяс ка хез мәт күр сәт кән Ша фат уг лы Эли ша би ре дә, – дип җа вап ла ды.
12 – Эли ша җит ке рер Раб бы сү зен, – ди де Еһо ша фат. Шун нан Ис ра ил пат ша сы 

бе лән Еһо ша фат, шу лай ук Эдом пат ша сы аның яны на юл ал ды лар.
13 – Ни ки рәк си ңа мин нән? – ди де Эли ша Ис ра ил пат ша сы на. – Үзең нең ата-

анаңның пәй гам бәр лә ре яны на бар.
– Юк, – ди де Ис ра ил пат ша сы аңа җа вап итеп, – чөн ки мә а би ләр ку лы на тап-

шыр мак чы бу лып өч пат ша ны би ре гә Раб бы җый ды.
14 – Үзем та бын ган Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үзе ша һит тыр: әгәр Яһү дә пат ша сы 

Еһо ша фат ка ка ра та хөр мә тем зур бул ма са, си ңа бо ры лып та ка ра мас, хәт та күр мәс 
тә идем си не! 15 Ә хә зер ми нем ян га бе рәр гөс лә че не ча кы ры гыз, – ди де Эли ша.

Гөс лә че уй нап җи бә рү гә, Раб бы ку лы Эли ша га орын ды, 16 һәм Эли ша бо лай ди де:
– Раб бы: «Әле ге үзән дә чо кыр лар ка зы гыз, – 17 ди. – Җил не дә, яң гыр ны да 

кү зе гез бе лән күр мәс сез, әм ма үзән су бе лән ту лып, үзе гез дә эчәр сез, эре һәм вак 
тер ле ге гез дә су сы нын ба сар». 18 Лә кин әле Раб бы га бу аз то е лыр, Ул мә а би ләр не 
дә сез нең кул га тап шы рыр, 19 һәм сез алар ның бө тен ны гы тыл ган ка ла ла рын вә 
бө тен үзәк ка ла ла рын яу лап алыр сыз, бө тен әй бәт агач ла рын ки сеп ау да рыр сыз, 
бө тен су чы га нак ла рын то ма лап, иң ях шы чә чү лек лә рен таш атып бо зып бе те рер сез.

20 Ир тә ге сен, кор бан ки те рү ва кы ты җит кәч, Эдом ягын нан су ага баш лап, бө тен 
җир не су ба сып кит те. 21 Мә аб хал кы, үз лә ре нә кар шы яу га пат ша лар куз гал ган ны 
ише теп, би ле нә ка еш бу ар яшь кә җит кән ир-егетләрдән баш лап иң сөл кән нә ре нә ка-
дәр ил чи ге нә ки леп туп лан ган иде. 22 Ир тә ге сен алар таң бе лән тор ды лар, һәм, ко яш 
кү тә ре леп кил гән чак та, әле ге су мә а би ләр гә кан ке бек кып-кызыл бу лып кү рен де.

23 – Кан бит бу, – ди де мә а би ләр мо ны кү реп, – пат ша лар, үз ара су гы шып, бер-
берсен кы рып бе тер гән бул са ки рәк. Мә аб хал кы, ал га, та быш ны җы йыйк! – дип, 
24 ис ра и ли ләр сста ны на ыр гыл ды лар.

Ис ра и ли ләр, то рып, мә а би ләр не кы рыр га то тын ды, те ге ләр исә ка ча баш ла ды; 
ис ра и ли ләр, мә а би ләр җи ре нә бә реп ке реп, алар ны һа ман кы ра бир де. 25 Алар мә-
а би ләр нең ка ла ла рын зир-зәбәр ки тер де ләр; һәр су гыш чы, бе рәр таш ыр гы тып, 
бар лык уң ды рыш лы ба су лар ны эш тән чы гар ды лар; бө тен киз лә ү ләр не кү меп, 
бар лык ях шы агач лар ны ки сеп ау дар ды лар. Ахыр чик тә таш ату чы су гыш чы лар, 
Кыйр-Харесет ка ла сын ка мап, аңа һө җүм ит те ләр, чөн ки ба ры шу шы ка ла ның таш 
ди вар ла ры гы на то рып кал ган иде.

26 Мә аб пат ша сы, үзе нең җи ңе лү ен кү реп, кы лыч лы җи де йөз су гыш чы сын 
ал ды да Эдом пат ша сы ның гас кә ре нә таш лан ды, лә кин уңыш ка ире шә ал ма ды. 
27 Шун нан ул үзе уры ны на тә хет кә уты ра сы бе рен че уг лын шә һәр ди ва ры өс тен дә 
ян ды рып кор бан ки тер де. Бу хәл дән ис ра и ли ләр нең ко ты алын ды; шун нан алар, 
Мә аб пат ша сын кал ды рып, үз җир лә ре нә кай тып кит те ләр.
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Элишаныңтолхатынгаярдәмитүе

4 1 Пәй гам бәр ләр төр ке мен нән бер пәй гам бәр нең ха ты ны, Эли ша га мө рә җә гать 
итеп, бо лай ди де:

– Си нең хез мәт чең – ми нем ирем – дөнь я дан ки теп бар ды. Аның ни дә рә җә дә 
Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итүе си ңа мәгъ лүм дер. Ул бер адәм гә бу рыч лы бу-
лып ка лып, хә зер шу шы адәм ми нем ике уг лым ны үзе нә кол лык ка ал мак чы бу ла.

2 – Ни чек яр дәм итим соң си ңа? Әйт әле, си нең өең дә нәр сә бар? – дип со ра ды 
аңар дан Эли ша.

– Бер чүл мәк май дан тыш мин хез мәт чең нең өен дә бер ни юк, – ди де ха тын.
3 Шун нан Эли ша мо ңа:
– Бар, буш са выт җый, бө тен күр ше лә рең нән со ра; күп итеп җый да, 4 үзең һәм 

угыл ла рың ар тын нан ишек не бик ләп, әле ге са выт лар ның бө те не се нә май ту ты рып, 
бер чит кә алып куй, – ди де.

5 Шу шы ха тын, аның янын нан ки теп, үзе һәм угыл ла ры ар тын нан ишек не бик ләп 
куй ды; угыл ла ры аңа буш са выт лар ны би реп тор ды, ха тын исә әле ге са выт лар га 
май ту тыр ды. 6 Са выт лар ның һәм мә се ту лып бет кәч, угыл ла ры ның бер се нә ха тын:

– Та гын бе рәр са выт бир әле, – ди де.
Әм ма уг лы:
– Бер са выт та кал ма ды, – дип җа вап кай тар ды.
Шун нан май агу дан тук та ды.
7 Ан на ры ха тын, Ал ла һы ке ше се нә ки леп, шу шы лар ның һәм мә сен сөй ләп бир де.
– Бар, май ны са тып, бу рыч ла рың ны тү лә; кал га ны исә си ңа һәм угыл ла ры ңа 

яшәр гә бу лыр, – ди де аңа Эли ша.

ЭлишаһәмШунемдагыбайхатын
8 Бер көн Эли ша Шунемга кил де. Ан да бер бай ха тын аны үз өе нә ашар га ке рер-

гә күн дер де; со ңын нан, әле ге ха тын ның өе янын нан үт кән дә, ул һәр ва кыт шун да 
ке реп та ма гын туй ды рып чы га тор ган бул ды. 9 Әле ге ха тын үзе нең ире нә:

– Әледән-әле без гә ке реп йө рү че адәм – из ге, Ал ла һы ке ше се икән. 10 Әй дә тү бә 
өс тен дә кеч ке нә бер бүл мә ясап, аның өчен шун да урын-җир, өстәл-урындык, чы-
раг хәс тәр ләп куйыйк; без гә тук тал ган ва кыт та, шун да ке рә тор ган бу лыр, – ди де.

11 Бер көн Эли ша, алар га ки леп, юга ры да гы бүл мә гә үт те дә шун да ял итәр гә ят-
ты. 12 Хез мәт че се Ге ха зи гә ул:

– Әле ге шунемлы ха тын ны ча кыр әле, – ди де.
Те ге се аны ча кыр ды, һәм ха тын аның яны на кер де. 13 Эли ша шун да хез мәт че-

се нә бо лай ди де:
– Әле ге ха тын га әйт: «Син без не бик кай гыр та сың, си нең өчен без нәр сә эш ли 

ала быз? Пат ша га яки гас кәр ба шы на бе рәр йо мы шың бул са, бәл ки, алар га си нең 
хак та сүз ка тар га дыр?»

Әм ма ха тын җа вап итеп:
– Юк, мин бит үз хал кым ара сын да хә веф сез яшим, – ди де.
14 – Шу лай да аның өчен нәр сә эш ләр гә икән? – ди де хез мәт че се нә Эли ша.
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Ге ха зи исә:
– Ме нә бит, аның уг лы юк, ә ире кар тай ган ин де, – ди де.
15 – Ча кыр әле аны та гын, – ди де Эли ша.
Те ге ча кыр ды, һәм ха тын ишек тө бе нә ке реп бас ты.
16 – Бер ел дан шу шы ва кыт та син ку лың да ир ба лаң ны то тып то рыр сың, – ди де 

Эли ша.
Җа вап итеп ха тын аңа:
– Юк, әфән дем, Ал ла һы ке ше се, хез мәт чең не ал да ма алай, – ди де.
17 Әм ма ха тын кө мән ле бул ды һәм икен че ел ны, Эли ша әй т кән чә, ир ба ла ту-

дыр ды.
18 Ма лай үсеп җит те һәм көн нәр дән бер көн не кыр га, урак чы лар янын да гы ата-

сы на кил де.
19 – Ба шым авыр та, ба шым! – ди де ул ата сы на.
– Бар, ана сы яны на кай та рып куй аны, – ди де ата сы үзе нең бер хез мәт че се нә.
20 Хез мәт че се, ма лай ны кү тә реп, ана сы яны на алып кайт ты. Ма лай көн үзә ге нә 

ка дәр ана сы ның те зен дә утыр ды, ан на ры дөнья куй ды. 21 Шун нан ха тын, то рып, 
ба ла ны Ал ла һы ке ше се нең ята гы на сал ды да, ишек не бик ләп, өен нән чык ты 22 һәм 
ирен ча кы рып:

– Ми ңа бер хез мәт че бе лән ишәк бир, мин тиз ге нә Ал ла һы ке ше се яны на ба-
рып кай там, – ди де.

23 – Ник ба ра сың аның яны на? – дип со ра ды ире. – Бү ген Яңа ай бәй рә ме дә, 
сшим бә дә тү гел ич.

Әм ма ха ты ны аңа:
– Ба ры сы да әй бәт бу лыр, – дип җа вап кай тар ды һәм, 24 ишә ген йө гән ләп, хез-

мәт че се нә:
– Әй дә, тиз рәк бар, мин әй т ми чә тук та ма, – ди де.
25 Ха тын юл га куз гал ды һәм Ал ла һы ке ше се яны на – Кәр мил тау бу е на ки леп 

җит те.
Ал ла һы ке ше се, аны ерак тан кү реп алып, хез мәт че се Ге ха зи гә:
– Бу бит те ге шунемлы ха тын, – ди де, – 26 тиз рәк кар шы сы на йө гер, «үзең, ирең 

һәм ба лаң исән-саумы?» – дип со раш.
– Исән-иминбез, – дип җа вап кай тар ды ха тын 27 һәм, Ал ла һы ке ше се яны на 

тау өс те нә кү тә рел гәч, аның аяк ла ры на ки леп ябыш ты. Ге ха зи аны ае рып ал мак чы 
бул ды, әм ма Ал ла һы ке ше се:

– Ти мә, җа ны бор чу лы аның; ә Раб бы ми ңа бу хак та әй т мә де, йо мып кал ды, – ди де.
28 Ха тын Эли ша га:
– Әл лә син әфән дем нән угыл со ра ган идем ме мин?! – ди де. – Юк ка өмет лән-

дер мә, дип әйт тем тү гел ме?!
29 Шун нан Эли ша Ге ха зи гә:
– Япан чаң ның ча бу ла рын бил ба вы ңа кыс тыр да ку лы ңа ми нем юл та я гым ны 

алып йө гер, – ди де. – Кар шы ңа оч ра ган нар га сә лам бир мә, сә лам би рү че ләр гә 
җа вап кай тар ма, бар да ба ла ның би те нә та я гым ны куй.

30 Әм ма ба ла ның ана сы:
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– Раб бы да, син дә – ша һит: бу урын нан мин син сез кит мим! – ди де.
Шун нан Эли ша, то рып, ха тын ар тын нан ияр де.
31 Ге ха зи алар дан элег рәк куз гал ган иде; ул, ке реп, ба ла ның йө зе нә та як ны куй ды, 

әм ма ба ла ның тавыш-тыны ише тел мә де. Шун нан ул Эли ша ның кар шы сы на чы гып:
– Ба ла уян мый, – ди де.
32 Эли ша йорт эче нә уз ды, ка ра са – үле ба ла аның урын-җирендә ята. 33 Ул бүл мә гә 

кер де дә, үзе ар тын нан ишек не бик ләп, Раб бы га до га кыл ды, 34 ан на ры авы зын – 
ба ла ның авы зы на, күз лә рен – күз лә ре нә, уч ла рын – уч ла ры на ку еп, ба ла өс те нә 
су зы лып ят ты, һәм ба ла ның тә не нә җы лы кер де. 35 Эли ша, то рып, бүл мә буй лап 
әрле-бирле йө реп кил де; шун нан та гын ба ла өс те нә су зы лып ят ты. Шул чак ба ла 
җи де тап кыр рәт тән төч ке реп җи бәр де һәм күз лә рен ач ты.

36 Эли ша, Ге ха зи не дә шеп:
– Шунемлы ха тын ны ча кыр, – ди де.
Те ге ча кыр ды, һәм ха тын Эли ша яны на кер де.
– Мә, ал уг лың ны, – ди де аңа Эли ша.
37 Ха тын аның ая гы на ки леп егыл ды, ба шын җир гә ор ды, ан на ры, уг лын кү тә-

реп, бүл мә дән чык ты.

Элишакылганикемогҗиза
38 Эли ша исә Гил гәл гә әй лә неп кайт ты. Бу ва кыт ны әле ге җир ләр дә ач лык хө кем 

сө рә иде. Шу лай бул ды ки, бер төр кем пәй гам бәр Эли ша ны тың лап утыр ган да, 
Эли ша үзе нең хез мәт че се нә:

– Зур ка зан ны асып, пәй гам бәр ләр гә аш пе шер, – ди де.
39 Ара ла рын нан бер се ба су га яшел чә җы яр га чык ты да, ан да кы яр га ох ша ган 

кыр гый бер үр мә ле үсем лек та бып, итә ге тул ган чы, шу ны җый ды. Кай т кач, аны 
ту рап ка зан га сал ды, әм ма мо ның нәр сә икә нен тө гәл берсе-бер бел мә де. 40 Ме нә 
аш ны бү леп бир де ләр. Ка бып ка рау га һәм мә се:

– Ал ла һы ке ше се! Бу ка зан да – үлем! – дип та выш куп тар ды, һәм аш ны бер се 
дә аша ма ды.

41 Әм ма Эли ша шун да:
– Бе раз он би ре гез әле! – дип, он со рап алып, ка зан да гы аш ка өс тә де һәм:
– Са лып би ре гез ха лык ка, аша сын нар, – ди де.
Ка зан да ке ше гә зы ян ки те рер дәй нәр сә кал ма ган иде.
42 Икен че бер ва кыт ны шу лай бул ды ки, Багал-Шалишадан бер адәм тәү ге 

уңыш тан Ал ла һы ке ше се нә дип егер ме да нә ар па ик мә ге һәм ор лы гы ко ел ма ган 
ба шак лар алып кил де.

– Ха лык ка та рат, аша сын нар, – ди де Эли ша.
43 – Йөз ке ше гә мо ны ни чек җит кер мәк ки рәк?! – ди де хез мәт че се.
Эли ша исә:
– Ке ше ләр гә та рат, аша сын нар, чөн ки Раб бы: «Та мак ла ры ту яр, әле ар тып та 

ка лыр», – дип әй тә.
44 Хез мәт че ри зык ны ха лык ка өләш те; ке ше ләр тук лан ды лар, һәм, Раб бы әй т-

кән чә, әле ар тып та кал ды.
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Нагаманныңмахаузәхмәтеннәнарынуы

5 1 сАрам пат ша сы ның На га ман исем ле гас кәр ба шы үз ху җа сы пат ша ның хөр мә-
тен ка зан ган бө ек ке ше иде, чөн ки Раб бы аның аша ара ми ләр гә җи ңү ки тер гән 

иде. Шу шы ба тыр гас кә ри ма хау зәх мә тен нән ин те гә иде.
2 Кай чан дыр бер ва кыт ара ми ләр, Ис ра ил җи ре нә ба сып кер гәч, кеч ке нә бер 

кыз ны әсир ал ган бу ла лар, шун нан әле ге кыз На га ман ха ты нын да хез мәт че бу лып 
ка ла. 3 Бер көн шул кыз үзе нең ху җа би кә се нә:

– Әгәр әфән дем На га ман Са ма ре я дә ге пәй гам бәр яны на ба рып кил сә, ул аны 
ма хау зәх мә тен нән кот ка рыр иде! – ди де.

4 Ис ра ил җи рен нән кил гән кыз шу лай дип әй тә дип, На га ман үзе нең ху җа сы 
пат ша га җит кер де.

5 – Ба рып кил син аның яны на, – ди де На га ман га Арам пат ша сы, – Ис ра ил 
пат ша сы на мин хат җи бә рер мен.

На га ман үзе бе лән ун та лант* кө меш, ал ты мең шә кыл* ал тын һәм ун ал маш 
ки ем ал ды. 6 Ис ра ил пат ша сы на дип На га ман алып кил гән хат та «ош бу ха тым бе-
лән бер гә си нең хо зу ры ңа хез мәт чем На га ман ны җи бә рәм, аны ма хау зәх мә тен нән 
кот кар саң иде» дип языл ган иде.

7 Ис ра ил пат ша сы, хат ны укы ган нан соң, өс тен дә ге ки ем нә рен ер тып:
– Үте рер яки те рел тер өчен Ал ла һы тү гел бит мин! Нәр сә ул ми нем ян га: «Ма хау 

зәх мә тен нән кот кар», – дип, ке ше җи бә рә?! Ме нә, күреп-белеп то ры гыз, ми нем 
бе лән дош ман ла шыр өчен сә бәп эз ли ул, – ди де.

8 «Ис ра ил пат ша сы өс тен дә ге ки ем нә рен ерт кан», ди гән хә бәр не ишет кәч, Ал-
ла һы ке ше се Эли ша:

– Нәр сә дип син өс тең дә ге ки е мең не ер та сың? Ми нем ян га кил сен ул, Ис ра-
ил дә пәй гам бәр бар лы гын күр сен, – дип әйт те рер гә пат ша яны на ке ше җи бәр де.

9 Шун нан На га ман, Эли ша яны на юнә леп, ат-арбалары бе лән аның ишек тө бе нә 
ки леп тук та ды. 10 Эли ша:

– Бар, җи де кат Үр дүн су ын да ко е нып чык, шун нан тә нең яңа рыр, һәм син 
чис та ры ныр сың, – дип әй тер өчен, На га ман яны на үзе нең хез мәт че сен чы гар ды.

11 На га ман ачу ла нып ки теп бар ды.
– Пәй гам бәр яны ма чы гар, Раб бы Ал ла сы ның исе мен атап, авыр т кан урын га 

ку лын са лыр, ма хау зәх мә тен нән арын ды рыр, дип уй ла ган идем. 12 Дәмәшкътәге 
Аба на вә Пар пар ел га ла ры Ис ра ил нең бар лык ел га ла рын нан ях шы рак тү гел ме 
әл лә?! Шул су лар да ко е нып чис та ры на ал мый идем ме ни мин?! – дип яр сый бир де 
ул, кай ту ягы на уңай лап.

13 Лә кин хез мәт че лә ре аның яны на ки леп:
– Ата быз, әгәр пәй гам бәр си ңа баш ка бер зур эш куш кан бул са, әл лә үтә мәс 

идең ме? «Ко е нып чык, чис та ры ныр сың» ди гән не ге нә баш ка рыр сың ин де, – ди-
де ләр.

* 5:5 Талант– 30 кг. 
* 5:5 Шәкыл– 10 гр. 
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14 Һәм ул, Ал ла һы ке ше се куш кан ча, Үр дүн гә җи де тап кыр чу мып чык ты; 
шун нан соң тә не са бый ба ла ны кы сы ман яңа рып кал ды, һәм ул чис та рын ды. 
15 Ан на ры ул үзе һәм аны оза та ба ру чы лар һәм мә се Ал ла һы ке ше се яны на әй лә-
неп кайт ты лар; яу ба шы аның кар шы сы на ки леп бас ты һәм:

– Хә зер ми ңа тө гәл мәгъ лүм дер: Ис ра ил Ал ла сын нан ка ла бө тен җир йө зен дә 
бү тән илаһ юк тыр; ин де хез мәт чең нең бү ләк лә рен ка бул итеп ал, – ди де.

16 Аңа җа вап итеп Эли ша:
– Мин хез мәт итә тор ган Раб бы Үзе ша һит тыр: ка бул итә ал мыйм бү лә гең-

не! – ди де.
Те ге се аны күн де рер гә ты рыш ты, мо ны сы исә ри за лаш ма ды.
17 – Алай бул гач, – ди де На га ман, – ми ңа, си нең хез мәт че ңә, ике ка чыр кү тә-

рер лек туф рак бир сен нәр*, чөн ки мон нан ары си нең хез мәт чең Раб бы дан ка ла 
бү тән илаһ лар га сту ла ем ян ды ру кор ба ны да, баш ка төр кор бан да ки тер мә я чәк. 
18 Тик Раб бы си нең хез мәт чең не га фу кыл сын: Рим мун ила һы йор тын да гый ба дәт 
кыл ган да, ху җа пат шам ми нем ку лы ма та ян ган чак та, мин дә сәҗ дә кы ла мын.
Рим мун йор тын да сәҗ дә кыл ган да, Раб бы си нең ко лың ны га фу кыл са иде.

19-20 – Юлың имин бул сын! – ди де аңа Эли ша, һәм На га ман аның янын нан 
ки теп бар ды.

Ал ла һы ке ше се Эли ша ның хез мәт че се Ге ха зи: «Ме нә, әфән дем әле ге ара ми 
На га ман алып кил гән әй бер ләр дән баш тарт ты. Раб бы Үзе ша һит тыр: ар тын нан 
йө ге рим әле, нәр сә дә бул са алыйм аңар дан!» – дип, ин де ки теп өл гер гән 21 На-
га ман ар тын нан чап ты. Ар тын нан йө ге рү че ке ше не кү реп, На га ман ар ба сын нан 
төш те һәм аңа кар шы ат ла ды:

– Ба ры сы да имин ме? – дип со ра ды ул.
22 – Имин, – дип җа вап кай тар ды те ге се, ан на ры: – Әфән дем: «Хә зер ге нә ми-

нем ян га тау лы Эф ра им тө бә ген дә ге пәй гам бәр ләр дән ике егет кил де; шу лар га 
бер та лант кө меш бе лән ике ал маш ки ем бир мәс сең ме», – дип әй тер гә җи бәр гән 
иде, – дип өс тә де.

23 – Әл бәт тә ал, ике та лант ал, – дип күн дер де аны На га ман.
Ан на ры, ике кап чык ка ике та лант кө меш бе лән ике ал маш ки ем са лып, үзе нең 

ике хез мәт че се нә тот тыр ды, һәм те ге ләр, Ге ха зи нең ал ды на тө шеп, кап чык лар ны 
кү тә реп кит те ләр.

24 сКал ку лык яны на җит кәч, Ге ха зи, алар ку лын нан кап чык лар ны алып, өен дә 
яше реп куй ды да те ге ләр не кай та рып җи бәр де, хез мәт че ләр ки ре кит те ләр. 25 Ге-
ха зи үзе нең әфән де се яны на әй лә неп кил гәч, Эли ша аңар дан:

– Кай лар да йөр дең, Ге ха зи? – дип со ра ды.
– Си нең хез мәт чең бер кая да бар ма ды, – дип җа вап ла ды те ге се.
26 – Те ге ке ше, ар ба сын нан тө шеп, си нең кар шы ңа ат ла ган да, ми нем йө рә гем 

си нең ян да тү гел иде дип уй лый сың мы?! Кө меш вә кием-салым, зәй түн вә йө-
зем бак ча ла ры, вак вә эре тер лек, кол ир вә кол хатын-кыз ала тор ган ва кыт мы 

* 5:17 ...туфракбирсеннәр...– На га ман, кү рә сең, Раб бы га кор бан ки те рер гә мәз бәх ясар өчен, 
Ис ра ил туф ра гы гы на ярак лы дип уй ла ган. 
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хәзер?! 27 Шу шы га мә лең өчен На га ман ның ма хау зәх мә те си ңа һәм си нең нә се ле ңә 
мәң ге гә йо гып кал сын, – ди де.

Эли ша янын нан чык кан да, Ге ха зи ма хау дан кар ке бек ап-ак иде.

Балтаныңсуданкалкыпчыгуы

6 1 Бер көн пәй гам бәр ләр Эли ша га:
– Си нең ка тың да яши тор ган уры ны быз кы сан рак, 2 Үр дүн бу е на ба рып, һәр кай сы-

быз бе рәр бү рә нә әзер лә сә, үзе без гә шун да яшәр урын тө зер идек, – дип сүз кат ты лар.
– Ба ры гыз, – дип җа вап кай тар ды алар га Эли ша.
3 Ара дан бер се:
– Син дә, зин һар, үзең нең хез мәт че лә рең бе лән бар саң иде, – ди де.
– Ба рыр мын, – ди де Эли ша 4 һәм алар бе лән ки теп бар ды. Үр дүн бу е на ки леп 

җит кәч, алар агач ки сәр гә то тын ды лар. 5 Бер се шун да, агач ау дар ган ва кыт та, ку-
лын да гы бал та сын су га тө шер де.

– И-и әфән дем! Мин бит аны ке ше дән алып тор ган идем, – дип, ачыр га ла нып 
кыч кы рып җи бәр де ул.

6 – Бал таң кай ти рә гә төш те? – дип со ра ды аңар дан Ал ла һы ке ше се.
Те ге адәм бал та төш кән урын ны күр сәт те, һәм Эли ша агач бо та гын ча бып алып 

шул ту ры га ыр гы ту га, бал та кал кып чык ты.
7 – Мә, ал, – ди де ул, һәм те ге, ку лын су зып, бал та ны ал ды.

АрамиләрнеңЭлишатозагынаэләгүе
8 Арам пат ша сы, Ис ра ил гә кар шы яу га куз га лып:
– Мин гас кә рем не әнә те ген дә ур наш ты рам, – дип, үзе нең хез мәт че лә ре бе лән 

киңәш-табыш ит те.
9 Ал ла һы ке ше се Ис ра ил пат ша сы на:
– Ул ту ры дан сак ла нып уз, чөн ки ара ми ләр шун да тө шеп ба ра, – дип хә бәр ит те.
10 Шу шы лай итеп ул бер ни чә тап кыр Ис ра ил пат ша сын ал дан ки сә теп куй ды. 

Ис ра ил пат ша сы, хез мәт че лә рен җи бә реп, Ал ла һы ке ше се ал дан ки сә теп куй ган 
урын нар ны тик ше рә һәм ан дый җир ләр дә бик сак бу ла тор ган иде.

11 Арам пат ша сы ның исә бу хәл гә бик эче пош ты, һәм ул үзе нең яран на рын ча-
кыр тып:

– Әй те гез әле, сез нең кай сы гыз Ис ра ил пат ша сы як лы? – дип төп чен де.
12 – Ан дый лар юк, пат ша әфән дем, – ди де аңа хез мәт че ләр нең бер се. – Ис ра-

ил дә ге Эли ша пәй гам бәр хәт та йо кы бүл мәң дә сөй лә гән сүз лә рең не дә Ис ра ил 
пат ша сы на җит ке рә ала.

13 – Ба ры гыз, аның кай да икә нен бе ле ше гез, ке ше ләр җи бә реп кул га алам мин 
аны, – ди де Арам пат ша сы.

– До тан да ул, – дип ки леп әйт те ләр аңа.
14 Пат ша До тан га ат лар, ар ба лар, шак тый зур гас кәр җи бәр де. Алар, төн лә ки леп 

җи теп, шә һәр не ка мап ал ды лар.
15 Ал ла һы ке ше се нең хез мәт че се таң бе лән то рып урам га чык са, ка ла ны ат-

арбалар ка мап ал ган.
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– Әфән дем, нәр сә эш ләр гә соң? – дип со ра ды ул ху җа сын нан.
16 – Ку рык ма, – ди де аңа Ал ла һы ке ше се, – чөн ки без нең як та кө рә шү че ләр 

алар ны кын нан күб рәк.
17 – И Раб бы! – дип до га кыл ды Эли ша. – Хез мәт чем нең кү зен ач саң иде, күр сә 

иде шу шы лар ны!
Раб бы шун да хез мәт че нең кү зен ач ты, һәм хез мәт че се Эли ша ның әйләнә-тирәсен, 

бө тен тау ны ту ты рып, ут лы ат лар һәм ар ба лар чол гап ал ган ны күр де.
18 Ара ми ләр якын ла ша баш ла гач, Эли ша:
– Күз лә рен күр мәс ит шу лар ның, – дип, Раб бы га до га кыл ды, һәм Раб бы, Эли ша 

сү зе бу ен ча, алар ның күз лә рен күр мәс ит те. 19 Шун нан Эли ша:
– Сез гә ки рәк ле юл һәм шә һәр тү гел бу; ми нем арт тан ба ры гыз, мин сез не үзе гез 

эз лә гән ке ше яны на оза тып ку ям, – дип, алар ны Са ма рея та ра фы на ияр теп кит те.
20 Са ма ре я гә ки леп җит кәч, Эли ша:
– Раб бы! Кү рә ал сын нар өчен ач бо лар ның күз лә рен, – ди де, һәм Раб бы алар-

ның күз лә рен ач ты: бак саң, те ге ләр Са ма ре я нең ур та бер җи рен дә то ра лар икән.
21 Ис ра ил пат ша сы, алар ны кү реп, Эли ша дан:
– Атам, кы рып бе те рим ме бо лар ны? – дип со ра ды.
22 – Юк, үтер мә син алар ны, – ди де Эли ша. – Си ңа үте рер гә ме алар ны?! Кы-

лы чың һәм угың бе лән алар ны әсир итү че син ме әл лә?! Алар га ик мәк һәм су бир, 
ашап-эчсеннәр дә үз лә ре нең ху җа ла ры яны на кай тып кит сен нәр.

23 Пат ша алар га мул итеп та бын әзер лә де, те ге ләр ашады-эчте. Шун нан ул алар-
ны кай та рып җи бәр де, һәм ара ми ләр үз ху җа ла ры на әй лә неп кайт ты. Мон нан ары 
Арам юл ба сар ла ры Ис ра ил җи ре нә йөр мәс бул ды.

АрамиләрнеңСамареякаласынчолганышкаалуы
24 Шу шы хәл ләр дән соң күп ме дер ва кыт үт кәч, Арам пат ша сы Бен-Һадад үзе нең 

бө тен гас кә рен җы еп яу га куз гал ды һәм, Са ма рея шә һә ре яны на ки леп, аны чол гап 
ал ды. 25 Шә һәр ка ма лыш та кал ган нан соң, ан да ко точ кыч ач лык баш ла нып, бер 
ишәк ба шы ның бә һа се хәт та сик сән шә кыл кө меш кә, чи рек каб* кү гәр чен ти зә ге-
нең бә һа се исә биш шә кыл кө меш кә бә ра бәр бул ды.

26 Бер көн Ис ра ил пат ша сы шә һәр ди ва ры өс тен нән үт кән чак та, бер ха тын аңа 
мө рә җә гать итеп:

– Пат ша әфән де, яр дәм ит ми ңа! – ди де.
27 – Раб бы яр дәм ит мә гән не, ни чек итеп мин яр дәм күр сә тим?! Ын дыр та ба гын да 

яи сә шә раб сы га тор ган из геч тә бе рәр әйберем бар мы әл лә?! – дип җа вап кай тар ды 
аңа пат ша. Ан на ры: 28 – Ни бул ды соң си ңа? – дип со ра ды.

Шун нан соң те ге ха тын бо лай ди де:
– Ме нә бу ха тын ми ңа: «Бир үзең нең уг лың ны, бү ген аны ашыйк, ә ми нем 

угыл ны ир тә гә ашар быз», – ди де. 29 Шун нан ми нем угыл ны пе ше реп аша дык. 
Икен че көн не мин аңа: «Әй дә, ки тер уг лың ны, ашыйк», – ди дем, ул исә үзе нең 
уг лын яше реп куй ган.

* 6:25 Каб– 1,2 л. 
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30 Ха тын ның сү зен тың лап бе тер гәч, пат ша өс тен дә ге ки ем нә рен ерт ты, һәм ха лык 
шун да ди вар буй лап үт кән пат ша ның ки е ме ас тын да сту пас ту кы ма бу лу ын күр де.

31 – Әгәр бү ген Ша фат уг лы Эли ша ның ба шы җил кә сен дә кал са, ми ңа Ал ла һы ның 
иң ка ты кар гы шы төш сен, – ди де ул 32 һәм Эли ша яны на үзе нең ке ше сен җи бәр де.

Бу ва кыт ны Эли ша ның үз өен дә өл кән нәр бе лән бер гә җы е лып утыр ган ча гы 
иде. Пат ша чап кы ны ки леп җит кән че үк әле янә шә сен дә ге өл кән нәр гә Эли ша:

– Кү рә сез ме, ми нем баш ны ки сәр гә дип, бу ка тыйль үзе нең хез мәт че сен жи бәр-
гән, – дип әй теп куй ган бу ла. – Ка ра гыз аны, пат ша ке ше се ки леп җит кән дә, ишек-
не бик ле то ты гыз. Әнә, хез мәт че се ар тын нан ху җа сы ның да аяк та вы шы ише те лә!

33 Эли ша шу лай өл кән нәр бе лән сөй лә шеп тор ган ара да, аның яны на чап кын 
ки леп җи теп пат ша ның «Бу бәла-казалар Раб бы дан дыр! Раб бы дан ми ңа нәр сә кө-
тәр гә ка ла?!» ди гән сүз лә рен җит кер де.

7 1 Әм ма Эли ша:
– Раб бы сү зе нә ко лак са лы гыз, – ди де. – Раб бы бо лай дип әй тә: «Ир тә гә шу шы 

ва кыт та Са ма ре я нең кап ка тө бен дә бер сеа* сый фат лы бо дай оны ның да, ике сеа 
ар па ның да бә һа се бер шә кыл бу лыр».

2 Пат ша ның иң якын тү рә лә рен нән бер се шун да Ал ла һы ке ше се нә җа вап итеп:
– Раб бы күк нең ка пу сын ач са да, мон дый хәл нең бу луы мөм кин тү гел, – ди де.
Те ге се исә аңа кар шы:
– Син мо ны үз күз лә рең бе лән кү рер сең, әм ма ул ри зык ны авыз ит мәс сең, – ди де.

АрамиләрнеңСамареянекалдырыпкачыпкитүе
3 Шә һәр кап ка сы тө бен дә ма хау лы дүрт адәм:
– Әҗә ле без не кө теп нәр сә эш ләп уты ра быз соң әле без мон да?! 4 Әгәр шә һәр гә 

ке рер гә хәл кыл сак, ан да ач лык – ач тан үлә чәк без; мон да утыр сак та шу лай ук 
әҗә ле без не та ба чак быз. Әй дә ара ми ләр ста ны на ба ра быз; исән кал дыр са лар – 
яшәр без, ин де кал дыр мый лар икән – үләр без, – дип әң гә мә ко рып уты ра иде ләр.

5 Эң гер тө шү гә алар ара ми ләр ста ны на ба рыр га дип куз гал ды лар; ара ми ләр яны-
на ки леп җит сә ләр – ан да ке ше за ты кү рен ми, 6 чөн ки Раб бы алар ның ста ны на 
ар ба та выш ла ры, ат лар кеш нә ве, зур гас кәр ша вы иреш тер гән нән соң, ара ми ләр: 
«Ис ра ил пат ша сы, күрәсең, без гә кар шы хит ти ләр нең пат ша ла ры бе лән Ми сыр 
пат ша ла рын ял ла ган», – дип, 7 кич ке эң гер дә урын на рын нан куз гал ган нар һәм 
ча тыр ла рын да, ат ла рын да, ишәк лә рен дә – бө тен стан ны ни чек бар шу лай кал-
ды рып, җан на рын сак лап кач кан нар.

8 Ма хау лы те ге адәм нәр ча тыр лар яны на ки леп тук та ган нар, баш та бер ча тыр 
эче нә ке реп аша ган нар, эч кән нәр, ан да бул ган алтын-көмешне, кием-салымны алып 
яше реп куй ган нар. Әй лә неп ки леп икен че ча тыр га кер гән нәр, ан нан да әй бер ләр 
алып чык кан нар. 9 Ан на ры алар:

– Ха та эш эш ли без без! Бү ген ге көн – сө е неч ки тер гән көн дер. Әгәр без таң 
ярал ган чы бу ту ры да хә бәр ит мә сәк, ба шы быз га бә ла ала чак быз. Әй дә гез, ба рып, 

* 7:1Сеа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 7,3 л. 
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пат ша йор ты на хә бәр итик, – ди еш те ләр дә, 10 шә һәр кап ка сы яны на ки леп җи теп, 
кап ка ка ра выл чы ла рын ча кы рып ал ды лар һәм:

– Без ара ми ләр ста ны на бар ган идек, ан да адәм за ты да кү рен ми, ке ше та вы шы 
да ише тел ми, ат лар һәм ишәк ләр бәй лән гән ки леш то ра, ча тыр лар ни чек бар, шу-
лай кал ган, – дип сөй ләп бир де ләр.

11 Кап ка тө бен дә ге сак чы лар бу яңа лык ны пат ша са ра е на иреш тер де ләр. 12 Пат-
ша, төн ге йо кы сын нан уя нып, хез мәт че лә ре нә:

– Сү зем шул дыр: ара ми ләр ме нә нәр сә эш лә мәк че бу ла: без нең ач ка ин тек кән не 
бе леп, алар ча тыр ла рын нан чы ккан нар да кыр га ки теп яше рен гән нәр. Имеш, без 
ка ла дан чы га быз да, алар, без не те ре ләй то тып алып, шә һә ре без не ба сып ала лар.

13 Пат ша хез мәт че лә рен нән бер се шун да:
– Бер ни чә ке ше шә һәр дә кал ган биш ат ны ал сын да ка рап кай т сын, чөн ки әле-

гә чә исән бул ган нар да дөнья куй ган бик күп ис ра и ли ләр нең яз мы шын ба ры бер 
ка бат ла я чак, – ди де.

14 Пат ша:
– Ба ры гыз, ан да ни ләр бул га нын ка рап кай ты гыз, – дип, җи гү ле ике ар ба ны 

ара ми ләр гас кә ре эзен нән җи бәр де.
15 Ара ми ләр ар тын нан алар Үр дүн бу е на ки леп җит кән че бар ды лар – ме нә, бө тен 

юл өс те ашыга-кабалана ка чып ба ру чы ара ми ләр таш лап кал дыр ган кием-салым 
һәм төр ле әй бер бе лән тул ган. Пат ша та ра фын нан җи бә рел гән ке ше ләр, әй лә неп 
кай тып, аңа бу хак та хә бәр ит те ләр.

16 Шун нан соң ха лык, шә һәр дән чы гып, ара ми ләр нең ча тыр ла рын та ла ды. 
Раб бы әй т кән чә, бер сеа сый фат лы бо дай оны ның да, ике сеа ар па ның да бә һа се 
бер шә кыл бул ды. 17 Иң якын нар дан са нал ган те ге тү рә не пат ша шә һәр кап ка сы 
тө бе нә тәр тип сак лар га бил ге ли, һәм ха лык аны шун да тап тап үте рә. Ал ла һы 
ке ше се бу хак та ал дан – пат ша аның яны на кил гәч әй теп куй ган бу ла. 18 Ал ла һы 
ке ше се ул чак та пат ша га: «Ир тә гә шу шы ва кыт та Са ма ре я нең кап ка тө бен дә ике 
сеа ар па ның да, бер сеа сый фат лы бо дай оны ның да бә һа се бер шә кыл бу лыр», – 
дип әй т кәч, 19 те ге тү рә Ал ла һы ке ше се нә: «Раб бы күк нең ка пу сын ач са да, мон-
дый хәл нең бу луы мөм кин тү гел», – дип җа вап кай та ра. Ал ла һы ке ше се исә аңа: 
«Син мо ны үз күз лә рең бе лән кү рер сең, әм ма ул ри зык ны авыз ит мәс сең», – ди. 
20 Шу лай ки леп чы га да: ха лык әле ге тү рә не кап ка тө бен дә тап тап ки тә, һәм ул 
шун да дөнья куя.

Шунемлыкызныңүзҗиренкайтарыпалуы

8 1 Те ге ва кыт та уг лын ка бат тор мыш ка кай тар ган ха тын га Эли ша:
– Га и ләң не алып ки теп, баш ка урын да яшәп то ры гыз, чөн ки Раб бы шу шы 

җир не җи де ел га су зы ла чак ач лык ка ду чар итә, – ди де.
2 Ал ла һы ке ше се нең сү зе нә буй сы нып, әле ге ха тын үз гаи лә се бе лән пе леш ти ләр 

иле нә кү чен де һәм җи де ел шун да яшә де. 3 Җи де ел үтү гә, әле ге ха тын пе леш ти-
ләр җи рен нән әй лә неп кайт ты; ул, үзе нең йор тын вә ба су ын ки ре кай тар мак чы 
бу лып, пат ша хо зу ры на кил де. 4 Бу ва кыт та пат ша ның Ал ла һы ке ше се нә хез мәт 
күр сә тү че Ге ха зи дән:
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– Эли ша баш кар ган бө ек эш ләр ха кын да сөй лә әле, – дип со ра шып тор ган ча-
гы иде.

5 Ге ха зи шу лай Эли ша ның бе рәү гә ка бат җан өрүе ту рын да пат ша га сөй ләп тор-
ган мәл дә, уг лы те рел гән те ге ха тын, үзе нең йор тын вә ба су ын кай та ру ны үте неп, 
пат ша хо зу ры на ки леп кер де.

– Әфән дем пат ша, – ди де шун да Ге ха зи, – уг лын Эли ша те рел т кән ха тын ме нә 
шушы ин де.

6 Пат ша шун да ха тын нан со раш ты ра баш ла ды, һәм ха тын аңа ба ры сын сөй ләп 
бир де. Нә ти җә дә, пат ша, әле ге ха тын ның эш лә рен җай лар өчен, са рай ке ше лә рен-
нән бер сен бил ге лә де һәм аңа:

– Ха тын ның бар мөл кә тен вә үзе кит кән көн нән баш лап бү ген гә ка дәр аның 
җи рен нән алын ган бө тен уңыш ны үзе нә кай та рып бир сен нәр, – дип бо ер ды.

ХазаилнеңБен-Һададныүтерүе
7 Арам пат ша сы Бен-Һадад сыр хау лап тор ган бер көн не Эли ша Дәмәшкъкә кил-

де. Пат ша га:
– Ал ла һы ке ше се би ре гә кил де, – дип җит кер де ләр.
8 Шун нан соң пат ша:
– Үзең бе лән бе рәр бү ләк ал да, Ал ла һы ке ше се нең кар шы на чы гып, аның аша 

Раб бы дан со раш тыр: «Әле ге авы ру ым нан те ре ләм ме мин, юк мы?» – дип, Ха за ил гә 
бо ер ды.

9 Ха за ил кы рык дөя кү тә рер лек бү ләк не – Дәмәшкътә бул ган иң ях шы әй бер-
ләр не тө я де дә Эли ша яны на юнәл де һәм кар шы сы на ки леп ба сып:

– Арам пат ша сы, уг лың Бен-Һадад: «Әле ге авы ру ым нан си хәт лә нәм ме мин?» – 
дип со рар өчен, ми не си нең ка ты ңа җи бәр де, – ди де.

10 – Бар, «Һич шик сез те ре лер сең» дип, кай тып әйт аңа. Әм ма, Раб бы әй тү ен чә, 
аны үлем кө тә, – ди де Эли ша 11 һәм, Ха за ил не уңай сыз лан ды рып, озак кы на аңа 
те кә леп ка рап тор ды, шун нан елап җи бәр де.

12 – Әфән дем ни сә бәп тән елый? – дип со ра ды аңар дан Ха за ил.
– Ис ра и ли ләр гә нин ди бәла-казалар ки те рә сең не бе леп елыйм, – дип җа вап-

ла ды Эли ша. – Син алар ның ны гыт ма ла рын ян ды рып бе те рә чәк сең, егет лә рен 
кы лыч тан уз ды рып, күк рәк ба ла ла рын җир гә то мы ра чак сың, кө мән ле ха тын на рын 
ча бып таш ла я чак сың.

13 – Га ди бер эт сы ман хез мәт чең ка ян ки леп ан дый зур эш ләр баш ка ра ал-
сын?! – ди де Ха за ил.

– Раб бы ми ңа шу ны бел дер де: син Арам пат ша сы бу ла чак сың, – дип әйт те Эли ша.
14 Шун нан соң Ха за ил, Эли ша янын нан ки теп, ху җа сы яны на кай тып җит те. 

Те ге се аңар дан:
– Эли ша си ңа нәр сә әйт те? – дип со ра ды.
– Ул си нең һич шик сез са вы га сың ны әйт те, – дип җа вап ла ды Ха за ил. 15 Ә икен че 

көн не ул бер җәй мә ал ды да, су га чы ла тып, пат ша ның йө зе нә кап ла ды, һәм пат ша 
җан тәс лим кыл ды. Аның уры ны на тә хет кә Ха за ил утыр ды.
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ЯһүдәпатшасыЯһорам
16 Ис ра ил пат ша сы Ахаб уг лы Йо рам ха ким ле ге нең би шен че елын да, Еһо ша фат 

әле Яһү дә пат ша сы бул ган чак та, Яһү дә тә хе те нә Еһо ша фат уг лы Яһо рам кил де. 
17 Тә хет кә утыр ган да, аңа утыз ике яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул си гез ел дә ва мын да 
пат ша лык ит те. 18 Ахаб кы зы аның ха ты ны бул ган лык тан, ул, Ахаб йор ты кыл ган 
га мәл ләр не ка бат лап, Ис ра ил пат ша ла ры юлын нан йө реп, Раб бы кү зе нә ятыш сыз 
кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 19 Әм ма Раб бы Үзе нең ко лы Да выт ха кы на Яһү дә не һә лак 
итәр гә те лә мә де, чөн ки Да выт ка һәм аның нә се ле нә пат ша тә хе тен* Ул мәң ге лек кә 
вәгъ дә ит кән иде.

20 Яһо рам ида рә ит кән чор да, Эдом, Яһү дә гә кар шы баш кү тә реп, үзе нә пат ша 
сай лап куй ды. 21 Шул сә бәп ле Яһо рам үзе нең бө тен су гыш ар ба ла ры бе лән бер гә 
Сә гыйрь та ра фы на юнәл де. Эдо ми ләр Яһо рам ны чол гап ал ды лар, әм ма төн лә ул 
су гыш ар ба ла ры ның баш лык ла ры бе лән бер гә ка ма лыш ны өз де, һәм аның су гыш-
чы ла ры өй лә ре нә та ра лыш ты. 22 Шул рә веш ле, Эдом Яһү дә ха ким ле ген нән ко тыл ды, 
һәм бу хәл бү ген ге көн дә дә сак ла на. Шул ук ва кыт лар да Либ на да баш кү тәр де.

23 Яһо рам пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен 
эш ләр Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 24 Яһо рам, дөнья ку еп, 
Да выт ка ла сын да ата-бабалары янын да дә фен кы лын ды*. Аның уры ны на пат ша 
бу лып уг лы Аха зея кил де.

ЯһүдәпатшасыАхазея
25 Ис ра ил пат ша сы Ахаб уг лы Йо рам ха ким ле ге нең ун и кен че елын да Яһү дә тә хе-

те нә Яһо рам уг лы Аха зея кил де. 26 Пат ша лык итә баш ла ган да, Аха зе я гә егер ме ике 
яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул бер ел дә ва мын да пат ша бу лып тор ды. Аның ән кә се 
Ата лия – Ис ра ил пат ша сы Ом ри нең оны гы иде. 27 Аха зея, Ахаб йор ты юлын нан 
йө реп, аның сы ман, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды, чөн ки ул 
Ахаб йор ты ның ки я ве иде.

28 Бер көн Аха зея, Ахаб уг лы Йо рам бе лән бер лек тә, Рамот-Гилыгад та ра фы-
на – Арам пат ша сы Ха за ил гә кар шы яу га куз гал ды. Су гыш ба ры шын да ара ми ләр 
Йо рам ны җә рә хәт лә де, 29 һәм Йо рам пат ша, Ра маһ ка ла сын да Арам пат ша сы Ха за-
ил гә кар шы су гыш кан да ал ган яра ла рын дә ва лар өчен, Из ре гыл га әй лә неп кайт ты. 
Яһү дә пат ша сы Яһо рам уг лы Аха зея исә, сыр хау лап ят кан Ахаб уг лы Йо рам ның 
хә лен бе ле шер гә дип, Из ре гыл га кил де.

ИсраилпатшасыЕһү

9 1 Эли ша, пәй гам бәр ләр төр ке мен нән бер сен үз яны на ча кы рып:
– Япан чаң ның ча бу ла рын бил ба вы ңа кыс тыр да, май са лын ган шу шы са выт ны 

алып, Рамот-Гилыгадка куз гал. 2 Ки леп җи тү гә, Ним ши дән ту ган Еһо ша фат ның Еһү 
ат лы уг лын та бып, аны баш ка ир ту ган на ры ара сын нан ае рып ал да эч ке бүлмәгә 

* 8:19 ...патшатәхетен...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: як тыр т кыч. 
* 8:24 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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алып кер 3 һәм, май са вы тын нан аның ба шы на май ко еп, Раб бы бо лай дип әй тә, 
ди ген: «Мин си не Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге лим». Шун нан ишек не ачып чы гып 
йө гер, тот кар ла на күр мә, – ди де.

4 Әле ге яшь пәй гам бәр Рамот-Гилыгад та ра фы на куз гал ды. 5 Ки леп җи тү гә, те-
зе ле шеп утыр ган яу баш ла рын күр де дә:

– Ми нем си ңа әй тер сү зем бар, яу ба шы, – ди де.
– Ара дан кай сы быз га? – дип со ра ды аңар дан Еһү.
– И яу ба шы, си ңа, – дип җа вап ла ды те ге се.
6 Еһү, куз га лып, өй гә кер де, һәм яшь пәй гам бәр аның ба шы на май кой ды:
– Ис ра ил Ал ла сы Раб бы бо лай дип әй тә: «Мин си не Раб бы хал кы Ис ра ил өс-

тен нән пат ша итеп бил ге лим, 7 һәм син әфән дең Ахаб йор тын кы рып таш лар сың. 
Изе бел ку лын нан һә лак бул ган пәй гам бәр лә рем һәм баш ка кол ла рым өчен шу лай 
үчем алы ныр. 8 Шул рә веш ле, Ахаб йор ты ның та мы ры ко рыр: сак ас тын да яи сә 
ирек тә бу лу ы на ка ра мас тан, Ис ра ил дә ге Ахаб нә се ле нең бар ча ир-ат за тын кы рып 
бе те рер мен. 9 Ахаб йор тын Мин Не бат уг лы Яро бам һәм Ахия уг лы Баг ша йор ты 
сы ман итәр мен. 10 Изе бел не исә Из ре гыл җи рен дә эт ләр бо тар лап таш лар, һәм бе-
рәү дә аны җир ку е ны на тап шыр мас», – ди де.

Шу шы сүз ләр не әй теп бе те рү гә, яшь пәй гам бәр ишек не ач ты да чы гып йө гер де. 
11 Еһү исә хез мәт тәш лә ре яны на чык ты, һәм бер се аңар дан:

– Имин лек ме? Те ге ти лем сә си нең ян га ник кил гән? – дип со ра ды.
– Әле ге адәм нең кем икә нен һәм аның нәр сә ләр сөй ли ала сын сез үзе гез дә бе-

лә сез, – ди де яу ба шы.
12 – Юк, син нәр сә дер яше рә сең, – ди де те ге ләр. – Әйт, зин һар!
Шун нан ул яшь пәй гам бәр нең:
– Раб бы: «Мин си не Ис ра ил өс тен нән пат ша итеп бил ге лим», – дип әйт те, – ди-

гән сүз лә рен җит кер де.
13 Шун нан соң бо лар, ашыгып-кабаланып, өс лә рен нән ки ем нә рен сал ды лар да 

аның аяк ас ты на, бас кыч бас ма ла ры на җәй де ләр һәм мө гез быр гы ла рын кыч кыр тып:
– Еһү пат ша бул ды! – дип игъ лан ит те ләр.

ЙорамбеләнАхазеянеңүтерелүе
14 Ним ши дән ту ган Еһо ша фат ның уг лы Еһү, шу лай итеп, Йо рам га кар шы баш 

кү тәр де. Йо рам ның, бө тен Ис ра ил хал кы бе лән бер гә, Арам пат ша сы Ха за ил дән 
Рамот-Гилыгадны сак лап ка лу өчен су гыш кан ва кы ты иде. 15 Әм ма Арам пат ша сы 
Ха за ил гә кар шы бар ган кө рәш ләр нең бер сен дә җә рә хәт лә неп, Йо рам Из ре гыл га 
дә ва ла ныр га кайт ты.

Үзе нең дус ла рын Еһү:
– Әгәр сез ми нем як лы икән сез, бе рәү дә би ре дән ки теп әле ге хә бәр не Из ре гыл 

шә һә ре нә җит кер мә сен, – дип ки сә теп куй ды да, 16 аты на ат ла нып, Йо рам яны-
на – Из ре гыл га юл ал ды.

Яһү дә пат ша сы Аха зе я нең дә, Йо рам ны кү рер гә дип, Из ре гыл га кил гән ча гы иде.
17 Из ре гыл да кү зә тү ма на ра сын да тор ган сак чы, Еһү нең гас кә ри лә рен кү реп:
– Бер төр кем гас кә ри ки лә, – дип хә бәр сал ды.
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– Кар шы ла ры на ат лы җай дак җи бәр, бе леш сен: имин лек бе лән ки лә ләр ме? – 
ди де Йо рам.

18 Ат лы җай дак, Еһү кар шы на чы гып:
– Пат ша бе ле шер гә куш ты, имин лек бе лән ки лә сез ме? – дип со ра ды.
– Ан да си нең эшең юк. Ми нем арт тан бар, – дип җа вап бир де аңа Еһү.
Ма на ра да гы сак чы:
– Йо мыш чы алар яны на ба рып җит те, тик әй лә неп кай т мый, – дип, пат ша га 

хә бәр ит те.
19 Ан на ры пат ша икен че бер җай дак ны җи бәр де. Мо ны сы да алар кар шы на ки-

леп җи теп:
– Пат ша бе ле шер гә куш ты: имин лек бе лән ки лә сез ме? – дип со ра ды.
– Ан да си нең эшең юк! Ми нем арт тан бар! – ди де аңа Еһү.
20 Сак чы ка бат:
– Йо мыш чы алар яны на ба рып җит те, тик әй лә неп кай т мый; төр кем ба шын да гы 

ке ше ар ба да Ним ши уг лы Еһү ке бек аш кы нып ки лә, – дип, пат ша га хә бәр ит те.
21 – Ар ба ны җи ге гез! – ди де Йо рам, һәм аңа ар ба җи геп бир де ләр.
Шун нан соң Ис ра ил пат ша сы Йо рам һәм Яһү дә пат ша сы Аха зея һәр кай сы үз 

ар ба сын да те ге ләр гә кар шы кит те ләр һәм из ре гыл лы На бот ба су ын да Еһү бе лән 
кара-каршы оч раш ты лар. 22 Еһү не кү рү гә Йо рам:

– Имин лек бе лән ки лә сең ме, Еһү? – дип со ра ды.
– Си нең анаң Изе бел пот лар га та бын ган һәм си хер кыл ган чак та, нин ди имин-

лек ту рын да сүз бу лыр га мөм кин? – дип җа вап кай тар ды аңа Еһү.
23 Шул чак Йо рам үзе нең ар ба сын бор ды да:
– Аха зея, хы я нәт! – дип кыч кы рып кач мак чы бул ды, 24 әм ма Еһү, ку лы на җә я-

сен алып, Йо рам ның ике ка лак сө я ге ара сы на тө бәп ат ты, ук Йо рам ның йө рә ген 
үтә ли ти шеп чык ты, һәм Йо рам шун да ар ба сы на ау ды.

25 Еһү үзе нең хез мәт че се Бид кар га:
– Мә е тен из ре гыл лы На бот ба су ы на таш ла. Хә тер ли сең ме: без си нең бе лән Йо-

рам ның ата сы Ахаб ар тын нан бар ган чак та, Раб бы аның ту рын да га ип тән хә бәр* 
бир гән иде. 26 «Ки чә Мин На бот бе лән аның угыл ла ры ның ка нын күр дем, – дип 
бел дер гән иде Раб бы. – Һәм Мин син нән шу шы җир дә үч алыр мын». Раб бы шу лай 
дип әйт те. Ди мәк ки, мә е тен ал да, Раб бы куш кан ча, шул ба су да таш лап кал дыр.

27 Яһү дә пат ша сы Аха зея, бу хәл ләр не кү реп, Бәйт-Һәггән юлын нан ка ча баш-
ла ды. Еһү:

– Аны да үте ре гез, – дип кыч кы рып, Аха зея ар тын нан таш лан ды.
Аха зе я не алар ар ба сын да бар ган чак та җә рә хәт лә де ләр. Бу хәл Иб ле гам янын да гы 

Гур кал ку лы гын да бул ды. Әм ма Аха зея Ме гид до шә һә ре нә ке реп яше ре нер гә өл-
гер де һәм шун да җан бир де. 28 Хез мәт че лә ре аны Ие ру са лим гә алып кайт ты лар һәм 
Да выт ка ла сын да ата-балалары янын да үз төр бә сен дә дә фен кыл ды лар. 29 (Аха зея 
Яһү дә тә хе те нә Ис ра ил пат ша сы Ахаб уг лы Йо рам ха ким ле ге нең ун бе рен че елын-
да утыр ган иде.)

* 9:25 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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Изебелнеңүтерелүе
30 Шун нан Еһү Из ре гыл га юнәл де. Бу хак та ишет кән Изе бел, күз лә ре нә сөр-

мә ләр тар тып, чәч лә рен тө зә теп, тә рә зә гә ка раш ты ра баш ла ды. 31 Еһү кап ка дан 
ки леп ке рү гә, ул:

– Үз әфән де сен үтер гән Зим ри ты ныч лык тап кан мы?! – ди де.
32 Еһү, ба шын кү тә реп, тә рә зә гә ка ра ды да:
– Кай сы гыз ми нем як лы, кай сы гыз? – дип кыч кыр ды.
Ике-өч хә рәм ага сы тә рә зә дән су зы лып ка ра ды. 33 Еһү алар га:
– Изе бел не тә рә зә дән таш ла гыз! – дип бо ер ды, һәм те ге ләр аның әме рен үтә де – 

Изе бел нең ка ны ди вар лар га, ат лар га чәч рә де; ан на ры Еһү нең аты аның гәү дә сен 
тап тап үт те.

34 Шун нан соң Еһү йорт эче нә үт те, аша ды, эч те, ан на ры:
– Те ге ләгъ нәт төш кән ха тын ны, җы еш ты рып, гүр ку е ны на тап шы ры гыз, ни 

ди сәң дә пат ша кы зы бит, – ди де.
35 Ке ше ләр аны кү мәр гә дип кил де ләр, лә кин баш сө я ге бе лән аяк һәм кул сө-

як лә рен нән ка ла баш ка нәр сә тап ма ды лар. 36 Ан на ры, кай тып, пат ша га сөй ләп 
бир де ләр. Алар га җа вап итеп пат ша шу ны әйт те:

– Чөн ки Раб бы Үзе нең ко лы, тиш бә ле Ильяс аша: «Изе бел нең мә е тен Из ре гыл 
җи рен дә эт ләр аша я чак, 37 аның мә е те, ба су да гы ти рес сы ман, Из ре гыл җи рен дә 
ятып ка ла чак; шул рә веш ле, бе рәү дә: „Ме нә бу – Изе бел“, – дип әй тә ал ма я чак», – 
дип әйт тер гән сүз ләр әнә шун дый иде.

Ахабгаиләсенеңүтерелүе

10 1 Ахаб ның Са ма ре я дә җит меш уг лы бар иде. Из ре гыл ның тү рә лә ре нә, өл-
кән нә ре нә, Ахаб ба ла ла ры ның тәр би я че лә ре нә Еһү Са ма ре я гә мон дый эч-

тә лек тә ге хат язып җи бәр де:
2-3 «Әфән де гез нең угыл ла ры сез нең бе лән дер, сез дә шу лай ук су гыш ар ба ла ры 

вә ат лар, ны гы тыл ган шә һәр вә ко рал да бар. Шу лай бул гач, әле ге хат ны алу га, 
әфән де гез нең угыл ла ры ара сын нан иң уң га нын, иң ла ек лы сын сай лап, ата сы ның 
тә хе те нә утыр ты гыз да пат ша гыз ны як лап су гыш ка чы гы гыз».

4 Әм ма хат ны алу га, те ге ләр нең ко ты алын ды:
– Ике пат ша бер гә лә шеп аңа кар шы то ра ал ма ган ны, без ни чек кар шы то рыйк?! – 

ди еш те алар үз ара. 5 Шун нан соң пат ша са рае өчен җа вап лы ке ше, шә һәр баш лы гы, 
өл кән нәр һәм тәр би я че ләр:

– Без – си нең хез мәт че лә рең, нәр сә әй т сәң, шу ны эш ләр без. Без бе рәү не дә 
пат ша итеп бил ге лә ми без; үзең ни чек те ли сең, шу лай эш лә, – дип, Еһү гә йо мыш-
чы ла рын җи бәр де ләр.

6 Еһү исә бо лар га та гын хат яз ды:
«Әгәр сез ми нем як лы һәм ми ңа буй сы на сыз икән, әфән де гез угыл ла ры ның 

баш ла рын ки сеп, ир тә гә шу шы ва кыт та ми нем ян га – Из ре гыл га ки ле гез».
(Пат ша угыл ла ры җәм гы сы җит меш ке ше бу лып, алар ны шә һәр нең кү ре нек ле 

ке ше лә ре тәр бия кы ла иде.) 7 Әле ге хат ки леп җи тү гә, алар пат ша угыл ла ры ның 
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җан на рын кый ды лар һәм, җит ме ше нең дә ба шын кәр зин гә са лып, Еһү яны на – 
Из ре гыл га озат ты лар. 8 Хә бәр че, ки леп, Еһү гә:

– Пат ша угыл ла ры ның баш ла рын алып кил де ләр, – дип әй т кәч, Еһү:
– Баш лар ны шә һәр кап ка сы янын да ике өем гә өеп, ир тән гә ка дәр шун да кал-

ды ры гыз, – ди де.
9 Икен че көн не ир тән Еһү то рып чык ты, ха лык кар шы на ки леп бас ты һәм алар га:
– Сез нең га е бе гез юк. Пат ша га кар шы кү тә ре леп, аны үтер гән ке ше – мин ул. Ә 

Ахаб угыл ла ры ның җа нын кем кый ды? 10 Шу ны бе леп то ры гыз: Раб бы ның Ахаб 
нә се ле ха кын да әй т кән бер ге нә сү зе дә җи ре нә җит ми кал ма ды; Үзе нең ко лы Ильяс 
аша әй т кән сүз лә рен Раб бы әнә шул рә веш ле тор мыш ка ашыр ды.

11 Шун нан Еһү Из ре гыл да Ахаб йорт-нәселенең исән кал ган ке ше лә рен, шу лай 
ук тү рә лә рен, дус-ишләрен һәм ка һин нә рен* дә кы рып бе тер де, һич кем не ая ма ды.

12 Ан на ры ул, юл га куз га лып, Са ма рея ка ла сы на юнәл де. Кө тү че ләр шә һә ре Бәйт-
Гыкыд янын да ул, 13 Яһү дә пат ша сы Аха зе я нең ир ту ган на рын оч ра тып, алар дан:

– Сез кем нәр бу ла сыз? – дип со ра ды.
Те ге ләр:
– Без – Аха зе я нең ир ту ган на ры, пат ша угыл ла ры ның һәм пат ша ана сы угыл-

ла ры ның хә лен бе ле шер гә ба ра быз, – дип җа вап кай тар ды.
14 – Те ре ләй кул га алы гыз алар ны, – дип бо ер ды Еһү.
Алар ны те ре ләй кул га ал ды лар һәм кы рык ике ке ше нең ба ры сын да шун да – 

Бәйт-Гыкыд кое сы бу ен да үтер де ләр; алар ара сын нан бер се дә исән кал ма ды.
15 Бәйт-Гыкыдтан чы гып кит кән нән соң, Еһү нең кар шы сы на Ре хаб уг лы Йо на-

даб ки леп оч ра ды. Аңа сә лам би реп, Еһү:
– Мин си ңа ях шы мө нә сә бәт тә мен, син дә шу лай мы? – дип со ра ды.
– Әйе, – дип җа вап кай тар ды Йо на даб.
– Әгәр шу лай икән – бир ку лың ны, – ди де Еһү.
Те ге се ку лын суз ды, һәм Еһү аны үзе нең ар ба сы на тар тып алып:
16 – Әй дә ми нем бе лән, Раб бы өчен ни чек җан атып то ру ым ны кү рер сең, – ди де 

дә үзе бе лән утыр тып алып кит те.
17 Са ма ре я гә ки леп җи тү гә, Еһү, Ильяс ка Раб бы әй т кән чә, Ахаб ның йорт-

гаиләсеннән исән кал ган ке ше ләр не кы рып бе тер де.

Багалкаһиннәренеңүтерелүе
18 Шун нан соң Еһү, бар ха лык ны җы еп, бо лай ди де:
– Ахаб тан аер ма лы бу ла рак, илаһ Ба гал га мин күб рәк гый ба дәт кы лыр га җы е нам. 

19 Хә зер ми нем ян га Ба гал ның бө тен пәй гам бәр лә рен, аның бар ча хез мәт че лә рен 
вә ка һин нә рен ча кыр тып ки те ре гез, бер се дә кил ми кал ма сын; чөн ки мин Ба гал га 
олуг кор бан ки тер мәк че мен. Кил мәү че ләр нең бер се дә исән кал ма я чак.

Еһү, чын лык та, Ба гал ның хез мәт че лә рен кы рып бе те рер өчен, шу шын дый хәй-
лә уй лап тап ты.

20 – Ба гал ны олы лау өчен бәй рәм җы е ны игъ лан ите гез, – ди де Еһү.

* 10:11 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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Шул рә веш ле, җы ен игъ лан ит те ләр, 21 һәм Еһү бө тен Ис ра ил гә бу хак та хә бәр 
юл ла ды; Ба гал хез мәт че лә ре нең һәм мә се ки леп җит те, бер ге нә кил мә гән ке ше дә 
кал ма ды – Ба гал сгый ба дәт ха нә се шыг рым тул ды. 22 Кием-салымнарны карап-
барлап то ру чы га Еһү:

– Бө тен Ба гал ка һин нә ре нә мах сус ки ем ки тер, – дип бо ер ды.
Те ге се ки ем нәр ки тер де. 23 Ан на ры Еһү бе лән Ре хаб уг лы Йо на даб, Ба гал гый-

ба дәт ха нә се нә ке реп, Ба гал ка һин нә ре нә:
– Барлап-карап чы гы гыз әле, ара гыз да Раб бы хез мәт че лә ре юк мы, чөн ки би ре дә 

ба ры тик Ба гал хез мәт че лә ре ге нә ка лыр га ти еш, – ди де.
24 Шун нан соң кор бан бү ләк лә ре һәм ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рер гә ке реш-

те ләр. Еһү исә тыш кы як тан сик сән ке ше не сак ка ку еп:
– Әле ге ке ше ләр нең яз мы шын мин сез нең кул га тап шы рам, әгәр бе рә ре гез кем не 

дә бул са ка чы ра кал са, ка чып ко тыл ган ке ше уры ны на шу ның җа ны кы е лыр, – дип 
ки сә теп куй ган иде.

25 Ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки те рү тә мам лан гач, Еһү сак чы лар га һәм гас кәр-
баш ла ры на:

– Ба ры гыз, кы рып бе те ре гез алар ны, берсе-бер ка чып ко ты ла ал ма сын, – дип бо ер ды.
Сак чы лар һәм гас кәр баш ла ры, ке реп, һәм мә сен кы лыч тан уз дыр ды лар, ан на ры 

мә ет ләр не урам га чы га рып ыр гыт ты лар. Соң ра алар Ба гал йор ты ның эч ке бүл мә-
се нә үт те ләр 26 һәм ан да гы из ге ба га на лар ны алып чы гып ут ка сал ды лар, 27 Ба гал 
сы нын ват ты лар, ә гый ба дәт ха нә сен җи ме реп таш ла ды лар; шул урын нан ха җәт ха нә 
яса ды лар, һәм ул бү ген ге көн дә дә шун да то ра дыр. 28 Еһү, шул рә веш ле, Ис ра ил 
җи рен дә Ба гал га та бы ну га чик куй ды; 29 әм ма Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр-
гән Не бат уг лы Яро бам гө наһ ла рын нан – Бәйт-Эл һәм Дан ка ла сын да гы ал тын 
бо зау лар га та бы ну дан – һич ае ры ла ал ма ды.

30 – Ми нем күз ал дын да их лас кү ңел дән баш кар ган әле ге дө рес га мә лең өчен һәм 
Ахаб йор тын нәкъ Мин те лә гән чә җә за га тар т кан өчен, си нең угыл ла рың Ис ра ил 
тә хе тен дә дүр тен че бу ын га ка дәр уты ра чак, – ди де Раб бы Еһү гә.

31 Лә кин Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы ска нун на рын Еһү их лас кү ңел дән үтә мә де. 
Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Яро бам кыл ган гө наһ лар дан һич чит лә шә 
ал ма ды.

32-33 Ул көн нәр дә Раб бы Ис ра ил илен ке че рәй тү гә юл куй ды. Үр дүн нең көн чы-
гы шын да Гәд, Ру бин, Ме наш ше ыруг ла ры яшә гән җир ләр не – Ар нон таш кы ны 
янын да гы Аро гыр га ка дәр бул ган Ги лы гад һәм Ба шан тө бәк лә рен – Арам пат ша сы 
Ха за ил яу лап ал ган иде.

34 Еһү пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
һәм күр сәт кән ба тыр лык лар Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 
35 Еһү, дөнья ку еп, Са ма ре я дә дә фен кы лын ды. Аның уры ны на тә хет кә уг лы Яһү ә хәз 
кил де. 36 Ис ра ил өс тен нән Еһү Са ма ре я дә егер ме си гез ел дә ва мын да ида рә ит те.

ЯһүдәпатшабикәсеАталиянеңтәхеткәутыруы

11 1 Аха зе я нең ән кә се Ата лия, уг лы ның үлү ен бел гән нән соң, пат ша ның бө тен 
нәсел-нәсәбен кы рып бе тер де. 2 Әм ма Яһо рам пат ша ның Яһо ше ба исем ле 



549

IV Пат ша лар 11

кы зы – Аха зе я нең кыз ту га ны – үлем гә ду чар ител гән пат ша угыл ла ры ара сын нан 
Аха зе я нең Йо аш исем ле уг лын ур лап, аны сөт ана сы бе лән бер гә йо кы бүл мә се нә 
ка чыр ды; шул рә веш ле аны Ата лия кү зен нән яшер де ләр, һәм ба ла исән кал ды. 
3 Ил дә Ата лия пат ша лык ит кән чор да, Йо аш ал ты ел дә ва мын да сөт ана сы бе лән 
бер гә сРаб бы йор тын да ка чып яшә де.

4 Ата лия җи ден че елын пат ша лык ит кән дә, сру ха ни Еһо я да җан сак чы лар ның 
һәм са рай сак чы ла ры ның йөз баш ла рын үз яны на – Раб бы йор ты на ча кырт ты һәм, 
алар бе лән ки ле шү тө зеп ант ит тер гән нән соң, пат ша уг лын күр сәт те. 5 Ан на ры 
мон дый бо е рык бир де:

– Сез ме нә нәр сә эш лә гез, – ди де ул, – шим бә көн не хез мәт кә ке реш кән сак чы-
лар ның өч тән бер өле ше пат ша са ра ен да сак та тор сын; 6 икен че бер өле ше – Сур 
кап ка сы янын да, та гын бер өле ше исә са рай ны сак лау чы лар ар тын да гы кап ка 
тө бен дә бул сын. Шул рә веш ле, чи рат ла шып са рай ны сак лар сыз. 7 Шим бә көн не 
хез мә тен тә мам лау чы сак чы лар – алар ның кал ган ике өле ше – Раб бы йор тын да 
пат ша ны сак лар. 8 Һәр кем, ку лы на ко рал то тып, пат ша ны бө тен як тан урап ал сын. 
Кем дә бул са сез нең саф лар га якы най са, җа нын кы е гыз. Пат ша кай да гы на бар са 
да, янә шә сен дә бу лы гыз.

9 Йөз баш ла ры һәм мә сен ру ха ни Еһо я да куш кан ча эш лә де: бил ге лән гән шим бә 
көн не хез мәт кә ке реш кән һәм шул көн не хез мә тен тә мам ла ган һәр кем не җи тәк-
че лә ре үз яны на туп ла ды һәм ру ха ни Еһо я да яны на алып кил де. 10 Ру ха ни шун да 
Да выт пат ша ның Раб бы йор тын да сак лан ган сөң ге вә кал кан на рын йөз баш ла ры на 
та рат ты. 11 Кул ла ры на ко рал тот кан сак чы лар ны ул, пат ша ны сак лар өчен, Ал ла һы 
йор ты ның көн ягын нан төн ягы на ка дәр, смәз бәх һәм Йорт ти рә ли ку еп чык ты. 
12 Шун нан Еһо я да, пат ша уг лын алып ки леп, аның ба шы на таҗ ки гез де, ку лы на 
Ка нун ки та бы тот тыр ды; ба шы на май ко еп пат ша дип игъ лан ит кән нән соң, ба-
ры сы кул чап ты, «Яшә сен пат ша!» – дип кыч кыр ды.

13 Ата лия, сак чы лар ның, ха лык ның шау ла шу ын ише теп, алар яны на Раб бы 
йор ты на кил сә, 14 га дәт куш кан ча, те рәк ба га на сы янын да пат ша ба сып то ра. Аны 
йөз баш ла ры һәм быр гы чы лар әй лән де реп ал ган; ил-йорт кү ңел ача, быр гы та выш-
ла ры яң гы рый. Ата лия шун да, өс тен дә ге ки ем нә рен ер тып:

– Хы я нәт, хы я нәт! – дип кыч кы рыр га то тын ды.
15 – Алып чы гы гыз аны би ре дән; ар тын нан иярү че бул са, кы лыч тан уз ды ры-

гыз, – дип бо ер ды шун да ру ха ни Еһо я да гас кәр бе лән ида рә итү че йөз баш ла ры на, 
чөн ки Ата ли я не Раб бы йор тын да үте рү лә рен те лә мә де.

16 Ата ли я не то тып ал ды лар да, пат ша са ра е ның Ат лар кап ка сы яны на алып ки-
леп, җа нын кый ды лар.

17 Еһо я да исә ха лык ның һәм пат ша ның Раб бы хал кы бу луы ту рын да ки ле шү, 
шу лай ук пат ша бе лән ха лык ара сын да ки ле шү тө зе де. 18 Шун нан соң ил нең бар 
хал кы, Ба гал йор ты на юнә леп, аны җи мер де, ан да гы мәз бәх ләр не, сын нар ны ва тып 
бе тер де һәм шун да, мәз бәх ләр ал дын да, Ба гал ка һи не Мат тан ны үтер де.

Раб бы йор тын сак лар өчен, ру ха ни Еһо я да сак чы лар бил ге лә де. 19 Шун нан ул, 
йөз баш ла рын, җан сак чы лар ны, са рай сак чы ла рын һәм ил нең бар хал кын ияр теп, 
пат ша ны Раб бы йор тын нан оза та чык ты; алар, Җан сак чы лар кап ка сы аша үтеп, 



550

IV Пат ша лар 11 , 12

пат ша са ра е на уз ды лар һәм пат ша ны тә хет кә утырт ты лар. 20 Ил-йорт рә хәт лә неп 
кү ңел ач ты. Ата ли я не пат ша са ра ен да кы лыч тан уз дыр ган нан соң, шә һәр ты ныч-
ла нып кал ды.

21 Тә хет кә утыр ган да, Йо аш ка җи де яшь иде.

ЯһүдәпатшасыЙоаш

12 1 Ис ра ил пат ша сы Еһү ха ким ле ге нең җи ден че елын да Яһү дә тә хе те нә Йо-
аш кил де, Ие ру са лим дә ул кы рык ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се 

Си бья ту мы шы бе лән Беер-Шебадан иде. 2 Ру ха ни Еһо я да өй рәт кән гә кү рә, Йо аш 
го мер буе Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән эш ләр эш лә де; 3 әм ма кал ку лык лар да гы 
гый ба дәт кы лу урын на ры һа ман шу лай ка ла бир де, һәм ха лык әү вәл ге чә шун да 
кор бан ки тер де, хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те.

4 Бер ва кыт Йо аш ру ха ни лар га бо лай ди де:
– Раб бы йор ты на ба гыш лан ган бар кө меш не – мәҗ бү ри са лым ны, нә зер кы-

лу чы лар ки тер гән һәм Раб бы йор ты на их ты я ри бү ләк ител гән бө тен ак ча лар ны 
туп ла гыз. 5 Һәр бер ру ха ни, алып ки лү че ләр дән бу ак ча лар ны ка бул итеп, Раб бы 
йор ты ның ватылган-җимерелгән урын на рын тө зә тү гә са рыф ит сен.

6 Әм ма Йо аш пат ша егер ме өчен че елын ида рә ит кән дә дә әле, ру ха ни лар йорт-
ның җимерелгән-ватылган урын на рын тө зәт мә гән нәр иде. 7 Шун нан Йо аш пат ша, 
ру ха ни Еһо я да ны һәм баш ка ру ха ни лар ны ча кы рып:

– Ни өчен сез йорт ның ватылган-җимерелгән урын на рын тө зәт ми сез? Бү ген нән 
баш лап ке ше ләр дән кө меш алу ны тук та ты гыз, кө меш не йорт ның ва тыл ган урын-
на рын тө зә тү гә то ты гыз, – ди де.

8 Ру ха ни лар ха лык тан кө меш ал мас ка һәм йорт та гы тө зек лән де рү эш лә ре өчен 
җа вап лы лык ны үз өс лә рен нән тө ше рер гә бул ды лар.

9 Шун нан соң ру ха ни Еһо я да бер тарт ма ал ды да, өс те нә ти шек уеп, аны Раб бы 
йор ты на кер гән уңай га уң та раф ка, мәз бәх яны на ур наш тыр ды. Бу са га тө бен дә сак-
та то ру чы ру ха ни лар Раб бы йор ты на кил гән бө тен кө меш не шун да са ла бар ды лар. 
10 Тарт ма эчен дә ге кө меш шак тый җы ел гач, пат ша ның кә ти бе бе лән баш ру ха ни Раб-
бы йор ты на кер гән кө меш не кап чык лар га са нап ту ты ра һәм кап чык авы зын бәй ләп 
куя тор ган бул ды лар. 11 Ан на ры са нал ган кө меш не Раб бы йор тын да тө зү эш лә рен 
баш ка ру чы лар га тап шы ра лар, те ге ләр исә аны Раб бы йор тын да эш ләү че бал та ос та-
ла ры вә тө зү че ләр гә, 12 ди вар тор гы зу чы вә таш ки сү че ләр гә тү ләр, шу лай ук агач вә 
эш кәр тел гән таш са тып алыр, Раб бы йор ты ның ватылган-җимерелгән урын на рын 
тө зәт те рер, го му мән, йорт та гы тө зү эш лә рен дә вам итәр өчен то та лар иде. 13 Раб бы 
йор ты на кер гән кө меш Йорт өчен кө меш җа ма як лар, фил тә кыс кыч ла ры, ка сә ләр, 
быр гы лар, төрледән-төрле ал тын вә кө меш са выт лар ясар өчен то тыл ма ды, 14 чөн ки 
кер гән кө меш тө зү эш лә ре алып ба ру чы лар га тү ләү гә һәм Раб бы йор тын тө зек лән-
де рү гә ки тә иде. 15 Эш баш ка ру чы лар га ак ча тү ләү че ке ше ләр дән исәп-хисап та ләп 
ит мә де ләр, чөн ки алар на мус бе лән эш ит те. 16 сГа еп йо лу кор ба ны һәм сгө наһ йо лу 
кор ба ны өчен тү лән гән кө меш Раб бы йор ты на кер мә де, алар ру ха ни лар ны кы иде.

17 Шул ва кыт лар да Арам пат ша сы Ха за ил, яу га куз га лып, Гәт кә кар шы су гыш 
баш ла ды һәм аны яу лап ал ды; ан на ры Ха за ил, Ие ру са лим гә та ба бо ры лып, аңа 
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һөҗүм итәр гә ни ят лә де. 18 Әм ма Яһү дә пат ша сы Йо аш үзе нең ата-бабалары – Яһү дә 
пат ша ла ры Еһо ша фат бе лән Яһо рам, Аха зея һәм үзе Раб бы йор ты на ба гыш ла ган 
бө тен из ге әй бер ләр не, шу лай ук Раб бы йор ты һәм пат ша йор ты хә зи нә сен дә ге 
бө тен ал тын ны җы еп, Арам пат ша сы Ха за ил гә җи бәр де; шун нан соң Ха за ил Ие-
ру са лим не яу лап алу ни я тен нән ки ре кайт ты.

19 Йо аш пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 20 Йо аш хез мәт че лә ре аңа кар шы 
фет нә оеш тыр ды лар һәм Сил ла ай ма гы на тө шә тор ган юл бу ен да ур наш кан Бәйт-
Миллода үте реп чык ты лар. 21 Аны хез мәт че лә ре Шим гат исем ле ха тын ның уг лы 
Йо за бад һәм Шо мер исем ле ха тын ның уг лы Яһо за бад үтер де. Йо аш дөнья куй гач, 
аны Да выт ка ла сын да ата-бабалары янын да дә фен кыл ды лар. Аның уры ны на тә-
хет кә уг лы Ама сия кил де.

ИсраилпатшасыЯһүәхәз

13 1 Яһү дә пат ша сы Аха зея уг лы Йо аш ха ким ле ге нең егер ме өчен че елын да 
Ис ра ил тә хе те нә Еһү уг лы Яһү ә хәз кил де һәм Са ма ре я дә ун җи де ел дә ва-

мын да пат ша бу лып тор ды. 2 Ул, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Не бат уг лы 
Яро бам кыл ган бө тен гө наһ лар ны ка бат лап, алар дан һич ае ры ла ал мый ча, Раб бы 
кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды; 3 һәм бу хәл дән Ис ра ил хал кы на Раб-
бы ның ачуы куз га лып, Ул бай так го мер ләр гә Ис ра ил яз мы шын Арам пат ша сы 
Ха за ил вә Ха за ил уг лы Бен-Һадад ку лы на тап шыр ды. 4 Әм ма Яһү ә хәз Раб бы га 
фө рь яд ит те*, һәм Раб бы аны ишет те, чөн ки Ул ис ра и ли ләр нең кы сын кы лык та 
яшә вен, Арам пат ша сы ның алар ны ни чек кыс рык ла вын кү реп то ра иде. 5 Шун нан 
Раб бы ис ра и ли ләр гә кот ка ру чы җи бәр де, һәм ис ра и ли ләр ара ми ләр зо лы мын нан 
ко тыл ды лар – ис ра и ли ләр әү вәл ге чә үз лә ре нең йорт ла рын да тыныч-имин яши 
баш ла ды лар. 6 Тик шу лай да алар Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Яро бам 
йор ты гө наһ ла рын ка бат ла ды лар, алар дан һич ае ры ла ал ма ды лар; өс тә ве нә али һә 
сАши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на Са ма ре я дә һа ман ка ла бир де.

7 Ил ле ат лы җай дак, ун су гыш ар ба сы һәм ун мең лек җә я ү ле гас кәр не са на ма-
ган да, Яһү ә хәз гас кә рен нән бер ни кал ма ды, чөн ки баш ка ла рын, аш лык сук кан да 
кү тә рел гән ту зан хә ле нә ки те реп, Арам пат ша сы кы рып бе тер гән иде.

8 Яһү ә хәз пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр һәм 
күр сәт кән ба тыр лык лар Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 9 Яһү ә хәз, 
дөнья ку еп, Са ма ре я дә дә фен кы лын ды. Аның уры ны на тә хет кә уг лы Яһо аш кил де.

ИсраилпатшасыЯһоаш
10 Яһү дә пат ша сы Йо аш ха ким ле ге нең утыз җи ден че елын да Ис ра ил тә хе те нә 

Яһү ә хәз уг лы Яһо аш кил де һәм ун ал ты ел дә ва мын да Са ма ре я дә пат ша бу лып 
тор ды. 11 Ул, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Не бат уг лы Яро бам кыл ган гө-
наһ лар ны ка бат лап, алар дан һич ае ры ла ал мый ча, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән 
га мәл ләр кыл ды.

* 13:4 Фөрьядитү– яр дәм со рап ял ва ру. 
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12 Яһо аш пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш-
ләр һәм күр сәт кән ба тыр лык лар, Яһү дә пат ша сы Ама сия гә кар шы алып бар ган 
су гыш лар ха кын да Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 13 Яһо аш 
дөнья куй ган нан соң, аның уры ны на тә хет кә Яро бам утыр ды. Яһо аш Са ма ре я дә 
Ис ра ил пат ша ла ры янын да дә фен кы лын ды.

14 Эли ша бер авы ру дан сыр хау лап кит кәч (со ңын нан, ман тый ал мый ча, шул 
авы ру дан ул үлә), Ис ра ил пат ша сы Яһо аш аның яны на ки леп:

– Атам, атам! Ис ра ил нең су гыш ар ба сы һәм ат лы гас кә ре! – дип, аның өс тен дә 
ачы күз яшь лә ре тү гәр гә то тын ды.

15 – Ку лы ңа җәя бе лән ук ал әле, – ди де аңа шун да Эли ша.
Те ге се ук бе лән җәя ал ды. 16 Ан на ры Эли ша Ис ра ил пат ша сы на:
– Ку лың да гы җә я не әзер лә, – ди де.
Те ге се җә я не әзер лә де, һәм Эли ша үзе нең кул ла рын пат ша ның кул ла ры өс те нә 

ку еп:
17 – Ко яш чы гы шы на ка ра ган тә рә зә не ач, – ди де.
Пат ша тә рә зә не ач ты.
– Ат угың ны, – ди де Эли ша.
Пат ша атып җи бәр де.
– Бу – Раб бы ның җи ңү че угы, ара ми ләр не җи ңү че ук! – ди де Эли ша. – Ара ми-

ләр не син Афык та тар-мар ки те рә чәк сең.
18 Ан на ры Эли ша:
– Ук лар ны ал, – ди де.
Те ге ал ды.
– Ук лар бе лән җир гә ор, – ди де ул аңа.
Пат ша өч тап кыр сук ты да тук тап кал ды. 19 Ал ла һы ке ше се нең аңа ачуы чык ты:
– Биш яи сә ал ты тап кыр орыр га ки рәк иде, – ди де ул. – Шул оч рак та син ара-

ми ләр не ту лы сын ча тар-мар ки те рер идең, ә хә зер си ңа җи ңү өч ке нә тап кыр на-
сыйп бу ла чак.

20 Эли ша дөнья куй ды, һәм аны дә фен кыл ды лар.
Бер а ра ел ба шын да Мә аб юл ба сар ла ры Ис ра ил җи ре нә ба сып ке рә тор ган бу лып 

кит те ләр. 21 Бер ва кыт шу лай бер ни чә ис ра и ли гүр гә мә ет иң дер мәк че бу лып тор-
ган да, шул юл ба сар лар ны кү реп, мә ет не Эли ша ның ка бе ре нә тө ше реп җи бәр де; 
төш кән уңай га Эли ша ның сө як лә ре нә орын ган мә ет кә җан кер де, һәм ул ая гы на 
то рып бас ты.

22 Яһү ә хәз пат ша лык ит кән чор да, Арам пат ша сы Ха за ил Ис ра ил хал кы на көн 
күр сәт мә де. 23 Әм ма Раб бы Ис ра ил хал кы на мәр хә мәт ле бул ды, аны кыз га нып, 
Иб ра һим, Ис хак вә Ягъ куб бе лән тө зел гән ки ле шү ха кы на аңа йө зе бе лән бо рыл-
ды. Ул бү ген ге көн гә ка дәр Ис ра ил хал кын Үзе нең күз ал дын нан ку ып җи бәр мә де 
һәм алар ның кы ры лу ы на юл куй ма ды.

24 Арам пат ша сы Ха за ил дөнья куй ган нан соң, аның уры ны на пат ша бу лып уг лы 
Бен-Һадад кал ды. 25 Соң ра Яһо аш пат ша үзе нең ата сы Яһү ә хәз дән Ха за ил су гы-
шып ал ган бө тен шә һәр ләр не Бен-Һададтан ка бат кай та рып ал ды. Яһо аш аны, өч 
мәр тә бә тар-мар ки те реп, Ис ра ил ка ла ла рын үзе нә кай тар ды.
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ЯһүдәпатшасыАмасия

14 1 Ис ра ил пат ша сы Яһү ә хәз уг лы Яһо аш ха ким ле ге нең икен че елын да Яһү дә 
тә хе те нә Йо аш уг лы Ама сия кил де. 2 Тә хет кә утыр ган да, аңа егер ме биш 

яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул егер ме ту гыз ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се 
Яһо гад дан ту мы шы бе лән Иеру са лим кы зы иде. 3 Ама сия Раб бы кү зе нә ятыш лы 
кү рен гән га мәл ләр кыл ды, әм ма аның га мәл лә ре ерак ба ба сы Да выт ны кын нан 
үз гә бу лып, ул бө тен як тан ата сы Йо аш ны ка бат ла ды. 4 Кал ку лык лар да гы гый ба-
дәт кы лу урын на ры һа ман шу лай ка ла бир де, һәм ха лык әү вәл ге чә шун да кор бан 
ки тер де, хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те.

5 Ха ким лек не ул нык лап үз ку лы на ал гач, ата сы Йо аш пат ша ны үтер гән хез мәт че-
ләр нең җан на рын кый ды. 6 Әм ма әле ге ка тыйль ләр нең ба ла ла ры на кул кү тәр мә де, 
чөн ки Му са ки та бын да гы Ка нун да Раб бы бо лай ди: «Ба ла га е бе өчен ата ның җа ны 
кы ел мас, ата га е бе өчен дә ба ла ның җа ны кы ел мас; һәр бер адәм үзе нең гө на һы өчен 
үлем җә за сы на тар тыл сын».

7 Ама сия, су гы шып, Тоз үзә нен дә ун мең эдо ми не кы рып сал ды; Се ла ны яу лап 
алып, аңа Йок те ил дип исем куш ты; әле ге урын бү ген ге көн дә дә шу лай ата ла дыр.

8 Ама сия шун нан соң Ис ра ил пат ша сы на – Еһү дән ту ган Яһү ә хәз уг лы Яһо аш ка:
– Чык әй дә, йөзгә-йөз ки леп су гы шыйк, – дип, ил че лә рен җи бәр де.
9 Әм ма Ис ра ил пат ша сы Яһо аш Яһү дә пат ша сы Ама сия гә бо лай дип җа вап 

кай тар ды:
– Ли ван да үсеп утыр ган кү гән ага чы Ли ван да гы эр бет ага чы на «Кы зың ны ми нем 

уг лы ма ха тын лык ка бир әле» ди гән хә бәр җи бәр гән, ди. Әм ма бер кыр гый Ли ван 
җан ва ры, ки леп, әле ге кү гән ага чын тап тап бе тер гән, ди. 10 Син эдо ми ләр не тар-мар 
ки тер дең һәм шун нан ча ма сыз ма са еп кит тең. Өең дә ге нә утыр! Ни гә үз ба шы ңа 
бә ла эз ли сең?! Югый сә үзең дә, си нең бе лән бер гә Яһү дә дә бе тәр.

11 Әм ма Ама сия аның сү зе нә ко лак сал ма ды. Шу ңа кү рә Ис ра ил пат ша сы Яһо аш 
аңа кар шы яу га куз гал ды, һәм алар Яһү дә җи рен дә ге Бәйт-Шемештә йөзгә-йөз оч-
раш ты лар. 12 Яһү ди ләр, ис ра и ли ләр та ра фын нан тар-мар ите леп, өй лә ре нә кай тып 
кит те ләр. 13 Шу лай итеп, Ис ра ил пат ша сы Яһо аш Яһү дә пат ша сы Ама сия не – Аха-
зе я дән ту ган Йо аш уг лын – Бәйт-Шемештә әсир ит те; шун нан Яһо аш Ие ру са лим гә 
юнәл де, ан да ул Эф ра им кап ка сын нан алып Поч мак кап ка сы на ка дәр, ча ма бе лән 
дүрт йөз тер сәк* ара да Иеру са лим ди ва рын җи мер де; 14 ан на ры Раб бы йор ты ның 
һәм пат ша са ра е ның хә зи нә сак ла гы чын да бул ган бар алтын-көмешне вә савыт-
сабаны кул га тө ше реп, әсир ләр алып, Са ма ре я гә әй лә неп кайт ты.

15 Яһо аш пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган эш ләр һәм 
күр сәт кән ба тыр лык лар, Яһү дә пат ша сы Ама сия гә кар шы алып бар ган су гыш лар 
ха кын да Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 16 Яһо аш, дөнья ку-
еп, Са ма ре я дә Ис ра ил пат ша ла ры янын да дә фен кы лын ды. Аның уры ны на пат ша 
бу лып уг лы Яро бам кил де.

* 14:13 Терсәк– 45 см. 
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17 Ис ра ил пат ша сы Яһү ә хәз уг лы Яһо аш дөнья куй ган нан соң, Яһү дә пат ша сы 
Йо аш уг лы Ама сия та гын ун биш ел го мер ки чер де. 18 Ама сия пат ша лык ит кән чор-
да гы баш ка ва кый га лар Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

19 Ие ру са лим дә Ама сия гә кар шы фет нә оеш ты рыл ды, һәм ул Ла хиш ка ка чып 
кит те; әм ма аның ар тын нан Ла хиш ка ке ше ләр юл лап, аны шун да үтер де ләр. 20 Ама-
сия нең гәү дә сен, ат та алып кай тып, Да выт ка ла сы Ие ру са лим дә ата-бабалары 
янын да дә фен кыл ды лар.

21 Шу шы хәл ләр дән соң бө тен Яһү дә хал кы ун ал ты яшь лек Аза ри я не* ата сы 
Ама сия уры ны на пат ша итеп куй ды. 22 Ама сия ата-бабалары янын да мәң ге лек 
йо кы га тал ган нан соң, Аза рия өр-яңадан Элат ка ла сын тер гез де һәм аны ка бат 
Яһү дә гә кай тар ды.

ИсраилпатшасыЯробам
23 Яһү дә пат ша сы Йо аш уг лы Ама сия ха ким ле ге нең ун би шен че елын да Ис ра ил 

тә хе те нә Яһо аш уг лы Яро бам кил де һәм кы рык бер ел дә ва мын да Са ма ре я дә ида-
рә ит те. 24 Ул Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды, Ис ра ил хал кын 
гө наһ юлы на этәр гән Не бат уг лы Яро бам кыл ган гө наһ лар дан һич ае ры ла ал ма ды.

25 Ис ра ил Ал ла сы Раб бы Үзе нең ко лы – Гәт-Хепер пәй гам бә ре Амит тай уг лы 
Юныс аша әй т кән чә, Яро бам пат ша Лебо-Хаматтан* баш лап Ара ба диң ге зе нә* 
ка дәр бул ган ара да Ис ра ил чик лә рен әү вәл ге хә ле нә кай тар ды.

26 Ис ра ил хал кы ның авыр га зап ла рын Раб бы кү реп тор ды: кол ның да, ирек ле 
ха лык ның да яз мы шы ачы иде, һәм Ис ра ил гә яр дәм итә алыр дай һич кем юк иде. 
27 Ис ра ил нең исе мен як ты дөнья йө зен нән юк итәр гә те лә мә гән гә кү рә, Раб бы Ис-
ра ил хал кын Яһо аш уг лы Яро бам ку лы бе лән кот кар ды.

28 Яро бам пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш-
ләр һәм күр сәт кән ба тыр лык лар, Яһү дә не ке са нал ган Дәмәшкъ бе лән Ха мат ны 
су гыш лар да ка бат Ис ра ил кул ас ты на кай та руы ха кын да Ис ра ил пат ша ла ры ның 
елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 29 Яро бам үзе нең ата-бабалары – Ис ра ил пат ша ла ры 
янын да мәң ге лек йо кы га тал гач, аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Зә кә рия кил де.

ЯһүдәпатшасыАзария

15 1 Ис ра ил пат ша сы Яро бам ха ким ле ге нең егер ме җи ден че елын да Яһү дә пат-
ша сы бу лып Ама сия уг лы Аза рия кил де. 2 Тә хет кә утыр ган да, аңа ун ал ты яшь 

бу лып, Ие ру са лим дә ул ил ле ике ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Якүлья 
ту мы шы бе лән Иеру са лим кы зы иде. 3 Аза рия, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га-
мәл ләр кы лып, һәр нәр сә дә ата сы Ама сия не ка бат ла ды. 4 Лә кин кал ку лык лар да гы 
гый ба дәт кы лу урын на ры һа ман шу лай ка ла бир де, һәм ха лык шун да әү вәл ге чә 
кор бан ки тер де, хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те.

* 14:21 Азария– 15:13 тә Уз зия дип би рел гән. 
* 14:25 Лебо-Хамат– яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Ха мат җи ре нә ба ра тор ган юл» ди гән не 
дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 14:25 Арабадиңгезе– ягъ ни Үле диң гез. 
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5 Раб бы Аза рия пат ша га зы ян сал ган лык тан, ул, ахыр гы сә га те нә ка дәр ма хау 
зәх мә тен нән азап ла нып, ае рым йорт та яшә де. Аның уг лы Иотам са рай ны да кай-
гырт ты, Яһү дә җи рен дә яшәү че ха лык бе лән дә ида рә ит те.

6 Аза рия пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш-
ләр Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 7 Аза рия, дөнья ку еп, Да выт 
ка ла сын да ата-бабалары янын да дә фен кы лын ды. Аның уры ны на пат ша бу лып 
уг лы Иотам кил де.

ИсраилпатшасыЗәкәрия
8 Яһү дә пат ша сы Аза рия ха ким ле ге нең утыз си ге зен че елын да Ис ра ил тә хе те нә 

Яро бам уг лы Зә кә рия кил де һәм ал ты ай дә ва мын да Са ма ре я дә ида рә ит те. 9 Ул, 
үзе нең ата-бабалары ке бек, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды, Ис-
ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Не бат уг лы Яро бам гө наһ ла рын нан һич ае ры ла 
ал ма ды.

10 Явеш уг лы Шал лум Зә кә ри я гә кар шы фет нә оеш тыр ды – ха лык ал дын да аның 
җа нын кый ды да аның уры ны на тә хет кә үзе утыр ды. 11 Зә кә рия пат ша лык ит кән 
чор да гы баш ка ва кый га лар Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 
12 Раб бы ның Еһү гә «Си нең угыл ла рың Ис ра ил тә хе тен дә дүр тен че бу ын га ка дәр 
уты ра чак» дип әй теп куй ган сүз лә ре, шул рә веш ле, тор мыш ка аш ты.

ИсраилпатшасыШаллум
13 Яһү дә пат ша сы Уз зия* ха ким ле ге нең утыз ту гы зын чы елын да Ис ра ил тә хе те-

нә Явеш уг лы Шал лум кил де һәм бер ай дә ва мын да Са ма ре я дә ида рә ит те. 14 Гә ди 
уг лы Ме на хем, Тир са дан Са ма ре я гә ки леп, Явеш уг лы Шал лум ның җа нын кый ды 
да аның уры ны на тә хет кә үзе утыр ды. 15 Шал лум пат ша лык ит кән чор да гы баш ка 
ва кый га лар, ул оеш тыр ган фет нә ту рын да Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да 
бә ян ител гән.

16 Ме на хем, Тир са дан ки леп, Тип сах шә һә рен дә һәм аның ти рә сен дә яшәү че 
ха лык ка һө җүм ит те дә алар ны кы рып бе тер де, чөн ки ха лык аңа шә һәр кап ка сын 
ачу дан баш тар т кан иде. Ме на хем хәт та авыр лы ха тын нар ны да ярып таш ла ды.

ИсраилпатшасыМенахем
17 Яһү дә пат ша сы Аза рия ха ким ле ге нең утыз ту гы зын чы елын да Гә ди уг лы Ме на-

хем, Ис ра ил тә хе те нә ки леп, ун ел дә ва мын да Са ма ре я дә ида рә ит те. 18 Шул чор да 
ул, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на 
этәр гән Не бат уг лы Яро бам гө наһ ла рын нан һич ае ры ла ал ма ды.

19 Бер за ман сАш шур пат ша сы Пул*, су гыш ач мак чы бу лып, Ис ра ил җи ре нә аяк 
бас ты. Ме на хем исә, Пул ми нем як лы бул сын, үзем пат ша бу лып ка лыйм, ди гән 
мак сат бе лән аңа мең та лант кө меш тү лә де. 20 Ан дый кү ләм дә ге кө меш не Аш шур 
пат ша сы на җы еп тап шы рыр өчен, Ис ра ил нең мул тор мыш лы ке ше лә ре ил ле шәр 

* 15:13 Уззия– 14:21 дә Аза рия дип би рел гән. 
* 15:19 Пул– 15:29 да Тиглат-Пилесер дип би рел гән. 
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шә кыл кө меш би рер гә ти еш бул ды. Шун нан соң Аш шур пат ша сы, Ис ра ил не кал-
ды рып, ки ре үз иле нә кай тып кит те.

21 Ме на хем пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш-
ләр Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 22 Ме на хем дөнья куй гач, 
аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Пе ка хья кил де.

ИсраилпатшасыПекахья
23 Яһү дә пат ша сы Аза рия ха ким ле ге нең ил лен че елын да Ис ра ил тә хе те нә Ме на хем 

уг лы Пе ка хья утыр ды һәм ике ел дә ва мын да Са ма ре я дә ида рә ит те. 24 Ул, Раб бы 
кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән 
Не бат уг лы Яро бам гө наһ ла рын нан һич ае ры ла ал ма ды. 25 Пе ка хья нең дә рә җә ле бер 
тү рә се – Ре ма лия уг лы Пе ках – аңа кар шы фет нә оеш тыр ды: ил ле ги лы гад лы ны 
ияр теп, Са ма ре я дә ге пат ша са рае скаль га сы на үтеп кер де дә, пат ша ның, шу лай ук 
Әр гүб бе лән Ари е нең җа нын кы еп, үзе пат ша бу лып утыр ды.

26 Пе ка хья пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш-
ләр Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

ИсраилпатшасыПеках
27 Яһү дә пат ша сы Аза рия ха ким ле ге нең ил ле икен че елын да Ис ра ил тә хе те нә 

Ре ма лия уг лы Пе ках кил де һәм егер ме ел дә ва мын да Са ма ре я дә ида рә ит те. 28 Ул, 
Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на 
этәр гән Не бат уг лы Яро бам гө наһ ла рын нан һич ае ры ла ал ма ды.

29 Пе ках пат ша ида рә ит кән көн нәр дә, Ис ра ил гә Аш шур пат ша сы Тиглат-Пилесер* 
һө җүм ит те һәм, Ион, Әбел-Бәйт-Мәгакәһ, Яно ах, Кы дыш, Хат сор ка ла ла рын, 
шу лай ук Ги лы гад, сГә ли ләя, Нәп та ли җир лә рен ба сып алып, хал кын әсир лек кә 
Аш шур га озат ты.

30 Шу лай бул ды ки, Элаһ уг лы Һо шея көн нәр дән бер көн не Ре ма лия уг лы Пе ках-
ка кар шы фет нә оеш тыр ды – аңа һө җүм ясап, аны үтер де дә тә хет кә үзе утыр ды. 
Бу хәл Яһү дә пат ша сы Уз зия уг лы Иотам ха ким ле ге нең егер мен че елын да бул ды.

31 Пе ках пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

ЯһүдәпатшасыИотам
32 Ис ра ил пат ша сы Ре ма лия уг лы Пе ках ха ким ле ге нең икен че елын да Яһү дә 

пат ша сы бу лып Уз зия уг лы Иотам кил де. 33 Тә хет кә утыр ган да, аңа егер ме биш 
яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун ал ты ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се 
Яру ша – Са дыйк кы зы иде. 34 Иотам, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр 
кы лып, һәр бер эш тә ата сы Уз зи я не ка бат ла ды. 35 Лә кин кал ку лык лар да гы гый-
ба дәт кы лу урын на ры һа ман шу лай ка ла бир де, ха лык шун да әү вәл ге чә кор бан 
ки тер де һәм хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те. Иотам Раб бы йор тын да гы Юга ры 
кап ка ны яңа дан тө зе де.

* 15:29 Тиглат-Пилесер– 15:19 да Пул дип би рел гән. 
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36 Иотам пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган эш ләр Яһү дә 
пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 37 (Иотам пат ша лык ит кән көн нәр дә, 
Раб бы Арам пат ша сы Рә син не һәм Ре ма лия уг лы Пе ках ны яу бе лән Яһү дә гә кар шы 
җи бә рә баш ла ды.) 38 Иотам, дөнья ку еп, үзе нең ерак ба ба сы Да выт ка ла сын да ата-
бабалары янын да дә фен кы лын ды. Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Әхәз кил де.

ЯһүдәпатшасыӘхәз

16 1 Ис ра ил пат ша сы Ре ма лия уг лы Пе ках ха ким ле ге нең ун җи ден че елын да 
Яһү дә пат ша сы Иотам уры ны на тә хет кә уг лы Әхәз кил де. 2 Тә хет кә утыр ган-

да, аңа егер ме яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун ал ты ел дә ва мын да ида рә ит те. Ерак 
ба ба сы Да выт тан үз гә бу ла рак, ул үзе нең Раб бы Ал ла сы кү зе нә ятыш лы кү рен гән 
га мәл ләр кыл ма ды; 3 Ис ра ил пат ша ла ры юлын нан йөр де, ис ра и ли ләр күз ал дын-
нан Раб бы сөр гән ха лык лар ның әшә ке йо ла ла ры на ия реп, хәт та үзе нең уг лын да 
учак ка са лып кор бан кыл ды; 4 кал ку лык лар да, тү бә җир ләр дә, киң ябал даш лы вә 
мул яф рак лы һәр агач тө бен дә кор бан чал ды, хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те.

5 Бер ва кыт Арам пат ша сы Рә син һәм Ис ра ил пат ша сы Ре ма лия уг лы Пе ках, 
Ие ру са лим гә кар шы яу га кү тә ре леп, Әхәз не ка ма лыш та тот ты лар, лә кин җи ңә 
ал ма ды лар. 6 (Ул чак та Арам пат ша сы Рә син, Элат ка ла сын ка бат үзе нә кай та рып 
алып, яһү ди ләр не ан нан ку ып җи бәр гән бу ла; шун нан соң Элат та эдо ми ләр яши 
баш лый, алар бү ген ге көн дә дә шун да го мер итә дер.) 7 Әхәз исә Аш шур пат ша сы 
Тиглат-Пилесерга үзе нең ил че лә ре аша:

– Мин си нең ко лың вә уг лың дыр; ми ңа һө җүм ит кән Арам пат ша сы бе лән Ис-
ра ил пат ша сы ку лын нан ки леп кот ка ра күр, – ди гән хә бәр җит кер де. 8 Әхәз Раб бы 
йор тын да һәм пат ша са рае хә зи нә сен дә бул ган бар лык алтын-көмешне җы еп алып 
Аш шур пат ша сы на бү ләк кә җи бәр де. 9 Аш шур пат ша сы аның го зе рен ек ма ды: 
Дәмәшкъкә һө җүм итеп, аны яу лап ал ды, ан да яшәү че ха лык ны Кыйр га сөр де, ә 
Рә син нең җа нын кый ды.

10 Шун нан соң Әхәз, Аш шур пат ша сы Тиглат-Пилесер бе лән оч ра шу өчен, 
Дәмәшкъкә юл ал ды. Дәмәшкъкә кил гәч, ан да гы мәз бәх не кү реп, аның рә се-
мен һәм тө зү сы зы мын ру ха ни Ури я гә җи бәр де. 11 Ру ха ни Урия исә Әхәз пат ша-
ның Дәмәшкътән кай ту ы на әле ге үр нәк бу ен ча мәз бәх не тө зеп куй ган иде ин де. 
12 Дәмәшкътән әй лә неп кай ту га, пат ша, әле ге мәз бәх не ка рап чы гып, аның өс тен дә 
кор бан нар ки тер де. 13 Ул ан да, үзе нең ту ла ем ян ды ру кор ба нын вә сик мәк бү лә ген 
ян ды рып, сшә раб бү лә ген кой ды һәм мәз бәх кә та ту лык кор бан на ры ның ка нын 
чәч рәт те. 14 Раб бы йө зе ал дын да тор ган ба кыр мәз бәх не исә ул, Раб бы йор ты ның 
кар шын нан – яңа мәз бәх бе лән Раб бы йор ты ара сын да тор ган уры нын нан куз-
га тып, әле ге яңа мәз бәх тән төнь як та рак ур наш тыр ды. 15 Ан на ры ру ха ни Ури я гә 
мон дый бо е рык бир де:

– Әле ге зур яңа мәз бәх тә ир тән ге ту ла ем ян ды ру кор ба нын, кич ке ик мәк бү лә ген, 
пат ша ның ту ла ем ян ды ру кор ба ны бе лән ик мәк бү лә ген, шу лай ук ил хал кы ның 
ту ла ем ян ды ру кор ба ны бе лән ик мәк һәм шә раб бү ләк лә рен ки тер; ту ла ем ян ды ру 
кор бан на ры ның вә баш ка төр кор бан нар ның ка нын мәз бәх кә чәч рәт. Ә те ге ба кыр 
мәз бәх не мин Раб бы га мө рә җә гать итәр өчен фай да ла ныр мын.
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16 Ру ха ни Урия һәм мә сен Әхәз пат ша куш кан ча эш лә де.
17 Шун нан соң Әхәз пат ша, ас куй ма да гы кы са лар ны сын ды рып алып, алар өс-

тен дә ге юын гыч лар ны сал дыр ды, ясал ма диң гез не, үгез сын на ры өс тен нән тө шер-
теп, таш бас ма га куй дыр ды. 18 Шим бә көн нәр дә фай да ла ны ла тор ган өс те ябу лы 
мах сус ко рыл ма ны сүт тер де, Раб бы йор ты на пат ша лар ке реп йө рү өчен эш лән гән 
тыш кы кап ка ны да ал дыр ды; бо лар ның һәм мә сен ул Аш шур пат ша сы ның кү ңе лен 
кү рер өчен эш лә де.

19 Әхәз пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган эш ләр Яһү дә 
пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 20 Әхәз, дөнья ку еп, Да выт ка ла сын да 
ата-бабалары янын да дә фен кы лын ды. Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Хи зә-
кыйя кил де.

ИсраилнеңсоңгыпатшасыҺошея

17 1 Яһү дә пат ша сы Әхәз ха ким ле ге нең ун и кен че елын да Ис ра ил тә хе те нә Элаһ 
уг лы Һо шея утыр ды һәм ту гыз ел дә ва мын да Са ма ре я дә ида рә ит те. 2 Ул Раб-

бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды, әм ма үзе нә ка дәр бул ган Ис ра ил 
пат ша ла ры сы ман күп явыз лык лар эш лә мә де.

3 Аш шур пат ша сы Шал ма не сер Һо ше я гә кар шы су гыш ач ты; Һо шея аңа буй сы ну 
бел де реп ясак тү ли баш ла ды. 4 Әм ма бер за ман Һо шея, яр дәм со рап, Ми сыр пат ша-
сы Со яны на үзе нең ил че лә рен юл ла ган нан соң, Аш шур пат ша сы на елның-елында 
тү ли тор ган яса гын җи бәр ми баш ла ды; Аш шур пат ша сы, Һо ше я нең хы я нә те ту-
рын да бе леп, аны сак ас ты на ал ды һәм зин дан га яп ты. 5 Ан на ры, Ис ра ил җи ре нә 
һө җүм итеп, Са ма ре я гә та ба юнәл де һәм өч ел дә ва мын да аны ка ма лыш та тот ты. 
6 Һо шея ха ким ле ге нең ту гы зын чы елын да Аш шур пат ша сы Са ма ре я не яу лап ал ды 
да, ис ра и ли ләр не Аш шур га сө реп җи бә реп, алар ны Ха лак шә һә рен дә, Ха бур ел га-
сы бу ен да гы Гө зән тө бә ген дә һәм ма дай лы лар яшә гән шә һәр ләр дә ур наш тыр ды.

Исраилпатшалыгыныңһәлакбулусәбәбе
7 Ис ра и ли ләр гә кил гән бә ла нең сә бә бе шун да иде: үз лә рен Ми сыр пат ша сы 

сфир га вен ку лын нан азат ит кән, Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы Ал ла ла ры 
кар шын да алар гө наһ эш кыл ды лар, чит-ят илаһ лар га та бы на баш ла ды лар; 8 алар-
ның күз ал дын нан Раб бы сө реп җи бәр гән ха лык лар ның гореф-гадәтләренә ия реп, 
Ис ра ил пат ша ла ры кыл ган га мәл ләр не ка бат ла ды лар; 9 Раб бы Ал ла ла ры кү зе нә 
ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, кү зә тү ма на ра ла рын нан баш лап ны гы тыл ган 
шә һәр ләр гә ка дәр бар ча кал ку лык лар да гый ба дәт кы лу урын на ры бул дыр ды лар; 
10 һәр бер тү бә җир дә, киң ябал даш лы вә мул яф рак лы һәр агач тө бен дә из ге ба га на-
лар һәм али һә Аши рә хөр мә те нә сын нар ур наш тыр ды лар; 11 алар ның күз ал дын нан 
Раб бы сө реп җи бәр гән ха лык лар сы ман, шул кал ку лык лар ның һәм мә сен дә кор-
бан нар ки тер де ләр; Раб бы ның ачу ын куз га тып яман эш ләр кыл ды лар; 12 Раб бы: 
«Алай эш лә мә гез», – дип әй тә то ру га ка ра мас тан, пот-сыннарга та бын ды лар. 13 Раб-
бы Үзе нең пәй гам бәр лә ре һәм га ип тән хә бәр би рү че лә ре аша: «Яман юлы гыз ны 
таш лап, ата-бабаларыгызга әй теп кал дыр ган һәм кол ла рым, пәй гам бәр лә рем аша 
җит кер гән Ка ну ным да гы бо е рык вә ка гый дә лә рем не үтә гез», – дип, Ис ра ил бе лән 
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Яһү дә не һа ман ки сә теп кил де. 14 Әм ма алар бу сүз ләр гә ко лак сал ма ды лар, Раб бы 
Ал ла ла ры на иман ки тер мә гән тис кә ре ата-бабалары сы ман үҗәт лә нү дә бул ды лар; 
15 Аның ка гый дә лә рен, ата-бабалары бе лән тө зе гән ки ле шү ен, Аның күрсәтмә-
кисәтүләрен сан га сук ма ды лар; бер ни гә яра ма ган пот лар га ия реп, шу ның бе лән 
үз лә ре дә ярак сыз зат лар га әй лән де ләр; Раб бы: «Янә шә гез дә ге ха лык лар ның га мәл-
лә рен кыл ма гыз», – дип әмер би рү гә ка ра мас тан, әле ге ха лык лар ар тын нан ияр де-
ләр; 16 Раб бы Ал ла ла ры бир гән бо е рык лар га ко лак сал мый ча, үз лә ре нә ике бо зау 
сы ны кой ды рып ал ды лар, али һә Аши рә гә ба гыш лап ба га на куй ды лар, бө тен күк 
җи сем нә ре нә сәҗ дә кыл ды лар, Ба гал га та бын ды лар; 17 үз лә ре нең кыз-угылларын 
ут аша уз ды рып кор бан ки тер де ләр, кү рә зә лек ит те ләр һәм си хер кыл ды лар; Раб-
бы ал дын да явыз лык лар эш ләп, Аның ачу ын ки тер де ләр. 18 Шу ңа кү рә Раб бы ның 
ис ра и ли ләр гә бик нык ачуы чык ты, һәм Ул алар ны Үзе нең күз ал дын нан сөр де, 
Яһү дә ыру гын нан баш ка Аның хо зу рын да бер кем кал ма ды.

19 Әм ма Яһү дә дә үзе нең Раб бы Ал ла сы бо е рык ла рын сан ла ма ды, Ис ра ил гореф-
гадәтләренә ия реп кит те. 20 Әнә шу ңа кү рә Раб бы бө тен Ис ра ил нә се лен нән йөз 
чө ер де. Алар ны га зап лар га ду чар итеп та лау чы лар ку лы на тап шы ра тор ган бул ды 
һәм, ни һа ять, Үзен нән бө тен ләй чит кә ти бәр де.

21 Раб бы ис ра и ли ләр не Да выт йор тын нан ае рып ал ган нан соң, алар пат ша итеп 
Не бат уг лы Яро бам ны куй ды; әле ге Яро бам, ис ра и ли ләр не Раб бы дан тә мам биз-
де реп, алар ны ко точ кыч зур гө наһ ка этәр де. 22 Ис ра и ли ләр, шу лай итеп, Яро бам 
гө наһ ла рын ка бат лап, алар дан һич ае ры ла ал ма ды. 23 Ахыр чик тә, Үзе нең кол ла-
ры – пәй гам бәр лә ре аша ки сә тә кил гән чә, Раб бы Ис ра ил хал кын Үзен нән чит кә 
ти бәр де: ис ра и ли ләр үз җир лә рен нән Аш шур га сө рел де, һәм алар бү ген ге көн дә 
дә шун да го мер ки че рә ләр.

ЧитхалыкларныңИсраилҗирендәяшибашлавы
24 сБа бил, Кө тәһ, Ав ва, Ха мат һәм Се фар ва им ка ла ла рын да яшәү че ха лык ны Аш-

шур пат ша сы ис ра и ли ләр уры ны на Са ма рея шә һәр лә ре нә кү чер де. Кү чеп кил гән 
ха лык, Са ма ре я дә җир лә шеп ки теп, аның ка ла ла рын да көн кү рә баш ла ды. 25 Ан да 
яши баш лау ла ры ның бе рен че мәл лә рен дә бу ха лык Раб бы ны сан ла ма ды, шу ның 
өчен Раб бы, алар өс те нә арыс лан нар җи бә реп, әле ге ерт кыч җан вар лар ке ше ләр не 
үте рә иде. 26 Шун нан Аш шур пат ша сы на, ки леп, бо лай дип әйт те ләр:

– Са ма рея ка ла ла ры на син кү че реп ур наш тыр ган ха лык әле ге җир нең Ал ла сы 
ка нун на рын бел ми, шул сә бәп ле Ул алар өс те нә арыс лан нар җи бә рә, һәм ерт кыч 
җан вар лар алар ның го ме рен өзә, чөн ки ха лык шул җир нең Ал ла сы ка нун на рын-
нан би хә бәр дер.

27 Мо ңа җа вап итеп Аш шур пат ша сы:
– Са ма ре я дән сө рел гән бе рәр ру ха ни ны ки ре шун да җи бә ре гез; ха лык ара-

сын да яшәп, алар ны шул җир нең Ал ла сы ка нун на ры на өй рәт сен, – дип бо ер ды. 
28 Са ма ре я дән сө рел гән ру ха ни лар дан бе рәү, ки леп, Бәйт-Элдә яши һәм ха лык ны 
Раб бы дан кур кыр га, Аны хөр мәт ләр гә өй рә тә баш ла ды.

29 Лә кин һәр бер ха лык, үзе яшә гән ка ла да үз илаһ ла ры ның сын на рын бул ды рып, 
кал ку урын нар да са ма ре я ле ләр тө зеп кал дыр ган гый ба дәт ха нә ләр дә ур наш тыр ды. 
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30 Ба бил ле ләр – Суккөт-Бенот, кө тәһ ле ләр – Нер гәл, ха ма ти ләр – Аши ма, 31 ав-
вим нәр Ниб хаз вә Тар так сын на рын ясап, шу лар га та бы на иде ләр. Сефарваимлеләр 
исә, Се фар ва им илаһ ла ры Ад рам мә лик бе лән Анам мә лик кә үз лә ре нең угыл ла рын 
ба гыш лап, алар ны ут та ян ды ра иде ләр. 32 Әле ге ха лык лар шу лай ук Раб бы га да та-
бын ды лар. Алар үз ара сын нан ка һин нәр сай лап ку еп, әле ге ка һин нәр кал ку лык-
лар да гы гый ба дәт ха нә ләр дә хез мәт ит те ләр. 33 Раб бы га та бы ну бе лән бер гә алар, 
шу лай итеп, би ре гә кү чеп кил гән че нин ди ха лык ара сын да яшә гән бул са лар, шул 
ха лык ның га дә те бу ен ча үз илаһ ла ры на да та бы на бир де ләр. 34 Алар бү ген ге көн дә 
дә үз лә ре нең әү вәл ге гореф-гадәтләренә буй сы нып яши ләр, Раб бы дан ку рык мый-
лар һәм, Ягъ куб (кай чан дыр Раб бы аңа Ис ра ил дип исем ку ша) то кы мы на Раб бы 
әмер ит кән чә, Аның ка гый дә вә ка рар ла рын, ка нун вә бо е рык ла рын үтә ми ләр.

35 Ис ра ил хал кы бе лән ки ле шү тө зе гән ва кыт та, Раб бы алар га бо лай дип әй теп 
куй ган иде:

– Баш ка илаһ лар ны олы ла ма гыз, алар га та бын ма гыз, гый ба дәт кыл ма гыз, шу-
лай ук кор бан да ки тер мә гез; 36 көч ле ку лын су зып, сез не Ми сыр җи рен нән алып 
чык кан Раб бы ны хөр мәт лә гез, Аңа гы на та бы ны гыз һәм кор бан ки те ре гез; 37 Аның 
сез гә языл ган ка гый дә вә ка рар ла рын, ка нун вә бо е рык ла рын һәр чак үтәр гә ты-
ры шы гыз һәм чит илаһ лар га та бын ма гыз; 38 Мин сез нең бе лән тө зе гән ки ле шү не 
оныт ма гыз һәм чит илаһ лар га та бын ма гыз; 39 ба ры тик үзе гез нең Раб бы Ал ла гыз ны 
гы на олылагыз-хөрмәтләгез, шул ча гын да Ул сез не бө тен дош ман на ры гыз ку лын-
нан йо лып алыр.

40 Әм ма алар* бу сүз ләр гә ко лак сал ма ды лар, үз лә ре нең әү вәл ге гореф-гадәтләре 
бу ен ча га мәл кы ла тор ды лар.

41 Чит ха лык лар, Раб бы ны олылап-хөрмәтләсәләр дә, үз лә ре нең пот-сыннарына 
та бы ну ла рын дә вам ит те ләр. Алар ның ба ла ла ры да, ба ла ла ры ның ба ла ла ры да бү-
ген ге көн гә ка дәр ата ла ры кыл ган га мәл ләр не ка бат лый би рә ләр.

ЯһүдәпатшасыХизәкыйя

18 1 Ис ра ил пат ша сы Элаһ уг лы Һо шея ха ким ле ге нең өчен че елын да Яһү дә 
тә хе те нә Әхәз уг лы Хи зә кыйя кил де. 2 Тә хет кә утыр ган да, аңа егер ме биш 

яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул егер ме ту гыз ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се 
Аби – Зә кә рия кы зы иде. 3 Хи зә кыйя, бар нәр сә дә ерак ба ба сы Да выт ны ка бат лап, 
Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кыл ды: 4 кал ку урын нар ны га мәл дән 
чы га рып, чит илаһ лар ның из ге ба га на ла рын җи мер де, али һә Аши рә хөр мә те нә 
ку ел ган ба га на лар ны ча бып таш ла ды, Му са кой дыр ган ба кыр елан ны ват ты, чөн-
ки шу шы көн гә ка дәр ис ра и ли ләр, әле ге елан ал дын да хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә теп, аңа Не хуш тан дип мө рә җә гать итә иде ләр.

5 Хи зә кыйя ба ры тик Раб бы га – Ис ра ил Ал ла сы на гы на ыша ны чын баг ла ды; 
бө тен Яһү дә пат ша ла ры ара сын да аңар га ка дәр дә, аңар дан соң да ан дый пат ша-
ның бул га ны юк иде әле. 6 Хи зә кыйя, Раб бы га сы гы нып, Аның юлын нан һич тә 
тай пыл ма ды, Раб бы Му са га әй теп кал дыр ган бо е рык лар ны тө гәл үтә де. 7 Раб бы 

* 17:40 ...алар...– Са ма ре я гә кү чеп кил гән чит ха лык лар ту рын да сүз ба руы их ти мал. 
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һәр чак аның янын да бу лып, Хи зә кыйя нең бө тен эше уңыш лы бар ды: Хи зә кыйя, 
Аш шур пат ша сы на кар шы баш кү тә реп, аңа хез мәт итү дән тук та ды; 8 ул, Га за ка ла-
сы на һәм аның әйләнә-тирәсендәге җир ләр гә ка дәр ба рып җи теп, пе леш ти ләр нең 
һәм мә кү зә тү ма на ра сын һәм ны гы тыл ган шә һә рен тар-мар ки тер де.

9 Хи зә кыйя пат ша ха ким ле ге нең дүр тен че елын да, ди мәк ки, Ис ра ил пат ша сы 
Элаһ уг лы Һо шея ха ким ле ге нең җи ден че елын да, Аш шур пат ша сы Шал ма не сер, 
Са ма ре я гә һө җүм итеп, аны ка ма лыш ка ал ды, 10 һәм өч ел дан шә һәр аның ку лы на 
күч те. Хи зә кыйя ха ким ле ге нең ал тын чы елын да, ди мәк ки, Ис ра ил пат ша сы Һо-
шея ха ким ле ге нең ту гы зын чы елын да, Са ма рея җи ңел де. 11 Шун нан соң Аш шур 
пат ша сы, ис ра и ли ләр не Аш шур га сө реп җи бә реп, алар ны Ха лак шә һә рен дә, Ха бур 
ел га сы бу ен да гы Гө зән тө бә ген дә һәм ма дай лы лар яшә гән шә һәр ләр дә ур наш тыр-
ды. 12 Ис ра и ли ләр гә кил гән бә ла нең сә бә бе шун да иде: алар үз Раб бы Ал ла сы ның 
та вы шы на ко лак сал ма ды, Аның бе лән тө зе гән ки ле шү не боз ды, Раб бы үзе нең ко лы 
Му са га әй теп кал дыр ган сүз ләр не тың ла ма ды, алар ны үтә мә де.

СанхерибнеңИерусалимгәянавы
13 Хи зә кыйя пат ша ха ким ле ге нең ун дүр тен че елын да Аш шур пат ша сы Сан хе-

риб, Яһү дә нең бар лык ны гы тыл ган ка ла ла ры на һө җүм итеп, алар ны яу лап ал ды. 
14 Шун нан Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя:

– Га еп ле мен, ми не ты ныч лык та кал дыр; күп ме бә һа бил ге лә сәң, шу ны тү ләр-
мен, – ди гән хә бәр бе лән Аш шур пат ша сы яны на Ла хиш ка ил че лә рен җи бәр де.

Аш шур пат ша сы Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя гә өч йөз та лант кө меш вә утыз та лант 
ал тын тү ләр гә бил ге лә де. 15 Хи зә кыйя Раб бы йор тын да һәм пат ша са рае хә зи нә-
сен дә та был ган бө тен кө меш не аңа тү лә де. 16 Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя шу лай ук 
Раб бы ның Из ге йор тын да ишек ләр гә һәм ишек бо рыс ла ры на кап лан ган ал тын ны, 
сал ды рып, Аш шур пат ша сы на бир де.

17 Ан на ры Аш шур пат ша сы Ла хиш ка ла сын нан Ие ру са лим гә, Хи зә кыйя пат ша 
яны на, зур гас кәр бе лән үзе нең иң зур хәр би тү рә сен, са рай ның баш тү рә сен һәм 
баш ки ңәш че сен җи бәр де. Ие ру са лим гә ки леп җит кәч, алар, Йон юу чы лар кы ры на 
ил тә тор ган юл да – юга ры бу а ның су үт кәр ге че янын да тук тап, 18 Яһү дә пат ша сын 
ча кырт ты лар. Алар кар шы на са рай баш лы гы Хил кыйя уг лы Элья кыйм, скә тип 
Шеб на һәм Асаф ның уг лы елъ яз ма чы Йо ах чык ты.

19 Баш ки ңәш че алар га әйт те:
– Хи зә кыйя пат ша га җит ке ре гез: олуг пат ша – Аш шур пат ша сы – бо лай ди: 

«Нәр сә гә өмет лә нә сең син? 20 Син сөй лә гән нәр бө те не се буш сүз дер, су гыш өчен 
бит хәр би ос та лык һәм көч ки рәк. Син ми ңа кар шы баш кү тәр дең – хә зер кем гә 
өмет лә неп то ра сың? 21 Син Ми сыр га, шул чат на ган ка мыш та як ка та ян мак чы бу-
ла сың, ә бит ул үзе нә та ян ган ке ше нең ку лын җә рә хәт ләп ти шеп ке рә чәк! Ми сыр 
пат ша сы фир га вен үзен нән яр дәм өмет ит кән һәр кем өчен шун дый.

22 Бәл ки, сез ми ңа: „Раб бы Ал ла быз яр дә ме нә ыша на быз“, – дип әй тер сез. Әм-
ма кал ку лык лар да Ал ла гыз га гый ба дәт кы лу урын на рын һәм Аның мәз бәх лә рен 
Хи зә кыйя юк ит те тү гел ме?! Яһү дә бе лән Иеру са лим хал кы на ул: „Ба ры тик Ие ру-
са лим дә ге шу шы мәз бәх кар шын да гы на сәҗ дә кы лы гыз!“ – дип әйт те тү гел ме?!»
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23 Әй дә, ми нем ху җам Аш шур пат ша сы бе лән кул су гып ки ле ше гез әле. Ул: «Ике 
мең баш атым ны би рәм, тик җай дак лар та ба алыр сың ми кән?!» – дип әй тә. 24 Ми-
сыр ның су гыш ар ба ла ры вә җай дак ла ры на өмет лән сәң дә, ху җам хез мә тен дә ге 
иң кеч ке нә җи тәк че гә ни чек кар шы то ра алыр сың икән?! 25 Әл лә мин бу урын ны 
Раб бы их ты я рын нан баш ка тар-мар итә дип уй лый сың мы?! Раб бы Үзе ми ңа: «Ул 
җир гә һө җүм ит һәм аны вәй ран кыл*», – ди де.

26 Хил кыйя уг лы Элья кыйм, Шеб на һәм Йо ах:
– Без кол ла рың бе лән сара мей те лен дә сөй ләш, без аны аң лый быз. Ка ла ди ва-

рын да ба сып тор ган ха лык ал дын да без нең бе лән яһүд чә сөй ләш мә, – ди де ләр 
баш ки ңәш че гә.

27 Әм ма баш ки ңәш че алар га:
– Ху җам ми не бу сүз ләр не сез нең ху җа га һәм сез гә әй тер өчен ге нә җи бәр гән ди-

сез ме әл лә?! Юк, ди вар өс тен дә ба сып тор ган, сез нең бе лән бер гә үз ти зә ген ашап, 
үз си де ген эчәр гә мәҗ бүр бу ла чак ке ше ләр гә әй тер өчен дә җи бәр де ул ми не, – ди де.

28 Шун нан соң баш ки ңәш че уры нын нан тор ды да сяһүд те лен дә бо лай дип кыч-
кыр ды:

– Олуг пат ша ның – Аш шур пат ша сы ның сүз лә рен тың ла гыз! 29 Ул бо лай ди: 
«Хи зә кыйя сез не са таш тыр ма сын, ул сез не ми нем кул дан кот ка ра ал ма я чак! 
30 Хи зә кыйя сез не: „Раб бы һич шик сез кот ка ра чак без не, бу ка ла Аш шур пат ша сы 
ку лы на би рел мә я чәк“, – дип өмет лән дер мә сен». 31 Хи зә кый я не тың ла ма гыз, чөн-
ки Аш шур пат ша сы бо лай ди: «Ми нем бе лән со лых тө зе гез, ми нем як ка чы гы гыз; 
шул ча гын да һәр кем үз йө зем ку а гы ның, үз ин җир ага чы ның җи ме шен ашар, үз 
кое сы ның су ын эчәр. 32 Соң ра мин, ки леп, сез не үзе гез не ке ке бек үк җир гә, аш лык 
вә шә раб ка, ик мәк вә йө зем бак ча ла ры на, зәй түн ма е на вә бал га бай бул ган җир гә 
алып ки тәр мен, һәм сез үл мәс сез, шун да го мер итәр сез. Хи зә кыйя сү зе нә ко лак 
сал ма гыз, „Раб бы без не кот ка ра чак“, – дип, сез не са таш тыр ма сын ул. 33 Бү тән ха-
лык лар ның илаһ ла рын нан бе рәр се Аш шур пат ша сы ку лын нан үз җи рен кот ка рып 
ка ла ал ды мы?! 34 Ха мат бе лән Ар пад илаһ ла ры кай да?! Се фар ва им, Һе на һәм Ив ва 
илаһ ла ры кай да?! Са ма ре я не ми нем кул дан кот ка рып ка ла ал ды мы алар?! 35 Бу 
җир ләр нең илаһ ла рын нан кай сы сы ми нем кул дан үз җи рен кот ка рып ка ла ал ды?! 
Шу лай бул гач, ни чек итеп Раб бы Ие ру са лим не ми нем кул дан кот ка рыр икән?!»

36 Лә кин ха лык дәш мә де, бер ни чек тә җа вап кай тар ма ды, чөн ки пат ша алар га: 
«Җа вап бир мә гез», – дип бо ер ган иде. 37 Шун нан соң са рай баш лы гы Хил кыйя уг лы 
Элья кыйм, кә тип Шеб на һәм Асаф ның уг лы елъ яз ма чы Йо ах, ки ем нә рен ер тып, 
Хи зә кыйя яны на кайт ты лар һәм баш ки ңәш че нең сү зен җит кер де ләр.

ХизәкыйянеңИшагыйядәнкиңәшсоравы

19 1 Мо ны ишет кәч, Хи зә кыйя пат ша, үзе нең ки ем нә рен ер тып һәм ту пас ту-
кы ма га тө ре неп, Раб бы йор ты на кит те, 2 ә са рай баш лы гы Элья кыйм ны, 

кә тип Шеб на ны һәм өл кән ру ха ни лар ны (алар ба ры сы да ту пас ту кы ма га тө рен гән 
иде) Амотс уг лы Иша гыйя пәй гам бәр яны на җи бәр де. 3 Алар, ки леп:

* 18:25 Вәйранкылу– җи ме рү, ва ту; юк итү. 
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– Хи зә кыйя ме нә нәр сә әй тә: «Бү ген ге көн – кай гы вә җә за, хур лык кө не дер, 
әй тер сең ба ла ның ту ар ва кы ты җит кән, ә аны ту ды рыр га көч кал ма ган. 4 Ху җа бу-
ла рак, Аш шур пат ша сы үзе нең баш ки ңәш че сен те ре Зат бул ган Ал ла һы ны хур лар га 
җи бәр гән. Бәл ки, Раб бы Ал лаң, аны ише теп, шул сүз лә ре өчен җә за сын би рер, әгәр 
син әле гә чә исән кал ган нар өчен до га да тор саң», – ди де ләр.

5 Хи зә кыйя пат ша дан кил гән хез мәт че ләр гә 6 Иша гыйя бо лай ди де:
– Ху җа гыз га Раб бы әй т кән нәр не тап шы ры гыз: «Аш шур пат ша сы ның хез мәт-

че лә ре Ми не хур ла ган һәм син ишет кән шул сүз ләр дән ку рык ма. 7 Ме нә, Аш шур 
пат ша сы на Мин шун дый рух иң де рә чәк мен, ул, бер хә бәр ише тү гә, үз җи ре нә 
кай тып ки тә чәк, һәм Мин аны шун да кы лыч тан уз ды ра чак мын».

8 Аш шур пат ша сы Ла хиш ка ла сын кал ды рып кит кән не ишет кән нән соң, баш 
ки ңәш че аның яны на әй лә неп кайт ты һәм пат ша ның Либ на га һө җүм итү ен бел де.

9 Аш шур пат ша сы, Хә бәш стан пат ша сы Тир һа ка ның үзе нә кар шы су гыш ка чы-
гу ын ишет кәч, Хи зә кыйя гә ка бат ил че ләр җи бәр де һәм алар га:

10 – Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя гә әй те гез: «Өмет лә неп тор ган Ал лаң, Аш шур 
пат ша сы Ие ру са лим не яу лап ала ал мас, дип си не ал да ма сын. 11 Аш шур пат ша ла-
ры ның бар лык ил ләр не нәр сә эш ләт кә нен ишет тең бит син: ул ил ләр не алар ту-
лы сын ча юк ит те; бер син ге нә ко ты лып ка лыр мын дип уй лый сың мы?! 12 Ми нем 
ата-бабаларым тар-мар ит кән ха лык лар ның илаһ ла ры алар ны кот кар ды мы соң?! 
Гө зән бе лән Ха ран ны, Ре сеф не, Те лас сар да гы Эден хал кын кот ка рып ка ла ал ды-
мы?! 13 Ха мат бе лән Ар пад пат ша ла ры, Се фар ва им ка ла сы ның, Һе на вә Ив ва ның 
пат ша ла ры кай да хә зер?!» – дип әй тер гә бо ер ды.

ХизәкыйянеңРаббыгаялваруы
14 Ил че ләр ку лын нан хат ны алып укы гач, Хи зә кыйя Раб бы йор ты на юнәл де һәм 

хат ны Раб бы кар шын да җә еп сал ды. 15 Ул Раб бы га до га кыл ды:
– И-и Раб бы, ске ру бим нәр өс тен дә уты ру чы Ис ра ил Ал ла сы! Син ге нә җир дә ге 

бар лык пат ша лык лар ның бер дән бер Ал ла сы! Син күк не вә җир не бар кыл дың. 
16 И-и Раб бым, ко ла гың ны са лып тың ла! Раб бым, күз лә рең не ач вә күр! Те ре Зат 
бул ган Ал ла һы ны хур лау чы Сан хе риб нең сүз лә рен ишет! 17 И-и Раб бым, Аш шур 
пат ша ла ры ның бар лык ха лык лар ны вә алар ның ил лә рен ха рап итүе 18 һәм илаһ-
ла рын ут ка ыр гы туы хак тыр. Лә кин бит алар илаһ лар тү гел, ә бәл ки ке ше ку лы 
яса ган агач вә таш нәр сә ләр иде, шу ңа кү рә алар ны юк ит те ләр дә. 19 Хә зер исә, 
Раб бы Ал ла быз, без не аның ку лын нан кот ка ра күр; шул ча гын да җир дә ге бар лык 
пат ша лык лар Раб бы ның гы на Ал ла һы икә нен бе лер ләр.

Санхерибнеңҗиңелүе
20 Амотс уг лы Иша гыйя шун нан соң Хи зә кыйя гә мон дый хә бәр җи бә рер гә 

куш ты:
– Раб бы – Ис ра ил Ал ла сы – бо лай ди: Аш шур пат ша сы Сан хе риб ту рын да гы 

до гаң ны Мин ишет тем. 21 Аның ту рын да Мин, Раб бы, әй т кән сүз ләр мон дый дыр:
«Гыйф фәт ле Сион-кыз си не ким се теп кө лә,
Иерусалим-кыз ар тың нан баш чай кап ка ла.
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22 Кем не хур ла дың син? Кем не яман ла дың?
Кем гә кар шы та вы шың ны кү тәр дең,
тә кәб бер лә неп кем гә кү зең не кү тә реп ка ра дың? –
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы на!

23 Син үзең нең хә бәр че лә рең аша Хуҗа-Хакимне хур ла дың
һәм: „Күп сан лы ар ба ла рым бе лән би ек тау баш ла ры на,
Ли ван ның ке ше аяк бас ма ган сырт ла ры на кү тә рел дем,
ан да гы биек-биек эр бет агач ла рын,
гү зәл ки па рис лар ны кис тем,
тау ның иң ерак поч ма гы на,
ур ман нар ның үзә ге нә ба рып җит тем;

24 чит җир не ка зып, шун нан чык кан чиш мә нең су ын эч тем;
аяк та бан на рым бе лән
бар лык Ми сыр ел га ла рын кип тер дем“, – ди дең.

25 Ишет мә дең ме ни?
Мин мо ны ин де күп тән әзер лә гән,
бо рын за ман нар да ук ал дан ни ят ләп куй ган идем,
хә зер исә тор мыш ка ашыр дым –
ны гы тыл ган ка ла лар ны си нең ку лың бе лән
хә ра бә ләр өе ме нә әй лән дер дем.

26 Ан да яшәү че ләр көч сез лә неп кал ды,
алар рис вай бу лып дер кал ты рап то ра;
алар кыр да гы үлән,
бо лын да гы яшел лек,
тү бә дә та мыр җи бәр мәс бо рын
көн чы гыш җи лен нән көй гән үсен те ке бек.

27 Уры ның нан то ра сың мы син, уты ра сың мы,
чы га сың мы, ке рә сең ме –
Мин ба ры сын бе леп то рам,
Ми ңа кар шы баш кү тә рү ең не дә
бе ләм Мин си нең.

28 Ми ңа кар шы баш кү тә рү ең,
Ми нем ко лак ка ки леп иреш кән тә кәб бер ле гең өчен
бо ры ны ңа – ыр гак,
авы зы ңа авыз лык ки де рәм Мин си нең,
кил гән юлың нан ки ре кай та рып җи бә рәм».

29 Әй Хи зә кыйя, ме нә си ңа бил ге: бы ел – ко ел ган иген нән үс кән не, ки лә се ел-
ны – үзеннән-үзе ти шел гән не ашар сыз, өчен че ел ны исә үзе гез чә чәр сез, урыр сыз, 
йө зем бак ча ла ры утыр тыр сыз, алар ның җи меш лә рен ашар сыз. 30 Яһү дә хал кы ның 
ко ты лып кал га ны, янә дән та мыр җи бә реп, җи меш би рер. 31 Чөн ки исән кал ган нар 
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Ие ру са лим нән чы гар, ко ты лып кал ган нар Си он та вын нан тө шәр. Бо лар ның һәм-
мә сен Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның көч ле яра туы тор мыш ка ашы рыр.

32 Шу ңа кү рә Аш шур пат ша сы ту рын да Раб бы бо лай ди:
«Ул мон да кер мә я чәк, бу ка ла га үзе нең ук ла рын очыр ма я чак,
кал ка ны бе лән якын кил мә я чәк,
һө җүм итәр өчен, ка ла ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәрт мә я чәк.

33 Кил гән юлын нан ки ре кай тып ки тә чәк ул,
бу ка ла га кер мә я чәк, – ди Раббы. –

34 Мин бу ка ла ны Үзем вә ко лым Да выт ха кы на
кот ка рып һәм сак лап ка ла чак мын».

35 Шул төн не Раб бы фә реш тә се, ки леп, Аш шур гас кә ре тук та ган урын да йөз 
сик сән биш мең ке ше не һә лак ит те. Ир тә ге сен уян са лар – бө тен әйләнә-тирә мә ет 
бе лән тул ган. 36 Шун нан соң Аш шур пат ша сы Сан хе риб, тук та ган уры нын нан куз-
га лып, үзе яшә гән Ни не вә гә кай тып кит те. 37 Көн нәр дән бер көн не, үзе нең ила һы 
Нис рох йор тын да гый ба дәт кыл ган чак та, угыл ла ры Ад рам мә лик бе лән Са ри сир 
аны кы лыч бе лән ча бып үтер де ләр дә Ара рат җи ре нә кач ты лар. Аның уры ны на 
пат ша бу лып уг лы Эсар-Хаддон кил де.

Хизәкыйянеңавырыпкитүеһәмсихәтләнүе

20 1 Хи зә кыйя нең, бик ка ты авы рып, үлем тү шә ген дә ят кан ча гы иде. Аның 
яны на Амотс уг лы Иша гыйя пәй гам бәр ки леп әйт те:

– Раб бы бо лай ди: «Эш лә рең не тәр тип кә ки тер, чөн ки әҗә лең якын, син ин де 
те рел мә я чәк сең».

2 Шун да Хи зә кыйя йө зе бе лән ди вар га та ба бо рыл ды да Раб бы га ял ва рыр га то-
тын ды:

3 – Йа Раб бым, Си нең кү зе ңә ятыш лы га мәл ләр кы лып, туг ры лык бе лән, чын 
йө рәк тән Си нең юл дан йөр гә нем не исе ңә тө шер сәң иде.

Шу лар ны әй теп, Хи зә кыйя әче күз яшь лә ре бе лән елый баш ла ды.
4 Бу ва кыт та Иша гыйя эч ке ише гал дын нан чы гып өл гер мә гән иде әле, шун да 

аңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
5 – Ки ре әй лә неп кер дә Ми нем хал кым ның ха ки ме Хи зә кыйя гә әйт, атаң Да-

выт ның Раб бы Ал ла сы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин си нең до гаң ны ишет тем, күз 
яшь лә рең не күр дем – ин де те рел тер мен Мин си не, бер се көн гә Раб бы йор ты на 
ба рыр сың; 6 Мин си ңа ун биш ел го мер өс тим. Аш шур пат ша сы ку лын нан си не дә, 
бу ка ла ны да кот ка рыр мын, бу ка ла ны Мин Үзем вә ко лым Да выт ха кы на як лап 
ка лыр мын».

7 Шун нан соң Иша гыйя:
– Ин җир ка гы ки тер сен нәр, – ди де.
Хи зә кыйя нең җә рә хә те нә ин җир ка гы яп ты лар, шун нан Хи зә кыйя си хәт лә нә 

баш ла ды.
8 Хи зә кыйя Иша гый я дән:
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– Раб бы ның ми не са вык ты ра сы на һәм бер се көн гә Раб бы йор ты на ба ра сы ма 
иша рә итү че бил ге нин ди? – дип со ра ды.

9 Иша гыйя аңа бо лай дип җа вап ла ды:
– Вә гъ дә се нең үтә лү е нә иша рә итеп, Раб бы дан си ңа мон дый бил ге: әйт әле, кү-

лә гә ун бас кыч ка ал га рак үт сен ме, әл лә ун бас кыч ка ки ре гә чи ген сен ме?
10 – Кү лә гә нең ун бас кыч ка ал га ки түе га дә ти хәл дер, – ди де аңа Хи зә кыйя, – 

юк, ун бас кыч ка ки ре кит сен әле.
11 Иша гыйя пәй гам бәр Раб бы га мө рә җә гать ит те, һәм Әхәз бас кы чы буй лап тү-

бән тө шеп бар ган кү лә гә не Раб бы ун бас кыч ка ки ре гә кү че реп куй ды.

Бабилдәнкилгәнилчеләр.Ишагыйянеңпәйгамбәрлексүзе
12 Шул көн нәр дә Ба бил пат ша сы – Ба ла дан ның уг лы Меродах-Баладан – Хи-

зә кыйя нең авы рып ят ка нын ише теп, аңа хат вә бү ләк ләр җи бәр де. 13 Хи зә кыйя 
ил че ләр не кар шы ал ды, алар га хә зи нә сак ла гыч ла рын, кө меш вә ал ты нын, хуш 
ис ле су ма ла вә кыйм мәт ле май ла рын, ко рал сак лан ган йор тын вә сак лау урын-
на рын да гы бар лык бай лы гын күр сәт те; үз са ра ен да һәм дәү лә тен дә ку нак лар га 
күр сәт мә гән бер нәр сә дә кал ма ды.

14 Иша гыйя пәй гам бәр, Хи зә кыйя пат ша га ки леп:
– Бу ке ше ләр ни ләр сөй лә де? Алар ка ян кил гән нәр? – дип со ра ды.
Хи зә кыйя:
– Алар ерак җир дән, Ба бил дән кил гән нәр, – дип җа вап бир де.
15 Иша гыйя:
– Си нең са ра ең да ни ләр күр де алар? – дип со ра ды.
Хи зә кыйя:
– Са ра ем да бул ган бар нәр сә не күр де ләр; сак лау урын на рым да алар га күр сәт-

мә гән бер ни кал ма ды, – дип җа вап ла ды.
16 Шун да Иша гыйя Хи зә кыйя гә бо лай ди де:
– Раб бы ның сү зен тың ла: 17 «Ме нә, шун дый көн нәр ки лер: си нең са ра ең да бул-

ган бар нәр сә не, шу шы көн гә ка дәр ата-бабаларың җый ган бар бай лык ны Ба бил гә 
алып ки тәр ләр, бер ни дә кал мас, – ди Раб бы. – 18 Си нең нә сел дә ге угыл лар ның да 
кай бер лә рен алып ки тәр ләр, алар Ба бил пат ша сы са ра ен да хә рәм ага ла ры бу лып 
хез мәт итәр ләр».

19 Хи зә кыйя исә Иша гый я гә:
– Си нең аша Раб бы тап шыр ган сүз ләр әй бәт, – ди де, чөн ки кү ңе лен нән ул: «Ми-

нем го мер дә тынычлык-иминлек хө кем сө рә чәк икән әле», – дип уй ла ды.
20 Хи зә кыйя пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул күр сәт кән бө тен 

ба тыр лык лар, шу лай ук аның буа тө зүе, су үт кәр геч ясап, шә һәр гә су уз ды руы ха-
кын да Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 21 Хи зә кыйя дөнья куй гач, 
аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Ме наш ше кил де.

ЯһүдәпатшасыМенашше

21 1 Тә хет кә утыр ган да, Ме наш ше га ун и ке яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ил ле биш 
ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Хеп си баһ исем ле иде. 2 Менаш ше, 
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ис ра и ли ләр нең күз ал дын нан Раб бы сө реп җи бәр гән ха лык лар ның әшә ке га дәт лә-
ре нә ия реп, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 3 Ата сы Хи зә кыйя 
җи мерт тер гән кал ку урын нар ны ка бат тө зет те, Ис ра ил пат ша сы Ахаб сы ман, Ба-
гал га ба гыш лап мәз бәх ләр куй дыр ды, али һә Аши рә хөр мә те нә ба га на ясат ты, бө-
тен күк җи сем нә ре нә сәҗ дә кы лып, алар га та бы на тор ган бул ды. 4 Ул хәт та Раб бы 
йор тын да да мәз бәх ләр тө зет те, гәр чә Раб бы әле ге йорт ту рын да «Ми нем исе мем 
Ие ру са лим дә сак ла ныр» дип әй т сә дә. 5 Ме наш ше шу лай ук Раб бы йор ты ның һәр 
ике ише гал дын да бө тен күк җи сем нә ре нә ба гыш лап мәз бәх ләр сал дыр ды, 6 үзе нең 
уг лын ут аша уз ды рып кор бан ит те, ба гу чы лык, кү рә зә че лек бе лән шө гыль лән де, 
әр вах ча кы ру чы лар һәм тыл сым чы лар га мө рә җә гать ит те; Раб бы ның ачу ын чы га-
рып, Аның кү зе нә ятыш сыз кү рен гән бай так явыз лык лар кыл ды. 7 Ме наш ше үзе 
яса ган Аши рә сы нын Из ге йорт ка кер теп ур наш тыр ды. Лә кин әле ге йорт ха кын да 
Да выт ка һәм аның уг лы Сө ләй ман га Раб бы бо лай дип әй т кән иде: «Шу шы йорт та 
һәм бар ча Ис ра ил ыруг ла ры ара сын нан Үзем сай лап ал ган Ие ру са лим дә Ми нем 
исе мем мәң ге гә сак ла ныр. 8 Әгәр Ис ра ил хал кы Мин бо ер ган ны һәм ко лым Му са 
әмер ит кән бө тен Ка нун ны үтәр гә ты рыш са, ата-бабаларына Мин бир гән җир дән 
алар га ки тәр гә юл куй мам». 9 Әм ма ха лык әле ге сүз ләр гә ко лак сал ма ды; Ме наш-
ше алар ны шул дә рә җә дә юл дан яз дыр ды ки, кыл ган га мәл лә ре бе лән алар ис ра-
и ли ләр нең күз ал дын нан Раб бы юк ит кән ха лык лар дан да уз ды рып җи бәр де ләр.

10 Шун нан соң Раб бы Үзе нең кол ла ры – пәй гам бәр ләр аша бо лай ди де:
11 – Яһү дә пат ша сы Ме наш ше, үзе нә ка дәр бул ган амо ри ләр дән дә уз ды рып, 

бай так чир ка ныч га мәл ләр кыл ды, үзе нең сын на ры бе лән Яһү дә не гө наһ юлы на 
этәр де. 12 Әнә шу ның өчен, – ди Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы, – Иеру са лим бе лән 
Яһү дә җи рен Мин шун дый ка за га са лыр мын ки, бу ту ры да ишет кән ке ше ләр нең 
ко лак ла ры зең ләп то рыр; 13 Са ма ре я гә һәм Ахаб йор ты на ни кыл ган бул сам, Ие-
ру са лим гә дә Мин үл чәү ба вын су зар мын һәм ас ма ны асар мын, ка сә дән пыч рак-
ны сөр теп алып әй лән де реп кап ла ган дай, Ие ру са лим не Мин сы пы рып атар мын; 
14 би лә мәм дә кал ган нар дан йөз чө е реп, алар ны дош ман ку лы на тап шы рыр мын, 
һәм дош ман на ры алар ны та лар, та быш итәр; 15 чөн ки алар, Ми нем кү зе мә ятыш-
сыз кү рен гән га мәл ләр кы лып, ата-бабалары Ми сыр дан чык кан нан бир ле бү ген ге 
көн гә чә ачу ым ны китерәләр.

16 Яһү дә хал кын гө наһ юлы на этә реп, алар ны Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән 
га мәл ләр кы лыр га мәҗ бүр итеп ке нә кал мый ча, Ме наш ше, өс тә ве нә бер га еп сез 
бән дә ләр нең җа нын кы еп, Ие ру са лим не кан га ба тыр ды.

17 Ме наш ше пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен 
эш ләр, ул кыл ган гө наһ лар Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 
18 Ме наш ше, дөнья ку еп, үз са ра ен да гы Уз за бак ча сын да дә фен кы лын ды. Аның 
уры ны на пат ша бу лып уг лы Амон кил де.

ЯһүдәпатшасыАмон
19 Тә хет кә утыр ган да, Амон га егер ме ике яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ике ел дә-

ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Мәшуллемет – ят ба лы Ха рус кы зы иде. 20 Ата сы 
Ме наш ше ны ка бат лап, Амон Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр эш лә де; 21 ата-
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сы йөр гән юл лар дан йөр де, ата сы та бын ган сын нар га та бын ды, алар га сәҗ дә кыл ды. 
22 Ул, Раб бы юлын нан тай пы лып, ата-бабаларының Раб бы Ал ла сын нан йөз чө ер де.

23 Бер көн Амон хез мәт че лә ре, аңа кар шы фет нә оеш ты рып, аны үз өен дә үте реп 
чык ты лар. 24 Лә кин ил хал кы, Амон пат ша га кар шы фет нә оеш тыр ган бән дә ләр нең 
һәм мә сен кы рып бе те реп, Амон уры ны на пат ша итеп аның уг лы Йо ши я не куй ды.

25 Амон пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган эш ләр Яһү дә 
пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 26 Аны Уз за бак ча сын да үз төр бә сен дә 
дә фен кыл ды лар. Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Йо шия кил де.

ЯһүдәпатшасыЙошия

22 1 Тә хет кә утыр ган да, Йо ши я гә си гез яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул утыз бер 
ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Еди дә – бос кат лы Адая кы зы иде. 

2 Йо шия, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кы лып, уңга-сулга тай пыл-
мый ча һәр чак ба ба сы Да выт юлын нан йөр де.

Канункитабытабылу
3 Пат ша лык итү е нең ун си ге зен че елын да Йо шия пат ша үзе нең кәтибен – Ме шул-

лам нан ту ган Аса лья ның уг лы Ша пан ны – Раб бы йор ты на йо мыш бе лән җи бәр де.
4 – Баш ру ха ни Хил кыйя яны на ба рып, шу ны әйт, – ди де ул. – Раб бы йор ты на 

ки лү че ха лык тан җы ел ган кө меш не, бу са га тө бен дә сак та то ру чы лар дан алып, са-
нап куй сын һәм 5 Раб бы йор тын да тө зү эш лә ре бе лән җи тәк че лек итү че ләр ку лы на 
тап шыр сын. Алар исә аны Раб бы йор тын төзәтү-яңарту бе лән шө гыль лә нү че эш че-
ләр гә, 6 бал та ос та ла ры на, тө зү че ләр гә, таш чы лар га тү лә сен, йорт ны тө зек лән де рү 
өчен агач һәм эш кәр тел гән таш алу га тот сын. 7 Алар га бир гән кө меш нең ни-нәрсәгә 
тот кан на рын тик шер мәс кә дә мөм кин, чөн ки алар на мус бе лән эш итә.

8 Баш ру ха ни Хил кыйя:
– Раб бы йор тын да мин Ка нун ки та бы на тап бул дым, – дип, та был дык ки тап ны 

кә тип Ша пан га бир де. Ул аны укы ды.
9 Шун нан соң Ша пан, җа вап бе лән пат ша хо зу ры на әй лә неп ки леп:
– Си нең хез мәт че лә рең Раб бы йор тын да бул ган кө меш нең ба ры сын да тө зек лән-

де рү эш лә ре бе лән җи тәк че лек итү че ләр гә тап шыр ды лар, – ди де.
10 Ан на ры кә тип Ша пан:
– Ру ха ни Хил кыйя ми ңа бер ки тап бир де, – дип, аны пат ша га укып күр сәт те.
11 Ка нун ки та бын да языл ган сүз ләр не ише тү гә, пат ша, өс тен дә ге ки ем нә рен 

ер тып, 12 ру ха ни Хил кый я гә, Ша пан уг лы Ахи кам га, Ми кәя уг лы Ах бор га, кә тип 
Ша пан га һәм пат ша хез мәт че се Аса я гә:

13 – Ба ры гыз, ми нем хак ка, ха лык ха кы на, бө тен Яһү дә ха кы на әле ге та был-
дык ки тап та языл ган сүз ләр ту рын да Раб бы дан со рап бе ле ше гез; Раб бы ның без гә 
ка бын ган ачуы зур дыр, чөн ки ата-бабаларыбыз әле ге ки тап та гы сүз ләр гә ко лак 
сал ма ды лар – без гә тө бәп языл ган нар бу ен ча га мәл кыл ма ды лар, – дип бо ер ды.

14 Шун нан соң ру ха ни Хил кыйя, Ахи кам, Ах бор, Ша пан һәм Асая, Ие ру са лим нең 
икен че тө бә ге нә ба рып, кием-салымнарны карап-барлап то ру чы Хар хас тан ту ган 
Тикъ ва уг лы Шал лум ның ха ты ны – пәй гам бәр Хул да бе лән ки ңәш те ләр.
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15 Хул да алар га:
– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы ме нә нәр сә ди! Сез не ми нем ян га җи бәр гән ке ше гә, 

16 Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Шу шы урын га һәм шу шын да яшәү че ләр гә Мин 
бәла-каза җи бә рер мен – һәм мә се дә Яһү дә пат ша сы Йо шия укы ган ки тап та языл ган-
ча бу лыр. 17 Мин нән йөз чө е реп, чит илаһ лар га ба гыш лап кор бан ки тер гән, кыл ган 
бө тен га мәл лә ре бе лән яр су ым ны куз гат кан өчен, бу урын га Ми нем ачу ым чык ты, 
һәм ул ба сы лыр лык тү гел». 18 Сез не Раб бы дан сорашып-белешер өчен җи бәр гән 
Яһү дә пат ша сы на әй те гез: «Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы син ишет кән сүз ләр ха кын да 
бо лай ди: 19 „Шу шы урын ко тыч кыч афәт кә ду чар бу лыр һәм шу шын да яшәү че ләр гә 
ләгънәт-каргыш тө шәр ди гән сүз лә рем не ишет кән нән соң, син, йө рә гең йом шап, 
Раб бы ал дын да тү бән че лек күр сәт кән өчен, өс тең дә ге ки ем нә рең не ер тып, Ми нем 
кар шы да күз яшь лә ре түк кән өчен, Мин си не ишет тем, – ди Раб бы. – 20 Әнә шу ның 
өчен Мин си не ата-бабаларың яны на оза тыр мын, һәм син, шу шы урын га Мин җи-
бә рә се бар лык бәла-казаларны күр ми чә, ты ныч лык та дә фен кы лы ныр сың“», – ди де.

Әле ге җа вап ны хә бәр че ләр пат ша га җит кер де ләр.

ЙошиянеңРаббыбеләнтөзегәнкилешүнеяңартуы

23 1 Шун нан пат ша, ке ше ләр җи бә реп, Яһү дә бе лән Ие ру са лим нең бө тен 
өл кән нә рен үз яны на җы еп ал ды, 2 һәм яһү ди ләр, Ие ру са лим нең бар хал-

кы, ру ха ни лар, пәй гам бәр ләр, олысы-кечесе бе лән бер гә Раб бы йор ты на юнәл-
де. Шун да ул алар га Раб бы йор тын да та был ган Ки ле шү ки та бын да гы сүз ләр нең 
бө те не сен кыч кы рып укып бир де. 3 Ба га на* янын да ба сып тор ган пат ша: «Әле ге 
ки тап та языл ган Ки ле шү нең сүз лә рен үтәр өчен, мин Раб бы юлын нан йө рер мен, 
бар йө рә гем вә җа ным бе лән Аның бо е рык ла ры на, күр сәт мә лә ре нә һәм ка гый дә-
лә ре нә буй сы ныр мын», – дип, Раб бы бе лән Ки ле шү не рас ла ды. Бар ха лык әле ге 
Ки ле шү гә ку шыл ды.

4 Шун нан соң пат ша баш ру ха ни Хил кый я гә, аңар дан тү бән рәк дә рә җә дә ге 
ру ха ни лар га һәм бу са га тө бен дә сак та то ру чы лар га Ба гал бе лән Аши рә гә, шу лай 
ук бө тен күк җи сем нә ре нә ба гыш лап эш лән гән бар әй бер ләр не Раб бы ның Из ге 
йор тын нан чы га рыр га бо ер ды. Ан на ры алар ны, Иеру са лим чи те нә алып чы гып, 
Кыд рун таш кы ны янын да кыр да ян дыр ды да кө лен Бәйт-Элгә озат ты. 5 Шун нан 
Яһү дә шә һәр лә рен дә ге һәм Ие ру са лим нең әйләнә-тирәсендәге кал ку лык лар да 
Ба гал га, ко яш ка, ай га, йол дыз лар га вә бө тен күк җи сем нә ре нә кор бан нар ки те рү 
өчен, Яһү дә пат ша ла ры сай лап куй ган ка һин нәр не ку ып та рат ты; 6 али һә Аши рә 
хөр мә те нә ку ел ган ба га на ны, Раб бы йор тын нан Иеру са лим чи те нә алып чы гып, 
Кыд рун таш кы ны бу ен да ян дыр ды да, кө лен ту зан хә ле нә ки те реп, га ди ха лык 
кү мел гән зи рат өс те нә сип те; 7 Раб бы йор ты кар шын да гы то рак лар ны – фә хеш ир-
ләр яшә гән һәм али һә Аши рә гә ба гыш лап хатын-кызлар би зәк ле ту кы ма ту кы ган 
өй ләр не дә туздырып-җимереп таш ла ды.

8 Шун нан соң Йо шия, Яһү дә шә һәр лә рен нән бө тен ру ха ни лар ны ку ып чы га рып, 
Ге ба дан алып Беер-Шебага ка дәр алар ның кор бан ки те рә тор ган кал ку лык ла рын 

* 23:3 Багана...– Ал ла һы йор тын да пат ша лар ба сып тор ган мах сус урын. 
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нә җес лә де; ул шу лай ук шә һәр кап ка сын нан сул як та гы кал ку лык ны – шә һәр 
баш лы гы Ешуа кап ка сы янын да гы кал ку урын ны җи мер де. 9 Кал ку җир ләр нең 
ру ха ни ла ры на хә зер Ие ру са лим дә ге Раб бы мәз бә хен дә хез мәт күр сә тер гә рөх сәт 
ител мә сә дә, тө че гә пе шер гән ик мәк не алар кар дәш ру ха ни лар бе лән ашый ала-
лар иде.

10 Ан на ры Йо шия, мон нан ары бе рәү дә үзе нең ул-кызларын ут аша уз ды рып 
Мо лых ка кор бан ки тер мә сен өчен, Бен-Һинном үзә нен дә ге То фет ны* нә җес лә де; 
11 Раб бы йор ты на ке рә тор ган урын нан Яһү дә пат ша ла ры ко яш ка ба гыш лап куй-
дыр ган ат сын на рын ал дыр ды; әле ге ат лар ише гал ды на, са рай ке ше лә ре нең бер се 
бул ган Нетан-Мәликнең бүл мә се яны на ку ел ган иде; шун нан соң пат ша ко яш 
ал ла сы на ба гыш лан ган ар ба лар ны да ян дыр ды. 12 Яһү дә пат ша ла ры Әхәз нең өс ке 
кат та гы бүл мә тү бә се нә ур наш тыр ган мәз бәх ләр не дә, Раб бы йор ты ның һәр ике 
ише гал дын да Ме наш ше тө зет кән мәз бәх ләр не дә җи ме реп, ва тык ла рын Кыд рун 
таш кы ны на чы га рып ыр гыт ты. 13 Си дун лы лар ның җи рән геч али һә се сАш то рет ка, 
мә а би ләр нең җи рән геч ила һы Ке мош ка, ам мо ни ләр нең җи рән геч ила һы Мил-
күм гә ба гыш лап Иеру са лим янын да гы Һә ла кәт та вын нан көнь як та раф та Ис ра ил 
пат ша сы Сө ләй ман сал дыр ган кал ку урын нар ны нә җес лә де; 14 из ге ба га на лар ны 
җи ме реп, али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар ны ча бып таш ла ды да шул 
урын га адәм сө як лә ре сип те.

15 Ис ра ил хал кын гө наһ юлы на этәр гән Не бат уг лы Яро бам Бәйт-Элдә кал ку лык та 
тө зет кән мәз бәх не җи мер де, шул урын ны, ут төр теп, көл-тузанга әй лән дер де, али һә 
Аши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на ны ян дыр ды. 16 Ан на ры Йо шия әйләнә-тирәсенә 
күз таш ла ды да, тау би тен дә ге ка бер лек ләр не кү реп, ан да гы адәм сө як лә рен алып 
ки лер гә ке ше лә рен җи бәр де һәм, мәз бәх не нә җес ләп, әле ге сө як ләр не шу ның өс-
тен дә ян дыр ды; шул рә веш ле ба ры сы да Ал ла һы ке ше се аша Раб бы ал дан әй теп 
куй ган ча ки леп чык ты.

17 Шун нан соң Йо шия:
– Мин күр гән ка бер та шы кем гә ку ел ган ул? – дип со ра ды.
Шә һәр хал кы аңа:
– Кай чан дыр Яһү дә дән кил гән Ал ла һы ке ше се нең ка бе ре бу. Бәйт-Элдәге мәз бәх 

бе лән си нең ни-нәрсәләр кы ла сың ны ул ал дан әй теп куй ган иде, – дип җа вап бир де.
18 – Ти мә гез аңа, – ди де Йо шия пат ша, – бе ре гез дә аның сө як лә ре нә ка гыл ма гыз.
Шул рә веш ле, пат ша Ал ла һы ке ше се нең сө як лә рен дә, Са ма ре я дән кил гән пәй-

гам бәр нең сө як лә рен дә үз уры нын да кал дыр ды.
19 Ис ра ил пат ша ла ры Раб бы ның ачу ын чы га рып Са ма рея шә һәр лә рен дә ге кал ку 

урын нар да тө зе гән бө тен гый ба дәт ха нә ләр не Йо шия, Бәйт-Элдәге сы ман, җи ме-
реп бе тер де. 20 Шун да гы ка һин нәр нең һәм мә сен мәз бәх ләр өс тен дә чән чеп үте реп, 
мәз бәх ләр өс тен дә ке ше сө як лә рен ян дыр ган нан соң, Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты 
21 һәм бар ха лык ка:

– Ки ле шү ки та бын да языл ган ча, Раб бы Ал ла гыз хөр мә те нә сКо ты лу бәй рә ме 
үт кә ре гез, – дип бо ер ды.

* 23:10 Тофет– яһүд чә «ян ды ру уры ны» мәгъ нә сен дә. 



571

IV Пат ша лар 23

22 Ис ра ил дә хө кем че ләр ида рә ит кән көн нәр дә дә, Ис ра ил вә Яһү дә пат ша ла ры 
за ма нын да да Ко ты лу бәй рә мен шу лай зур дан уз дыр ган на ры юк иде әле. 23 Раб-
бы га ба гыш лан ган әле ге Ко ты лу бәй рә ме Ие ру са лим дә Йо шия пат ша лы гы ның 
ун си ге зен че елын да үт кә рел де.

24 Раб бы йор тын да ру ха ни Хил кыйя тап кан ки тап та гы Ка нун та ләп лә рен үтәр 
өчен, Йо шия пат ша әр вах лар ча кы ру чы адәм нәр не, тыл сым чы лар ны, шу лай ук 
йорт сын на рын, пот лар ны, Яһү дә һәм Иеру са лим җи рен дә та был ган бө тен җи-
рән геч әй бер ләр не юк ка чы гар ды. 25 Йо ши я гә ка дәр шу лай Му са ка ну нын үтә гән, 
бө тен йө рә ге вә кү ңе ле, бө тен бар лы гы бе лән Раб бы га ита гать ит кән пат ша ның әле 
кү рел гә не юк иде, аңар дан соң да аның ке бек пат ша бул мый.

26 Әм ма Раб бы ның Ме наш ше кыл ган хи лаф эш ләр гә бик нык ачуы чык кан иде, 
шу ңа кү рә Аның Яһү дә гә бул ган ачуы ба сыл ма ды, 27 һәм Раб бы бо лай ди де:

– Ис ра ил не Үзем нән чит кә как кан ке бек, Яһү дә не дә, Үзем сай лап ал ган шу-
шы Иеру са лим ка ла сын да, «Ми нем исе мем шу шын да сак ла ныр» ди гән йорт ны 
да чит кә ка гам.

28 Йо шия пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш-
ләр Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

29 Йо шия ида рә ит кән көн нәр дә, Ми сыр пат ша сы – фир га вен Не хо – Аш шур 
пат ша сы на яр дәм гә дип, Фырат ел га сы та ра фы на куз га ла. Йо шия пат ша Не хо га 
кар шы кү тә ре лә, һәм Не хо, Йо шия бе лән Ме гид до да оч ра шып, аның җа нын кыя. 
30 Йо шия хез мәт че лә ре пат ша ның җә сә ден*, ар ба га са лып, Ме гид до дан Ие ру са-
лим гә алып кай та лар һәм үз төр бә сен дә дә фен кы ла лар. Шун нан ил нең хал кы, 
Йо шия уг лы Яһү ә хәз нең ба шы на смай сөр теп, аны ата сы уры ны на пат ша итеп куя.

ЯһүдәпатшасыЯһүәхәз
31 Тә хет кә утыр ган да, Яһү ә хәз гә егер ме өч яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул өч ай 

дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Ха му тал – либ на лы Ире мия кы зы иде. 32 Ул, 
үзе нең ата-бабалары ке бек үк, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 
33 Яһү ә хәз Ие ру са лим дә пат ша лык ит мә сен өчен, фир га вен Не хо, аны Ха мат җи-
рен дә ге Риб ла да әсир итеп, Яһү дә не йөз та лант кө меш вә бер та лант ал тын тү-
ләр гә мәҗ бүр ит те. 34 Шун нан фир га вен Не хо, Йо шия пат ша уры ны на аның уг лы 
Элья кыйм ны пат ша итеп ку еп, аның исе мен Яһо я кыйм га алыш тыр ды; Яһү ә хәз не 
исә Ми сыр га сөр де, һәм те ге се шун да җан тәс лим кыл ды. 35 Яһо я кыйм кө меш не 
дә, ал тын ны да фир га вен гә тү лә де; фир га вен со ра ган ны тү ләр өчен, Яһо я кыйм ил 
хал кы на са лым сал ды, һәр кем нән бай лы гы на ка рап кө меш вә ал тын җы еп, фир-
га вен Не хо га тап шыр ды.

ЯһүдәпатшасыЯһоякыйм
36 Тә хет кә утыр ган да, Яһо я кыйм га егер ме биш яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун бер ел 

дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Зе бу да – ру ма лы Пә дая кы зы иде. 37 Яһо я кыйм, 
үзе нең ата-бабалары ке бек үк, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды.

* 23:30 Җәсәд– гәү дә. 
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24 1 Яһо я кыйм пат ша лык ит кән көн нәр дә, Яһү дә җи ре нә Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес-
сар ки леп, Яһо я кыйм өч ел дә ва мын да аның кул ас тын да бул ды, әм ма со ңын нан 

ул аңа кар шы баш кү тәр де. 2 Раб бы, Үзе нең кол ла ры – пәй гам бәр ләр аша игъ лан итеп 
куй ган ча, Яһү дә не юк итәр өчен, Яһо я кыйм га кар шы кил да ни, ара ми, мә а би вә ам мо ни 
юл ба сар ла рын җи бәр де. 3 Бу, һич шик сез, Раб бы их ты я ры бу ен ча эш лән де. Ме наш ше 
кыл ган гө наһ лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр өчен, Раб бы шул рә веш ле Яһү дә не Үзе нең 
күз ал дын нан юк итәр гә ни ят лә де. 4 Раб бы Ме наш ше ны га фу кы лыр га те лә мә де, чөн ки 
ул, бер га еп сез адәм нәр нең җан на рын кы еп, Ие ру са лим не кан га ба тыр ды.

5 Яһо я кыйм пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган бө тен эш ләр 
Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 6 Яһо я кыйм дөнья куй гач, аның 
уры ны на пат ша бу лып уг лы Яһо я хин кил де.

7 Ми сыр пат ша сы шун нан ары ка бат үз җи рен нән чит кә чык ма ды, чөн ки әүвә ле аңа 
ка ра ган, Ми сыр ел га сын нан алып Фырат ел га сы на ка дәр бул ган бө тен җир не Ба бил 
пат ша сы үзе нә алып бе тер гән иде.

ЯһүдәпатшасыЯһояхин
8 Тә хет кә утыр ган да, Яһо я хин га ун си гез яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул өч ай дә ва мын-

да ида рә ит те. Аның ән кә се Не хуш та – ие ру са лим ле Эл на тан кы зы иде. 9 Яһо я хин, 
үзе нең ата сы ке бек үк, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды.

10 Шул ва кыт лар да Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ның гас кәр баш лык ла ры, Иеру са-
лим ка ты на ки леп, аны ка мап ал ды. 11 Хез мәт че лә ре ка ла ны чол га ныш та тот кан чак та 
Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар Иеру са лим яны на кил гәч, 12 Яһү дә пат ша сы Яһо я хин, 
үзе нең ән кә се, хез мәт че лә ре, тү рә лә ре һәм са рай ке ше лә ре бе лән бер гә Ба бил пат ша-
сы яны на чы гып, аның ку лы на би рел де. Шу лай итеп, Ба бил пат ша сы ха ким ле ге нең 
си ге зен че елын да Яһо я хин әсир төш те.

13 Шун нан соң, Раб бы ал дан әй теп куй ган ча, Нә бу хад нес сар Раб бы йор тын да һәм 
пат ша са ра ен да бул ган бө тен хә зи нә не та лап алып кит те һәм Раб бы ның Из ге йор ты 
өчен Ис ра ил пат ша сы Сө ләй ман ясат кан бар ча ал тын са выт лар ны алып кит те*; 14 Ие ру-
са лим нең бар хал кын: бө тен тү рә лә рен һәм ба тыр гас кә ри лә рен, шу лай ук бар ча бал та 
ос та ла рын вә ти мер че лә рен – җәм гы сы ун мең ке ше не – сөр ген гә озат ты; шә һәр дә 
яр лы ха лык тан баш ка бер кем кал ма ды. 15-16 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар Яһо я хин-
ның үзен, аның ән кә сен, ха тын на рын, са рай ке ше лә рен, ил нең баш лык ла рын, шу лай 
ук җи де мең ке ше дән тор ган бө тен гас кә рен, мең һө нәр че вә ти мер че сен – су гыш ка 
ярак лы көч ле ке ше лә рен әсир тө ше реп, Ие ру са лим нән Ба бил гә озат ты. 17 Ан на ры ул, 
Яһо я хин уры ны на пат ша итеп аның аб за сы Мат та ни я не бил ге ләп, аның исе мен Сә-
ды кы йя гә алыш тыр ды.

ЯһүдәпатшасыСәдыкыйя
18 Тә хет кә утыр ган да, Сә ды кы йя гә егер ме бер яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун бер ел 

дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Ха му тал – либ на лы Ире мия кы зы иде. 19 Сәдыкы йя, 

* 24:13 ...алыпкитте...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «ва тып бе тер де» ди гән не дә аң ла тыр га 
мөм кин. 
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Яһо я кыйм ке бек үк, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 20 Иеру са лим 
ка ла сы на һәм Яһү дә җи ре нә Раб бы ның ачуы шул дә рә җә дә зур иде ки, нә ти җә дә, 
Ул алар ны Үзен нән чит кә ти бәр де.

Соң га та ба Сә ды кы йя Ба бил пат ша сы на кар шы баш кү тәр де.

Иерусалимнеңтар-марителүе

25 1 Сә ды кы йя ха ким ле ге нең ту гы зын чы елын да, унын чы ай ның унын чы кө-
нен дә Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар үзе нең бө тен гас кә ре бе лән Иеру са лим 

яны на ки леп аны ка мап ал ды һәм ка ла ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәр де. 2 Сә ды кы йя 
пат ша ха ким ле ге нең ун бе рен че елы на ка дәр шә һәр ка ма лыш та бул ды.

3 Шә һәр дә ач лык һа ман кө чәя ба рып, дүр тен че ай ның ту гы зын чы кө нен дә ха-
лык ның ри зы гы тә мам бет те. 4 Шул көн не дош ман шә һәр ди ва ры ның бер уры нын 
җи ме реп тө шер де. Гәр чә скил да ни ләр шә һәр не ка ма лыш та тот са да, төн лә Сә-
ды кы йя, үзе нең гас кә ри лә ре бе лән пат ша бак ча сы янын да гы ике ди вар ара сы на 
ку ел ган кап ка дан чы гып, Ара ба ти гез ле ге нә та ба кит те. 5 Кил да ни ләр гас кә ре 
пат ша ар тын нан эзәр лек ли чык ты һәм аны Әри хә ти гез ле ген дә ку ып җит те; 
Сә ды кы йя нең гас кә ри лә ре, пат ша ны кал ды рып, кай сы кая та ра лы шып бет те. 
6 Сә ды кый я не то тып ал ды лар да Ба бил пат ша сы яны на Риб ла га алып кил де-
ләр, шун да аңа хө кем ка ра ры чы гар ды лар. 7 Сә ды кы йя нең угыл ла рын аның күз 
ал дын да ка дап үтер де ләр; үзен исә, күз лә рен су кы рай тып, ба кыр бо гау ки ге зеп, 
Ба бил гә алып кит те ләр.

РаббыйортыныңҗимерелүеһәмИерусалимхалкыныңсөргенгәозатылуы
8 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ха ким ле ге нең ун ту гы зын чы елын да, би шен че 

ай ның җи ден че кө нен дә Ба бил пат ша сы на хез мәт итү че җан сак чы лар баш лы гы 
Нә бу за ра дан Ие ру са лим гә кил де 9 һәм Раб бы йор ты бе лән пат ша са ра ен, Ие ру са-
лим дә ге бар лык йор т лар ны – бар ча зур йор т лар ны ян ды рып бе тер де. 10 Ул җи тәк-
че лек ит кән кил да ни ләр гас кә ре Иеру са лим ти рә ли са лын ган ди вар ны җи мер де. 
11 Җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан шә һәр дә ге исән кал ган ке ше ләр не, шу лай 
ук Ба бил пат ша сы ягы на чык кан адәм нәр не вә га ди ха лык ны әсир лек кә алып 
кит те, 12 кай бер яр лы ке ше ләр не ге нә йө зем бак ча ла рын да эш ләр һәм иген игәр 
өчен кал дыр ды.

13 Кил да ни ләр, Раб бы йор тын да гы ба кыр ба га на лар ны, ас куй ма лар ны, ба кыр-
дан эш лән гән ясал ма диң гез не ватып-җимереп, ба кы рын Ба бил гә алып кит те ләр; 
14 шу лай ук ка зан нар ны, кө рәк ләр не, фил тә кыс кыч ла рын, та бак лар ны, го му мән, 
Раб бы га гый ба дәт кыл ган да кул ла ныл ган бар лык ба кыр са выт лар ны ал ды лар. 
15 Кү мер ал гыч лар ны, ка сә ләр не – саф ал тын нан һәм кө меш тән ко ел ган әй бер ләр-
не – җан сак чы лар баш лы гы ал ды. 16 Раб бы йор ты өчен Сө ләй ман пат ша ясат кан 
ике те рәк ба га на га, ясал ма диң гез гә һәм ас куй ма лар га кит кән ба кыр үл чәп бе те-
рер лек тү гел иде. 17 Һәр ба га на ның би ек ле ге – ун си гез, аның ба шын да гы ба кыр 
таҗ ның би ек ле ге өч тер сәк кә тәң гәл бу лып, таҗ ти рә ли ку ел ган чел тәр дә, анар 
җи меш е сурәтләре дә – һәм мә се ба кыр дан ко ел ган иде; чел тәр то тыл ган икен че 
ба га на нәкъ бе рен че се ке бек иде.
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18 Җан сак чы лар баш лы гы шу лай ук баш ру ха ни Се ра яһ ны, икен че дә рә җә ру ха-
ни Се фа ни я не һәм өч ишек сак чы сын да әсир ит те. 19 Әле гә чә шә һәр дә ка лу чы лар 
ара сын нан ул та гын гас кәр ба шын, пат ша ның биш ки ңәш че сен, ил нең хал кын гас-
кә ри ләр са фы на тер кә ү че баш сәр кә тип не һәм шә һәр дә кал ган ха лык тан алт мыш 
ке ше не үзе бе лән алып кит те. 20 Җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан алар ның 
ба ры сын Ба бил пат ша сы хо зу ры на Риб ла га алып кил де. 21 Ха мат җи рен дә ге әле ге 
Риб ла да Ба бил пат ша сы ош бу ке ше ләр нең җан на рын кый ды.

Шул рә веш ле, Яһү дә хал кы үз җи рен нән сө рел де.

БабилпатшасыныңЯһүдәөстеннәнидарәчебилгеләве
22 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар Яһү дә җи рен дә кал ган ха лык өс тен нән баш лык 

итеп Ша пан нан ту ган Ахи кам ның уг лы Ге да ли я не куй ды. 23 Ба бил пат ша сы ның 
Ге да ли я не баш лык итеп бил ге лә гә нен ишет кәч, Яһү дә дә ге бар ча яу баш ла ры – Не-
та ния уг лы Ис мә гыйль, Ка ре ах уг лы Йо ха нан, не то фа лы Тан ху мет уг лы Се ра яһ, 
мә га кә һи ләр ка ве мен нән бер адәм нең уг лы Яһа занья – үз лә ре нең ке ше лә рен 
ияр теп Ге да лия яны на Мис па га кил де ләр. 24 Шун да Ге да лия, алар га вә алар ның 
ке ше лә ре нә ант итеп:

– Кил да ни тү рә лә рен нән ку рык ма гыз, үз иле гез дә ка лып, Ба бил пат ша сы на 
хез мәт ите гез, шул ча гын да ба ры сы да ях шы бу лыр, – ди де.

25 Әм ма җи ден че ай га ке рү гә пат ша нә се лен нән бул ган Ис мә гыйль – Эли ша ма дан 
ту ган Не та ния уг лы – ун ке ше ияр теп ки леп, Ге да ли я нең, шу лай ук аның бе лән 
бер гә Мис па да бул ган яһү ди ләр нең һәм кил да ни ләр нең җа нын кый ды. 26 Шу шы 
хәл дән соң олысы-кечесеннән бар ха лык һәм яу баш ла ры, кил да ни ләр дән кур кып, 
Ми сыр га ка чып кит те.

Яһояхинпатшаныңазатлыккачыгуы
27 Яһү дә пат ша сы Яһо я хин әсир ле ге нең утыз җи ден че елын да Ба бил тә хе те нә 

Әвил-Меродах утыр ды һәм ха ким ле ге нең бе рен че елын да, ун и кен че ай ның егер ме 
җи ден че кө нен дә Яһү дә пат ша сы Яһо я хин ны зин дан нан азат ит те. 28 Аның бе лән 
дус та нә мө нә сә бәт тә бул ды, Ба бил гә сө рел гән баш ка пат ша лар дан аны би ег рәк 
урын га утырт ты. 29 Яһо я хин зин дан ки ем нә рен алыш тыр ды һәм го ме ре нең аза гы на 
ка дәр пат ша та бы нын нан тук лан ды; 30 шул рә веш ле, көн дә лек ри зы гын ул го мер 
бу е на да и ми рә веш тә Ба бил пат ша сын нан ка бул кы лып тор ды.
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Елъ яз ма 
(бе рен че ки тап)

Адәмнеңнәселшәҗәрәсе

1 1-3 Ата быз Адәм нең нә сел шә җә рә се*: Адәм, Шет, Энош, Кы нан, Ма һа ла лел, 
Еред, Ха нох, Мә ту ше лах, Лә мех, Нух.

Нухныңнәселшәҗәрәсе
4 Нух ның угыл ла ры: Шем, Хам, Яфет.
5 Яфетның угыл ла ры: Го мәр, Ма гог, Ма дай, Яван, Тү бәл, Ме шех һәм Ти рас. 

6 Го мәр нең угыл ла ры: Аш ке наз, Ри фат* һәм Тү гәр мә. 7 Яван ның нә сел ва рис ла ры: 
Эли ша, Тар шиш һәм кит ти ләр бе лән до да ни ләр*.

8 Хам ның угыл ла ры: Күш, Мис ра им, Пут һәм сКән ган. 9 Күш нең угыл ла ры: 
Се ба, Ха ви лә, Саб та, Раг ма һәм Саб те ха. Раг ма ның угыл ла ры: Ше ба һәм Де дан. 
10 Күш нең шу лай ук Нәм руд исем ле бер уг лы да бул ды; җир йө зен дә ул ба тыр лы гы 
бе лән дан ал ды.

11 Мис ра им – лу ди, ганәми, лә һа би, нәфтухи, 12 пат ру си, кәс лу хи (пе леш ти ләр 
шу лар дан чык кан) һәм кәф ту ри ләр нең нә сел ба шы бул ды.

13-16 Кән ган ның бе рен че уг лы Си дун бул ды, ан на ры – Хит. Шу лай ук ул явү си, 
амо ри, гир гә ши, хив ви, ар кый, си ни, әр ва ди, се ма ри һәм ха ма ти ләр нең нә сел ата-
сы бул ды.

17 Шем ның угыл ла ры: Элам, сАш шур, Әр пәх шәд, Луд, сАрам. Арам ның угыл ла-
ры*: Утс, Хул, Ге тер һәм Ме шех. 18 Әр пәх шәд тән – Ше лах, ә Ше лах тан Гый бер ту ды. 
19 Гый бер ның ике уг лы бул ды. Бер се нең исе ме Пе лег, чөн ки Пе лег яшә гән за ман да 
җир йө зе бү ле неп бет кән иде*. Пелегның кар дә ше Йок тан исем ле иде. 20 Йок тан нан 
Ал мо дад, Ше леф, Хатсармавет, Ярах, 21 Һа до рам, Узал, Дый к ла, 22 Эвал*, Аби ма-
ил, Ше ба, 23 Офир, Ха ви лә һәм Йо вав ту ды; бо лар һәм мә се Йок тан угыл ла ры дыр.

* 1:1-3 ...нәселшәҗәрәсе...– Нә сел шә җә рә сен дә, га дәт тә, ир ба ла лар гы на тел гә алы на. 
* 1:6 Рифат– кай бер бо рын гы яз ма лар да шу лай языл ган; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: 
Ди фат. («Яра ты лыш», 10:3 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 
* 1:7 Доданиләр– бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә: ро да ни ләр. 
* 1:17 Арамныңугыллары...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә әле ге гый ба рә юк. («Яра ты лыш», 10:23 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 
* 1:19 Пелег– яһүд чә «бү ле нү» мәгъ нә сен дә. 
* 1:22 Эвал– «Яра ты лыш», 10:28 дә «Обал» дип би рел гән. 
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24 Шем ның нә сел шә җә рә се: Шем, Әр пәх шәд, Ше лах, 25 Гый бер, Пе лег, Ре гу, 
26 Се руг, На хор, Те рах һәм 27 Иб рам, ягъ ни Иб ра һим.

Ибраһимгаиләсе
28 Иб ра һим ның угыл ла ры: Ис хак һәм Ис мә гыйль.
29 Алар ның нә сел шә җә рә се мон дый: Ис мә гый ль нең бе рен че уг лы – Нә ба ют, 

аның ар тын нан Кы дар, Ад бе ил, Миб сам, 30 Миш ма, Ду маһ, Мәс сә, Ха дад, Тей ма, 
31 Итур, На фиш һәм Кы ды ма дөнь я га кил де; бо лар һәм мә се Ис мә гыйль угыл ла ры дыр.

32 Иб ра һим ның Кы ту ра ат лы кә ни зә ге бу лып, аңар дан Зим ран, Йок шан, Ме дан, 
Мидь ян, Иш бак һәм Шу ах ту ды. Йок шан ның Ше ба һәм Де дан, 33 ә Мидь ян ның 
Эй фа, Эфер, Ха нох, Аби да һәм Эл да га ат лы угыл ла ры бул ды. Бо лар ба ры сы да Кы-
ту ра ның угыл-оныкларыдыр.

34 Иб ра һим ту дыр ган Ис хак ның Эсау һәм сИс ра ил ат лы угыл ла ры бар иде.

Эсауныңнәселшәҗәрәсе
35 Эсау дан Эли фаз, Ре гу ил, Игуш, Ягъ лам һәм Ко рах ту ды. 36 Эли фаз ның угыл-

ла ры: Те ман, Омар, Се фо, Гә тәм, Кы наз һәм (Тим на дан) Ама лык*. 37 Ре гу ил нең 
угыл ла ры: На хат, Зе рах, Шам ма һәм Миз за.

ЭдомҗирендәяшәгәнСәгыйрьнеңугыллары
38 Сә гыйрь нең угыл ла ры: Ло тан, Шо бал, Сиб гон, Анаһ, Ди шон, Эсер һәм Ди шан. 

39 Ло тан ның угыл ла ры: Хо ри һәм Һо мам*. Тим на – Ло тан ның кыз кар дә ше иде.
40 Шо бал ның угыл ла ры: Алян*, Ма на хат, Эвал, Ше фи* һәм Онам.
Сиб гон ның угыл ла ры: Аяһ һәм Анаһ.
41 Анаһ ның уг лы: Ди шон.
Ди шон ның угыл ла ры: Хам ран*, Эш бан, Ит ран һәм Ке ран.
42 Эсерның угыл ла ры: Бил һан, За га ван һәм Яга кан*.
Ди шан ның* угыл ла ры: Утс һәм Аран.

Эдомҗирепатшаларыһәмэдомиләрнеңыругбашлары
43 Ис ра ил пат ша ла ры ха ким ле ге нә ка дәр сЭдом җир лә рен дә хө кем сөр гән пат ша-

лар. Би гур уг лы Бе ла Эдом да пат ша бу лып тор ды. Аның баш шә һә ре Дин һа ба дип 
ата ла иде. 44 Бе ла үл гәч, Бос ра шә һә рен нән Зе рах уг лы Йо вав пат ша бул ды. 45 Йо вав 

* 1:36 ...(Тимнадан)Амалык.– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә: Тим на һәм Ама лык. Тим на – Эли-
фаз ның җа ри я се иде. («Яра ты лыш», 36:12 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 
* 1:39 Һомам– «Яра ты лыш», 36:22 дә «Һе мам» дип би рел гән. 
* 1:40 Алян– «Яра ты лыш», 36:23 тә «Ал ван» дип би рел гән. 
* 1:40 Шефи– «Яра ты лыш», 36:23 тә «Ше фу» дип би рел гән. 
* 1:41 Хамран– «Яра ты лыш», 36:26 да «Хем дан» дип би рел гән. 
* 1:42 Ягакан– «Яра ты лыш», 36:27 дә «Акан» дип би рел гән. 
* 1:42 Дишан– кай бер бо рын гы яз ма лар да шу лай языл ган; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә исә: 
Ди шон. 
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үл гәч, Те ман илен нән Ху шам пат ша бул ды. 46 Ху шам үл гәч, Бе дад уг лы Һа дад пат ша 
бул ды (сМә аб кыр ла рын да мидь я ни ләр не ул тар-мар ит те). Шә һә ре нең исе ме Авит 
иде. 47 Һа дад үл гәч, Мас ры ка дан Сам ла пат ша бул ды. 48 Сам ла үл гәч, ел га бу ен да гы 
Ре хо бот тан Ша ул пат ша бул ды. 49 Ша ул үл гәч, Ах бор уг лы Багал-Ханан пат ша бул ды. 
50 Багал-Ханан үл гәч, Һа дад пат ша бул ды. Шә һә ре нең исе ме Па гу иде. Һа дад ның 
ха ты ны – Мат ред ның кы зы, Ме-Заһабның кыз оны гы – Ме һе та бел исем ле иде.

51 Һа дад дөнья куй гач, Эдом да бер-бер арт лы Тим на, Ал ва, Ятет, 52 Оһо ли ба ма, 
Элаһ, Пи нон, 53 Кы наз, Те ман, Миб сар, 54 Мәг ди ел һәм Ирам ат лы ыруг баш лар 
ида рә ит те. Эдом ыруг баш ла ры шу шы лар дыр.

Исраилугыллары

2 1 Ис ра ил нең угыл ла ры: Ру бин, Ши мун, Ле ви, сЯһү дә, Исәс хәр, Зә бу лун, 2 Дан, 
Йо сыф, Бень я мин, Нәп та ли, Гәд һәм Ашер.

Яһүдәнеңнәселшәҗәрәсе
3 Яһү дә нең угыл ла ры Эр, Онан һәм Ше ла ат лы иде. Алар өче се кән га ни Шуа кы-

зын нан ту ды. Яһү дә нең бе рен че уг лы Эр сРаб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр 
кыл ды, шун лык тан Раб бы аның го ме рен кис те. 4 Яһү дә нең ки ле не Та мар Яһү дә дән 
Пе рес һәм Зе рах ны тап ты. Яһү дә нең җәм гы сы биш уг лы бул ды.

5 Перестан Хес рон һәм Ха мул ту ды.
6 Зе рах ның угыл ла ры Зим ри, Этан, Һе ман, Кәл көл һәм Да ра ат лы иде – ба ры сы 

би шәү дер.
7 Кәр ми нең уг лы Акәр исем ле бул ды. Әле ге Акәр, юк ите лер гә ти еш ле нәр сә ләр гә 

нә фе сен су зып, Ис ра ил не бә ла гә сал ган ке ше иде.
8 Этан нан Аза рия ту ды.
9 Хес рон нан Ярах мел, Рам һәм Кә лү бәй* дөнь я га кил де.

10 Рам нан соң нә сел җе бе нең дә ва мы: Ам ми на даб, Яһү дә угыл ла ры ның юл баш-
чы сы Нах шон, 11 Сал мон, Бо газ, 12 Обид, Ишай.

13 Ишай ның бе рен че уг лы Эли аб ат лы бу лып, икен че се – Аби на даб, өчен че-
се – Шим га, 14 дүр тен че се – Не та нел, би шен че се – Рад дай, 15 ал тын чы сы – Осем, 
җи ден че се Да выт ат лы иде. 16 Алар ның кыз ту ган на ры ның бер се – Сә рүя, бер се 
Аби гәйль исе мен йөрт те. Сә рү я нең өч уг лы ту ды: Әви шәй, Йо ав һәм Аса һел. 17 Аби-
гәйль исә Ама са ны тап ты; Ама са ның ата сы ис мә гый ли Етер иде.

18 Хес рон уг лы Кә леб нең үз ха ты ны Азу ба дан кы зы Яри гот ту ды*. Яри гот ның 
угыл ла ры: Ешер, Шо баб һәм Ар дон. 19 Азу ба дөнья куй ган нан соң, Кә леб үзе нә 
ха тын лык ка Эф ра та ны ал ды, һәм ул аңа бер угыл – Хүр не та бып бир де. 20 Хүр дән – 
Ури, ә Ури дән Бе са лел ту ды.

* 2:9 Кәлүбәй– 2:18 дә «Кә леб» дип би ре лә. 
* 2:18 ...КәлебнеңүзхатыныАзубаданкызыЯриготтуды.– Бо рын гы ла тин һәм ара мей те лен-
дә ге тәр җе мә ләр дә шу лай языл ган. 
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21 Соң рак алт мы шын уз ган Хес рон, Мә кир кы зы яны на ки леп, аңа өй лән де, һәм 
әле ге ха тын аңа бер угыл – Си гүв не та бып бир де. Әле ге Мә кир – Ги лы гад ның ата-
сы дыр. 22 Си гүв тән Яһир ту ды. Яһир ның Ги лы гад җи рен дә егер ме өч шә һә ре бар 
иде. 23 Әм ма Гәшүр бе лән Арам Яһир ның авыл ла рын, Кы нат ка ла сын һәм аның 
әйләнә-тирәсендәге алт мыш шә һәр не яу лап ал ды лар. Алар ба ры сы да Ги лы гад 
ата сы Мә кир нең нә сел ва рис ла ры иде.

24 Хес рон Кәлеб-Эфрата ка ла сын да дөнья куй ган нан соң, ха ты ны Абия бер 
угыл – Аш хур ны тап ты. Әле ге Аш хур – Ты ку а ның ата сы дыр.

25 Хесронның бе рен че ба ла сы Ярах мел нең угыл ла ры шу лар дыр: бе рен че се Рам, 
аның ар тын нан Бу на, Орен, Осем һәм Ахия. 26 Ярах мел нең Ата ра ат лы икен че ха-
ты ны да бу лып, ул – Онам ның ана сы иде.

27 Ярах мел нең баш ба ла сы Рам нан Ма гас, Ямин һәм Экыр дөнь я га кил де.
28 Онам ның исә Шам май һәм Яда ат лы угыл ла ры бул ды. Шам май дан На даб һәм 

Аби шүр дөнь я га кил де. 29 Аби шүр нең ха ты ны Аби һа ил аңа ике угыл – Ах бан һәм 
Мо лид ны та бып бир де.

30 На даб ның угыл ла ры Се лед һәм Ап па им ат лы иде ләр. Се лед ның ба ла ла ры 
бул ма ды, ул үзен нән соң угыл кал дыр мый ча үлеп кит те. 31 Аппаимнән исә Иши, 
Иши дән – Ше шан, ә Ше шан нан Ах лай дөнь я га кил де.

32 Шам май ның ир ту га ны Яда ның Етер һәм Йо на тан ат лы угыл ла ры бул ды. Етер 
нә сел кал дыр мый ча үлеп кит те. 33 Йо на тан ның исә ике уг лы – Пе лет һәм За за 
дөнь я га кил де. Бо лар ба ры сы да Ярах мел угыл ла ры дыр.

34 Ше шан ның угыл ла ры бул ма ды, аңар дан кыз лар гы на ту ды. Ше шан ның Яр ха 
исем ле ми сыр лы ко лы бар иде, 35 һәм Ше шан үзе нең кы зын шул ко лы Яр ха га ха-
тын лык ка бир де; алар ның угыл ла ры Ат тай исем ле бул ды. 36 Әле ге Ат тай дан соң 
нә сел җе бе нең дә ва мы: На тан, За бад, 37 Эф лал, Обид, 38 Еһү, Аза рия, 39 Хе лес, Эл-
га са, 40 Сис май, Шал лум, 41 Яка мия, Эли ша ма.

42 Ярах мел нең ир ту га ны Кә леб угыл ла ры: бе рен че се – Ме ша, икен че се – Ма-
ре ша. Ме ша дан – Зиф, ә Ма ре ша дан Хеб рун ту ды. 43 Хеб рун ның Ко рах, Тап пу ах, 
Рә кым һәм Ше ма ат лы угыл ла ры бул ды. 44 Ше ма дан – Ра хам, ә Ра хам нан – Йор-
ку гам дөнь я га кил де. Рә кым – Шам май ның, 45 ә Шам май – Магонның ата сы дыр. 
Әле ге Ма гон исә Бәйт-Сурның ата сы иде.

46 Кә леб нең Эй фа ат лы кә ни зә ге өч угыл – Ха ран, Мо са һәм Гә зез не тап ты. Ха-
ран нан Гә зез ту ды.

47 (Яһ дай ның Ре гем, Иотам, Ге шан, Пе лет, Эй фа һәм Ша гап ат лы угыл ла ры бул ды.)
48 Кә леб нең Мә га кәһ ат лы кә ни зә ге Ше бер һәм Тир ха на ны тап ты; 49 Мә га кәһ 

шу лай ук Ша гап бе лән Ше ва ның да ана сы иде. Ша гап тан – Мад ман на, ә Ше ва дан 
Мәк бе нә һәм Гиб га дөнь я га кил де. Кә леб нең кы зы исә Ах са исем ле бул ды. 50-51 Кә-
леб нең нә сел шә җә рә се шун дый дыр.

Эф ра та ның бе рен че уг лы Хүр нең Шо бал, Сал ма, Ха реф ат лы ба ла ла ры бул ды. 
Әле ге Шо бал – Кыръят-Ягаримнең, Сал ма – Бәйт-Лехемнең, Ха реф исә Бәйт-
Гадерның ата сы иде.
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52 Кыръят-Ягарим ата сы Шо бал ның нә сел ва рис ла ры: Һа ру һе угыл ла ры, ме ну-
хо ти ләр нең яр ты сы, 53 Кыръят-Ягаримнең ка би лә лә ре: ит ри, пу ти, шу ма ти һәм 
миш ра ги ләр; Сор га һәм Эш та ол шә һәр лә рен дә яшәү че ләр алар дан бар лык ка кил де.

54 Сал ма ның нә сел ва рис ла ры: Бәйт-Лехемдә, Не то фа да, Атрот-Бәйт-Йоавта, 
Сор га да яшәү че ләр, Ма на хат хал кы ның яр ты сы, 55 шу лай ук Яг бес тә яшәү че һәм 
скә тип эшен баш ка ру чы ка би лә ләр: тир га ти ләр, шим га ти ләр һәм сү хә ти ләр; бо-
лар ба ры сы да Ре хаб йор ты ның ата сы Хам мат тан бар лык ка кил гән кы ни ләр иде.

Давытугыллары

3 1 Да выт ның Хеб рун да ту ган угыл ла ры: бе рен че се – из ре гыл лы Ахи но гам нан 
ту ган Ам нун; икен че се – кәр мил ле Аби гәйль тап кан Да ни ил; 2 өчен че се – 

Гәшүр пат ша сы Тал май кы зы Мә га кәһ ту дыр ган Аб ша лум; дүр тен че се – Хаггиттән 
ту ган Адо ния; 3 би шен че се – Аби тал ту дыр ган Ше фа тия; ал тын чы сы – ха ты ны 
Эг ла тап кан Ит ры гам. 4 Әле ге угыл ла ры ның ал ты сы да Хеб рун да дөнь я га кил де; 
Да выт ан да җи де ел да ал ты ай дә ва мын да пат ша лык ит те; Ие ру са лим дә исә ул 
утыз өч ел бу е на пат ша бу лып тор ды. 5 Ие ру са лим дә Ам ми ел кы зы Бат ше ба дан* 
аның дүрт уг лы ту ды: Шим га*, Шо баб, На тан һәм Сө ләй ман. 6-9 Бо лар дан ка ла 
Да выт ның та гын ту гыз уг лы дөнь я га кил де: Иб хар, Эли ша ма*, Эли фе лет, Но га, 
Не пег, Япиа, Эли ша ма, Элья да һәм Эли пе лет. Алар ның Та мар исем ле се ңел лә ре 
дә бар иде. Әле ге угыл лар дан тыш Да выт ның әле кә ни зәк лә рен нән ту ган угыл-
ла ры да бул ды.

Сөләйманныңнәселшәҗәрәсе
10 Сө ләй ман ның нә сел шә җә рә се: Сө ләй ман, Ре хаб гам, Абия, Аса, Еһо ша фат, 

11 Яһо рам, Аха зея, Йо аш, 12 Ама сия, Аза рия, Иотам, 13 Әхәз, Хи зә кыйя, Ме наш ше, 
14 Амон, Йо шия.

15 Йо ши я нең угыл ла ры: бе рен че се – Йо ха нан, икен че се – Яһо я кыйм, өчен че-
се – Сә ды кы йя, дүр тен че се – Шал лум. 16 Яһо я кыйм ның угыл ла ры Якөнья* һәм 
Сә ды кы йя.

СөргендәбулганЯкөньянеңнәселшәҗәрәсе
17 Чит кә сө рел гән Якөнь я нең угыл ла ры: Ше һал ти ел, 18 Мал ки рам, Пә дая, Ше-

на сар, Яка мия, Һо ша ма һәм Нәдабья. 19 Пә дая угыл ла ры: Зе руб ба бел һәм Шим гый. 
Зе руб ба бел ның угыл ла ры: Ме шул лам һәм Ха на ния; алар ның шу лай ук Ше ло мит 
исем ле се ңел лә ре дә бул ды. 20 Бо лар дан тыш Зе руб ба бел ның та гын биш уг лы дөнь-
я га кил де: Ха шу ба, Оһел, Бә рә хия, Ха са дия һәм Юшаб-Хесед.

* 3:5 Батшеба– бо рын гы грек һәм ла тин те лен дә ге тәр җе мә ләр дә шу лай языл ган; яһүд те-
лен дә ге төп нөс хә дә: Бат шуа. 
* 3:5 Шимга– «II Пат ша лар», 5:14 тә «Шам муа» дип би рел гән. 
* 3:6-9 Элишама– «II Пат ша лар», 5:15 тә «Эли шуа» дип би рел гән. 
* 3:16 Якөнья– «IV Пат ша лар», 24:6 да «Яһо я хин» дип би рел гән. 
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21 Ха на ни я нең нә сел ва рис ла ры: Пе ла тия, Иша гыйя, Ре пая һәм аның угыл ла-
ры; Ар нан һәм аның угыл ла ры; Уба дия һәм аның угыл ла ры; Шә канья һәм аның 
угыл ла ры. 22 Шә кань я нең бер уг лы Шә мә гыйя ат лы иде. Шә мә гый я нең угыл ла ры: 
Хат туш, Игәл, Ба ри ах, Ны га рья һәм Ша фат, ба ры сы – ал тау. 23 Ны га рья нең өч уг лы 
бо лар дыр: Эли о гы най, Хиз кыйя һәм Аз ри кам. 24 Эли о гы най ның җи де уг лы бул ды: 
Һо да вия, Элья шиб, Пе лая, Ак куб, Йо ха нан, Де лая һәм Ана ни.

Яһүдәнеңбашкабалалары

4 1 Яһү дә нең Пе рес, Хес рон, Кәр ми, Хүр һәм Шо бал ат лы угыл ла ры бар иде. 
2 Шо бал уг лы Ре һа я дан Яхат ту ды; Яхат ның Аху май һәм Ла һад ат лы угыл ла ры 

бул ды – Сор га шә һә рен дә яшәү че ләр чы гыш ла ры бе лән шу лар дан дыр.
3 Этам ның угыл ла ры Из ре гыл, Иш ма һәм Ид баш ат лы бу лып, алар ның та гын 

Һас лел по ни ат лы се ңел лә ре дә бар иде.
4 Пе ну ил – Ге дор ның, Эзер исә Ху ша ның ата сы дыр. Бо лар – Эф ра та ның бе рен че 

уг лы Хүр ба ла ла ры. Әле ге Хүр – Бәйт-Лехемнең ата сы дыр.
5 Ты куа ата сы Ах шур ның Хе ла һәм На га ра ат лы ике ха ты ны бар иде. 6 На га ра 

аңа угыл ла ры – Аху зам, Хе пер, Те ме ни һәм Һа-Ахаштарине та бып бир де; бо лар 
На га ра ның ба ла ла ры дыр.

7 Хе ла дан ту ган угыл лар исә ме нә шу лар: Се рет, Со хар, Эт нан 8 һәм Көс. Көс-
нең Ануб һәм Һа-Собеба ат лы угыл ла ры бул ды. Көс шу лай ук Һа рум уг лы Ахар хел 
ка би лә лә ре нең нә сел ата сы иде.

9 Яг бес үзе нең ир ту ган на ры ара сын да иң аб руй лы сы иде. Ана сы аны бик авыр-
дан, авыр ты нып тап кан га кү рә, уг лы на Яг бес* дип исем куш кан бу ла. 10 Ош бу 
Яг бес Ис ра ил сАл ла сы на:

– Мө ба рәк фа ти ха ла рың ны күн де реп, ми нем җир лә рем не киң ит сәң иде дә, 
юл да шым бу лып, бәла-казага юлык тыр мый ча явыз лык тан сак ла саң иде! – дип 
мө рә җә гать итә, һәм Ал ла һы аңа со ра га нын би рә.

11 Шу ха ның ир ту га ны Кә лүб тән Ме хир дөнь я га кил де; Ме хир – Эш тон ның, 
12 Эш тон – Бәйт-Рапа, Па се ах һәм Те хин на ның, Те хин на исә Ир-Нахашның ата сы 
иде. Бо лар ба ры сы да – Ре кә шә һә рен дә яшәү че ләр.

13 Кы наз ның От ни ел һәм Се ра яһ ат лы угыл ла ры бар иде. От ни ел нең угыл ла ры 
исә бо лар дыр: Ха тат һәм Ме го но тай*. 14 Ме го но тай дан – Оф ра, Се ра яһ тан Йо ав 
ту ды. Йо ав – Ге-Харашимнең* ата сы дыр; әле ге җир дә яшә гән ке ше ләр ос та һө-
нәр че ләр иде.

15 Ифун ни уг лы Кә леб нең Иру, Элаһ һәм На гам ат лы угыл ла ры бар иде. Ә Элаһ-
тан Кы наз ту ды.

16 Яһаллелелның угыл ла ры: Зиф, Зи фа, Ти рия һәм Асар һел.

* 4:9 Ягбес– яһүд те лен дә ге «авыр ту» сү зе бе лән аваз даш. 
* 4:13 ...һәмМегонотай.– Ла тин һәм бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә ләр дә шу лай; яһүд те-
лен дә ге төп нөс хә дә исә әле ге гый ба рә юк. 
* 4:14 Ге-Харашим– яһүд чә «һө нәр че ләр үзә не» мәгъ нә сен дә. 
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17-18 Эз ра ның Етер, Ме ред, Эфер һәм Ялон ат лы угыл ла ры бул ды. Ме ред ха тын-
лык ка ал ган сфир га вен кы зы Бить я дән бер кыз – Мәрь ям, һәм ике угыл – Шам май 
бе лән Иш бах дөнь я га кил де. Иш бах – Эштемоганың ата сы дыр. Ме ред нең яһү ди 
ха ты ны исә Ге дор ның ата сы Ередны, Сө көһ нең ата сы Хеберны һәм За ну ах ның 
ата сы Яку ти ел не тап ты.

19 На хам ның кыз ту га нын нан – Һо ди я нең ха ты нын нан – гәр ми Кы гый лә нең 
ата сы һәм мә га кә һи Эштемоганың ата сы ту ды.

20 Ши мун нан Ам нун, Рин на, Бен-Ханан һәм Ти лун дөнь я га кил де.
Иши дән Зо хет һәм Бен-Зохет ту ды.
21 Яһү дә уг лы Ше ла ның нә сел ва рис ла ры: Ле ха ның ата сы Эр, Ма ре ша ның һәм 

Бәйт-Ашбеадагы җи тен эш кәр тү че эш че ләр ка би лә се нең ата сы Ла да, 22 Йо кыйм, 
Кө зе бә шә һә рен дә яшәү че ләр, Мә аб та ида рә ит кән Йо аш бе лән Са раф, шу лай ук 
Яшуби-Лехем. (Бу мәгъ лү мат – бо рын гы яз ма лар дан.) 23 Әле ге ке ше ләр чүл мәк че-
ләр иде; алар, Не та гыйм һәм Ге де ра ка ла сын да яшәп, пат ша га хез мәт күр сәт те ләр.

Шимунныңнәселшәҗәрәсе
24 Ши мун нан Не му ил, Ямин, Яриб, Зе рах һәм Ша ул ат лы угыл лар ту ды. 25 Шаул дан 

соң нә сел җе бе нең дә ва мы: Шал лум, Миб сам, Миш ма, 26 Хам му ил, Зә күр, Шим гый.
27 Шим гый – ун ал ты ир ба ла вә ал ты кыз ба ла ның ата сы дыр. Әм ма Шим гый ның 

ир ту ган на рын да угыл лар алай күп ту мый – алар ның нә се ле Яһү дә ыру гы ны кы 
сы ман күп сан лы тү гел. 28 Шим гый ның кыз-угыллары Беер-Шеба, Мо ла да, Хатсар-
Шугал, 29 Бил һа, Эсем, То лад, 30 Бе ту ил, Хор ма, Сыйк ләг, 31 Бәйт-Мәркәбүт, Хат-
сар-Сусим, Бәйт-Бири һәм Шагараимдә яшә де. Пат ша тә хе те нә Да выт утыр ган чы, 
әле ге шә һәр ләр алар ны кы бу лып ка ла бир де. 32 Алар шу лай ук биш ка ла – Этам, 
Аин, Рим мун, Тө кен һәм Ашан да, 33 әле ге ка ла лар ти рә сен дә ге авыл лар да – Ба гал-
га ка дәр су зыл ган җир ләр дә дә яшә де ләр. Алар ның көн күр гән һәм нә сел лә ре нең 
исем ле ге тер кә леп бар ган җир лә ре шу шы дыр.

34 Ме шу баб, Ям лек, Ама сия уг лы Йо ша, 35 Йо ил, Аси ел уг лы Се ра яһ тан ту ган 
Йо ши бья уг лы Еһү, 36 Эли о гы най, Яга ку ба, Яшу хая, Асая, Ади ел, Яси ми ел, Бе на яһ, 
37 шу лай ук Шә мә гыйя уг лы Шим ри дән ту ган Едайя уг лы Ал лон ның оны гы, ягъ ни 
Шиф гый ның Зи за ат лы уг лы – 38 юга ры да са нал ган әле ге ир ләр нең һәм мә се үз ка-
би лә лә ре нең җи тәк че се бу лып, алар ның төп гаилә-йортлары шак тый тар мак ла нып 
кит те 39 һәм алар, тер лек лә рен йөр тер өчен яңа кө тү лек җир лә ре эз ләп, үзән лек нең 
көн чы гы шын да гы Ге дор чит лә ре нә ка дәр ба рып җит те ләр 40 һәм ях шы, мул кө тү-
лек ле, ир кен, ты ныч вә хә веф сез җир ләр тап ты лар; алар га ка дәр ан да Хам то кы мы 
яшә гән бу ла. 41 Шул рә веш ле, ал да исем нә ре са нал ган әле ге ке ше ләр, Яһү дә пат ша сы 
Хи зә кыйя пат ша лык ит кән чор да шу шы җир ләр гә ки леп чы гып, ан да яшә гән Хам 
то кы мы бе лән Мы гу ним хал кын кы рып бе тер де ләр һәм алар ның җир лә рен тар-
тып ал ды лар (алар бү ген ге көн дә дә шун да яши би рә ләр), чөн ки ан да терлек-туар 
йөр тер дәй кө тү лек җир лә ре мул бу ла. 42 Ши мун угыл ла рын нан биш йөз ке ше исә 
Сә гыйрь тау ла ры на та ба юнәл де, ал гы саф лар да Иши угыл ла ры Пе ла тия, Ны га рья, 
Ре пая һәм Уз зи ел бул ды; 43 алар, шул та раф лар га ка чып кит кән ама лы кый лар ның 
кал дык ла рын кы рып бе те реп, әле дә шул җир ләр дә көн кү реп ята лар.
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Рубиннеңнәселшәҗәрәсе

5 1 Ру бин – Ис ра ил нең бе рен че ба ла сы иде, әм ма ата сы ның ята гын мәс хә рә 
ит кән* өчен, Ис ра ил нең бе рен че угыл хо ку кы Йо сыф ка тап шы рыл ды. Нә сел 

шә җә рә сен дә Ру бин баш угыл бу ла рак тер кәл мә гән. 2 Үзе нең ир ту ган на ры ара сын-
да Яһү дә иң көч ле се иде, һәм аның гаи лә сен нән юл баш чы чык ты, әм ма бе рен че 
ба ла хо ку кы Йо сыф ка күч те.

3 Ис ра ил нең бе рен че ба ла сы Ру бин угыл ла ры: Ха нох, Пал лу, Хес рон һәм Кәр ми.
4 Йо ил нең нә сел шә җә рә се: Йо ил, Шә мә гыйя, Гог, Шим гый, 5 Ми хә, Ре һая, 

Ба гал, 6 Бе һе рә. Әле ге Бе һе рә не Аш шур пат ша сы Тилгат-Пилнеһесер* әсир лек кә 
ал ды. Бе һе рә – Ру бин ыру гы ның җи тәк че се иде.

7 Нә сел шә җә рә сен дә кабилә-кабилә бу лып тер кәл гән чә, аның ир ту ган на ры: 
иң өл кә не – Егы ил, ан на ры Зә кә рия 8 һәм Бе ла. Йо ил то кы мын нан Бе ла – Азаз-
ның уг лы, Ше ма ның оны гы. Алар Аро гыр да, Нә бу һәм Багал-Мегон шә һәр лә рен дә 
яши; 9 Ги лы гад тө бә ген дә тер лек лә ре ар тып ки теп, алар көн чы гыш ка та ба – Фырат 
ел га сы на чик тәш чүл чи те нә ка дәр җир ләр не би ли баш лый лар. 10 Ша ул пат ша лык 
ит кән за ман нар да һа җә ри ләр гә кар шы су гыш та җи ңеп чы гып, алар Ги лы гад җи-
ре нең көн чы гыш та ра фын да гы биләмә-чатырларны яу лап ала лар.

Гәднеңнәселшәҗәрәсе
11 Гәд ыру гы исә алар ның кар шын да, Сәл кә шә һә ре нә ка дәр җә ел гән Ба шан 

җир лә рен дә көн күр де. 12 Ба шан да тү рә бу лып Йо ил утыр ды, аңар дан ка ла икен че 
тү рә бу лып Ша фам, ан на ры Янай һәм Ша фат то ра иде.

13 Алар ның кар дәш лә ре (һәр кем үз нәсел-гаиләсе бе лән) җи дәү иде: Ми кә ил, 
Ме шул лам, Ше ба, Йо рай, Якән, Зиа һәм Гый бер. 14 Алар һәм мә се Аби ха ил угыл-
ла ры бу лып, Аби ха ил үзе – Ху ри нең, Ху ри – Яру ах ның, Яру ах – Ги лы гад ның, 
Ги лы гад – Ми кә ил нең, Ми кә ил – Яши шай ның, Яши шай – Ях ду ның, Ях ду исә 
Буз ның уг лы иде. 15 Ә Гү ни уг лы Аб ди ел дән ту ган Ахи үз нә се ле нең баш лы гы иде. 
16 Гәд ләр Ги лы гад та, Ба шан да һәм аның ти рә сен дә ге авыл лар да, Ша рон да бар ча 
кө тү лек ләр не би ләп көн күр де; 17 алар ның исем нә ре, Яһү дә пат ша сы Иотам, Ис-
ра ил пат ша сы Яро бам ида рә ит кән за ман да, нә сел шә җә рә лә ре нә тер кәл гән бу ла.

18 Рубиннәрдә һәм гәд ләр дә, шу лай ук Көн чы гыш ме наш ше лар да* кы лыч вә 
кал кан то тар дай, ук атар дай, су гыш һө нә рен бел гән кы рык дүрт мең җи де йөз 
алт мыш гас кә ри бар иде. 19 Һа җә ри ләр гә, Итур, На фиш һәм Но даб гас кәр лә ре нә 
кар шы су гыш ка чык кач, алар, 20 Ал ла һы дан яр дәм алып, дош ман на рын җи ңеп 
чык ты лар, чөн ки, орыш бар ган мәл дә, Ал ла һы алар ның ялынып-ялваруларын 
ишет те һәм Үзе нә бул ган ыша ну ха кы на җа вап сыз кал ма ды. 21 Алар дош ман ның 

* 5:1 Ата сы ның ята гын мәс хә рә ит кән – «Яра ты лыш», 35:22 не ка ра гыз. 
* 5:6 Тилгат-Пилнеһесер– «IV Пат ша лар», 15:29, 16:7, 16:10 да «Тиглат-Пилесер» дип би рел гән. 
* 5:18 Көнчыгышменашшелар– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ме наш ше ыру гы ның 
бер яр ты сы. Ме наш ше ыру гы ның бер яр ты сы Үр дүн ел га сын нан көн чы гыш та, икен че яр-
ты сы көн ба тыш та яшә гән. 
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ил ле мең дөя, ике йөз ил ле мең са рык, ике мең да нә ишәк тән гый ба рәт бул ган 
көтү-көтү мал ла рын үз ку лы на тө ше реп, шу лай ук йөз мең ке ше сен әсир ит те ләр; 
22 дош ман ның кү бе се исә яу кы рын да ятып кал ды, чөн ки әле ге су гыш бе лән Ал-
ла һы Үзе ида рә ит те. Би ләп ал ган шу шы җир ләр дә гәд ләр сөр ген гә ку ыл ган чы 
го мер ки чер де ләр.

Көнчыгышменашшелар
23 Ме наш ше ыру гы на ка ра ган ка би лә ләр нең бер яр ты сы Ба шан нан алып Багал-

Хәрмун, Се нир һәм Хәр мун та вы на ка дәр бул ган җир ләр дә көн күр де; алар ның 
са ны исәпсез-хисапсыз иде.

24 Алар ның гаи лә баш лык ла ры шу лар дыр: Эфер, Иши, Эли ел, Аз ри ел, Ире мия, 
Һо да вия һәм Ях ди ел. Ба тыр гас кә ри ләр бу лып са нал ган әле ге ир-егетләр үз га и лә-
лә ре нең мәш һүр җи тәк че лә ре иде. 25 Әм ма алар үз лә ре нең ата-бабалары та бын ган 
Ал ла һы га туг ры бул ма ды лар, Ал ла һы алар ның күз ал дын да һә лак ит кән ха лык-
лар ның пот ла ры на та бы на баш ла ды лар. 26 Шу ңа кү рә Ис ра ил Ал ла сы их ты я ры 
бу ен ча Аш шур пат ша сы Пул, ягъ ни Аш шур пат ша сы Тилгат-Пилнеһесер, Ру бин 
бе лән Гәд ыруг ла рын һәм Көн чы гыш ме наш ше лар ны әсир лек кә тө ше реп, алар ны 
Ха лак, Ха бур, Һа ра җир лә ре нә, шу лай ук Гө зән ел га сы бу е на сөр де. Әле ге ыруг лар 
хә зер ге көн дә дә шул җир ләр дә го мер итеп ята лар.

Левинеңнәселшәҗәрәсе

6 1 Ле ви нең угыл ла ры Гер шон, Ко һат һәм Ме ра ри ат лы иде. 2 Ко һат тан Ам рам, 
Ис һар, Хеб рун һәм Уз зи ел ту ды. 3 Ам рам угыл ла ры ның исе ме Һа рун һәм Му са, 

ә кы зы – Мәрь ям иде. Һа рун нан На даб, Аби һу, Эл га зар һәм Ита мар дөнь я га кил де. 
4 Эл га зар дан соң нә сел җе бе нең дә ва мы: Пин хәс, Аби шуа, 5 Вук кый, Уз зи, 6 Зе ра-
хия, Мәрают, 7 Ама рия, Әхи түб, 8 Са дыйк, Ахи ма гас; 9 Аза рия, Йо ха нан, 10 Аза рия 
(шу шы Аза рия Ие ру са лим дә Сө ләй ман тө зет кән Из ге йорт та сру ха ни ва зи фа сын 
баш кар ды), 11 Ама рия, Әхи түб, 12 Са дыйк, Шал лум, 13 Хил кыйя, Аза рия, 14 Се ра яһ, 
Яһо са дак. 15 Әле ге Яһо са дак яһү ди ләр һәм Иеру са лим хал кы бе лән бер гә Раб бы 
их ты я ры бу ен ча Нә бу хад нес сар та ра фын нан сөр ген гә җи бә рел де.

16 Ди мәк, Ле ви нең угыл ла ры Гер шон, Ко һат һәм Ме ра ри ат лы иде. 17 Гер шон-
нан – Либ ни һәм Шим гый, 18 Ко һат тан – Ам рам, Ис һар, Хеб рун һәм Уз зи ел, 19 ә 
Ме ра ри дән Мах ли һәм Му ши дөнь я га кил де. Ата-бабалары бу ен ча ле ви ләр нең 
ка би лә лә ре шун дый дыр.

20 Гер шон нан соң нә сел җе бе нең дә ва мы: Либ ни, Яхат, Зим ма, 21 Йо ах, Ид ду, 
Зе рах, Еһа те рай.

22 Ко һат тан соң нә сел җе бе нең дә ва мы: Ам ми на даб*, Ко рах, Ас сир, 23 Эл ка на, 
Эбъя саф, Ас сир, 24 Та хат, Ури ел, Уз зия, Ша ул.

25 Эл ка на ның угыл ла ры: Ама сай һәм Ахи мот. 26 Ахи мот тан соң нә сел җе бе нең 
дә ва мы: Эл ка на, Со пай, На хат, 27 Эли аб, Еру хам, Эл ка на.

28 Ше му ил нең бе рен че уг лы – Йо ил, икен че се – Абия.

* 6:22 Амминадаб– «Чы гыш», 6:18 дә «Ис һар» дип би ре лә. 
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29 Ме ра ри дән соң нә сел җе бе нең дә ва мы: Мах ли, Либ ни, Шим гый, Уз заһ, 30 Шим-
га, Хаг гия, Асая.

Раббыйортындагыҗырчылар
31 сАл ла һы сан ды гын сРаб бы йор ты на ур наш тыр ган нан соң, йорт эчен дә җыр чы 

ва зи фа сын баш ка рыр өчен, Да выт тү бән дә ге ке ше ләр не бил ге лә де. 32 Әле ге ва зи фа-
ны алар ка бул ител гән ка гый дә бу ен ча сИз ге ча тыр, ягъ ни Оч ра шу ча ты ры кар шын да 
баш кар ды лар, һәм бу хәл Сө ләй ман Иеру са лим ка ла сын да Раб бы йор тын сал дыр ган-
чы га ка дәр дә вам ит те.

33 Әле ге хез мәт не үз угыл ла ры бе лән шу лар баш кар ды: Ко һат нә се лен нән – җыр-
чы Һе ман; ул Йо ил нең уг лы бу лып, Йо ил үзе Ше му ил нең, 34 Ше му ил – Эл ка на ның, 
Эл ка на – Еру хам ның, Еру хам – Эли ел нең, Эли ел – То ах ның, 35 То ах – Суф ның, 
Суф – Эл ка на ның, Эл ка на – Ма хат ның, Ма хат – Ама сай ның, 36 Ама сай – Эл ка на ның, 
Эл ка на – Йо ил нең, Йо ил – Аза ри я нең, Аза рия – Се фа ни я нең, 37 Се фа ния – Та хат ның, 
Та хат – Ас сир нең, Ас сир – Эбъя саф ның, Эбъя саф – Ко рах ның, 38 Ко рах – Ис һар ның, 
Ис һар – Ко һат ның, Ко һат – Ле ви нең, ә Ле ви исә Ис ра ил нең уг лы иде.

39 Асаф ның уры ны кар дә ше Һе ман нан уң як та иде. Асаф Бә рә хи я нең уг лы бу лып, 
Бә рә хия үзе Шим га ның, 40 Шим га – Ми кә ил нең, Ми кә ил – Ба га се я нең, Ба га сея – 
Мал ки я нең, 41 Мал кия – Эт ни нең, Эт ни – Зе рах ның, Зе рах – Ада я ның, 42 Адая – 
Этан ның, Этан – Зим ма ның, Зим ма – Шим гый ның, 43 Шим гый – Яхат ның, Яхат – 
Гер шон ның, ә Гер шон исә Ле ви нең уг лы иде.

44 Ме ра ри нә се лен нән бул ган Этан ның уры ны Һе ман нан сул як та иде. Этан Кый-
ши ның уг лы бу лып, Кый ши үзе – Әб ди нең, Әб ди – Мәл лүк нең, 45 Мәл лүк – Хә-
шә би я нең, Хә шә бия – Ама сия нең, Ама сия – Хил кый я нең, 46 Хил кыйя – Ам си нең, 
Ам си – Ба ни нең, Ба ни – Са мар ның, 47 Са мар – Мах ли нең, Мах ли – Му ши нең, 
Му ши – Ме ра ри нең, Ме ра ри исә Ле ви уг лы иде.

Һарунугыллары
48 сГый ба дәт ха нә дә ге – Ал ла һы йор тын да гы – баш ка төр хез мәт ле ви ләр нең кал-

ган на ры на йөк лән де. 49 Әм ма, Ал ла һы ко лы Му са куш кан ча, Ис ра ил хал кы ның 
сгө наһ ла рын йо лу өчен, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү смәз бә хе, кор бан ян ды ру 
мәз бә хе янын да, шу лай ук Иң из ге бүл мә дә бар хез мәт не баш ка ру исә Һа рун га һәм 
аның нә сел ва рис ла ры на йөк лән де.

50 Һа рун ның нә сел шә җә рә се: Һа рун, Эл га зар, Пин хәс, Аби шуа, 51 Вук кый, Уз зи, 
Зе ра хия, 52 Мәрают, Ама рия, Әхи түб, 53 Са дыйк, Ахи ма гас.

Левинәселенеңшәһәрләре
54 Алар көн күр гән урын нар шу шы дыр: Ко һат то кы мын нан бул ган Һа рун угыл ла ры на, 

жи рә бә төш кән чә, 55 Яһү дә җи рен дә ге Хеб рун ка ла сы һәм аның әйләнә-тирәсендәге 
кө тү лек ләр чык ты; 56 әм ма шә һәр янын да гы ба су лар бе лән авыл лар Ифун ни уг лы 
Кә леб кә би рел де. 57 Шу лай итеп, Һа рун нәсел-ыругына Хеб рун (сы е ну шә һә ре)*, 

* 6:57 Сыенушәһәре– «Сан нар», 35:6-34 не ка ра гыз. 
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Ят тир, кө тү лек җир лә ре бе лән бер гә Либ на, Эш те мо га, 58 Хи лез, Де бир, 59 Ашан, 
Бәйт-Шемеш шә һәр лә ре бү леп би рел де. 60 Бень я мин ыру гын нан алар га кө тү лек 
җир лә ре бе лән бер гә Ге ба, Але мет, Ана тот ка ла ла ры бү леп би рел де. Алар ка би лә се-
нә бар лы гы унөч шә һәр тап шы рыл ды. 61 Ко һат то кы мын нан бул ган баш ка бу ын нар 
өле ше нә, жи рә бә бу ен ча, Көн ба тыш ме наш ше лар би лә гән ун ка ла бү леп би рел де.

62 Гер шон нә се ле нә ка ра ган ка би лә ләр өле ше нә унөч шә һәр чык ты. Әле ге шә һәр ләр 
мо ңар чы Исәс хәр, Ашер, Нәп та ли ыру гы на, шу лай ук Ба шан җи рен дә ге Көн чы гыш 
ме наш ше лар га ка рый иде.

63 Ме ра ри нә се лен дә ге ка би лә ләр өле ше нә исә жи рә бә гә ун и ке шә һәр чык ты. Әле ге 
ка ла лар ны алар Ру бин, Гәд һәм Зә бу лун ыру гын нан ал ды лар.

64 Шул рә веш ле, ис ра и ли ләр әле ге шә һәр ләр не вә кө тү лек җир лә рен ле ви ләр гә 
бир де ләр. 65 Жи рә бә гә чык кан ча, Яһү дә, Ши мун, Бень я мин ыру гы угыл ла ры тел гә 
алын ган шу шы ка ла лар ны алар га бү леп бир де ләр.

66 Ко һат то кы мы ның кай бер ка би лә лә ре нә Эф ра им ыру гы на ка ра ган шә һәр ләр 
би рел де: 67 тау лы Эф ра им тө бә ген дә ур наш кан сы е ну шә һә ре Шә кем, шу лай ук Га-
зер, 68 Йок мы гам, Бәйт-Хорун, 69 Ая лун һәм Гәт-Риммун, ба ры сы да кө тү лек җир лә ре 
бе лән бер гә.

70 Ко һат ка би лә лә ре нең кал ган на ры на исә Көн ба тыш ме наш ше лар га ка ра ган Анер 
вә Бил гам шә һәр лә ре һәм алар ның кө тү лек җир лә ре бү ле неп би рел де.

71 Гер шон ның нә сел ва рис ла ры на Көн чы гыш ме наш ше лар дан Ба шан да гы Гө лән, 
Аш та рот һәм алар ның кө тү лек лә ре би рел де. 72-73 Алар га шу лай ук Исәс хәр ыру гын-
нан – Кы дыш, Да бе рат, Ра мот, Анем ка ла ла ры һәм алар ның кө тү лек җир лә ре; 74-75 Ашер 
ыру гын нан – Ма шал, Аб дун, Ху кок, Рә хуб һәм ан да гы кө тү лек ләр; 76 Нәп та ли ыру гын-
нан сГә ли лә я дә ге Кы дыш, Хам мон, Кыръ я та им һәм ан да гы кө тү лек җир лә ре би рел де.

77 Ме ра ри ләр гә – ле ви ләр нең кал ган на ры на – тү бән дә ге ка ла лар би рел де: Зә бу-
лун ыру гын нан – Рим му ну, Та вор һәм ан да гы кө тү лек ләр; 78-79 Үр дүн ел га сын нан 
көн чы гыш та, Әри хә кар шын да ур наш кан Ру бин ыру гын нан – чүл дә ге Бе сер, Яһас, 
Кы де мот, Ме фа гат һәм алар ның кө тү лек җир лә ре; 80-81 Гәд ыру гын нан – Ги лы гад та гы 
Ра мот, Ма ха на им, Хиш бун, Ягы зер һәм алар ның кө тү лек лә ре.

Исәсхәрнеңнәселшәҗәрәсе

7 1 Исәс хәр нең дүрт уг лы бар иде: То ла, Пу аһ, Яшуб, Шим рон. 2 То ла ның угыл ла-
ры: Уз зи, Ре пая, Яри ел, Ях май, Иб сам, Ше му ил; бо лар гаи лә баш лык ла ры дыр. 

Да выт за ма нын да То ла нә се лен нән гас кә ри ләр са ны егер ме ике мең ал ты йөз гә җит те. 
3 Уз зи нең уг лы: Из ра хия. Из ра хи я нең угыл ла ры: Ми кә ил, Уба дия, Йо ил, Иш шия. 
Алар ның би ше се дә гаи лә баш лык ла ры дыр. 4 Ха тын на ры һәм ба ла ла ры күп бул ган га, 
алар ның, нәселнамәдән кү рен гән чә, су гыш ка әзер утыз ал ты мең гас кә ри лә ре бар 
иде. 5 Нә сел исем ле ген нән кү рен гән чә, Исәс хәр ка би лә лә рен дә бар лы гы сик сән җи де 
мең су гыш чы бар иде.

Беньяминнеңнәселшәҗәрәсе
6 Бень я мин нең өч уг лы бар иде: Бе ла, Бә хер, Еди га ил. 7 Бе ла ның биш угыл ту ды: 

Эс бон, Уз зи, Уз зи ел, Яри мут һәм Ири. Бо лар би ше се дә гаи лә баш лык ла ры вә ба тыр 



586

I Елъ яз ма 7

су гыш чы лар иде. Нә сел шә җә рә лә рен нән кү рен гән чә, алар ның егер ме ике мең дә 
утыз дүрт су гыш чы сы бу ла.

8 Бә хер нең угыл ла ры: Зе ми ра, Йо гаш, Эли гы зыр, Эли о гы най, Ом ри, Ере мот, 
Абия, Ана тот, Але мет; бо лар ба ры сы да Бә хер угыл ла ры дыр. 9 Алар ның нә сел шә-
җә рә сен дә гаи лә баш лык ла ры исе мен нән тыш шу лай ук егер ме мең дә ике йөз 
су гыш чы бу луы тер кәл гән.

10 Еди га ил нең уг лы: Бил һан. Бил һан ның угыл ла ры: Игуш, Бень я мин, Эһуд, 
Ке на га на, Зе тан, Тар шиш, Ахи ша хар. 11 Еди га ил нең шу шы нә сел ва рис ла ры һәм-
мә се үз га и лә се нең баш лы гы бу лып, алар да су гыш ка әзер ун җи де мең дә ике йөз 
гас кә ри бар иде.

12 Шуп пим һәм Хуп пим – Ир нең угыл ла ры; Ху шим исә Ахер уг лы иде.

Нәпталинеңнәселшәҗәрәсе
13 Нәп та ли нең Бил һа дан ту ган угыл ла ры: Ях си ел, Гү ни, Есер һәм Шал лум*.

Менашшеныңнәселшәҗәрәсе
14 Ме наш ше ның угыл ла ры: ара ми кә ни зә ген нән ту ган Ас ри ел һәм Ги лы гад ның 

ата сы Мә кир. 15 Хуп пим һәм Шуп пим гә ха тын нар ны Мә кир үзе та бып бир гән иде. 
Мә кир нең кыз кар дә ше Мә га кәһ исем ле иде. Ме наш ше ның икен че уг лы – Се луп-
хад. Се луп хад ның кыз ла ры гы на ту ды.

16 Мә кир ха ты ны Мә га кәһ* ике угыл – Пе реш һәм Ше реш не ту дыр ды. Ше реш нең 
исә Улам һәм Рә кым ат лы угыл ла ры бул ды. 17 Улам ның уг лы Бе дан ат лы иде. Ме-
наш ше уг лы Мә кир дән дөнь я га кил гән Ги лы гад ның угыл ла ры әнә шу шы лар дыр.

18 Ги лы гад ның кыз ту га ны Һәм мү ле кет – Иш һуд, Аби гы зер һәм Мах ла ны тап ты.
19 Ше ми дә нең угыл ла ры: Ахян, Шә кем, Лик хи һәм Ани гам.

Эфраимнеңнәселшәҗәрәсе
20-21 Эфраимнең угыл ла ры: Шу те лах, Эзер һәм Эл гад. Шу те лах тан соң нә сел 

җе бе нең дә ва мы: Бе ред, Та хат, Эл га да, Та хат, За бад, Шу те лах. Эзер бе лән Эл гад, 
Гәт тә яшәү че ләр нең тер лек лә рен кө тү лек тән ур ла ган чак та то ты лып, шу лар ку-
лын нан әҗә лән тап ты. 22 Алар ны югал т кан кай гы дан ата ла ры Эф ра им ни чә мә 
көн нәр бу е на яшь түк те; ир ту ган на ры аны юа тыр га кил де ләр. 23 Күп ме дер ва кыт 
уз гач, Эф ра им ха ты ны яны на ке реп ят ты, һәм ха ты ны, авыр га узып, ир ба ла тап ты. 
Эф ра им аңа Бе ри га* дип исем куш ты, чөн ки йор ты на бә ла кил гән иде. 24 Аның 
Ше һе ра ат лы кы зы да ту ды; шул кыз Тү бән һәм Юга ры Бәйт-Хорун, Уззен-Шеһера 
ка ла ла рын кор ды.

25-27 Эфраимнең Ре фах исем ле уг лы бул ды. Шул Ре фах тан соң нә сел җе бе нең 
дә ва мы: Ре шеф, Те лах, Та хан, Ла дан, Ам ми һуд, Эли ша ма, Нун, Ешуа.

* 7:13 Шаллум– «Яра ты лыш», 46:24 тә һәм «Сан нар», 26:49 да «Шил лем» дип би рел гән. 
* 7:16 Мәгакәһ– 7:15 тә тел гә алын ган Мә га кәһ нең ада шы бу лу их ти мал. 
* 7:23 Берига– яһүд чә «бә ла» мәгъ нә сен дә. 
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28 Алар ның би лә гән җир лә ре һәм яшә гән урын на ры: Бәйт-Эл, көн чы гыш та – 
На га ран, көн ба тыш та – Га зер, Шә кем нән алып Әйя ка ла сы на ка дәр. Әле ге шә-
һәр ләр ти рә сен дә ге авыл лар да алар ның җир лә ре са на ла иде. 29 Ме наш ше ыру гы 
Бәйт-Шан, Тәгъ нәк, Ме гид до, Дор һәм әле ге шә һәр ләр ти рә сен дә ге авыл лар га ху җа 
иде. Шу шы ка ла лар да Ис ра ил уг лы Йо сыф* нә се ле яшә де.

Ашерныңнәселшәҗәрәсе
30 Ашер ның угыл ла ры: Им на, Иш ва, Иш ви, Бе ри га. Алар ның кыз ту га ны Се рах 

ат лы иде. 31 Бе ри га ның угыл ла ры: Хе бер һәм Мал ки ел. Мал ки ел – Бир за ит нең, 32 ә 
Хе бер – Яф лет ның, Шо мер ның, Хо там ның һәм алар ның кыз ту га ны Шу га ның ата сы 
иде. 33 Яф лет ның угыл ла ры: Па сак, Бим һал һәм Аш ват; Яф лет ның угыл ла ры әнә шу лар.

34 Шо мер ның угыл ла ры: Ахи, Роһ га, Хуб ба һәм Арам.
35 Шо мер ның ир кар дә ше Һе лем нең угыл ла ры: Со па, Им на, Ше леш һәм Амал. 

36 Со па ның угыл ла ры: Су ах, Хар не фер, Шу гал, Бе ри, Им ра, 37 Бе сер, Һод, Шам ма, 
Шил ша, Ит ран һәм Бе һе рә.

38 Етерның угыл ла ры: Ифун ни, Пис па һәм Ара.
39 Ул ла ның угыл ла ры: Арах, Хан ни ел һәм Ри сия.
40 Бо лар һәм мә се – Ашер нә се ле нең гаи лә баш лык ла ры, ба тыр су гыш чы лар вә 

мәш һүр юл баш чы лар. Нә сел исем ле ген дә тер кәл гән чә, алар да су гыш ка ярак лы 
егер ме ал ты мең гас кә ри бар иде.

Беньяминнеңнәселшәҗәрәсе

8 1 Бень я мин нең бе рен че уг лы – Бе ла, икен че се – Аш бел, өчен че се – Ах рах, 
2 дүр тен че се – Но ха, би шен че се Ра па ат лы иде. 3 Бе ла ның угыл ла ры: Ад дар, 

Ге ра, Аби һуд, 4 Аби шуа, На га ман, Аху ах, 5 Ге ра, Ше фу фан һәм Ху рам.
6-7 Ге ба да яшәү че гаи лә баш лык ла ры – Эхуд угыл ла ры На га ман, Ахия һәм Ге-

ра – Ма на хат ка сө рел гән нәр иде. Алар ны ан да шу шы Ге ра ияр теп алып кит кән 
бу ла. Ул – Уз за бе лән Ахи худ ның ата сы дыр.

8-9 Ша ха ра им үзе нең Ху шим һәм Ба га ра ат лы ха тын на рын ку ып җи бәр гән нән 
соң, Хо деш исем ле ха ты ны аңа Мә аб җи рен дә угыл ла ры Йо вав, Си бья, Ме ша, 
Мәл кәм, 10 Ягус, Сә хья, Мир ма ны та бып бир де. Бо лар Ша ха ра им угыл ла ры дыр. 
Алар һәм мә се – гаи лә баш лык ла ры. 11 Ха ты ны Ху шим нән Шахараимнең Аби туб 
һәм Эл па гал исем ле угыл ла ры бар иде.

12-13 Әле ге Эл па гал ның Гый бер, Миш гам, Ше мед, Бе ри га һәм Ше ма ат лы угыл ла ры 
бул ды. Ше мед исем ле се Һо но һәм Лод ка ла ла ры на, шу лар ти рә сен дә ге авыл лар га 
ни гез сал ган ке ше. Бе ри га һәм Ше ма исә Ая лун да гаи лә баш лык ла ры бу лып, Гәт 
хал кын әнә шу лар сө реп җи бәр де.

14 Ахъя, Ша шак, Ере мот, 15 Зә бә дия, Арад, Эдер, 16 Ми кә ил, Иш па һәм Йо ха – 
Бе ри га ның угыл ла ры.

17 Зә бә дия, Ме шул лам, Хиз кый, Хе бер, 18 Иш ме рай, Из лия һәм Йо вав – Эл па-
гал угыл ла ры.

* 7:29 Йосыф– Ме наш ше ның ата сы. 
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19 Якым, Зих ри, Зәб ди, 20 Эли гы най, Сил ле тәй, Эли ел, 21 Адая, Бе рая һәм Шим-
рат – Шим гый угыл ла ры.

22 Иш пан, Гый бер, Эли ел, 23 Аб дун, Зих ри, Ха нан, 24 Ха на ния, Элам, Ан то тия, 
25 Иф дия һәм Пе ну ил – Ша шак угыл ла ры.

26 Шам ше рай, Ше хәрья, Ата лия, 27 Яга ре шия, Ильяс һәм Зих ри – Еру хам угыл ла ры.
28 Нә сел шә җә рә сен нән кү рен гән чә, алар, һәр бер се гаи лә баш лык ла ры бу лып, 

Ие ру са лим дә яши иде ләр.
29 Гиб гон ның ата сы Ягы ил* Гиб гон да яшә де. Аның ха ты ны Мә га кәһ ат лы иде. 

30 Ягы ил нең өл кән уг лы – Аб дун, аңар дан соң дөнь я га кил гән угыл ла ры: Сур, 
Кыйш, Ба гал, На даб, 31 Ге дор, Ахъя, Зә кәр, Мик лут. 32 Мик лут ның уг лы – Шим һа. 
Алар ба ры сы да үз ту ган на ры бе лән янә шә Ие ру са лим дә яшә де.

33 Нер – Кыйш ның, ә Кыйш Ша ул ның ата сы иде. Шаул дан Йо на тан, Малки-Шуа, 
Аби на даб һәм Эш ба гал* ту ды. 34 Йо на тан ның уг лы Мериб-Багалдан* Ми хә дөнь я га 
кил де. 35 Ми хә нең угыл ла ры: Пи тун, Мә лик, Та реа һәм Әхәз. 36 Әхәз дән ту ган Яһу-
га да угыл ла ры: Але мет, Аз ма вет һәм Зим ри. Зим ри дән соң нә сел җе бе нең дә ва мы: 
Мо са, 37 Бин га, Ра па, Эл га са, Әсел. 38 Әсел нең ал ты уг лы ту ды: Аз ри кам, Бо ке ру, 
Ис мә гыйль, Ше гарья, Уба дия һәм Ха нан; бо лар ба ры сы да Әсел нең угыл ла ры дыр.

39 Әсел нең ир кар дә ше Эшык угыл ла ры: бе рен че се – Улам, икен че се – Игуш, 
өчен че се – Эли фе лет. 40 Улам ның угыл ла ры ба тыр су гыш чы лар, ос та ук чы лар иде. 
Алар ның угыл ла ры, онык ла ры күп бул ды – бар лы гы йөз ил ле ке ше.

Бо лар ның һәм мә се Бень я мин нә се лен нән дер.

9 1 Шул рә веш ле, Ис ра ил нең бар хал кы нә сел на мә дә гаилә-гаилә са на лып чы-
гып, әле ге мәгъ лү мат лар Ис ра ил нең пат ша лар ки та бы на тер кәл де.

БабилгәсөрелгәннәрнеңкабатИерусалимгәәйләнепкайтуы

Раб бы га хы я нәт ит кән өчен, Яһү дә хал кы сБа бил гә сө рел гән иде. 2 Бе рен че бу лып 
үз лә ре нең ка ла вә би лә мә лә ре нә га ди ис ра и ли ләр, шу лай ук ру ха ни, ле ви һәм Из ге 
йорт хез мәт че лә ре нең бер өле ше ге нә әй лә неп кайт ты. 3 Яһү дә, Бень я мин, Эф ра им 
һәм Ме наш ше ыру гын нан Ие ру са лим гә кай тып ур наш кан ке ше ләр тү бән дә ге ләр.

4 Яһү дә уг лы Пе рес нә се лен нән: Ба ни уг лы Им ри дән ту ган Ом ри оны гы – Ам-
ми һуд уг лы Утай; 5 Ше ла нә се лен нән: аның бе рен че уг лы Асая һәм аңар дан ту ган 
угыл лар; 6 Зе рах нә се лен нән – Ягу һел. Ди мәк ки, җәм гы сы ал ты йөз тук сан ке ше.

7 Бень я мин нә се лен нән: Һас се ну һа уг лы Һо да ви я дән ту ган Ме шул лам уг лы Сал-
лу; 8 Еру хам уг лы Иб нея; Мик ри уг лы Уз зи дән ту ган Элаһ; Иб ния уг лы Ре гу ил дән 
ту ган Ше фа тия уг лы Ме шул лам. 9 Бень я мин нәр нең нә сел на мә сен нән кү рен гән чә, 
алар ның са ны ту гыз йөз ил ле ал ты ке ше иде. Алар ның һәм мә се гаи лә баш лы гы дыр.

10 Ру ха ни лар дан: Еда гыйя, Яһо я риб, Яхин; 11 Ал ла һы йор ты ның баш лы гы бул-
ган Әхи түб уг лы Мәрают ту дыр ган Са дыйк уг лы Ме шул лам нан ту ган Хил кыйя 

* 8:29 Ягыил– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә шу шы урын да бу исем юк. (9:35 бе лән ча гыш ты ры гыз.) 
* 8:33 Эшбагал– «II Пат ша лар», 2:8 дә «Иш-Бошет» дип би рел гән. 
* 8:34 Мериб-Багал– «II Пат ша лар», 4:4 тә «Ме пи бо шет» дип би рел гән. 
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уг лы Аза рия; 12 Мал кия уг лы Паш хур дан ту ган Еру хам уг лы Адая; Им мер уг лы 
Мәшиллемит ту дыр ган Ме шул лам уг лы Ях зе ра дан ту ган Ади ел уг лы Ма сай; 13 һәм 
алар ның кар дәш лә рен нән бер мең дә җи де йөз алт мыш гаи лә баш лы гы. Алар ба-
ры сы да Ал ла һы йор тын да хез мәт итәр гә ярак лы адәм нәр иде.

14 Ле ви ләр дән: Ме ра ри нә се лен нән бул ган Хә шә бия уг лы Аз ри кам ту дыр ган 
Хаш шуб уг лы Шә мә гыйя; 15 Бак бак кар, Хе реш, Гә ләл; Асаф уг лы Зих ри ту дыр ган 
Ми кә уг лы Мат та ния; 16 Еду тун уг лы Гә ләл ту дыр ган Шә мә гыйя уг лы Уба дия; 
Не то фа авыл ла рын да яшә гән Эл ка на уг лы Аса ту дыр ган Бә рә хия.

17 Кап ка ка ра выл чы ла рын нан: Шал лум, Ак куб, Тал мун, Ахи ман һәм алар ның 
кар дәш лә ре. Шал лум алар ның баш лык ла ры иде. 18 Әле ге ке ше ләр ко яш чы гы-
шы на ка ра ган Пат ша кап ка сы тө бен дә бү ген дә сак та то ра лар. Ле ви ләр дән кап ка 
сак чы ла ры шу шы дыр.

19 Ко рах уг лы Эбъя саф ту дыр ган Ко ре уг лы Шал лум һәм аның Ко рах нә се лен нән 
бул ган кар дәш лә ре, Раб бы сста ны на ке рә тор ган юл ны сак ла ган ата-бабалары ке бек 
үк, Из ге ча тыр ның* бу са га тө бен дә сак чы лык кыл ды лар. 20 Эл гә ре сак чы лар ның 
баш лы гы Эл га зар уг лы Пин хәс бу лып, Раб бы аның юл да шы иде. 21 Ме ше ле мия 
уг лы Зә кә рия исә Оч ра шу ча ты ры ның ише ге тө бен дә сак та тор ды.

22 Шул за ман нар да Оч ра шу ча ты ры ның ишек лә рен сак лар га бар лы гы ике йөз дә 
ун и ке ке ше сай лап алы на. Алар ның исем нә ре авыл ла ры бу ен ча нә сел на мә лә ре нә 
тер кәл гән. Әле ге ке ше ләр не, туг ры бул ган на ры өчен, Да выт һәм га ип тән хә бәр* 
би рү че Ше му ил бил ге лә гән бу ла. 23 Сак чы лар үз лә ре дә, алар ның угыл-оныклары 
да Раб бы йор ты ның кап ка сы тө бен дә – Из ге ча тыр ның ише ге янын да сак та тор-
ды лар. 24 Ка ра выл чы лар көн чы гыш, көн ба тыш, төнь як һәм көнь як та – һәр дүрт 
та раф та сак та бул ды лар. 25 Авыл лар да яшәү че кар дәш лә ре вакыт-вакыт җи де шәр 
көн гә алар га яр дәм гә ки лә ләр иде. 26 Ле ви ләр дән дүрт баш ка ра выл чы Ал ла һы 
йор тын да гы бүл мә ләр һәм хә зи нә сак ла гы чы өчен җа вап лы бул ды. 27 Алар төн нә-
рен Ал ла һы йор ты ти рә ли сак та то рып, һәр ир тә не ач кыч бе лән ишек ләр не ачу да 
алар га йөк лән гән иде.

28 Ле ви ләр нең бер иш лә ре, Ал ла һы йор тын да гый ба дәт кыл ган да кул ла ны ла тор-
ган савыт-сабага күз-колак бу лыр өчен ку е лып, аны са нап тап шы ра, са нап ка бул 
итә тор ган бул ган нар. 29 Икен че лә ре нә из ге урын да гы баш ка кирәк-ярак, бү тән 
әй бер ләр һәм сый фат лы бо дай оны, шә раб, зәй түн мае, хуш ис ле сумала-майлар 
өчен җа вап лы лык йөк лән де. 30 Ру ха ни лар дан кай бе рәү ләр төр ле сумала-майлар-
дан кат наш ма лар әзер ли тор ган иде. 31 Ко рах нә се лен нән бул ган Шал лум ның баш 
уг лы – Ле ви ыру гы ке ше се Мәт ти ти я гә Раб бы га тәкъ дим ите лә тор ган ик мәк не 
пе ше рү йөк лән де. 32 Алар ның кай бер ир кар дәш лә ре исә – Ко һат угыл ла ры – һәр 
сшим бә не из ге ик мәк пе ше рә тор ган иде.

33 Җыр чы ва зи фа сын баш кар ган ле ви ләр нең гаи лә баш лык ла ры Из ге йорт бүл-
мә лә рен дә яшә де, көн-төн үз лә ре нең төп ва зи фа ла рын баш кар ган га кү рә, алар 
бү тән төр хез мәт тән азат иде ләр.

* 9:19 Изгечатыр– ягъ ни Раб бы йор ты. 
* 9:22 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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34 Бо лар ның һәр бер се, нә сел шә җә рә лә ре нә тер кәл гән чә, ле ви ләр нең гаи лә баш-
лы гы дыр. Алар Ие ру са лим дә яшә де ләр.

Шаулныңнәселшәҗәрәсе
35 Гиб гон ның ата сы Егы ил Гиб гон да яшә де. Аның ха ты ны Мә га кәһ ат лы иде. 

36 Егы ил нең өл кән уг лы – Аб дун, аңар дан соң дөнь я га кил гән угыл ла ры: Сур, 
Кыйш, Ба гал, Нер, На даб, 37 Ге дор, Ахъя, Зә кә рия, Мик лут. 38 Мик лут ның уг лы – 
Шим һам. Алар ның нә се ле бер-берсе бе лән янә шә Ие ру са лим дә яшә де.

39 Нер – Кыйш ның, ә Кыйш Ша ул ның ата сы иде. Шаул дан Йо на тан, Малки-
Шуа, Аби на даб һәм Эш ба гал ту ды. 40 Йо на тан ның уг лы Мериб-Багалдан Ми хә 
дөнь я га кил де. 41 Ми хә нең угыл ла ры: Пи тун, Мә лик, Тах реа һәм Әхәз. 42 Әхәз дән 
ту ган Ягъ ра угыл ла ры: Але мет, Аз ма вет һәм Зим ри. Зим ри дән соң нә сел җе бе нең 
дә ва мы: Мо са, 43 Бин га, Ре пая, Эл га са, Әсел. 44 Әсел нең ал ты уг лы ту ды: Аз ри кам, 
Бо ке ру, Ис мә гыйль, Ше гарья, Уба дия һәм Ха нан; бо лар Әсел нең угыл ла ры дыр.

Шаулныңүлеме

10 1 Пе леш ти ләр бе лән ис ра и ли ләр ара сын да су гыш бар ган чак та, бер за ман 
Ис ра ил ир лә ре пе леш ти ләр дән ка ча баш ла ды, һәм, Гиль бо га тау лы гын да 

тар-мар ите леп, кү бе се шун да ятып кал ды. 2 Пе леш ти ләр, Ша ул бе лән аның угыл-
ла рын ку ып җи теп, Ша ул ның угыл ла ры Йо на тан, Аби на даб һәм Малки-Шуаны 
үтер де ләр. 3 Шун нан соң Ша ул ның үзе нә кар шы аяу сыз кө рәш баш лан ды; ук чы лар, 
җә я ләр дән атып, аны җә рә хәт лә де ләр. 4 Шун да Ша ул үзе нең ко рал йөр тү че се нә:

– Шул ссөн нәт сез ләр ки леп, ми не мәс хә рә ит кән че, кы лы чың ны чы гар да ка дап 
үтер ми не, – ди де.

Әм ма аның ко рал йөр тү че се, кур кып, бу эш тән баш тарт ты. Шун нан Ша ул 
кы лы чын чы гар ды да бө тен гәү дә се бе лән кы лы чы өс те нә ау ды. 5 Ша ул ның җан 
бир гә нен күр гәч, ко рал йөр тү че се шу лай ук үз кы лы чы өс те нә ау ды һәм һә лак 
бул ды. 6 Шул рә веш ле, Ша ул үзе, аның өч уг лы һәм аның бе лән бер гә бө тен 
гаи лә се кы ры лып бет те. 7 Из ре гыл үзә нен дә яшәү че бар ча ис ра и ли ләр, Ис ра ил 
гас кә ре нең ка ча баш ла вын һәм Ша ул бе лән аның угыл ла ры ның җан бир гә нен 
кү реп, яшә гән шә һәр лә рен таш лап кит те ләр. Пе леш ти ләр исә шул шә һәр ләр гә 
ки леп яши баш ла ды лар.

8 Икен че көн не пе леш ти ләр яу кы рын да ятып кал ган Ис ра ил су гыш чы ла рын та-
лар га дип кил де ләр һәм Гиль бо га та вын да әҗәл лә рен тап кан Ша ул бе лән аның өч 
уг лын күр де ләр. 9 Алар Ша ул ны та ла ды лар, ан на ры, ба шын ки сеп һәм ко рал ла рын 
сал ды рып алып, бу ту ры да ха лык ка һәм үз лә ре нең пот-сыннары кар шын да игъ лан 
итәр өчен, сПе ле шет җи ре нең бө тен та ра фы на ил че лә рен җи бәр де ләр. 10 Ша ул ның 
ко рал ла рын үз лә ре нең пот ла ры ку ел ган гый ба дәт ха нә гә ур наш ты рып, ба шын Да-
гон йор тын да элеп куй ды лар.

11 Ги лы гад Яве шен дә яшәү че ләр пе леш ти ләр нең Ша ул бе лән ни-нәрсә кыл га нын 
ишет те ләр, 12 һәм шә һәр нең кур ку бел мәс чая ир-егетләре, юл га куз га лып, Ша ул 
бе лән угыл ла ры ның мә ет лә рен Явеш кә алып кайт ты лар. Ан на ры алар ның сө як-
лә рен Явеш тә ге имән тө бе нә кү меп, җи де көн бу е на сура за тот ты лар.
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13 Раб бы га туг ры бул ма ган Ша ул ның го ме ре әнә шу лай ки сел де. Ул, Раб бы сү зе-
нә ко лак сал мый ча, үле ләр нең рух ла рын ча кы ру чы га мө рә җә гать ит те, Раб бы ның 
Үзен нән исә ки ңәш со ра ма ды. 14 Шу ның өчен Раб бы аның җа нын кый ды һәм пат-
ша лык ны Ишай уг лы Да выт ка тап шыр ды.

ИсраилпатшасыДавыт

11 1 Ис ра ил хал кы Да выт яны на Хеб рун га җы е лып ки леп:
– Без си нең бе лән бер җан, бер тән дер, – ди де. – 2 Әүвә ле, Ша ул пат ша лык 

ит кән ва кыт лар да, без не әй дәп су гыш лар га син алып бар дың һәм Ис ра ил не, яу кы-
рын нан алып чы гып, ка бат өе нә син алып кайт тың. Раб бы Ал лаң си ңа: «Син ми нем 
хал кым Ис ра ил нең кө тү че се бу лыр сың һәм Ис ра ил өс тен нән ида рә итәр сең», – ди де.

3 Ис ра ил нең бар ча сөл кән нә ре пат ша яны на Хеб рун га кил гәч, Да выт Раб бы 
кар шын да алар бе лән ки ле шү тө зе де; һәм өл кән нәр, Ше му ил аша Раб бы вәгъ дә 
ит кән чә, Да выт ны, зәй түн мае сөр теп, Ис ра ил пат ша сы итеп бил ге лә де ләр.

4 Бер ва кыт Да выт бө тен Ис ра ил хал кы бе лән Ие ру са лим гә кар шы яу га куз гал ды. 
Ул ва кыт та әле бу шә һәр Явүс дип ата лып, ан да шул җир нең хал кы явү си ләр яши 
иде. 5 Явү си ләр Да выт ка:

– Син би ре гә ке рә ал мас сың, – ди де ләр.
Лә кин Да выт Си он скир мә нен яу лап ал ды, һәм әле ге ны гыт ма Да выт шә һә ре нә 

әй лән де. 6 Да выт:
– Явү си ләр гә кар шы бе рен че бу лып һө җүм гә таш лан ган ке ше гас кәр баш лы гы 

итеп бил ге лә нә чәк, – ди гән иде; бе рен че ләр дән бу лып һө җүм гә Сә рүя уг лы Йо ав 
кү тә рел де, һәм, шул рә веш ле, гас кәр ба шы итеп бил ге лән де.

7 Шун нан Да выт әле ге ны гыт ма да яши баш ла ды, шу ңа кү рә ул Да выт шә һә ре 
ди гән исем ал ды; 8 ан на ры Да выт, Мил ло кир мә нен нән баш лап, ка ла ти рә ли тө зел-
гән ди вар га ка дәр бө тен шә һәр не тө зек лән де реп чык ты. Шә һәр нең кал ган өле шен 
Йо ав яңар тып бе тер де. 9 Да выт зур уңыш лар га ире шеп, аның көч-гайрәте һа ман 
ар та бар ды, чөн ки Күк ләр Ху җа сы Раб бы һәр чак Да выт янын да бул ды.

Давытныңгайрәтлесугышчылары
10 Раб бы ның Ис ра ил ха кын да гы сү зе бу ен ча, Да выт ны тә хет кә утыр тыр өчен, бө-

тен Ис ра ил хал кы бе лән бер рәт тән Да выт ка нык яр дәм ит кән гас кәр баш лык ла ры 
тү бән дә ге ләр иде. 11 Ме нә Да выт гас кә рен дә ге ба тыр су гыш чы лар ның исем нә ре: 
гас кәр ба шы Хәк мү ни уг лы Яшаб гам. Ул, өч йөз ке ше гә кар шы сөң ге сен кү тә реп, 
алар ны бер алы шу да тар-мар ит кән ба һа дир дыр.

12 Аңар дан соң Өч ка һар ман ның бер се – Аху ах нә се лен нән До ду уг лы Эл га зар. 
13 Пе леш ти ләр, су гы шыр га әзер лә неп, Пас-Даммимдә туп лан ган ва кыт та, әле ге 
Эл га зар Да выт янын да бул ды: ар па ба су ын да алыш кан ва кыт та Ис ра ил хал кы пе-
леш ти ләр дән ка ча баш ла гач, 14 Да выт, Эл га зар бе лән ба су ур та сы на чы гып, ба су ны 
да сак лап ка ла, пе леш ти ләр не дә тар-мар ки те рә, һәм ул көн не Раб бы Ис ра ил гә 
бө ек җи ңү бү ләк итә.

15 Бер ва кыт шу лай пе леш ти ләр Ре фа им үзә не нә ки леп туп лан ды лар. Ул чак ны 
Утыз баш лык ара сын нан өче се Да выт ка ты на, Адул лам мә га рә се кар шын да гы кыя 
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яны на кил де. 16 Да выт – ны гыт ма эчен дә, ә пе леш ти су гыш чы ла ры Бәйт-Лехемдә 
иде. 17 Шун да Да выт бик нык су сап:

– Бәйт-Лехем кап ка сы янын да гы кое дан бе рәр се эчә ре мә су алып кил сә иде, – 
ди де.

18 Әле ге өч ба тыр, пе леш ти ләр ста ны аша су гы шып үтеп, Бәйт-Лехем кап ка сы 
янын да гы кое дан Да выт ка су алып ки леп бир де. Әм ма Да выт әле ге су дан баш тарт-
ты, ул аны Раб бы га бү ләк итеп җир гә кой ды.

19 – Бу су ны эчү дән ми не Ал лам сак ла сын! Шу шы ир ләр нең ка нын эчәм ме ни 
мин?! Тор мыш ла рын кур кы ныч ас ты на ку еп алып кил де алар ми ңа бу су ны, – ди де 
ул һәм су ны эчәр гә те лә мә де.

Ме нә ни-нәрсәләр эш лә де әле ге өч ба тыр!
20 Йо ав ның кар дә ше Әви шәй Өч ка һар ман ның баш лы гы иде. Бер ва кыт ул, өч 

йөз ке ше гә кар шы сөң ге сен кү тә реп, алар ны кы рып бе тер де һәм әле ге Өч ка һар ман 
сы ман дан яу ла ды. 21 Әви шәй, шул Өч ка һар ман нан мәр тә бә ле рәк бу лып, алар ның 
баш лы гы на әй лән де, гәр чә алар ның бер се бул ма са да.

22 Каб се һел ка ла сын нан Еһо я да уг лы Бе на яһ зур ба тыр лык лар кыл ган га ярь су-
гыш чы иде. Ул мә а би ләр нең иң көч ле ике су гыш чы сын үтер де. Икен че бер ва кыт-
ны кыш кы кар лы көн дә, чо кыр га тө шеп, бер арыс лан ны үтер де. 23 Ан на ры ул буе 
биш тер сәк* бул ган бер ми сыр лы ның җа нын кый ды: ту ку кү шә се дәй* сөң ге сен 
тот кан ми сыр лы кар шы на Бе на яһ та як то тып кит те һәм, те ге нең сөң ге сен тар тып 
алып, ми сыр лы ның үз ко ра лы бе лән аның үзен үтер де. 24 Еһо я да уг лы Бе на яһ әнә 
шун дый ба тыр лык лар эш лә де. Ул да, ал да гы Өч ка һар ман сы ман, зур дан-шөһрәт 
ка зан ган ке ше иде. 25 Утыз баш лык ара сын да иң мәр тә бә ле се бу лып, ул те ге Өч ка-
һар ман ның бер се тү гел иде. Да выт аны үзе нең җан сак чы лар баш лы гы итеп куй ды.

26 Ка һар ман нар ара сын да тү бән дә ге ләр бар иде: Йо ав ның кар дә ше Аса һел; Бәйт-
Лехемнән До ду уг лы Эл ха нан; 27 һа рор лы Шам мот; пе лон лы Хе лес; 28 ты ку а лы 
Ик кыш уг лы Гый ра; ана тот лы Аби гы зер; 29 ху ша лы Сиб бе кәй; Аху ах нә се лен нән 
Гый лай; 30 не то фа лы Маһ рай; не то фа лы Ба гъ на уг лы Хе лед; 31 Бень я мин җи рен-
дә ге Гиб га дан Ри бай уг лы Итай; пир га тон лы Бе на яһ; 32 Гә гаш үзә нен нән Ху рай; 
ар ба һи Аби ел; 33 ба ху рим лы* Аз ма вет; ша гал бим ле Эльях ба; 34 ги зон лы Һа шем ның 
угыл ла ры; һа рар лы Ша ге уг лы Йо на тан; 35 һа рар лы Сә кәр уг лы Ахи ам; Ур уг лы 
Эли фал; 36 ме ке ра лы Хе пер; пе лон лы Ахия; 37 кәр мил ле Хес ро; Эз бай уг лы На га-
рай; 38 На тан ның кар дә ше Йо ил; Һаг ри уг лы Миб хар; 39 ам мо ни Се лык; Сә рүя уг лы 
Йо ав ның ко рал йөр тү че се бе һе рот лы Нах рай; 40 ит ри Гый ра; ит ри Гә реб; 41 хит ти 
Урия; Ах лай уг лы За бад; 42 Ши зә уг лы Ади нә – Ру бин ыру гын нан нә сел баш лы-
гы (аның утыз су гыш чы сы бар иде); 43 Мә га кәһ уг лы Ха нан; ми тан лы Йо ша фат; 
44 аш ты ра лы Уз зия; аро гыр лы Хо там угыл ла ры Ша ма һәм Егы ил; 45 Шим ри уг лы 
Еди га ил һәм аның ир кар дә ше тис ле Йо ха; 46 ма ха ва лы Эли ел; Эл на гам угыл ла ры 
Яри бай һәм Йо ша вия; мә а би Ит ма; 47 Эли ел; Обид; ме со ба лы Яга си ел.

* 11:23 Терсәк– 45 см. 
* 11:23 Күшә– ту ку ста нын да буй җеп не чор ный тор ган вал. 
* 11:33 ...бахуримлы...– «II Пат ша лар», 23:31 дә «бар ху рим лы» дип би рел гән. 
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СыйкләгтәДавытягыначыккансугышчылар

12 1 Кыйш уг лы Шаул дан яше ре неп Сый к ләг тә ят кан чак та, Да выт ка су гыш-
лар да яр дәм итәр өчен, тү бән дә ге ба тыр ке ше ләр кил де. 2 Җә я ләр бе лән 

ко рал лан ган, уң вә сул ку лы бе лән дә дош ман на ры на таш һәм ук ата бе лү че бу 
су гыш чы лар Бень я мин ыру гын нан Ша ул ның ту ган на ры иде. 3 Гиб га лы Ше ма га 
угыл ла ры: Ахи гы зыр (баш лык ла ры) һәм Йо аш; Аз ма вет угыл ла ры Язи ел һәм Пе лет; 
Бе рә кә; Ана тот тан Еһү. 4 Утыз баш лык тан бер се һәм алар ның җи тәк че се бул ган 
гиб гон лы Иш мая; Ире мия; Яхә зи ел; Йо ха нан; ге де ра лы Йо за бад; 5 Эл гу зай; Яри-
мут; Бе га лья; Ше ма рия; ха руф лы Ше фа тия; 6 Ко рах нә се лен нән Эл ка на, Иш шия, 
Аза рел, Йо гы зыр һәм Яшаб гам; 7 ге дор лы Еру хам угыл ла ры Йо гы ла һәм Зә бә дия.

8 Да выт ның чүл дә ге ны гыт ма сы на гәд ләр дән дә кал кан һәм сөң ге бе лән ко рал-
лан ган, су гыш ка әзер, ба тыр ир-егетләр кил де. Алар ның йөз лә ре арыс лан ны кы 
ке бек тер, үз лә ре тау кә җә се дәй җи тез дер. 9 Баш лык ла ры Эзер бу лып, икен че-
се – Уба дия, өчен че се – Эли аб, 10 дүр тен че се – Миш ман на, би шен че се – Ире мия, 
11 ал тын чы сы – Ат тай, җи ден че се – Эли ел, 12 си ге зен че се – Йо ха нан, ту гы зын чы-
сы – Эл за бад, 13 унын чы сы – Ире мия, ун бе рен че се – Мах бан най. 14 Әле ге гәд ләр 
гас кәр баш лык ла ры. Алар ның иң ке че се – йөз ба шы, ә иң зу ры сы мең ба шы иде. 
15 Үр дүн үзе нең яр ла рын нан та шып чык кан бе рен че ай да алар, ел га ны ки чеп, үзән дә 
яшәү че ха лык ны көн чы гыш һәм көн ба тыш та ра фы на ку ып та рат ты лар.

16 Бень я мин һәм Яһү дә ыру гын нан баш ка ке ше ләр дә Да выт ның ны гыт ма сы на 
кил де ләр. 17 Алар ны кар шы алып, Да выт:

– Әгәр ми нем ян га из ге ни ят бе лән, яр дәм итәр өчен кил сә гез, мин сез нең бе-
лән ту ган ла шыр мын, әм ма ин де бер хак сыз га ми не дош ман на рым ку лы на тап-
шы рыр га кил гән сез икән, ата-бабаларыбызның Ал ла сы Үзе кү реп сез гә хө ке мен 
чы гар сын, – ди де.

18 Гас кәр ба шы Ама сай ны шун да Ал ла һы Ру хы ка мап алып, Ама сай:
«И Да выт, без си не ке дер!
И Ишай уг лы, без си нең бе лән!
Имин лек си ңа, имин лек!
Си нең яран на рың да имин бул сын!
Чөн ки си нең Ал лаң си нең як лы дыр!» – ди де.

Да выт, алар ны ка бул кы лып, гас кәр баш лык ла ры итеп бил ге лә де.
19 Да выт, пе леш ти ләр гә ку шы лып, Ша ул га кар шы су гыш ка куз гал гач, Ме наш-

ше ыру гын нан кай бе рәү ләр аңа ияр де. Әм ма Да выт һәм аның ке ше лә ре чын лык та 
пе леш ти ләр гә бу лыш ма ды, чөн ки Пе ле шет яу баш ла ры бер-берсе бе лән ки ңәш ләш-
те ләр дә, Да выт үзе нең әфән де се Ша ул ягы на чы гар һәм шу лай итеп ба шы быз ны 
бә ла гә са лыр, дип аны ки ре кай та рып җи бәр де ләр. 20 Да выт Сый к ләг кә кай тып 
кит кән дә, аның бе лән бер гә ме наш ше лар дан Ад нах, Йо за бад, Еди га ил, Ми кә-
ил, Йо за бад, Эли һу, Сил ле тәй дә кит те; бо лар ме наш ше лар ның мең баш ла ры иде. 
21 Дош ман бас кын чы ла ры на кар шы бә ре леш ләр дә Да выт ка алар да яр дәм ит те ләр, 
чөн ки һәм мә се ба тыр йө рәк ле яу баш ла ры иде. 22 Шул рә веш ле, Да выт ка яр дәм гә 
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көннең-көнендә ха лык ки лә тор ды, һәм бер за ман аның гас кә ре Ал ла һы явы сы-
ман ишә еп кит те.

ХебрунгаДавытянынакилүчесугышчылар
23 Раб бы сү зе бу ен ча, Ша ул уры ны на тә хет кә Да выт ны утыр тыр өчен, Да выт 

яны на Хеб рун га кил гән ко рал лы гас кә ри ләр нең са ны шу шы дыр:
24 кал кан вә сөң ге бе лән ко рал лан ган, су гыш ка әзер Яһү дә угыл ла рын нан – ал-

ты мең си гез йөз ке ше;
25 ба тыр йө рәк ле Ши мун угыл ла рын нан – җи де мең бер йөз гас кә ри;
26 ле ви ләр дән – дүрт мең ал ты йөз ке ше, 27 шул исәп тән Һа рун ка би лә се нең баш-

лы гы Еһо я да һәм аның өч мең җи де йөз су гыш чы сы, 28 ба тыр йө рәк ле егет Са дыйк 
һәм аның гаи лә сен нән егер ме ике яу ба шы;

29 Ша ул ның кар дәш лә ре бул ган Бень я мин ыру гын нан – өч мең ке ше (мо ңар чы 
алар ның бай та гы Ша ул як лы иде);

30 Эф ра им ыру гын нан – үз кабилә-нәселендә дан тот кан егер ме мең дә си гез 
йөз ба тыр ир-егет;

31 Көн ба тыш ме наш ше лар дан – Да выт ны пат ша итеп ку яр өчен исем нә ре атап 
бил ге лән гән ун си гез мең ке ше;

32 Исәс хәр ыру гын нан – ике йөз җи тәк че һәм алар ның кул ас тын да гы кар дәш-
лә ре (әле ге җи тәк че ләр за ман үзен чә лек лә рен һәм Ис ра ил нең нәр сә эш ләр гә ти-
еш ле ген бе лү че ке ше ләр иде);

33 Зә бу лун ыру гын нан – һәр төр су гыш ко ра лы бе лән ко рал лан ган, бө те не се бер 
бу лып Да выт ка яр дәм гә куз гал ган, су гыш ка әзер ил ле мең гас кә ри;

34 Нәп та ли ыру гын нан – мең гас кәр ба шы һәм кал кан, сөң ге бе лән ко рал лан ган 
утыз җи де мең ке ше;

35 Дан ыру гын нан – су гыш ка әзер егер ме си гез мең ал ты йөз ке ше;
36 Ашер ыру гын нан – су гыш ка әзер кы рык мең гас кә ри;
37 Үр дүн аръ я гын да яшәү че Ру бин, Гәд ыру гын нан, Көн чы гыш ме наш ше лар-

дан – төр ле су гыш ко ра лы бе лән ко рал лан ган йөз егер ме мең ке ше.
38 Шу лай итеп, әле ге су гыш чы лар, Да выт ны бө тен Ис ра ил өс тен нән пат ша итеп 

ку яр га чын йө рәк тән өмет лә неп, саф-саф те зе леп Хеб рун га кил де ләр. Кал ган бар ча 
ис ра и ли ләр дә пат ша лык ны Да выт ка тап шы ру те лә ген дә иде. 39 Кил гән су гыш чы-
лар Да выт янын да өч көн гә то рып кал ды; алар ның ашар-эчәренә ту ган на ры һәм мә 
нәр сә не хәс тәр ләп куй ган иде. 40 Исәс хәр, Зә бу лун һәм Нәп та ли җи рен дә яшәү че 
ерак күр ше лә ре дә, ишәк, дөя, ка чыр, үгез ләр гә тө яп, бай так кы на он, ин җир, йө-
зем, шә раб, май, эре һәм вак тер лек алып кил де – Ис ра ил нең шат лы гы чик сез иде.

АбинадабйортыннанАллаһысандыгыналыпкайту

13 1 Да выт, үзе нең мең баш ла ры, йөз баш ла ры һәм бар лык гас кәр баш лык ла ры 
бе лән ки ңәш ләш кән нән соң, 2 бө тен Ис ра ил җә мә га те нә:

– Әгәр сез нең ри за лы гы гыз бул са һәм Раб бы Ал ла быз мо ңа их ты яр кыл са, Ис ра-
ил дә ге бар лык кар дәш лә ре без гә, шу лай ук ка ла лар да һәм алар ти рә сен дә ге авыл-
лар да яшәү че ру ха ни лар га вә ле ви ләр гә хә бәр итик: һәм мә се би ре гә җы ел сын нар. 
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3 Ал ла быз ның сан ды гын үзе без гә алып кай тыйк, чөн ки Ша ул пат ша лык ит кән 
көн нәр дә без аны ки рәк сен мә дек, – ди де.

4 Җы ел ган бар ха лык Да выт бе лән ки леш те, чөн ки бу эш бар сы на да га дел то ел ды. 
5 Шул рә веш ле Да выт, Ал ла һы сан ды гын Кыръят-Ягаримнән алып кай тыр өчен, 
Ми сыр да гы Ши хор ел га сын нан баш лап Лебо-Хаматка ка дәр яшә гән бө тен ис ра и-
ли ләр не үз яны на ча кы рып алып, 6 алар бер гә ләп, ске ру бим нәр ара сын да утыр ган 
Раб бы Ал ла исе мен йөр т кән сан дык ны Яһү дә Ба га ла сын нан (Кыръят-Ягаримнән) 
алып кай тыр га дип, чы гып та кит те ләр.

7 Ал ла һы сан ды гын алар Аби на даб ның йор тын нан чы га рып яңа ар ба өс те нә ур-
наш тыр ды лар, ар ба ны Аби на даб ның Уз за һәм Ахъя исем ле угыл ла ры тар тып бар ды. 
8 Ә Да выт һәм шун да гы бар ча ис ра и ли ләр, бө тен кү ңе лен би реп бии-җырлый, гөс лә 
вә ли ра чи ер теп, шөл дер ле ба ра бан ка гып, тә лин кә ләр чең лә теп, быр гы кыч кыр тып, 
Ал ла һы ал дын да кү ңел ач ты. 9 Ки дон ат лы адәм нең ын ды ры ту ры сын нан уз ган да, 
үгез ләр сөр ле геп кит те дә Уз за, ку лын су зып, сан дык ны то тып кал мак чы бул ды. 
10 Шул чак Раб бы ның Уз за га ачуы чык ты, һәм Ул сан дык ка ку лын суз ган Уз за ның 
го ме рен өз де – Уз за шун да ук Ал ла һы кар шын да җан бир де.

11 Бу хәл Да выт ны зур хәс рәт кә сал ды, һәм шу шы тө бәк кә ул Перес-Узза* дип 
исем куш ты; ош бу урын ны әле дә шу лай атап йөр тә ләр. 12-13 Ул көн не Да выт Ал-
ла һы дан кур ка кал ды һәм:

– Ал ла һы сан ды гын ни чек итеп үзе мә алып кай тыйм?! – дип, сан дык ны үзе нең 
Да выт шә һә ре нә керт ми чә гәт ле Обид-Эдом йор ты на ил теп ур наш тыр ды.

14 Ал ла һы сан ды гы өч ай бу е на гәт ле Обид-Эдом йор тын да ка ла бир де, һәм Раб бы 
Обид-Эдомның йор ты на вә аның бар мөл кә те нә Үзе нең мө ба рәк фа ти ха сын күн дер де.

ДавытныңИерусалимгәкилүе

14 1 Сур пат ша сы Хи рам үзе нең ил че лә рен, шу лай ук са рай ны тө зү өчен эр бет 
ага чы, таш чы ла рын һәм бал та ос та ла рын Да выт яны на җи бәр де. 2 Да выт 

шу ны аң ла ды ки, Раб бы аны Үзе нең хал кы – ис ра и ли ләр ха кы на Ис ра ил пат ша-
сы итеп бил ге лә гән һәм пат ша лы гы ның дә рә җә сен юга ры кү тәр гән бу лыр га ти еш.

3 Да выт Ие ру са лим дә дә үзе нә ха тын нар ал ды. Аның та гын да угыл-кызлары ту-
ды. 4 Ие ру са лим дә дөнь я га кил гән ба ла ла ры ның исем нә ре мон дый дыр: Шам муа 
һәм Шо баб, На тан һәм Сө ләй ман, 5 Иб хар һәм Эли шуа, Эл пе лет* һәм 6 Но га, Не пег 
һәм Япиа, 7 Эли ша ма, Бы гыль я да* һәм Эли фе лет.

Пелештиләрнеңҗиңелүе
8 Да выт ка смай сөр теп Ис ра ил пат ша сы итеп ку ю ла рын бел гәч, пе леш ти ләр 

Да выт ны эз ләр гә то тын ды лар. Бу хак та ише теп, Да выт алар га кар шы юнәл де. 
9 Пе леш ти ләр, ки леп, Ре фа им үзә нен дә талап-басып йө ри баш ла ган иде ләр ин де. 
10 Шул чак Да выт:

* 13:11 Перес-Узза– яһүд чә «Уз за га ачуы чык кан» мәгъ нә сен дә. 
* 14:5 Элпелет– 3:6-9 да «Эли фе лет» дип би ре лә. 
* 14:7 Быгыльяда– 3:6-9 да «Элья да» дип би ре лә. 
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– Пе леш ти ләр гә кар шы чы гар га мы ми ңа? Алар ны ми нем кул га тап шы рыр сың-
мы? – дип, Ал ла һы га мө рә җә гать ит те.

– Бар, кар шы чык, Мин алар ны си нең кул га тап шы ра чак мын, – ди де Да выт ка 
Раб бы.

11 Да выт Багал-Перасим та ра фы на куз гал ды һәм пе леш ти ләр не шун да тар-мар 
ки тер де.

– Су таш кы ны бу а ны җи мер гән ке бек, Ал ла һы да ми нем ку лым бе лән дош ман-
на рым ны таратып-туздырып таш ла ды, – ди де Да выт.

Шу ңа кү рә әле ге урын га со ңын нан Багал-Перасим* дип исем куш ты лар. 12 Пе-
леш ти ләр үз лә ре нең пот-сыннарын шун да таш лап кал дыр ды лар, һәм Да выт үзе нең 
ке ше лә ре нә алар ны ян ды рыр га әмер бир де.

13 Күп ме дер ва кыт тан соң пе леш ти ләр ка бат үзән дә талап-басып йө ри баш ла ды-
лар. 14 Да выт та гын со рау бе лән Ал ла һы га мө рә җә гать ит те, һәм Ул аңа:

– Дош ман ның кар шы сы на бар ма, әй лә неп, бәл зәм агач лы гы ягын нан арт ла-
рын нан бәр. 15 Бәл зәм агач ла ры ның оч ла ры адәм нәр ат ла вы на ох ша тып ша у лый 
баш ла гач, һө җүм гә күч; ди мәк, Пе ле шет гас кәр лә рен тар-мар итәр гә си нең ал дан 
Ал ла һы Үзе ба ра ди гән сүз бу, – ди де.

16 Ал ла һы ни чек куш са, Да выт шу лай эш лә де, һәм ис ра и ли ләр, Гиб гон нан Га-
зер га җит кән че, Пе ле шет гас кә рен юл буе кы рып бар ды лар.

17 Да выт ның да ны бө тен ил ләр гә та рал ды, һәм Раб бы ның код рә те бе лән бар ча 
ха лык лар аңар дан кур ка тор ган бул ды.

АллаһысандыгынИерусалимгәалыпкилү

15 1 Да выт шә һә рен дә Да выт үзе нә йорт лар сал ды, Ал ла һы сан ды гы өчен урын 
әзер лә де – ча тыр кор ды.

2 – Ал ла һы сан ды гын ле ви ләр дән баш ка бе рәү дә кү тә реп йөр тер гә ти еш тү-
гел, – ди де Да выт, – чөн ки Ал ла һы сан ды гын алып ба рыр өчен һәм дә Аңа мәң ге 
хез мәт күр сә тер өчен, Раб бы ле ви ләр не сай ла ды.

3 Раб бы сан ды гын ал дан хә зер лән гән уры ны на ил теп ур наш ты рыр өчен, Да выт 
бө тен Ис ра ил хал кын Ие ру са лим гә җый ды. 4 Да выт Һа рун угыл ла ры бе лән ле ви-
ләр не ча кырт ты. 5 Ко һат угыл ла рын нан шу лар иде: баш лык ла ры Ури ел һәм аның 
йөз егер ме кар дә ше; 6 Ме ра ри угыл ла рын нан: баш лык ла ры Асая һәм аның ике йөз 
егер ме кар дә ше; 7 Гер шон угыл ла рын нан: баш лык ла ры Йо ил һәм аның йөз утыз 
кар дә ше; 8 Эли са пан угыл ла рын нан: баш лык ла ры Шә мә гыйя һәм аның ике йөз 
кар дә ше; 9 Хеб рун угыл ла рын нан: баш лык ла ры Эли ел һәм аның сик сән кар дә ше; 
10 Уз зи ел угыл ла рын нан: баш лык ла ры Ам ми на даб һәм аның йөз ун и ке кар дә ше.

11 Ан на ры Да выт ру ха ни лар дан Са дыйк бе лән Абъ я тар ны, ле ви ләр дән Ури ел не, 
Аса я ны, Йо ил не, Шә мә гый я не, Эли ел не һәм Ам ми на даб ны ча кы рып:

12 – Сез – ле ви ләр нең гаи лә баш лык ла ры. Ис ра ил Раб бы Ал ла сы ның сан ды-
гын мин әзер лә гән урын га алып кай тып ку яр өчен, үзе гез һәм кар дәш лә ре гез 
пакьләнеп-чистарыныгыз. 13 Те ге юлы сан дык ны сез, ле ви ләр, алып бар ма ган га, 

* 14:11 Багал-Перасим– яһүд чә «Ал ла һы җи мер де» мәгъ нә сен дә. 
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Раб бы Ал ла быз ның без гә ачуы чык ты: чөн ки бу эш нең ни чек эш лә нер гә ти еш ле ген 
Аңар дан со ра ма ган идек, – ди де.

14 Шун нан ру ха ни лар һәм ле ви ләр Ис ра ил Раб бы Ал ла сы ның сан ды гын алып 
кай тыр өчен пакь лән де ләр дә, 15 Раб бы сү зе бу ен ча Му са әмер итеп кал дыр ган ча, 
сан дык кол га ла рын җил кә лә ре нә ку еп, Ал ла һы сан ды гын кү тә реп алып кит те ләр.

16 Да выт, ле ви ләр нең баш лык ла рын ча кы рып алып, ар фа, гөс лә һәм тә лин кә ке бек 
уен ко рал ла рын да уй нап шат лык лы җыр лар баш ка рыр өчен, алар га үз лә ре нең кар-
дәш лә рен нән җыр чы лар бил ге ләр гә бо ер ды. 17 Ле ви ләр Йо ил уг лы Һе ман ны, аның 
кар дә ше Бә рә хия уг лы Асаф ны, алар ның кар дәш лә ре бул ган Ме ра ри угыл ла рын нан 
Ку шая уг лы Этан ны бил ге лә де ләр; 18 алар га яр дәм гә баш ка кар дәш лә ре дә тә га ен-
лән де, бо лар: Зә кә рия, Бен, Яга зи ел, Ше ми ра мот, Ехи ел, Ун ни, Эли аб, Бе на яһ, Ма-
га сея, Мәт ти тия, Эли пе ле, Мыйк ныя һәм кап ка сак чы ла ры Обид-Эдом бе лән Егы ил.

19 Җыр чы лар Һе ман, Асаф һәм Этан ба кыр тә лин кә ләр дә; 20 Зә кә рия, Ази ел, 
Ше ми ра мот, Ехи ел, Ун ни, Эли аб, Ма га сея һәм Бе на яһ «Ала мот»* кө е нә ар фа да; 
21 Мәт ти тия, Эли пе ле, Мыйк ныя, Обид-Эдом, Егы ил һәм Аза зья исә җыр чы лар 
җи тәк че ле ген дә ше ми ни* кө е нә гөс лә дә уй нар га ти еш иде ләр. 22 Ле ви ыру гы баш-
лык ла ры ның бер се, Ке на нья, җыр га ос та бул ган лык тан, җыр өчен җа вап лы иде. 
23 Бә рә хия бе лән Эл ка на сан дык янын да сак чы лар бул ды. 24 Ру ха ни лар Ше ба ния, 
Йо ша фат, Не та нел, Ама сай, Зә кә рия, Бе на яһ һәм Эли гы зыр Ал ла һы сан ды гы 
ал дын да быр гы да уй нар га ти еш иде ләр. Обид-Эдом һәм Яхия шу лай ук сан дык 
янын да сак чы лар дан бул ды.

25 Шул рә веш ле, Да выт, Ис ра ил өл кән нә ре һәм мең баш ла ры Раб бы ның Ки ле-
шү сан ды гын Обид-Эдом йор тын нан алып кай тыр га дип кит те ләр. Һәм мә се бик 
шат иде. 26 Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын кү тә реп ба ру чы ле ви ләр гә Ал ла һы Үзе 
яр дәм ит кән гә кү рә, кор бан га җи де үгез вә җи де са рык тә кә се ча лын ды. 27 Да выт 
та, сан дык ны кү тә реп ба ру чы ле ви ләр, җыр баш ка ру чы лар, җыр чы лар җи тәк че се 
Ке на нья дә нә фис җи тен ки ем нән иде. Да выт өс тен дә әле ру ха ни лар ның җи тен 
ки е ме – сэфод та бар иде. 28 Бө тен Ис ра ил хал кы әнә шу лай шат лык лы аваз лар 
бе лән, тә кә мө ге зе, быр гы һәм тә лин кә та выш ла ры ас тын да, ли ра вә гөс лә дә уй-
ный-уйный Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын алып кайт ты.

29 Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын Да выт шә һә ре нә алып кер гән чак та, Ша ул кы-
зы Ми кәл тә рә зә дән ка рап то ра иде. Раб бы кар шын да сикерә-сикерә кү ңел ачу чы 
Да выт пат ша ны күр гәч, аның йө рә ге нә Да выт ка ка ра та җи рә нү хи се ке реп оя ла ды.

16 1 Ал ла һы сан ды гын Да выт эш ләт кән ча тыр эче нә ур наш тыр ган нан соң, 
ис ра и ли ләр Раб бы га ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор бан на ры ки тер де ләр. 

2 Ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор бан на ры ки те рү тә мам лан гач, Да выт ха лык ны 
Раб бы исе ме бе лән фа ти ха ла ды. 3 Ан на ры ул һәр бер ис ра и ли гә – ир-ат вә хатын-
кызга – бе ре шәр ик мәк, бе ре шәр ки сәк кыз ды рыл ган ит һәм йө зем ле бе ре шәр 
көл чә өлә шеп чык ты.

* 15:20 Аламот– әле ге яһүд сү зе нең мәгъ нә се анык тү гел; му зы каль ата ма бу луы их ти мал. 
* 15:21 Шемини– әле ге яһүд сү зе нең мәгъ нә се анык тү гел; му зы каль ата ма бу луы их ти мал. 
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4 Ан на ры Да выт, Раб бы сан ды гы ал дын да Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на мө рә җә гать 
итү, Аңа шөк ран нар кы лу, Аны дан лау ке бек хез мәт не үтәү өчен, Ле ви то кы мын-
нан бер ни чә ке ше не сай ла ды: 5 Асаф алар ның җи тәк че се иде, ә Зә кә рия, Егы ил, 
Ше ми ра мот, Ехи ел, Мәт ти тия, Эли аб, Бе на яһ, Обид-Эдом һәм Егы ил яр дәм че лә ре 
бул ды. Алар га ар фа вә гөс лә дә, Асаф ка исә тә лин кә дә уй нау йөк лән де. 6 Ру ха ни-
лар Бе на яһ бе лән Яхә зи ел Ал ла һы ның Ки ле шү сан ды гы янын да көннең-көнендә 
быр гы кыч кыр тып то рыр га ти еш бул ды.

Давытныңрәхмәтҗыры
7 Ул көн не Да выт бе рен че мәр тә бә Асаф бе лән аның кар дәш лә рен нән Раб бы ны 

дан лый торган җыр җыр лат ты:
8 «Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз, исе мен яд ите гез*,

эш-гамәлләрен ха лык лар га җит ке ре гез!
9 Җыр ла гыз Аңа, мәд хи я ләр җыр ла гыз,

бө тен мог җи за ла рын сөй ләп би ре гез!
10 Мө кат дәс исе ме бе лән Аның мак та ны гыз!

Раб бы га йөз то ту чы лар ның йө рәк лә ре ку ан сын!
11 Раб бы га, Аның код рә те нә сы е ны гыз,

Аның нур лы йө зен һәр чак эз лә гез!
12 Ул кыл ган га җә еп га мәл ләр не,

мог җи за лар ны, авы зын нан чык кан хө кем нәр не 
хә те ре гез дә сак ла гыз,

13 әй сез ләр, Аның ко лы Ис ра ил то кы мы,
Ул сай ла ган Ягъ куб угыл ла ры!

14 Ул – Раб бы, без нең Ал ла быз;
Үзе нең хө кем ка рар ла рын Ул бө тен җир йө зе нә чы га ра.

15 Үзе тө зегән килешүне Ул һәрчак истә тота,
меңнәрчә буыннарга биргән сүзен онытмый.

16 Бу килешүне Ул Ибраһим белән төзегән,
ант итеп Исхак белән ныгыткан,

17 Ягъ куб өчен – Ка нун,
Ис ра ил өчен мәң ге лек Ки ле шү итеп куй ган.

18 Раб бы әй т кән: „Кән ган җи рен сез гә би рәм –
ха кы гыз га ти гән милкегез бу лыр“, – ди гән.

19 Ул за ман алар бик аз сан лы ка вем,
Кән ган җи рен дә кил ме шәк ләр,

20 бер ха лык тан – икен че ха лык ка,
бер пат ша лык тан икен че пат ша лык ка кү чеп йө рү че ләр иде.

21 Әм ма Раб бы алар ны кы ер сы тыр га бир мә гән,
пат ша лар ны ачу ла нып ки сәт кән:

* 16:8 Ядитү– тел гә алу, ис кә тө ше рү. 
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22 „Ка гыл ма гыз Мин сай ла ган* ха лык ка,
спәй гам бәр лә ре мә дә за рар сал ма гыз!“ – ди гән.

23 Әй бө тен җир йө зе әһел лә ре, Раб бы га җыр җыр ла гыз!
„Ул – Кот ка ру чы!“ – дип көн дә сөй лә гез!

24 Ха лык лар га Аның дан-шөһрәтен,
бө тен ка вем нәр гә мог җи за лы эш лә рен бел де ре гез!

25 Чөн ки Раб бы бө ек һәм мак тау га ла ек тыр,
илаһ лар ның ба ры сын нан дәһ шәт ле дер.

26 Мә җү си ка вем нәр нең бар илаһ ла ры – фә кать сын нар гы на,
Раб бы исә күк ләр не бар ит кән Зат.

27 Дан вә бө ек лек – Аның хо зу рын да,
көч вә шат лык – из ге йор тын да дыр.

28 Әй ха лык лар, барча-барчагыз Раб бы ны олуг ла гыз,
Аның дан-шөһрәтен, код рә тен олуг ла гыз!

29 Аның шан лы исе мен дан га кү ме гез!
Кор бан лык ма лы гыз ны алып, Аның хо зу ры на ки ле гез!
Аның мә һа бәт из ге ле ге ал дын да баш иегез!

30 Бө тен җир йө зе тет рән сен кар шы сын да!
Дөнь я ның ни ге зе как ша мас итеп нык ко рыл ган.

31 Ку а ныш сын күк ләр, җир йө зе тан та на ит сен!
Ха лык лар га: „Раб бы – пат ша!“ – дип игъ лан ител сен.

32 Дул кын ла нып шау ла сын диң гез су ла ры вә ан да гы бар нәр сә!
Шат лан сын кыр-далалар вә ан да гы бар нәр сә,

33 ур ман да гы бар агач лар сө е неч кә урал сын Раб бы кар шын да!
Чөн ки җир йө зен хө кем итәр гә ки лә чәк Ул.

34 Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз,
чөн ки Ул иге лек ле,
һәм Аның смәр хә мә те мәң ге лек!

35 Бо лай дип әй те гез:
„Кот кар без не, и Ал ла һы, Кот ка ру чы быз без нең!
Чит ка вем нәр ара сын нан җы еп алып, без не азат ит!
Шун да мө кат дәс исе ме ңә рәх мәт ләр укыр быз,
шөһ рә тең, да ның бе лән мак та ныр быз!“

36 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на мәңге-мәңгегә мактау-шөкерләр яу сын!»

Шун нан бар лык ха лык: «Амин!» – ди де һәм Раб бы ны дан ла ды.

ИерусалимһәмГибгондаАллаһыгахезмәтитүчелевиләр
37 Раб бы ның Ки ле шү сан ды гы янын да көн дә лек хез мәт не да и ми рә веш тә баш-

ка рыр өчен, Да выт Асаф ны һәм аның ир кар дәш лә рен, 38 шу лай ук Обид-Эдом 

* 16:22 ...сайлаган...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: май сөр т кән. 
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бе лән бер гә аның алт мыш си гез ир кар дә шен кал дыр ды. Еду тун уг лы Обид-Эдом 
һәм Хо са кап ка сак чы ла ры иде. 39 Ру ха ни Са дыйк бе лән аның ру ха ни ир кар дәш-
лә рен исә Гиб гон да гы скал ку җир дә ур наш кан Раб бы ча ты ры янын да кал дыр ды; 
40 алар, Ис ра ил гә Раб бы бир гән Ка нун да языл ган ча, кор бан ян ды ру мәз бә хен дә 
һәр да им, ир тә сен һәм ки чен, сту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рер гә ти еш иде ләр. 
41-42 Алар бе лән бер гә мәң ге мәр хә мәт ле Раб бы га шөк ран нар яу ды рыр өчен, ул 
Һе ман һәм Еду тун ны, шу лай ук, исем нә рен атап, та гын бер ни чә ке ше не сай лап 
кал дыр ды. Һе ман һәм Еду тун, быр гы, тә лин кә вә баш ка төр уен ко рал ла рын да 
уй нап, Раб бы га җыр лар җыр лар га ти еш иде ләр. Ә Еду тун ның угыл ла ры кап ка 
янын да сак та тор ды лар.

43 Әнә шун нан соң һәр кем үз өе нә кай тып кит те; Да выт та, гаи лә сен фа ти ха лар га 
дип, өе нә юнәл де.

ДавытнәселенеңтәхеттәмәңгеутырачагытурындаРаббывәгъдәсе

17 1 Да выт пат ша шу лай үз са ра ен да яши бир де. Көн нәр нең бе рен дә На тан 
пәй гам бәр гә Да выт:

– Ме нә, мин эр бет ага чын нан са лын ган са рай да яшим, ә Раб бы ның Ки ле шү 
сан ды гы ча тыр да то ра, – ди де.

2 – Кү ңе лең дә бул ган ны эш лә алай са, чөн ки Ал ла һы си нең ян да дыр, – ди де 
аңа На тан.

3 Әм ма шул төн не На тан га Раб бы сү зе иреш те:
4 – Бар, ко лым Да выт ка, Раб бы ме нә бо лай дип әй тә, ди ген: «Ми нем өчен йорт 

са лыр га ти еш ле ке ше син тү гел сең. 5 Ис ра ил хал кын Ми сыр дан алып чык кан 
көн нән баш лап бү ген гә ка дәр йорт эчен дә яшә гә нем юк Ми нем. Бер җир дән 
икен че җир гә күч кән дә, уры ным һа ман ча тыр да бул ды. 6 Ис ра ил хал кы бе лән 
бер гә кай да гы на йөр сәм дә, Үз хал кым ны кай гыр ту өчен бил ге лә гән Ис ра ил 
хө кем че лә ре нең бе рәр сен нән: „Ник Ми ңа эр бет ага чын нан йорт са лып бир ми-
сез?“ – дип со ра дым мы?!» 7 Ди мәк ки, ко лым Да выт ка Күк ләр Ху җа сы Раб бы 
бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин си не, са рык кө теп йөр гән җи рең нән алып, Үзем нең 
Ис ра ил хал кы на ха ким итеп куй дым. 8 Син кай та раф ка юнәл сәң дә, Мин си нең 
бе лән бул дым, кар шың да тор ган бө тен дош ман на рың ны кы рып бар дым. Си нең 
исе мең не Мин җир йө зен дә яшәү че бө ек зат лар рә те нә ку яр мын! 9-10 Үзем нең 
Ис ра ил хал кы на Мин Үзем сай ла ган урын ны би рер мен, аны шун да ур наш ты-
рыр мын, һәм ул ты ныч яшәр – аны ин де бер кем дә бор чы мас; әү вәл ге сы ман, 
Үзем нең Ис ра ил хал кы өс тен нән хө кем че ләр бил ге ли баш ла ган чор да гы ке бек, 
явыз ни ят ле адәм нәр Ми нем хал кым ны ин де кыс рык лый ал мас. Мин си нең бө-
тен дош ман на рың ны буй сын ды рыр мын. Мин си ңа шу ны бел де рәм: Раб бы си нең 
гаилә-йортыңны ко рыр. 11 Соң гы сә га тең су гып, ата-бабаларың янын да ты ныч-
лык тап кан нан соң, си нең ор лы гың нан ту ган ба ла ны пат ша итеп ку яр мын һәм 
аның пат ша лы гын ны гы тыр мын. 12 Ул Ми ңа ба гыш лап йорт сал ды рыр, һәм Мин 
аның пат ша лы гын мәң ге гә ур наш ты рыр мын. 13 Мин – аның ата сы, ә ул Ми нем 
уг лым бу лыр. Элек ке пат ша дан йөз чө ер гән ке бек, уг лың ны Мин бер кай чан да 
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Үзем нең мәр хә мә темнән таш ла мам. 14 Мин аны Үзем нең йор тым* вә пат ша лы гым 
өс тен нән мәң ге гә ку яр мын, аның тә хе те мәң ге лек бу лыр!»

Давытныңрәхмәтдогасы
15 Шу лай итеп, На тан әле ге вә хи не* сүзгә-сүз Да выт ка сөй ләп бир де. 16 Шун нан 

Да выт, Раб бы кар шы на ки леп, до га кыл ды:
– И-и Раб бы Ал лам, Син шу лай кү тә рер лек кем әле мин ул ка дәр?! – ди де. – Ми-

нем га и ләм ни өчен Си ңа шу лай мө һим? 17 Мо ның өс те нә, и Ал лам, Син әле ко лың 
га и лә се нең ки лә чә ге ха кын да да ал дан хә бәр би реп куй дың; ми не олуг бер адәм 
кү реп мө га мә лә кы ла сың, и Раб бы Ал лам. 18 Ми не шу лай олы ла ган өчен, нәр сә 
әй тә алам мин Си ңа?! Син бит Үзең нең ко лың ны бе лә сең! 19 И-и Раб бым, бу бө ек 
эш ләр не Син ко лың ха кы на, йө рә гең куш кан га эш ләп, Үзең нең мә һа бәт ле гең не 
күр сәт тең. 20 И Раб бым! Үз ко ла гы быз бе лән ишет кән чә, Си нең бе лән тиң лә шер дәй 
зат юк тыр, Син нән баш ка ал ла юк тыр! 21 Җир йө зен дә ис ра и ли ләр ке бек та гын нин-
ди ха лык бар?! Кол лык тан сйо лып алып, Син фә кать алар ны гы на Үзең не ке ит тең. 
Исе мең не дан-шөһрәткә кү мәр өчен, Син бө ек вә дәһ шәт ле эш ләр кыл дың – Үз 
хал кың ны Ми сыр илен нән кот кар дың, аның күз ал дын нан чит ка вем нәр не ку ып 
җи бәр дең. 22 Үз хал кың Ис ра ил не Син мәң ге гә Үзең не ке ит тең, һәм Син, Раб бы, 
аның Ал ла сы на әй лән дең. 23 Ә хә зер, Раб бым, Үзең нең ко лың һәм аның гаилә-
йорты ту рын да гы сүз лә рең не мәң ге гә ны гы тып куй һәм әй т кән нә рең не тор мыш ка 
ашыр. 24 Си нең исе мең не го мер ба кый олы лап ис кә ал сын нар, «Ис ра ил Ал ла сы, 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы – Ис ра ил Ал ла сы дыр!» – дип әй т сен нәр. Ко лың Да выт-
ның гаилә-йорты Си нең кар шың да нык тор сын! 25 Син, Ал лам, Үзең нең ко лы ңа, 
гаилә-йортыңны ко рыр мын, дип әй теп куй ган идең. Шу ңа кү рә мин Си ңа шу шы 
до га ла рым ны юл лар га җөрь әт ит тем. 26 И-и Раб бым, Син – Ал ла һы дыр! Үзең нең 
ко лы ңа Син әнә шун дый иге лек ләр вәгъ дә ит тең! 27 Ко лың ның гаилә-йорты күз 
ал дың да мәң ге тор сын өчен, Син аны фа ти ха лар га их ты яр кыл дың. И-и Раб бым, 
Син нән фа ти ха алу чы мәң ге фа ти ха лы дыр!

Давытныңсугышлардаҗиңепчыгуы

18 1 Күп ме дер ва кыт лар уз гач, Да выт, пе леш ти ләр не тар-мар ки те реп, алар ны 
үзе нә буй сын дыр ды һәм алар ку лын нан Гәт не һәм янә шә сен дә ге шә һәр-

ләр не тар тып ал ды. 2 Да выт шу лай ук мә а би ләр не дә тар-мар ит те. Шул рә веш ле, 
мә а би ләр, Да выт ка буй сы нып, аңа са лым тү ләү че ләр гә әй лән де. 3 Ан на ры Да выт 
Фырат ел га сы бу ен да гы җир ләр дә үз ха ки ми я тен ур наш ты ру ни я те бе лән юл га 
чык кан Со ба пат ша сы Һа дад гы зер гас кәр лә рен тар-мар ки тер де – алар ны Ха мат ка 
ка дәр куа бар ды. 4 Да выт аның бер мең ссу гыш ар ба сын, җи де мең җай да гын һәм 
егер ме мең җә я ү ле гас кә рен әсир ит те; йөз су гыш ар ба сы на җи гәр дәй ат лар ны 
исән кал ды рып, кал ган на ры ның аяк се ңер лә рен кис те. 5 Со ба пат ша сы Һа дад-
гы зер га яр дәм гә Дәмәшкътән ара ми ләр дә кил де, әм ма Да выт алар ның егер ме 

* 17:14 ...йортым...– Би ре дә «ха лык» мәгъ нә сен дә. 
* 17:15 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. 
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ике мең су гыш чы сын үтер де. 6 Ан на ры Да выт ара ми ләр нең мәр кә зе Дәмәшкътә 
үзе нең сак чы гас кәр лә рен кал дыр ды, һәм ара ми ләр, Да выт ка буй сы нып, аңа са-
лым тү ләү че ләр гә әй лән де. Да выт кай сы та раф ка яу чап са да, Раб бы аңа җи ңү 
яу лар га бу лы ша тор ган бул ды. 7 Һа дад гы зер су гыш чы ла ры ның ал тын кал кан-
на рын Да выт Ие ру са лим гә алып кил де. 8 Һа дад гы зер пат ша ның Тиб хат һәм Күн 
шә һәр лә рен дә исә Да выт күп итеп ба кыр кул га тө шер де. Соң рак шул ба кыр дан 
Сө ләй ман Ал ла һы йор ты өчен ясал ма диң гез вә ба га на лар, шу лай ук төр ле са-
выт лар кой дыр ды.

9-10 Һа дад гы зер бе лән һа ман су гы шып яшә гән Ха мат пат ша сы То гу*, Да выт-
ның Со ба пат ша сы Һа дад гы зер гас кә рен кы рып бе тер гә нен ише теп, Һа дад гы зер 
бе лән су гыш кан һәм яу кы рын да җи ңеп чык кан өчен, Да выт ка үзе нең сә ла мен 
күн де рер гә һәм аны тәб рик итәр гә дип, уг лы Һа до рам ны җи бәр де; Һа до рам* аның 
яны на кө меш, ал тын һәм ба кыр дан ко ел ган са выт лар кү тә реп кил де. 11 Да выт пат-
ша баш ка ха лык лар дан – эдо ми, мә а би, ам мо ни, пе леш ти һәм ама лы кый лар дан 
тар тып ал ган кө меш вә ал тын бе лән бер гә әле ге са выт лар ны Раб бы га ба гыш ла ды.

12 Сә рүя уг лы Әви шәй Тоз үзә нен дә эдо ми ләр нең ун си гез мең лек гас кә рен кы рып 
бе те реп, 13 Эдом да үзе нең сак чы гас кәр лә рен куй ды; һәм бө тен эдо ми ләр Да выт ка 
буй сы на баш ла ды. Да выт кай сы та раф ка яу чап са да, Раб бы аңа җи ңү яу лар га бу-
лы ша тор ган бул ды. 14 Шул рә веш ле, Да выт, бө тен Ис ра ил бе лән пат ша лык итеп, 
үзе нең бар хал кы өс тен нән га дел лек вә дө рес лек бе лән ха ким лек кыл ды. 15 Сә рүя 
уг лы Йо ав – аның гас кәр ба шы, Ахи луд уг лы Еһо ша фат – елъ яз ма чы, 16 Әхи түб уг-
лы Са дыйк һәм Абъ я тар уг лы Әбу мә лик* – ру ха ни лар, Шав ша* – кә тип, 17 Еһо я да 
уг лы Бе на яһ ке ре ти ләр һәм пе ле ти ләр нең* баш лы гы итеп бил ге лән де, ә Да выт ның 
угыл ла ры бе рен че дә рә җә са рай әһел лә ре бул ды.

Давытныңаммониләрнеҗиңүе

19 1 Күп ме дер ва кыт лар үт кәч, Ам мон пат ша сы На хаш ва фат бул ды, һәм пат-
ша лык ны аның уг лы Ха нун ка бул итеп ал ды.

2 «На хаш ми ңа ка ра та иге лек ле иде, мин дә аның уг лы Ха нун га мәр хә мәт күр-
сә тим» ди гән фи кер дә бу лып, ата сын югал т кан Ха нун пат ша ның кай гы сын ур-
так ла шыр га Да выт үзе нең ил че лә рен җи бәр де, һәм Да выт хез мәт че лә ре Ха нун ның 
кай гы сын ур так ла шыр га Ам мон җи ре нә кил де ләр.

3 Әм ма Ам мон тү рә лә ре Ха нун га:
– Да выт үзе нең юа ту чы ла рын ата ңа хөр мәт йө зен нән җи бәр гән дер дип уй лый-

сың мы әл лә? Җи ре без не карап-күзәтеп, со ңын нан җи ме реп ки тәр өчен кил мә де 
ми кән аның хез мәт че лә ре? – ди де ләр.

* 18:9-10 Тогу– «II Пат ша лар», 8:9-10 да «То гый» дип би рел гән. 
* 18:9-10 Һадорам– «II Пат ша лар», 8:9-10 да «Йо рам» дип би рел гән. 
* 18:16 Әбумәлик– «II Пат ша лар», 8:17 дә «Әхи мә лик» дип би рел гән. 
* 18:16 Шавша– «II Пат ша лар», 8:17 дә «Се ра яһ» дип би рел гән. 
* 18:17 Керетиләрһәмпелетиләр– шу шы исем дә ге ха лык лар ара сын нан ял лан ган пат ша 
җан сак чы ла ры. 
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4 Шун нан Ха нун Да выт ның хез мәт че лә рен то тып ал ды да са кал ла рын кыр ды рып, 
ян баш ла ры ту ры сын нан ки ем нә рен яр ты лаш кис те реп кай та рып җи бәр де. 5 Хез-
мәт че лә ре нең бик нык мәс хә рә ите лү ен ишет кәч, Да выт «Са ка лы гыз җит кән че, 
Әри хә дә ка лы гыз, шун нан соң гы на өе гез гә кай тыр сыз» ди гән бо е ры гын иреш те рер 
өчен, алар кар шы на хә бәр че лә рен юл ла ды.

6 Да выт бе лән ара ла ры бо зыл ган ны кү реп, Ха нун бе лән ам мо ни ләр, су гыш ар-
ба ла ры, шу лай ук җай дак лар ял лар өчен, Арам-Наһараимгә, Арам-Мәгакәһкә һәм 
Со ба га мең та лант* кө меш озат ты лар. 7 Алар утыз ике мең су гыш ар ба сы, шу лай 
ук хал кы бе лән бер гә Мә га кәһ пат ша сын ял ла ды лар; Мә га кәһ пат ша сы Ме де ба 
кар шы на ки леп стан бу лып тук тал ды. Ам мо ни ләр дә, шә һәр лә рен нән җы е нып 
чы гып, су гыш ка әзер лән де.

8 Да выт, бу хак та ишет кәч, Йо ав җи тәк че ле ген дә ге ба тыр су гыш чы ла рын яу га 
кү тәр де. 9 Ам мон гас кәр лә ре шә һәр кап ка сын нан чык ты лар да, алы шыр га әзер лә-
неп, те зе леп бас ты лар. Кил гән пат ша лар исә чит тә рәк ба су өс тен дә туп лан ган нар 
иде. 10 Кар шы сын да да, арт та да ба сып тор ган дош ман бе лән алы шыр га ту ры ки-
лә сен күр гәч, Йо ав, Ис ра ил нең иң ба тыр су гыш чы ла рын сай лап алып, ара ми ләр 
кар шы сы на те зеп бас тыр ды; 11 кал ган су гыш чы лар ны исә, ам мо ни ләр кар шы сы на 
те зәр өчен, үзе нең ир ту га ны Әви шәй гә тап шыр ды:

12 – Әгәр ара ми ләр ми не җи ңә баш ла са, яр дәм гә ки лер сең, – ди де ул аңа, – әгәр 
ин де ам мо ни ләр си не җи ңә баш ла са, мин яр дәм итәр мен. 13 Кыю бул, хал кы быз 
өчен, Ал ла быз шә һәр лә ре өчен үзе без не ая мый ча кө рә шик! Ә Раб бы Үзе ни чек ки-
рәк са на са, шу лай эш лә сен.

14 Шун нан Йо ав үзе нең су гыш чы ла ры бе лән ара ми ләр гә кар шы һө җүм гә күч те, һәм 
те ге ләр аңар дан ча бар га то тын ды лар. 15 Ара ми ләр нең ка ча баш ла вын кү реп, ам мо ни-
ләр, Әви шәй гас кә ре нә ар ка ку еп, шә һәр эче нә ки ре ке реп тул ды лар. Ан на ры Йо ав 
Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты. 16 Ис ра и ли ләр дән җи ңел гән нә рен күр гәч, ара ми ләр, 
чап кын на рын җи бә реп, яр дәм гә Фырат аръ я гын да яшәү че ара ми ләр не ча кы рып ки-
тер де ләр; алар бе лән Һа дад гы зер ның гас кәр баш лы гы Шо фак* җи тәк че лек итә иде.

17 Бу хә бәр Да выт ка иреш кән нән соң, ул, бө тен ис ра и ли ләр не җы еп, Үр дүн не кич те 
дә, ара ми ләр яны на ки леп җи теп, су гыш чы ла рын дош ман кар шы на те зеп бас тыр ды 
һәм һө җүм гә күч те; шу лай итеп, ике ара да су гыш баш лан ды. 18 Ара ми ләр, су гыш кы-
рын таш лап, ис ра и ли ләр дән ка чар га то тын ды. Да выт ара ми ләр нең җи де мең су гыш 
ар ба сын һәм кы рык мең җә я ү ле гас кә рен юк ит те; ул шу лай ук дош ман ның гас кәр 
баш лы гы Шо фак ны да үтер де. 19 Ис ра ил гас кә рен нән җи ңел гән нән соң, мо ңар чы 
Һа дад гы зер як лы пат ша лар, Да выт бе лән со лых тө зеп, аңа буй сы ну бел дер де ләр. 
Шу шы хәл ләр дән соң ара ми ләр ам мо ни ләр гә яр дәм ку лы суз мас бул ды лар.

20 1 Яз җи теп, пат ша лар ның яу ча бар ва кы ты җит кәч, Йо ав үзе нең гас кә ре бе лән 
Ам мон җир лә рен та лар га то тын ды, Ра баһ яны на ки леп, аны ка мап ал ды. 

Бу ва кыт Да выт үзе Ие ру са лим дә иде. Йо ав, Ра баһ ны ба сып алып, аны җи мер де. 

* 19:6 Талант– 30 кг. 
* 19:16 Шофак– «II Пат ша лар», 10:16 да «Шо бак» дип би рел гән. 



604

I Елъ яз ма 20 , 21

2 Шунда Давыт, аммониләр илаһы булган Милком сынының башыннан бер талант 
алтыннан коелган һәм асылташ белән бизәлгән таҗын салдырып, әлеге асылташны 
үзенең таҗына беркетте. Әле ге шә һәр дә Да выт бик күп мал-мөлкәт кулга төшерде. 
3 Шә һәр дә яшә гән ха лык ны исә, ку ып алып ки теп, пыч кы, ти мер кәй лә һәм бал та 
бе лән эш ләр гә мәҗ бүр ит те. Ам мо ни ләр яшә гән бө тен шә һәр ләр дә Да выт шу лай 
эш лә де. Ан на ры Да выт үзе нең бар лык гас кә ре бе лән Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты.

Пелештиләргәкаршыалыпбаргансугышлар
4 Күп ме дер ва кыт тан Га зер да пе леш ти ләр бе лән су гыш чык ты да, ху ша лы Сиб-

бе кәй ре фа им нәр* то кы мын нан бул ган Сип пай ның* җа нын кый ды; һәм пе леш ти-
ләр буй сы ныр га мәҗ бүр бул ды. 5 Шун нан соң пе леш ти ләр бе лән та гын бер кө рәш 
бул ды; би ре дә Ягыр уг лы Эл ха нан гәт ле Га ли ат ның ир кар дә ше Лах ми не үтер де. 
Лах ми нең сөң ге са бы ту ку кү шә се сы ман иде.

6 Ан на ры Гәт тә янә бер су гыш бул ды; ан да аяк-кулларында ал ты шар бар мак 
үс кән, җәм гы сы егер ме дүрт бар мак лы, ре фа им нәр нә се ле нә ка ра ган га җәп озын 
буй лы бе рәү бар иде. 7 Әнә шул ке ше ис ра и ли ләр не яман лар га то тын гач, Да выт ның 
кар дә ше Шим га уг лы Йо на тан аны үтер де.

8 Әле ге ке ше ләр Гәт шә һә рен дә яшәү че ре фа им нәр нә се лен нән иде, алар ның 
үле ме Да выт һәм аның хез мәт че лә ре ку лын нан бул ды.

Давытныңхалыкисәбеналыргабоеруы

21 1 Бер ва кыт сшай тан, ис ра и ли ләр гә кар шы чы гып, Да выт ны Ис ра ил хал кы-
ның исә бен алыр га ко тырт ты.

2 Да выт Йо ав ка һәм гас кәр баш лык ла ры на:
– Кай да күп ме ха лык яшә гә нен бе лер өчен, Беер-Шебадан алып Дан га ка дәр 

Ис ра ил нең бө тен хал кын йө реп чы гып исә бен алы гыз, – дип бо ер ды.
3 Әм ма пат ша га Йо ав:
– Раб бы Үзе нең хал кын хә зер ге дән та гын йөз тап кыр га ишәйт сен, лә кин алар ның 

бар сы да әфән дем нең кол ла ры тү гел ме ни, и пат ша әфән дем?! Әфән дем пат ша га бу 
ни өчен ки рәк?! Ис ра ил хал кын ни гә га еп ле итәр гә?! – дип җа вап ла ды.

4 Тик пат ша үз сү зен дә нык тор ды, һәм Йо ав юл га куз гал ды, бө тен Ис ра ил җи рен 
йө реп чык ты, шун нан Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты. 5 Йо ав ха лык ның исә бен Да-
выт ка җит кер де; исем лек бу ен ча ис ра и ли ләр дә – бер мил ли он йөз мең, яһү ди ләр дә 
исә су гыш ка ярак лы дүрт йөз җит меш мең ир-егет бу луы ачык лан ды.

6 Ле ви ләр бе лән Бень я мин нәр не исә Йо ав исәп кә ал ма ды, чөн ки пат ша әме ре 
аның кү ңе ле нә ят ма ды.

АллаһыныңДавытныҗәзагатартуы
7 Да выт ның әле ге га мә ле Ал ла һы кү зе нә ятыш сыз кү рен де, һәм Ул Ис ра ил не 

җә за га тарт ты.

* 20:4 Рефаимнәр– га дәт тән тыш зур гәү дә ле алып лар нә се ле; алар ның нә сел ба шы – Ра фа. 
* 20:4 Сиппай– «II Пат ша лар», 21:18 дә «Сәп» дип би рел гән. 
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8 Шун нан Да выт Ал ла һы га:
– Әле ге га мә лем бе лән мин гө наһ эш кыл дым; шу ның өчен бү ген, зин һар, ко-

лың ның гө на һын ки чер, чөн ки зур ах мак лык эш лә дем, – ди де.
9 Ан на ры Да выт хез мә тен дә ге га ип тән хә бәр би рү че Гәд кә Раб бы сү зе иң де:
10 – Да выт ка, ба рып, Ми нем сүз лә рем не җит кер: «Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: 

„Мин си ңа өч төр ле җә за тәкъ дим итәм, шу лар ның бер сен сай лап ал, һәм Мин 
си ңа үзең сай лап ал ган шул җә за ны би рер мен“».

11 Гәд, Да выт яны на ки леп:
– Раб бы бо лай дип әй тә: «Әле ге җә за лар ның бер сен сай лап ал: 12 өч ел буе то таш-

тан ач лык кил сен ме, яи сә кы лыч бе лән ко рал лан ган дош ман на рың өч ай дә ва мын-
да си не эзәр лек лә сен ме, әл лә ин де Раб бы кы лы чы ябы рыл сын мы – илең дә үлем 
зәх мә те бу лып, Раб бы сфә реш тә се бө тен Ис ра ил җи рен дә өч көн бу е на ха лык ны 
кыр сын мы?» Хә зер хәл ит: ми не би ре гә җи бәр гән Раб бы га нин ди җа вап би рер гә 
ти еш мен? – ди де.

13 Гәд кә Да выт бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Ми ңа бик авыр дыр, лә кин адәм ку лын нан җә за ал ган чы, Раб бы ку лын нан 

җә за кү рү ең хә ер ле рәк, чөн ки Аның рәхим-шәфкате чик сез дер.
14 Шун нан Раб бы ис ра и ли ләр гә үләт зәх мә те җи бәр де, һәм җит меш мең ке ше нең 

го ме ре ки сел де. 15 Ал ла һы, Ие ру са лим не юк итәр өчен, Үзе нең фә реш тә сен юл ла-
ды. Фә реш тә Иеру са лим ка ла сын кы рыр га то тын гач, Раб бы аны кыз ган ды – җә за 
би рү дән баш тарт ты.

– Җи тәр, тө шер ку лың ны! – ди де Ул фә реш тә гә.
Бу ва кыт та Раб бы фә реш тә се явү си Ор нан* ын ды ры яны на җит кән иде. 16 Шул-

чак ны Да выт күз лә рен юга ры кү тәр де һәм җир бе лән күк ара сын да Иеру са лим 
өс те нә кы лы чын суз ган Раб бы фә реш тә сен кү реп ал ды. сТу пас ту кы ма га тө рен гән 
Да выт һәм өл кән нәр шун да йөз лә ре бе лән җир гә кап лан ды лар. 17 Да выт Ал ла һы га:

– Ха лык са нын исәп кә алыр га мин куш тым тү гел ме?! Гө наһ лы мин – яман лык 
кыл дым! Бу ке ше ләр, Си нең са рык ла рың, бер нин ди на чар лык эш лә мә де ич. И-и 
Раб бы Ал лам! Си нең җә заң ми ңа һәм атам гаи лә се нә төш сен. Хал кың үләт зәх мә-
тен нән кы рыл ма сын иде, – ди де.

ДавытныңРаббыгамәзбәхкоруы
18 Ан на ры Раб бы фә реш тә се Гәд кә:
– Да выт ка әйт, явү си Ор нан ын ды ры на ба рып, Раб бы га мәз бәх кор сын, – ди де, 

19 һәм Раб бы исе мен нән Гәд куш кан ны эш ләр гә дип, Да выт ки теп бар ды.
20 Бу ва кыт ны Ор нан бо дай су га иде. Ул бо ры лып ка ра ды да фә реш тә не күр де. 

Аның бе лән бул ган дүрт уг лы исә ке реп яше рен де. 21 Үзе нә та ба ки лү че Да выт ны 
кү реп, Ор нан ын дыр та ба гын нан аның кар шы на чык ты һәм пат ша ал дын да җир гә 
ка дәр ба шын иде. 22 Да выт Ор нан га:

– Ти еш ле бә я гә ми ңа үзең нең ын ды рың ны сат. Ха лык үләт зәх мә тен нән кы рыл-
ма сын өчен, Раб бы га шун да мәз бәх кор мак чы мын, – ди де.

* 21:15 Орнан– «II Пат ша лар», 24:16 да «Ор на» дип би рел гән. 
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23 – Ал, алай са. Әфән дем пат ша җа ны те лә гән не эш лә сен. Ме нә ту ла ем ян ды-
ру кор ба ны өчен үгез ләр, ягар өчен – аш лык су гу җай лан ма ла ры, сик мәк бү лә ге 
өчен – бо дай; һәм мә сен буш ка би рәм, – ди де Ор нан Да выт ка.

24 Әм ма Да выт пат ша аңа:
– Юк, бо лар ның һәм мә се өчен мин си ңа ти еш ле бә я сен тү лим, си нең әй бер лә-

рең не мин Раб бы га би рә һәм буш ка кил гән мал ны да кор бан ки те рә ал мыйм, – дип 
җа вап кай тар ды 25 һәм әле ге урын өчен Ор нан га ал ты йөз шә кыл* ал тын тү лә де.

26 Ан на ры Да выт шул урын да Раб бы га ба гыш лап мәз бәх кор ды һәм Аңа ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны бе лән ста ту лык кор ба ны ки тер де. Да выт Раб бы га мө рә җә гать ит-
кән нән соң, Раб бы, аны ише теп, кор бан ян ды ру мәз бә хе нә күк ләр дән ут иң дер де.

27 Шун нан Раб бы Үзе нең фә реш тә се нә:
– Кы лы чың ны кы ны сы на ки ре ты гып куй, – ди де.
28 Шул чак Да выт, Раб бы ның явү си Ор нан ын ды рын да бир гән җа ва бын кү реп, 

Аңа кор бан ки тер де. 29 Му са чүл дә яса ган Раб бы ча ты ры бе лән кор бан ян ды ру 
мәз бә хе ул ва кыт та Гиб гон ка ла сын да гы кал ку лык та иде, 30 әм ма Да выт Ал ла һы га 
мө рә җә гать итәр өчен ан да ба ра ал ма ды, чөн ки Раб бы фә реш тә се нең кы лы чын нан 
аның ко ты алын ган иде.

22 1 – Раб бы Ал ла ның йор ты һәм Ис ра ил хал кы ның кор бан ян ды ру мәз бә хе 
би ре дә бу ла чак, – ди де Да выт.

ДавытныңАллаһыйортынсалыргаәзерләнүе
2 Ан на ры ул, Ис ра ил җи ре нә чит тән ки леп төп лән гән ят ка вем ке ше лә рен бер 

җир гә туп лар га бо е рып, алар га Ал ла һы йор тын тө зер өчен таш шо мар ту эшен 
йөк лә де. 3-4 Капка-ишекләргә кадак-күгән вә бер кет кеч ләр ко яр өчен, бай так 
кы на ти мер, шу лай ук үл чәп бе те рә ал мас кү ләм дә ба кыр вә исәп-хисапсыз эр-
бет ага чы әзер лә де, чөн ки си дун лы лар бе лән сур лы лар Да выт ка бик күп эр бет 
ага чы ки тер гән иде ләр.

5 – Уг лым Сө ләй ман әле гә яшь һәм тәҗ ри бә сез дер, – ди де Да выт, – ә Раб бы өчен 
са лы на чак йорт ис кит кеч мә һа бәт, да ны бө тен дөнь я га та ра лыр лык мәш һүр бу лыр га 
ти еш. Шу лай бул гач, мин аның өчен бө тен кирәк-яракны әзер ли то рыр га ти еш мен.

Шул рә веш ле, соң гы сә га те сук кан чы га ка дәр Да выт шак тый күп әй бер әзер ләп 
кал дыр ды.

6 Ан на ры, уг лы Сө ләй ман ны ча кы рып алып, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на ба-
гыш лап йорт са лыр га куш ты:

7 – Уг лым! – ди де Да выт Сө ләй ман га, – мин Раб бы Ал ла ма ба гыш лап йорт са-
лыр га ни ят лә гән идем, 8 әм ма Раб бы ми ңа: «Син үз го ме рең дә бай так кан кой дың 
һәм зур су гыш лар алып бар дың, шул сә бәп ле син Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны са ла 
ал мый сың, чөн ки Ми нем күз ал дым да җир гә бай так адәм ка ны кой дың. 9 Әм-
ма си нең уг лың ту а чак, ул исә ты ныч лык та раф да ры бу ла чак; Мин аңа әйләнә-
тирәсендәге бар лык дош ман на рын нан ты ныч лык би рер мен, шу ңа кү рә аның исеме 

* 21:25 Шәкыл– 10 гр. 
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дә Сөләйман* бу лыр. Ул пат ша лык ит кән чор да, Мин Ис ра ил гә ты ныч лык вә 
имин лек иң де рер мен. 10 Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны ул тө зер, һәм ул Ми нем уг лым 
бу лыр, Мин исә аңа ата бу лыр мын. Ис ра ил өс тен нән аның пат ша лы гын Мин мәң-
ге гә ур наш ты рыр мын!» 11 Шу лай, угъ лым, Раб бы си нең юл да шың бул сын. Эш лә рең 
уңыш лы бар сын, си нең хак та Ул әй т кән чә, Раб бы Ал ла ңа ба гыш лан ган йорт ны 
си ңа тө гәл ләп чы гар га яз сын. 12 Раб бы си не Ис ра ил пат ша сы итеп куй гач, Раб бы 
Ал лаң ка ну нын үтәр өчен, Ул си ңа үт кен зи һен вә га кыл иң дер сен иде. 13 Раб бы-
ның Му са аша Ис ра ил хал кы на бир гән ка гый дә вә карар-кануннарын тө гәл үтә сәң, 
эшең һәр чак уң бу лыр. Нык һәм ба тыр бул, кур ку бел мә һәм кү ңел тө шен ке ле ге нә 
би рел мә. 14 Мин, зур ты рыш лык ку еп, Раб бы йор ты өчен йөз мең та лант ал тын вә 
мең тап кыр мең та лант кө меш, шу лай ук исәпсез-хисапсыз кү ләм дә ба кыр бе лән 
ти мер, агач вә таш та хә зер лә дем. Шу ңа өс тәп син дә хә зер ләр сең. 15-16 Син дә таш 
ки сү че ләр, таш шомартучылар, бал та ос та ла ры, шу лай ук ал тын, кө меш, ба кыр 
вә ти мер эше нә ос та һө нәр ия лә ре күп тер. Баш лап җи бә реп, эш кә то тын; Раб бы 
си нең юл да шың бул сын.

17 Да выт бө тен Ис ра ил юл баш чы ла ры на уг лы Сө ләй ман га яр дәм күр сә тер гә бо е рып:
18 – Сез гә бө тен як тан ты ныч тор мыш бир гән Раб бы Ал ла гыз юл да шы гыз тү-

гел ме әл лә? Шу шы җир дә яшәү че бар лык ха лык лар ны Ул ми нем кул га тап шыр ды 
һәм, шул рә веш ле, әле ге җир ләр Раб бы га һәм Аның хал кы на буй сы на. 19 Ди мәк ки, 
бө тен йө рә ге гез һәм кү ңе ле гез бе лән Раб бы Ал ла гыз ның йөз ну рын эз лә гез. Раб-
бы ның Ки ле шү сан ды гын һәм Ал ла һы ның из ге са выт ла рын Раб бы га ба гыш ла на сы 
йорт ка кү че рер өчен, Раб бы Ал ла ның мө кат дәс уры нын тө зи баш ла гыз, – ди де.

Левиләрнеңвазифасы

23 1 Шак тый олы га еп өл кән яшь кә җит кән нән соң, Ис ра ил пат ша сы итеп Да выт 
үзе нең уг лы Сө ләй ман ны бил ге лә де. 2 Ан на ры, Ис ра ил нең бө тен юл баш чы-

ла рын, ру ха ни ла рын һәм ле ви ләр не үз яны на җы еп, 3 яше утыз дан юга ры бул ган 
ле ви ләр нең са нын исәп кә ал ды: алар утыз си гез мең ке ше бу лып чык ты. 4 Да выт:

– Шу лар ара сын нан егер ме дүрт ме ңе Раб бы йор тын да гы эш ләр не баш ка рыр га, 
ал ты ме ңе ида рә итәр гә һәм хө кем чы га рыр га, 5 дүрт ме ңе кап ка лар янын да ка ра-
выл то рыр га һәм та гын дүрт ме ңе, мин ясат кан уен ко рал ла рын да уй нап, Раб бы га 
дан җыр лар га ти еш, – ди де.

6 Шун нан Да выт ле ви ләр не Ле ви угыл ла ры – Гер шон, Ко һат һәм Ме ра ри нә сел-
лә ре бу ен ча төр кем нәр гә бүл де.

7 Гер шон ның ике уг лы: Ла дан һәм Шим гый.
8 Ла дан ның өч уг лы: бе рен че се – Ехи ел, кал ган на ры – Зе там һәм Йо ил.
9 Шим гый угыл ла ры Ше ло мот, Ха зи ел һәм Һа ран ат лы бу лып, алар өче се дә 

Ла дан нә се ле нең ка би лә баш лык ла ры иде. 10 Шим гый ның Яхат, Зи за, Игуш һәм 
Бе ри га исем ле та гын дүрт уг лы бу лып, 11 өл кә не – Яхат, икен че се Зи за иде. Игуш 
һәм Бе ри га ның ба ла ла ры аз бу лу сә бәп ле, алар ата ла ры йор тын да бер гаи лә исә-
бен дә йөр де ләр.

* 22:9 Сөләйман– яһүд те лен дә ге «ты ныч лык» сү зе бе лән аваз даш. 
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12 Ко һат ның дүрт уг лы: Ам рам, Ис һар, Хеб рун һәм Уз зи ел. 13 Ам рам ның угыл-
ла ры: Һа рун һәм Му са. Һа рун һәм аның нә се ле нә иң из ге әй бер ләр өчен җа вап лы-
лык, шу лай ук Раб бы ал дын да кор бан ки те рү, Аңа хез мәт итү һәм Аның исе мен нән 
фа ти ха күн де рү мәң ге гә йөк лән де.

14 Ал ла һы ке ше се Му са ның угыл ла ры Ле ви ыру гы ның бер өле ше бу лып са на ла 
иде. 15 Му са ның угыл ла ры: Гер шом һәм Эли гы зыр.

16 Гер шом ның бе рен че уг лы Ше бу һел ат лы иде.
17 Эли гы зыр ның бе рен че уг лы Ре ха бья дән баш ка угыл ла ры ту мый; ә Ре ха бья нең 

үзе нең угыл ла ры бик күп бу ла.
18 Ис һар ның өл кән уг лы Ше ло мит ат лы иде.
19 Хеб рун ның угыл ла ры: өл кә не – Ярия, икен че се – Ама рия, өчен че се – Яхә зи-

ел, дүр тен че се – Якам гам.
20 Уз зи ел нең угыл ла ры: бе рен че се – Ми хә, икен че се – Иш шия.
21 Ме ра ри нең угыл ла ры: Мах ли һәм Му ши.
Мах ли нең угыл ла ры: Эл га зар һәм Кыйш. 22 Эл га зар угыл лар кал дыр мый ча дөнь-

я дан ки теп ба ра: аңар дан кыз ба ла лар гы на туа; әле ге кыз лар үз лә ре нең кар дәш лә ре 
бул ган Кыйш угыл ла ры на ки яү гә чы га лар.

23 Му ши нең өч уг лы: Мах ли, Эдер һәм Ере мот.
24 Исем нә ре га и лә лә ре бу ен ча нә сел на мә гә тер кә леп, яше егер ме дән уз ган һәм 

Раб бы йор тын да хез мәт күр сәт кән Ле ви ыру гы ның ка би лә баш лык ла ры әнә шу-
лар дыр. 25 Чөн ки Да выт бо лай дип әй теп куй ган бу ла:

– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы, Үзе нең хал кы на ты ныч лык ки те реп, мәң ге гә Ие-
ру са лим дә кал ды; 26 шу ңа кү рә ле ви ләр гә хә зер Из ге ча тыр ны һәм ан да гый ба дәт 
кыл ган да кул ла ны ла тор ган төр ле әй бер ләр не кү тә реп кү че неп йө рү нең ки рә ге юк.

27 Да выт ның соң гы бо е ры гы бу ен ча, ле ви ләр нең егер ме яшь тән уз ган на ры исәп-
кә алын ган иде.

28 Ле ви ләр нең ва зи фа сы Раб бы йор тын да, аның ише гал дын да вә ян кор ма лар да-
гы хез мәт тә Һа рун угыл ла ры на бу лы шу дан гый ба рәт иде. Алар из ге әй бер ләр нең 
чис та лы гы, Ал ла һы йор тын да баш ка ры ла тор ган һәр төр хез мәт, 29 из ге ик мәк, 
ик мәк бү лә ге нә ди гән бо дай оны, тө че кү мәч, та ба ик мә ге, зәй түн мае ку шып пе-
ше рел гән ик мәк, шул бү ләк ләр нең авыр лы гы, са ны вә кү лә ме өчен җа вап лы иде-
ләр. 30-31 Бо лар дан тыш, ле ви ләр һәр шим бә көн не, Яңа ай бәй рә мен дә һәм баш ка 
бәй рәм нәр дә Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер гән дә, шу лай ук һәр ир тә вә 
ки чен Раб бы га рәх мәт ләр укыр га, дан җыр лар га, бил ге ле бер сан да һәр чак Аның 
ал дын да хез мәт итәр гә ти еш бул ды лар. 32 Шу лай итеп, алар Оч ра шу ча ты ры, из ге 
әй бер ләр өчен җа вап лы бу лып, Раб бы йор тын да гы хез мәт тә кар дәш лә ре Һа рун 
угыл ла ры на яр дәм күр сә тер гә ти еш иде ләр.

Руханилар

24 1 Һа рун нә се ле тар мак лар га тү бән дә ге чә бү лен де. Һа рун угыл ла ры: На даб, 
Аби һу, Эл га зар һәм Ита мар. 2 На даб бе лән Аби һу ата ла рын нан элег рәк дөнья 

ку я лар, алар ның угыл ла ры ту мый ка ла; шул сә бәп ле ру ха ни ва зи фа сын Эл га зар 
бе лән Ита мар баш ка ра.
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3 Эл га зар нә се лен нән Са дыйк, Ита мар нә се лен нән Әхи мә лик бе лән бер лек тә 
Да выт, хез мәт ва зи фа ла ры на ка рап, Һа рун нә се лен төр кем нәр гә бү леп чык ты. 
4 Ита мар нә се ле бе лән ча гыш тыр ган да Эл га зар нә се лен дә гаи лә баш лык ла ры күб-
рәк бул ган га, Эл га зар нә се ле – ун ал ты, ә Ита мар нә се ле си гез төр кем гә бү лен де. 
5 Из ге йорт та да, Раб бы ал дын да да эш ба шын да бе рен че ләр дән бу лып Эл га зар 
һәм Ита мар нә се ле тор ган га кү рә, алар жи рә бә бу ен ча бү лен де. 6 Пат ша, тү рә ләр, 
ру ха ни Са дыйк, Абъ я тар уг лы Әхи мә лик ал дын да, шу лай ук ру ха ни лар ның һәм 
ле ви ләр нең гаи лә баш лык ла ры ал дын да Ле ви нә се лен нән бул ган Не та нел уг лы 
Шә мә гыйя, кә тип бу ла рак, Эл га зар бе лән Ита мар ның нә селбаш ла рын тер кәп 
бар ды. Нә селбаш ла ры әү вәл Эл га зар то кы мын нан, ан на ры Ита мар то кы мын нан 
чи рат лап сай лан ды.

7 Бе рен че бу лып жи рә бә Яһо я риб кә төш те, икен че се – Еда гыйя гә, 8 өчен че се – 
Хә рим гә, дүр тен че се – Сә гу рим гә, 9 би шен че се – Мал ки я гә, ал тын чы сы – Ми я-
мин гә, 10 җи ден че се – Һак кос ка, си ге зен че се – Абия гә, 11 ту гы зын чы сы – Ешу а га, 
унын чы сы – Шә кань я гә, 12 ун бе рен че се – Эльяшибка, ун и кен че се – Якым га, 
13 ун ө чен че се – Хуп па га, ун дүр тен че се – Яшебь яб кә, 14 ун би шен че се – Бил гәй гә, 
унал тын чы сы – Иммерга, 15 ун җи ден че се – Хе зир гә, ун си ге зен че се – Һафисеска, 
16 ун ту гы зын чы сы – Пе та хи я гә, егер мен че се – Яхәз кыл га, 17 егер ме бе рен че се – 
Яхин гә, егер ме икен че се – Гә мул га, 18 егер ме өчен че се – Де ла я гә, егер ме дүр тен-
че се Ма га зи я гә төш те.

19 Ба ба ла ры Һа рун га Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы кал дыр ган Ка нун бу ен ча, Раб бы 
йор ты на хез мәт итәр гә кил гән дә, алар жи рә бә гә чык кан шу шы тәр тип не сак лар га 
ти еш иде ләр.

Башкалевиләрнеңисемлеге
20 Ле ви нең баш ка нә сел ва рис ла ры тү бән дә ге ләр дер:
Ам рам угыл ла рын нан – Шу ба һел;
Шу ба һел угыл ла рын нан – Ях дея;
21 Ре ха бья угыл ла рын нан бе рен че ба ла Иш шия;
22 Ис һар угыл ла рын нан – Ше ло мот; Ше ло мот угыл ла рын нан – Яхат;
23 Хеб рун угыл ла рын нан: бе рен че се – Ярия, икен че се – Ама рия, өчен че се – Яхә-

зи ел, дүр тен че се – Якам гам.
24 Уз зи ел угыл ла рын нан – Ми хә; Ми хә угыл ла рын нан – Ша мир.
25 Ми хә нең кар дә ше – Иш шия; Иш шия угыл ла рын нан – Зә кә рия.
26 Ме ра ри угыл ла ры: Мах ли һәм Му ши; Яга зия уг лы Бе но.
27 Ме ра ри уг лы Яга зия дән – Бе но һәм Шо һам, Зә күр һәм Иб ри.
28 Мах ли дән – Эл га зар (аның угыл ла ры бул мый).
29 Кыйш тан – Кыйш уг лы Ярах мел.
30 Му ши угыл ла ры: Мах ли, Эдер һәм Яри мут.
Бо лар ба ры сы да – га и лә лә ре бу ен ча са нал ган ле ви ләр. 31 Алар да, кар дәш лә ре 

Һа рун угыл ла ры ке бек, Да выт пат ша, Са дыйк, Әхи мә лик кар шын да, шу лай ук 
ру ха ни лар һәм ле ви ләр нең гаи лә баш лык ла ры ал дын да жи рә бә тарт ты лар. Өл кән 
угыл лар ның га и лә лә ре ке че угыл лар ны кы бе лән бер ти гез кү рел де.
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Җырчылар

25 1 Да выт һәм аның гас кәр баш ла ры Асаф, Һе ман һәм Еду тун ның угыл ла рын 
мах сус хез мәт өчен баш ка лар дан ае рып ал ды: алар гөс лә, ар фа вә тә лин-

кә ләр дә уй нап пәй гам бәр лек кы лыр га ти еш иде. Әле ге хез мәт не баш ка ру чы лар 
тү бән дә ге ләр. 2 Асаф угыл ла рын нан: Зә күр, Йо сыф, Не та ния һәм Аса ре ла. Асаф, 
үзе нең угыл ла ры өс тен нән җи тәк че лек итеп, пат ша бо е ры гы бу ен ча пәй гам бәр лек 
кы лыр га ти еш иде. 3 Еду тун угыл ла рын нан: Ге да лия, Сә ри, Иша гыйя, Шим гый*, 
Хә шә бия һәм Мәт ти тия, җәм гы сы ал тау. Ата ла ры Еду тун алар ның җи тәк че се бул ды, 
һәм ул, гөс лә кө е нә пәй гам бәр лек кы лып*, Раб бы га рәх мәт лә рен вә мак тау ла рын 
яу ды рыр га ти еш иде. 4 Һе ман угыл ла рын нан: Вуккыйя, Мат та ния, Уз зи ел, Ше бу-
һел, Яри мут, Ха на ния, Ха на ни, Эли а та, Гид дал ти, Ромамти-Эзер, Йош бы ка ша, 
Мал ло ти, Һо тир һәм Ма ха зи ут. 5 Бо лар ба ры сы да пат ша хез мә тен дә ге га ип тән 
хә бәр би рү че Һе ман ның угыл ла ры дыр. Алар аңа Ал ла һы ның, Мин си нең да ның-
ны кү тә рер мен, ди гән вәгъ дә се бу ен ча би рел гән иде ләр. Ал ла һы Һе ман га ун дүрт 
угыл һәм өч кыз ба ла бү ләк ит те.

6 Бо лар һәм мә се, тә лин кә ләр дә, ар фа вә гөс лә дә уй нап, ата ла ры җи тәк че ле ген-
дә Раб бы йор тын да җыр лау чы лар иде. Ал ла һы йор тын да гы хез мәт лә ре алар ның 
шун нан гый ба рәт бул ды. Асаф, Еду тун һәм Һе ман – пат ша кул ас тын да гы хез мәт-
че ләр дер. 7 Раб бы кар шын да җыр баш ка ру сән га те нә өй рә тел гән һәм әле ге эш нең 
ос та сы бул ган ке ше ләр нең са ны – кар дәш лә ре бе лән бер гә – җәм гы сы ике йөз дә 
сик сән си гез иде. 8 Бо лар ның һәм мә се – кечесе-олысы, укытучысы-шәкерте – жи-
рә бә са лып, ва зи фа ла рын бү леш те.

9 Бе рен че жи рә бә Асаф уг лы Йо сыф ка чык ты. Икен че се – Ге да лия нә се ле нә; 
кар дәш лә ре һәм угыл ла ры бе лән алар ун и ке ке ше иде. 10 Өчен че се – Зә күр нә се-
ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 11 Дүр тен че се – Ис ри 
нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 12 Би шен че се – 
Не та ния нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 13 Ал тын-
чы сы – Вуккыйя нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 
14 Җи ден че се – Яса ре ла нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше 
иде. 15 Си ге зен че се – Иша гыйя нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар 
ун и ке ке ше иде. 16 Ту гы зын чы сы – Мат та ния нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре 
бе лән алар ун и ке ке ше иде. 17 Унын чы сы – Шим гый нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар-
дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 18 Ун бе рен че се – Аза рел нә се ле нә; угыл ла ры 
һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 19 Ун и кен че се – Хә шә бия нә се ле нә; 
угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 20 Ун ө чен че се – Шу ба һел 
нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 21 Ун дүр тен че-
се – Мәт ти тия нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 
22 Ун би шен че се – Ере мот нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке 

* 25:3 Шимгый– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә шу шы урын да әле ге исем юк. 
* 25:3 Пәйгамбәрлеккылу– 25:1-3 тә ка бат лан ган әле ге гый ба рә яһүд те лен дә «җыр җыр лау» 
ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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ке ше иде. 23 Унал тын чы сы – Ха на ния нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән 
алар ун и ке ке ше иде. 24 Ун җи ден че се – Йош бы ка ша нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар-
дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 25 Ун си ге зен че се – Ха на ни нә се ле нә; угыл-
ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 26 Ун ту гы зын чы сы – Мал ло ти 
нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 27 Егер мен че се – 
Эли я та нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 28 Егер ме 
бе рен че се – Һо тир нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 
29 Егер ме икен че се – Гид дал ти нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар 
ун и ке ке ше иде. 30 Егер ме өчен че се – Ма ха зи ут нә се ле нә; угыл ла ры һәм кар дәш-
лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде. 31 Егер ме дүр тен че се – Ромамти-Эзер нә се ле нә; 
угыл ла ры һәм кар дәш лә ре бе лән алар ун и ке ке ше иде.

Капкасакчылары

26 1 Кап ка янын да сак та то ру чы лар тү бән дә ге төр кем нәр гә бү лен де. Ко рах 
нә се лен нән: Асаф уг лы Коредан ту ган Ме ше ле мия. 2 Ме ше ле мия угыл ла-

ры: бе рен че се – Зә кә рия, икен че се – Еди га ил, өчен че се – Зә бә дия, дүр тен че се – 
Ят ни ел, 3 би шен че се – Элам, ал тын чы сы – Еһо ха нан, җи ден че се – Элье һо гы най.

4 Обид-Эдом угыл ла ры: бе рен че се – Шә мә гыйя, икен че се – Яһо за бад, өчен че-
се – Йо ах, дүр тен че се – Сә кәр, би шен че се – Не та нел, 5 ал тын чы сы – Ам ми ел, 
җи ден че се – Исәс хәр, си ге зен че се – Пе гул ле тай. Бо лар – Обид-Эдомның Ал ла һы 
фа ти ха сы бе лән ту ган угыл ла ры дыр. 6 Обид-Эдом уг лы Шә мә гый я нең дә угыл ла ры 
ту ды. Га ять бул дык лы, сә ләт ле бу ке ше ләр ба ры сы да гаи лә баш лык ла ры бул ды. 
7 Шә мә гый я нең угыл ла ры шу лар: От ни, Ре па ил, Обид, Эл за бад. Шә мә гый я нең ир 
ту ган на ры Эли һу бе лән Се мә хья дә бул дык лы ир-атлар иде. 8 Бо лар һәм мә се Обид-
Эдом нә се лен нән; алар үз лә ре дә, алар ның угыл ла ры да, шу лай ук ир ту ган на ры 
да бул дык лы, эш лек ле адәм нәр дер; Обид-Эдом нә се лен нән бар лы гы алт мыш ике 
ке ше бар иде.

9 Ме ше ле ми я нең бул дык лы, сә ләт ле ун си гез уг лы һәм ир ту га ны бар иде.
10 Ме ра ри нә се лен нән бул ган Хо са ның угыл ла ры: иң өл кә не – Шим ри; бе рен че 

ба ла бул ма са да, ата сы аны өл кән угыл дип игъ лан ит кән иде; 11 икен че се – Хил-
кыйя, өчен че се – Те ба лья, дүр тен че се – Зә кә рия. Хо са ның бар лы гы унөч уг лы һәм 
ир ту га ны бар иде.

12 Гаи лә баш лык ла ры бу ен ча төр кем нәр гә бү лен гән әле ге кап ка сак чы ла ры, баш ка 
кар дәш лә ре ке бек үк, Раб бы йор тын да һәр кем үз ва зи фа сын баш кар ды. 13 Һәр гаи-
лә, жи рә бә са лып, кем кай сы кап ка да сак та то ра сын бил ге лә де. Ке че ләр дә олы лар 
бе лән бер рәт тән жирәбәдә кат наш ты. 14 Көн чы гыш кап ка Ше ле ми я гә төш те; аның 
уг лы Зә кә ри я гә (ул гакыллы-зирәк ки ңәш че иде) дә жи рә бә сал ды лар – аңа төнь-
як кап ка чык ты. 15 Жи рә бә гә төш кән чә, Обид-Эдом көнь як кап ка ны сак лар га, ә 
аның угыл ла ры ке ләт ләр ка ра выл лар га ти еш иде. 16 Шуп пим бе лән Хо са көн ба тыш 
кап ка ны, шу лай ук юга ры юл да гы Шәл ле кет кап ка сын да сак лар га ти еш бул ды. 
Сак чы лар ан да кара-каршы тор ды. 17 Көн чы гыш як та көн дә ал ты шар, төнь як та 
һәм көнь як та – ле ви ләр дән дүр те шәр сак чы һәм ке ләт ләр янын да ике шәр сак чы 
ка ра выл тор ды. 18 Көн ба тыш та раф та гы ише гал ды на кил сәк, юл бу ен да дүр те шәр, ә 
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ише гал дын да ике шәр сак чы тор ды. 19 Ко рах һәм Ме ра ри нә се лен нән бул ган кап ка 
сак чы ла ры әнә шул рә веш ле бү лен де.

Хәзинәсаклагычынкаравыллаучыларһәмбашкахезмәтчеләр
20 Ле ви ләр нең баш ка ир ту ган на ры Ал ла һы йор тын да гы хә зи нә сак ла гыч ла ры на 

һәм из ге әй бер ләр сак ла гы чы на күз-колак бу лыр га ти еш иде. 21 Гер шон нә се лен нән 
бул ган Ла дан ның уг лы – Яхи е ли; ул Гер шон нә се лен дә ге Ла дан ның гаи лә баш лык-
ла рын нан бер се иде. 22 Әле ге Яхи е ли угыл ла ры Зе там һәм аның ир ту га ны Йо ил 
Раб бы йор тын да гы хә зи нә сак ла гыч ла ры өчен җа вап лы бул ды.

23 Ам рам, Ис һар, Хеб рун һәм Уз зи ел нә се лен нән баш ка ир-егетләргә кил гән дә: 
24 Му са уг лы Гер шом нан ту ган Ше бу һел Раб бы йор тын да гы хә зи нә сак ла гыч ла рын да 
ка ра выл баш лы гы бул ды. 25 Әле ге Ше бу һел нең ир кар дә ше Эли гы зыр ның Ре ха бья 
ат лы уг лы бу лып, аның – Иша гыйя, Иша гыйя нең – Йо рам, Йо рам ның – Зих ри, 
Зих ри нең – Ше ло мот ат лы уг лы бар иде. 26 Да выт пат ша, гаи лә баш лык ла ры, мең-
баш ла ры вә йөз баш ла ры һәм гас кәр баш ла ры та ра фын нан Ал ла һы га ба гыш лан ган 
из ге әй бер ләр сак ла гы чы өчен Ше ло мот һәм аның ир кар дәш лә ре җа вап лы бул ды. 
27 Су гыш кы рын да яу лап алын ган һәм та лан ган мал-мөлкәтне алар Раб бы йор тын 
тө зек лән де рү гә ба гыш лый тор ган нар иде. 28 Шул рә веш ле, га ип тән хә бәр би рү че 
Ше му ил, Кыйш уг лы Ша ул, Нер уг лы Аб нер, Сә рүя уг лы Йо ав лар Ал ла һы га ба-
гыш ла ган һәм мә из ге әй бер нең сак лы лы гы Ше ло мот һәм аның ир кар дәш лә ре 
өс тен дә бул ды.

29 Ис һар нә се лен нән Ке на нья һәм аның угыл ла ры ның хез мә те Ал ла һы йор ты 
бе лән бәй лән мә гән иде; алар Ис ра ил дә тү рә вә хө кем че ва зи фа сын баш кар ды.

30 Хеб рун нә се лен нән Хә шә бия һәм аның ир кар дәш лә ре – мең җи де йөз бул-
дык лы ир-егет – Ис ра ил дә, Үр дүн ел га сы ның көн ба тыш тө бә ген дә Раб бы га хез-
мәт күр сә тү һәм пат ша ның эш лә ре өчен җа вап лы бул ды. 31 Нә сел шә җә рә сен нән 
кү рен гән чә, Хеб рун нә се лен нән Ярия Хеб рун гаилә-йортының баш лы гы иде. 
Да выт ида рә се нең кы ры гын чы елын да алып ба рыл ган тик ше рү ләр дән соң, Ги лы-
гад Ягы зе рын да хеб рун нар ара сын да бик тә сә ләт ле, бул дык лы ке ше ләр бар лы гы 
ачык лан ды. 32 Яри я нең ир кар дәш лә ре ара сын да ике мең җи де йөз бул дык лы гаи лә 
баш лы гы бар иде. Да выт пат ша алар ны ру бин нәр, гәд ләр һәм Көн чы гыш ме наш-
ше лар ыру гын да Ал ла һы хез мә те нә һәм пат ша ның бар лык эш лә ре нә кү зәт че лек 
итәр өчен бил ге лә де.

Гаскәрбашлыклары

27 1 Пат ша га хез мәт күр сә тү че ис ра и ли ләр нең гаи лә баш лык ла ры, мең баш ла ры, 
йөз баш ла ры һәм хәр би бү лек җи тәк че лә ре нең исем ле ге тү бән дә ки те ре лә. 

Егер ме дүрт мең гас кә ри дән тор ган бү лек ләр нең һәм мә се ел әй лә нә сен дә бер ай 
дә ва мын да хез мәт итәр гә ти еш иде.

2 Бе рен че ай да хез мәт күр сә тер гә ти еш ле бү лек бе лән Зәб ди ел уг лы Яшаб гам 
җи тәк че лек ит те; аның бү ле ген дә җәм гы сы егер ме дүрт мең ке ше са нал ды. 3 Пе рес 
нә се лен нән бул ган Яшаб гам бар лык гас кәр баш ла ры өс тен нән бе рен че ай да җи-
тәк че лек ит те.
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4 Икен че ай да хез мәт күр сә тер гә ти еш ле бү лек бе лән аху ах лы До дай ида рә ит те; 
Мик лут аның яр дәм че се бул ды; До дай җи тәк лә гән бү лек тә егер ме дүрт мең ке ше 
са нал ды.

5 Өчен че ай өчен гас кәр ба шы итеп ру ха ни Еһо я да ның уг лы Бе на яһ бил ге лән де; 
аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды. 6 Әле ге Бе на яһ, Утыз баш лык ның 
бер се бу лып, алар ның җи тәк че се иде. Аның уг лы Ам ми за бад та аның бү ле ген дә 
хез мәт ит те.

7 Дүр тен че ай өчен бү лек җи тәк че се итеп Йо ав ның ир кар дә ше Аса һел бил ге-
лән де; соң рак аның уры ны на уг лы Зә бә дия кал ды; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт 
мең ке ше са нал ды.

8 Би шен че ай өчен бү лек нең гас кәр ба шы итеп Из рах нә се лен нән Шам һут бил-
ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

9 Ал тын чы ай өчен бү лек җи тәк че се итеп ты ку а лы Ик кыш ның уг лы Гый ра бил-
ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

10 Җи ден че ай өчен бү лек җи тәк че се итеп Эф ра им ыру гын нан пе лон лы Хе лес 
бил ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

11 Си ге зен че ай өчен бү лек җи тәк че се итеп Зе рах нә се лен нән ху ша лы Сиб бе кәй 
бил ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

12 Ту гы зын чы ай өчен бү лек җи тәк че се итеп Бень я мин ыру гын нан ана тот лы 
Аби гы зер бил ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

13 Унын чы ай өчен бү лек җи тәк че се итеп Зе рах нә се лен нән не то фа лы Маһ рай 
бил ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

14 Ун бе рен че ай өчен бү лек җи тәк че се итеп Эф ра им ыру гын нан пир га тон лы Бе-
на яһ бил ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

15 Ун и кен че ай өчен бү лек җи тәк че се итеп От ни ел нә се лен нән не то фа лы Хел дай 
бил ге лән де; аның бү ле ген дә дә егер ме дүрт мең ке ше са нал ды.

Исраилнеңыругҗитәкчеләре
16 Ис ра ил нең ыруг җи тәк че лә ре тү бән дә ге ләр: Ру бин ыру гын да – Зих ри уг лы 

Эли гы зыр; Ши мун ыру гын да – Мә га кәһ уг лы Ше фа тия; 17 Ле ви ыру гын да – Кы-
му ил уг лы Хә шә бия; Һа рун нә се лен дә – Са дыйк; 18 Яһү дә ыру гын да – Да выт ның 
ир кар дә ше Эли һу; Исәс хәр ыру гын да – Ми кә ил уг лы Ом ри; 19 Зә бу лун ыру гын-
да – Уба дия уг лы Иш мая; Нәп та ли ыру гын да – Аз ри ел уг лы Яри мут; 20 Эф ра им 
ыру гын да – Аза зья уг лы Һо шея; Көн ба тыш ме наш ше лар да – Пә дая уг лы Йо ил; 
21 Ги лы гад та гы Көн чы гыш ме наш ше лар да – Зә кә рия уг лы Ид ду; Бень я мин ыру-
гын да – Аб нер уг лы Яга си ел; 22 Дан ыру гын да – Еру хам уг лы Аза рел. Ис ра ил нең 
ыруг җи тәк че лә ре әнә шу лар иде.

23 Яше егер ме гә җит мә гән егет ләр не Да выт исәп кә ал ма ган иде, чөн ки Раб бы 
ис ра и ли ләр не күк тә ге йол дыз лар са нын ча ишәй тер гә вәгъ дә ит кән бу ла. 24 Сә рүя 
уг лы Йо ав ха лык ның хи са бын ала баш ла са да, тә мам лый ал мый. Ха лык ны исәп кә 
ал ган өчен, Ал ла һы ның Ис ра ил гә ка һә ре тө шә, һәм әле ге сан Да выт пат ша ның 
елъ яз ма сы на тер кәл ми ка ла.
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Давытныңхезмәтчеләре
25 Пат ша ның хә зи нә сак ла гыч ла ры өчен җа вап лы лык Ади ел уг лы Азмаветка 

йөк лән де; ба су лар да гы, шә һәр ләр дә ге, авыл җи рен дә ге һәм ма на ра лар да гы сак-
ла гыч лар өчен Уз зия уг лы Йо на тан җа вап лы иде. 26 Басу-кырларда эш ләү че ләр, 
иген че лек өчен – Кә лүб уг лы Эз ри; 27 йө зем бак ча ла ры өчен – ра маһ лы Шим гый; 
йө зем бак ча ла рын да гы шә раб баз ла ры өчен – ше фам лы Зәб ди; 28 үзән дә ге зәй-
түн вә сси ко мор агач ла ры өчен – ге дер лы Багал-Ханан; зәй түн мае сак ла гыч ла-
ры өчен – Йо гаш; 29 Ша рон да ут лап йө рү че эре тер лек өчен – ша рон лы Шит рай; 
үзән дә ге эре тер лек өчен исә – Ад лай уг лы Ша фат; 30 дө я ләр өчен – ис мә гый ли 
Обил; ишәк ләр өчен – ме ро нот лы Ях дея; 31 вак тер лек өчен һа җә ри Язиз җа вап-
лы бул ды. Бо лар һәм мә се Да выт пат ша ның мал-мөлкәтенә күз-колак бу лыр өчен 
бил ге лән гән на зыйр лар дыр.

32 Да выт ның Йо на тан ат лы аб за сы, акыллы-зирәк адәм бу лып, кә тип вә ки ңәш-
че ва зи фа сын баш кар ды. Хәк мү ни уг лы Ехи ел – пат ша ның угыл ла рын багучы-
тәрбияләүче, 33 Ахи то фел – пат ша ның ки ңәш че се, әр ки Ху шай пат ша ның дусты-
сердәше иде. 34 Ахи то фел дан соң әле ге ва зи фа Бе на яһ уг лы Еһо я да бе лән Абъ я тар га 
күч те. Йо ав пат ша ның гас кәр ба шы иде.

ДавытныңАллаһыйортыхакындагыкүрсәтмәләре

28 1 Шун нан Да выт Ис ра ил хал кы ның бө тен тү рә лә рен: ыруг җи тәк че лә рен, 
пат ша га хез мәт итү че хәр би бү лек баш лык ла рын, мең баш ла рын, йөз баш-

ла рын, пат ша һәм аның угыл ла ры ның бар лык мөл кә те, мал-туары өчен җа вап лы 
ке ше ләр не, са рай әһел лә рен, ба тыр су гыш чы лар ны һәм бар лык ба һа дир лар ны үз 
яны на Ие ру са лим гә җы еп ал ды да, 2 ая гү рә ба сып, бо лай ди де:

– Кар дәш лә рем вә хал кым, тың ла гыз ми не! Ал ла быз аяк ба са сы урын ны – Раб-
бы ның Ки ле шү сан ды гын ку яр өчен йорт са лыр га ди гән ни ят не кү ңе лем дә йөр т-
кән, әле ге йорт ны җит ке рер өчен кирәк-яракларны да әзер ләп куй ган идем. 3 Әм ма 
Ал ла һы ми ңа: «Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны син тө зе мәс сең, чөн ки син су гыш чан 
адәм сең һәм ке ше ка ны кой дың», – ди де. 4 Тик шу лай да Ис ра ил өс тен нән го мер 
ба кый пат ша лык итәр өчен, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы ми не сай лап ал ды. Яһү дә 
ыру гын Ул баш ыруг итеп куй ды, Яһү дә йор тын нан атам гаи лә сен сай ла ды, ә атам-
ның угыл ла рын нан ми не Ис ра ил пат ша сы итеп ку яр га их ты яр кыл ды! 5 Раб бы, ми ңа 
бик күп угыл би реп, Ис ра ил өс тен нән пат ша лык итү че Раб бы тә хе те нә утыр тыр 
өчен, бө тен угыл ла рым ара сын нан Сө ләй ман ны сай ла ды. 6 Раб бы ми ңа бо лай ди де: 
«Ми ңа ди гән йорт ны һәм ишег ал ла рын си нең уг лың Сө ләй ман җит ке рер, чөн ки 
Мин аны Үзем нең уг лым итеп сай ла дым; Мин аның ата сы бу лыр мын. 7 Бү ген ге 
көн дә ге ке бек, бо е рык ла рым ны вә карар-кануннарымны тө гәл үтәп бар са, Мин 
аның пат ша лы гын мәң ге гә их ты яр кы лыр мын». 8 Ә хә зер Раб бы кар шы на җы ел ган 
бө тен Ис ра ил нең күз ал дын да, Ал ла һы ише тер лек итеп, шу ны җит ке рәм: Раб бы 
Ал ла быз ның бо е рык ла рын тө гәл үтә гез, шул ча гын да сез шу шы гү зәл җир не үзе-
гез гә ми лек итә һәм ба ла ла ры гыз га да мәң ге лек ми рас итеп кал ды ра алыр сыз. 9 Ә 
син, Сө ләй ман уг лым, атаң ның Ал ла сын та ны! Бө тен йө рә гең вә кү ңе лең бе лән 
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Аңа хез мәт ит, чөн ки Раб бы һәр кем нең йө рә ген дә ни ба рын сы ный, һәр бер фи кер 
тир бә не ше Аңа мәгъ лүм дер. Әгәр син Аның йөз ну рын эз лә сәң – та бар сың; ә ин-
де Аңар дан йөз чө ер сәң, Ул си не мәң ге гә ки ре ка гар. 10 Ка ра аны, Из ге йорт тө зер 
өчен, Раб бы си не сай ла ды. Нык бул һәм эш кә ке реш!

11 Да выт бол дыр ның, би на лар ның, сак лау урын на ры ның, юга ры бүл мә ләр нең, 
эч ке бүл мә ләр нең һәм Ал ла һы сан ды гын куя тор ган бүл мә нең сы зы мын уг лы Сө-
ләй ман га тап шыр ды. 12 Да выт шу лай ук Рух аңа күр сәт кән бө тен сы зым нар ны – 
Раб бы йор ты ише гал ла ры, йорт ти рә сен дә ге бар ча бүл мә ләр, Ал ла һы йор ты ның 
хә зи нә сак ла гыч ла ры, из ге әй бер ләр не сак лый тор ган урын нар ның сы зы мын да – 
уг лы на бир де. 13 Ру ха ни лар һәм ле ви ләр нең бү ле не ше ту рын да, Раб бы йор тын да гы 
хез мәт һәм гый ба дәт кыл ган да кул ла ны ла тор ган са выт лар ту рын да да Сө ләй ман га 
күр сәт мә лә рен иреш тер де. 14 Гый ба дәт кыл ган да кул ла ны ла тор ган төр ле ал тын 
вә кө меш са выт лар ның авыр лы гы ту рын да күр сәт мә ләр бир де: 15 шәм дәл вә як-
тырт кыч лар ның нин ди мак сат та кул ла ны лу ы на ка рап һәр кай сы на күп ме ал тын вә 
кө меш; 16 из ге ик мәк куя тор ган ал тын өс тәл ләр нең һәр кай сы өчен күп ме ал тын, 
кө меш өс тәл ләр өчен күп ме кө меш; 17 чә неч ке ләр, ка сә ләр, чүл мәк ләр өчен күп ме 
саф ал тын, тә лин кә ләр өчен күп ме ал тын вә кө меш 18 һәм хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тү мәз бә хе өчен күп ме саф ал тын ки рәк ле ген бил ге лә де. Да выт шу лай ук Раб-
бы ның Ки ле шү сан ды гы өс те нә ка нат ла рын җәй гән ал тын ке ру бим нәр ур наш кан 
ар ба ның сы зы мын да тап шыр ды

19 – Бо лар ның һәм мә се Раб бы ми ңа Үзе бир гән күр сәт мә ләр бу ен ча языл ды, – 
ди де Да выт.

20 Уг лы Сө ләй ман га Да выт та гын бо лай ди де:
– Нык бул, ба тыр бул һәм эш кә то тын! Ку рык ма һәм тө шен ке лек кә би рел мә, 

чөн ки Раб бы Ал ла, ми нем Ал лам, си ңа юл даш бу лыр. Раб бы йор тын да гы бө тен 
тө зе леш эш лә ре тө гәл лән ми то рып, Ул си не ял гы зың ны кал дыр мас һәм си не таш-
ла мас. 21 Ме нә, төр кем нәр гә бү лен гән ру ха ни лар һәм ле ви ләр Ал ла һы йор тын да гы 
һәр төр хез мәт не баш ка рыр га әзер то ра лар. Һәр бер эш не их лас кү ңел дән баш ка-
рыр дай ос та кул лы һө нәр ия лә рең бар. Бар ха лык һәм алар ның җи тәк че лә ре си нең 
һәр сү зең не үтәр.

Аллаһыйортынтөзүөченкитерелгәнбүләкләр

29 1 Ан на ры Да выт пат ша, җы ел ган бар ха лык ка мө рә җә гать итеп, бо лай ди де:
– Ал ла һы сай лап ал ган уг лым Сө ләй ман хә зер гә яшь вә тәҗ ри бә сез; кы лы-

на сы эш исә га җә еп бө ек, чөн ки бу йорт ин сан нар өчен тү гел, ә бәл ки Раб бы Ал ла 
өчен дер. 2 Ал лам йор ты өчен мин, бар кө чем не са лып, ал тын, кө меш, ба кыр, ти мер, 
агач, ахак вә фи рә зә таш лар, төс ле таш лар, асыл таш лар һәм мәр мәр не шак тый кү-
ләм дә әзер ләп кал дыр дым. 3 Аңар дан тыш, Ал лам йор ты на бул ган туг ры лы гым ны 
күр сә теп, мин Из ге йорт өчен хә зер лән гән әй бер ләр дән баш ка да әле үзем нең шәх-
си хә зи нәм дә ге алтын-көмешне Ал лам йор ты өчен өс тәп би рәм: 4 бу исә – өч мең 
та лант саф Офир ал ты ны вә җи де мең та лант саф кө меш тер. Әле ге алтын-көмеш 
йорт ның ди вар ла рын кап лау, 5 шу лай ук ос та лар га ал тын вә кө меш әй бер ләр ясау 
өчен ки тә чәк. Үзен Раб бы га ба гыш лап, сез нең кай сы гыз бү ген ига нә кер тер гә әзер?



616

I Елъ яз ма 29

6 Шун нан соң гаи лә баш лык ла ры, Ис ра ил нең ыруг җи тәк че лә ре, мең баш ла ры, 
йөз баш ла ры вә пат ша ның эш лә ре өчен җа вап лы ке ше ләр үз лә ре нең бү ләк лә рен 
тап шыр ды лар. 7 Раб бы йор тын тө зү өчен, алар ига нә гә биш мең та лант һәм ун мең 
да рик* ал тын, ун мең та лант кө меш, ун си гез мең та лант ба кыр һәм йөз мең та лант 
ти мер бир де ләр. 8 Зат лы таш ла ры бул ган нар алар ны Раб бы йор ты ның хә зи нә сак-
ла гы чы на, Гер шон нә се лен нән бул ган Ехи ел ку лы на тап шыр ды. 9 Җи тәк че ләр нең 
бу эш кә үз их ты я ры бе лән кат на шу ын кү реп, ха лык бик сө ен де, чөн ки алар Раб бы 
ха кы на ига нә лә рен их лас йө рәк тән тап шыр ды лар. Шу лай ук Да выт пат ша ның да 
шат лы гы зур иде.

ДавытныңАллаһыгамактауяудыруы
10 Ан на ры Да выт, җы ел ган бар ха лык ал дын да Раб бы га шөк ран нар яу ды рып, 

бо лай ди де:
«И-и Раб бы, ата быз Ис ра ил нең Ал ла сы,
мәң ге гә мө ба рәк бул!

11 И-и Раб бы, бө ек лек тә, көч тә, дан-шөһрәт тә,
җи ңү дә, мә һа бәт лек тә Син дә дер!
Күк тә вә җир дә бул ган бар нәр сә Си не ке дер!
Син – Пат ша дыр,
Син бар нәр сә дән өс тен дер!

12 Бай лык та, дан-хөрмәт тә Син нән ки лә,
Син ба ры сы на Ху җа дыр;
көч вә код рәт Си нең кул да,
бө ек вә ку әт ле итү дә Си нең их ты яр да.

13 Ә хә зер, Ал ла быз, без Си ңа рәх мәт укый быз,
Си нең шан лы исе ме ңә мак тау яу ды ра быз!

14 Си ңа ига нә ки те рер дәй кем ин де мин ул хәт ле, хал кым да кем?! Һәм мә нәр сә 
Син нән ки лә; Си нең кул дан ка бул кы лып ал ган ны ка бат Си ңа кай тар дык кы на. 
15 Ата-бабаларыбыз ке бек, Си нең ал да без ба ры мо са фир вә кил ме шәк ләр дер, җир-
дә ге көн нә ре без дә кү лә гә сы ман кыс ка дыр, һәм һич бер өме те без дә юк тыр. 16 И-и 
Раб бы Ал ла быз! Си ңа, Си нең из ге исе ме ңә ба гыш лап са лы на чак йорт өчен әзер-
лә гән шу шы күп сан лы мал-мөлкәт Си нең кул дан алын ган дыр, һәм ул ту лы сын ча 
Си не ке дер. 17 Бе ләм, Ал лам, Син йө рәк ләр не сы ный сың һәм их лас лык сө я сең; мин 
бо лар ның һәм мә сен их лас йө рәк тән Си ңа ба гыш ла дым, һәм үз күз лә рем бе лән кү-
реп то рам: би ре гә җы ел ган хал кың да Си ңа үзе нең бү ләк лә рен шатланып-сөенеп 
ба гыш лый. 18 И-и Раб бы, ата ла ры быз Иб ра һим, Ис хак һәм Ис ра ил нең Ал ла сы! 
Хал кың кү ңе лен дә ге шу шы ни ят не мәң ге гә сак ла, алар ның йө рәк лә рен Үзе ңә та-
ба юнәлт. 19 Уг лым Сө ләй ман га исә Си нең бо е рык, күр сәт мә вә ка гый дә лә рең не 
бө тен йө рә ге бе лән сак лар га һәм мин хәс тә рен күр гән йорт ны би на итәр гә на сыйп 
әй лә сәң иде».

* 29:7 Дарик– 10 гр. 
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20 Ан на ры Да выт җы ел ган бар ха лык ка бо лай ди де:
– Раб бы Ал ла гыз га шөк ран нар яу ды ры гыз!
Шун нан бө тен җы ен ата-бабаларының Раб бы Ал ла сы на мак тау лар яу дыр ды, Аңа 

сәҗ дә кыл ды һәм пат ша га баш иде.

Сөләйманныңтәхеткәутыруы.Давытныңвафаты
21 Ир тә ге сен ха лык Раб бы га кор бан нар ки тер де. Мең баш үгез, мең баш са рык 

тә кә се, мең баш тә кә бә рән ча лып, алар Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны, сшә раб 
бү лә ге, шу лай ук бө тен Ис ра ил өчен күп төр ле баш ка кор бан нар ки тер де ләр. 22 Ул 
көн не алар, шатланып-сөенеп, Раб бы кар шын да аша ды лар, эч те ләр. Ан на ры, Да-
выт уг лы Сө ләй ман ны пат ша дип, икен че тап кыр игъ лан ит те ләр. Раб бы ал дын да 
Сө ләй ман бе лән Са дыйк ның ба шы на зәй түн мае ко еп, Сө ләй ман ны – хө кем дар, 
Са дый к ны исә ру ха ни дип бел дер де ләр. 23 Ата сы Да выт уры ны на Сө ләй ман Раб бы 
тә хе те нә пат ша бу лып утыр ды; аның эш лә ре һа ман уң бул ды, һәм бар Ис ра ил аңа 
буй сы ну күр сәт те. 24 Бө тен тү рә ләр, ба тыр су гыш чы лар, шу лай ук Да выт пат ша-
ның бө тен угыл ла ры Сө ләй ман ны пат ша дип та ны ды лар. 25 Раб бы шу лай бө тен 
ис ра и ли ләр ал дын да Сө ләй ман ның аб ру ен нык кү тәр де һәм аның пат ша лы гы на 
мо ңар чы бер ге нә Ис ра ил пат ша сы да иреш мә гән дан-шөһрәт бү ләк ит те.

26-27 Шу лай итеп, Ишай уг лы Да выт бө тен Ис ра ил җи ре бе лән кы рык ел дә ва-
мын да пат ша лык ит те: шу ның җи де елын ул – Хеб рун да, утыз өч елын Ие ру са лим-
дә уз дыр ды. 28 Да выт байлык-муллык вә дан-шөһрәт эчен дә озын го мер ки че реп, 
шак тый олы га еп дөнья куй ды. Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Сө ләй ман кил де. 
29 Да выт пат ша лык ит кән чор да гы ва кый га лар, бе рен че сен нән алып соң гы сы на 
ка дәр, га ип тән хә бәр би рү че Ше му ил, На тан пәй гам бәр һәм га ип тән хә бәр би рү че 
Гәд нең яз ма ла рын да тер кәл гән. 30 Әле ге яз ма лар да Да выт ның пат ша лык итү чо рын-
да кыл ган га мәл лә ре, ул күр сәт кән ба тыр лык лар, ки чер гән ва кый га лар, Ис ра ил дә 
һәм бө тен җир йө зен дә ге пат ша лык лар да бул ган хәл ләр бә ян ите лә.
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СөләйманныңРаббыданзирәкакылсоравы

1 1 Шул рә веш ле, Да выт уг лы Сө ләй ман пат ша үзе нең ха ки ми я тен ны гыт ты, чөн-
ки сРаб бы сАл ла сы һәр чак янын да бул ды һәм аның дә рә җә сен юга ры кү тәр де.

2 Көн нәр дән бер көн не Сө ләй ман сИс ра ил нең бар хал кы на – мең баш ла ры на вә 
йөз баш ла ры на, хө кем че ләр гә, бө тен Ис ра ил тү рә лә ре нә вә гаи лә баш лык ла ры-
на җы е лыр га әмер бир де. 3 Җы ел ган бар ха лык ны ияр теп Сө ләй ман Гиб гон да гы 
скал ку лык ка юнәл де, чөн ки Раб бы ко лы Му са кай чан дыр чүл дә ясат кан Ал ла һы-
ның сОч ра шу ча ты ры шун да иде. 4 Да выт, сАл ла һы сан ды гын Кыръят-Ягаримнән 
Ие ру са лим гә алып кай тып, аны ал дан ко рып куй ган ча тыр га кер теп ур наш тыр са 
да, 5 Хүр уг лы Ури дән ту ган Бе са лел ба кыр дан кой дыр ган смәз бәх Гиб гон да, Раб-
бы ча ты ры кар шын да кал ган иде. Сө ләй ман, җы ел ган ха лык бе лән бер гә, шун да 
Ал ла һы га мө рә җә гать ит те 6 һәм, мең баш тер лек ча лып, Раб бы ал дын да, Оч ра шу 
ча ты ры кар шын да гы ба кыр мәз бәх тә сту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер де.

7 Шул төн не Ал ла һы Сө ләй ман га кү ре неп:
– Те лә гә нең не со ра, – ди де.
8 – Атам Да выт ка ка ра та Син һәр ва кыт га ять смәр хә мәт ле бул дың, ә хә зер аның 

уры ны на ми не пат ша итеп куй дың, – ди де Сө ләй ман Ал ла һы га. – 9 Ин де ме нә, 
Раб бы Ал лам, атам Да выт ка бир гән вәгъ дәң чын га аш са иде. Син ми не ком бөр-
те ге дәй күп сан лы ха лык өс тен нән пат ша итеп куй дың; 10 ин де шу лай икән, әле ге 
ха лык ны әй дәп ба рыр өчен, ми ңа зи рәк лек вә акыл да иң дер, чөн ки Си нең бө ек 
хал кың бе лән кем ида рә итә алыр?!

11 Шун нан Сө ләй ман га Ал ла һы бо лай ди де:
– Йө рә гең дә йөр т кән шу шы ни я тең өчен һәм Мин нән бай лык, мал-мөлкәт, дан-

шөһрәт, дош ман на ры ңа үлем яи сә үзе ңә озын го мер со ра мый ча, Мин си не пат ша 
итеп куй ган хал кым бе лән ида рә итәр гә зи рәк лек вә га кыл со ра ган өчен, 12 си ңа 
зи рәк лек бе лән га кыл иңәр; ә бай лык, мал-мөлкәт вә дан-шөһрәтне исә си ңа ка дәр 
һәм син нән соң да һич бер пат ша да бул ма ган кү ләм дә би рер мен.

13 Ан на ры Сө ләй ман Гиб гон да Оч ра шу ча ты ры ур наш кан кал ку лык тан Ие ру са-
лим гә әй лә неп кайт ты һәм шун нан то рып Ис ра ил бе лән ида рә ит те.

14 Сө ләй ман күп ке нә су гыш ар ба ла ры һәм ар ба йөр тү че ләр туп ла ды: аның 
бер мең дүрт йөз ссу гыш ар ба сы һәм ун и ке мең ар ба йөр тү че се бар иде; алар ның 
бер өле шен ул мах сус шә һәр ләр дә, икен че өле шен үз янын да Ие ру са лим дә тот ты. 
15 Сө ләй ман пат ша за ма нын да Ие ру са лим дә кө меш вә ал тын га ди таш ка бә ра бәр 
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са на ла, эр бет ага чы исә үзән дә үс кән сси ко мор ага чы дай күп иде. 16 Ат лар ны Сө-
ләй ман га Ми сыр һәм Кыйведан ки тер де ләр; пат ша сәү дә гәр лә ре алар ны Кыйведа 
са тып ала иде ләр. 17 Су гыш ар ба ла рын Ми сыр дан ал ты йөз шә кыл*, ә ат лар ны йөз 
ил ле шә кыл кө меш кә кай тар та лар иде. Ат-арбаларны алар шу лай ук хит ти ләр һәм 
сара ми ләр нең пат ша ла ры на да ил тә тор ган нар иде.

СөләйманныңАллаһыйортынтөзергәәзерләнүе

2 1 Ме нә, Сө ләй ман Раб бы га ба гыш лап йорт, үзе нә исә пат ша са рае са лыр га хәл 
кыл ды. 2 Таш та шыр өчен – җит меш мең, тау лар да таш ки сәр өчен сик сән мең 

эш че бил ге ләп, ул алар өс тен нән өч мең ал ты йөз кү зәт че куй ды.
3 Шун нан Сур пат ша сы Хи рам га тү бән дә ге хә бә рен юл ла ды:

Атам Да выт ка, са рай са лыр өчен, эр бет ага чы җи бәр гән ке бек, ми ңа да җи бәр-
сәң иде. 4 Ис ра ил гә мәң ге гә би рел гән сКа нун бу ен ча, Раб бы Ал ла быз кар шын да 
хуш ис ле сумала-майлар көй рә тер, һәр чак из ге ик мәк тәкъ дим итәр, һәр ир тә 
вә ки чен, сшим бә көн нәр дә, Яңа ай бәй рә мен дә һәм Раб бы бил ге лә гән бәй рәм-
нәр дә Аңа ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рер өчен, Раб бы Ал ла ма ба гыш лап мин 
бер йорт җит ке рер гә җы е нам.

5 Мин са ла сы йорт бө ек бу ла чак, чөн ки без нең Ал ла быз бө ек, бө тен ал ла лар дан 
бө ег рәк тер. 6 Очсыз-кырыйсыз күк ләр киң ле ге дә сый ды рып бе те рә ал мас тай 
Ал ла һы өчен йорт са лыр га кем нең ге нә көч-егәре җи тәр ми кән?! Аңа ба гыш лап 
йорт тө зер өчен кем әле мин?! Аның өчен фә кать кор бан ки те рү уры ны гы на 
бу ла чак бу.

7 Атам Да выт ми ңа кал дыр ган һө нәр че ләр бе лән бер гә ләп сЯһү дә вә Ие ру са-
лим дә эш ләр өчен, ал тын нан вә кө меш тән, ба кыр дан вә ти мер дән төр ле әй бер-
ләр ко ю чы, җе те кы зыл, ал су вә зәң гәр төс тә ге эр лән гән җеп ләр бе лән эш ләү че 
һәм нәкышләп-уеп ки сә бе лү че бер ос та ны ми нем ян га җи бәр. 8 Шу лай ук ми ңа 
Ли ван нан эр бет, ки па рис һәм бә кам* агач ла ры җи бәр; си нең эш че ләр нең Ли ван 
ага чын ос та ки сүе мәгъ лүм ми ңа. Шу лай итеп, ми нем хез мәт че ләр си не ке ләр бе-
лән бер гә 9 күп итеп агач хә зер ләр, чөн ки мин са ла сы йорт мә һа бәт вә ис кит кеч 
гү зәл бу лыр га ти еш. 10 Агач ки сү че ос та ла ры ңа, си нең хез мәт че лә ре ңә егер ме мең 
кор* вак лан ган бо дай вә егер ме мең кор ар па, егер ме мең бат* шә раб вә егер ме 
мең бат зәй түн мае тә га ен лим.
11 Сө ләй ман га җи бәр гән җа вап ха тын да Сур пат ша сы Хи рам бо лай дип яз ды:

Үз хал кын ярат кан га кү рә, алар өс тен нән пат ша итеп Раб бы си не бил ге лә гән.
12 Ан на ры бо лай дип өс тә де:

Күк не вә җир не бар ит кән Раб бы га – Ис ра ил Ал ла сы на – мак тау лар яу сын! 
Да выт пат ша га Ул Раб бы исе ме нә ба гыш лан ган йорт һәм үзе нә са рай са лыр га 
ни ят лә гән мә гъ нә ле вә га кыл лы, зи рәк угыл бү ләк ит те. 13 Хә зер мин си нең хо-

* 1:17 Шәкыл– 10 гр. 
* 2:8 Бәкам– рус ча сы: сан дал. 
* 2:10 Кор– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 2:10 Бат– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 



620

II Елъ яз ма 2 , 3

зу ры ңа акыл лы, аң-белемле Хурам-Аби ат лы ке ше не юл лыйм; 14 аның ана сы Дан 
ыру гын нан, ә ата сы чы гы шы бе лән Сур дан; Хурам-Аби – ал тын нан вә кө меш тән, 
ба кыр дан вә ти мер дән, таш тан вә агач тан, шу лай ук җе те кы зыл, зәң гәр вә ал су 
төс тә ге эр лән гән җеп ләр дән, нә фис җи тен ту кы ма дан төр ле әй бер ләр эш ләү че 
ос та дыр. Нәкышләп-уеп ки сә бе лү че ма һир адәм бу ла рак ул һәр төр ле эш не баш-
ка рып чы га ала чак. Ул си нең һө нәр че лә рең һәм си нең атаң, Да выт әфән дем нең 
һө нәр че лә ре бе лән бер лек тә эш лә я чәк. 15 Ә ин де вәгъ дә ит кән бо дай вә ар па ны, 
зәй түн мае вә шә раб ны син әфән дем үзең нең кол ла ры ңа җи бәр. 16 Без си ңа ки рәк 
бул ган кү ләм дә Ли ван ага чы әзер ләр без һәм, сал лар ясап, диң гез буй лап Яфу га 
агы зыр быз, ә син алар ны шун нан Ие ру са лим гә та шыр сың.
17 Шун нан соң, за ма нын да ата сы Да выт ха лык са нын исәп кә ал ган ке бек, Сө-

ләй ман да Ис ра ил җи ре нә ки леп ур наш кан чит ха лык лар ның исә бен ал ды, һәм 
алар ның йөз дә ил ле өч мең ал ты йөз ке ше бу луы ачык лан ды. 18 Шу лар ның җит-
меш ме ңен ул таш та шу чы, сик сән ме ңен тау лар да таш ки сү че, өч мең ал ты йө зен 
эш че ләр өс тен нән кү зәт че итеп бил ге лә де.

СөләйманныңАллаһыйортынтөзүе

3 1 Шул рә веш ле, Иеру са лим ка ла сын да гы Мо риа та вы өс тен дә – Сө ләй ман-
ның ата сы Да выт ка Раб бы күр сәт кән урын да – Сө ләй ман Раб бы йор тын тө зи 

баш ла ды. Әүвә ле явү си Ор нан ның ын ды ры ур наш кан бу урын ны аңа ата сы Да выт 
әзер ләп кал дыр ган иде. 2 Тө зү эш лә рен ул пат ша лык итү е нең дүр тен че елын да, 
икен че ай ның икен че кө нен дә баш ла ды.

3 сАл ла һы йор ты ның ни ге зен Сө ләй ман тү бән дә ге чә сал ды: ис ке үл чәм бе лән 
ал ган да, буе – алт мыш тер сәк*, иңе егер ме тер сәк бу лып, 4 йор тал ды бол ды ры ның 
буе йорт ның иңе нә – егер ме тер сәк кә, би ек ле ге дә егер ме* тер сәк кә тәң гәл иде. 
Бол дыр ның эчен ул саф ал тын бе лән кап ла ды. 5 Зур зал ны, эч ке як тан ки па рис 
так та лар бе лән ка дак ла тып, иң сый фат лы ал тын бе лән кап лап ал ды, өс те нә нә-
кыш ләп хөр мә агач ла ры һәм чыл быр су рәт лә ре тө шер де. 6 Ма тур лык өчен йорт ны 
зат лы таш лар бе лән би зәт тер де. Ал тын ның Парваимнән кайт ка нын фай да лан ды. 
7 Тү шәм дә ге өр лек ләр не, ишек бо рыс ла рын, ди вар вә ишек ләр не ал тын бе лән тыш-
ла тып, ди вар лар га уеп ске ру бим су рәт лә ре тө шер де.

8 Ан на ры йорт та гы Иң из ге бүл мә не тө зе де: аның озын лы гы йорт ның иңе нә, 
ягъ ни егер ме тер сәк кә тәң гәл бу лып, иңе дә егер ме тер сәк иде; ан на ры аны саф 
ал тын бе лән кап ла ды, мо ңа ал ты йөз та лант* ал тын то тыл ды. 9 Ал тын ка дак лар-
ның авыр лы гы ил ле шәр шә кыл иде. Йорт ның юга ры да гы бүл мә лә рен дә ал тын 
бе лән кап лап ал ды.

10 Шун нан соң Иң из ге бүл мә дә агач тан ки сеп эш лән гән ике ке ру бим сы ны ку-
еп, алар ны ал тын бе лән йө герт те. 11 Ике ке ру бим нең ка нат лар озын лы гы җәм гы сы 
егер ме тер сәк иде. Бе рен че ке ру бим нең биш тер сәк озын лык та гы ка на ты ның очы 

* 3:3 Терсәк– 45 см. 
* 3:4 ...егерме...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: йөз егер ме. 
* 3:8 Талант– 30 кг. 
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йорт ның бер ди ва ры на, шул ук озын лык та гы икен че ка на ты ның очы исә икен че 
ке ру бим нең ка нат очы на оры нып то ра иде; 12 шу лай ук икен че ке ру бим нең дә биш 
тер сәк озын лык та гы ка на ты ның очы йорт ның кар шы як ди ва ры на, шул ук озын-
лык та гы икен че ка на ты ның очы исә бе рен че ке ру бим нең ка нат очы на оры нып то ра 
иде. 13 Әле ге ке ру бим нәр нең як-якка җә ел гән ка нат лар озын лы гы егер ме тер сәк кә 
тәң гәл иде; алар ая гү рә бас кан ки леш йөз лә ре бе лән зур зал га ка рап то ра лар иде.

14 Шун нан соң Сө ләй ман, зәң гәр, җе те кы зыл вә ал су төс тә ге эр лән гән җеп ләр-
дән һәм нә фис җи тен ту кы ма дан пәр дә эш лә теп, аңа ке ру бим су рәт лә ре тө шер де.

15 Ан на ры йорт кар шы на ике ба га на куй дыр ды; ба га на лар ның озын лы гы бер гә 
ал ган да утыз биш тер сәк кә тәң гәл бу лып, алар ның ба шын да гы таҗ лар ның би ек ле ге 
би шәр тер сәк иде. 16 Ба га на лар ның ба шы на эч ке бүл мә дә ге сы ман итеп эш лән гән 
чыл быр лар эл де, йөз да нә анар җи ме ше нең су рә тен яса тып, шул чыл быр лар га бер-
ке теп куй ды. 17 Әле ге ба га на лар ны Сө ләй ман Из ге йорт кар шы на, бер сен – бер, 
икен че сен – икен че як ка утыр тып, алар ның көнь як та гы сы на – «Яхин», төнь як-
та гы сы на «Бо газ» дип исем куш ты.

Аллаһыйортыөчентөрлеҗиһазһәмкирәк-яракбулдыру

4 1 Сө ләй ман ба кыр дан мәз бәх эш ләт те: аның озын лы гы һәм иңе – егер ме шәр, 
би ек ле ге исә ун тер сәк кә тәң гәл иде.

2 Ан на ры ул ба кыр дан түп-түгәрәк ясал ма диң гез* эш ләт те; ул бер ягын нан икен че 
ягы на ун тер сәк кә тәң гәл бу лып, аның би ек ле ге биш тер сәк иде; ясал ма диң гез не 
Сө ләй ман утыз тер сәк озын лык та гы бау бе лән ура тып ал дыр ды. 3 Диң гез нең ас кы 
өле ше ба кыр дан ко ел ган үгез су рәт лә ре бе лән әй лән де реп алын ды. Тер сәк са ен 
уны шар да нә итеп эш лән гән су рәт ләр ике рәт кә ур наш кан бу лып, ясал ма диң гез 
бе лән то таш тан ко ел ган иде. 4 Әле ге диң гез ун и ке үгез өс те нә ку е лып, алар ның өче-
се – төнь як, өче се – көн ба тыш, өче се – көнь як, өче се көн чы гыш та раф ка ка ра тып 
эш лән де; диң гез – үгез ләр өс тен дә, ә үгез ләр нең арт са ны эч ке як та иде. 5 Ясал ма 
диң гез нең ка лын лы гы бер уч* киң ле ген дә, ка сә гә ох ша тып эш лән гән чит лә ре исә 
ачыл ган ла лә чә чә ген хә тер лә тә; әле ге чан ның сы еш лы гы өч мең бат иде.

6 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер гән дә кул ла ны ла тор ган кирәк-яракны юар өчен, 
Сө ләй ман, ун юын гыч яса тып, алар ның би ше сен – көнь як ка, би ше сен төнь як ка 
куй ды; диң гез исә сру ха ни лар ко е ныр өчен тә га ен лән гән иде.

7 Ан на ры бил ге лән гән рә веш тә ал тын нан ун шәм дәл кой дыр ды һәм алар ны Из ге 
йорт эче нә: би ше сен – уң, би ше сен сул як ка куй ды; 8 Из ге йорт эчен дә ун өс тәл 
яса тып, алар ның би ше сен – уң, би ше сен сул як ка ур наш тыр ды; йөз да нә ал тын 
ка сә ясат ты.

9 Ру ха ни лар өчен мах сус ише гал ды һәм та гын бер зур ише гал ды эш ләт те, ба кыр 
бе лән тыш лат кан ишек ләр куй дыр ды. 10 Ясал ма диң гез не йорт ның көньяк-көнчыгыш 
поч ма гы янын да ур наш тыр ды.

11 Ху рам шу лай ук ка зан нар, кө рәк ләр, ка сә ләр яса ды.

* 4:2 Диңгез– Раб бы йор ты ише гал дын да гы «диң гез» дип атал ган бас сейн. 
* 4:5 Уч– 7,5 см. 
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Ул, шул рә веш ле, Сө ләй ман пат ша га Ал ла һы йор ты өчен ки рәк бул ган бар лык 
эш лә рен тө гәл лә де. Ху рам яса ган әй бер ләр шу лар иде: 12 ике ба га на, ба га на ба-
шын да гы ка сә сы ман ике таҗ, әле ге таҗ лар ны би зи торган ике чел тәр; 13 ба га на-
лар ба шын да гы ка сә сы ман таҗ лар ны би зи торган һәр чел тәр гә ике шәр рәт итеп 
те зел гән дүрт йөз анар җи ме ше нең сын-сурәте; 14 ас куй ма лар һәм алар өс тен дә ге 
юын гыч лар; 15 ясал ма диң гез, диң гез ас тын да гы ун и ке үгез; 16 ка зан нар, кө рәк ләр, 
чә неч ке ләр һәм баш ка кирәк-яраклар.

Сө ләй ман пат ша га Раб бы йор ты өчен эш лән гән бө тен әй бер ләр не Хурам-Аби 
ба кыр дан кой ды рып шо март ты. 17 Бу әй бер ләр не пат ша Үр дүн үзә нен дә, Сук көт 
бе лән Се ре да* ара сын да гы бил ге ле бер урын да, бал чык лы туф рак та ка зып ясал ган 
ка лып лар да ко яр га бо ер ган иде. 18 Сө ләй ман эш ләт кән шу шы әй бер ләр би хи сап 
күп бу лу сә бәп ле, алар ны ясар га то тыл ган ба кыр ның авыр лы гы бил ге сез дер.

19 Сө ләй ман шу лай ук Ал ла һы йор ты өчен ки рәк ле бө тен ал тын әй бер ләр не 
эш ләт те: мәз бәх һәм из ге ик мәк ку яр өчен мах сус өс тәл ләр; 20 ка нун да әй тел гән-
чә, йорт ның эч ке бүл мә се кар шын да янып тор сын өчен шәм дәл ле як тыр т кыч лар; 
21 чә чәк ләр, як тыр т кыч лар, кыс кыч лар; 22 фил тә кыс кыч ла ры, ка сә ләр, са выт лар, 
хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү са выт ла ры. Эч ке – Иң из ге бүл мә нең ишек лә ре 
һәм Ал ла һы йор ты ның тыш кы ишек лә ре дә ал тын нан иде.

5 1 Шул рә веш ле, Сө ләй ман Раб бы йор ты өчен баш ка рыр га ни ят лә гән бө тен 
эш лә рен тө гәл ләп чык ты. Ан на ры Раб бы исе ме нә ата сы Да выт ба гыш лап кал-

дыр ган алтын-көмешне вә баш ка мал-мөлкәтне Ал ла һы йор ты ның хә зи нә сак ла-
гы чы на тап шыр ды.

СөләйманбеләнисраилиләрнеңРаббыйортынизгеләштерүе
2 Раб бы ның сКи ле шү сан ды гын Да выт шә һә ре ннән – Си он нан кү че рер өчен, 

Сө ләй ман Ис ра ил сөл кән нә рен, Ис ра ил нең бө тен ыруг вә ка би лә баш лык ла рын 
Ие ру са лим гә ча кырт ты. 3 Ел ның җи ден че аен да бар лык ис ра и ли ләр пат ша яны на 
бәй рәм гә җы ел ды. 4-5 Ис ра ил җи ре нең бө тен өл кән нә ре ки леп бет кәч, ле ви ләр 
Ал ла һы сан ды гын һәм эчен дә ге бө тен из ге әй бер ләр бе лән бер гә Оч ра шу ча ты-
рын кү тә реп алып кит те ләр. Ле ви нә се ле ру ха ни ла ры шул әй бер ләр не кү тә реп 
алып бар ган да, 6 Сө ләй ман пат ша үзе һәм аның яны на җы ел ган бө тен Ис ра ил 
хал кы, исәпсез-хисапсыз сан да гы са рык вә үгез не кор бан кы лып, Ал ла һы сан ды-
гы ал дын нан ат ла ды. 7 Ру ха ни лар, шу лай итеп, Раб бы ның Ки ле шү сан ды гын үз 
уры ны на – Ал ла һы йор ты эчен дә ге Иң из ге бүл мә гә, ке ру бим нәр ка на ты ас ты на 
алып кер де ләр. 8 Ке ру бим нәр нең ка нат ла ры, сан дык өс те нә җә е леп, сан дык ны да, 
аның кол га ла рын да кап лап то ра иде ләр. 9 Сан дык ның кол га ла ры шул ка дәр озын-
дыр, алар ның бер очы Иң из ге бүл мә кар шын да гы Из ге бүл мә дән кү ре неп то ра, ә 
йорт ның тыш кы ягын нан кү рен ми иде; кол га лар бү ген ге көн дә дә шун да сак ла на. 
10 Сан дык эчен дә Хо реб та вын да Му са сал ган ике таш так та дан баш ка һич нәр сә 

* 4:17 Середа– «III Пат ша лар», 7:46 да «Са ре тан» дип би рел гән. 
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бул мый. Ми сыр дан ка чып кит кән ис ра и ли ләр бе лән Раб бы Ки ле шү тө зеп, әле ге 
Ки ле шү языл ган таш так та лар ны Му са ха лык ка күр сәт кән бу ла.

11 Ру ха ни лар Из ге бүл мә дән чык кан ва кыт та (алар ның һәр бер се, нин ди төр кем гә 
ке рү е нә ка ра мас тан, пакь лә нү йо ла сын уз ган иде), 12 өс лә ре нә нә фис җи тен ки ем 
ки гән ле ви ләр – җыр чы Асаф, Һе ман, Еду тун, шу лай ук алар ның угыл вә кар дәш-
лә ре – мәз бәх нең көн чы гыш ягын да тә лин кә, ар фа вә гөс лә ләр дә уй нап тор ды лар. 
Алар ның янә шә сен дә быр гы да уй нау чы йөз егер ме ру ха ни да бар иде. 13 Быр гы да 
уй нау чы лар да, җыр чы лар да бө те не се бер бу лып, бер а выз дан Раб бы га мак тау вә 
рәх мәт яу дыр ды лар. Быр гы лар, тә лин кә ләр вә баш ка уен ко рал ла ры на ку шы лып:

«Ул иге лек ле,
Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» –

дип, көч ле та выш бе лән Раб бы ны мак тап җыр ла ды лар.
Шул чак ны Раб бы йор ты то таш тан бо лыт бе лән тул ды. 14 Раб бы ның дан-шөһрәте 

бо лыт бу лып Ал ла һы йор ты на ке реп тул ган га, ру ха ни лар үз ва зи фа сын дә вам итә 
ал ма ды.

6 1 Шун да Сө ләй ман бо лай дип сүз баш ла ды:
– Раб бы куе бо лыт эчен дә то рып ка лыр га их ты яр кыл ды. 2 Ме нә, Син шу шын да 

мәң ге яшә сен дип, мин Си ңа мә һа бәт са рай сал дым, – ди де.
3 Шун нан пат ша, кар шы сын да ба сып тор ган бө тен Ис ра ил җә мә га те нә йө зе бе-

лән бо ры лып, үзе нең фа ти ха сын күн дер де:
4 – Атам Да выт ка бир гән вәгъ дә сен тор мыш ка ашыр ган Ис ра ил Раб бы Ал ла сы на 

мак тау лар яу сын! Ми нем ата ма Ул: 5 «Үзем нең хал кым Ис ра ил не Ми сыр җи рен нән 
алып чык кан нан бир ле, Ми ңа ба гыш лан ган йорт ны са лыр дай шә һәр не Мин бер ге-
нә Ис ра ил ыру гын нан да сай ла ма ган идем, шу лай ук Үзем нең Ис ра ил хал кы бе лән 
ида рә итәр дәй ке ше не дә сай ла ма ган идем. 6 Әм ма хә зер Ми нем исе мем шун да бул-
сын өчен, Мин, Ие ру са лим не һәм хал кым Ис ра ил бе лән ида рә итәр өчен, Да выт ны 
сай ла дым», – дип әй т кән бул ган. 7 Атам Да выт ның кү ңе лен дә Ис ра ил нең Раб бы 
Ал ла сы на ба гыш лап йорт са лу те лә ге яши иде. 8 Әм ма атам Да выт ка Раб бы бо лай 
ди гән: «Си нең кү ңе лең дә Ми нем исем гә ба гыш лап йорт са лу те лә ге яши, кү ңе лең дә 
шун дый ни ят йөр тү ең ях шы нәр сә, 9 тик син әле ге йорт ны тө зе мәс сең, Ми ңа ба-
гыш лан ган йорт ны син ту дыр ган угыл җит ке рер». 10 Һәм Раб бы Үзе әй т кән сүз ләр не 
тор мыш ка ашыр ды: мин, Раб бы әй т кән чә, атам Да выт уры нын алып, Ис ра ил тә хе те нә 
утыр дым һәм Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на ба гыш лап йорт сал дым; 11 Раб бы Ис ра-
ил хал кы бе лән тө зе гән Ки ле шү са лын ган сан дык ны шун да ур наш тыр дым, – ди де.

12 Шун нан Сө ләй ман Раб бы мәз бә хе ал ды на ки леп бас ты һәм бө тен Ис ра ил 
җә мә га те кар шын да кул ла рын юга ры кү тәр де. 13 Сө ләй ман, ба кыр дан кой ды рып, 
озын лы гы – биш, иңе – биш, би ек ле ге өч тер сәк кә тәң гәл мөн бәр ясат кан һәм 
аны ише гал ды ның ур та бер җи ре нә куй дыр ган иде; хә зер ул, әнә шул мөн бәр гә 
ме неп, бө тен Ис ра ил җә мә га те кар шын да тез лә ре нә төш те һәм, кул ла рын күк кә 
ашы рып, 14 бо лай ди де:

– И Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы! Күк ләр киң ле ген дә дә, җир йө зен дә дә Си ңа тиң 
бу лыр дай ал ла бү тән юк тыр. Син, Ки ле шү гә туг ры кал ган хәл дә, бө тен йө рәк лә рен 
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би реп хак юлың нан йө рү че кол ла рың ны мәр хә мә тең нән аер мый сың. 15 Син Үзең нең 
ко лы ңа – атам Да выт ка бир гән вәгъ дәң не үтә дең, те лең бе лән әй т кән нәр не бү ген-
ге көн дә ку лың бе лән баш ка рып чык тың. 16 И Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, ин де хә зер: 
«Угыл ла рың да, си нең ке бек, Ми нем Ка нун ны үтәп, хак юлым нан йөр сә ләр, Ми нем 
кар шы да тор ган Ис ра ил тә хе те нә һа ман алар ны их ты яр кы лыр мын», – дип, ко лың 
Да выт ка – ми нем ата ма бир гән вәгъ дәң не тор мыш ка ашыр саң иде. 17 Ме нә хә зер, и 
Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, Үзең нең ко лың Да выт ка әй т кән сүз лә рең чын га әй лән сә иде!

18 Дө рес тән дә, Ал ла һы ның уры ны адәм нәр ара сын да җир дә ме ни?! Очсыз-кы-
рыйсыз күк ләр киң ле ге дә Си не сый ды рып бе те рә ал ма ган ны, мин сал ган йорт 
кы на ни чек сый дыр сын?! 19 Тик ко лың ның дога-гозерләренә ко лак сал саң иде, 
Раб бы Ал лам; Си ңа ял вар ган ко лың ның шу шы го зер лә рен вә до га ла рын ишет сәң 
иде. 20 Син «Ми нем исем шун да сак ла на чак» ди гән урын ны, әле ге йорт ны көн дез 
дә, төн лә дә күз уңың да тот саң иде, шу шы як ка йөз ку еп до га кы ла чак ко лың ны 
ишет сәң иде. 21 Ко лың һәм Си нең Ис ра ил хал кың шу шы та раф ка йөз ку еп до га 
кыл ган да, алар ның ял ва ру ла ры Си ңа ки леп иреш сә иде; Үзең яшә гән күк ләр киң-
ле ген нән то рып, без не ишет сәң һәм ки чер сәң иде.

22 Кем дә бул са бе рәү якы ны на кар шы сгө наһ эш кы лу да га еп лә неп, аның ант 
итү ен та ләп ит сә ләр, һәм ул, шу шы йорт ка ки леп, Си нең мәз бә хең кар шын да 
«га еп сез мен» дип ант эч сә, 23 Син, күк ләр киң ле ген нән ко лак са лып, кол ла ры ңа 
хө ке мең не чы гар саң иде: га еп ле адәм не җа вап ка тар тып, кыл ган га мәл лә ре нә ка-
ра та җә за сын бир сәң, га еп сез не на хак тан ара лап, аның хак лы гын рас ла саң иде.

24 Ис ра ил хал кың, Си ңа ка ра та кыл ган гө наһ ла ры өчен дош ма ны та ра фын нан 
җи ңе леп, ка бат Си ңа әй лә неп кай т са, исе мең не атап шу шы йорт та Си ңа ялынып-
ялварса, 25 Син, күк ләр киң ле ген нән аның сү зе нә ко лак са лып, хал кың Ис ра ил-
нең гө наһ ла рын ки чер сәң, алар га һәм ата ла ры на бир гән җир не ка бат үз лә ре нә 
кай тар саң иде.

26 Си ңа ка ра та кыл ган гө наһ ла ры өчен күк йө зе то ма ла нып яң гыр лар яу мый 
баш ла са, шу шы та раф ка йөз ку еп до га кыл ган да Си нең исе мең не ата са лар һәм, 
Син җә за га тарт кан га кү рә, гө наһ эш лә рен таш ла са лар, 27 күк ләр киң ле ген нән 
алар сү зе нә ко лак сал саң иде дә Үз кол ла рың – хал кың Ис ра ил нең гө наһ ла рын 
яр лы ка саң иде, алар ны ту ры юл га күн де реп, Үз хал кы ңа ми рас итеп бир гән җир гә 
яң гыр яу дыр саң иде.

28 Җир йө зе нә кыт лык яи сә үләт зәх мә те ки лә ме, көй дер геч сә мум җи ле исә ме, 
иген не кү гә рек ба са мы, са ран ча чи рүе яи сә корт-бөҗәк баш кал кы та мы, йә бул-
ма са дош ман бе рәр Ис ра ил шә һә рен ка ма лыш та то та мы – нин ди ге нә бәла-каза 
кил мә сен, нин ди ге нә мур кыр ма сын, – 29 Си нең Ис ра ил хал кың нан бе рәр се йә 
ба ры сы бер гә кил гән бәла-казасын, хәс рә тен әй теп, шу шы йорт ка та ба кул ла рын 
су зып до га һәм го зер лә рен юл ла са, 30 Үзең яшә гән күк ләр киң ле ген нән то рып, Син 
алар сү зе нә ко лак сал саң һәм гө наһ ла рын ки чер сәң иде, һәр кай сы на, кү ңе лен дә 
ни ләр йөр тү е нә ка рап, ти еш ле сен бир сәң иде (чөн ки адәм ба ла сы ның кү ңе лен дә 
нәр сә ләр бар лы гы фә кать Си ңа гы на мәгъ лүм дер). 31 Шул ча гын да алар, ата ла ры-
быз га Син бир гән җир дә көн кү реп, го мер ба кый Син нән кур кып яшәр ләр һәм 
Си нең юлың нан йө рер ләр.
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32 Шу лай ук Си нең Ис ра ил хал кын нан бул ма ган бе рәр чит ке ше бө ек исе мең, 
ку әт ле бе лә гең, көч ле ку лың ха кы на ерак җир ләр дән шу шы йорт ка ки лә һәм до-
га кы ла кал са, 33 Үзең яшә гән күк ләр киң ле ген нән әле ге чит ке ше нең до га ла ры на 
ко лак са лып, аның го зе рен үтә сәң иде. Шул ча гын да җир дә яшәү че бар ха лык лар 
Си нең исе мең не бе леп, Үзең нең Ис ра ил хал кың ке бек үк, Син нән кур кып то рыр-
лар, мин сал дыр ган ош бу йорт ның Си нең исем не йөр тү ен бе лер ләр.

34 Хал кың Син күр сәт кән як ка, дош ман га кар шы чы гып ки теп, Син сай ла ган 
шу шы шә һәр гә, Си нең исе ме ңә мин сал дыр ган йорт та ра фы на ка рап, Си ңа до га 
кыл са, 35 күк ләр киң ле ген нән алар ның до га ла ры на вә го зер лә ре нә ко лак сал саң 
һәм алар ның ха кын хак ла саң иде.

36 Әгәр алар Си ңа ка ра та гө наһ эш кы ла кал са лар (чөн ки гө наһ кыл ма ган ке ше 
юк тыр), һәм Син, ачу ың чы гып, алар ны дош ман ку лы на тап шыр саң, әсир итү че-
ләр алар ны үз лә ре нең ерак яки якын җир лә ре нә алып ки теп, 37 алар шун да, әсир 
йөр гән җир лә рен дә, йө рәк лә ре үз гә реп тәү бә гә кил сә ләр һәм: «Гө наһ лы быз, хи-
лаф эш, явыз лык кыл дык», – дип, Си ңа ял вар са лар, 38 әсир төш кән чит як лар дан 
то рып, ата ла ры на Син бир гән җир ләр, Син сай ла ган шә һәр һәм Си нең исе ме ңә 
мин сал дыр ган йорт та ра фы на күз те кәп, бө тен кү ңел лә ре бе лән, их лас йө рәк тән 
до га кыл са лар, 39 Үзең яшә гән күк ләр киң ле ген нән алар ның дога-гозерләренә 
ко лак сал саң һәм алар ның хак ла рын хак ла саң, Си нең ал да кыл ган гө наһ ла рын 
ки чер сәң иде.

40 И Ал лам! Шу шы урын да кы лын ган до га лар га күз лә рең ачык
һәм ко лак ла рың сиз гер бул са иде.

41 Ә хә зер, Раб бы Ал лам, куз гал,
код рә тең бил ге се бул ган сан ды гың бе лән
Үзең нең то ра гы ңа кил!
Ру ха ни ла рың, Раб бы Ал лам, ки ем ки гән сы ман, ко ты лу га тө рен сен;
Си ңа туг ры бул ган нар иге ле ге ңә ку ан сын!

42 И Раб бы Ал лам! Үзең сай ла ган* зат тан йөз чө ер мә сәң иде;
ко лың Да выт ка бул ган мәр хә мә тең не хә те рең дә тот саң иде.

7 1 Сө ләй ман үзе нең до га сын тә мам лау га, күк ләр киң ле ген нән ут-ялкын иңеп 
ту ла ем ян ды ру кор ба нын һәм баш ка төр кор бан нар ны чор нап ал ды, һәм йорт 

эче нә Раб бы ның дан-шөһрәте ке реп тул ды. 2 Раб бы йор ты на Раб бы ның дан-шөһрәте 
ке реп тул ган га, ру ха ни лар йорт эче нә аяк ба са ал мый тор ды. 3 Ис ра и ли ләр нең 
бар ча сы, күк тән иң гән ут ны һәм йорт ны кап лап ал ган Раб бы ның дан-шөһрәтен 
кү реп, бас ма кар шын да йөз лә ре бе лән җир гә кап лан ды лар, Раб бы га сәҗ дә кы лып:

«Ул иге лек ле,
Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» –

дип, Аңа рәх мәт ләр яу дыр ды лар.
4 Ан на ры пат ша үзе һәм аның бе лән бер гә бар ха лык Раб бы га кор бан ки тер де. 

5 Сө ләй ман пат ша егер ме ике мең сы ер һәм йөз егер ме мең са рык ны кор бан кыл-

* 6:42 ...сайлаган...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: май сөр т кән. 
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ды. Әнә шу лай пат ша һәм бар ха лык Ал ла һы йор тын из ге ләш тер де. 6 Ру ха ни лар 
үз урын на рын да, алар бе лән бер гә ле ви ләр дә, Раб бы га ба гыш лап уй нар өчен уен 
ко рал ла рын то тып, үз урын на рын да тор ды лар (Раб бы га рәх мәт яу ды рып: «Аның 
мәр хә мә те мәң ге лек», – дип, Аны дан лау өчен Да выт пат ша яса ган уен ко рал ла ры 
иде бу); ле ви ләр кар шын да гы ру ха ни лар быр гы лар да уй на ды, бө тен Ис ра ил хал кы 
исә ая гү рә ба сып то ра бир де.

7 Сө ләй ман, Раб бы йор ты кар шын да гы ише гал ды ның ур та бер өле шен из ге ләш-
те реп, ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер де һәм ста ту лык кор ба ны ның эч ма ен ян дыр ды, 
чөн ки ул яса ган ба кыр мәз бәх ту ла ем ян ды ру кор ба нын, сик мәк бү лә ген һәм эч 
ма ен сый ды рып бе те рә ал ма ды.

8 Сө ләй ман бе лән бер гә бө тен Ис ра ил – Лебо-Хамат бе лән Ми сыр ел га сы ара-
сын да гы җир ләр дә яшәү че ләр – зур җы ен бу лып җи де көн бәй рәм ит те. 9 Си ге зен че 
көн не исә мах сус бер җы е лыш уз дыр ды лар; җи де көн дә ва мын да мәз бәх не из ге-
ләш тер гән нән соң, алар ның бәй рәм итү лә ре та гын җи де көн гә су зы ла. 10 Җи ден че 
ай ның егер ме өчен че кө нен дә Сө ләй ман ха лык ны өе нә озат ты. Раб бы ның Да выт ка, 
Сө ләй ман га һәм Үзе нең Ис ра ил хал кы на кыл ган иге лек ле эш лә рен кү реп, ке ше-
ләр нең кү ңе ле шат лык вә ку а ныч бе лән тул ган иде.

РаббыныңСөләймангавәгъдәбирүеһәманыкисәтүе
11 Шул рә веш ле, Сө ләй ман Раб бы йор тын һәм пат ша са ра ен тө зеп бе тер де; Раб-

бы йор тын да һәм үз са ра ен да эш ләр гә ни ят лә гән бар нәр сә не уңыш лы баш ка рып 
чык ты. 12 Төн лә аңа Раб бы кү рен де, әйт те:

– Си нең до га ла рың Ми ңа ки леп иреш те; әле ге урын ны Мин Үзе мә кор бан ки-
те рү йор ты итеп сай ла дым. 13 Әгәр дә Мин күк йө зен то ма лап, яң гыр лар яу ма са, 
әгәр Мин са ран ча чи рү е нә җир дә ге бар нәр сә не ашап бе те рер гә бо ер сам, яи сә Үз 
хал кы ма үләт зәх мә те җи бәр сәм, 14 исе мем не йөр т кән хал кым тү бән че лек күр сә-
теп, до га ла рын юл лап йөз ну рым ны эз лә гән һәм яман юл ла рын таш ла ган оч рак та, 
Мин, күк ләр киң ле ген нән алар ны ише теп, гө наһ ла рын ки че рер мен, җир лә рен са-
вык ты рыр мын. 15 Әле ге урын да кы лын ган до га лар га хә зер Ми нем күз лә рем ачык 
вә ко лак ла рым сиз гер бу лыр. 16 Ми нем исе мем мәң ге шун да сак лан сын өчен, Мин 
әле ге йорт ны сай лап из ге ләш тер дем; Ми нем күз лә рем вә йө рә гем мәң ге шун да 
бу лыр. 17 Әгәр дә син, атаң Да выт ке бек, Ми нем юл дан йөр сәң, һәм мә сен Мин 
куш кан ча га мәл кыл саң, Ми нем ка гый дә вә карар-кануннарымны үтәп бар саң, 
18 Мин: «Ис ра ил тә хе тен дә гел си нең гаи лә угыл ла ры уты рыр», – дип, атаң Да выт ка 
бир гән вәгъ дә мә ту ры кал ган хәл дә, си нең пат ша тә хе тен тот рык лы итәр мен. 19 Әгәр 
дә сез, Мин нән йөз чө е реп, сез гә бир гән ка нун ка гый дә лә рем не, бо е рык ла рым ны 
сан ла мый ча, баш ка илаһ лар га та бы на, алар га гый ба дәт кы ла баш ла са гыз, 20 Үзем 
бир гән җир дә Ис ра ил нең та мы рын ко ры тыр мын, Ми нем исем гә ба гыш ла нып, 
Мин из ге ләш тер гән йорт тан ваз ки чәр мен; һәм бар ча ха лык лар аны гый б рәт итеп, 
кө леп ис кә ала тор ган бу лыр лар. 21 Бү ген ге көн дә бө ек бул ган шу шы йорт янын нан 
узып ба ру чы һәм мә ке ше, ко ты алы нып: «Бу җир гә, бу йорт ка Раб бы ни өчен мо ны 
эш лә де икән?» – дип әй теп ку яр; 22 алар га шун да: «Ата-бабаларының Ал ла сын-
нан, Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы дан йөз чө е реп баш ка илаһ лар га иман 
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ки тер гән, шу лар га та бы на һәм гый ба дәт кы ла баш ла ган на ры өчен, Ул алар өс те нә 
шу шы бәла-казаларны җи бәр де», – дип җа вап би рер ләр.

Сөләйманныңбашкаэшләре

8 1 Раб бы йор тын һәм үзе нең са ра ен тө зү гә Сө ләй ман егер ме елын са рыф ит те. 
2 Ан на ры Сө ләй ман Хи рам бир гән шә һәр ләр не тө зек лән дер де һәм әле ге ка-

ла лар да яшәр гә ис ра и ли ләр не кү чер де. 3 Шун нан Сө ләй ман, Хамат-Собага кар-
шы яу га куз га лып, аны яу лап ал ды. 4 Сө ләй ман чүл дә Тад мор шә һә рен, шу лай 
ук, азык-төлек сак лар өчен, Ха мат та үзе ни гез лә гән шә һәр ләр нең ба ры сын тө зеп 
бе тер де. 5 Юга ры Бәйт-Хорун бе лән Тү бән Бәйт-Хорун ка ла ла рын ка бат тан яңарт-
ты – ди вар ла ры ко рыл ган, кап ка ла ры, бик лә ре ку ел ган ны гыт ма лар га әй лән дер де; 
6 Ба га лат шә һә рен тө зе де, азык-төлек сак лар, су гыш ар ба ла ры то тар, ат лар ас рар 
өчен, шә һәр ләр сал ды. Ие ру са лим дә, Ли ван да һәм үзе ида рә ит кән бө тен җир ләр дә 
үзе те лә гән һәм мә нәр сә не шу лай тө зеп бе тер де.

7-8 Ис ра и ли ләр кы рып бе те рә ал ма ган һәм алар ара сын да яшәп кал ган, Ис ра ил 
нә се лен нән бул ма ган ха лык лар ны – хит ти, амо ри, фә ри зи, хив ви һәм явү си ләр то-
кы мын – Сө ләй ман мәҗ бүр эш че ләр ит те, һәм бу хәл бү ген ге көн дә дә дә вам итә. 
9 Ис ра и ли ләр дән исә Сө ләй ман үзе нең эш лә рен эш ләт мә де, алар ны кол ит мә де: 
алар аның су гыш чы ла ры, гас кәр баш лык ла ры, су гыш ар ба ла рын да һәм ат лы гас-
кә рен дә яу баш ла ры бул ды. 10 Ха лык бе лән ида рә итәр өчен, Сө ләй ман пат ша ның 
ике йөз ил ле тү рә се бар иде.

11 сФир га вен кы зын Сө ләй ман Да выт шә һә рен нән мах сус аның өчен са лын ган 
йорт ка кү чер де:

– Ми нем ха ты ным Ис ра ил пат ша сы Да выт йор тын да яшәр гә ти еш тү гел, – ди де 
ул, – чөн ки Раб бы сан ды гы кер гән урын нар из ге дер.

12 Шу шы ва кыт лар да Сө ләй ман бол дыр кар шын да ур наш кан Раб бы мәз бә хен дә 
Раб бы га ба гыш лап ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки те рә баш ла ды; 13 шим бә көн-
нәр дә, Яңа ай бәй рә мен дә һәм ел са ен бил ге ләп үтә тор ган өч бәй рәм дә – Тө че 
кү мәч, Ат на лар һәм сЧа тыр лар бәй рә мен дә – Му са ның күр сәт мә лә рен дә әй тел гән 
көн дә лек кор бан нар ны ки те рә тор ган бул ды. 14 Ул, үзе нең ата сы Да выт әй теп кал-
дыр ган ча, ру ха ни лар ны вә ле ви ләр не, баш кар ган хез мәт лә ре нә ка рап, төр кем нәр гә 
бүл де. Ле ви ләр Раб бы га мак тау яу дыр ды лар һәм көн дә үтә лер гә тиш ле хез мәт лә-
рен дә ру ха ни лар га яр дәм ит те ләр. Ал ла һы ке ше се Да выт куш кан ча, Сө ләй ман 
төр кем нәр гә бү леп һәр кап ка яны на сак чы лар бил ге лә де. 15 Пат ша ның ру ха ни лар 
һәм ле ви ләр гә ка гы лыш лы бо е рык ла ры, хә зи нә сак ла гы чы на яи сә нин ди дә эш кә 
нис бәт ле бу лу га ка ра мас тан, тай пы лыш сыз үтә леп кил де.

16 Раб бы йор ты ның ни ге зе са лын ган көн нән баш лап тө зе леш тә мам лан ган чы, 
Сө ләй ман бө тен эш не әнә шу лай оеш тыр ган иде; һәм, шу лай итеп, Раб бы йор ты 
тө зе леп бет те.

17 Шун нан Сө ләй ман диң гез бу е на, сЭдом җи рен дә ге Эсион-Гебер һәм Элот* 
шә һәр лә ре нә та ба юл ал ды. 18 Хи рам аңа диң гез эшен бе лү че хез мәт че лә ре бе лән 

* 8:17 Элот– «IV Пат ша лар», 16:6 да «Элат» дип би рел гән. 
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бер гә ко раб ла рын җи бәр де; һәм әле ге хез мәт че ләр, Сө ләй ман ке ше лә ре бе лән бер-
лек тә Офир та ра фы на юл алып, Сө ләй ман пат ша га дүрт йөз ил ле та лант ал тын 
алып кай тып бир де ләр.

ШебамәликәсенеңСөләйманхозурынакилүе

9 1 Ше ба мә ли кә се, Сө ләй ман ха кын да ише теп, авыр-четерекле со рау лар бе лән 
сы нар өчен, аның хо зу ры на кил де. Ие ру са лим гә ул шак тый зур мал-мөлкәт 

алып кил гән иде: дө я ләр гә хуш ис ле сумала-майлар, бай так кү ләм дә ал тын вә 
кыйммәтле-затлы таш лар тө ял гән иде. Ул, Сө ләй ман яны на ки леп, кү ңе лен дә 
йөрт  кән бар уй-фикерләре бе лән ур так лаш ты. 2 Мә ли кә нең һәм мә сү зе нә Сө ләй ман 
аң лат ма бир де; со рау лар ара сын да ул ачык лык кер тә ал ма ган бер ге нә авыр нәр сә 
дә оч ра ма ды. 3 Ше ба мә ли кә се Сө ләй ман ның акыл-зиһенен, ул сал ган са рай ны, 
4 пат ша өс тә лен дә ге ризык-нигъмәтләрне, тү рә лә ре нең яшәү рә ве шен, хез мәт че-
лә ре нең әдәп ле ле ген һәм алар ның өс-башын, пат ша шә раб чы ла рын һәм алар ның 
өс-башын, Раб бы йор тын да пат ша ки тер гән кор бан нар ны* күр гән нән соң, Ше ба 
мә ли кә се га җәп лә неп 5 сү зен баш ла ды:

– Си нең эш-гамәлләрең, акыл-зиһенең ту рын да үз җи рем дә ишет кән нә рем хак 
дө рес икән. 6 Би ре гә ки леп үз кү зем бе лән күр ми чә, мин ул сүз ләр гә ыша нып бет-
мә гән идем, бак саң, си нең зиһен-акылың ту рын да әле яр ты сын да әй т мә гән нәр 
икән. Си нең бө ек ле гең мин ишет кән нән күп кә ар тыг рак. 7 Си нең ке ше лә рең нин ди 
бә хет ле! Көннең-көнендә си нең кар шың да то рып га кыл лы сүз лә рең не ише тү че хез-
мәт че лә рең нин ди бә хет ле! 8 Син нән ра зый бу лып, си не Үз тә хе те нә утыр т кан, Үзе 
өчен си не пат ша кыл ган Раб бы Ал ла ңа шөк ран нар яу сын! Си нең Ал лаң, Ис ра ил 
хал кы на Үзе нең мә хәб бә тен рас лап, Ис ра ил мәң ге как ша мас бул сын һәм син ан да 
га дел лек бе лән хө кем кыл сын өчен, си не алар өс тен нән пат ша итеп куй ган икән.

9 Шун нан пат ша га бү ләк кә ул йөз егер ме та лант ал тын, күп итеп хуш ис ле су-
мала-майлар вә зин нәт ле таш лар тап шыр ды; Ше ба мә ли кә се Сө ләй ман пат ша га 
бү ләк ит кән сы ман хуш ис ле сумала-майларның әле мо ңар чы кү рел гә не юк иде.

10 (Хи рам һәм Сө ләй ман хез мәт че лә ре Офирдән ал тын бе лән бер гә бә кам ага-
чы һәм зин нәт ле таш лар да тө яп кайт ты. 11 Пат ша әле ге агач тан Раб бы йор ты һәм 
үзе нең са рае өчен бас кыч лар эш ләт те, шу лай ук җыр чы лар өчен гөс лә һәм ар фа да 
ясат ты. Яһү дә җи рен дә мо ңар чы аның ише әй бер ләр нең кү рел гә не бул мый.)

12 Ше ба мә ли кә се үзе те лә гән һәм со ра ган һәм мә нәр сә не Сө ләй ман пат ша аңа 
бү ләк кыл ды. Әле ге бү ләк ләр Ше ба мә ли кә се алып кил гән нән күп кә ар тыг рак иде. 
Шун нан мә ли кә үзе нең хез мәт че лә ре бе лән ту ган җи ре нә юл ал ды.

Сөләйманныңбайлыгы
13-14 Мал та шу чы лар һәм сәү дә гәр ләр ки тер гән ал тын нан тыш Сө ләй ман га ел 

са ен ал ты йөз алт мыш ал ты та лант ал тын ки леп то ра иде. Га рәп ләр җи рен дә ге 
бө тен пат ша лар, шу лай ук өл кә баш лык ла ры да аңа алтын-көмеш ки те реп тор ды.

* 9:4 ...Раббыйортындапатшакитергәнкорбаннарны...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: 
Раб бы йор ты на ил тү че өс ке кат та гы бүл мә. 
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15 Сө ләй ман пат ша, ал тын нан чү кеп, ике йөз да нә зур кал кан ясат ты, һәр кал-
кан га ал ты йөз бе ка* ал тын кит те; 16 шу лай ук, ал тын нан чү кеп, өч йөз да нә ке че-
рәк кал кан да ясат ты, алар ның һәр кай сы на өч йөз бе ка ал тын кит те; һәм шу шы 
кал кан нар ны ул «Ли ван ур ма ны йор ты»на куй дыр ды.

17 Шун нан пат ша, фил сө я ген нән зур тә хет яса тып, аны саф ал тын бе лән тыш-
лат ты. 18 Тә хет нең бас ма ла ры ал тау бу лып, аяк ку яр өчен тә хет кә ал тын эс кә мия 
бер ке тел гән иде. Утыр гыч ның һәр ике ягын да кул тык са бар, кул тык са лар янын да 
арыс лан сы ны ку ел ган; 19 ал ты бас ма ның һәр ике очын да ун и ке арыс лан сы ны 
то ра. Мо ңа ох ша ган нәр сә нең баш ка бер ге нә пат ша лык та да мо ңар чы кү рел гә не 
бул мый.

20 Сө ләй ман ның эчем лек өчен бө тен ка сә лә ре ал тын нан бу лып, «Ли ван ур ма ны 
йор ты»нда гы бө тен савыт-саба да саф ал тын нан иде; би ре дә бер ге нә кө меш әй бер 
дә бул мый, чөн ки, Сө ләй ман пат ша лык ит кән чор да, кө меш бик тә оч сыз әй бер 
са на ла иде. 21 Пат ша ның Тар шиш ко раб ла ры*, Хи рам хез мәт че лә ре бе лән диң гез-
дә йө реп, өч ел га бер тап кыр ал тын вә кө меш, фил сө я ге һәм май мыл лар, та вис 
кош ла ры тө яп алып кай та тор ган иде.

22 Сө ләй ман пат ша үзе нең бай лы гы вә зиһене-гакылы бе лән җир йө зен дә ге бө тен 
пат ша лар дан өс тен са нал ды. 23 Аның йө рә ге нә Ал ла һы иң дер гән зиһен-гакылны 
тың лар өчен, җир дә ге бар пат ша лар Сө ләй ман бе лән күрешеп-сөйләшергә те лә де. 
24 Елның-елында алар ның һәр бер се аңа бү ләк кә кө меш вә ал тын са выт лар, кием-
салым, ко рал, хуш ис ле сумала-майлар, ат һәм ка чыр лар алып ки лә тор ган бул ды.

25 Сө ләй ман ның ат лар һәм су гыш ар ба ла ры ку яр өчен дүрт мең ара ны һәм ун и-
ке мең ар ба йөр тү че се бар иде; ул алар ны ар ба лар то та тор ган мах сус шә һәр ләр дә, 
шу лай ук үз янын да Ие ру са лим дә дә тот ты. 26 Сө ләй ман Фырат ел га сын нан алып 
сПе ле шет җир лә ре нә һәм Ми сыр чик лә ре нә ка дәр бө тен пат ша лар өс тен нән ха-
ким лек ит те. 27 Сө ләй ман пат ша за ма нын да Ие ру са лим дә кө меш га ди таш ка бә-
ра бәр са на ла, эр бет ага чы исә үзән дә үс кән си ко мор ага чы дай күп иде. 28 Ат лар ны 
Сө ләй ман га Ми сыр дан һәм бө тен тирә-яктан ки тер де ләр.

Сөләйманныңүлеме
29 Сө ләй ман пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, бе рен че сен нән соң-

гы сы на ка дәр, На тан пәй гам бәр яз ма ла рын да, ши лоһ лы Ахи я нең пәй гам бәр лек 
яз ма ла рын да, Не бат уг лы Яро бам ха кын да га ип тән хә бәр* би рү че Ид ду га иреш кән 
вә хи ләр дә* бә ян ител гән. 30 Шул рә веш ле, Сө ләй ман Ие ру са лим дә бө тен Ис ра ил 
бе лән кы рык ел дә ва мын да ида рә ит те. 31 Ул, дөнья ку еп, ата сы Да выт шә һә рен дә 
дә фен кы лын ды*, һәм аның уры ны на тә хет кә уг лы Ре хаб гам утыр ды.

* 9:15 Бека– 5 гр. 
* 9:21 Таршишкораблары– ягъ ни сәү дә ко раб ла ры. 
* 9:29 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
* 9:29 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. Яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы дан иң гән кү ре неш. 
* 9:31 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
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ИсраилиләрнеңРехабгамгакаршычыгуы

10 1 Ре хаб гам ны пат ша итеп ку яр өчен бө тен Ис ра ил хал кы Шә кем гә җы ел гач, 
Ре хаб гам Шә кем гә кил де. 2 Сө ләй ман пат ша дан Ми сыр га ка чып кит кән һәм 

шун да яшә гән Не бат уг лы Яро бам, бу хак та ише теп, Ми сыр дан әй лә неп кайт ты. 
3 Ис ра и ли ләр Яро бам ны ча кыр тып ке ше ләр җи бәр де ләр, һәм ул алар бе лән бер гә 
Ре хаб гам яны на кил де.

4 – Си нең атаң иң нә ре без гә авыр йөк сал ды, син исә атаң без не мәҗ бүр ит кән 
мих нәт тән кот кар, без нең өс кә сал ган шу шы авыр йөк не җи ңе ләйт, шул ча гын да 
без си ңа хез мәт итәр без, – ди де алар.

5 Ре хаб гам:
– Ба ры гыз, өч көн нән ка бат ми нем ян га ки лер сез, – дип җа вап бир де, һәм ке-

ше ләр өй лә ре нә та рал ды.
6 Ре хаб гам пат ша, ата сы Сө ләй ман исән чак та аңа хез мәт күр сәт кән өл кән нәр не 

ча кыр тып, алар дан:
– Ха лык ка нәр сә дип җа вап би рер гә ки ңәш итәр сез? – дип со ра ды.
7 Өл кән нәр аңа:
– Әгәр син әле ге ха лык ка ми һер бан лы бу лып алар ның кү ңе лен күр сәң, тәм ле 

те лең не кыз ган ма саң, алар мәң ге гә си нең хез мәт че лә ре ңә әй лә нер, – ди де.
8 Тик Ре хаб гам өл кән нәр ки ңә ше нә ко лак сал ма ды, үзе бе лән бер гә үс кән һәм 

аңа хез мәт күр сәт кән яшь тәш лә ре нә мө рә җә гать ит те:
9 – «Атаң без нең иң нәр гә сал ган йөк не җи ңе ләйт», – дип әй т кән бу ха лык ка сез 

ни чек җа вап би рер гә ки ңәш итер иде гез? – дип со ра ды ул алар дан.
10 Аның бе лән бер гә үс кән иш лә ре бо лай әйт те:
– «Атаң без нең иң нәр гә авыр йөк сал ды, син исә аны җи ңе ләйт», – дип әй т кән 

бу ха лык ка син: «Ми нем чән ти бар ма гым атам ның би лен нән ка лын рак. 11 Әгәр 
ми нем атам сез нең иң нәр гә авыр йөк сал ган бул са, мин әле ге йөк не та гын да арт-
ты рыр мын; атам сез не кам чы бе лән сук тыр ган бул са, мин бир гән җә за исә ча ян 
ча гу ы на тиң лә шер», – дип әйт.

12 Пат ша ның «Өч көн нән ми нем ян га ки лер сез» ди гән әме ре нә буй сы нып, Яро бам 
вә бар ха лык, өч көн үтү гә, Ре хаб гам яны на әй лә неп кил де. 13 Пат ша, өл кән нәр нең 
ки ңә ше нә ко лак сал мый ча, ха лык бе лән бик кы рыс сөй ләш те. 14 Яшь тәш лә ре нең 
ки ңә шен то тып:

– Ми нем атам сез нең иң гә авыр йөк сал ган бул са, мин аны та гын да арт ты рыр-
мын, атам сез не кам чы бе лән сук тыр ган бул са, мин бир гән җә за ча ян ча гу ы на 
тиң лә шер, – ди де.

15 Ха лык сү зе нә пат ша ко лак сал ма ды, һәм бу хәл Ал ла һы ның их ты я ры бу ен ча 
бул ды – Раб бы мо ны Не бат уг лы Яро бам га ши лоһ лы Ахи я дән әйт тер гән сүз лә ре 
хак ка чык сын өчен шу лай эш лә де. 16 Пат ша ның ха лык сү зе нә ко лак сал ма вын кү-
реп, ис ра и ли ләр аңа:

– Да выт бе лән нәр сә без ур так без нең?! Ишай уг лы ми ра сын да без нең өле ше без 
юк. Шу лай бул гач, ис ра и ли ләр, ча тыр ла ры гыз га та ра лы шы гыз! Да выт нә се ле хә зер 
үз йор тын гы на ка ра сын! – дип, өй лә ре нә кай тып кит те ләр.
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17 Ре хаб гам, шу лай итеп, Яһү дә шә һәр лә рен дә яшәү че ис ра и ли ләр бе лән ге нә 
ида рә итеп кал ды.

18 Шу лай бер көн не Ре хаб гам пат ша мәҗ бүр эш че ләр өс тен нән на зыйр бул ган 
Һа до рам ны* эш бе лән ис ра и ли ләр яны на җи бәр гәч, ис ра и ли ләр аны таш атып 
үтер де ләр; Ре хаб гам пат ша үзе исә ашыгып-кабаланып ар ба сы на утыр ды да Ие-
ру са лим гә ка чып өл гер де. 19 Шул ва кыт тан баш лап бү ген ге көн гә ка дәр Ис ра ил 
хал кы Да выт йор ты на буй сын мый.

11 1 Ие ру са лим гә әй лә неп кай т кан нан соң, Ре хаб гам, пат ша лык ны үзе нә кай-
та рыр га ни ят лә неп, Ис ра ил гә кар шы су гыш ка чы гар өчен, Яһү дә һәм Бень-

я мин ыруг ла рын нан йөз сик сән мең лек гас кәр туп ла ды. 2 Лә кин Ал ла һы ке ше се 
Шә мә гый я гә Раб бы дан мон дый сүз иреш те:

3-4 – Яһү дә пат ша сы Сө ләй ман уг лы Ре хаб гам га, шу лай ук Яһү дә һәм Бень я мин 
ыру гын да гы бар ча ис ра и ли ләр гә, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ту ган на ры гыз га 
кар шы су гыш баш ла ма гыз; һәр кай сы гыз үз өе нә кай т сын, чөн ки соң гы ва кый га лар 
Ми нем их ты я рым бе лән эш лән де».

Ха лык, Раб бы сү зе нә ко лак са лып, Яро бам га кар шы яу га куз гал ган җи рен нән 
ки ре әй лә неп кайт ты.

ЯһүдәпатшасыРехабгам
5 Ре хаб гам, Ие ру са лим дә яшәп, Яһү дә җи рен дә ге шә һәр ләр не ны гы тып чык ты. 

6-10 Ул Яһү дә вә Бень я мин җи рен дә ге ны гы тыл ган шә һәр ләр не – Бәйт-Лехем, Этам, 
Ты куа, Бәйт-Сур, Сө көһ, Адул лам, Гәт, Ма ре ша, Зиф, Адо ра им, Ла хиш, Азы ка, 
Сор га, Ая лун һәм Хеб рун ны тө зек лән дер де. Бо лар һәм мә се Яһү дә вә Бень я мин 
җи рен дә ге ны гы тыл ган шә һәр ләр иде. 11 Ре хаб гам, шун да гы скаль га лар ны ны гы-
тып, баш лык лар бил ге лә де, ик мәк, май вә шә раб өчен ке ләт ләр эш ләт те. 12 Һәр 
шә һәр не кал кан вә сөң ге ләр бе лән тәэ мин ит те, алар ны бик ка ты ны гыт ты. Шул 
рә веш ле, аның кул ас тын да Яһү дә вә Бень я мин ыруг ла ры кал ды.

13 Ис ра ил нең бө тен өл кә лә рен дә яшәү че бар ча ру ха ни лар вә ле ви ләр Ре хаб гам ягы на 
чык ты лар. 14 Ле ви ләр, үз лә ре нең кө тү лек җир лә рен һәм би лә мә лә рен кал ды рып, Яһү-
дә гә, Ие ру са лим гә кү че неп ки лер гә мәҗ бүр бул ды лар, чөн ки Яро бам үзе нең угыл ла ры 
бе лән бер лек тә алар ны Раб бы ру ха ни ла ры бу лып хез мәт итү дән чит ләш те реп, 15 кә җә 
тә кә се, бо зау сын на ры ясап куй ган кал ку лык лар да ка һин нәр* бил ге лә де. 16 Чын йө-
рәк тән Раб бы ның – Ис ра ил Ал ла сы ның йөз ну рын эз ләү че ләр дә, ата-бабаларының 
Раб бы Ал ла сы на кор бан ки те рү өчен, ле ви ләр гә ия реп, Ис ра ил җи ре нең бө тен ыруг-
ла рын нан Ие ру са лим гә кил де ләр. 17 Шул рә веш ле, алар, Яһү дә пат ша лы гын ны гы тып, 
өч ел дә ва мын да Сө ләй ман уг лы Ре хаб гам ның як лау чы ла ры бул ды лар; чөн ки әле ге 
өч ел дә ва мын да алар Да выт һәм Сө ләй ман юлын нан тай пыл ма ды лар.

18 Ре хаб гам үзе нә ха тын лык ка Да выт тан ту ган Яри мут ның кы зы Ма ха лат ны ал-
ды. Ма ха лат ның ана сы Аби һа ил исә Ишай уг лы Эли аб кы зы иде. 19 Ма ха лат аңа 

* 10:18 Һадорам– «III Пат ша лар», 12:18 дә «Аду ни рам» дип би рел гән. 
* 11:15 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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угыл лар – Игуш, Ше ма рия һәм За һам ны та бып бир де. 20 Ан на ры Ре хаб гам ха тын-
лык ка Аб ша лум кы зы Мә га кәһ не ал ды. Мә га кәһ аңа Абия, Ат тай, Зи за һәм Ше-
ло мит ны ту дыр ды. 21 Аб ша лум кы зы Мә га кәһ не Ре хаб гам бө тен ха тын на ры на һәм 
кә ни зәк лә ре нә ка ра ган да ныг рак ярат ты. Ре хаб гам ның җәм гы сы ун си гез ха ты ны 
һәм алт мыш кә ни зә ге, егер ме си гез уг лы һәм алт мыш кы зы бар иде.

22 Ки лә чәк тә пат ша лык ны Мә га кәһ уг лы Абия гә тап шы рыр га ни ят лә гән гә кү-
рә, Ре хаб гам аны кар дәш лә ре өс тен нән баш лык итеп бил ге лә де. 23 Ре хаб гам, акыл 
бе лән эш итеп, үзе нең угыл ла рын Яһү дә вә Бень я мин җи рен дә ге ны гы тыл ган 
ка ла лар га ур наш тыр ды, алар ны азык-төлек бе лән тәэ мин ит те һәм бай так кы на 
ха тын нар да та бып бир де.

12 1 Үзе нең пат ша лы гын ны гы тып тә мам кө чә еп җит кәч, Ре хаб гам, һәм аның 
бе лән бер гә бө тен Ис ра ил хал кы да, Раб бы ка ну нын нан йөз бор ды. 2 Ис ра-

и ли ләр Раб бы га туг ры лык сак ла ма ган га кү рә, Ре хаб гам би шен че елын пат ша лык 
ит кән дә, Ми сыр пат ша сы Ши шак Ие ру са лим гә кар шы яу га кү тә рел де. 3 Ши шак-
ның мең дә ике йөз су гыш ар ба сы, алт мыш мең җай да гы һәм аның бе лән бер гә 
Ми сыр дан кил гән лу би ләр*, сух хи ләр һәм хә бә ши ләр дән тор ган хисапсыз-сансыз 
гас кә ре, 4 Яһү дә нең ны гы тыл ган ка ла ла рын яу лап ал ган нан соң, Ие ру са лим гә кил де.

5 Шул чак ны Ши шак тан ка чып Ие ру са лим дә җы ел ган Яһү дә баш лык ла ры бе лән 
Ре хаб гам яны на Шә мә гыйя пәй гам бәр ки леп:

– Раб бы бо лай ди: «Сез Мин нән ваз кич те гез, шу ның өчен Мин дә, сез дән ваз 
ки чеп, сез не Ши шак ку лы на тап шы рам», – ди де.

6 Ис ра ил баш лык ла ры һәм пат ша тү бән че лек күр сә теп:
– Раб бы га дел дер! – ди де ләр.
7 Алар ның тү бән че лек күр сә тү лә рен кү реп, Раб бы Шә мә гый я гә Үзе нең сү зен 

иреш тер де:
– Алар тү бән че лек күр сәт те ләр, шу ның өчен җан на рын кый ма я чак мын һәм 

тиз дән алар ны кот ка ра чак мын; Ши шак ку лы бе лән Иеру са лим өс те нә ачу ым ны 
түк мәм Мин. 8 Лә кин алар Ши шак ның хез мәт че лә ре нә әй лә нер ләр, шул ча гын да 
Ми ңа хез мәт итү бе лән җир дә ге пат ша лар га хез мәт итү нең аер ма сын аң лар лар.

9 Ие ру са лим не яу лап ал ган нан соң, Ми сыр пат ша сы Ши шак Раб бы йор тын да гы 
һәм пат ша са ра ен да гы хә зи нә ләр не та лап бе тер де, бө тен нәр сә не, шул исәп тән Сө-
ләй ман ясат кан ал тын кал кан нар ны да, үзе бе лән алып кит те. 10 Со ңын нан Ре хаб гам 
пат ша, ал тын кал кан нар уры ны на ба кыр кал кан нар эш лә теп, алар ны пат ша са рае 
ише ген сак лау чы җан сак чы лар ның баш лык ла ры ка ра ма гы на тап шыр ды. 11 Пат ша 
Раб бы йор ты на юнәл гән чак та, җан сак чы лар, ки леп, шул кал кан нар ны то тып ба ра, 
ан на ры ка бат җан сак чы лар бүл мә се нә кер теп куя тор ган нар иде.

12 Ре хаб гам тү бән че лек күр сәт кән нән соң, Раб бы ның аңар га бул ган ачуы кайт ты, һәм 
Ул аны һә ла кәт чи ге нә ки те реп җит кер мә де. Яһү дә илен дә хәл ләр ях шы ра баш ла ды.

13 Ре хаб гам пат ша, көч туп лап, Ие ру са лим дә пат ша лык итә бир де. Тә хет кә утыр-
ган да, аңа кы рык бер яшь иде; Раб бы ның исе ме шун да сак лан сын өчен, Ис ра ил дә ге 

* 12:3 Лубиләр– ягъ ни ли ви я ле ләр. 
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бар ча ыруг лар ара сын нан Раб бы Үзе сай лап ал ган шә һәр дә, ягъ ни Ие ру са лим дә, 
Ре хаб гам ун җи де ел дә ва мын да пат ша лык ит те. Аның ән кә се ам мо ни На га ма иде. 
14 Ре хаб гам чын йө рәк тән Раб бы ны эз лә ми чә яман лык кыл ды.

15 Ре хаб гам пат ша лык ит кән чор да гы ва кый га лар, бе рен че сен нән алып соң гы-
сы на ка дәр, Шә мә гыйя пәй гам бәр һәм га ип тән хә бәр би рү че Ид ду яз ган нә сел 
шә җә рә сен дә бә ян ител гән. Ре хаб гам бе лән Яро бам ара сын да су гыш лар бер кай чан 
бе теп тор ма ды. 16 Ре хаб гам, дөнья ку еп, Да выт шә һә рен дә гүр гә иң де рел де. Аның 
уры ны на тә хет кә уг лы Абия кил де.

ЯһүдәпатшасыАбия

13 1 Яро бам Ис ра ил дә ун си ге зен че елын пат ша лык ит кән дә, Яһү дә тә хе те нә 
Абия кил де. 2 Ие ру са лим дә ул өч ел дә ва мын да пат ша бу лып тор ды. Аның 

ән кә се Ми кәя* – гиб га лы Ури ел кы зы иде.
Абия бе лән Яро бам ара сын да су гыш бар ган ва кыт иде. 3 Сай лап алын ган ба тыр 

су гыш чы лар дан тор ган дүрт йөз мең лек гас кә рен Абия яу га кү тәр де; Яро бам да аңа 
кар шы үзе нең сай лап алын ган си гез йөз мең ба ты рын кү тәр де.

4 Абия, тау лы Эф ра им тө бә ген дә ге Се ма ра им та вы на ме неп ба сып, бо лай ди де:
– Яро бам һәм бар ча ис ра и ли ләр, тың ла гыз ми не! 5 Сез гә мәгъ лүм бул са ки рәк: 

Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы, Тоз ки ле шүе* тө зеп, Да выт ның үзен, аның угыл ла рын 
мәң ге пат ша лык итәр гә их ты яр кыл ды. 6 Әм ма Да выт уг лы Сө ләй ман ның хез мәт-
че се – Не бат уг лы Яро бам – үзе нең әфән де се нә кар шы баш кү тәр де. 7 Җы ен буш, 
ярак сыз бән дә ләр, аның ти рә се нә туп ла нып, Сө ләй ман уг лы Ре хаб гам га кар шы бер-
ләш те ләр; Ре хаб гам исә, яшь һәм тәҗ ри бә сез бул ган га, алар га кар шы то ра ал ма ды. 
8 Хә зер, су гыш чы ла ры гыз ның са ны кү бәй гәч һәм Яро бам ал тын нан сез гә ал ла итеп 
бо зау сын на ры да ясап куй гач, сез, бәл ки, Да выт угыл ла ры ку лын да гы Раб бы пат ша-
лы гы на кар шы то ра алыр быз дип уй лый сыз дыр. 9 Сез Раб бы ру ха ни ла рын – Һа рун 
угыл ла рын вә ле ви ләр не ку ып, чит ха лык лар сы ман, үзе гез гә ру ха ни лар бил ге ләп 
куй ды гыз. Бер баш үгез бо зау һәм җи де баш са рык тә кә се җи тәк ләп ки леп, үзен 
ру ха ни хез мә те нә ба гыш лар га те лә гән һәр бер ке ше сез дә ял ган ал ла лар ның ка һи не 
бу ла ала. 10 Ә без гә кил гән дә исә, Раб бы – без нең Ал ла быз; без Аны ки ре как ма дык. 
Һа рун угыл ла ры – ру ха ни лар – Раб бы га хез мәт итә би рә ләр, ле ви ләр дә үз ва зи фа-
ла рын баш ка рып ки лә ләр. 11 Алар көннең-көнендә ир тән вә ки чен Раб бы га ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны ки те рә ләр, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә ләр, чис та өс тәл өс те нә 
рәт-рәт итеп из ге ик мәк те зеп ку я лар, кич лә рен ал тын шәм дәл дә ге як тырт кыч лар га 
ут ала лар. Раб бы Ал ла быз ның та ләп лә рен без шу лай тө гәл үтәп ки лә без, ә сез Аңар-
дан йөз чө ер де гез. 12 Шу лай, җи тәк че без Ал ла һы һәм сез гә кар шы су гыш ка өн дәп 
быр гы тот кан Ал ла һы ру ха ни ла ры без нең бе лән. Ис ра и ли ләр! Ата-бабаларыгызның 
Раб бы Ал ла сы на кар шы кө рәш мә гез, чөн ки ба ры бер уңыш ка иреш мәс сез.

13 Ул ара да Яро бам үзе нең бер төр кем су гыш чы ла ры на Абия гас кә ре нең ар ты на 
тө шәр гә бо ер ды. Шул рә веш ле, ул үзе яһү ди ләр нең кар шы сын да ба сып кал ды, ә 

* 13:2 Микәя– «III Пат ша лар», 15:2 дә аның исе ме Мә га кәһ дип би рел гән. 
* 13:5 Тозкилешүе– «мәң ге как ша мас ки ле шү» мәгъ нә сен дә. 
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яше ре неп тор ган су гыш чы лар алар ның ар ты на төш те. 14 Яһү ди ләр бо ры лып ка ра-
са лар, алар га ал дан да, арт тан да һө җүм итә ләр. Шун да алар, яр дәм со рап, Раб бы га 
ял вар ды лар. Ру ха ни лар быр гы ла рын кыч кыр тыр га то тын ды, 15 һәм, яһү ди ләр оран 
са лу га, Ал ла һы Абия һәм яһү ди ләр нең күз ал дын да Яро бам ны да, бө тен ис ра и-
ли ләр не дә тар-мар ит те. 16 Ис ра и ли ләр яһү ди ләр дән ка ча баш ла ды, һәм Ал ла һы 
алар ны яһү ди ләр ку лы на тап шыр ды. 17 Абия үзе нең хал кы бе лән бер гә алар ны тә-
мам тар-мар ки тер де; әле ге су гыш та Ис ра ил үзе нең иң ях шы лар дан са нал ган биш 
йөз мең гас кә ри ен югалт ты. 18 Ис ра и ли ләр шу лай итеп буй сы ныр га мәҗ бүр бул ды, 
Яһү дә угыл ла ры исә өс тен чык ты, чөн ки алар үз лә ре нең ата-бабаларының Раб бы 
Ал ла сы на өмет баг ла ган нар иде.

19 Абия Яро бам ны эзәр лек ли бир де; Яро бам нан ул Бәйт-Эл, Яша на, Эф ра ин ка-
ла ла рын һәм шу лар ти рә сен дә ге авыл лар ны тар тып ал ды. 20 Абия пат ша лык ит кән 
чор да, Яро бам ка бат ман тып ки тә ал ма ды. Раб бы аның го ме ре нә чик куй ды, һәм 
ул гүр ия се бул ды. 21 Абия исә көчәйгәннән-көчәя бар ды; ул ун дүрт ха тын алып, 
аңар дан егер ме ике угыл вә ун ал ты кыз дөнь я га кил де.

22 Абия пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, аның бө тен эш лә ре вә сөй-
лә гән сүз лә ре пәй гам бәр Ид ду яз ма сын да бә ян ител гән.

14 1 Абия, дөнья ку еп, Да выт шә һә рен дә гүр гә иң де рел де. Аның уры ны на тә-
хет кә уг лы Аса кил де.

ЯһүдәпатшасыАса

Аса пат ша лык ит кән чор да, ун ел дә ва мын да ил дә ты ныч лык хө кем сөр де. 2 Аса 
үзе нең Раб бы Ал ла сы кү зе нә иге лек ле вә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр ге нә кыл ды. 
3 Ул чит илаһ лар ның мәз бәх лә рен һәм кал ку лык лар ны юк ит те, из ге ба га на лар ны 
җи мер де, али һә сАши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар ны чап ка лап таш ла ды; 4 һәм 
яһү ди ләр гә, ата-бабалары Раб бы Ал ла сы ның йөз ну рын эз ләп, Аның Ка ну нын вә 
бо е рык ла рын үтәр гә бо ер ды; 5 бө тен Яһү дә шә һәр лә рен дә кал ку лык лар да гы гый-
ба дәт кы лу урын на рын һәм хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бәх лә рен юк ка 
чы гар ды. Ул ида рә ит кән чор да, пат ша лык та имин лек хө кем сөр де. 6 Ты ныч лык 
ур наш кан за ман да, Аса Яһү дә җи рен дә ны гы тыл ган ка ла лар тө зе де. Раб бы аңа 
имин лек иң де рү сә бәп ле, ул ел лар да Аса га кар шы су гыш лар куз гал мый тор ды.

7 Яһү ди ләр гә мө рә җә гать итеп Аса:
– Әй дә гез, шу шы ка ла лар ны тө зеп, алар ны ди вар бе лән әй лән де реп алыйк, кү-

зә тү ма на ра ла ры, кап ка лар эш лик, бик ләр куйыйк, – ди де. – Раб бы Ал ла быз ның 
йөз ну рын эз лә гән гә бу җир әле гә без не ке; без Аны эз лә дек, һәм шу ның өчен Ул 
без гә һәр як тан ты ныч лык бир де.

Шун нан алар тө зи баш ла ды лар, һәм алар ның эш лә ре уң бул ды.
8 Аса ның хәр би кө че тү бән дә ге дән гый ба рәт иде: Яһү дә ыру гын нан – зур кал кан 

вә сөң ге бе лән ко рал лан ган өч йөз мең, Бень я мин ыру гын нан – кеч ке нә кал кан 
вә ук-җәя бе лән ко рал лан ган ике йөз мең га ярь су гыш чы.

9 Көн нәр дән бер көн не Аса га кар шы бер мил ли он лы гас кә ре һәм өч йөз су гыш 
ар ба сы бе лән хә бә ши Зе рах, яу га куз га лып, Ма ре ша ка ла сы на ка дәр ки леп җит те. 
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10 Аса аңа кар шы чык ты, һәм ике гас кәр Ма ре ша янын да гы Се па та үзә нен дә су гы-
шыр га әзер лә неп те зе леп бас ты.

11 Аса шун да үзе нең Раб бы Ал ла сы на ял ва рып:
– И-и Раб бым! Көч ле гә кар шы то рыр өчен көч сез гә яр дәм ку лы су зу чы Си нең 

сы ман зат юк тыр. И-и Раб бы Ал ла быз, без гә яр дәм ит, чөн ки бө тен өме те без Син-
дә дер, һәм шу шы күп сан лы чи рү гә кар шы без Си нең исе мең ха кы на чык тык. И-и 
Раб бым! Син – без нең Ал ла быз дыр, адәм ку лын нан җи ңел мә сәң иде Син! – ди де.

12 Раб бы шун да Аса бе лән яһү ди ләр нең күз ал дын да хә бә ши ләр не тар-мар итеп, 
те ге ләр ка ча баш ла ды. 13 Аса үзе нең ке ше лә ре бе лән алар ны Ге рар га ка дәр эзәр лек-
ләп бар ды. Хә бә ши ләр тә мам кы ры лып бет те, чөн ки алар өс тен нән Раб бы Үзе һәм 
Аның гас кә ре җи ңү яу ла ды. Аса һәм аның су гыш чы ла ры шак тый күп га ни мәт* 
ма лы кул га тө шер де. 14 Ге рар ти рә сен дә ге ка ла лар да яшәү че ке ше ләр Раб бы дәһ шә-
тен нән кур кып кал ган га, Аса су гыш чы ла ры әле ге ка ла лар ны тә мам вәй ран* хәл гә 
тө ше реп, алар ны та лап, би ре дән бик күп зат лы әй бер ләр тө яп кит те ләр. 15 Алар 
шу лай ук, кө тү че ча тыр ла рын туз ды рып, көтү-көтү вак тер лек һәм дө я ләр ку ып 
алып кит те ләр; шун нан соң Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты лар.

15 1 Одед уг лы Аза ри я гә Ал ла һы Ру хы иң де, 2 һәм Аза рия, Аса кар шы на чы-
гып, бо лай ди де:

– Тың ла гыз ми не, Аса һәм Яһү дә бе лән Бень я мин хал кы! Раб бы га сы гы нып 
яшә гән чак та, Ул һәр чак сез нең юл да шы гыз бу лыр; әгәр Аның йөз ну рын эз лә-
сә гез – та бар сыз; ә ин де Аңар дан йөз чө ер сә гез, Ул да сез дән йөз чө е рер. 3 Бай так 
көн нәр дә ва мын да Ис ра ил хал кы Хак Ал ла һы дан, акыл би рү че ру ха ни лар дан баш ка, 
Ка нун сыз яшә де; 4 әм ма авыр лык кил гәч, ул Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на мө рә җә-
гать ит те, Аның нур лы йө зен эз лә де, һәм Ул аңа йө зе бе лән бо рыл ды. 5 Ул чак лар да 
юл га чы гу хә тәр эш иде, чөн ки бө тен җир дә за ма на лар бол га выр ла нып кит те. 6 Бер 
ха лык икен че ха лык ны тар-мар ки тер де, бер ка ла икен че ка ла ны җи мер де, чөн ки 
Ал ла һы, алар ны хә веф кә са лып, һа ман төр ле бәла-казалар җи бә рә иде. 7 Әм ма сез 
нык бу лы гыз, ку лы гыз ны тө шер мә гез, чөн ки кыл ган га мәл лә ре гез буш ка кит мәс.

8 Одед уг лы Аза ри я нең пәй гам бәр лек сү зен ишет кәч, Аса, ба тыр лы гын җы еп, 
бө тен Яһү дә вә Бень я мин җи рен нән, шу лай ук үзе яу лап ал ган тау лы Эф ра им тө бә-
ген дә ге ка ла лар дан җи рән геч сын нар ны алып таш лап, Раб бы йор ты ның бол ды ры 
ал дын да гы Раб бы мәз бә хен яңарт ты.

9 Ан на ры Аса бө тен Яһү дә вә Бень я мин хал кын, шу лай ук алар ара сын да яшәү-
че Эф ра им, Ме наш ше һәм Ши мун ыруг ла рын нан кү чеп кил гән адәм нәр не җы еп 
ал ды (Раб бы Ал ла сы Аса ның юл да шы бу лу ын кү реп, бай так ис ра и ли ләр аның 
ягы на күч кән бу ла лар). 10 Аса ида рә се нең ун би шен че елын да, ел ның өчен че аен да 
Ие ру са лим гә җы ел гач, 11 алар, су гыш та кул га тө шер гән мал дан җи де йөз эре вә 
җи де мең баш вак тер лек не Раб бы га кор бан кы лып, 12 бө тен кү ңе ле без бе лән их лас 
йө рәк тән ата-бабаларыбыз Раб бы Ал ла сы ның нур лы йө зен эз ләр без, дип ки ле шү 

* 14:13 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 14:14 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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тө зе де ләр: 13 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сын эз лә мә гән һәр кем нең (ке че ме ул, олы мы, 
ир-атмы яи сә хатын-кызмы) го ме ре ки се лер гә ти еш. 14 Быр гы һәм тә кә мө ге зе та-
выш ла ры, хуп лау аваз ла ры ас тын да алар кычкырып-кычкырып Раб бы га ан т лар 
бир де ләр. 15 Ант ла ры саф йө рәк тән бул ган га, бө тен яһү ди ләр мо ңа бик сө ен де. 
Алар их лас кү ңел дән Раб бы ны эз лә де, һәм Ул алар га йө зе бе лән бо рыл ды – һәр 
як тан ты ныч лык бир де.

16 Али һә Аши рә хөр мә те нә та бы ну ба га на сы куй дыр ган өчен, Аса хәт та әби-
се Мә га кәһ не пат ша би кә исе мен нән мәх рүм ит те. Әле ге ба га на ны ул, чап ка лап, 
Кыд рун таш кы ны бу ен да ут ка сал ды. 17 Ис ра ил дә ге кал ку лык лар ны юк ит мә сә дә, 
Аса го мер ба кый их лас кү ңел дән Раб бы га ита гать итеп яшә де; 18 за ма нын да ата сы, 
со ңын нан үзе дә Раб бы исе ме нә ба гыш ла ган кө меш вә ал тын ны, савыт-сабаны ул 
Ал ла һы йор ты на кер теп ур наш тыр ды. 19 Аса пат ша лы гы ның утыз би шен че елы на 
ка дәр ка бат су гыш лар бул ды.

16 1 Яһү дә пат ша сы Аса утыз ал тын чы елын ида рә ит кән дә, Ис ра ил пат ша сы 
Баг ша Яһү дә гә кар шы яу га кү тә рел де һәм, бер кем дә Аса би лә мә сен нән чы-

га яи сә ан да үтеп ке рә ал ма сын өчен, Ра маһ ка ла сын ны гы та баш ла ды. 2 Шун нан 
Аса Раб бы йор ты вә пат ша са рае хә зи нә сен дә бул ган алтын-көмешне җы еп ал ды 
һәм, әле ге бай лык ны Дәмәшкътә яшәү че Арам пат ша сы Бен-Һададка оза тып, аңа 
тү бән дә ге сүз ләр не юл ла ды:

3 – Ми нем атам бе лән си нең атаң дус та нә мө нә сә бәт ләр дә яшә гән ке бек, без 
дә си нең бе лән үз ара со лых тө зик. Ме нә, мин си ңа кө меш вә ал тын җи бә рәм, син 
исә, Ис ра ил пат ша сы Баг ша илем нән кит сен өчен, аның бе лән бер кет кән со лы-
хың ны өз сәң иде.

4 Бен-Һадад Аса пат ша бе лән ри за лаш ты һәм үзе нең яу баш ла рын Ис ра ил ка ла-
ла ры на кар шы су гыш ка җи бәр де. Алар Ион ны, Дан ны, Әбел-Маимне һәм Нәп та ли 
җи рен дә азык-төлек сак ла на тор ган шә һәр ләр нең ба ры сын ба сып ал ды. 5 Бу хак та 
ишет кән нән соң, Баг ша, Ра маһ ны ны гы ту дан тук тап, бө тен эш лә рен таш ла ды. 
6 Аса пат ша исә, бө тен яһү ди ләр не җы еп ки те реп, тө зе леш өчен Баг ша ки тер т кән 
бар лык таш вә агач ны Ра маһ ка ла сын нан та шы тып бе тер де дә шу лар бе лән Ге ба 
һәм Мис па ка ла сын ны гыт ты.

7 Шул көн нәр дә Яһү дә пат ша сы Аса яны на га ип тән хә бәр би рү че Ха на ни ки леп 
бо лай ди де:

– Син, Раб бы Ал ла ңа та ян мый ча, Арам пат ша сы на ба рып сы гын дың, шу ңа кү рә 
Арам пат ша сы ның гас кәр лә ре син нән ка чып ко тыл ды. 8 Хә бә ши ләр нең һәм лу би-
ләр нең гас кәр лә ре күп сан лы, су гыш ар ба ла ры вә җай дак ла ры исәпсез-хисапсыз иде 
тү гел ме?! Лә кин син Раб бы га та ян гач, алар ны Ул си нең кул га тап шыр ды. 9 Чөн ки 
бө тен йө рәк лә ре бе лән Үзе нә туг ры лык сак ла ган нар га те рәк бу лыр өчен, Раб бы 
һа ман җир йө зен кү зә теп то ра. Бу юлы син акыл сыз лык эш лә дең, шул сә бәп ле 
хә зер си ңа кар шы су гыш лар бе теп тор мас.

10 Аса ның га ип тән хә бәр би рү че гә ачуы чы гып, ул аны зин дан га яп ты, чөн ки 
аның сүз лә ре пат ша ны тә мам яр сыт кан иде. Шул көн нәр дә ха лык ара сын нан да 
кай бе рәү ләр Аса дан бик нык җә бер күр де.
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11 Аса пат ша лык ит кән чор да гы ва кый га лар, бе рен че сен нән алып соң гы сы на ка-
дәр, Яһү дә вә Ис ра ил пат ша ла ры ның ки та бын да бә ян ител гән. 12 Пат ша лык итү е нең 
утыз ту гы зын чы елын да аяк ла ры сыз лау дан ин тек кән Аса ның хә ле бик авы рай ды. 
Әм ма хас та бу лып ят кан да да, ул Раб бы дан яр дәм со ра ма ды, та биб лар га мө рә җә-
гать ит те. 13-14 Пат ша лык итү е нең кы рык бе рен че елын да Аса дөнья куй ды, һәм аны, 
төрледән-төрле хуш ис ле май лар тул ган ятак ка са лып, Да выт шә һә рен дә ал дан ук 
үзе әзер лә гән төр бә дә гүр гә иң дер де ләр; һәм аның хөр мә те нә зур итеп учак як ты лар.

ЯһүдәпатшасыЕһошафат

17 1 Аның уры ны на пат ша лык ка уг лы Еһо ша фат кил де һәм ил не Ис ра ил гә кар-
шы то рыр лык итеп ны гыт ты. 2 Яһү дә нең бө тен ны гы тыл ган ка ла ла рын да 

ул гас кәр ләр бул дыр ды һәм бө тен Яһү дә җи рен дә, шу лай ук ата сы Аса яу лап ал ган 
Эф ра им ка ла ла рын да да сак чы гас кәр лә рен куй дыр ды.

3 Раб бы һәр чак аның юл да шы бул ды, чөн ки Еһо ша фат, Ба гал сын на ры на та бын-
мый ча, ха ким ле ге нең бе рен че ел ла рын да ба ба сы Да выт юлын нан йөр де, 4 ата сы 
та бын ган Ал ла һы ның йөз ну рын эз лә де, Аның бо е рык ла рын үтә де, ис ра и ли ләр 
кыл ган га мәл ләр не ка бат ла ма ды. 5 Раб бы код рә те бе лән ул көч ле пат ша га әй лән де; 
бө тен яһү ди ләр Еһо ша фат ка бү ләк ләр ки те рә тор ган иде; шу лай итеп, ул зур бай-
лык ка ия бул ды һәм дан ка зан ды. 6 Еһо ша фат бө тен кү ңе лен би реп Раб бы юлын нан 
йөр де. Ул Яһү дә җи рен дә ге кал ку лык лар ны һәм али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел ган 
ба га на лар ны юк ит те.

7 Пат ша лык итү е нең өчен че елын да ул үзе нең тү рә лә ре Бен-Хаил, Уба дия, Зә кә-
рия, Не та нел вә Ми кә я не Яһү дә ка ла ла ры на ха лык ны укы тыр га җи бәр де. 8 Алар 
бе лән бер гә ле ви ләр Шә мә гыйя, Не та ния, Зә бә дия, Аса һел, Ше ми ра мот, Йо на-
тан, Адо ния, То бия, Тоб-Адония һәм ру ха ни лар Эли ша ма бе лән Яһо рам да кит те. 
9 Алар Яһү дә дә ге бө тен ка ла лар буй лап ха лык ны Раб бы ның Ка нун ки та бы бу ен ча 
укы тып йөр де ләр.

10 Раб бы Яһү дә нең әйләнә-тирәсендәге бө тен пат ша лык лар ны кур ку га сал ган-
га, бер кем дә Еһо ша фат ка кар шы яу га куз га лыр га кый ма ды. 11 Пе леш ти ләр нең 
кай сы бер лә ре Еһо ша фат ка бү ләк ләр ки те реп, кө меш лә тә са лым тү ләп тор ды лар; 
шу лай ук га рәп ләр дә аңа вак тер лек тән җи де мең җи де йөз баш са рык тә кә се вә 
җи де мең җи де йөз баш кә җә тә кә се ки тер де ләр.

12 Еһо ша фат һа ман үсә, ны гый бар ды. Яһү дә җи рен дә ул каль га лар һәм, азык-
төлек сак лар өчен, ка ла лар тө зе де, 13 шул ка ла лар да би хи сап күп азык-төлек сак ла-
ды; Ие ру са лим дә исә үзе нең ба һа дир су гыш чы ла рын тот ты. 14 Бу су гыш чы лар ның 
гаи лә ләр бу ен ча тө зел гән исем ле ге шу шы дыр:

Яһү дә ыру гын нан мең баш ла ры: гас кәр ба шы Ад на һәм аның өч йөз мең ба һа дир 
су гыш чы сы; 15 аңар дан соң – гас кәр ба шы Еһо ха нан һәм аның ике йөз сик сән мең 
су гыш чы сы; 16 аңар дан соң – Зих ри уг лы Ама сия һәм аның ике йөз мең ба һа дир 
су гыш чы сы. Әле ге Ама сия Раб бы га их ты я ри рә веш тә хез мәт итү че ләр дән иде.

17 Бень я мин ыру гын нан: ба һа дир Элья да һәм аның ук-җәя һәм кал кан бе лән 
ко рал лан ган ике йөз мең су гыш чы сы; 18 аңар дан соң – Яһо за бад һәм аның йөз 
сик сән мең ко рал лы су гыш чы сы.
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19 Яһү дә җи рен дә ге ны гы тыл ган ка ла лар да хез мәт итү че гас кә ри ләр дән тыш 
пат ша хез мә тен дә ге су гыш чы лар әнә шу лар дыр.

АхабныңһәлакәтлеязмышытурындаМихаянеңпәйгамбәрлексүзләре

18 1 Шу лай итеп, Еһо ша фат зур бай лык туп ла ды, дан ка зан ды. Аның гаи лә се 
Ис ра ил пат ша сы Ахаб гаи лә се бе лән ту ган лаш ты. 2-3 Бер ни чә ел дан соң 

Еһо ша фат Ахаб яны на сСа ма ре я гә кит те. Еһо ша фат һәм аның ке ше лә ре хөр мә те нә 
Ахаб бай так кы на вак вә эре тер лек суй ды. Шун нан Ис ра ил пат ша сы Ахаб, Яһү дә 
пат ша сы Еһо ша фат ны Рамот-Гилыгадка кар шы яу га чы гар га күн дер мәк че бу лып:

– Рамот-Гилыгадка кар шы ми нем бе лән яу га ба ра сың мы? – дип со ра ды.
Еһо ша фат аңа:
– Мин – си нең бе лән; хал кым да си не ке бе лән бер гә; си нең бе лән су гыш ка чы-

гам мин! – дип җа вап кай тар ды.
4 Ис ра ил пат ша сы на ул та гын бо лай ди де:
– Әү вәл Раб бы га мө рә җә гать итеп ка ра.
5 Ис ра ил пат ша сы, дүрт йөз пәй гам бәр не җы еп:
– Рамот-Гилыгадка кар шы су гыш ка ба рыр га мы без гә әл лә бар мас ка мы? – дип 

со ра ды.
сПәй гам бәр ләр аңа:
– Бар, Ал ла һы әле ге шә һәр не пат ша ку лы на тап шы ра чак, – дип җа вап кай тар ды.
6 Мо ңа кар шы Еһо ша фат:
– Би ре дә та гын бе рәр Раб бы пәй гам бә ре бул са, аның аша да со рап ка рар идек, – ди де.
7 Аңа җа вап итеп Ис ра ил пат ша сы:
– Раб бы га мө рә җә гать итәр дәй та гын бер ке ше бар, лә кин мин аны ярат мыйм, 

чөн ки, пәй гам бәр лек кыл ган да, ми ңа ка гы лыш лы мәсь ә лә ләр дә аның ях шы сүз 
әй т кә не юк, һа ман яман ны гы на сөй ли; ул – Им ла уг лы Ми хая, – ди де.

– Алай дип әй т мә, пат ша, – ди де аңа Еһо ша фат.
8 Шун нан Ис ра ил пат ша сы, са рай ке ше лә ре нең бер сен ча кыр тып:
– Тиз ге нә Им ла уг лы Ми ха я не алып кил! – ди де.
9 Пат ша ки ем нә ре ки гән Ис ра ил пат ша сы Ахаб һәм Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат 

һәр кай сы үз тә хе тен дә Са ма рея кап ка сы тө бен дә ге ын дыр та ба гын да уты ра, ә пәй-
гам бәр ләр ба ры сы алар кар шын да пәй гам бәр лек кы лып то ра иде. 10 Үзе нә ти мер 
мө гез ләр эш лә теп ал ган Ке на га на уг лы Сә ды кы йя шун да әйт те:

– Раб бы бо лай ди: «Ара ми ләр не син шу шы мө гез ләр бе лән сө зеп тә мам кы рып 
бе те рә чәк сең!»

11 Баш ка пәй гам бәр ләр дә аның сү зен ку әт лә де:
– Рамот-Гилыгадка яу бе лән бар, уңыш ка ире шә чәк сең, Раб бы аны пат ша ку-

лы на тап шы ра чак.
12 Ми ха я не ча кы рыр га кит кән йо мыш чы, аны та бып:
– Пәй гам бәр ләр бө те не се бер бу лып пат ша га уңыш вәгъ дә итә ләр. Си нең сү зең 

дә алар ны кын нан аерыл ма сын иде, син дә ях шы сү зең не әйт, – ди де.
13 Мо ңа җа вап итеп Ми хая:
– Раб бы Үзе ша һит тыр: Ал лам нәр сә куш са, шу ны сөй ләп би рер мен! – ди де.
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14 Ми хая, шу лай итеп, пат ша кар шы на ки леп бас ты. Пат ша аңа:
– Ми хая, әйт әле, Рамот-Гилыгадка яу бе лән ба рыр га мы без гә әл лә юк мы? – 

дип со рау бир де.
Те ге се пат ша га:
– Ба ры гыз, уңыш ка ире шә чәк сез, алар сез нең кул га тап шы ры ла чак, – дип җа-

вап кай тар ды.
15 – Раб бы исе ме ха кы на ба ры дө ре сен ге нә сөй лә, дип ни чә тап кыр ант ит те-

рер гә си не?! – ди де аңа пат ша.
16 Шун нан Ми хая бо лай ди де:
– Кө тү че сез кал ган са рык лар сы ман тау лар ара сы на си бел гән Ис ра ил хал кын 

күр дем мин. Раб бы әйт те: алар ның баш лык ла ры юк, һәр кай сы хә е ре бе лән үз өе нә 
әй лә неп кай т сын, ди де.

17 – Пәй гам бәр лек кы лып, аның ми ңа ях шы сүз әй т кә не юк, һа ман яман ны гы-
на сөй ли, дип әйт тем бит мин си ңа, – ди де шун да Еһо ша фат ка Ис ра ил пат ша сы.

18 Әм ма Ми хая сү зен дә вам ит те:
– Шу лай итеп, Раб бы әй т кән нәр не тың лап бе тер. Мин Үз тә хе тен дә уты ру чы Раб-

бы ны күр дем, Аның уң һәм сул ягын да бө тен күк гас кә ре ба сып то ра иде. 19 Раб бы 
алар дан: «Сез нең кай сы гыз Ис ра ил пат ша сы Ахаб ны Рамот-Гилыгадка ба рыр га күн-
де рә һәм шун да аның һә ла кә тен оеш ты ра ала?» – дип со ра ды. Күк гас кә рен дә ге ләр 
төр ле чә тәкъ дим итеп ка ра ды лар. 20 Шун да бер рух, ал га чы гып, Раб бы кар шы на кил де 
дә: «Мин күн де рә алам», – ди де. «Ни чек итеп?» – дип со ра ды аңар дан Раб бы. 21 «Мин 
ба рам да аның пәй гам бәр лә ре те ле нә ял ган сүз са лу чы бер рух ка әй лә нәм», – ди де те ге 
рух. Раб бы аңа: «Син аны күн де рер сең һәм бу эш не баш ка рып чы гар сың. Бар, шу лай 
эш лә», – ди де. 22 Шу лай итеп, Раб бы әле ге ял ган чы рух ның сүз лә рен шу шын да гы 
пәй гам бәр лә рең нең те ле нә сал ды; Раб бы си не һә ла кәт кә ду чар ит те, – ди де Ми хая.

23 Ке на га на уг лы Сә ды кы йя шул чак, Ми хая яны на ки леп:
– Раб бы Ру хы си ңа сөй ләр өчен мин нән нин ди юл бе лән кит те икән?! – ди де дә 

аның яңа гы на су гып җи бәр де.
24 Ми хая аңа:
– Син мо ны эч ке бүл мә ңә ке реп кач кан кө нең дә кү рер сең, – дип җа вап бир де.
25 Ис ра ил пат ша сы шун да:
– Ми ха я не шә һәр баш лы гы Амон бе лән пат ша уг лы Йо аш ку лы на ил теп тап-

шы ры гыз. 26 Пат ша шу лай дип әйт те, ди е гез: «Мин исән-имин су гыш тан әй лә неп 
кай т кан чы га ка дәр, аны зин дан га ябып ку е гыз, ипи бе лән су дан баш ка бер әй бер 
дә бир мә гез», – дип бо ер ды.

27 Шун да Ми хая аңа:
– Әгәр су гыш тан исән-имин әй лә неп кай та кал саң, ди мәк, Раб бы ми нем аша 

сөй лә мә гән бу лыр, – ди де һәм: – Җә мә гать, ош бу сүз лә рем не һәм мә гез ише теп 
ка лы гыз! – дип өс тә де.

Ахабныңүлеме
28 Шун нан Ис ра ил пат ша сы Ахаб бе лән Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат Рамот-Гилы-

гадка юнәл де ләр. 29 Еһо ша фат ка Ис ра ил пат ша сы:
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– Су гыш ка мин өс-башымны алыш ты рып ке рәм, син исә пат ша ки е мен нән 
бар, – ди де.

Ис ра ил пат ша сы өс тен алыш тыр ды да су гыш кы ры на ке реп кит те.
30 Арам пат ша сы үзе нең су гыш ар ба ла ры баш лык ла ры на:
– Га ди су гыш чы бе лән дә, гас кәр ба шы бе лән дә алы шып тор ма гыз, ба ры Ис ра ил 

пат ша сы бе лән ге нә су гы шы гыз, – дип әй теп куй ган бу ла.
31 Су гыш ар ба ла ры ның баш лык ла ры, Еһо ша фат ны кү реп:
– Бу – Ис ра ил пат ша сы дыр, – дип, алы шыр га ча ма лап, аңа та ба бо рыл ды лар.
Еһо ша фат кыч кы рыр га то тын ды, һәм Раб бы аңа яр дәм гә кил де. Ал ла һы аны 

сак лап кал ды: 32 ар ба баш лык ла ры аның Ис ра ил пат ша сы бул ма вын күр де ләр дә 
чит кә бо ры лып кит те ләр.

33 Шу лай бул ды ки, бер су гыш чы тө бәп тор мый ча гы на җә я сен ки е реп ат ты да, 
ук Ис ра ил пат ша сы өс тен дә ге кө бә ки ем нең җөй ту ры сын нан үтеп кер де.

– Ки ре бо рыл, су гыш кы рын нан алып чык ми не, мин яра лан дым, – ди де пат ша 
үзе нең ар ба чы сы на.

34 Әм ма көч ле су гыш кө но зын дә вам ит те, шун лык тан Ис ра ил пат ша сы кич җит-
кән че ара ми ләр кар шын да ар ба да ба сып то рыр га мәҗ бүр бул ды; ко яш ба е ган да, 
пат ша җан бир де.

19 1 Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат исән-имин үз са ра е на Ие ру са лим гә әй лә неп 
кай т кач, 2 аның яны на га ип тән хә бәр би рү че Ха на ни уг лы Еһү ки леп:

– Явыз бән дә гә яр дәм ку лы су зып, Раб бы ны кү рәл мау чы лар ны яра тыр га ки рәк 
иде ме си ңа?! Шу ның өчен си ңа Раб бы ның ачуы чык ты. 3 Алай да, си нең ях шы 
сыйфат-гамәлләрең дә юк тү гел, чөн ки син җир не али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел-
ган ба га на лар дан арын дыр дың һәм, йө рә гең не Ал ла һы га баг лап, Аның йөз ну рын 
эз лә дең.

Еһошафатныңхөкемчеләре
4 Еһо ша фат шу лай Ие ру са лим дә го мер итә бир де. Әледән-әле ул, Беер-Шебадан 

алып тау лы Эф ра им тө бә ге нә ка дәр яшә гән үз хал кы яны на сә фәр ләр кы лып, 
алар ны ата-бабаларының Ал ла сы, Раб бы юлы на күн де реп йөр де. 5 Яһү дә җи рен дә ге 
бө тен ны гы тыл ган ка ла лар да хө кем че ләр бил ге ләп, алар га ул:

6 – Һәр эше гез дә игъ ти бар лы бу лы гыз, чөн ки сез адәм хө ке мен тү гел, Раб бы хө-
ке мен чы га ра сыз; сез хө кем ит кән дә, Ул сез нең ян да дыр. 7 Шу ңа кү рә Раб бы дан 
кур кып, Аны хөр мәт ите гез: карап-уйлап эш ите гез, чөн ки Раб бы Ал ла быз га ни 
ял ган, ни га дел сез лек бе лән берь як лы лык, ни риш вәт че лек хас тү гел дер.

8 Иеру са лим ка ла сын да да Еһо ша фат ле ви ләр дән, ру ха ни лар дан һәм Ис ра ил-
нең гаи лә баш лык ла рын нан кай бе рәү ләр не Раб бы ка ну ны на ни гез лә неп хө кем 
чы га рыр га һәм дәгъ ва лар ны хәл итәр гә бил ге лә де. Алар ба ры сы да Ие ру са лим дә 
яшә де ләр*. 9 Пат ша алар га мон дый бо е рык бир де:

* 19:8 АларбарысыдаИерусалимдәяшәделәр.– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Шун нан 
алар Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты лар. 
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– Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт ит кән хәл дә, туг ры кү ңел бе лән һәм бө тен йө-
рә ге гез не би реп эш ите гез: 10 үз шә һә рен дә көн кү рү че кар дәш лә ре гез нин ди ге нә 
дәгъ ва бе лән мө рә җә гать ит мә сен: үте реш ме ул яи сә ка нун, бо е рык, ка гый дә, ка рар 
үтәү гә ка гы ла мы, Раб бы ал дын да га еп ле бул ма сын нар өчен, сез алар ны ки сә те гез, 
шул ча гын да сез гә һәм кар дәш лә ре гез гә Аның ачуы чык мас; шу лай эш ит кән дә 
га еп сез бу лыр сыз. 11 Баш ру ха ни Ама рия – Раб бы га хез мәт итү эш лә рен дә, ә Яһү дә 
ыру гы ның баш лы гы Ис мә гыйль уг лы Зә бә дия пат ша га ка гы лыш лы эш ләр дә сез-
нең на зый ры гыз бу лыр; ле ви ләр исә сез дә ида рә эшен баш ка рыр. Кыю эш ите гез, 
һәм Раб бы иге лек кы лу чы ның юл да шы бу лыр.

РаббыныңЕһошафаткасугыштаярдәмитүе

20 1 Күп ме дер ва кыт лар үт кәч, смә а би ләр һәм ам мо ни ләр, алар бе лән бер гә 
Мы гу ним илен нән кай бе рәү ләр Еһо ша фат ка кар шы яу га кү тә рел де ләр. 

2 Еһо ша фат хо зу ры на хә бәр че ләр ки леп:
– Диң гез аръ ягын нан, Арам* илен нән, си ңа кар шы исәпсез-хисапсыз дош ман 

чи рүе ки лә, хә зер ге ва кыт та алар Хасесон-Тамарда (Эн-Гедидә), – ди де ләр.
3 Бу хә бәр дән кур кып кал ган Еһо ша фат Раб бы га мө рә җә гать итәр гә ни ят лә де 

һәм бө тен Яһү дә җи рен дә ура за игъ лан ит те. 4 Яһү ди ләр, Раб бы дан яр дәм со рар га 
дип, бө те не се бер гә җы ел ды лар; Раб бы га мө рә җә гать итәр өчен, алар Яһү дә нең 
бар лык ка ла ла рын нан кил де ләр.

5 Еһо ша фат, Раб бы йор ты ның яңа ише гал ды на җы ел ган яһү ди ләр һәм Иеру са лим 
хал кы кар шы на чы гып ба сып, 6 бо лай дип сүз баш ла ды:

– И-и Раб бы, ата-бабаларыбызның Ал ла сы! Син – күк тә ге Ал ла һы! Син бар 
ха лык лар ның пат ша лык ла ры өс тен нән ха ким лек итә сең, һәм Си нең кул да көч-
куәттер, Си ңа һич кем кар шы то ра ал мый! 7 И-и Ал ла быз, Син, шу шы җир дә көн 
кү рү че ха лык лар ны Үзең нең Ис ра ил хал кы күз ал дын нан ку ып җи бә реп, әле ге 
җир не мәң ге гә Үзең нең дус тың Иб ра һим то кы мы на бир дең тү гел ме?! 8 Алар, шу-
шын да төп лә неп, Си нең исе ме ңә ба гыш лан ган Из ге йорт сал ды лар һәм әйт те ләр: 
9 «Әгәр без нең өс кә бәла-каза ки лә кал са (җә за лау чы кы лыч, үләт зәх мә те яки 
кыт лык мы ул), без Си нең исе мең сак лан ган шу шы йорт кар шы на, Си нең хо зу ры ңа 
ки леп ба сып, үзе без та ры ган бә ла ха кын да Си ңа ял вар сак, Син без не ише тер сең 
һәм яр дәм ку лың ны су зар сың». 10-11 Ме нә хә зер ам мо ни ләр һәм мә а би ләр, шу лай ук 
Сә гыйрь та вын да яшәү че ләр Син ми лек итеп бир гән җир дән без не ку ып чы га рыр га 
дип кил де ләр. Ис ра ил хал кы Ми сыр җи рен нән чык кан чак та, Син ис ра и ли ләр-
гә алар ның җир лә рен урап узар га бо ер ган идең, шу ңа кү рә ис ра и ли ләр, әй лә неп 
үтеп, алар ны һә ла кәт кә ду чар ит мә де. Ин де ме нә рәх мәт лә ре шул дыр, кү рә сең. 
12 И-и Ал ла быз! Син шу лар га хө ке мең не чы гар мас сың ми кән ни?! Чөн ки өс те без гә 
ябы рыл ган шу шы күп сан лы чи рү гә кар шы то рыр дай көч юк без дә, ни кы лыр га 
да ча ра сыз дыр без, күз лә ре без ба ры Си ңа тө бәл гән!

13 Яһү дә нең бар лык ир лә ре шун да Раб бы кар шын да үз лә ре нең ха тын на ры, са-
бый ла ры һәм бала-чагалары бе лән ба сып тор ды лар. 14 Шул чак ны Зә кә рия уг лы 

* 20:2 Арам– кай бер бо рын гы яз ма лар да: Эдом. 
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Яхә зи ел гә Раб бы Ру хы иң де, (Зә кә рия Бе на яһ уг лы бу лып, Бе на яһ – Егы ил дән, 
Егы ил – Ле ви ыру гын нан бул ган Мат та ни я дән дөнь я га кил де. Бо лар ның нә сел-
ба шы Асаф иде.) 15 һәм Яхә зи ел бо лай ди де:

– Яһү дә вә Иеру са лим хал кы, Еһо ша фат пат ша, тың ла гыз әле ми не! Раб бы сез-
гә ме нә нәр сә ди: өс те гез гә кил гән күп сан лы чи рү дән ку рык ма гыз һәм кал ты рап 
төш мә гез, чөн ки бу су гыш сез не ке тү гел, ә бәл ки Ал ла һы ны кы дыр. 16 Ир тә гә сез 
дош ман га кар шы чы гар сыз; алар Ситс үт ке лен нән узар лар; сез алар ны үзән нең 
ар гы ба шын да, Яру һел чү ле кар шын да оч ра тыр сыз. 17 Бу юлы сез гә су гы шыр га ту-
ры кил мәс, ба сы гыз да Раб бы ның сез не ни чек кот кар га нын ка рап то ры гыз. Яһү дә 
вә Иеру са лим хал кы, ку рык ма гыз һәм кал ты рап төш мә гез! Ир тә гә алар га кар шы 
чы гы гыз, Раб бы сез нең юл да шы гыз бу лыр.

18 Еһо ша фат җир гә ка дәр ба шын иде, шу лай ук бө тен яһү ди ләр һәм Иеру са лим 
хал кы да, Раб бы ал дын да җир гә кап ла нып, Аңа сәҗ дә кыл ды. 19 Ко һат һәм Ко рах 
нә се лен нән бул ган кай бер ле ви ләр, то рып, көч ле та выш бе лән Ис ра ил нең Раб бы 
Ал ла сы на мак тау яу ды рыр га ке реш те ләр.

20 Ир тә ге сен алар, таң бе лән куз га лып, Ты куа чү ле нә та ба юнәл де ләр; шун да 
Еһо ша фат, ха лык кар шын да тук та лып, бо лай ди де:

– Яһү ди ләр һәм Иеру са лим хал кы, тың ла гыз ми не! Раб бы Ал ла гыз га ыша ны-
гыз, шул ча гын да нык бу лыр сыз; Аның пәй гам бәр лә ре нә ыша ны гыз һәм җи ңү гә 
ире шер сез!

21 Шун нан ул, ха лык бе лән ки ңәш ләш кән нән соң, ко рал лы су гыш чы лар ал-
дын нан ба рып, Раб бы ның күр кәм из ге ле ге нә дан җыр лар, «Раб бы га рәх мәт ләр 
яу ды ры гыз, чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек» дип тәк рар лар өчен, җыр чы лар 
бил ге лә де.

22 Алар шу лай кычкырып-кычкырып мак тый баш лау га, Яһү дә гә яу бе лән кил-
гән ам мо ни ләр, мә а би ләр һәм Сә гыйрь та вын да яшәү че ләр гә Раб бы ябы ры лып, 
те ге ләр кы ры лып бет те ләр: 23 ам мо ни ләр бе лән мә а би ләр Сә гыйрь та вы хал кы на 
таш лан ды лар, алар ны тар-мар ит кән нән соң, бер-берсен үте рер гә то тын ды лар. 
24 Яһү дә хал кы чүл дә ге кал ку урын га ки леп җи теп дош ман чи рү е нә күз са лып 
бак са – әйләнә-тирәдә мә ет ләр ге нә ау нап ята, бер ге нә исән ке ше дә кал ма ган. 
25 Шун нан Еһо ша фат һәм аның хал кы та быш җы яр га кил де һәм би ре дә исәпсез-
хисапсыз кү ләм дә мал-мөлкәт, кием-салым вә зин нәт ле әй бер ләр гә тап бул ды. 
Алар кү тә рә ал ган чы бай лык җый ды лар. Би ре дә ге мал-мөлкәт шул ка дәр күп иде 
ки, алар аны өч көн буе та шы ды лар!

26 Дүр тен че көн не алар, Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ру өчен, Бе рә кә* үзә не-
нә җы ел ды лар. Ме нә ни өчен әле ге үзән бү ген ге көн дә дә Бе рә кә үзә не дип ата ла. 
27 Шун нан соң бө тен яһү ди ләр һәм ие ру са лим ле ләр Еһо ша фат җи тәк че ле ген дә 
кү тә рен ке кү ңел бе лән Ие ру са лим гә кайт ты лар, чөн ки Раб бы алар га, дош ман на-
рын җи ңеп, зур шат лык бү ләк ит кән иде. 28 Алар, Ие ру са лим гә кай тып җи теп, ар-
фа, гөс лә һәм быр гы лар да уйный-уйный Раб бы йор ты на юнәл де ләр. 29 Ис ра ил нең 
дош ман на ры на кар шы Раб бы Үзе су гыш ка чык кан ны ише теп, җир йө зен дә ге бө тен 

* 20:26 Берәкә– яһүд чә «мө ба рәк кы лу» мәгъ нә сен дә. 
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пат ша лык лар га Ал ла һы дан кур ку иң де. 30 Шу лай итеп, Еһо ша фат ның пат ша лы-
гын да имин лек ур наш ты, чөн ки Ал ла сы аңа һәр як тан ты ныч лык бир де.

Еһошафатныңбашкагамәлләре
31 Шу лай итеп, Еһо ша фат Яһү дә дә пат ша лык итү ен дә бул ды. Тә хет кә утыр ган да, 

утыз биш яшен дә бу лып, егер ме биш ел дә ва мын да ул Ие ру са лим дә пат ша бу лып 
тор ды. Аның ән кә се Азу ба – Шил хи кы зы иде. 32 Еһо ша фат, үзе нең ата сы Аса 
юлын нан тай пыл мый ча йө реп, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 
33 Лә кин кал ку лык лар да гы гый ба дәт кы лу урын на ры җи ме рел мә гән һәм ха лык 
үзе нең йө рә ген ата-бабаларының Ал ла сы на баг ла ма ган иде.

34 Еһо ша фат пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, бе рен че сен нән алып 
соң гы сы на ка дәр, Ха на ни уг лы Еһү яз ма ла рын да бә ян ите леп Ис ра ил пат ша ла ры-
ның ки та бын да тер кәл гән.

35-36 Соң га та ба рак Яһү дә пат ша сы Еһо ша фат яман эш ләр гә хи рыс бул ган Ис ра ил 
пат ша сы Аха зея бе лән ара ла ша баш ла ды: алар Тар шиш ка йө ри тор ган ко раб лар тө-
зер гә сүз ку еш ты лар. Эсион-Гебердә ко раб лар тө зе леп бет кәч, 37 Ма ре ша да яшәү че 
До да ва уг лы Эли гы зыр, Еһо ша фат ха кын да пәй гам бәр лек кы лып:

– Аха зея бе лән ара ла ша баш ла ган өчен, Раб бы си нең эшең не тар-мар ки те рә-
чәк, – ди де.

Ко раб лар шу лай һә ла кәт кә юлы гып җи ме рел де һәм Тар шиш ка ба ра ал ма ды.

ЯһүдәпатшасыЯһорам

21 1 Еһо ша фат, дөнья ку еп, Да выт шә һә рен дә ата-бабалары янын да гүр гә иң-
де рел де. Аның уры ны на тә хет кә уг лы Яһо рам кил де. 2 Аның Аза рия, Ехи-

ел, Зә кә рия, Аза ри я һу, Ми кә ил вә Ше фа тия ат лы ир ту ган на ры ба ры сы да Яһү дә* 
пат ша сы Еһо ша фат угыл ла ры иде. 3 Ата ла ры алар га Яһү дә җи рен дә ге ны гы тыл ган 
ка ла лар бе лән бер гә алтын-көмеш, шу лай ук зиннәтле-затлы әй бер ләр бү ләк ит те; 
пат ша лык ны исә Яһо рам га тап шыр ды, чөн ки ул бе рен че ба ла иде.

4 Яһо рам, ата сын нан пат ша лык ны ка бул итеп, көчәеп-ныгып кит кән нән соң, 
үзе нең бө тен ир ту ган на рын, шу лай ук Ис ра ил нең кай бер тү рә лә рен дә кы лыч тан 
уз дыр ды. 5 Тә хет кә утыр ган да, Яһо рам га утыз ике яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул си гез 
ел дә ва мын да пат ша лык ит те. 6 Ахаб кы зы аның ха ты ны бул ган лык тан, ул, Ахаб 
йор ты кыл ган га мәл ләр не ка бат лап, Ис ра ил пат ша ла ры юлын нан йө реп, Раб бы 
кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 7 Әм ма Да выт бе лән тө зе гән ки ле шү 
ха кы на Раб бы Да выт йор тын һә лак итәр гә те лә мә де, чөн ки Ул аңа һәм аның нә се-
ле нә пат ша тә хе тен мәң ге лек кә вәгъ дә ит кән иде.

8 Яһо рам ида рә ит кән чор да, Эдом, Яһү дә гә кар шы баш кү тә реп, үзе нә пат ша 
сай лап куй ды. 9 Шул сә бәп ле Яһо рам үзе нең гас кәр баш лык ла ры вә бө тен су гыш 
ар ба ла ры бе лән бер гә шул та раф ка юнәл де. Эдо ми ләр Яһо рам ны чол гап ал ды лар, 
әм ма төн лә ул һө җүм итеп ка ма лыш ны өз де. 10 Шул рә веш ле, Эдом Яһү дә ха ким-
ле ген нән ко тыл ды, һәм бу хәл бү ген ге көн дә дә сак ла на.

* 21:2 Яһүдә– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ис ра ил. 
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Яһо рам үзе нең ата-бабалары Раб бы Ал ла сын нан йөз чө ер гән өчен, шул ва кыт лар-
да Либ на да баш кү тәр де. 11 Яһо рам шу лай ук Яһү дә дә ге кал ку лык лар да гый ба дәт 
кы лу урын на ры бул дыр ды, Иеру са лим хал кын чит илаһ лар га та бы ныр га өн дәп, 
Яһү дә не ту ры юл дан яз дыр ды.

12 Бер көн аңа Ильяс пәй гам бәр дән хат ки леп төш те, ан да бо лай дип языл ган иде:
Ерак ба баң Да выт ның Ал ла сы, Раб бы, ме нә нәр сә ди: атаң Еһо ша фат һәм 

Яһү дә пат ша сы Аса юлын нан йөр ми чә, 13 Ис ра ил пат ша ла ры на ия реп ки теп, 
син Яһү дә не вә Иеру са лим хал кын илаһ лар га та бы ныр га өн дә дең – Ахаб йор ты 
кыл ган га мәл ләр не ка бат ла дың; өс тә ве нә син нән ях шы рак бул ган ир ту ган на-
рың ны – атаң гаи лә сен юк ит тең. 14 Ме нә шу ның өчен Раб бы си нең хал кың ны, 
угыл ла рың ны, ха тын на рың ны, бө тен мал-мөлкәтеңне зур ка за га са лыр. 15 Үзең 
исә, ка ты авы ру га ду чар бу лып, эч хас та сын нан җә фа ла ныр сың. Авы ру ың көннән-
көн аза ба рып, си нең эч ке әгъ за ла рың эчең нән ко е лып бе тәр.
16 Раб бы пе леш ти ләр нең һәм хә бә ши ләр бе лән чик тәш яшә гән га рәп ләр нең 

ру хын Яһо рам га кар шы яр сы тып, 17 алар Яһү дә гә кар шы яу га кү тә рел де ләр һәм, 
җир лә рен ба сып алып, пат ша са ра ен да гы бө тен мал-мөлкәтне, пат ша ның угыл-
ла рын вә ха тын на рын кул га тө шер де ләр; пат ша ның ке че уг лы Яһү ә хәз дән* бү тән 
ба ла ла ры кал ма ды.

18 Шу шы хәл ләр дән соң Раб бы Яһо рам га тө зәл мәс лек эч хас та сы җи бәр де. 19 То-
ра-бара, ике ел лап ва кыт уз гач, аның авы руы азганнан-аза ба рып, эч ке әгъ за ла ры 
эчен нән ко е ла баш ла ды, һәм ул ка ты га зап лар дан соң дөнья куй ды. Ва фат бул ган 
пат ша лар хөр мә те нә, га дәт тә, учак ян ды ра лар иде, әм ма Яһо рам га ба гыш лап хал-
кы учак ка быз ма ды.

20 Тә хет кә утыр ган да, аңа утыз ике яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул си гез ел дә ва-
мын да пат ша лык ит те. Яһо рам ның ва фа тын нан соң егъ лау ма тә ме уз ды рыл ма ды. 
Аны Да выт шә һә рен дә дә фен кыл ды лар, тик пат ша лар төр бә се нә куй ма ды лар.

ЯһүдәпатшасыАхазея

22 1 Га рәп ләр бе лән бер лек тә яһү ди ләр сста ны на һө җүм ит кән юл ба сар лар Яһо-
рам пат ша ның өл кән угыл ла рын кы рып бе те рү сә бәп ле, Иеру са лим хал кы 

Яһо рам уры ны на аның ке че уг лы Аха зе я не куй ды. Шул рә веш ле, Яһү дә тә хе те нә 
Яһо рам уг лы Аха зея кил де. 2 Пат ша лык итә баш ла ган да, Аха зе я гә егер ме ике* яшь 
бу лып, Ие ру са лим дә ул бер ел дә ва мын да пат ша бу лып тор ды. Аның ән кә се Ата-
лия – Ом ри оны гы иде. 3 Аха зея Ахаб йор ты юлын нан йөр де, чөн ки явыз эш ләр гә 
аны ән кә се этә рә иде; 4 ул, Ахаб йор ты сы ман, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән 
га мәл ләр кыл ды, чөн ки ата сы ның ва фа тын нан соң аның ки ңәш че лә ре Ахаб йор-
тын нан бу лып, шу лар аны һә ла кәт кә ду чар ит те.

5 Аха зея, алар ның ки ңә шен то тып, Ис ра ил нең пат ша сы Ахаб уг лы Йо рам бе лән 
бер лек тә Рамот-Гилыгад та ра фы на – Арам пат ша сы Ха за ил гә кар шы яу га куз гал ды. 

* 21:17 Яһүәхәз– 22:1 дә һәм «IV Пат ша лар», 8:24 тә «Аха зея» дип би рел гән. 
* 22:2 ...егермеике...– «IV Пат ша лар», 8:26 бе лән ча гыш ты ры гыз. Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә 
сүзгә-сүз: кы рык ике. 
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Су гыш ба ры шын да ара ми ләр Йо рам ны җә рә хәт лә де, 6 һәм ул, Ра маһ ка ла сын да 
Арам пат ша сы Ха за ил гә кар шы су гыш кан да ал ган яра ла рын дә ва лар өчен, Из ре-
гыл га әй лә неп кайт ты. Яһү дә пат ша сы Яһо рам уг лы Аха зея исә, сыр хау лап ят кан 
Ахаб уг лы Йо рам ның хә лен бе ле шер гә дип, Из ре гыл га кил де.

7 Ал ла һы их ты я ры бу ен ча Аха зея, Йо рам яны на ки леп, шун да әҗә лен та бар га ти-
еш бу ла. Йо рам яны на ки леп җит кәч, алар, Аха зея бе лән ике се бер гә, Ним ши уг лы 
Еһү не кар шы алыр га чык ты лар. Раб бы әле ге Еһү не шу лай Ахаб йор тын ко ры тыр 
өчен сай лап ал ган иде. 8 Ахаб гаи лә сен хө кем гә тар т кан чак та, Еһү, Яһү дә тү рә лә-
ре нә һәм Аха зе я гә хез мәт ит кән бер ту ган кар дәш лә ре нең угыл ла ры на тап бу лып, 
алар ның да җан на рын кый ды. 9 Ан на ры ул Аха зе я не эз ләр гә то тын ды; Аха зе я не, 
Са ма ре я дә яше ре неп ят кан җи рен нән та бып алып, Еһү кар шы на ки тер де ләр һәм 
җа нын кый ды лар. Ан на ры: «Аха зея – бө тен йө рә ге бе лән Раб бы ны эз лә гән Еһо ша-
фат ның уг лы дыр», – дип, аны дә фен кыл ды лар. Шул рә веш ле, Аха зея гаи лә сен дә 
пат ша бу лып то рыр дай ке ше кал ма ды.

ЯһүдәпатшабикәсеАталиянеңтәхеткәутыруы
10 Аха зе я нең ән кә се Ата лия, уг лы ның үлү ен бел гән нән соң, Яһү дә пат ша сы ның 

бө тен нәсел-нәсәбен кы рып бе тер де. 11 Әм ма Яһо рам пат ша ның Яһо шаб гат* исем ле 
кы зы, үлем гә ду чар ител гән пат ша угыл ла ры ара сын нан Аха зе я нең Йо аш исем ле 
уг лын ур лап, аны сөт ана сы бе лән бер гә йо кы бүл мә се нә ка чыр ды; шул рә веш ле, 
Яһо рам пат ша ның кы зы – ру ха ни Еһо я да ның ха ты ны, Аха зе я нең кыз ту га ны Яһо-
шаб гат – Йо аш ны Ата лия кү зен нән яшер де, һәм ба ла исән кал ды. 12 Ил дә Ата лия 
пат ша лык ит кән чор да, Йо аш ал ты ел дә ва мын да якын на ры бе лән бер гә Ал ла һы 
йор тын да ка чып яшә де.

23 1 Ата лия җи ден че елын пат ша лык ит кән дә, Еһо я да, тә вәк кәл ләп, йөз баш-
ла ры Еру хам уг лы Аза рия, Еһо ха нан уг лы Ис мә гыйль, Обид уг лы Аза рия, 

Адая уг лы Ма га сея һәм Зих ри уг лы Эли ша фат бе лән ки ле шү тө зе де дә, 2 алар, 
Яһү дә җи рен йө реп чы гып, бар лык шә һәр ләр дән ле ви ләр не һәм Ис ра ил нең гаи лә 
баш ла рын җы еп Ие ру са лим гә кил де ләр. 3 Җы е лып кил гән шу шы ха лык ка Еһо я да:

– Ме нә бу – пат ша уг лы дыр! Да выт нә се ле нә Раб бы вәгъ дә ит кән чә, тә хет тә 
ул уты рыр га ти еш, – дип бел дер де, һәм бө тен җә мә гать шун да Ал ла һы йор тын да 
пат ша бе лән ки ле шү тө зе де. – 4 Сез ме нә нәр сә эш лә гез, – дип сү зен дә вам ит те 
Еһо я да, – шим бә көн не хез мәт кә ке реш кән ру ха ни вә ле ви ләр нең өч тән бер өле ше 
ишек тө бен дә сак та тор сын, 5 икен че бер өле ше – пат ша са ра ен да, та гын бер өле ше 
исә Ни гез кап ка сы тө бен дә бул сын; ә бар ха лык Раб бы йор ты ның ишег ал ла ры на 
җы ел сын. 6 Хез мәт тә ге ру ха ни вә ле ви ләр дән баш ка бе рәү дә Раб бы йор ты на кер-
мә сен. Алар пакь лә нү йо ла сын уз ган, шу ңа кү рә алар га ке рер гә ярый. Кал ган бар 
ха лык Раб бы йөк лә гән ва зи фа ны баш кар сын. 7 Ле ви ләр, кул ла ры на ко рал то тып, 
пат ша ны бө тен як тан урап ал сын нар. Кем дә бул са Ал ла һы йор ты на ке рер гә ом-
тыл са, җа нын кы е гыз. Пат ша кай да гы на бар са да, янә шә сен дә бу лы гыз.

* 22:11 Яһошабгат– «IV Пат ша лар», 11:2 дә «Яһо ше ба» дип би рел гән. 
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8 Ле ви ләр һәм яһү ди ләр нең бө те не се ру ха ни Еһо я да куш кан ча эш лә де. Алар, 
җи тәк че бу ла рак, бил ге лән гән шим бә көн не хез мәт кә ке реш кән һәм шул көн не 
хез мә тен тә мам ла ган һәр кем не үз яны на туп ла ды, чөн ки ру ха ни Еһо я да алар ның 
бер сен дә кай та рып җи бәр мә де. 9 Ру ха ни Еһо я да Да выт пат ша ның Ал ла һы йор тын-
да сак лан ган сөң ге лә рен, кеч ке нә һәм зур кал кан на рын йөз баш ла ры на та рат ты. 
10 Кул ла ры на ко рал тот кан ке ше лә рен ул, пат ша ны сак лар өчен, Ал ла һы йор ты ның 
көн ягын нан төн ягы на ка дәр, мәз бәх һәм Йорт ти рә ли ку еп чык ты. 11 Шун нан 
Еһо я да һәм аның угыл ла ры пат ша уг лын алып кил де ләр, аның ба шы на таҗ ки-
ге зеп, ку лы на Ка нун ки та бы тот тыр ды лар; ба шы на май ко еп пат ша дип игъ лан 
ит кән нән соң, «Яшә сен пат ша!», – дип кыч кыр ды лар.

12 Ата лия, йө ге реш кән һәм пат ша ны сә лам лә гән ха лык ның шау ла шу ын ише теп, 
алар яны на Раб бы йор ты на кил сә, 13 ишек тө бен дә, те рәк ба га на сы янын да, пат ша 
ба сып то ра. Аны йөз баш ла ры һәм быр гы чы лар әй лән де реп ал ган; ил-йорт кү ңел 
ача, быр гы та выш ла ры яң гы рый, уен ко рал ла ры тот кан җыр чы лар мәд хия җыр лый. 
Ата лия шун да, өс тен дә ге ки ем нә рен ер тып:

– Хы я нәт, хы я нәт! – дип кыч кы рыр га то тын ды.
14 – Алып чы гы гыз аны би ре дән; ар тын нан иярү че бул са, кы лыч тан уз ды ры-

гыз, – дип бо ер ды шун да ру ха ни Еһо я да гас кәр бе лән ида рә итү че йөз баш ла ры на, 
чөн ки Ата ли я не Раб бы йор тын да үте рү лә рен те лә мә де.

15 Ата ли я не то тып ал ды лар да, пат ша са ра е ның Ат лар кап ка сы яны на алып ки-
леп, җа нын кый ды лар.

16 Еһо я да исә үзе нең, ха лык ның һәм пат ша ның Раб бы хал кы бу луы ту рын да 
ки ле шү тө зе де. 17 Шун нан соң бар ха лык, Ба гал йор ты на юнә леп, аны җи мер де, 
ан да гы мәз бәх ләр не, сын нар ны ва тып бе тер де һәм шун да, мәз бәх ләр ал дын да, 
Ба гал ка һи не Мат тан ны үтер де.

18 Ан на ры Еһо я да, Да выт ның Раб бы йор ты ту рын да гы күр сәт мә лә рен үтәп, ле-
ви ләр дән Раб бы йор ты өчен җа вап лы ру ха ни лар бил ге лә де. Алар, Му са ка ну нын да 
языл ган ча, Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рер гә һәм, Да выт куш кан ча, әле ге 
йо ла ны шатланып-сөенеп, җыр лар җыр лап баш ка рыр га ти еш иде ләр. 19 Нәр сә дән дә 
бул са нә җес лән гән ке ше Раб бы йор ты на кер мә сен өчен, Еһо я да кап ка тө бе нә сак чы лар 
куй дыр ды. 20 Шун нан ул, йөз баш ла рын, тү рә ләр не, ха лык баш лык лы рын һәм ил нең 
бар хал кын ияр теп, пат ша ны Раб бы йор тын нан оза та чык ты; алар, Юга ры кап ка аша 
үтеп, пат ша са ра е на уз ды лар һәм пат ша ны тә хет кә утырт ты лар. 21 Ил-йорт рә хәт лә-
неп кү ңел ач ты. Ата ли я не кы лыч тан уз дыр ган нан соң, шә һәр ты ныч ла нып кал ды.

ЯһүдәпатшасыЙоаш

24 1 Тә хет кә утыр ган да, Йо аш ка җи де яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул кы рык ел 
дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Си бья ту мы шы бе лән Беер-Шебадан 

иде. 2 Ру ха ни Еһо я да исән чак та, Йо аш го мер ба кый Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен-
гән га мәл ләр ге нә кыл ды. 3 Еһо я да аңа ике ха тын сай лап бир де, һәм аның әле ге 
ха тын нар дан угыл ла ры вә кыз ла ры ту ды.

4 Соң рак Йо аш ның кү ңе ле нә Раб бы йор тын яңар тыр га ди гән уй кер де. 5 Ул, ру-
ха ни вә ле ви ләр не җы еп алып:
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– Яһү дә шә һәр лә рен йө реп чы гып, Ал ла гыз ның йор тын тор гы зу өчен, бө тен ис-
ра и ли ләр дән һәр ел ны тү лә нә тор ган кө меш не җы еп алы гыз һәм бу эш не озак ка 
суз ма гыз, – ди де.

Әм ма ле ви ләр ашык ма ды.
6 Шун нан пат ша, баш ру ха ни Еһо я да ны ча кы рып алып:
– Ни өчен син ле ви ләр дән Яһү дә вә Ие ру са лим нән са лым җы еп алып кай ту ла-

рын та ләп ит ми сең? Ша һит лык ча ты ры ха җәт лә ре нә ис раф ител гән бу са лым ны 
Раб бы ко лы Му са вә Ис ра ил җә мә га те бил ге лә гән бул ган, – ди де. 7 (Явыз Ата ли я-
нең угыл ла ры, Ал ла һы йор тын та лап бе те реп, ан да гы бө тен из ге әй бер не илаһ ла ры 
Ба гал га та бы ну өчен кул лан ган нар иде.)

8 Пат ша бо е ры гы бу ен ча бер тарт ма яса тып, аны Раб бы йор ты на ке рә тор ган 
ишек яны на, тыш кы як ка куй ды лар. 9 Ан на ры бө тен Яһү дә җи рен дә һәм Ие ру-
са лим дә, Ал ла һы ко лы Му са чүл дә чак та ис ра и ли ләр өчен бил ге лә гән са лым ны 
Раб бы га ки те ре гез, дип игъ лан ит те ләр. 10 Бө тен тү рә ләр дә, га ди ха лык та шат-
лана-шатлана кө меш лә рен алып ки леп тарт ма тул ган чы са ла бир де ләр. 11 Ле ви ләр 
тарт ма ны пат ша тү рә лә ре нә алып ки леп, те ге ләр тарт ма да гы кө меш нең күп ле ген 
күр гәч, пат ша ның кә ти бе һәм баш ру ха ни ның ида рә че се, ки леп, тарт ма ны бу ша-
та лар һәм аны ка бат үз уры ны на ку я лар иде. Көннең-көнендә шу лай итә тор гач, 
бай так кө меш җы ел ды.

12 Әле ге кө меш не пат ша һәм Еһо я да Раб бы йор тын тө зек лән де рү че ләр гә тап шы-
ра лар иде дә, алар шул ак ча га, Раб бы йор тын тергезү-яңарту өчен, таш ки сү че ләр, 
бал та ос та ла ры, шу лай ук ти мер че ләр, ба кыр чы лар ял лый иде. 13 Эш че ләр шу лай 
эш ли бир де ләр, һәм алар ның хез мә те бе лән йорт ны тө зек лән де рү тө гәл лән де; алар, 
Ал ла һы йор тын әү вәл ге хә ле нә ки те реп, аны ны гыт ты лар. 14 Тө зе леш тә мам тө-
гәл лән гән нән соң, кө меш нең кал ган өле шен пат ша бе лән Еһо я да га тап шыр ды лар. 
Әле ге кө меш тән Раб бы йор тын да хез мәт алып бар ган да һәм ту ла ем ян ды ру кор ба-
ны ки тер гән дә ки рәк бул ган са выт лар ны яса ды лар, шу лай ук ал тын вә кө меш тән 
баш ка савыт-сабаны эш лә де ләр. Еһо я да үзе исән чак та, Раб бы йор тын да ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны китерелми кал ма ды.

15 Еһо я да шак тый олы га еп, өл кән яшь кә җи теп йөз утыз яшен дә дөнья куй ды. 
16 Ал ла һы өчен, Аның йор ты өчен Ис ра ил дә иге лек ле эш ләр баш кар ган Еһо я да ны 
Да выт шә һә рен дә пат ша лар янын да дә фен кыл ды лар.

17 Әм ма Еһо я да үл гән нән соң, Яһү дә тү рә лә ре баш иеп пат ша хо зу ры на кил де ләр; 
һәм пат ша алар сү зе нә ко лак са ла баш ла ды. 18 Алар, ата-бабаларының Раб бы Ал ла сы 
йор тын ки ре ка гып, али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар га, пот-сыннарга 
та бы на тор ган бу лып кит те ләр; алар ның шу шы га еп лә ре өчен, Яһү дә гә һәм Ие ру-
са лим гә Ал ла һы ның ачуы чык ты. 19 Ха лык ны ка бат Үзе нә та ба бор мак чы бу лып, 
Раб бы алар яны на Үзе нең пәй гам бәр лә рен җи бәр де, тик ха лык пәй гам бәр ләр нең 
үгет лә ве нә ко лак сал ма ды.

20 Шун нан Еһо я да уг лы ру ха ни Зә кә ри я не Ал ла һы Ру хы са рып ал ды, һәм Зә кә-
рия, ха лык кар шы на ба сып:

– Ал ла һы бо лай дип әй тә: ни өчен сез Раб бы бо е рык ла рын бо за сыз? Бо лай бул-
са, уңыш ка иреш мәс сез; Раб бы дан йөз чө ер гән гә, Ул да сез дән йөз чө е рер, – ди де.
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21 Әм ма аңа кар шы фет нә оеш ты рыл ды, һәм пат ша әме ре ни ге зен дә аны Раб бы 
йор ты ның ише гал дын да таш атып үтер де ләр. 22 Йо аш пат ша шу лай Зә кә рия ата сы 
Еһо я да ның аңа кыл ган иге лек ле эш лә рен оныт ты – аның уг лы ның го ме рен кис те. 
Җан би рер ал дын нан Зә кә рия:

– Га мәл лә рең не кү реп, Раб бы си ңа җә за сын бир сен, – ди де.
23 Шу лай бул ды ки, ел ахы рын да Арам гас кәр лә ре Йо аш ка кар шы яу га кү тә-

рел де һәм, Яһү дә бе лән Ие ру са лим не ба сып алып, ха лык ның бө тен җи тәк че лә-
рен кы рып бе тер де; та лап ал ган бө тен та быш ны исә Дәмәшкъ пат ша сы на озат ты. 
24 Ата-бабаларының Раб бы Ал ла сын нан йөз чө ер гән өчен, яһү ди ләр нең күп сан лы 
гас кә рен Раб бы ара ми ләр нең аз сан лы гас кә ре ку лы на тап шыр ды. Шу шы рә веш-
ле Йо аш ти еш ле җә за сын ал ды. 25 Ру ха ни Еһо я да уг лы ның җа нын кый ган өчен, 
ара ми ләр кит кән ва кыт та авыр яра ла нып кал ган Йо аш тан хез мәт че лә ре кан үче 
ал ды лар – аңа кар шы фет нә оеш ты рып, ята гын да үте реп чык ты лар. Йо аш ны Да-
выт шә һә рен дә дә фен кыл ды лар, тик пат ша лар төр бә се нә куй ма ды лар. 26 Аңар га 
кар шы фет нә не За бад* (аның ән кә се ам мо ни Шим гат иде) һәм Яһо за бад (аның 
ән кә се мә а би Шим рит* иде) оеш тыр ды.

27 Йо аш ның угыл ла ры, Ал ла һы йор тын тө зек лән де рү ту рын да гы мәгъ лү мат лар, 
Йо аш ка кар шы әй тел гән күп сан лы пәй гам бәр лек сүз лә ре Пат ша лар ки та бы на 
би рел гән шә рех ләр дә бә ян ител гән. Йо аш уры ны на пат ша лык ка уг лы Ама сия 
кил де.

ЯһүдәпатшасыАмасия

25 1 Тә хет кә утыр ган да, Ама сия гә егер ме биш яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул 
егер ме ту гыз ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Яһо гад дан ту мы шы 

бе лән Иеру са лим кы зы иде. 2 Ама сия Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр 
кыл ды, әм ма аның га мәл лә ре их лас кү ңел дән эш лән мә де.

3 Ха ким лек не ул нык лап үз ку лы на ал гач, ата сы Йо аш пат ша ны үтер гән хез мәт-
че ләр нең җан на рын кый ды. 4 Әм ма алар ның ба ла ла ры на кул кү тәр мә де, чөн ки 
Му са ки та бын да гы Ка нун да Раб бы бо лай ди: «Ба ла га е бе өчен ата ның җа ны кы-
ел мас, ата га е бе өчен дә ба ла ның җа ны кы ел мас; һәр бер адәм үзе нең гө на һы өчен 
үлем җә за сы на тар тыл сын».

5 Ама сия, бө тен яһү ди ләр не җы еп алып, алар ны га и лә лә ре бу ен ча бү леп чык ты 
һәм һәр бер төр кем өс тен нән мең баш ла ры, йөз баш ла ры бил ге лә де; әле ге баш лык-
лар бө тен яһү ди ләр вә беньяминнәр өчен җа вап лы иде. Ул, яше егер ме дән уз ган 
ир-егетләрнең са нын исәп кә ал ган нан соң, су гыш ка әзер, сөң ге вә кал кан бе лән 
ко рал лан ган өч йөз мең гас кә ри бар лы гын ачык ла ды. 6 Бо лар дан тыш Ама сия, йөз 
та лант кө меш тү ләп, йөз мең батыр-кыю Ис ра ил су гыш чы сын ял ла ды.

7 Әм ма аның яны на Ал ла һы ке ше се ки леп:
– Пат ша! Ис ра ил гас кә ре си нең бе лән су гыш ка бар ма сын, чөн ки Раб бы ис-

ра и ли ләр, шу шы Эф ра им угыл ла ры бе лән тү гел дер. 8 Әгәр син, су гыш ка ба рып, 

* 24:26 Забад– «IV Пат ша лар», 12:21 дә «Йо за бад» дип би рел гән. 
* 24:26 Шимрит– «IV Пат ша лар», 12:21 дә «Шо мер» дип би рел гән. 
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ка һар ман нар ча кө рәш сәң дә, Ал ла һы си не дош ман ның аяк ас ты на са лыр, чөн ки 
Ал ла һы Үзе нең код рә те бе лән яр дәм дә итә, ау да рып ега да ала.

9 Шун нан Ама сия Ал ла һы ке ше сен нән:
– Ис ра ил гас кә ре нә бир гән йөз та лант кө меш бе лән ниш ләр гә соң? – дип со ра ды.
Ал ла һы ке ше се аңа:
– Раб бы си ңа ан нан да күб рәк би рә ала, – дип җа вап ла ды.
10 Ама сия Эф ра им җи рен нән кил гән гас кәр ләр не ае рып алып өй лә ре нә кай та рып 

җи бәр де. Ис ра ил су гыш чы ла ры ның Яһү дә гә бик ка ты ачу ла ры чык ты, һәм алар, 
яр су ла ры тә мам та шып, өй лә ре нә та ра лыш ты.

11 Ама сия исә, ба тыр лы гын җы еп, үзе нең хал кын Тоз үзә не нә яу га алып кит те 
һәм ун мең Сә гыйрь су гыш чы сын үтер де. 12 Та гын ун мең ке ше сен яһү ди ләр те-
ре ләй әсир ал ды лар; әле ге әсир ләр не алар кыя өс те нә ку ып мен гер де ләр дә тү бән 
төр теп тө шер де ләр, һәм ба ры сы шун да әҗә лен тап ты. 13 Ама сия үзе бе лән су гыш ка 
алып бар ма ган, өй лә ре нә ки ре кай та рып җи бәр гән гас кәр исә Са ма ре я дән баш лап 
Бәйт-Хорунга ка дәр Яһү дә ка ла ла рын та ла ды: алар ан да өч мең ке ше нең җа нын 
кый ды лар, бай так мал-мөлкәт кул га тө шер де ләр.

14 Эдо ми ләр не җи ңеп су гыш тан әй лә неп кай т кан нан соң, Ама сия Сә гыйрь 
хал кы ның үзе бе лән алып кай т кан пот-сыннарына та бы на, алар га кор бан ки те рә 
баш ла ды. 15 Раб бы ның Ама сия гә бик нык ачуы чык ты, һәм Ул аның яны на Үзе нең 
пәй гам бә рен җи бәр де. Пәй гам бәр аңар га:

– Ни өчен син ул ха лык ның илаһ ла ры на мө рә җә гать итә сең? Әле ге илаһ лар 
үзе нең хал кын си нең кул дан сак лап ка ла ал ма ды тү гел ме? – ди де.

16 Пәй гам бәр нең сүз лә ре нә пат ша бо лай дип җа вап ла ды:
– Си не пат ша ки ңәш че се итеп куй ды лар мы әл лә?! Үлә сең кил мә сә, яп авы зың ны!
Пәй гам бәр аңа:
– Шу шы эшең һәм ми нем ки ңәш кә ко лак сал ма ган өчен, Ал ла һы си нең җа ның ны 

кы яр га хәл кы луы ми ңа тө гәл мәгъ лүм дер, – дип җа вап кай тар ды да ты нып кал ды.
17 Яһү дә пат ша сы Ама сия киңәш-табыш ит те дә Ис ра ил пат ша сы на – Еһү дән 

ту ган Яһү ә хәз уг лы Яһо аш ка:
– Чык әй дә, йөзгә-йөз ки леп су гы шыйк, – дип, ил че лә рен җи бәр де.
18 Әм ма Ис ра ил пат ша сы Яһо аш Яһү дә пат ша сы Ама сия гә бо лай дип җа вап 

кай тар ды:
– Ли ван да үсеп утыр ган кү гән ага чы Ли ван да гы эр бет ага чы на «Кы зың ны ми нем 

уг лы ма ха тын лык ка бир әле» ди гән хә бәр җи бәр гән, ди. Әм ма бер кыр гый Ли ван 
җан ва ры, ки леп, әле ге кү гән ага чын тап тап бе тер гән, ди. 19 «Эдо ми ләр не тар-мар 
ки тер дем», – дип, син ча ма сыз ма са еп кит тең. Өең дә ге нә утыр! Ни гә үз ба шы ңа 
бә ла эз ли сең?! Югый сә үзең дә, си нең бе лән бер гә Яһү дә дә бе тәр.

20 Әм ма Ама сия аның сү зе нә ко лак сал ма ды, чөн ки Эдом илаһ ла ры на та бын ган 
өчен Ал ла һы яһү ди ләр нең яз мы шын Яһо аш ку лы на тап шы рыр га дип хәл кыл ган 
иде ин де. 21 Шу лай итеп, Ис ра ил пат ша сы Яһо аш Яһү дә пат ша сы Ама сия гә кар шы 
яу га куз гал ды, һәм алар Яһү дә җи рен дә ге Бәйт-Шемештә йөзгә-йөз оч раш ты лар. 
22 Яһү ди ләр, ис ра и ли ләр та ра фын нан тар-мар ите леп, өй лә ре нә кай тып кит те ләр. 
23 Шу лай итеп, Ис ра ил пат ша сы Яһо аш Яһү дә пат ша сы Ама сия не – Аха зе я дән 
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ту ган Йо аш уг лын – Бәйт-Шемештә әсир итеп Ие ру са лим гә алып кил де; ан да ул 
Эф ра им кап ка сын нан алып Поч мак кап ка сы на ка дәр, ча ма бе лән дүрт йөз тер сәк 
ара да Иеру са лим ди ва рын җи мер де; 24 ан на ры Ал ла һы йор тын да Обид-Эдом кул 
ас тын да сак лан ган бар алтын-көмешне вә савыт-сабаны кул га тө ше реп, пат ша са-
ра ен да гы хә зи нә не та лап, әсир ләр алып, Са ма ре я гә әй лә неп кайт ты.

25 Ис ра ил пат ша сы Яһү ә хәз уг лы Яһо аш дөнья куй ган нан соң, Яһү дә пат ша сы 
Йо аш уг лы Ама сия та гын ун биш ел го мер ки чер де. 26 Ама сия пат ша лык ит кән чор-
да гы баш ка ва кый га лар, бе рен че сен нән алып соң гы сы на ка дәр, Яһү дә вә Ис ра ил 
пат ша ла ры ның ки та бын да бә ян ител гән.

27 Ама сия Раб бы дан йөз чө ер гән нән соң, Ие ру са лим дә аңа кар шы фет нә оеш-
ты рыл ды, һәм ул Ла хиш ка ка чып кит те; әм ма аның ар тын нан Ла хиш ка ке ше ләр 
юл лап, аны шун да үтер де ләр. 28 Ама сия нең гәү дә сен, ат та алып кай тып, Яһү дә 
ка ла сын да ата-бабалары янын да дә фен кыл ды лар.

ЯһүдәпатшасыУззия

26 1 Шушы хәлләрдән соң бө тен Яһү дә хал кы ун ал ты яшь лек Уз зи я не* ата сы 
Ама сия уры ны на пат ша итеп куй ды. 2 Ама сия ата-бабалары янында мәңгелек 

йокыга талганнан соң, Уз зия өр-яңадан Элат ка ла сын тер гез де һәм аны ка бат Яһү-
дә гә кай тар ды.

3 Тә хет кә утыр ган да, Уз зия ун ал ты яшен дә бу лып, Ие ру са лим дә ул ил ле ике ел 
дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Якүлья ту мы шы бе лән Иеру са лим кы зы иде. 
4 Уз зия, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кы лып, һәр нәр сә дә ата сы Ама сия-
не ка бат ла ды. 5 Зә кә рия исән чак та, Уз зия Ал ла һы ның йөз ну рын та бар га ом ты лып 
яшә де; һәм Зә кә рия аны Ал ла һы дан кур кыр га өй рәт те. Уз зия Раб бы ны эз ләп яшә гән 
көн нәр дә, Ал ла һы аның тор мы шын уңыш лы ит те.

6 Уз зия, яу га куз га лып, пе леш ти ләр бе лән су гыш ты, Гәт тә, Яв не дә һәм Аш дод-
та шә һәр ди вар ла рын җи мер де; шун нан соң Аш дод янын да һәм Пе ле шет җи ре нең 
төр ле урын на рын да ка ла лар тө зе де. 7 Пе леш ти ләр гә, Гур-Багалда яшәү че га рәп-
ләр гә һәм Мы гу ним хал кы на кар шы алып бар ган су гыш лар да Ал ла һы аны Үзе нең 
яр дә мен нән таш ла ма ды. 8 Ам мо ни ләр Уз зи я гә са лым тү ләп тор ды, шул рә веш ле, 
аның да ны Ми сыр чик лә ре нә ка дәр та рал ды, чөн ки ул га җә еп дә рә җә дә көч ле иде.

9 Уз зия, Ие ру са лим нең Поч мак кап ка сын да, Үзән кап ка сын да, шу лай ук шә һәр 
ди ва ры бо рыл ган урын да ма на ра лар куй ды рып, алар ны ны гыт ты; 10 чүл ләр дә дә 
ма на ра лар сал дыр ды. Үзән дә һәм уй су лык лар да аның күп сан лы мал ла ры ут лап 
йөр гән гә, ул бай так кы на ко е лар ка зыт ты; кү ңе ле иген че лек кә ят кан га кү рә, тау 
бит лә рен дә һәм уң ды рыш лы җир ләр дә иген че лә ре, бак ча чы ла ры эш лә де.

11 Уз зи я нең исем лек кә тер кә леп төр кем нәр гә бү лен гән, су гыш ка әзер, өй рә тел гән 
гас кә ре бар иде. Бу исем лек пат ша тү рә се Ха на ния ка ра ма гын да гы скә тип Егы ил 
һәм Ма га сея ат лы бер тү рә та ра фын нан тө зе лә иде. 12 Әле ге ба тыр су гыш чы лар 
бе лән ике мең ал ты йөз ка би лә баш лы гы җи тәк че лек ит те. 13 Алар кул ас тын да 
дош ман нар га кар шы кө рәш ләр дә пат ша га яр дәм итәр дәй өч йөз җи де мең дә биш 

* 26:1 Уззия– «IV Пат ша лар», 14:21 дә «Аза рия» дип би рел гән. 
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йөз батыр-көчле су гыш чы бар иде. 14 Уз зия бө тен гас кәр өчен кал кан вә сөң ге, 
оч лым вә кө бә ки ем, җәя вә та шат кыч өчен таш әзер лә де. 15 Ие ру са лим дә ул ос та 
итеп эш лән гән җай лан ма лар ясат ты. Әле ге җай лан ма лар ма на ра баш ла ры на, ди вар 
поч мак ла ры на ку е лып, юга ры дан ук һәм таш очыр та иде. Шул рә веш ле, Уз зи я нең 
да ны ерак лар га та рал ды, чөн ки Ал ла һы яр дә ме бе лән ул код рәт ле пат ша га әй лән де.

16 Әм ма кө че арт кан са ен, аның йө рә ген дә тә кәб бер лек тә үсә бар ды, һәм шул 
нәр сә аны һә ла кәт кә ки тер де дә: ул, мәз бәх өс тен дә хуш ис ле сумала-майлар көй-
рә тер гә дип Раб бы йор ты на аяк ба сып, үзе нең Раб бы Ал ла сы ал дын да гө наһ эш 
кыл ды. 17-18 Ру ха ни Аза рия һәм аның бе лән бер гә Раб бы ның сик сән кыю ру ха ние, 
пат ша Уз зи я не тот кар ла мак чы бу лып, аның ар тын нан ияр де һәм:

– Раб бы хөр мә те нә хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү си нең эш тү гел, Уз зия; 
шу шы эш кә ба гыш лан ган ру ха ни лар ның, Һа рун угыл ла ры ның ва зи фа сы ул; син 
хи лаф эш кы ла сың, чык из ге урын нан, бу эшең өчен Раб бы Ал ла си ңа мәр тә бә 
өс тә мәс! – ди де.

19 Раб бы йор ты ның сумала-майлар көй рә тү мәз бә хе кар шын да сумала-майлар 
көй рә тү са вы тын то тып тор ган Уз зи я нең алар га бик нык ачуы кил де; һәм шул ва кыт-
ны, ру ха ни лар га ачуы куз гал ган чак та, ру ха ни лар ның күз ал дын да Уз зия пат ша ның 
маң га е на ма хау зәх мә те бә реп чык ты. 20 Баш ру ха ни Аза рия һәм баш ка ру ха ни лар, 
Уз зия маң га ен да гы ма хау зәх мә тен кү реп, аны Раб бы йор тын нан чы гар га мәҗ бүр 
ит те ләр; пат ша үзе дә тиз рәк чы гып ки тү җа ен ка ра ды, чөн ки Раб бы аңа зы ян сал ган 
иде. 21 Уз зия пат ша, ахыр гы сә га те нә ка дәр ма хау зәх мә тен нән азап ла нып, ае рым 
йорт та яшә де; аңа Раб бы йор ты на ке рү дә ты ел ган иде. Аның уг лы Иотам пат ша 
са ра ен да кай гырт ты, Яһү дә җи рен дә яшәү че ха лык бе лән дә ида рә ит те.

22 Уз зия пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, бе рен че сен нән алып соң-
гы сы на ка дәр, Амотс уг лы пәй гам бәр Иша гыйя та ра фын нан язып кал ды рыл ган. 
23 Уз зия, дөнья ку еп, ма хау зәх мәт ле бул ган га кү рә, пат ша төр бә лә ре ти рә сен дә, 
пат ша лар кү ме лә тор ган кыр да ата-бабалары янын да дә фен кы лын ды. Аның уры-
ны на пат ша бу лып уг лы Иотам кил де.

ЯһүдәпатшасыИотам

27 1 Тә хет кә утыр ган да, Иотам га егер ме биш яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун ал ты 
ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Яру ша – Са дыйк кы зы иде. 2 Иотам, 

Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кы лып, һәр бер эш тә ата сы Уз зи я не ка-
бат ла ды, тик ата сы сы ман Раб бы йор ты на бә реп кер мә де; ә ха лык бо зык эш лә рен 
дә вам итә бир де. 3 Иотам Раб бы йор тын да гы Юга ры кап ка ны яңа дан тө зе де, Офел 
кал ку лы гын да гы шә һәр ди ва рын тө зә тү бу ен ча зур эш ләр баш кар ды; 4 тау лы Яһү-
дә тө бә ген дә ка ла лар тор гыз ды, ур ман нар да каль га лар һәм ма на ра лар сал дыр ды.

5 Иотам, ам мо ни ләр пат ша сы на кар шы су гыш ка чы гып, алар ны җиң де; шул ел-
ны ам мо ни ләр аңа йөз та лант кө меш, ун мең кор бо дай һәм ун мең кор ар па тү лә де. 
Икен че, өчен че ел лар ны да ам мо ни ләр шу ның ка дәр үк са лым тү лә де.

6 Раб бы Ал ла сы ал дын да ту ры юл дан тай пыл мый ча йөр гән гә кү рә, тора-ба-
ра Иотам ку әт ле бер пат ша га әй лән де. 7 Иотам пат ша лык ит кән чор да гы баш ка 
ва кый га лар, ул алып бар ган су гыш лар һәм баш кар ган эш ләр Ис ра ил вә Яһү дә 
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патша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 8 Тә хет кә утыр ган да, аңа егер ме биш 
яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун ал ты ел дә ва мын да ида рә ит те. 9 Иотам, дөнья ку еп, 
Да выт ка ла сын да дә фен кы лын ды. Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Әхәз кил де.

ЯһүдәпатшасыӘхәз

28 1 Тә хет кә утыр ган да, Әхәз гә егер ме яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун ал ты ел 
дә ва мын да ида рә ит те. Ерак ба ба сы Да выт тан үз гә бу ла рак, Раб бы кү зе нә 

ятыш лы кү рен гән га мәл ләр кыл ма ды ул; 2 Ис ра ил пат ша ла ры юлын нан йөр де, та-
бы ныр өчен илаһ Ба гал сын на рын кой дыр ды; 3 Бен-Һинном үзә нен дә кор бан нар 
ян дыр ды, ис ра и ли ләр күз ал дын нан Раб бы сөр гән ха лык лар ның әшә ке йо ла ла ры на 
ия реп, хәт та үзе нең угыл ла рын да учак ка са лып кор бан кыл ды; 4 кал ку лык лар да, 
тү бә җир ләр дә, киң ябал даш лы вә мул яф рак лы һәр агач тө бен дә кор бан чал ды, 
хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те.

5 Шу ңа кү рә Раб бы Ал ла сы Әхәз нең яз мы шын Арам пат ша сы ку лы на тап шыр ды, 
һәм ара ми ләр, аны тар-мар ки те реп, бик күп ке ше лә рен әсир тө ше реп Дәмәшкъкә 
алып кит те ләр. Икен че бер ва кыт та Раб бы Ал ла сы аны Ис ра ил пат ша сы ку лы на 
тап шыр ды, һәм ул Әхәз не тә мам туз ды рып бе тер де: 6 Ис ра ил пат ша сы Ре ма лия 
уг лы Пе ках бер көн эчен дә яһү ди ләр нең йөз егер ме мең га ярь су гыш чы сын кы-
рып сал ды, чөн ки алар ата-бабаларының Раб бы Ал ла сын нан йөз чө ер гән нәр иде. 
7 Эф ра им ба һа ди ры Зих ри исә пат ша уг лы Ма га се я нең, пат ша са ра е ның баш лы гы 
Аз ри кам ның һәм пат ша дан соң икен че ке ше са нал ган Эл ка на ның җа нын кый ды. 
8 Ис ра и ли ләр, үз лә ре нең кар дәш лә ре яһү ди ләр нең ике йөз мең ке ше сен – ха тын-
на рын, кыз-угылларын әсир лек кә алып, шу лай ук исәпсез-хисапсыз кү ләм дә ге 
мал ла рын кул га тө ше реп, әле ге та быш ны Са ма ре я гә алып кит те.

9 Ан да Раб бы ның Одед ат лы бер пәй гам бә ре яши иде. Ул, Са ма ре я гә кай тып 
ки лү че гас кәр ләр нең кар шы сы на чы гып, бо лай ди де:

– Ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы, яһү ди ләр гә ачу ла нып, алар ның яз мы шын 
сез нең кул га тап шыр ды, сез исә алар ны шун дый шәф кать сез лек бе лән кыр ды гыз 
ки, бу хак та хәт та күк ләр гә ба рып иреш те. 10 Хә зер ин де сез Яһү дә вә Иеру са лим 
хал кын үзе гез нең кол ла ры гыз итәр гә ни ят ли сез. Раб бы Ал ла гыз ал дын да әл лә 
үзе гез нең га е бе гез юк мы?! 11 Тың ла гыз сү зем не, әсир лек кә ал ган кар дәш лә ре гез не 
кай та рып җи бә ре гез, чөн ки Раб бы ның сез гә ачуы бик зур дыр.

12 Шул ва кыт Эф ра им угыл ла рын нан кай бер баш лык лар – Еһо ха нан уг лы Аза рия, 
Мә шил ле мот уг лы Бә рә хия, Шал лум уг лы Яхызкыйя һәм Хад ли уг лы Ама са, – су-
гыш тан кай тып ки лү че гас кә ри ләр кар шы на чы гып, 13 бо лай ди де ләр:

– Әле ге әсир ләр не би ре гә алып кай тып, Раб бы кар шын да без не га еп ле ит мә гез. 
Кыл ган гө наһ ла ры быз га өс тәп яңа га еп өй мәк че бу ла сыз мы?! Без нең га еп бо лай 
да чик сез зур, һәм Раб бы ның ачу-ярсуы Ис ра ил җи рен дә дер!

14 Шу шы сүз ләр дән соң гас кә ри ләр әсир ләр не дә, кул га тө шер гән та быш ны да 
тү рә лә ре нә һәм җы ел ган ха лык ка тап шыр ды лар. 15 Исем нә ре тел гә алын ган шу-
шы ир-егетләр, та быш итеп алып кай т кан кием-салым ара сын нан сай лап, ялан-
гач әсир ләр нең өс-башын ки ен дер де ләр, аяк ки е ме бир де ләр, ашатып-эчерттеләр, 
яра ла ры на ши фа лы смай сөрт те ләр һәм, хәл сез лә рен ишәк ләр гә ат лан ды рып, 
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кар дәш лә ре яны на – хөр мә ләр ка ла сы Әри хә гә озат ты лар, үз лә ре исә Са ма ре я гә 
әй лә неп кайт ты лар.

16 Шул ва кыт Әхәз пат ша, яр дәм со рап, сАш шур пат ша сы на мө рә җә гать ит те. 
17 Чөн ки Яһү дә гә эдо ми ләр ка бат һө җүм итеп, ха лык ны әсир лек кә тө ше реп үз лә-
ре бе лән алып кит кән иде ләр; 18 Яһү дә дә ге үзән дә һәм көнь як та ур наш кан ка ла-
лар га шу лай ук пе леш ти ләр дә һө җүм итеп, Бәйт-Шемеш, Ая лун, Ге де рот ны һәм 
тирә-яктагы авыл ла ры бе лән бер гә Сө көһ, Тим на вә Гим зо ны яу лап алып, шун да 
яши баш ла ган иде ләр. 19 Ис ра ил пат ша сы Әхәз Раб бы га туг ры лы гын сак ла мый ча 
Яһү дә не аз дыр ган өчен, Раб бы әнә шул рә веш ле Яһү дә не мәс хә рә гә кал дыр ды. 
20 Шу лай Аш шур пат ша сы Тилгат-Пилнеһесер Әхәз яны на кил де, әм ма яр дәм күр-
сә тә се урын га ба ры авыр лык лар гы на ки тер де. 21 Әхәз Раб бы йор тын да гы, пат ша 
са ра ен да гы һәм тү рә ләр дә бул ган хә зи нә не, җы еп, Аш шур пат ша сы на бир де, әм ма 
мо ның яр дә ме ти мә де.

22 Хәт та шун дый кы ен ва кыт лар да да Әхәз пат ша Раб бы га хы я нәт кы лу ын дә вам 
ит те: 23 «Ми не Дәмәшкъ илаһ ла ры җиң де», – дип уй лап, алар хөр мә те нә кор бан нар 
ки тер де; «Арам пат ша ла ры на илаһ ла ры бу лыш ты, әгәр алар га кор бан ки тер сәм, 
ми ңа да яр дәм итәр ләр», – дип өмет лән де ул. Әм ма шу шы илаһ лар аңа һәм бө тен 
Ис ра ил хал кы на һә ла кәт ки те рү че ге нә бул ды.

24 Шун нан Әхәз Ал ла һы йор тын да гы бө тен са выт лар ны җы еп алып кит те*, Раб-
бы йор ты ның ишек лә рен бик ләп куй ды, Ие ру са лим нең бө тен урам чат ла рын да 
мәз бәх ләр эш ләт те; 25 чит илаһ лар га кор бан ки те рү өчен, Яһү дә җи рен дә ге бө тен 
ка ла лар да кал ку лык лар бул дыр ды; мо ның бе лән ул ата-бабалары Раб бы Ал ла сы-
ның бик нык ачу ын чы гар ды.

26 Әхәз пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, ул баш кар ган эш ләр, бе-
рен че сен нән алып соң гы сы на ка дәр, Яһү дә вә Ис ра ил пат ша ла ры ның ки та бын да 
бә ян ител гән. 27 Әхәз, дөнья ку еп, Иеру са лим ка ла сын да дә фен кы лын ды, әм ма 
аны Ис ра ил пат ша ла ры ның төр бә се нә куй ма ды лар. Аның уры ны на пат ша бу лып 
уг лы Хи зә кыйя кил де.

ХизәкыйяпатшаныңАллаһыйортындагыйбадәткылуныяңартуы

29 1 Тә хет кә утыр ган да, Хи зә кыйя гә егер ме биш яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул 
егер ме ту гыз ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се Абия – Зә кә рия кы зы 

иде. 2 Хи зә кыйя, бар нәр сә дә ерак ба ба сы Да выт ны ка бат лап, Раб бы кү зе нә ятыш-
лы кү рен гән га мәл ләр кыл ды.

3 Ха ким ле ге нең бе рен че елын да, бе рен че ай да ул, Раб бы йор ты ның ишек лә рен 
ач ты рып, алар ны тө зәт тер де. 4 Ру ха ни лар ны һәм ле ви ләр не ча кыр тып, алар ны 
Йорт ның көн чы гыш та ра фын да гы мәй дан га җый ды да:

5 – Ле ви ләр, тың ла гыз әле ми не! – дип сү зен баш ла ды. – Үзе гез пакьләнеп-
чистарыныгыз да ата-бабаларыгыз Раб бы Ал ла сы ның йор тын из ге ләш те ре гез, аны 
нә җес ләү че һәм мә нәр сә не чы га рып таш ла гыз. 6 Без нең хы я нәт чел ата-бабаларыбыз 

* 28.24 ...алыпкитте...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «ва тып бе тер де» ди гән не дә аң ла тыр га 
мөм кин. 
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Раб бы Ал ла быз ал дын да явыз лык кыл ды лар, Аңар дан ваз кич те ләр; Раб бы йор-
тын нан йөз чө е реп, аңа ар ка ла ры бе лән бо рыл ды лар; 7 бол ды ры ның ишек лә рен 
бик лә де ләр, шәм дәл ләр не сүн дер де ләр, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү дән тук тап, 
Из ге йорт та Ис ра ил Ал ла сы на ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки тер ми баш ла ды лар. 
8 Әнә шу ның өчен Яһү дә бе лән Ие ру са лим гә Раб бы ның ачуы чык ты, Ул алар ны 
вәй ран хәл гә тө ше реп адәм рис вае ит те, көл ке гә кал дыр ды; мо ның шу лай икә нен 
сез үз күз лә ре гез бе лән кү реп то ра сыз. 9 Шу ның өчен ата ла ры быз ның го ме ре кы-
лыч тан ки сел де, кыз-угылларыбыз вә ха тын на ры быз әле гә чә әсир лек тә ка ла би рә. 
10 Аның без гә бул ган яр суы ба сыл сын өчен, мин хә зер Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы 
бе лән ки ле шү тө зер гә те лим. 11 Ба ла кай ла рым! Хез мә те гез дә игъ ти бар сыз бул ма-
гыз, чөн ки хез мәт че бу ла рак Аның кар шын да то ру, Аңа кор бан ки те рү өчен, Раб бы 
сез не сай лап ал ды.

12 Ан да ле ви ләр дән тү бән дә ге ке ше ләр ба сып то ра иде: Ко һат нә се лен нән – Ама-
сай уг лы Ма хат һәм Аза рия уг лы Йо ил; Ме ра ри нә се лен нән – Әб ди уг лы Кыйш 
һәм Яһал ле лел уг лы Аза рия; Гер шон нә се лен нән – Зим ма уг лы Йо ах һәм Йо ах уг лы 
Га дән; 13 Эли са пан нә се лен нән – Шим ри һәм Егы ил; Асаф нә се лен нән – Зә кә рия 
һәм Мат та ния; 14 Һе ман нә се лен нән – Ехи ел һәм Шим гый; Еду тун нә се лен нән – 
Шә мә гыйя һәм Уз зи ел.

15 Алар, үз лә ре нең ир ту ган на рын җы еп алып, чистарынып пакьләнделәр дә, 
Раб бы сү зе нә буй сын ган пат ша ның бо е ры гын үтәр гә дип, Раб бы йор тын пакь лән-
де рер гә кит те ләр. 16 Раб бы йор тын па кь лән де рер өчен, ру ха ни лар эч кә үт те ләр, 
ан да гы бө тен нә җес әй бер не ише гал ды на чы гар ды лар, ле ви ләр исә аны Кыд рун 
таш кы ны бу е на ил теп таш ла ды лар. 17 Алар, чис тар ту эшен бе рен че ай ның бе рен-
че кө нен дә баш лап, шул ай ның си ге зен че кө нен дә Раб бы йор ты ның бол ды ры на 
җит те ләр; та гын си гез көн дә ва мын да Раб бы йор тын из ге ләш тер де ләр һәм бе рен че 
ай ның унал тын чы кө нен дә әле ге эш не тө гәл ләп чык ты лар.

18 Шун нан алар Хи зә кыйя пат ша яны на ки леп:
– Без Раб бы йор тын, шу лай ук кор бан ян ды ру мәз бә хен һәм аның бар ча са-

выт ла рын, из ге ик мәк куя тор ган өс тәл не һәм аның бар ча са выт ла рын нә җес тән 
арын дыр дык; 19 туг ры лык сыз Әхәз пат ша үзе ида рә ит кән чор да ки рәк сез гә чы-
гар ган бө тен са выт лар ны пакь ләп әзер ләп куй дык; хә зер алар Раб бы ның мәз бә хе 
янын да то ра лар, – ди де ләр.

20 Икен че көн не ир түк Хи зә кыйя пат ша шә һәр баш лык ла рын җы еп ал ды да 
алар бе лән бер гә Раб бы йор ты на юнәл де. 21 Алар пат ша лык ның, Яһү дә хал кы ның 
гө наһ ла рын йо лу өчен, шу лай ук Из ге йорт өчен кор бан лык мал итеп җи де үгез, 
җи де са рык тә кә се, җи де са рык бә рә не һәм җи де кә җә тә кә се алып кил де ләр; Хи-
зә кыйя пат ша Һа рун нә се лен нән бул ган ру ха ни лар га Раб бы мәз бә хен дә ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны ки те рер гә куш ты. 22 Ру ха ни лар, үгез ләр не ча лып, ка нын мәз бәх 
өс те нә сип те ләр; ан на ры, са рык тә кә лә рен ча лып, алар ның да ка нын мәз бәх өс-
те нә сип те ләр; ахыр дан, бә рән нәр не ча лып, шу лай ук кан на рын мәз бәх өс те нә 
сип те ләр. 23 Шун нан соң пат ша һәм җы ел ган ха лык кар шы на сгө наһ йо лу кор ба-
ны итеп ки те ре лә се кә җә тә кә лә рен алып ки леп, те ге ләр әле ге мал лар ның өс те нә 
кул ла рын куй ды лар. 24 Ру ха ни лар мал лар ны чал ды лар да, бө тен Ис ра ил хал кы ның 
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гө наһларын юу өчен, мәз бәх өс те нә кан сип те ләр, чөн ки пат ша бө тен Ис ра ил хал-
кы өчен ту ла ем ян ды ру кор ба ны һәм гө наһ йо лу кор ба ны ки те рер гә бо ер ган бу ла.

25 Да выт пат ша һәм аның га ип тән хә бәр би рү че се Гәд, шу лай ук На тан пәй гам бәр 
куш кан ча, Хи зә кыйя пат ша тә лин кә ләр дә, ар фа да вә гөс лә дә уй нау чы ле ви ләр нең 
һәм мә се нә Раб бы йор тын да гы урын на рын күр сә теп чык ты; бу – Үзе нең пәй гам-
бәр лә ре аша Раб бы ур наш тыр ган тәр тип иде. 26 Ле ви ләр Да выт ның уен ко рал ла рын, 
ру ха ни лар исә, быр гы ла рын алып ке реп, үз урын на ры на бас ты лар. 27 Хи зә кыйя мәз-
бәх тә ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рер гә бо ер ды. Шу шы йо ла ны үтәр гә ке реш кәч, 
быр гы лар га вә Ис ра ил пат ша сы Да выт ның уен ко рал ла ры на ку шы лып Раб бы хөр-
мә те нә җыр баш лан ды. 28 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рү тә мам лан ган чы, җы ел ган 
бар ха лык сәҗ дә кы ла, җыр чы лар – җыр лый, быр гы чы лар быр гы кыч кыр та бир де.

29 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рү тә мам лан гач, пат ша һәм аның янын да гы бар 
ха лык, те зе нә тө шеп, Раб бы ал дын да баш иде. 30 Хи зә кыйя пат ша вә тү рә ләр ле-
ви ләр гә, Да выт пат ша һәм га ип тән хә бәр би рү че Асаф яз ган юл лар ны җыр лап, 
Раб бы ны дан лар га куш ты лар; те ге ләр шатланып-сөенеп Раб бы га дан җыр ла ды лар 
һәм Аның кар шын да сәҗ дә кы лып баш ла рын иде ләр.

31 – Сез шу шы лай итеп үзе гез не Раб бы га ба гыш ла ды гыз, – ди де Хи зә кыйя, – ин де, 
би ре ки леп, Раб бы йор ты на кор бан на ры гыз ны вә рәх мәт бү ләк лә ре гез не ки те ре гез.

Җы ел ган бар ха лык кор бан ма лы, рәх мәт бү ләк лә ре, те лә ге бул ган нар исә ту ла ем 
ян ды ру кор ба ны да ки тер де.

32 Ха лык ки тер гән кор бан лык мал ның са ны тү бән дә ге чә иде: җит меш баш үгез, 
йөз баш са рык тә кә се, ике йөз баш тә кә бә рән; ту ла ем ян ды ры ла сы әле ге кор бан-
лык лар ба ры сы да Раб бы га ба гыш лан ды. 33 Бо лар дан тыш из ге кор бан ма лы итеп 
ал ты йөз баш эре һәм өч мең баш вак тер лек ки те рел де. 34 Ру ха ни лар аз сан лы иде, 
алар ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен тә га ен лән гән мал ның ба ры сын да ту нап өл ге рә 
ал ма ды лар, шу ңа кү рә баш ка ру ха ни лар пакь лә нү йо ла сын үтә гән дә, эш ләр тә-
мам бул ган чы, ле ви ләр яр дәм итә тор ды; (чөн ки ру ха ни лар бе лән ча гыш тыр ган да 
ле ви ләр пакь лә нү йо ла сын җен тек ләб рәк баш ка ра иде ләр). 35 Ту ла ем ян ды ру кор-
бан лы гын нан тыш та ту лык кор ба ны ның эч мае һәм ту ла ем ян ды ру кор ба ны бе лән 
бер гә ки те ре лә тор ган сшә раб бү лә ге дә шак тый күп иде.

Шул рә веш ле, Раб бы йор тын да гый ба дәт кы лу яңар тыл ды. 36 Ал ла һы ның Үз 
хал кы на кыл ган шу шы эше нә Хи зә кыйя һәм бар ха лык бик шат иде, чөн ки бу бик 
тиз эш лән де.

ХизәкыйянеңКотылубәйрәменүткәрүе

30 1-3 Пакь лә нер гә өл гер гән ру ха ни лар аз бу лу һәм ха лык Ие ру са лим гә җы е-
лып бет мәү сә бәп ле, ха лык сКо ты лу бәй рә мен үз ва кы тын да үт кә рә ал ма-

ды, шу ңа кү рә пат ша, аның тү рә лә ре һәм Иеру са лим хал кы бәй рәм не икен че ай да 
уз ды рыр га ка рар кыл ды. Шун лык тан Хи зә кыйя, бө тен Ис ра ил һәм Яһү дә җи ре нә 
хә бәр юл лап, Эф ра им бе лән Ме наш ше ха лык ла ры на хат язып, алар ны, Ис ра ил нең 
Раб бы Ал ла сы хөр мә те нә уз ды ры ла чак Ко ты лу бәй рә мен бил ге ләп үтү өчен, Ие ру-
са лим дә ге Раб бы йор ты на ча кыр ды. 4 Әле ге ка рар ны пат ша да, ха лык та дө рес дип 
тап ты. 5 Алар бө тен Ис ра ил җи рен дә, Беер-Шеба ка ла сын нан алып Дан ка ла сы на 
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ка дәр, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы хөр мә те нә уз ды ры ла чак Ко ты лу бәй рә мен бил ге-
ләп үтү өчен, ха лык Ие ру са лим гә җы ел сын дип, хә бәр итәр гә хәл кыл ган нар иде, 
чөн ки аны күп тән ин де Ка нун куш кан ча зур дан үт кәр гән нә ре юк иде. 6 Шу лай итеп, 
пат ша һәм аның тү рә лә ре яз ган хат лар ны алып, ат ча бар лар бө тен Ис ра ил вә Яһү дә 
җи ре буй лап та рал ды. Пат ша бо е ры гы бу ен ча алар шу шы сүз ләр не игъ лан ит те:

«Ис ра и ли ләр! Иб ра һим, Ис хак вә Ис ра ил нең Ал ла сы на – Раб бы га – йө зе гез 
бе лән бо ры лы гыз, шул ча гын да Ул да сез гә – Аш шур пат ша ла ры ку лын нан ко ты-
лып кал ган ха лык ка та ба бо ры лыр. 7 Ата-бабаларының Раб бы Ал ла сы на туг ры-
лык сак ла ма ган ата ла ры гыз һәм кар дәш лә ре гез сы ман бул ма гыз; күр гә не гез чә, Ул 
алар ны әнә шу ның өчен һә ла кәт кә ду чар ит те. 8 Ата ла ры гыз сы ман үҗәт бул ма гыз, 
Раб бы га буй сы ну күр сә те гез; Ул мәң ге гә из ге ләш тер гән из ге урын га ки ле гез һәм 
Раб бы Ал ла гыз га хез мәт ите гез, шул ча гын да Ул сез гә бул ган ачу-ярсуын ты еп ка-
лыр. 9 Раб бы га йө зе гез бе лән бо рыл са гыз, кар дәш лә ре гез вә ба ла ла ры гыз, үз лә рен 
әсир итү че ләр күз ал дын да рәхим-шәфкать та бып, шу шы җир ләр гә әй лә неп кай та 
алыр лар, чөн ки Раб бы Ал ла гыз кыз га ну чан вә рә хим ле. Әгәр сез Аңа йө зе гез бе лән 
бо рыл са гыз, Ул да сез дән йө зен чө ер мәс».

10 Ат ча бар лар Зә бу лун чик лә ре нә ка дәр Эф ра им һәм Ме наш ше җир лә рен дә ге 
ка ла лар ны бер се ар тын нан икен че сен әй лә неп чык ты лар; әм ма ха лык алар ны 
мәс хә рә ләп көл де ге нә. 11 Алай да Ашер, Ме наш ше һәм Зә бу лун ыруг ла рын нан 
кай бе рәү ләр, тү бән че лек күр сә теп, Ие ру са лим гә кил де ләр. 12 Раб бы сү зе бу ен ча 
пат ша һәм тү рә ләр бир гән бо е рык үтәл сен өчен, Ал ла һы ның ку лы Яһү дә ке ше лә-
ре нең кү ңел лә рен бер ит те.

13 сТө че кү мәч бәй рә мен уз ды ру өчен, икен че ай да Ие ру са лим гә бай так ха лык 
җы ел ды. Би ре гә кил гән ха лык га җә еп күп сан лы иде. 14 Шун нан ха лык, куз га лып, 
Ие ру са лим дә чит илаһ лар ның мәз бәх лә рен җи ме реп бе тер де, хуш ис ле сумала-
майлар көй рә тү мәз бәх лә рен Кыд рун таш кы ны на ил теп ыр гыт ты.

15 Икен че ай ның ун дүр тен че кө нен дә алар бәй рәм хөр мә те нә кор бан бә рә не 
чал ды лар. Ру ха ни лар һәм ле ви ләр, оят ла ры на көч ки леп, пакь лән де ләр дә Раб бы 
йор тын да ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер де ләр. 16 Ал ла һы ке ше се Му са ка ну нын-
да әй тел гән чә, алар ның һәм мә се үзе нең ти еш ле уры нын да ба сып тор ды. Ле ви ләр 
ку лын нан ка бул итеп алып, ру ха ни лар бә рән нең ка нын мәз бәх өс те нә сип те ләр. 
17 Җы ел ган ха лык ара сын да пакь лән мә гән ке ше ләр күп бу лу сә бәп ле, бәй рәм хөр-
мә те нә Раб бы га ки те рел гән кор бан бә рә нен алар уры ны на ле ви ләр ча лыр га мәҗ бүр 
бул ды. 18-19 Ха лык ның бай та гы (кү бе сен чә Эф ра им, Ме наш ше, Исәс хәр һәм Зә бу-
лун ыру гын нан) пакь лән мә гән бул са да, ка бул ител гән ка гый дә не бо зып, кор бан 
бә рә нен аша ды. Хи зә кыйя: «И иге лек ле Раб бы! Чын йө рәк тән ата-бабаларының 
Ал ла сы, Раб бы Ал ла ның йөз ну рын эз лә гән һәр кем не Син, гәр чә алар Из ге йорт 
ка ну ны бу ен ча ти е шен чә чис та ры нып кил мә сә дә, ки че рә күр!» – дип, алар өчен 
до га кыл ды; 20 Раб бы Хи зә кыйя нең до га сын ка бул ит те – ха лык ны ки чер де.

21 Ие ру са лим гә җы ел ган ис ра и ли ләр шатланып-сөенеп җи де көн дә ва мын да 
Тө че кү мәч бәй рә мен уз дыр ды; ле ви ләр һәм ру ха ни лар, Раб бы га дан җыр лау өчен, 
көч ле та выш лы уен ко рал ла рын да уй нап, көннең-көнендә Аңа мак тау яу дыр ды. 
22 Раб бы га хез мәт тә уңганлык-осталык күр сәт кән бар лык ле ви ләр гә Хи зә кыйя 
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йөрәк кә ятыш лы сүз ләр әйт те. Ха лык җи де көн дә ва мын да бәй рәм ри зы гы аша ды, 
та ту лык кор бан на ры ки те реп, ата-бабаларының Раб бы Ал ла сы на шөк ра на кыл ды.

23 Җы ел ган ха лык бәй рәм не та гын җи де көн гә су зар га хәл кыл ды һәм әле ге җи де 
көн не дә кү ңел ачып уз дыр ды. 24 Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя ха лык өчен мең баш 
үгез һәм җи де мең баш вак тер лек, шу лай ук тү рә ләр дә мең баш үгез һәм ун мең 
баш вак тер лек бир де. Ру ха ни лар ның кү бе се ин де пакь лә неп өл гер гән иде. 25 Яһү дә 
хал кы, ру ха ни лар һәм ле ви ләр, Ис ра ил җи рен нән җы е лып кил гән бар га вам, шу-
лай ук Ис ра ил дән кил гән һәм Яһү дә дә яшәү че чит ка вем ке ше лә ре дә рә хәт лә неп 
кү ңел ач ты. 26 Шу лай итеп, Ие ру са лим дә бик зур шат лык хө кем сөр де; Иеру са лим 
ка ла сын да мо ның ише ва кый га ның Ис ра ил пат ша сы Да выт уг лы Сө ләй ман за-
ма нын нан бир ле кү рел гә не юк иде. 27 Со ңын нан ру ха ни лар һәм ле ви ләр, ая гү рә 
ба сып, ха лык ка хәер-фатихаларын күн дер де ләр; алар ның до га сы, юга ры га ашып, 
Ал ла һы яшә гән из ге күк ләр гә, Аның ко ла гы на ба рып иреш те.

Аллаһыйортынакитерелгәнбүләкләр

31 1 Бәй рәм тә мам лан ган нан соң, бө тен ис ра и ли ләр, Яһү дә ка ла ла ры буй лап 
та ра лы шып, чит илаһ лар ның из ге ба га на ла рын ват ты лар, али һә Аши рә хөр-

мә те нә ку ел ган ба га на лар ны ча бып таш ла ды лар, шу лай ук бө тен Яһү дә, Бень я мин, 
Эф ра им һәм Ме наш ше җир лә рен дә кал ку лык лар да гы гый ба дәт кы лу һәм кор бан 
ки те рү урын на рын җи ме реп таш ла ды лар. Ан на ры ис ра и ли ләр үз би лә мә лә ре нә, 
үз ка ла ла ры на та ра лыш ты.

2 Хи зә кыйя, кем нең нин ди хез мәт баш ка ру ы на ка рап, ва зи фа ла ры бу ен ча ру ха ни 
һәм ле ви ләр не төр кем нәр гә бүл де. Алар ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор ба ны ки те-
рер гә, хез мәт ләр күр сә тер гә һәм Раб бы йор ты ның кап ка тө бен дә Раб бы га рәх мәт 
вә мак тау яу ды рыр га ти еш ләр иде. 3 Пат ша, Раб бы ка ну ны куш кан ча, ир тән ге һәм 
кич ке ту ла ем ян ды ру кор ба ны ның, шу лай ук шим бә көн нәр дә, Яңа ай бәй рәм-
нә рен дә – бар лык бәй рәм нәр дә ки те ре лә тор ган ту ла ем ян ды ру кор ба ны ның үзе 
кер тер гә ти еш ле өле шен тә га ен лә де. 4 Иеру са лим әһ ле нә ул: «Раб бы ка нун на рын 
җи ре нә җит ке реп тө гәл үти ал сын нар өчен, ру ха ни лар га һәм ле ви ләр гә үзе гез дән 
өлеш чы га ры гыз», – дип әмер бир де. 5 Әле ге әмер игъ лан ите лү гә, ис ра и ли ләр яңа 
өл гер гән аш лык тан, шә раб тан, зәй түн ма ен нан, бал дан, басу-кырларда өл гер гән 
баш ка төр уңыш тан алар га күп итеп бү леп бир де ләр, шу лай ук үз мөл кә те нең дә 
ун нан бер өле шен ки тер де ләр. 6 Яһү дә ка ла ла рын да яшәү че ис ра и ли ләр бе лән яһү-
ди ләр дә эре һәм вак тер лек нең, шу лай ук үз лә ре нең Раб бы Ал ла сы на ба гыш ла ган 
из ге әй бер ләр нең ун нан бер өле шен ки те реп өй де ләр. 7 Әле ге өем нәр не өчен че 
ай да өя баш лап, җи ден че ай да тө гәл лә де ләр. 8 Хи зә кыйя бе лән тү рә ләр, ки леп, бу 
өем нәр не күр гән нән соң, Раб бы га шөк ра на кыл ды лар, Аның хал кы на, ягъ ни ис-
ра и ли ләр гә хәер-фатихаларын күн дер де ләр.

9 Хи зә кыйя ру ха ни лар дан һәм ле ви ләр дән шу шы өем нәр ту рын да со ра гач, 10 Са-
дыйк нә се лен нән бул ган баш ру ха ни Аза рия, аңа җа вап итеп:

– Раб бы йор ты на бү ләк ләр ки те рә баш ла ган нан бир ле, без туй ган чы ри зык ла на-
быз, кү бе се әле ар тып та ка ла. Раб бы Үз хал кын мө ба рәк кыл ды, шу ңа кү рә ар тып 
кал га ны да әнә күп ме, – ди де.
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11 Шул сә бәп ле Хи зә кыйя Раб бы йор тын да сак лау урын на ры әзер ләр гә бо ер ды, 
һәм бу бо е рык үтәл де. 12 Ки те рел гән бү ләк ләр, уңыш ның ун нан бер өле ше һәм из ге 
әй бер ләр нең һәм мә се шул сак лау урын на ры на та шып бе те рел де, һәм бу эш на мус 
бе лән баш ка рыл ды. Әле ге әй бер ләр өчен җа вап лы лык ле ви ләр дән Ке на нья гә йөк-
лән де, Шим гый исем ле ир ту га ны яр дәм че се бул ды. 13 Хи зә кыйя пат ша ның һәм 
Ал ла һы йор ты өчен җа вап лы бул ган Аза рия бо е ры гы бу ен ча, Ке на нья бе лән аның 
ир ту га ны Шим гый кул ас тын да на зыйр ва зи фа сын баш ка ру өчен, Ехи ел, Аза зья, 
На хат, Аса һел, Яри мут, Йо за бад, Эли ел, Ис мә хья, Ма хат вә Бе на яһ бил ге лән де.

14 Көн чы гыш та раф та гы кап ка сак чы сы, ле ви ләр дән Им на уг лы Ко ре, Ал ла һы га 
их ты я ри ки те рел гән бү ләк ләр өчен җа вап лы бу лып, Раб бы га ки те рел гән әй бер ләр не 
һәм из ге бү ләк ләр не ру ха ни лар га өлә шә иде. 15 Аның кул ас тын да эш ләү че Га дән, 
Минь я мин, Ешуа, Шә мә гыйя, Ама рия һәм Шә канья ки те рел гән мал-мөлкәтне 
ру ха ни лар шә һәр лә рен дә яшәү че кар дәш лә ре нә, ру ха ни лар төр кем нә ре нә, олы-
сын-кечесен аер мый ча, га дел итеп та ра та лар; 16 мон нан тыш, исем нә ре нә сел на-
мә дә әй тел гән, яше өч тән уз ган ир зат лар га – Раб бы йор тын да төр кем нә ре бу ен ча 
көн дә лек хез мәт не баш ка ру чы лар ның һәм мә се нә, 17 шу лай ук ка би лә лә ре бу ен ча 
нә сел шә җә рә се нә тер кәл гән ру ха ни лар га, кем нең кай сы бү лек тә нин ди ва зи фа 
баш ка ру ы на ка рап, яше егер ме дән уз ган ле ви ләр гә өлеш чы га ра лар иде. 18 Үз лә ре-
нең из ге хез мәт лә рен туг ры итеп баш кар ган га кү рә, әле ге исем лек кә алар ның кеч-
ке нә ба ла ла ры, ха тын на ры вә угыл-кызлары – бө те не се дә кер тел гән иде. 19 Һа рун 
нә се ле нә ка ра ган ка ла лар чи тен дә көн кү рү че ру ха ни ир-егетләргә һәм исем нә ре 
нә сел на мә гә тер кәл гән ле ви ләр гә үз өлеш лә рен та ра ту өчен, шул ка ла лар да мах сус 
ке ше ләр бил ге лән де.

20 Әле ге эш не Хи зә кыйя бө тен Яһү дә җи рен дә эш лә де; үзе нең Раб бы Ал ла сы 
кар шын да ул иге лек ле, га дел, ту ры га мәл ләр кыл ды. 21 Ал ла һы йор тын да гы хез-
мәт кә, Ал ла һы ка ну ны ның һәм бо е рык ла ры ның үтә ле ше нә ка гыл ган һәр бер эш не 
Хи зә кыйя үз Ал ла сы ның йөз ну рын эз ләп, бө тен йө рә ген би реп баш кар ды, шу ңа 
кү рә һа ман уңыш ка ире шә тор ган бул ды.

СанхерибнеңИерусалимгәянавыһәмуңышсызлыккаирешүе

32 1 Хи зә кыйя туг ры лык бе лән баш кар ган әнә шун дый эш ләр дән соң, Аш-
шур пат ша сы Сан хе риб Яһү дә җи ре нә аяк бас ты һәм, ан да гы ны гы тыл ган 

ка ла лар ны үз ку лы на тө шер мәк че бу лып, алар ны ка мап ал ды. 2 Сан хе риб нең Ие-
ру са лим гә кар шы су гыш баш лар га җы ен га нын кү реп, Хи зә кыйя 3 үзе нең тү рә лә ре 
вә ба һа дир ла ры бе лән ки ңәш ләш кән нән соң, шә һәр чи тен дә ге су чы га нак ла рын 
кү меп ку яр га хәл кыл ды; һәм те ге ләр аңа бу эш тә яр дәм ит те ләр. 4 Бик күп ха лык 
җы е лып ки леп бар бул ган чиш мә ләр не һәм ил буй лап ак кан ел га ны бу ып куй ды лар. 
«Ни өчен әле Аш шур пат ша ла ры, мон да ки леп, мул су га ти е нер гә ти еш», – ди де 
алар. 5 Хи зә кыйя, зур ты рыш лык күр сә теп, җи ме рел гән ди вар ны тор гыз ды, аның 
өс те нә ма на ра лар кү тәр де, тыш кы як тан та гын бер кат ди вар тө зе де, Да выт шә һә-
рен дә ге Мил ло ны гыт ма сын тө зек лән дер де, күп итеп ко рал һәм кал кан әзер лә де.

6 Ан на ры, ха лык бе лән җи тәк че лек итәр өчен, гас кәр баш ла ры бил ге лә де һәм 
алар ны сшә һәр кап ка сы янын да гы мәй дан га җы еп алып:
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7 – Нык һәм ба тыр бу лы гыз, Аш шур пат ша сын нан һәм аның бе лән кил гән чи-
рү дән ку рык ма гыз, ко ты гыз алын ма сын алар дан, чөн ки аны кы на ка ра ган да без нең 
як та гы көч зур рак. 8 Аның ягын да бә дә ни көч бул са, без гә Раб бы Ал ла быз яр дәм 
итә чәк, без нең як та Ул кө рә шә чәк, – дип, алар ны рух лан дыр ды.

Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя сүз лә рен нән ха лык дәртләнеп-гайрәтләнеп кит те.
9 Үзе нең бө тен гас кә ре бе лән Ла хиш шә һә рен ка ма лыш та тот кан Аш шур пат ша сы 

Сан хе риб шу шы ва кый га лар дан соң үзе нең хез мәт че лә рен Ие ру са лим гә юл ла ды, 
һәм аның хез мәт че лә ре Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя бе лән Ие ру са лим дә яшәү че бө-
тен яһү ди ләр гә шу шы сүз ләр не җит кер де:

10 – Аш шур пат ша сы Сан хе риб бо лай ди: ка мал ган Ие ру са лим дә сез нәр сә гә 
өмет лә неп уты ра сыз? 11 «Раб бы Ал ла быз без не Аш шур пат ша сы ку лын нан кот ка-
рыр», – дип, Хи зә кыйя сез не са таш ты ра гы на; ач лык тан, су сыз лык тан һә ла кәт кә 
ду чар итә ул сез не. 12 Кал ку лык лар да Аңа гый ба дәт кы лу урын на рын һәм Аның 
мәз бәх лә рен әнә шул Хи зә кыйя юк ит те тү гел ме?! Яһү дә бе лән Иеру са лим хал-
кы на ул: «Ба ры тик бер мәз бәх кар шын да гы на сәҗ дә кы лып, шун да гы на кор бан 
ки те ре гез», – дип әйт те тү гел ме?! 13 Баш ка мәм лә кәт ләр дә яшәү че бар ча ха лык лар 
бе лән ми нем һәм ата-бабаларымның нәр сә ләр кыл га нын әл лә бел ми сез ме?! Шул 
ха лык лар ның илаһ ла рын нан бе рәр се ми нем кул дан үз җи рен кот ка рып кал ды мы?! 
14 Ми нем ата-бабаларым кы рып бе тер гән бар ча ха лык лар ның кай сы ила һы ми нем 
кул дан үз җи рен кот ка рып ка ла ал ды?! Шу лай бул гач, ни чек итеп сез нең Ал ла гыз 
ми нем кул дан сез не кот ка рыр икән?! 15 Ин де хә зер Хи зә кыйя сез не са таш ты рып 
юл дан яз дыр ма сын, ышан ма гыз аңа. Һич бер ха лык ның яи сә пат ша лык ның ила һы 
үзе нең хал кын мин нән һәм ата-бабаларымның ку лын нан кот ка рып ка ла ал ма ган-
ны, сез нең Ал ла гыз да ми нем кул дан сез не бер ни чек тә кот ка ра ал ма я чак.

16 Сан хе риб нең хез мәт че лә ре Раб бы Ал ла га һәм Аның ко лы Хи зә кыйя гә кар шы 
әле бай так сүз ләр сөй лә де ләр. 17 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сын мәс хә рә ләп Сан хе риб 
әле хат лар да яз ды, Аңа кар шы «баш ка мәм лә кәт ха лык ла ры ның илаһ ла ры үз хал-
кын ми нем кул дан кот ка ра ал ма ган ке бек, Хи зә кыйя нең Ал ла сы да Үз хал кын ми-
нем кул дан кот ка ра ал ма я чак» дип сөй лән де. 18 Аш шур пат ша сы ның хез мәт че лә ре 
ка ла ди ва рын да ба сып тор ган Иеру са лим хал кы на сяһүд те лен дә һа ман кыч кы ра 
бир де ләр. Шул рә веш ле алар, Иеру са лим хал кын кур ку га тө ше реп, ка ла ны ба сып 
алыр га ни ят лә нә иде ләр. 19 Иеру са лим Ал ла сы ту рын да алар баш ка мәм лә кәт ха-
лык ла ры ның илаһ ла ры – адәм ку лы бе лән ясал ган пот-сыннары ту рын да сөй лә-
гән дәй сөй ләш те ләр.

20 Шун нан Хи зә кыйя пат ша һәм Амотс уг лы пәй гам бәр Иша гыйя күк ләр гә 
юл лап до га кыл ды лар; 21 һәм Раб бы Үзе нең сфә реш тә сен җи бә реп, әле ге фә реш тә 
Аш шур пат ша сы ның гас кә рен дә ге бө тен ба тыр су гыш чы лар ны, гас кәр баш лы гын 
һәм тү рә ләр не кы рып бе тер де. Аш шур пат ша сы, тә мам хур бу лып, үз җи ре нә әй-
лә неп кайт ты. Бер көн, үз ила һы ның йор ты на кер гәч, угыл ла рын нан бер ни чә се 
аны кы лыч бе лән ча бып үтер де. 22 Шул рә веш ле, Раб бы Хи зә кыйя гә һәм Иеру са-
лим хал кы на Аш шур пат ша сы Санхерибтән, шу лай ук баш ка дош ман на рын нан 
ко ты лу алып кил де; Ул алар ны һәр та раф тан сак лый тор ган бул ды. 23 Бик күп ләр 
Раб бы га кор бан нар һәм Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя гә бү ләк кә Иеру са лим ка ла сына 
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зат лы әй бер ләр алып кил де ләр. Шу шы хәл ләр дән соң бар ха лык лар ара сын да 
аның да ны үсә ге нә бар ды.

Хизәкыйянеңзуруңышларгаирешүе.Хизәкыйянеңүлеме
24 Хи зә кыйя нең, бик ка ты авы рып, үлем тү шә ген дә ят кан ча гы иде. Ул Раб бы га 

до га кыл ды, һәм Раб бы аны ишет те – те ре лү е нә иша рә итү че бер бил ге күр сәт те. 
25 Әм ма аның йө рә ге тә кәб бер лә неп кит те, һәм ул үзе нә ка ра та кы лын ган иге лек-
кә рәх мә тен бел дер мә де. Шу ның өчен аның үзе нә һәм Яһү дә бе лән Ие ру са лим гә 
Раб бы ның ка һә ре төш те. 26 Шун нан Хи зә кыйя, йө рә ген дә ге тә кәб бер лек не ба сып, 
Иеру са лим хал кы бе лән бер гә тү бән че лек күр сә тә ал ды; шул сә бәп ле, Хи зә кыйя 
пат ша лык ит кән чор да, алар га Раб бы ның ка һә ре төш мә де.

27 Хи зә кыйя өле ше нә бай лык та, дан да мул дан би рел де; үзен дә ге кө меш не, ал-
тын ны, асыл таш лар ны, хуш ис ле сумала-майларны, кал кан нар ны, бар лык зат лы 
әй бер ләр не сак лар өчен ул хә зи нә сак ла гыч ла ры эш ләт те, 28 җир ту дыр ган уңыш ны, 
шә раб вә май лар ны сак лар өчен ке ләт ләр, эреле-ваклы мал лар өчен аран нар, кө тү ләр 
өчен утар лар тө зет те. 29 Хи зә кыйя үзе нә ка ла лар да сал дыр ды. Аның көтү-көтү вак 
һәм эре тер ле ге шак тый күп иде, чөн ки Ал ла һы аңа мал-мөлкәтне күп ләп бир де.

30 Ги хон су ла рын баш лан ган җи рен дә бу ып ку еп, Да выт шә һә ре нең көн ба тыш 
ягы на агып тө шә тор ган итеп эш лә тү че дә шул ук Хи зә кыйя бул ды. Нин ди эш кә 
то тын са да, ул шун да уңыш ка иреш те. 31 Бер ва кыт, ил дә пәй да бул ган мог җи за-
лы бер га лә мәт ха кын да бе ле шер өчен сБа бил тү рә лә ре җи бәр гән ил че ләр кил гәч 
ке нә, Хи зә кый я не сы нар һәм аның кү ңел төп ке лен дә ни ләр ят ка нын бе лер өчен, 
Ал ла һы аны ял гы зын кал дыр ды.

32 Хи зә кыйя нең туг ры лы гы һәм ул пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар 
ха кын да Яһү дә вә Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да, Амотс уг лы пәй гам бәр 
Иша гый я гә иң гән кү ре неш ләр ту рын да гы яз ма да бә ян ител гән. 33 Хи зә кыйя, дөнья 
ку еп, Да выт угыл ла ры җир лән гән төр бә ләр дән юга ры рак бер урын да дә фен кы-
лын ды; бө тен яһү ди ләр вә Иеру са лим хал кы аны хөр мәт ләп озат ты. Аның уры ны на 
пат ша бу лып уг лы Ме наш ше кил де.

ЯһүдәпатшасыМенашше

33 1 Тә хет кә утыр ган да, Ме наш ше га ун и ке яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ил ле 
биш ел дә ва мын да ида рә ит те. 2 Ме наш ше, ис ра и ли ләр нең күз ал дын нан 

Раб бы сө реп җи бәр гән ха лык лар ның әшә ке га дәт лә ре нә ия реп, Раб бы кү зе нә ятыш-
сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды. 3 Ата сы Хи зә кыйя җи мерт тер гән кал ку урын нар ны 
ка бат тө зет те, Ба гал га ба гыш лап мәз бәх ләр куй дыр ды, али һә Аши рә хөр мә те нә ба-
га на лар ясат ты, бө тен күк җи сем нә ре нә сәҗ дә кы лып, алар га та бы на тор ган бул ды. 
4 Ул хәт та Раб бы йор тын да да мәз бәх ләр* тө зет те, гәр чә Раб бы әле ге йорт ту рын да: 
«Ми нем исе мем Ие ру са лим дә мәң ге сак ла ныр», – дип әй т сә дә. 5 Ме наш ше шу лай 
ук Раб бы йор ты ның һәр ике ише гал дын да бө тен күк җи сем нә ре нә ба гыш лап мәз-
бәх ләр сал дыр ды, 6 Бен-Һинном үзә нен дә үзе нең угыл ла рын ут аша уз ды рып кор бан 

* 33:4 ...мәзбәхләр...– Чит илаһ лар га ку ел ган мәз бәх ләр ту рын да сүз ба ра. 
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ит те, ба гу чы лык, кү рә зә че лек, си хер че лек бе лән шө гыль лән де, әр вах ча кы ру чы лар 
һәм тыл сым чы лар га мө рә җә гать ит те; Раб бы ның ачу ын чы га рып, Аның кү зе нә 
ятыш сыз кү рен гән бай так явыз лык лар кыл ды. 7 Ме наш ше үзе яса ган бер илаһ ның 
сы нын Ал ла һы йор ты на кер теп ур наш тыр ды. Лә кин әле ге йорт ха кын да Да выт ка 
һәм аның уг лы Сө ләй ман га Ал ла һы бо лай дип әй т кән иде: «Шу шы йорт та һәм 
бар ча Ис ра ил ыруг ла ры ара сын нан Үзем сай лап ал ган Ие ру са лим дә Ми нем исе мем 
мәң ге гә сак ла ныр. 8 Әгәр Ис ра ил хал кы Му са аша Мин куш кан бө тен Ка нун ны, 
ка гый дә вә ка рар ла рым ны үтәр гә ты рыш са, ата-бабаларына Мин бир гән җир дән 
алар га ки тәр гә юл куй мам». 9 Әм ма Ме наш ше Яһү дә не һәм Иеру са лим хал кын шул 
дә рә җә дә юл дан яз дыр ды ки, кыл ган га мәл лә ре бе лән алар ис ра и ли ләр нең күз ал-
дын нан Раб бы юк ит кән ха лык лар дан да уз ды рып җи бәр де ләр.

10 Раб бы Ме наш ше ны дә, аның хал кын да ки сә теп ка ра ды, әм ма Аның сү зе нә 
ко лак са лу чы бул ма ды. 11 Шун нан Раб бы Ме наш ше өс те нә Аш шур пат ша сы ның 
гас кәр баш ла рын җи бә реп, те ге ләр аны әсир ит те ләр һәм ыр гак лар бе лән эләк тер-
де ләр дә, бо гау са лып, Ба бил гә озат ты лар. 12 Бә ла гә та ры гач, Ме наш ше үзе нең Раб-
бы Ал ла сы на ял ва рыр га ке реш те, ата-бабаларының Ал ла сы кар шын да тү бән че лек 
бе лән тәү бә ит те. 13 Ул Аңа до га ла рын юл ла ды, һәм Раб бы, аны ише теп, го зер лә рен 
ка бул кыл ды – Ме наш ше ны ка бат Ие ру са лим гә кай тар тып тә хе те нә утырт ты. Әнә 
шу лай итеп Ме наш ше Раб бы ның Ал ла һы бу лу ы на инан ды.

14 Шу шы хәл ләр дән соң Ме наш ше Да выт шә һә ре нең тыш кы ди ва рын тө зет те. 
Әле ге ди вар Ги хон чиш мә сен нән көн ба тыш та бу лып, Ба лык кап ка сы на ка дәр 
су зыл ган һәм Офел кал ку лы гын ура тып ал ган иде. Ме наш ше аны бик би ек итеп 
кү тәр де. Ан на ры ул Яһү дә нең бар лык ны гы тыл ган ка ла ла рын да гас кәр баш лык-
ла ры бил ге ләп куй ды.

15 Шу лай ук ул, Раб бы йор тын да гы чит илаһ лар ны һәм үзе куй дыр ган пот ны алып 
таш лап, Раб бы йор ты ур наш кан тау да һәм Ие ру са лим дә тө зе гән бө тен мәз бәх ләр-
не җи ме реп, шә һәр чи те нә чы га рып ыр гыт ты. 16 Ан на ры ул Раб бы мәз бә хен ка бат 
тө зет те һәм шун да та ту лык кор ба ны вә рәх мәт бү лә ге ки тер де, Ис ра ил нең Раб бы 
Ал ла сы на хез мәт ите гез дип, Яһү дә хал кы на әмер бир де. 17 Әм ма ха лык, үзе нең 
Раб бы Ал ла сы на ба гыш ла са да, кор бан ны әле һа ман кал ку лык лар да ки те рә бир де.

18 Ме наш ше пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, аның үз Ал ла сы на юл-
ла ган до га сы, га ип тән хә бәр би рү че ләр Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы исе мен нән аңа 
сөй лә гән сүз ләр – һәм мә се Ис ра ил пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән. 
19 Ме наш ше ның до га сы һәм Ал ла һы ның аңа бир гән җа ва бы, тү бән че лек күр сә теп 
тәү бә ит кән че гә ка дәр Ме наш ше ның кыл ган гө наһ ла ры, аның туг ры лык сак ла ма вы 
ту рын да, кал ку лык лар тө зет кән, али һә Аши рә хөр мә те нә ба га на лар, пот-сыннар 
куй дыр ган урын нар ту рын да Хо зай яз ма ла рын да бә ян ител гән. 20 Ме наш ше, дөнья 
ку еп, үз са ра ен да дә фен кы лын ды. Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Амон кил де.

ЯһүдәпатшасыАмон
21 Тә хет кә утыр ган да, Амон га егер ме ике яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ике ел 

дә ва мын да ида рә ит те. 22 Ата сы Ме наш ше ны ка бат лап, Амон Раб бы кү зе нә ятыш-
сыз кү рен гән га мәл ләр эш лә де; ата сы Ме наш ше ясат кан пот-сыннарга кор бан нар 
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китер де, алар га та бын ды. 23 Ул, ата сы Ме наш ше дан аер ма лы бу ла рак, Раб бы ал-
дын да тү бән че лек бе лән тәү бә ит мә де, ки ре сен чә, гө наһ лы эш лә рен арттырганнан-
арттыра гы на бар ды.

24 Бер көн Амон хез мәт че лә ре, аңа кар шы фет нә оеш ты рып, аны үз өен дә үте реп 
чык ты лар. 25 Лә кин ил хал кы, Амон пат ша га кар шы фет нә оеш тыр ган бән дә ләр нең 
һәм мә сен кы рып бе те реп, Амон уры ны на пат ша итеп аның уг лы Йо ши я не куй ды.

ЯһүдәпатшасыЙошиянеңилнепот-сыннарданарындыруы

34 1 Тә хет кә утыр ган да, Йо ши я гә си гез яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул утыз бер ел 
дә ва мын да ида рә ит те. 2 Йо шия, Раб бы кү зе нә ятыш лы кү рен гән га мәл ләр 

кы лып, уңга-сулга тай пыл мый ча ба ба сы Да выт юлын нан йөр де.
3 Пат ша лык итү е нең си ге зен че елын да ул, әле үс мер егет ча гын да ук, ерак ба ба-

сы Да выт та бын ган Ал ла һы ның йөз ну рын эз ли баш ла ды; ә ун и кен че елын да исә 
Яһү дә һәм Иеру са лим җи рен кал ку лык лар дан, али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел ган 
ба га на лар дан, пот лар дан һәм ко еп эш лән гән сын нар дан арын ды рыр га то тын ды. 
4 Ха лык аның күз ал дын да Ба гал мәз бәх лә рен җи мер де һәм шу лар янын да гы хуш 
ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бәх лә рен дә сүт те; али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел-
ган ба га на лар ны, пот лар ны, ко еп эш лән гән сын нар ны ват ка лап, көл-тузанга әй-
лән де реп, әле ге илаһ лар га кор бан ки те рү че ләр нең ка бер лә ре өс те нә сип те. 5 Шул 
мәз бәх ләр дә Йо шия ка һин нәр нең сө як лә рен дә ян дыр ды; шул рә веш ле, Яһү дә вә 
Иеру са лим җир лә рен нә җес тән арын дыр ды. 6 Ул шу лай ук Нәп та ли тө бә ге нә ка дәр 
су зыл ган Ме наш ше, Эф ра им, Ши мун ыруг ла ры ка ла ла рын да һәм алар ның әйләнә-
тирәсендә бу шап кал ган җир ләр дә 7 мәз бәх ләр не, али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел ган 
ба га на лар ны юк ит те, пот лар ны көл-тузанга әй лән дер де, Ис ра ил җи рен дә ге хуш 
ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бәх лә рен кы рып бе тер де; ан на ры Ие ру са лим гә 
әй лә неп кайт ты.

Канункитабытабылу
8 Пат ша лык итү е нең ун си ге зен че елын да Йо шия, ил не һәм Из ге йорт ны нә җес-

тән арын дыр ган нан соң, Аса лья уг лы Ша пан ны, шә һәр баш лы гы Ма га се я не һәм 
Йо ә хәз уг лы елъ яз ма чы Йо ах ны ча кыр тып, алар ны үз Раб бы Ал ла сы ның йор тын 
тө зек лән де рер гә җи бәр де. 9 Алар, баш ру ха ни Хил кыйя яны на ки леп, Ал ла һы йор-
ты на ки те рел гән кө меш не аңа тап шыр ды лар. Әле ге кө меш не бу са га тө бен дә сак та 
то ру чы ле ви ләр Ме наш ше һәм Эф ра им ыру гын нан, баш ка ис ра и ли ләр дән, Яһү дә 
һәм Бень я мин ыру гын нан, Ие ру са лим дә яшәү че ләр дән җый ган нар иде. 10 Шу шы 
кө меш Раб бы йор тын да тө зү эш лә ре бе лән җи тәк че лек итү че ләр ку лы на тап шы-
рыл ды. Алар исә аны Раб бы йор тын төзәтү-яңарту бе лән шө гыль лә нү че эш че ләр гә 
тү лә де, 11 Яһү дә нең әү вәл ге пат ша ла ры кай гыр тып тор ма ган га кү рә, тә мам җи ме рел-
гән би на ны тө зек лән де рер гә эш кәр тел гән таш һәм өрлек-бәпкәлек агач са тып алыр 
өчен, бал та ос та ла ры на һәм тө зү че ләр гә бү леп бир де. 12 Тө зе леш тә кат на шу чы лар 
на мус бе лән эш лә де; алар га күз-колак бу лыр өчен, ле ви ләр дән Ме ра ри угыл ла ры 
Яхат бе лән Уба дия һәм Ко һат угыл ла ры Зә кә рия бе лән Ме шул лам бил ге лән де. Уен 
ко рал ла рын да уй ный бе лү че бар лык ле ви ләр 13 йөк та шу чы лар ның һәм һәр төр ле 
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ва зи фа баш ка ру чы лар ның эшен кү зәт те; ле ви ләр нең кай бер лә ре кә тип, на зыйр, 
кап ка сак чы ла ры иде.

14 Раб бы йор тын да җый нал ган кө меш не алып чык кан ва кыт та, ру ха ни Хил кыйя 
Раб бы ның Му са ар кы лы бир гән Ка нун ки та бы на тап бул ды. 15 Хил кыйя:

– Раб бы йор тын да мин Ка нун ки та бы на тап бул дым, – дип, та был дык ки тап ны 
кә тип Ша пан га суз ды.

16 Ша пан исә, ки тап ны пат ша га алып ба рып:
– Си нең хез мәт че лә рең үз лә ре нә йөк лән гән һәр эш не баш ка ра лар; 17 Раб бы йор-

тын да бул ган кө меш не алар тө зек лән де рү эш лә ре бе лән җи тәк че лек итү че ләр гә 
тап шыр ды лар, – дип хи сап бир де.

18 Ан на ры кә тип Ша пан:
– Ру ха ни Хил кыйя ми ңа бер ки тап бир де, – дип, аны пат ша га укып күр сәт те.
19 Ка нун сүз лә рен ише тү гә пат ша, өс тен дә ге ки ем нә рен ер тып, 20 Хил кый я гә, 

Ша пан уг лы Ахи кам га, Ми хә* уг лы Аб дун га*, кә тип Ша пан га һәм пат ша хез мәт-
че се Аса я гә:

21 – Ба ры гыз, ми нем хак ка, Ис ра ил бе лән Яһү дә дә кал ган ха лык ха кы на әле ге 
та был дык ки тап та языл ган сүз ләр ту рын да Раб бы дан со рап бе ле ше гез; Раб бы ның 
без гә ка бын ган ачуы зур дыр, чөн ки ата-бабаларыбыз Аның сү зе нә ко лак сал ма ды-
лар – әле ге ки тап та языл ган нар бу ен ча га мәл кыл ма ды лар, – дип бо ер ды.

22 Шун нан соң Хил кыйя һәм пат ша җи бәр гән ке ше ләр, Ие ру са лим нең икен че 
тө бә ге нә ба рып, кием-салымнарны карап-барлап то ру чы Хас ра дан* ту ган Такһат* 
уг лы Шал лум ның ха ты ны – пәй гам бәр Хул да бе лән ки ңәш те ләр.

23 Хул да алар га:
– Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы ме нә нәр сә ди! Сез не Ми нем ян га җи бәр гән ке ше гә, 

24 Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Шу шы урын га һәм шу шын да яшәү че ләр гә Мин 
бәла-каза җи бә рер мен – Яһү дә пат ша сы Йо шия кар шын да укы ган ки тап та тел-
гә алын ган бар лык ләгънәт-каһәрләрне яу ды рыр мын. 25 Мин нән йөз чө е реп, чит 
илаһ лар га ба гыш лап кор бан ки тер гән, кыл ган бө тен га мәл лә ре бе лән яр су ым ны 
куз гат кан өчен, бу урын га Ми нем ачу ым чык ты, һәм ул ба сы лыр лык тү гел». 26 Сез не 
Раб бы дан сорашып-белешер өчен җи бәр гән Яһү дә пат ша сы на әй те гез: «Ис ра ил-
нең Раб бы Ал ла сы син ишет кән сүз ләр ха кын да бо лай ди: 27 „Шу шы урын га һәм 
шу шын да яшәү че ләр гә ка ра та әй тел гән Ал ла һы сүз лә рен ишет кән нән соң, син, 
йө рә гең йом шап, Ал ла һы ал дын да тү бән че лек күр сәт кән өчен, өс тең дә ге ки ем нә-
рең не ер тып Ми нем кар шы да күз яшь лә ре түк кән өчен, Мин си не ишет тем, – ди 
Раб бы. – 28 Әнә шу ның өчен Мин си не ата-бабаларың яны на оза тыр мын, һәм син, 
шу шы урын га һәм шу шын да яшәү че ләр гә Мин җи бә рә се бар лык бәла-казаларны 
күр ми чә, ты ныч лык та дә фен кы лы ныр сың“», – ди де.

Әле ге җа вап ны хә бәр че ләр пат ша га җит кер де ләр.

* 34:20 Михә– «IV Пат ша лар», 22:12 дә «Ми хая» дип би рел гән. 
* 34:20 Абдун– «IV Пат ша лар», 22:12 дә «Ах бор» дип би рел гән. 
* 34:22 Хасра– «IV Пат ша лар», 22:14 тә «Хар хас» дип би рел гән. 
* 34:22 Такһат– «IV Пат ша лар», 22:14 тә «Тикъ ва» дип би рел гән. 
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ЙошиянеңРаббыбеләнтөзегәнкилешүнераславы
29 Шун нан пат ша, ке ше ләр җи бә реп, Яһү дә бе лән Ие ру са лим нең бө тен өл кән-

нә рен үз яны на җы еп ал ды, 30 һәм яһү ди ләр, Ие ру са лим нең бар хал кы, ру ха ни лар, 
ле ви ләр, олысы-кечесе бе лән бер гә Раб бы йор ты на юнәл де. Шун да ул алар га Раб бы 
йор тын да та был ган Ки ле шү ки та бын да гы сүз ләр нең бө те не сен кыч кы рып укып 
бир де. 31 Үз уры ны на ба сып ул: «Әле ге ки тап та языл ган Ки ле шү нең сүз лә рен үтәр 
өчен, мин Раб бы юлын нан йө рер мен, бар йө рә гем вә җа ным бе лән Аның бо е рык-
ла ры на, күр сәт мә лә ре нә һәм ка гый дә лә ре нә буй сы ныр мын», – дип, Раб бы бе лән 
Ки ле шү не рас ла ды. 32 Шун нан соң пат ша Ие ру са лим дә һәм Бень я мин җи рен дә 
яшәү че ләр нең һәм мә се нә әле ге Ки ле шү гә ку шы лыр га бо ер ды; һәм Иеру са лим 
хал кы Ал ла һы ның, ата-бабалары Ал ла сы ның Ки ле шүе бу ен ча эш итә баш ла ды. 
33 Шул рә веш ле, Йо шия ис ра и ли ләр яшә гән бө тен җир ләр дән җи рән геч са нал ган 
пот-сыннарны се бе реп түк те һәм Ис ра ил җи рен дә көн күр гән бө тен ха лык ка үз-
лә ре нең Раб бы Ал ла сы на хез мәт итәр гә әмер бир де; һәм Йо шия исән чак та, ха лык 
үз ата-бабаларының Раб бы Ал ла сы юлын нан тай пыл ма ды.

ЙошиянеңКотылубәйрәменуздыруы

35 1 Йо шия Ие ру са лим дә Раб бы хөр мә те нә Ко ты лу бәй рә ме уз дыр ды; бе рен че 
ай ның ун дүр тен че кө нен дә бәй рәм хөр мә те нә алар кор бан бә рә не чал ды лар. 

2 Йо шия, ру ха ни лар га үз ва зи фа ла рын үтәр гә ку шып, алар ны Раб бы йор тын да гы 
хез мәт лә рен баш ка ру га рух лан дыр ды. 3 Үз лә рен Раб бы га ба гыш ла ган һәм бө тен 
Ис ра ил хал кы на гый лем бир гән ле ви ләр гә ул:

– Из ге сан дык ны Ис ра ил пат ша сы Да выт уг лы Сө ләй ман тө зет кән Ал ла һы 
йор ты на кер теп ур наш ты ры гыз, – ди де. – Мон нан ары аны җил кә гез дә кү тә реп 
йөр тү нең их ты я җы юк; ин де Раб бы Ал ла гыз га һәм Аның хал кы Ис ра ил гә хез мәт 
ите гез. 4 Ис ра ил пат ша сы Да выт һәм аның уг лы Сө ләй ман бир гән күр сәт мә дә ге чә, 
гаилә-гаилә бу лып хез мәт кә әзер лә не гез; 5 гаилә-йортлары бу ен ча төр кем нәр гә бү-
лен гән хал кы гыз ның вә кил лә ре бу ла рак из ге урын да баш ка ле ви ләр янын да ба сып 
то ры гыз. 6 Бәй рәм хөр мә те нә кор бан бә рә не ча лы гыз һәм үзе гез не па кь лә гез, Му са 
аша Раб бы әй т кән чә, кор бан ма лын кар дәш лә ре гез өчен әзер лә гез.

7 Ан на ры Йо шия, шун да җы ел ган ха лык ка дип, вак тер лек тән утыз мең баш са-
рык бә рә нен һәм кә җә бә ти ен, шу лай ук өч мең баш эре тер лек не бәй рәм хөр мә те нә 
кор бан га ки тер де. Бо лар һәм мә се пат ша ның үз мөл кә тен нән иде. 8 Аның тү рә лә ре 
дә ха лык ка, ру ха ни лар га һәм ле ви ләр гә их ты я ри бү ләк лә рен бир де. Ал ла һы йор ты 
өчен җа вап лы Хил кыйя, Зә кә рия һәм Ехи ел бәй рәм хөр мә те нә кор бан га дип ру ха-
ни лар га ике мең ал ты йөз баш вак тер лек һәм өч йөз баш эре тер лек бү ләк ит те ләр. 
9 Шу лай ук ле ви ләр нең баш лык ла ры – Ке на нья, аның ир ту ган на ры Шә мә гыйя 
һәм Не та нел, шу лай ук Хә шә бия, Егы ил һәм Йо за бад – бәй рәм хөр мә те нә кор-
бан га дип ле ви ләр гә биш мең баш вак һәм биш йөз баш эре тер лек бү ләк ит те ләр.

10 Хез мәт кы лу өчен әзер лек тә мам лан ган нан соң, пат ша бо ер ган ча, ру ха ни лар 
үз уры ны на, ле ви ләр үз төр ке ме нә ки леп бас ты. 11 Шун нан ле ви ләр бәй рәм хөр мә-
те нә кор бан бә рән нә ре чал ды лар; һәм ру ха ни лар алар ку лын нан кор бан ма лы ның 
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ка нын алып мәз бәх кә сип те ләр, ле ви ләр исә кор бан бә рән нә ре нең ти ре сен ту ный 
тор ды лар. 12 Му са ки та бын да языл ган ча, кор бан бә рән нә ре нең Раб бы га ба гыш лап 
ян ды ры лыр га ти еш ле өле шен ае рып алып һәр гаилә-йортка та ра тып чык ты лар. 
Ан на ры эре тер лек бе лән дә шул ук эш не баш кар ды лар. 13 Шун нан соң, йо ла куш-
кан ча шар тын ки те реп, кор бан бә рә нен ут та кыз дыр ды лар, из ге кор бан ны исә, 
ка зан нар да, чүл мәк ләр дә, та ба лар да пе ше реп, тиз-тиз бар ха лык ка та ра тып чык-
ты лар. 14 Ру ха ни Һа рун угыл ла ры төн гә ка дәр ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рү һәм 
эч мае ян ды ру бе лән мәш гуль бул ган га кү рә, ле ви ләр үз лә ре һәм ру ха ни лар өчен 
әнә шун нан соң гы на әзер ли ал ды лар. Шу лай итеп, ле ви ләр үз лә ре өчен дә, ру ха ни 
Һа рун угыл ла ры өчен дә әзер лә де. 15 Да выт һәм Асаф, Һе ман һәм пат ша ның га ип-
тән хә бәр би рү че се Еду тун бил ге лә гән чә, җыр чы Асаф угыл ла ры үз урын на рын да 
ба сып тор ды лар; кап ка сак чы ла ры да һәр бер кап ка тө бен дә сак та бул ды, чөн ки 
алар га хез мәт уры нын таш лап ки тү нең ха җә те юк иде, чөн ки алар өчен ба ры сын 
да кар дәш лә ре – ле ви ләр әзер ләп бир де.

16 Шу лай итеп, Йо шия пат ша ның әме ре ни ге зен дә Раб бы га ба гыш лан ган бар ча 
хез мәт ләр баш ка рыл ды: Ко ты лу бәй рә мен бил ге ләп үт те ләр һәм Раб бы мәз бә хен-
дә ту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер де ләр. 17 Ко ты лу бәй рә мен уз дыр ган ис ра и ли ләр 
шун да җи де көн дә ва мын да Тө че кү мәч бәй рә мен үт кәр де ләр. 18 Ис ра ил дә Ше му ил 
пәй гам бәр за ма нын нан бир ле Ко ты лу бәй рә мен шу лай зур дан уз дыр ган на ры юк 
иде әле. Йо шия пат ша, ру ха ни лар, ле ви ләр, бө тен Яһү дә, Ис ра ил һәм Иеру са лим 
хал кы үт кәр гән ке бек итеп Ис ра ил пат ша ла рын нан мо ңар чы бер кем нең дә Ко ты лу 
бәй рә мен алай уз дыр га ны бул ма ды. 19 Әле ге бәй рәм Йо шия пат ша лы гы ның ун си-
ге зен че елын да үт кә рел де.

Йошиянеңүлеме
20 Йо шия Из ге йорт та бө тен эш ләр не тә мам ла ган нан соң, Ми сыр пат ша сы Не хо 

Фырат ел га сы бу ен да гы Кәркәмеш шә һә ре нә яу бе лән куз гал ды; Йо шия аңа кар шы 
кү тә рел де. 21 Әм ма Не хо:

– Яһү дә пат ша сы, ни ки рәк си ңа мин нән? Ми нем си ңа кар шы яу ча бу ым тү гел, 
бү ген мин дош ма ным бе лән алы шыр га ба рам. Ал ла һы ми ңа ашы гыр га куш ты, һәм 
Ул ми нем юл да шым дыр; кар шы кил мә Аңа, юк са ха рап итәр, – дип, аның яны на 
үзе нең ил че лә рен җи бәр де.

22 Лә кин Йо шия үзе ал ган юл дан чи ген мә де, өс-башын алыш тыр ды да су гыш ка 
әзер лән де; Ал ла һы ның Не хо га әй т кән сүз лә ре нә ко лак сал ма ды – Ме гид до ти гез-
ле ге нә алы шыр га чык ты. 23 Шун да ук чы лар Йо шия пат ша га ат ты лар, һәм пат ша 
үзе нең хез мәт че лә ре нә:

– Алып ки те гез ми не би ре дән, мин авыр яра лан дым, – ди де.
24 Хез мәт че лә ре аны су гыш ар ба сын нан тө ше реп икен че ар ба сы на кү че реп 

утырт ты лар да Ие ру са лим гә алып кайт ты лар. Шун да ул җан тәс лим кыл ды; аның 
җә сә ден* ата-бабалары төр бә сен дә дә фен кыл ды лар. Йо ши я не югал ту кай гы сын-
нан бө тен Яһү дә һәм Иеру са лим күз яшь лә ре түк те. 25 Йо ши я гә ба гыш лап Ире мия 

* 35:24 Җәсәд– гәү дә. 
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кай гы җы ры яз ды; һәм бү ген ге көн дә дә бө тен җыр чы ир-егетләр вә хатын-кызлар 
Йо ши я не ис кә алып шу шы кай гы җы рын баш ка ра лар; бу – Ис ра ил дә га дәт кә кер-
гән; әле ге җыр Кай гы җыр ла ры ки та бын да да урын ал ган.

26-27 Йо шия пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, аның Раб бы ка ну ны на 
му а фыйк бул ган иге лек ле эш лә ре, бе рен че сен нән алып соң гы сы на ка дәр, Ис ра ил 
вә Яһү дә пат ша ла ры ның елъ яз ма сын да бә ян ител гән.

ЯһүдәпатшасыЯһүәхәз

36 1 Шун нан ил нең хал кы Йо шия уг лы Яһү ә хәз не ата сы уры ны на Ие ру са лим дә 
пат ша итеп куй ды. 2 Тә хет кә утыр ган да, Яһү ә хәз гә егер ме өч яшь бу лып, 

Ие ру са лим дә ул өч ай дә ва мын да ида рә ит те. 3 Ми сыр пат ша сы, аны Ие ру са лим дә ге 
тә хе тен нән бә реп тө ше реп, Яһү дә не йөз та лант кө меш вә бер та лант ал тын тү ләр гә 
мәҗ бүр ит те. 4 Ми сыр пат ша сы Не хо, Яһү ә хәз нең ир ту га ны Элья кыйм ны Яһү дә 
һәм Иеру са лим өс тен нән пат ша итеп ку еп, аның исе мен Яһо я кыйм га алыш тыр ды; 
Элья кыйм ның ир ту га ны Яһү ә хәз не исә Ми сыр га алып кит те.

Яһоякыймпатша
5 Тә хет кә утыр ган да, Яһо я кыйм га егер ме биш яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун бер 

ел дә ва мын да ида рә ит те. Яһо я кыйм Раб бы Ал ла сы ның кү зе нә ятыш сыз кү рен гән 
га мәл ләр кыл ды. 6 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар аңа һө җүм ит те дә, ба кыр бо гау 
са лып, аны Ба бил җи ре нә алып кит те. 7 Нә бу хад нес сар, Раб бы йор тын да гы әй-
бер ләр нең дә бер өле шен үзе бе лән Ба бил гә алып ки теп, алар ны үзе нең Ба бил дә ге 
са ра е на кер теп ур наш тыр ды.

8 Яһо я кыйм пат ша лык ит кән чор да гы баш ка ва кый га лар, аның чир ка ныч эш лә-
ре һәм бар лык га еп лә ре Ис ра ил вә Яһү дә пат ша ла ры ның ки та бын да бә ян ител гән. 
Аның уры ны на пат ша бу лып уг лы Яһо я хин кил де.

ЯһүдәпатшасыЯһояхин
9 Тә хет кә утыр ган да, Яһо я хин га ун си гез яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул өч ай да 

ун көн дә ва мын да ида рә ит те. Яһо я хин Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр 
кыл ды. 10 Яз җит кәч, Нә бу хад нес сар пат ша, үзе нең ке ше лә рен җи бә реп, аны Раб бы 
йор тын да гы зин нәт ле әй бер ләр бе лән бер гә Ба бил гә алып кай тыр га бо ер ды, ә аның 
якын ту га ны Сә ды кый я не исә Яһү дә бе лән Иеру са лим өс тен нән пат ша итеп куй ды.

ЯһүдәпатшасыСәдыкыйя
11 Тә хет кә утыр ган да, Сә ды кы йя гә егер ме бер яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул ун бер 

ел дә ва мын да ида рә ит те. 12 Ул үз Раб бы Ал ла сы ның кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га-
мәл ләр кыл ды һәм Раб бы сүз лә рен җит ке рү че Ире мия пәй гам бәр ал дын да тү бән че-
лек күр сәт мә де. 13 Ул шу лай ук Ал ла һы исе ме бе лән ан т лар эчер гән Нә бу хад нес сар 
пат ша га кар шы баш кү тәр де. Йө рә ге тә мам кат кан, үҗәт Сә ды кы йя Ис ра ил нең 
Раб бы Ал ла сы на йө зе бе лән бо ры лыр га те лә мә де. 14 Ру ха ни лар ның баш лык ла ры 
да, ха лык үзе дә, чит ха лык лар ның әшә ке га мәл лә ре нә ия реп, Ие ру са лим дә ге Раб-
бы из ге лән дер гән йорт ны нә җес ләп, ту ры юл дан һа ман ныг рак тай пы ла бир де ләр.
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II Елъ яз ма 36

Иерусалимнеңтар-марителүе
15 Ата-бабаларының Раб бы Ал ла сы, Үз хал кын һәм Үз то ра гын кыз га нып, алар 

яны на һа ман хә бәр че лә рен җи бә рә тор ды. 16 Әм ма алар Ал ла һы хә бәр че лә рен 
мәс хә рә лә де ге нә, Ал ла һы сүз лә рен игъ ти бар га ал мый ча, Аның пәй гам бәр лә рен 
мыс кыл ит те. Ахыр чик тә Раб бы ның Үз хал кы на бул ган яр суы та шып тү гел де, һәм 
һич кем нең ко ты лыр ча ра сы кал ма ды. 17 Алар өс те нә Ул Ба бил пат ша сын* ко тырт ты, 
һәм шул пат ша Из ге йорт та алар ның егет лә рен кы лыч тан уз дыр ды, ни егет ләр не, 
ни гыйф фәт ле кыз лар ны, ни өл кән нәр не, ни авыру-сырхауларны ая ма ды; Ал ла һы 
алар ны шу шы пат ша ку лы на тап шыр ды. 18 Ба бил пат ша сы Ал ла һы йор тын да гы 
әй бер ләр нең зурысын-кечесен, Раб бы йор тын да гы хә зи нә не, пат ша ның, аның 
тү рә лә ре нең хә зи нә сен дә Ба бил гә алып кит те. 19 Ал ла һы йор ты на ут са лын ды, 
Иеру са лим ди ва ры җи ме рел де, бар ча са рай лар янып бет те, бө тен кыйммәтле-затлы 
әй бер ләр көл-тузанга әй лән де. 20 Кы лыч тан исән кал ган  кешеләрне әле ге пат ша 
Ба бил гә сөр де; алар ул җир дә аның һәм угыл ла ры ның ко лы бул ды. Бу хәл сФар сы 
пат ша лы гы көч туп ла ган чы 21 шу лай дә вам ит те; Ире мия аша Раб бы әй т кән чә, 
шим бә* көн не ял ит кән дәй җир җит меш ел бу е на вәй ран хәл дә ят ты.

КирпатшаныңЯһүдәхалкынсөргеннәнкайтаруы
22 Фарсы патшасы Кир хакимлегенең беренче елында Раббы, Иремия аша җиткергән 

сүзен гамәлгә ашырып, Фарсы патшасы Кирны үз патшалыгындагы бар халыкка 
түбәндәге язма фәрманны белдерергә этәрде.

23 Фарсы патшасы Кир белдерәдер:
Раббы, Күкләр Алласы, җирдәге бө тен патшалыкларны минем кулга тапшырды, 

Ул миңа Яһүдәдәге Иерусалимдә Үзенә бер йорт салырга кушты. Аның халкыннан 
һәммә кеше – Аллаһы аның юлдашы булсын! – юлга кузгалсын.

* 36:17 Бабилпатшасы– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: кил да ни ләр пат ша сы. 
* 36:21 Раб бы ка ну ны бу ен ча һәр ал ты ел дан соң җир бер ел ял итәр гә ти еш бу лган («Ле ви-
ләр», 25:2-7 не ка ра гыз), ис ра и ли ләр исә әле ге ка нун ны сан ла маганнар («Ле ви ләр», 26:34, 
43 не ка ра гыз). 
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Эз ра
КирпатшаныңсөргенчеләрнеИерусалимгәкайтаруы

1 1 сФарсы патшасы Кир хакимлегенең беренче елында Раббы, Иремия аша 
җиткергән сүзен гамәлгә ашырып, Фарсы патшасы Кирны үз патшалыгындагы 

бар халыкка түбәндәге язма фәрманны белдерергә этәрде.
2 Фарсы патшасы Кир белдерәдер:
Раббы, Күкләр Алласы, җирдәге бөтен патшалыкларны минем кулга тапшырды, 

Ул миңа Яһүдәдәге Иерусалимдә Үзенә бер йорт салырга кушты. 3 Аның хал-
кыннан һәммә кеше – Аллаһы аның юлдашы булсын! – Яһүдәдәге Иерусалимгә 
барып, Исраилнең Раббы Алласына, Иерусалим Алласына йорт салсын. 4 Сөр-
ген че яһү ди ләр яшә гән һәм мә урын да җир ле ха лык алар га ал тын, кө меш, бү тән 
төр ле мөл кәт вә тер лек, шу лай ук Ие ру са лим дә ге сАл ла һы йор ты өчен их ты я ри 
ига нә би реп яр дәм ләш сен.

5 Яһү дә вә Бень я мин ыруг ла ры ның нә сел баш лык ла ры, сру ха ни лар, ле ви ләр 
вә Ал ла һы та ра фын нан рух ла ры уя тыл ган һәр кем Раб бы йор тын тө зер өчен Ие-
ру са лим гә ба рыр га әзер лән де. 6 Алар ның бар лык күр ше лә ре, Ал ла һы йор ты өчен 
дип би рел гән һәр төр ле их ты я ри ига нә дән тыш, кө меш савыт-саба, ал тын, бү тән 
төр ле мөл кәт, тер лек вә кыйм мәт ле әй бер ләр бе лән яр дәм күр сәт те. 7 За ма нын да 
Нә бу хад нес сар, Ие ру са лим нән алып ки теп, үз ила һы йор ты на куй ган Раб бы йор-
ты са выт ла рын Фар сы пат ша сы Кир үз ку лы бе лән 8 хә зи нә сак чы сы Мит ре дат ка 
тап шыр ды; Мит ре дат исә, алар ның исә бен алып, Яһү дә нең ыруг ба шы Шеш ба сар га 
бир де. 9 Ан да ме нә нәр сә ләр бар иде: утыз да нә – ал тын, мең да нә – кө меш һәм 
егер ме ту гыз да нә бү тән төр ле тә лин кә; 10 утыз да нә – ал тын, дүрт йөз ун да нә кө-
меш ка сә, мең да нә баш ка төр савыт-саба.

11 Ал тын вә кө меш са выт лар ның са ны җәм гы сы биш мең дүрт йөз да нә иде. Кай-
чан дыр сБа бил гә сө рел гән яһү ди ләр Ие ру са лим гә әй лә неп кай т кан чак та, әле ге 
са выт лар ның һәм мә сен Шеш ба сар үзе бе лән ал ды.

Сөргеннәнкайтканкешеләрнеңисемлеге

2 1-2 За ма нын да Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар әсир кы лып өл кә без дән Ба бил гә 
алып кит кән ке ше ләр Зе руб ба бел, Ешуа, Нә хә мия, Се ра яһ, Ригъ лая, Мәр дә-

кәй, Бил шан, Мис пар, Биг вәй, Рә хум вә Ба гъ на җи тәк че ле ген дә Ие ру са лим гә вә 
Яһү дә гә әй лә неп кайт ты лар – һәр кем үз шә һә ре нә кай тып ур наш ты.
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Әле ге ис ра и ли ләр нең исем ле ге тү бән дә ге чә: 3 Пар гош нә се лен нән – ике мең йөз 
җит меш ике ке ше; 4 Ше фа тия нә се лен нән – өч йөз җит меш ике ке ше; 5 Арах нә се-
лен нән – җи де йөз җит меш биш ке ше; 6 Ешуа һәм Йо ав нә се лен нән Пахат-Мәаб 
угыл ла ры – ике мең си гез йөз ун и ке ке ше; 7 Элам нә се лен нән – мең ике йөз ил ле 
дүрт ке ше; 8 Зат ту нә се лен нән – ту гыз йөз кы рык биш ке ше; 9 Зәк кәй нә се лен-
нән – җи де йөз алт мыш ке ше; 10 Ба ни нә се лен нән – ал ты йөз кы рык ике ке ше; 
11 Бе бай нә се лен нән – ал ты йөз егер ме өч ке ше; 12 Әз гәд нә се лен нән – мең ике йөз 
егер ме ике ке ше; 13 Адо ни кам нә се лен нән – ал ты йөз алт мыш ал ты ке ше; 14 Биг вәй 
нә се лен нән – ике мең ил ле ал ты ке ше; 15 Әдин нә се лен нән – дүрт йөз ил ле дүрт 
ке ше; 16 Хи зә кыйя нә се лен нән Әтир угыл ла ры – тук сан си гез ке ше; 17 Бе сай нә се-
лен нән – өч йөз егер ме өч ке ше; 18 Йо ра нә се лен нән – йөз ун и ке ке ше; 19 Ха шум 
нә се лен нән – ике йөз егер ме өч ке ше; 20 Гиб бар нә се лен нән – тук сан биш ке ше; 
21 чы гы шы бе лән Бәйт-Лехемнән бул ган нар – йөз егер ме өч ке ше; 22 чы гы шы бе лән 
Не то фа дан бул ган нар – ил ле ал ты ке ше; 23 чы гы шы бе лән Ана тот тан бул ган нар – 
йөз егер ме си гез ке ше; 24 чы гы шы бе лән Аз ма вет тан бул ган нар – кы рык ике ке ше; 
25 чы гы шы бе лән Кыръят-Ягарим, Ке пи ра вә Бе һе рот тан бул ган нар – җи де йөз 
кы рык өч ке ше; 26 чы гы шы бе лән Ра маһ вә Ге ба дан бул ган нар – ал ты йөз егер ме 
бер ке ше; 27 чы гы шы бе лән Мик мәс тән бул ган нар – йөз егер ме ике ке ше; 28 чы гы-
шы бе лән Бәйт-Эл вә Гай дан бул ган нар – ике йөз егер ме өч ке ше; 29 чы гы шы бе лән 
Нә бу дан бул ган нар – ил ле ике ке ше; 30 чы гы шы бе лән Мәг биш тән бул ган нар – йөз 
ил ле ал ты ке ше; 31 чы гы шы бе лән Икен че Элам нан бул ган нар – мең ике йөз ил ле 
дүрт ке ше; 32 чы гы шы бе лән Ха рим нән бул ган нар – өч йөз егер ме ке ше; 33 чы гы шы 
бе лән Лод, Ха дид һәм Һо но дан бул ган нар – җи де йөз егер ме биш ке ше; 34 чы гы шы 
бе лән Әри хә дән бул ган нар – өч йөз кы рык биш ке ше; 35 чы гы шы бе лән Се на һа дан 
бул ган нар – өч мең ал ты йөз утыз ке ше.

36 Ру ха ни лар: Ешуа нә се лен нән Еда гыйя угыл ла ры – ту гыз йөз җит меш өч ке ше; 
37 Им мер нә се лен нән – мең ил ле ике ке ше; 38 Паш хур нә се лен нән – мең ике йөз 
кы рык җи де ке ше; 39 Ха рим нә се лен нән – мең ун җи де ке ше.

40 Ле ви ләр: Ешуа һәм Кад ми ел нә се лен нән (Һо да вия то кы мын нан) – җит меш 
дүрт ке ше.

41 Җыр чы лар: Асаф нә се лен нән – йөз егер ме си гез ке ше.
42 Кап ка сак чы ла ры: Шал лум, Әтир, Тал мун, Гак куб, Ха ти та вә Шо бай нә се лен-

нән – ба ры сы йөз утыз ту гыз ке ше.
43 Ал ла һы йор ты хез мәт че лә рен нән: Си ха нә се ле, Ха су па нә се ле, Таб ба гот нә се ле, 

44 Кый рос нә се ле, Сый га һа нә се ле, Па дон нә се ле, 45 Ле ба на нә се ле, Хә гә бә нә се ле, 
Гак куб нә се ле, 46 Хә гәб нә се ле, Шал май нә се ле, Ха нан нә се ле, 47 Гид дел нә се ле, 
Гә хәр нә се ле, Ре һая нә се ле, 48 Рә син нә се ле, Ны ко да нә се ле, Гәз зәм нә се ле, 49 Уз за 
нә се ле, Па се ах нә се ле, Бе сай нә се ле, 50 Ас на нә се ле, Мы гу ним нә се ле, Нә пу сим 
нә се ле, 51 Бак вук нә се ле, Ха ку па нә се ле, Хар хур нә се ле, 52 Бас лут нә се ле, Ме хи да 
нә се ле, Хар ша нә се ле, 53 Бар кыс нә се ле, Си се ра нә се ле, Те мах нә се ле, 54 Нә си ах 
нә се ле, Ха ти па нә се ле.
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55 Сө ләй ман кол ла ры ның угыл ла ры: Со тай нә се ле, Со пе рет нә се ле, Пе ру да нә-
се ле, 56 Ягъ ла нә се ле, Дар кон нә се ле, Гид дел нә се ле, 57 Ше фа тия нә се ле, Хат тил 
нә се ле, Пөкерет-Һассебаим нә се ле, Ами нә се ле.

58 Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре вә Сө ләй ман кол ла ры ның угыл ла ры – ба ры сы 
өч йөз тук сан ике ке ше.

59-60 Тел-Мелах, Тел-Харша, Ке руб, Ад дун, Им мер шә һәр лә рен нән ки лү че ләр: 
Де лая нә се ле, То бия нә се ле, Ны ко да нә се ле – ал ты йөз ил ле ике ке ше. Алар ата-
бабаларының Ис ра ил ту ма сы бу лу ын ис бат лый ал ма ды.

61 Ру ха ни лар нә се лен нән: Хо бая, Һак кос вә Бар зил лай (ул, ги лы гад лы Бар зил лай 
кыз ла рын нан ха тын алып, алар исе мен йөр тә баш лый) угыл ла ры. 62 Үз лә ре нең 
шә җә рә кә газь лә рен та ба ал ма ган га, алар ру ха ни лык тан чы га рыл ды лар. 63 Өл кә 
баш лы гы алар га: «сУрим һәм тум мим бе лән эш итү че ру ха ни ки леп хәл ит ми чә, 
сез ру ха ни лар га тә га ен лән гән кор бан лык мал ның итен ашый ал мый сыз», – ди де.

64 Җәм гы ять тә бар лы гы кы рык ике мең өч йөз алт мыш ке ше исәп лә нә иде. 
65 Алар дан тыш, ир вә хатын-кызлардан җи де мең өч йөз утыз җи де кол, ике йөз 
җыр чы ир вә хатын-кыз, 66 шу лай ук җи де йөз утыз ал ты ат, ике йөз кы рык биш 
ка чыр, 67 дүрт йөз утыз биш дөя, ал ты мең җи де йөз егер ме ишәк бар иде.

68 Ие ру са лим дә ге Раб бы йор ты на кил гәч, кай бер ыруг баш лык ла ры, аның элек ке 
ни ге зен тор гы зу өчен, их ты я ри ига нә бир де ләр. 69 Алар, нин ди мөл кәт кә ия бу лу-
ла ры на ка рап, бу эш не баш ка ру өчен, хә зи нә гә алт мыш бер мең да рик* ал тын, биш 
мең ми на* кө меш вә йөз ру ха ни ны ки ен де рер лек ки ем бир де ләр.

70 Шу лай итеп, ру ха ни лар, ле ви ләр, кап ка сак чы ла ры, Ал ла һы йор ты хез мәт че-
лә ре вә бар лык ис ра и ли ләр үз шә һәр лә рен дә яши баш ла ды.

Мәзбәхтәкорбанкитерүнеяңартулары

3 1 Ис ра и ли ләр үз шә һәр лә рен дә төп лән гән нән соң, җи ден че ай ба шын да, бө-
те не се бер бу лып, Ие ру са лим гә җы ел ды. 2 Шун да Йо са дак уг лы Ешуа, аның 

хез мәт тәш ру ха ни ла ры, Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел, аның хез мәт тәш лә ре, Ал ла һы 
ке ше се Му са ска ну нын да языл ган ча, кор бан ян ды ру өчен смәз бәх ко рыр га то тын-
ды лар. 3 Шул җир дә яшәү че ха лык лар дан ку рык са лар да, мәз бәх не әү вәл ге уры-
нын да кор ды лар һәм иртәле-кичле аның өс тен дә, Раб бы га ба гыш лап, кор бан нар 
ян ды ра баш ла ды лар. 4 Ка нун да языл ган ча, сЧа тыр лар бәй рә ме үт кәр де ләр – көн 
дә ти еш ле сан да гы кор бан нар ны ян дыр ды лар. 5 Ан на ры Яңа Ай бәй рә мен дә вә 
Раб бы га ба гыш лан ган бар лык бәй рәм нәр дә кор бан нар ян ды рыл ды, те лә гән һәр-
кем Раб бы га их ты я ри ига нә бир де. 6 Җи ден че ай ның бе рен че кө нен нән Раб бы га 
ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ки те рә баш ла ды лар. Бу ва кыт та Раб бы йор ты ның ни-
ге зе са лын ма ган иде әле.

7 Фар сы пат ша сы Кир рөх сә те бу ен ча, таш ки сү че ләр гә вә бал та ос та ла ры на 
кө меш бе лән тү ли баш ла ды лар, Си дун һәм Сур ке ше лә ре нә, диң гез буй лап Ли ван-
нан Яфу га эр бет ага чы алып кай т сын нар өчен, ри зык, эчем лек вә зәй түн мае би рә 

* 2:69 Дарик– 10 гр. 
* 2:69 Мина– 500 гр. 
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баш ла ды лар. 8 Ал ла һы ның Ие ру са лим дә ге йор ты на кил гән нең икен че елын да, 
икен че ай да Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел, Йо са дак уг лы Ешуа һәм алар ның бар-
ча хез мәт тәш лә ре, ру ха ни лар, ле ви ләр һәм әсир лек тән Ие ру са лим дә ге Ал ла һы 
йор ты на әй лә неп кай ту чы лар эш кә то тын ды. Яше егер ме дән уз ган ле ви ләр тө зү 
эш лә ре нә кү зәт че лек итәр гә ти еш бул ды. 9 Ле ви ләр дән Ешуа, аның угыл ла ры һәм 
кар дәш лә ре, Кад ми ел һәм аның угыл ла ры (Яһү дә нең нә сел ва рис ла ры), шу лай ук 
Хе на дад ның угыл-оныклары һәм кар дәш лә ре бер гә ләп Раб бы йор тын са лу чы лар-
ны кү зә теп тор ды лар.

10 Тө зү че ләр Раб бы йор ты ның ни ге зен сал гач, Ис ра ил пат ша сы Да выт кал дыр ган 
күр сәт мә бу ен ча, ру ха ни лар ны, үз ки ем нә ре нә ки ен де реп, быр гы лар кыч кыр тыр га, 
ә Асаф нә се лен дә ге ле ви ләр не, тә лин кә ләр уй на тып, Раб бы ны дан лар га куй ды лар. 
11 Алар чи рат ла шып Раб бы ны мак та ды лар, Аңа рәх мәт ләр яу дыр ды лар:

«Ул – иге лек ле,
Ис ра ил гә мәр хә мә те мәң ге лек тер!» –

дип җыр ла ды лар. Ә бар ча ха лык, Раб бы йор ты ның ни ге зе са лын ган га, кычкы-
рып-кычкырып Раб бы ны дан ла ды. 12 Ал ла һы ның элек ке ге йор тын күр гән өл кән 
яшь тә ге ру ха ни лар, ле ви ләр вә ыруг баш лык ла ры, яңа йорт ның ни ге зен кү реп 
кыч кы рып ела ды, ха лык ның кү бе се исә сө е неп гөр ләш те. 13 Ела ган, шат ла ныш-
кан аваз лар ны бер-берсеннән ае рыр лык тү гел иде, һәм бу аваз лар бик ерак лар га 
ише те леп тор ды.

Аллаһыйортынтөзүгәкаршыторучылар

4 1 Яһү дә бе лән Бень я мин ыру гы ның дош ман на ры, сөр ген нән кай т кан ха лык-
ның Раб бы га, Ис ра ил Ал ла сы на, йорт са лу ын ише теп, 2 Зе руб ба бел һәм ыруг 

баш лык ла ры яны на кил де ләр дә:
– Әй дә гез, без дә сез нең бе лән бер гә йорт тө зик, чөн ки без дә сез нең Ал ла гыз га 

та бы на быз һәм сАш шур пат ша сы Эсар-Хаддон без не мон да кү чер гән нән бир ле Аңа 
кор бан нар ки те рә без, – ди де ләр.

3 Лә кин Зе руб ба бел вә Ешуа, Ис ра ил дә ге нә сел баш лык ла ры ның бү тән нә ре дә 
алар га бо лай дип җа вап бир де:

– Ал ла быз га йорт ны сез без нең бе лән бер гә сал ма я чак сыз! Фар сы пат ша сы Кир 
бо ер ган ча, Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на йорт ны үзе без ге нә ко ра чак быз.

4 Шун нан соң җир ле ха лык, яһү ди ләр не йорт са лу ни я тен нән кай тар мак чы бу-
лып, алар ны кур кы тыр га, тө зе леш эш лә рен тук та тыр га ты рыш ты, 5 алар га кар шы 
кө рә шер өчен, ки ңәш че ләр ял ла ды. Шу шы хәл Фар сы пат ша сы Кир дөнья ку еп, 
тә хет кә Дә рә веш пат ша утыр ган чы дә вам ит те.

Иерусалимдиварларынтөзүгәкаршыторучылар
6 Ахаш ве рош пат ша лык итә баш ла ган чор да, дош ман нар, Яһү дә вә Иеру са лим 

хал кын га еп ләп, ши ка ять яз ды лар.
7 Соң рак, Фар сы илен дә Ар тах шас та пат ша ха ким лек ит кән көн нәр дә дә, Биш-

лам, Мит ре дат, Та бе ил һәм алар ның ияр чен нә ре Фар сы пат ша сы Ар тах шас та га бер 
хат яз ды лар. Әле ге хат, сара мей те лен дә язы лып, тәр җе мә ител гән иде.



672

Эз ра 4

8 Өл кә ида рә че се Рә хум бе лән скә тип Шим шай Ие ру са лим гә кар шы Ар тах шас та 
пат ша га бер хат язып җи бәр де ләр. Хат та бо лай ди ел гән иде:

9 Өл кә ида рә че се Рә хум, кә тип Шим шай һәм алар ның хез мәт тәш лә ре – хө-
кем че ләр, баш лык лар, тү рә ләр; шу лай ук фар сы лар, әрек ле ләр, ба бил ле ләр, 
Шу шан нан кил гән Элам хал кы, 10 бө ек вә шөһ рәт ле Ос нап пар та ра фын нан 
сСа ма рея шә һәр лә ре нә һәм Ел га аръ я гын да гы* баш ка шә һәр ләр гә ку ыл ган ха-
лык лар хат яза.

11 Ар тах шас та пат ша га җит ке рел гән хат ның кү чер мә се:
Пат ша Ар тах шас та га Ел га аръ я гын да яшәү че кол ла рын нан.
12 Пат ша га мәгъ лүм бул сын ки, Си нең илең нән без нең та раф ка, Ие ру са лим гә 

ки леп ур наш кан яһү ди ләр шул фет нә чел, юнь сез шә һәр не яңа дан ко ра баш-
ла ды лар, ин де ни гез лә рен ны гы тып, ди вар ла рын тө зеп ята лар. 13 И пат ша быз, 
хә бәр дар бул: бу шә һәр не яңа дан са лып, ди вар ла рын тор гыз са лар, яһү ди ләр ясак 
та, са лым да, юл са лы мы да тү лә мә я чәк ләр, шул рә веш ле пат ша каз на сы на зы ян 
ки лә чәк. 14 Пат ша га бу рыч лы бул ган га*, аңа зы ян ки лү ен те лә ми без, шу ңа кү рә 
хә бә ре без не юл лый быз: 15 ата-бабаларыңның елъ яз ма ки тап ла рын ка рап чы-
ксыннар. Шул ки тап лар дан укып, син әле ге шә һәр нең фет нә чел һәм пат ша лар 
бе лән өл кә тү рә лә ре нә бә ла ки те рә тор ган шә һәр бу лу ын кү рер сең. Ан да элек-
электән гау га лар чы гып тор га нын, аның шул сә бәп ле җи ме рел гә нен кү рер сең. 
16 И пат ша быз, си ңа бел де рә без: бу шә һәр тө зе леп бет сә, ди вар ла ры кү тә рел сә, 
Ел га аръ я гын да ха ким лек итә ал ма я чак сың.

17 Пат ша мон дый җа вап бир де:
Өл кә ида рә че се Рә хум һәм кә тип Шим шай га, алар ның Са ма ре я дә вә Ел га 

аръ я гын да гы шә һәр ләр дә яшәү че хез мәт тәш лә ре нә сә лам нәр!
18 Ме нә, сез җи бәр гән хат, тәр җе мә ите леп, ми ңа укыл ды. 19 Мин әмер би-

реп тик ше рү ләр үт кәр гән нән соң, шул ачык лан ды: бу шә һәр, чын лап та, элек-
электән пат ша лар га кар шы чык кан, ан да төр ле фет нә ләр, чу а лыш лар бу лып 
тор ган икән. 20 Ие ру са лим дә бө тен Ел га аръ я гын би ләп то ру чы код рәт ле пат-
ша лар бул ган, алар га ясак, са лым, юл са лы мы тү ләп тор ган нар икән. 21 Шу лай 
итеп, әмер би ре гез: ке ше ләр эш не тук тат сын. Мин нән әмер бул мый то рып, 
шә һәр ко рыл ма сын. 22 Ка ра гыз аны, ми нем бо е рык җи ре нә җит ке реп үтәл сен! 
Пат ша лар га зы ян ки те рер лек нәр сә не арт ты ру га ни гә юл ку яр га?!

23 Ар тах шас та пат ша дан кил гән шу шы хат ны Рә хум га һәм кә тип Шим шай га, 
алар ның хез мәт тәш лә ре нә укы ган нан соң, алар, ки чек мәс тән яһү ди ләр яны на 
Ие ру са лим гә ба рып, алар ны эш лә рен нән тук тар га мәҗ бүр ит те ләр.

* 4:10 «Ел га аръ я гы»на Фырат ел га сын нан көн ба тыш та ур наш кан хә зер ге Фәләстин һәм 
Сү рия җир лә ре ке рә. 
* 4:14 Патшагабурычлыбулганга...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Пат ша йор тын-
нан тоз аша ган га. 
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Аллаһыйортыняңадантөзү
24 Шу лай итеп, Ие ру са лим дә Ал ла һы йор тын да гы эш ләр тук та ты лып, Фар сы 

пат ша сы Дә рә веш ха ким ле ге нең икен че елы на ка дәр һич нин ди эш баш ка рыл ма ды.

5 1 Ул ва кыт лар да Хәг гәй пәй гам бәр һәм Ид ду уг лы Зә кә рия пәй гам бәр Яһү дә 
вә Ие ру са лим дә яшәү че яһү ди ләр гә Ис ра ил Ал ла сы сүз лә рен җит ке рә тор-

ды лар; 2 һәм Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел бе лән Йо са дак уг лы Ешуа Ал ла һы ның 
Ие ру са лим дә ге йор тын яңа дан тө зер гә то тын ды лар. Ал ла һы ның спәй гам бәр лә ре 
алар га яр дәм ит те ләр. 3 Шун да алар яны на Ел га аръ я гы ның өл кә баш лы гы Тат-
ты най бе лән Шетар-Бознай һәм алар ның хез мәт тәш лә ре кил де ләр дә:

– Бу йорт ны тө зер гә һәм аның ди вар ла рын кү тә рер гә кем рөх сәт ит те сез гә? – 
дип, 4 тө зү че ләр нең исем нә рен со ра ды лар. 5 Әм ма Яһү дә сөл кән нә рен Ал ла һы Үзе 
кү зә теп то ра иде, шу ңа кү рә бу турыдагы хә бәр Дә рә веш пат ша га ба рып иреш-
кән че, һәм аңар дан әмер ки леп җит кән че, яһү ди ләр не эш тән тук та ту чы бул ма ды.

6 Ел га аръ я гы ның өл кә баш лы гы Тат ты най бе лән Шетар-Бознай һәм алар ның 
дус ла ры – Ел га аръ я гы ның өл кә тү рә лә ре – Дә рә веш пат ша га җи бәр гән хат та, 
7 аңа юл ла ган хә бәр дә бо лай дип языл ган иде:

Дә рә веш пат ша га тынычлык-иминлек те ли без!
8 Пат ша га мәгъ лүм бул сын ки, без Яһү дә өл кә се нә, бө ек Ал ла һы йор ты яны-

на бар ган идек. Ул йорт зур таш лар дан са лы на, ди вар ла ры на агач бо рыс лар 
ку еп кал ды ры ла. Эш ләр зур җи тез лек бе лән һәм уңыш лы ба ра. 9 Без алар ның 
баш лык ла рын нан: «Бу йорт ны са лыр га, ди вар ла рын ко рыр га сез гә кем рөх сәт 
бир де?» – дип со ра дык. 10 Мо ңар дан тыш, әле без, си ңа хә бәр итәр өчен, алар-
ның исем нә рен бе леш тек.

11 Алар без гә бо лай дип җа вап кай тар ды лар: «Без, Күк вә Җир Ал ла сы ның 
кол ла ры, мон нан күп ел лар элек са лын ган йорт ны тор гы за быз – аны Ис ра ил нең 
бө ек пат ша сы тө зе гән бул ган. 12 Әм ма без нең ата-бабаларыбыз Күк Ал ла сы ның 
ачу ын чы гар ган өчен, Ул алар ны Ба бил пат ша сы – кил да ни Нә бу хад нес сар 
ку лы на тап шыр ган. Нә бу хад нес сар йорт ны җи мер гән, ха лык ны исә Ба бил гә 
сөр гән. 13 Ә Ба бил пат ша сы Кир тә хет кә уты ру ы ның бе рен че елын да Ал ла һы 
йор тын яңа дан тө зер гә рөх сәт бир де 14 һәм, Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор тын нан 
Нә бу хад нес сар алып кит кән алтын-көмеш са выт лар ны Ба бил илаһ ла ры йор-
тын нан чы га рып, өл кә баш лы гы итеп үзе бил ге лә гән Шеш ба сар га тап шыр ды 
15 һәм әйт те: „Бу са выт лар ны ал да Ие ру са лим дә ге Йорт ка ил теп тап шыр. Ал-
ла һы йор ты әү вәл ге уры нын да са лын сын“. 16 Шеш ба сар, ки леп, Ие ру са лим дә ге 
Ал ла һы йор ты ның ни ге зен сал ды, шун нан бир ле бу йорт тө зе лә би рә, әм ма 
әле гә тө зе леш бет мә де».

17 Ди мәк ки, әгәр дә пат ша га ки рәк бул са, пат ша ның ки тап лар сак ла на тор ган 
йор тын да, Ба бил дә эз ләп ка ра сын нар: Кир пат ша Ал ла һы йор тын Ие ру са лим-
дә са лыр га рөх сәт бир де ми кән? Син, пат ша, бу эш кә ка ра та нин ди ка рар ка бул 
итү ең не без гә җит кер сәң иде.
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6 1 Шун нан соң, Дә рә веш пат ша әме рен үтәп, Ба бил хә зи нә сак ла гы чын да гы 
кулъ яз ма лар ара сын нан эз ләп ка ра ды лар. 2 Эз ли тор гач, Ма дай өл кә сен дә 

ур наш кан Экбатадагы са рай да бер стөр гәк та был ды. Ан да бо лай дип языл ган иде:
Та рих өчен. 3 Пат ша лык итү е нең бе рен че елын да Кир пат ша Ие ру са лим дә ге 

Ал ла һы йор ты ха кын да бо е рык бир де: «Кор бан ян дыр ган урын да Йорт тө зел сен, 
ни гез лә ре нык лы итеп ко рыл сын; би ек ле ге – алт мыш, киң ле ге алт мыш тер сәк* 
бул сын, 4 ди вар лар ның зур таш лар дан са лын ган һәр өч рә те са ен бер рә те агач-
тан бул сын. Чы гым нар пат ша каз на сын нан би рел сен. 5 Ие ру са лим дә ге Ал ла һы 
йор тын нан Нә бу хад нес сар Ба бил гә ил т кән алтын-көмеш савыт-саба ки ре үз 
уры ны на кай та рыл сын – Ал ла һы йор ты на ку ел сын».

6  Дә рә веш бо лай дип яз ды:
Сез, Ел га аръ я гы ның өл кә баш лы гы Тат ты най һәм Шетар-Бознай, үзе гез нең 

дус-иш тү рә лә ре гез бе лән ан нан ки те гез. 7 Ал ла һы йор тын да гы эш ләр не тук тат-
ма гыз: Яһү дә өл кә се баш лы гы вә Яһү дә нең өл кән нә ре Ал ла һы йор тын әү вәл ге 
уры нын да сал сын нар. 8 Мин нән бо е рык шун дый сез гә: Яһү дә өл кән нә ре нә 
Ал ла һы йор тын са лу да яр дәм ите гез. Тө зү эш лә ре тук тап кал ма сын өчен, пат-
ша каз на сын нан – Ел га аръ я гын да җы ел ган ясак тан – өлеш чы га ры гыз. 9 Күк 
Ал ла сы на кор бан ки те рү өчен ки рәк ле кү ләм дә бо зау, са рык, бә рән, шу лай ук 
бо дай, тоз, шә раб вә зәй түн мае би ре гез. Бу әй бер ләр Иеру са лим ру ха ни ла ры 
со ра ган ка дәр көн са ен тот кар лык сыз би рел сен. 10 Алар Күк Ал ла сы на хуш ки-
лер дәй кор бан нар ки тер сен нәр һәм пат ша бе лән угыл ла ры ның имин ле ге өчен 
до га кыл сын нар. 11 Мин та гын шу ны бо е рам: бу әмер не боз ган ке ше нең йор тын-
нан бер бү рә нә не тар тып ал сын нар да аны шул бү рә нә гә ка дак лап куй сын нар, 
йор тын җи мер сен нәр. 12 Ми нем бо е ры гым ны үтә мә гән, Ие ру са лим дә ге әле ге 
Йорт ка зы ян сал ган пат ша ны яки ха лык ны исе мен Иеру са лим бе лән бәй лә гән 
Ал ла һы юк ит сен!

Мин, Дә рә веш, бир гән ош бу бо е рык төп-төгәл итеп җи ре нә җит ке ре лер гә ти еш!

13  Ел га аръ я гы ның өл кә баш лы гы Тат ты най, Шетар-Бознай һәм алар ның хез-
мәт тәш лә ре нәкъ Дә рә веш пат ша бо ер ган ча эш лә де ләр. 14 Хәг гәй пәй гам бәр һәм 
Ид ду уг лы Зә кә ри я нең пәй гам бәр лек сүз лә ре бу ен ча, Яһү дә өл кән нә ре, Ал ла һы 
йор тын уңыш лы гы на тө зеп ки леп, Ис ра ил Ал ла сы ның ку шуы һәм Фар сы пат-
ша ла ры Кир, Дә рә веш вә Ар тах шас та их ты я ры бу ен ча, аны са лып та бе тер де ләр. 
15 Йорт ны Дә рә веш пат ша ха ким ле ге нең ал тын чы елын да, Адар ае ның өчен че 
кө нен дә тө зеп бе тер де ләр; 16 ис ра и ли ләр – ру ха ни лар, ле ви ләр вә сөр ген нән кай-
т кан бү тән ке ше ләр – бу йорт ны сө е не шеп Ал ла һы га ба гыш ла ды: 17 алар йөз үгез, 
ике йөз са рык, дүрт йөз бә рән һәм, Ис ра ил нең сгө наһ ла рын йо лыр өчен, Ис ра ил 
ыруг ла ры са нын ча ун и ке кә җә кор бан ит те ләр. 18 Ан на ры, Му са ки та бын да языл-
ган ча, ру ха ни лар ны һәм ле ви ләр не дә рә җә лә ре нә ка рап төр кем нәр гә бүл де ләр дә 
Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор тын да хез мәт лә рен баш ка рыр га куй ды лар.

* 6:3 Терсәк– 45 см. 
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Котылубәйрәме
19 Сөр ген нән кай т кан ке ше ләр бе рен че ай ның ун дүр тен че кө нен дә сКо ты лу бәй-

рә ме үт кәр де ләр. 20 Ру ха ни вә ле ви ләр нең һәм мә се чис та рын ды. Ле ви ләр үз лә ре 
өчен, сөр ген нән кай т кан ке ше ләр һәм ру ха ни лар өчен Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә 
бә рән нәр чал ды лар. 21 Сөр ген нән кай т кан Ис ра ил угыл ла ры һәм Ис ра ил нең Раб-
бы Ал ла сы на та бы ну өчен җир ле ха лык лар ның әшә ке ле ген нән арын ган бар ке ше 
бер гә ләп кор бан ашын нан авыз ит те. 22 Җи де көн бу е на алар сө е не шеп сТө че кү мәч 
бәй рә мен үт кәр де ләр, чөн ки Раб бы сө е неч ки тер де – Аш шур пат ша сын алар га йө-
зе бе лән бо ры лыр га мәҗ бүр ит те, һәм пат ша Ис ра ил Ал ла сы ның йор тын са лу да 
бу лыш лык күр сәт те.

АртахшастаныңәмереһәмЭзрагайөкләнгәнбурыч

7 1-6 Бай так ел лар уз ган нан соң, Фар сы пат ша сы Ар тах шас та пат ша лык ит кән 
чор да, Ба бил дән Эз ра исем ле ке ше кай та. Аның нә сел шә җә рә се мон дый дыр: 

Эз ра – Се ра яһ уг лы, Се ра яһ – Аза рия, Аза рия – Хил кыйя, Хил кыйя – Шал лум, 
Шал лум – Са дыйк, Са дыйк – Әхи түб, Әхи түб – Ама рия, Ама рия – Аза рия, Аза-
рия – Мәрают, Мәрают – Зе ра хия, Зе ра хия – Уз зи, Уз зи – Вук кый, Вук кый – Аби-
шуа, Аби шуа – Пин хәс, Пин хәс – Эл га зар, Эл га зар – баш ру ха ни Һа рун уг лы иде. 
Эз ра – Ис ра ил хал кы ның Раб бы Ал ла сы Му са га бир гән Ка нун ны ях шы бе лү че 
кә тип иде. Раб бы Ал ла сы аның юл да шы бул ган га, Эз ра ның һәр те лә ген пат ша үти 
иде. 7 Ар тах шас та ха ким ле ге нең җи ден че елын да Эз ра бе лән бер гә кай бер Ис ра ил 
угыл ла ры, ру ха ни лар, ле ви ләр, җыр чы лар, кап ка сак чы ла ры, Ал ла һы йор ты хез-
мәт че лә ре Ие ру са лим гә кай тыр га чык ты лар. 8 Ар тах шас та пат ша ха ким ле ге нең 
җи ден че елын да, би шен че ай да Эз ра Ие ру са лим гә ки леп җит те.

9 Ба бил дән Эз ра бе рен че ай ның бе рен че кө нен дә юл га чык кан иде. Ие ру са лим гә 
ул Ал ла сы ның фа ти ха сы бе лән би шен че ай ның бе рен че кө нен дә ки леп җит те. 10 Эз ра 
үзе нең кү ңе лен Раб бы ка ну нын үз ләш те рү гә һәм үтәү гә, шул кагыйдә-карарларны 
Ис ра ил хал кына өй рә тү гә сал ды.

11 Ис ра ил хал кы на Раб бы бир гән бо е рык лар ны вә канун-кагыйдәләрне өй рә тү че 
ру ха ни, кә тип Эз ра га Ар тах шас та пат ша тап шыр ган хат ның эч тә ле ге ме нә мон дый:

12 Пат ша лар пат ша сы Ар тах шас та дан Күк ләр Ал ла сы ка ну нын өй рә тү че ру-
ха ни Эз ра га сә лам нәр бул сын!

13 Бо е рам ки, пат ша лы гым да яшә гән Ис ра ил хал кын нан, ру ха ни лар дан вә 
ле ви ләр дән Ие ру са лим гә ба рыр га те лә гән һәр кем си нең бе лән бар сын. 14 Пат ша 
һәм аның җи де ки ңәш че се исе мен нән син үз Ал лаң ка нун на ры ның Яһү дә вә Ие-
ру са лим дә ни чек үтә лү ен ачык лар га 15 һәм дә то ра гы Ие ру са лим дә бул ган Ис ра ил 
Ал ла сы на пат ша бе лән аның ки ңәш че лә ре кор бан итеп бир гән алтын-көмешне 
ил тер гә ба ра сың. 16 Син бө тен Ба бил өл кә сен нән җый ган алтын-көмешне, шу-
лай ук ис ра и ли ләр бе лән ру ха ни лар Ие ру са лим дә ге үз лә ре нең Ал ла сы йор ты на 
кор бан итеп бир гән не дә ил тер сең. 17 Шул ак ча га бе рен че чи рат та үгез ләр, са рык 
тә кә лә ре вә бә рән нә ре, ик мәк вә эчем лек са тып алып, Ие ру са лим дә ге Ал ла гыз 
йор ты ның мәз бә хен дә кор бан итеп ки те рер сең. 18 Калган алтын-көмешне, Ал ла-
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гыз их ты я ры бу ен ча, үзең вә кар дәш лә рең ки рәк дип тап кан ча то тар сыз. 19 Ал-
ла гыз йор тын да хез мәт баш ка рыр өчен си ңа би рел гән са выт лар ның һәм мә сен 
Иеру са лим Ал ла сы на ил теп ку яр сың. 20 Раб бы йор ты өчен ки рәк бул ган баш ка 
нәр сә ләр не пат ша хә зи нә сен нән алыр сың.

21 Мин, Ар тах шас та пат ша, бо лай дип бо е рам: Күк ләр Ал ла сы ка ну нын өй-
рә тү че ру ха ни Эз ра ни со ра са, Ел га аръ я гы ның бар лык хә зи нә сак чы ла ры аңа 
һәм мә сен би рер гә ти еш. 22 Йөз та лан т ка* ка дәр кө меш, йөз кор га* ка дәр бо дай, 
йөз бат ка* ка дәр шә раб, йөз бат ка ка дәр зәй түн мае һәм чик лән мә гән кү ләм дә 
тоз би рел сен. 23 Күк ләр Ал ла сы Үз йор ты өчен нәр сә бо ер са, һәм мә се дә җи ре нә 
җит ке реп үтә лер гә ти еш – пат ша мәм лә кә те нә һәм аның угыл ла ры на Ал ла һы ның 
ачуы чык ма сын. 24 Шу ны да бе леп то ры гыз: Ал ла һы йор тын да гы ру ха ни лар дан, 
ле ви ләр дән, җыр чы лар дан, кап ка сак чы ла рын нан, хез мәт че ләр дән бер нин ди 
ясак, са лым, юл са лы мы алын ма сын.

25 Ә син, Эз ра, Ал лаң си ңа бир гән акыл бу ен ча, Ел га аръ я гын да гы өл кә дә 
яшәү че, Ал лаң ка ну нын бе лү че һәм мә ке ше нең дәгъ ва сын тик шер сен өчен җи-
тәк че ләр вә хө кем че ләр бил ге лә; ә Ал лаң ка ну нын бел мәү че ләр гә ка нун ны өй-
рә те гез. 26 Си нең Ал лаң ның һәм пат ша ның ка ну нын үтә мә гән һәр кем гә, әл бәт тә, 
җә за би рел сен: ул адәм үлем гә хө кем ител сен яки ил дән сө рел сен, йә бул ма са 
мал-мөлкәтеннән мәх рүм ител сен яки төр мә гә ябыл сын.

ЭзраныңБабилдәнПелешеткасәяхәте
27 Пат ша кү ңе ле нә Ие ру са лим дә ге Раб бы йор ты на хөр мәт күр сә тү те лә ге сал ган 

Раб бы га, ата-бабаларыбызның Ал ла сы на мактау-шөкерләр яу сын! 28 Пат ша ны, аның 
ки ңәш че лә рен вә аб руй лы тү рә лә рен Ул ми ңа мәр хә мәт ле ит те. Раб бы Ал лам ның 
яр дә мен то еп, Ис ра ил баш лык ла рын мин, алар да ми нем бе лән кай т сын нар дип, 
бер гә җы яр га тә вәк кәл лә дем.

8 1 Ар тах шас та пат ша лык ит кән чор да ми нем бе лән бер гә Ба бил дән кит кән нә сел 
баш лык ла ры һәм алар ның то кы мы тү бән дә ге ләр: 2 Пин хәс нә се лен нән – Гер-

шом; Ита мар нә се лен нән – Да ни ил; Да выт нә се лен нән – Ше ка ния уг лы Хат туш; 
3 Пар гош нә се лен нән – Зә кә рия һәм аның бе лән бер гә шә җә рә исем ле ге бу ен ча 
йөз ил ле ир-ат; 4 Пахат-Мәаб нә се лен нән – Зе ра хия уг лы Элье һо гы най һәм аның 
бе лән бер гә ике йөз ир-ат; 5 Зат ту нә се лен нән – Яхә зи ел уг лы Ше ка ния һәм аның 
бе лән бер гә өч йөз ир-ат; 6 Әдин нә се лен нән – Йо на тан уг лы Эбед һәм аның бе лән 
бер гә ил ле ир-ат; 7 Элам нә се лен нән – Ата лия уг лы Иша гыйя һәм аның бе лән бер-
гә җит меш ир-ат; 8 Ше фа тия нә се лен нән – Ми кә ил уг лы Зә бә дия һәм аның бе лән 
бер гә сик сән ир-ат; 9 Йо ав нә се лен нән – Ехи ел уг лы Уба дия һәм аның бе лән бер гә 
ике йөз ун си гез ир-ат; 10 Ба ни нә се лен нән – Йо сы пия уг лы Ше ло мит һәм аның 
бе лән бер гә йөз алт мыш ир-ат; 11 Бе бай нә се лен нән – Бе бай уг лы Зә кә рия һәм 

* 7:22 Талант– 30 кг. 
* 7:22 Кор– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 7:22 Бат– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
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аның бе лән бер гә егер ме си гез ир-ат; 12 Әз гәд нә се лен нән – Һак ка тан уг лы Йо ха нан 
һәм аның бе лән бер гә йөз ун ир-ат; 13 Адо ни кам нә се лен нән (соң рак кайт кан на-
ры) – Эли фе лет, Егы ил, Шә мә гыйя һәм алар бе лән бер гә алт мыш ир-ат; 14 Биг вәй 
нә се лен нән – Утай, За буд һәм алар бе лән бер гә җит меш ир-ат.

15 Мин алар ны Аһа ва га ко ю чы ел га бу е на җый дым, без ан да өч көн тор дык, ха-
лык ны вә ру ха ни лар ны ка рап чык тым, лә кин ан да Ле ви ыру гын нан бер кем не дә 
тап ма дым. 16 Шун нан соң мин, баш лык лар дан Эли гы зыр ны, Ари ил не, Шә мә гый я не, 
Эл на тан ны, Яриб не, Эл на тан ны, На тан ны, Зә кә ри я не, Ме шул лам ны, ос таз лар дан 
Йо я риб не вә Эл на тан ны ча кыр тып, ке ше юл ла дым. 17 Әле ге йо мыш чы лар ны мин 
Кә си пә тө бә ге нең баш лы гы Ид ду яны на җи бәр дем һәм, Ал ла быз йор ты на хез-
мәт че ләр алып ки ле гез, дип Ид ду га һәм аның кар дәш лә ре нә – Кә си пә тө бә ген дә 
яшәү че Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре нә әй тер гә куш тым. 18 Ал ла быз яр дә ме бе лән 
алар Ис ра ил уг лы Ле ви ыру гын нан Мах ли нең нә сел ва ри сы – акыл лы вә зи рәк 
ир Шә рә бия бе лән бер гә аның угыл ла рын нан һәм ир ту ган на рын нан ун си гез ке-
ше не, 19 шу лай ук Хә шә би я не, аның бе лән бер гә Ме ра ри нә се лен нән Иша гый я не 
һәм аның ир ту ган на рын нан вә угыл ла рын нан егер ме ке ше не, 20 кай чан дыр Да выт 
пат ша һәм аның тү рә лә ре ле ви ләр гә яр дәм күр сә тер гә бил ге лә гән хез мәт че ләр дән 
та гын ике йөз егер ме ке ше не алып кил де ләр. Алар һәм мә се, исем нә ре күр сә те леп, 
аерым-аерым тер кәл де.

21 Шун да мин: «Без нең үзе без не, ба ла ла ры быз ны, мал-мөлкәтебезне сә фәр дә сак-
ла», – дип со рар өчен, Ал ла быз ал дын да буй сы ну ы быз ны күр сә теп, Аһа ва ел га сы 
бу ен да ура за игъ лан ит тем. 22 Юл да без не дош ман нан сак лар өчен пат ша дан җә я ү ле 
вә ат лы гас кә ри ләр со рар га оял дым, чөн ки пат ша га: «Ал ла быз Үзе нә сы ен ган һәр-
кем гә иге лек ле, ә Аны оныт кан һәр кем гә ачу лы дыр!» – дип әй т кән идек. 23 Шу лай 
итеп, без сура за тот тык, Ал ла быз га ял вар дык, һәм Ул ял ва ру ла ры быз ны ишет те.

24 Шун нан соң мин баш ру ха ни лар га җи тәк че лек ит кән ун и ке ке ше не – Шә рә би-
я не, Хә шә би я не һәм та гын ун ке ше не ае рып ал дым да 25 пат ша, аның ки ңәш че лә ре, 
тү рә ләр һәм Ба бил дә яшәү че ис ра и ли ләр Ал ла быз йор ты на кор бан итеп бир гән 
алтын-көмеш вә савыт-сабаны алар га үл чәп бир дем. 26 Кул ла ры на үл чәп тап шыр-
га ным шул дыр: кө меш – ал ты йөз ил ле та лант, кө меш савыт-саба – йөз та лант, 
ал тын – йөз та лант; 27 ал тын җа ма як лар – егер ме да нә, алар ның бә һа се мең да рик ка 
тәң гәл; һәм ал тын бә һа сен дә йөр гән, ял ты рап тор ган иң ях шы ба кыр дан ике са выт.

28 Мин алар га әйт тем:
– Сез, шу шы са выт лар ке бек, Раб бы га ба гыш лан ган сыз. Ал тын бе лән кө меш – 

ата-бабаларыгызның Раб бы Ал ла сы на их ты я ри ига нә дер. 29 Баш ру ха ни лар, ле-
ви ләр һәм Ис ра ил нең нә сел баш лык ла ры күз ал дын да үл чәп, Ис ра ил дә ге Раб бы 
йор ты ның хә зи нә се нә тап шыр ган чы, бу әй бер ләр не ка дер ләп сак ла гыз, – ди дем.

30 Шун нан соң ру ха ни лар вә ле ви ләр үл чән гән кө меш не, ал тын ны вә савыт-са-
баны Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор ты на ил тү өчен ка бул итеп ал ды лар.

31 Ие ру са лим гә без Аһа ва ел га сы бу ен нан бе рен че ай ның ун и кен че кө нен дә куз-
га лып кит тек. Ал ла быз ның ку лы без не дош ман нар дан вә юл ба сар лар дан сак ла ды. 
32 Шу лай итеп, Ие ру са лим гә ки леп җит тек. Өч көн нән соң 33 Ал ла быз йор ты на 
кил дек һәм алтын-көмешне, савыт-сабаны, үл чәп, ру ха ни лар Урия уг лы Ме ре мот 
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бе лән Пин хәс уг лы Эл га зар га һәм ле ви ләр дән Ешуа уг лы Йо за бад бе лән Бин нуй 
уг лы Ну га дия ку лы на тап шыр дык. 34 Һәм мә нәр сә са нал ды, үл чән де, һәм го му ми 
авыр лы гы тер кәп ку ел ды.

35 Сөр ген нән кайт кан нар Ис ра ил Ал ла сы на сту ла ем ян ды ру кор ба ны ки тер де ләр: 
бө тен Ис ра ил хал кы өчен – ун и ке үгез бо зау, тук сан ал ты са рык, җит меш җи де 
бә рән; гө наһ йо лу өчен – ун и ке кә җә тә кә се. Бо лар һәм мә се Раб бы га кор бан итеп 
ян ды рыл ды.

36 Сөр ген нән кай т кан ке ше ләр Ел га аръ я гы ның өл кә баш лык ла ры на вә тү рә-
лә ре нә пат ша бо е ры гын да җит кер де ләр, һәм те ге ләр Ис ра ил хал кы на вә Ал ла һы 
йор ты на яр дәм күр сәт те ләр.

Читхалыкларбеләнникахлашугакаршычаралар

9 1 Шу шы ва кый га лар дан соң ми нем ян га баш лык лар ки леп, бо лай дип әйт те ләр:
– Ис ра ил хал кы, ру ха ни лар, ле ви ләр чит ха лык лар дан ае рыл ма ды лар – скән-

га ни, хит ти, фә ри зи, явү си, ам мо ни, смә а би, ми сыр лы вә амо ри ләр нең җи рән геч 
эш лә рен ка бат ла ды лар; 2 алар ның кыз ла рын үз лә ре нә һәм угыл ла ры на ха тын лык ка 
ал ды лар, шу шы лай итеп, из ге ор лык чит ха лык лар ны кы бе лән ку шыл ды. Җит мә-
сә, тү рә вә баш лык лар Ка нун ны бе рен че бу лып үз лә ре боз ды.

3 Бу сүз ләр не ишет кәч, япан чам ны һәм күл мә гем не ер тып, чәч-сакалымны йол-
кып, кайгы-хәсрәткә бат тым. 4 Сөр ген нән кай т кан хы я нәт чел ке ше ләр дән биз гән 
һәм Ис ра ил Ал ла сы ның сүз лә рен их ти рам ит кән һәр кем ми нем ти рә гә җы ел ды. 
Кич ке кор бан ва кы ты җит кән че, мин шу лай хәс рәт эчен дә утыр дым. 5 Ә кич ке 
кор бан ва кы тын да мин ер тык ки ем нәр дән, ти рән кай гы да утыр ган җи рем нән 
тор дым да, кул ла рым ны Раб бы Ал ла ма су зып, тез лә ре мә төш тем. 6 Мин әйт тем:

– Йа Ал лам, йө зем не Си ңа кү тә реп ка рар га оя лам һәм кур кам. Йа Ал лам, гө наһ-
ла ры быз баш тан аш ты, га е бе без күк ләр гә җит те. 7 Ата ла ры быз яшә гән көн нәр дә 
дә, хә зер дә ха лык ның га е бе иф рат зур дыр. Үзе без, пат ша ла ры быз вә ру ха ни ла-
ры быз кыл ган гө наһ лар өчен чит ил пат ша ла ры ку лы на кал дык – кы лыч ас ты на 
эләк тек, әсир лек кә, та ла ну га, хур лык ка ду чар ител дек; хә зер дә шун нан ко ты ла 
ал мый быз. 8 Раб бы Ал ла быз, кыс ка гы на ва кыт ка без гә үзе нең шәф ка тен күр сә-
теп, кай бер лә ре без не исән кал дыр ды, Үзе нең из ге җи рен дә төп лә нер гә мөм кин лек 
бир де; күз лә ре без гә як ты лык би реп, әсир лек тә хә ле без не җи ңе ләйт те. 9 Без кол лар 
идек, әм ма Ал ла быз без не кол лык та да таш ла ма ды; Фар сы пат ша ла ры кү ңе лен дә Ул 
без гә ка ра та мәр хә мәт уят ты: алар хә ра бә гә әй лән гән Ал ла быз йор тын тер ге зер гә, 
аны яңа дан тө зер гә яр дәм ит те һәм без гә Яһү дә вә Ие ру са лим дә хәвеф-хәтәрсез 
яшәр гә мөм кин лек бир де. 10 Йа Ал ла быз, шу шы хәл ләр дән соң ин де ни дип әй-
тик?! Әмер лә рең не үтә мә дек бит. 11 Син алар ны үзең нең кол ла рың – пәй гам бәр ләр 
аша без гә җит кер гән идең. Син әйт тең: «Ху җа бу лып яшәр өчен сез ба ра тор ган 
җир – пакь җир тү гел, чит ха лык лар ның әшә ке ле ге бе лән нә җес лән гән ул, бер 
чи тен нән икен че се нә ка дәр әшә ке лек бе лән тул ган. 12 Шу ңа кү рә кыз ла ры гыз ны 
алар ның угыл ла ры на ха тын лык ка бир мә гез, кыз ла рын да угыл ла ры гыз га ал ма-
гыз. Алар га имин лек вә уңыш ки те рер дәй нәр сә ләр эш лә мә гез. Шул чак та гы на 
сез ны гыр сыз, бу җир нең иң зат лы җи меш лә ре бе лән тук ла ныр сыз һәм бу җир не 
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нә сел ва рис ла ры гыз га мәң ге лек ми рас итеп кал ды рыр сыз». 13 Ба шы быз га төш кән 
бәла-казаларга бар лык яман эш лә ре без вә га ять зур га е бе без сә бәп бул ды. Шу ңа да 
ка ра мас тан, Син, Ал ла быз, без гә ти еш ле җә за ны бир мә дең, кай бер лә ре без не исән 
кал дыр дың. Шун нан соң да без, 14 Си нең әмер лә рең не бо зып, йо ла ла ры җи рән-
геч бул ган ош бу ха лык лар бе лән ту ган ла шыр быз мы?! Шул чак та бит Син, ачу ың 
чы гып, без не ту лы сын ча кы рып бе те рә чәк сең! 15 Әй Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы, 
Син га дел сең! Чөн ки без әле ге көн гә ка дәр исән-саубыз. Ме нә, га е бе без не та нып, 
кар шың да то ра быз, гәр чә шу шы хәл ләр дән соң Си нең ал ды ңа ки леп ба сар га ха-
кы быз бул ма са да.

10 1 Эз ра, Ал ла һы йор ты кар шын да йөз тү бән кап ла нып, елый-елый гө наһ ла рын 
та ны ган, до га кыл ган ча гын да, аның яны на бик күп ис ра и ли ләр – ир-ат, 

хатын-кыз вә бала-чага җы ел ды, алар да ачыр га ла нып күз яшь лә ре түк те. 2 Элам 
нә се лен нән Ехи ел уг лы Ше ка ния Эз ра га бо лай дип әйт те:

– Ал ла быз га туг ры бул ма дык без – чит ка вем нәр дән ха тын нар ал дык, әм ма Ис-
ра ил хал кы ның хә ле әле өмет сез тү гел. 3 Әй дә гез, Ал ла быз бе лән ски ле шү тө зик: 
син әфән дем нең һәм Ал ла быз бо е рык ла рын их ти рам итү че ләр нең ки ңә ше бу ен ча, 
ха тын на ры быз ны һәм алар дан ту ган ба ла лар ны ае рып җи бә рик – ба ры сы да Ка-
нун бу ен ча эш лән сен. 4 Ая гы ңа то рып бас – бу эш си ңа йөк лә нә! Без си нең бе лән! 
Эш кә ке реш һәм нык бул!

5 Эз ра ая гы на то рып бас ты һәм ру ха ни лар ны, ле ви ләр не, Ис ра ил хал кы ның 
баш лык ла рын, әй тел гән нәр не үтәр без, дип ант ит тер де. 6 Ан на ры ул, Ал ла һы йор-
ты ал дын да гы мәй дан нан ки теп, Элья шиб уг лы Еһо ха нан то ра гы на юнәл де һәм 
шун да төн кун ды. Сөр ген нән кай т кан ис ра и ли ләр нең хы я нә те өчен бор чы лып, ул 
аша ма ды да, эч мә де дә.

7 Шун нан соң бө тен Яһү дә җи рен дә һәм Ие ру са лим дә: «Сөр ген дә бул ган бар-
лык ке ше ләр Ие ру са лим гә җы ел сын. 8 Өч көн дә ва мын да ки леп җит мә гән ке ше-
нең бар лык мал-мөлкәте, баш лык лар ның вә өл кән нәр нең ку шуы бу ен ча, тар тып 
алы на чак, ә үзе ул сөр ген нән кай т кан ха лык ара сын нан ку ы ла чак», – дип игъ лан 
ит те ләр. 9 Өч көн эчен дә Яһү дә вә Бень я мин ыру гы ир лә ре Ие ру са лим гә җы ел-
ды. Бу хәл ту гы зын чы ай ның егер мен че кө нен дә бул ды. Бар ха лык Ал ла һы йор ты 
ал дын да гы мәй дан да шу шы хәл дән һәм ко еп яу ган яң гыр дан кал ты рап утыр ды. 
10 Ру ха ни Эз ра, уры нын нан то рып, ха лык ка бо лай ди де:

– Сез Раб бы га хы я нәт ит те гез: чит ка вем нәр дән ха тын нар алып, Ис ра ил нең га е-
бен арт тыр ды гыз. 11 Ин де ата ла ры быз ның Раб бы Ал ла сы ал дын да гө наһ ла ры быз ны 
та нып, Аның их ты я рын үтә гез: җир ле ка вем нәр һәм шу лар дан ал ган ха тын на ры гыз 
бе лән ара ны өзе гез!

12 Җы ел ган ха лык:
– Син ни чек әй т сәң, шу лай эш ләр без! – дип кыч кыр ды. 13 – Әм ма би ре дә ха лык 

күп, яң гыр да ява, шу ңа кү рә ачык һа ва да ба сып то ра ал мый быз. Ан на ры бер-ике 
көн дә ге нә хәл итә тор ган эш тү гел бу, чөн ки кү бе без га еп ле. 14 Шу лай эш лик: бу 
эш не бө тен җә мә гать исе мен нән баш лык ла ры быз үз өс те нә ал сын. Чит ка вем-
нәр дән үзе нә ха тын ал ган ке ше бил ге лән гән ва кыт ка үз шә һә ре нең өл кән нә ре вә 
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хөкем че лә ре бе лән би ре гә кил сен. Шу шы гө на һы быз ар ка сын да Ал ла быз ның без гә 
ка бын ган яр суы ба сы лыр.

15 (Аса һел уг лы Йо на тан вә Тикъ ва уг лы Ях зия ге нә бу эш кә кар шы төш те, ә 
Ме шул лам вә ле ви Шаб бе тай алар ның фи ке рен хуп лап чык ты.)

16 Сөр ген нән кайт кан нар нәкъ шу лай эш лә де ләр дә. Ру ха ни Эз ра, һәр бер сен исе-
ме бе лән атап, гаилә-йорт баш лык ла ры бул ган ир-атларны сай лап ал ды. Сай лап 
ку ел ган баш лык лар унын чы ай ның бе рен че кө нен дә бу мәсь ә лә не тик ше рә баш-
ла ды лар. 17 Чит ка вем нәр дән ха тын ал ган һәр ке ше нең эшен алар бе рен че ай ның 
бе рен че кө не нә ка рап бе тер де ләр.

18 Чит ка вем нәр дән ха тын ал ган ке ше ләр тү бән дә ге ләр:
Ру ха ни лар то кы мын нан: Йо са дак уг лы Ешуа нә се лен нән һәм аның ту ган на рын-

нан – Ма га сея, Эли гы зыр, Яриб вә Ге да лия. 19 (Алар ха тын на рын ае рып җи бе рер гә 
вәгъ дә бир де ләр һәм гө наһ ла ры өчен са рык тә кә се кор бан ит те ләр.) 20 Им мер нә-
се лен нән: Ха на ни вә Зә бә дия. 21 Ха рим нә се лен нән: Ма га сея, Элия, Шә мә гыйя, 
Ехи ел вә Уз зия. 22 Паш хур нә се лен нән: Эли о гы най, Ма га сея, Ис мә гыйль, Не та нел, 
Йо за бад вә Эл га са.

23 Ле ви ләр дән: Йо за бад, Шим гый вә Кый лая (яи сә Кы ли та), Пе та хия, Яһү дә вә 
Эли гы зыр.

24 Җыр чы лар дан: Элья шиб.
Кап ка сак чы ла рын нан: Шал лум, Те лем вә Ури.
25 Баш ка ис ра и ли ләр дән тү бән дә ге ләр:
Пар гош нә се лен нән: Ра мия, Из зия, Мал кия, Ми я мин, Эл га зар, Мал кия вә Бе-

ная. 26 Элам нә се лен нән: Мат та ния, Зә кә рия, Ехи ел, Әб ди, Ере мот вә Элия. 27 Зат-
ту нә се лен нән: Эли о гы най, Элья шиб, Мат та ния, Ере мот, За бад вә Ази за. 28 Бе бай 
нә се лен нән: Еһо ха нан, Ха на ния, Зәб бай вә Ат лай. 29 Ба ни нә се лен нән: Ме шул лам, 
Мәл лүк, Адая, Яшуб, Ше ал вә Ере мот. 30 Пахат-Мәаб нә се лен нән: Әд нә, Ке лал, 
Бе ная, Ма га сея, Мат та ния, Бе са лел, Бин нуй вә Ме наш ше. 31 Ха рим нә се лен нән: 
Эли гы зыр, Иш шия, Мал кия, Шә мә гыйя, Ши мун, 32 Бень я мин, Мәл лүк, Ше ма рия. 
33 Ха шум нә се лен нән: Мат ты най, Мат та та, За бад, Эли фе лет, Ере май, Ме наш ше вә 
Шим гый. 34 Ба ни нә се лен нән: Ма га дай, Ам рам, Уил, 35 Бе ная, Бә дия, Ке лу һи, 36 Ва-
ния, Ме ре мот, Элья шиб, 37 Мат та ния, Мат ты най вә Яга сай. 38 Бин нуй нә се лен нән: 
Шим гый, 39 Ше ле мия, На тан, Адая, 40 Мәк нә деб бай, Ша шай, Ша рай, 41 Аза рел, 
Ше ле мия, Ше ма рия, 42 Шал лум, Ама рия вә Йо сыф. 43 Нә бу нә се лен нән: Егы ил, 
Мәт ти тия, За бад, Зә би нә, Яд дай, Йо ил вә Бе ная.

44 Бо лар һәм мә се үз лә ре нә чит ка вем ха тын на ры алып, алар ның кай бер лә ре ин де 
ба ла да тап кан иде.
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1 1 Хә кә лия уг лы Нә хә мия сүз лә ре.

сФар сы пат ша сы Ар тах шас та ха ким ле ге нең егер мен че елын да, Кис ләү аен да 
мин Шу шан скаль га сын да идем. 2 Шун да ир ту ган на рым ның бер се Ха на ни һәм 
сЯһү дә җи рен нән бер ни чә ке ше ми нем яны ма кил де. Мин алар дан сөр ген нән 
исән-сау әй лә неп кай т кан яһү ди ләр, шу лай ук Иеру са лим ту рын да со раш тым. 
3 Алар ми ңа:

– Сөр ген нән исән-имин әй лә неп кай та ал ган нар үз ил лә рен дә бик җә фа ла-
нып, ким се те леп көн кү рә; Ие ру са лим нең ди вар ла ры җи ме рел гән, кап ка ла ры 
ян ган, – дип җа вап бир де.

4 Бу сүз ләр не ишет кәч, мин утыр дым да елап җи бәр дем. Бер ни чә көн шу лай 
хәс рәт эчен дә йөр дем, сура за тот тым. Күк ләр сАл ла сы на до га лар кы лып 5 әйт тем:

– И-и сРаб бы, Күк ләр Ал ла сы, код рәт ле вә дәһ шәт ле Ал ла һы, Си не яра ту чы 
һәм бо е рык ла рың ны үтәү че ләр бе лән бер кет кән ски ле шү не сак лау чы вә смәр-
хә мәт ле Ал ла һы! 6 Мин ко лың ны игъ ти бар бе лән тың ла саң иде, күз лә рең не 
ачык тот саң иде. Шул ча гын да Син Үзең нең кол ла рың – сис ра и ли ләр ха кын да 
көне-төне Си нең ал дың да до га лар уку ым ны, алар кыл ган, үзем һәм атам йор ты 
кыл ган сгө наһ лар ны та ну ым ны ише тер идең. 7 Си нең ал да яман лык эш лә дек 
без, Үзең нең ко лың Му са аша җит кер гән бо е рык ла рың ны, сКа ну ның ка гый дә-
лә рен вә ка рар ла рың ны үтә мә дек. 8 Лә кин Син ко лың Му са га әй т кән сү зең не 
исе ңә тө шер. Син бо лай дип әй т кән идең: «Әгәр Ми ңа туг ры бул ма са гыз, Мин 
сез не төр ле ха лык лар ара сы на та ра тыр мын. 9 Ә ин де Ми ңа ки ре кай т са гыз, 
бо е рык ла рым ны җи ре нә җит ке реп үтә сә гез, шул чак Мин сез не, күк ләр нең ар-
гы ягы на сө рел гән бул са гыз да, Исе мем яшәр гә ти еш ле, Үзем сай ла ган урын га 
җы еп ки те рер мен».

10 Алар бит Си нең кол ла рың, Си нең хал кың, Син алар ны Үзең нең зур код рә тең 
вә ку әт ле ку лың бе лән йо лып кал дың. 11 И Хуҗа-Хаким, мин ко лың ның до га сы на 
һәм Исе мең ал дын да баш ияр гә яра ту чы кол ла рың ның до га ла ры на ко ла гың ны 
ачык тот саң иде. Мин ко лы ңа өмет би реп, Ар тах шас та пат ша кү ңе лен дә ми ңа 
ка ра та рәхим-шәфкать уят саң иде.

Мин ул ва кыт лар да пат ша хо зу рын да шә раб чы идем.



682

Нә хә мия 2

Иерусалимнеяңадантөзүөчен,Нәхәмиянеңшундабаруы

2 1 Ар тах шас та пат ша ха ким ле ге нең егер мен че елы иде. Ни сан ае ның бер кө нен-
дә пат ша га шә раб ки тер де ләр, һәм мин аны пат ша ал ды на куй дым. Мо ңар чы 

пат ша ның бер кай чан да ми не кай гы лы кы я фәт тә күр гә не юк иде. 2 Шу ңа кү рә 
пат ша ми ңа:

– Ни гә йө зең шу лай бор чу лы? Югый сә авыр мый сың да ке бек. Йө рә гең дә хәс рәт 
бар, ах ры, – ди де.

Кур ку дан ко тым алы нып, 3 пат ша га мин:
– Пат ша быз ның го ме ре озын бул сын! Ата-бабаларым җир лән гән шә һәр вәй ран 

хәл гә ки леп, кап ка ла ры янып бет кәч, ни чек итеп йө зем кай гы лы бул ма сын?! – 
ди дем.

4 Пат ша мин нән:
– Ниш ләр идең соң син? – дип со ра ды.
Шун нан мин Күк ләр Ал ла сы на до га кыл дым да 5 пат ша га бо лай дип җа вап бир дем:
– Әгәр пат ша мәгъ куль кү рә, һәм ко лы аның кү ңе ле нә хуш ки лә икән, ми не 

Яһү дә гә, ата-бабаларымның ка бер лә ре бул ган урын га җи бәр сен – мин ул шә һәр не 
яңа баш тан ко рыр идем, – ди дем.

6 Пат ша би кә бе лән янә шә утыр ган пат ша быз мин нән:
– Сә фә рең озак ка су зы лыр мы? Кай чан әй лә неп кай та чак сың? – дип со ра ды.
Күп ме ва кыт үтә сен әйт кән нең со ңын да пат ша ми не җи бә рер гә ки рәк дип тап-

ты. 7 Пат ша га мин:
– Әгәр мөм кин бул са, ми не Яһү дә гә тот кар лык сыз үт кәр сен нәр өчен, пат ша быз 

Ел га аръ я гы ның өл кә тү рә лә ре нә хат лар язып бир сә иде. 8 Шу лай ук сАл ла һы йор-
ты ның кап ка сын, шә һәр ди вар ла рын һәм ми нем үзе мә өй са лыр өчен, агач би рү ен 
со рап, пат ша ур ман на рын сак лау чы Асаф ка да хат язып бир сә иде, – ди дем.

Пат ша со ра га ным ны бир де, чөн ки ми ңа Ал лам яр дәм итә иде. 9 Шун нан мин, 
Ел га аръ я гы ның өл кә тү рә лә ре нә ба рып, алар га пат ша ның хат ла рын тап шыр дым. 
Пат ша ми нем бе лән бер гә гас кәр баш ла рын вә ат лы су гыш чы ла рын да җи бәр гән 
иде. 10 Хорунлы Сан бал лат вә ам мо ни ләр тү рә се То бия, ис ра и ли ләр нең имин ле ген 
кай гыр ту чы ке ше нең ки лү ен ише теп, тә мам кай гы га кал ды лар.

11 Шун нан соң мин Ие ру са лим гә кит тем. Ан да өч көн тор ган нан соң, 12 үзем 
бе лән бер ни чә ир-атны алып, төн лә юл га куз гал дым. Ал лам ның Иеру са лим өчен 
нәр сә эш ләр гә ки рәк ле ген кү ңе ле мә сал ган ны һич кем гә әйт мә дем. Ат ла нып кил гән 
ишә гем нән баш ка без нең бер хай ва ны быз да юк иде. 13 Төн лә мин, Үзән кап ка сы 
аша чы гып, Аж да һа чиш мә се янын да гы Ти рес кап ка сын нан үт тем, Ие ру са лим-
нең җи ме рек ди вар ла рын, ян ган кап ка сын ка ра дым. 14 Шун нан Чиш мә кап ка сы 
вә пат ша су сак ла гы чы на та ба юнәл дем, лә кин ан да ишәк кә ат ла нып үтәр лек тү гел 
иде. 15 Ан на ры мин, ди вар лар ны ка рап, үзән лек буй лап юга ры кү тә рел дем дә Үзән 
кап ка сы аша төн лә үк шә һәр гә әй лә неп кайт тым. 16 Тү рә ләр ми нем кая ба рып, ни 
эш ләп йөр гә нем не бел мә де ләр, чөн ки яһү ди ләр нең бер се нә дә – сру ха ни лар га да, 
дә рә җә ле ке ше ләр гә дә, тү рә ләр гә дә, бу эш не баш ка рыр га ти еш ле ке ше ләр гә дә 
мин һич нәр сә әйт мә дем. 17 Ни һа ять, мин алар га:
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– Хә ле без нең ая ныч икә нен кү рә сез дер. Иеру са лим җи ме рел гән, кап ка ла ры 
янып бет кән. Әй дә гез, Иеру са лим ди вар ла рын тө зеп, бу хур лык ны өс те без дән тө-
ше рик! – ди дем. 18 Мин алар га Ал лам ның ми ңа ягым лы бу лу ын әйт тем, шу лай ук 
пат ша ның сүз лә рен дә җит кер дем. Алар:

– Әй дә гез, тө зи без! – ди де ләр һәм шул иге лек ле эш кә әзер лә нә баш ла ды лар.
19 Мо ны ишет кәч, хорунлы Сан бал лат, ам мо ни ләр тү рә се То бия һәм га рәп Ге-

шем, без дән кө леп һәм мыс кыл лап:
– Сез баш ка ра сы эш ни дән гый ба рәт? Пат ша га кар шы бар мак чы бу ла сыз мы 

әл лә? – ди де.
20 Лә кин мин алар га бо лай дип җа вап бир дем:
– Күк ләр Ал ла сы без гә уңыш ка ире шер гә на сыйп итә чәк! Без, Аның кол ла ры, 

тө зү гә ке ре шә без. Ә сез нең Ие ру са лим дә өле ше гез дә, аңа хо ку кы гыз да юк; бу 
урын сез не хә те рен дә сак ла мый, – ди дем.

Диварныяңадантөзү

3 1 Шун нан баш ру ха ни Элья шиб бе лән бү тән ру ха ни лар, эш кә то ты нып, Са-
рык кап ка сын тө зе де ләр. Из ге ләш те рү йо ла сын үт кә реп, кап ка ның ишек лә рен 

эл де ләр, Меа* ма на ра сын нан алып Ха на нел ма на ра сы на ка дәр бул ган ди вар ны 
из ге ләш тер де ләр. 2 Ру ха ни лар күр ше сен дә ди вар ны – әри хә ле ләр, әри хә ле ләр дән 
соң Им ри уг лы Зә күр тө зе де. 3 Ба лык кап ка сын Һас се на һа нә се ле тө зе де: алар бо-
рыс лар ны, ишек ләр не, йо зак лар ны вә бик ләр не куй ды. 4 Алар дан ары рак ди вар ны 
Һак кос тан ту ган Урия уг лы Ме ре мот тө зе де; алар бе лән янә шә дә Ми ше зә бел дән 
ту ган Бә рә хия уг лы Ме шул лам, ә та гын да ары рак Ба һа на уг лы Са дыйк эш лә де. 
5 Алар бе лән янә шә дә ты ку а лы лар эш лә де, әм ма Ты куа ак сө як лә ре, Хуҗа-Хакимнәре 
өчен эш ләп, бил лә рен бөк рәйт мә де. 6 Ис ке кап ка ны Па се ах уг лы Йо я да вә Бә сү-
дия уг лы Ме шул лам тө зе де: алар бо рыс лар ны, ишек ләр не, йо зак лар ны, бик ләр не 
куй ды. 7 Алар күр ше сен дә – гиб гон лы Ме ла тия, ме ро нот лы Ядон һәм Ел га аръ я-
гы ның өл кә баш лы гы на буй сын ган Гиб гон вә Мис па ке ше лә ре эш лә де. 8 Алар дан 
ары рак ди вар ны – Хар һая уг лы кө меш че Уз зи ел, та гын да ары рак хуш буй ясау чы 
Ха на ния тө зе де. Иеру са лим ди вар ла рын алар Киң ди вар га җит кән че тө зәт те ләр. 
9 Алар бе лән янә шә дә Иеру са лим өл кә се нең бер яр ты сы бе лән ида рә итү че Хүр уг-
лы Ре пая эш лә де. 10 Ары рак – үз йор ты кар шын да – Ха ру мап уг лы Едайя, ә аның 
янын да Хә шәб ния уг лы Хат туш эш лә де. 11 Та гын да ары рак ди вар ны Ха рим уг лы 
Мал кия вә Пахат-Мәаб уг лы Хаш шуб тө зе де; алар Мич ләр ма на ра сын да тө зәт те-
ләр. 12 Алар күр ше сен дә Иеру са лим өл кә се нең икен че яр ты сы бе лән ида рә итү че 
Һал лу хеш уг лы Шал лум һәм аның кыз ла ры эш лә де. 13 Үзән лек кап ка сын За ну ах 
ке ше лә ре вә Ха нун тө зәт те: алар, аны тө зеп, ишек лә рен, йо зак ла рын вә бик лә рен 
куй ды. Алар та гын Ти рес кап ка сы на ка дәр мең тер сәк* ди вар ны тө зәт те ләр. 14 Ә 
Ти рес кап ка сын Бәйт-Һаккерем өл кә се баш лы гы Ре хаб уг лы Мал кия тө зәт те; ул, 
аны тө зеп, ишек лә рен, йо зак ла рын вә бик лә рен куй ды. 15 Чиш мә кап ка сын Миспа 

* 3:1 Меа– яһүд чә «бер йөз» мәгъ нә сен дә. 
* 3:13 Терсәк– 45 см. 
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өл кә се баш лы гы, Хөл-Хөзе уг лы Шал лун тө зәт те; ул, аны тө зеп, тү бә сен яп ты, 
ишек лә рен, йо зак ла рын вә бик лә рен куй ды. Ул әле та гын пат ша бак ча сы кар-
шын да  Ше лах су сак ла гы чы янын да гы һәм Да выт шә һә рен нән тө шү че бас ма лар га 
ка дәр ге ди вар ны тө зе де. 16 Аңар дан соң – Да выт га и лә се нең төр бә лә ре кар шы на, 
ка зыл ган буа га, Ба тыр лар йор ты на ка дәр – Бәйт-Сур өл кә се нең бер яр ты сы бе лән 
ида рә итү че Әз вук уг лы Нә хә мия эш лә де. 17 Аңар дан ары рак – Ле ви нә се лен нән 
бул ган Ба ни уг лы Рә хум, ә аның янын да, үз тө бә ге нең вә ки ле бу ла рак, Кы гый-
лә өл кә се нең бер яр ты сы бе лән ида рә итү че Хә шә бия эш лә де. 18 Та гын да ары рак 
аның ир кар дә ше – Кы гый лә өл кә се нең икен че яр ты сы бе лән ида рә итү че Хе на дад 
уг лы Бав вай эш лә де. 19 Аның күр ше сен дә – үр өс тен дә ге ко рал ха нә гә ил тү че юл 
кар шын да, поч мак ка ка дәр – Мис па баш лы гы Ешуа уг лы Эзер эш лә де. 20 Аңар дан 
ары рак – поч мак тан алып баш ру ха ни Элья шиб йор ты ның ише ге нә ка дәр – ди-
вар ны Заб бай уг лы Ба рух тө зе де. 21 Та гын да ары рак – Элья шиб йор ты ише ген нән 
алып, шул йорт ның аза гы на ка дәр – Һак кос уг лы Ури я дән ту ган Ме ре мот тө зе де. 
22 Аның күр ше сен дә Ие ру са лим нең әйләнә-тирәсеннән кил гән ру ха ни лар эш лә-
де. 23 Алар дан ары рак – үз йорт ла ры кар шын да – Бень я мин вә Хаш шуб, та гын да 
ары рак – үз йор ты кар шын да – Ана ния дән ту ган Ма га сея уг лы Аза рия эш лә де. 
24 Янә шә дә – Аза рия йор тын нан алып поч мак ка, бо ры лыш ка ка дәр – Хе на дад уг лы 
Бин нуй эш лә де. 25 Аңар дан ары рак – ка ра выл йор ты ның ише гал ды бе лән чик тәш 
бул ган Өс ке пат ша са ра ен нан ал га рак чы гып тор ган ма на ра поч ма гын нан баш лап – 
ди вар ны Узай уг лы Па лал тө зе де. Пар гош уг лы Пә дая 26 һәм Офел кал ку лы гын да 
яшәү че Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре эш лә де. Алар ди вар ны көн чы гыш ка та ба – Су 
кап ка сы кар шы на һәм ал га рак чы гып тор ган ма на ра га ка дәр тө зәт те ләр. 27 Та гын 
да ары рак – ал га рак чы гып тор ган ма на ра кар шын нан баш лап, Офел ди ва ры на 
ка дәр – ты ку а лы лар эш лә де. 28 Ди вар ның Ат кап ка сын нан ары рак өле шен ру ха-
ни лар тө зәт те; алар ның һәр кай сы үз йор ты кар шын да эш лә де. 29 Алар күр ше сен дә, 
үз йор ты кар шын да, – Им мер уг лы Са дыйк, ә аның бе лән янә шә дә Көн чы гыш 
кап ка ны сак лау чы Ше ка ния уг лы Шә мә гыйя эш лә де. 30 Аңар дан ары рак ди вар ны 
Ше ле мия уг лы Ха на ния вә Са лап ның ал тын чы уг лы Ха нун тө зе де. Та гын да ары-
рак, үз бүл мә се кар шын да, Бә рә хия уг лы Ме шул лам эш лә де. 31 Ди вар ның шун нан 
соң гы өле шен – Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре вә сәү дә гәр ләр би на сы на (ул би на 
Кү зә тү кап ка сы кар шын да иде), өс ке бүл мә се бул ган ди вар поч ма гы на ка дәр – кө-
меш че Мал кия тө зе де. 32 Ә шул поч мак бүл мә дән баш лап, Са рык кап ка сы на ка дәр 
ди вар ны кө меш че ләр вә сәү дә гәр ләр тө зе де.

Диварнытөзекләндерүгәкаршыторучылар

4 1 Ди вар ко ру ы быз ны ишет кәч, Сан бал лат ачу ын нан тә мам кай нап чык ты. Яһү-
ди ләр не мәс хә рә ләп, 2 үзе нең ту ган на ры һәм сСа ма рея гас кә ри лә ре ал дын да 

ул бо лай ди де:
– Бу мес кен яһү ди ләр нәр сә эш ләр гә җы е на лар? Ди вар ны яңа дан кү тә рер гә, кор-

бан нар ки те рер гә уй лый лар мы? Тө зү эш лә рен бер көн дә бе тер мәк че бу ла лар мы? 
Янып бет кән, хә ра бә гә әй лән гән таш лар га җан өр мәк че ме алар?

3 Ә аның янын да ба сып тор ган ам мо ни То бия:
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– Тө зе сен нәр әй дә, алар ның таш ди ва ры на төл ке си ке реп мен сә дә, җи ме ре лер гә 
то ра ич! – ди де.

4 Мин до га кы лып әйт тем: «Йа Ал ла быз, без не ни чек тү бән сет кән нә рен ишет тә 
үз на чар лык ла рын ки ре үз лә ре нә кай тар: дош ман га та быш бу лып әсир кит сен нәр. 
5 Алар ның га еп лә рен ки чер мә, гө наһ ла рын исең нән чы гар ма, чөн ки алар тө зү че-
ләр не ким сет те».

6 Без ди вар ны кү тә рә бир дек, һәм ул яр ты сы на ка дәр тө зе леп бет те. Ха лык бө тен 
кү ңе лен би реп эш лә де.

7 Иеру са лим ди вар ла ры ның ко ры лу ын, җи ме рел гән урын нар ның тө зә те лү ен 
ише теп, Сан бал лат, То бия, шу лай ук га рәп ләр, ам мо ни ләр вә аш дод лы лар ның бик 
нык ачуы чык ты. 8 Шун нан соң алар, без гә ко ма чау ла мак чы бу лып, Ие ру са лим гә 
кар шы су гыш ачар га ни ят лә де ләр. 9 Без Ал ла быз га до га лар кыл дык һәм, алар дан 
сак ла ныр өчен, көн-төн ка ра выл тор дык.

10 Яһү дә хал кы:
– Чүп та шу чы лар ның хә ле бет те, ә чүп-чар күп; без ди вар ны тө зеп бе те рә ал ма-

быз! – дип зар ла ныр га то тын ды.
11 Дош ман на ры быз исә үз ара: «Без нең бә реп ке рү е без не һәм алар ны кы рып 

бе те рү е без не бел ми дә, сиз ми дә ка лыр лар – шун нан эш тук та ла чак!» – ди де. 
12 Дош ман на ры быз күр ше сен дә яшәү че яһү ди ләр, төр ле та раф лар дан ки леп: 
«Сез гә һө җүм итәр гә җы е на лар», – дип, без не кат-кат ки сәт те ләр. 13 Шун нан соң 
мин шә һәр ди ва ры ның тыш кы ягын да гы иң кү лек ләр гә, ачык урын нар га, ыру-
гаиләләргә бү леп, кылыч-сөңге вә ук-җәяләр бе лән ко рал лан ган ке ше ләр куй дым. 
14 Мин алар ның һәм мә сен ка рап чык тым да дә рә җә ле ке ше ләр гә, баш лык лар га 
вә бү тән ке ше ләр гә әйт тем:

– Ку рык ма гыз алар дан! Бө ек вә дәһ шәт ле Хуҗа-Хакимебезне исе гез дә то ты гыз! 
Кар дәш лә ре гез, угыл-кызларыгыз, ха тын на ры гыз һәм яшә гән йорт ла ры гыз өчен 
кө рә ше гез! – ди дем.

15 Без гә кар шы кор ган ни ят лә рен нән хә бәр дар бу лу ы быз ны дош ман на ры быз 
ише теп бел де. Алар ның хәй лә лә рен Ал ла һы юк ка чы гар ды, һәм без тө зе лә тор ган 
ди вар яны на кайт тык – һәр кай сы быз үз эше нә ке реш те. 16-17 Шул көн нән баш лап, 
хал кым ның бер өле ше эш бе лән мәш гуль бул ды, ә кал ган на ры исә, сөңге-калкан 
то тып, су гыш ки ем нә ре ки еп, сак та тор ды. Ха лык баш лык ла ры ди вар тор гы зу да 
кат наш кан бар ча яһү ди ләр гә те рәк бул ды. Йөк та шу чы лар бер ку лын да су гыш 
ко ра лы то тып эш лә де, 18 тө зү че ләр нең дә би лен дә кы лыч иде. Һәм быр гы чы һәр-
чак ми нем ян да бул ды. 19 Дә рә җә ле ке ше ләр гә, баш лык лар га һәм бү тән нәр гә мин:

– Эш бик күп, ә без бө тен ди вар буй лап та рал ган быз, бер-беребездән ерак быз, – 
ди дем. – 20 Шу ңа кү рә, быр гы кыч кыр та баш лау га, та выш кил гән як ка йө ге ре гез. 
Ал ла быз без нең як та су гы ша чак!

21 Эше без не без әнә шул рә веш ле дә вам ит тек; ә ха лык ның икен че өле ше ко яш 
чык кан нан алып йол дыз лар ка лык кан га ка дәр ку лын нан сөң ге сен тө шер мә де. 
22 Ул көн нәр дә мин ха лык ка:

– Һәр кем үзе нең ке ше лә ре бе лән төн гә Ие ру са лим дә кал сын. Төн лә сак та то-
рыр быз, ә көн де зен эш ләр без, – ди дем.



686

Нә хә мия 4 , 5

23 Мин үзем дә, кар дәш лә рем, хез мәт че лә рем һәм яным да гы сак чы ла рым да ки-
ен гән ки леш йок ла дык, уң ку лы быз дан ко рал ны тө шер мә дек*.

Нәхәмиянеңярлыларгабулышуы

5 1 Бер ва кыт кай бер ир ләр һәм алар ның ха тын на ры, яһү ди кар дәш лә рен нән 
зар ла нып, та выш куп тар ды. 2 Бе рәү ләр:

– Без үзе без дә, угыл-кызларыбыз да күп; та ма гы быз ны туй ды рыр һәм яшәр 
өчен без гә ик мәк ки рәк, – ди де.

– 3 Ик мәк та бар, ач лык тан ко ты лыр өчен без кыр ла ры быз ны, йө зем бак ча ла ры-
быз ны, йор т ла ры быз ны рә һен* итеп би рер гә мәҗ бүр без, – ди де икен че лә ре.

4 – Кыр ла ры быз вә йө зем бак ча ла ры быз өчен пат ша га са лым тү ләр гә бу рыч ка 
ак ча та бар га ти еш без, – ди де өчен че лә ре. – 5 Яһү ди кар дәш лә ре без дән ким җи ре без 
юк. Угыл ла ры быз да алар ны кы ке бек үк. Әм ма без угыл-кызларыбызны кол лык ка 
би рер гә мәҗ бүр без, кыз ла ры быз ның кай бер лә ре ин де кол ител де. Без бернәр сә дә 
эш ли ал мый быз, чөн ки кыр ла ры быз вә йө зем бак ча ла ры быз бү тән нәр ку лын да.

6 Алар ның сук ра ну ын, әй т кән сүз лә рен тың ла гач, ми нем бик нык ачу ым чык ты. 
7 Бу ту ры да бер фи кер гә ки леп, дә рә җә ле ке ше ләр гә вә баш лык лар га мин:

– Сез ха лык исә бе нә бай лык туп лый сыз! – ди дем. Шун нан зур җы ен җый дым 
да 8 тү рә бул ган ке ше ләр гә: – Чит ха лык лар га кол лык ка са тыл ган яһү ди кар дәш-
лә ре без не без мөм кин бул ган ча сйо лып алыр га ты рыш тык. Ә сез ме нә үз кар дәш-
лә ре гез не са тып җи бә рә сез! Ин де алар ны яңа дан са тып алыйк мы?! – ди дем.

Алар дәш мә де ләр, ни дип тә җа вап бир мә де ләр. 9 Шун нан соң мин алар га:
– Бер дә әй бәт эш лә ми сез, – ди дем. – Дош ман ха лык лар ның хур ла вы на ду чар 

бул мас өчен, Ал ла быз дан кур кып яшәр гә ти еш тү гел ме сез?! 10 Мин үзем, кар дәш-
лә рем һәм хез мәт че лә рем дә бу рыч ка ак ча вә ик мәк би реп то ра быз. Лә кин бу рыч-
ла рын кай тар ган да, әй дә гез, ха лык ны та ла мыйк ин де! 11 Алар ның кыр ла рын, йө зем 
вә зәй түн бак ча ла рын, йорт ла рын бү ген үк ки ре кай та ры гыз; бу рыч ка би реп тор ган 
ак ча, ик мәк, шә раб вә зәй түн мае өчен ти еш ле ри ба ны* да ки ре кай та ры гыз.

12 – Ки ре кай та ра быз, бер ни дә та ләп ит ми без алар дан! Һәм мә сен син әй т кән чә 
эш ли без, – дип җа вап бир де алар.

Шун нан соң мин ру ха ни лар ны ча кы рып ал дым да нәкъ шу лай эш лә я чәк лә ре нә 
ант итәр гә куш тым. 13 Ан на ры өс тем дә ге ки е мем не са лып сел ке дем* дә бо лай ди дем:

– Әй т кән сү зен дә тор ма ган ке ше не Ал ла һы үз йор тын нан ме нә шу лай сел кеп 
чы гар сын! Ул да шу лай бер нәр сә сез кал сын!

Бө тен җы ен шун да:
– Амин! – ди де, һәм мә се Раб бы ны мак та ды. Бир гән вәгъ дә сен ба ры сы да үтә де.

* 4:23 ...уңкулыбызданкоралнытөшермәдек.– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: һәр кем дә 
ко рал вә су бул ды. 
* 5:3 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
* 5:11 Риба– би реп тор ган әй бер яки ак ча дан алын ган про цент. 
* 5:13 Яһү ди ләр нең өс ки е мен дә төр ле вак-төяк әй бер ләр сак ла на тор ган, бил бау бе лән бәй-
лән гән бер урын бул ган. Нә хә мия шу ны сел ке гән. 
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14 Шу ны сын да әй тим: Яһү дә җи рен дә өл кә баш лы гы итеп бил ге лән гән кө нем нән 
баш лап, мин ун и ке ел дә ва мын да – Ар тах шас та пат ша ха ким ле ге нең егер мен че елын нан 
алып, утыз икен че елы на ка дәр – үзем һәм кар дәш лә рем өчен ти еш ле бул ган нәр сә-
ләр нең бер сен дә та ләп ит мә дем. 15 Ә ми ңа ка дәр бул ган өл кә баш лык ла ры, кы рык 
шә кыл* кө меш тән тыш, ха лык тан шә раб вә ик мәк тә ал ды лар, шул рә веш ле, ха лык 
җил кә се нә авыр йөк бу лып ят ты лар. Алар ның хәт та хез мәт че лә ре дә ха лык өс тен нән 
ха ким лек ит те. Ә мин, Ал ла һы дан кур кып яшә гән гә, алай эш лә мә дем. 16 Ки ре сен чә, 
мин үзем не ди вар ны тор гы зу эше нә ба гыш ла дым; кыр лар са тып ал ма дым; бар лык 
хез мәт че лә рем ди вар ны тө зү дә кат наш ты. 17 Ми нем та бы ны ма, тирә-яктан кил гән ха-
лык тан тыш, йөз ил ле ләп яһү ди вә баш лык лар җы е ла тор ган бул ды. 18 Тук ла ну өчен, 
көн дә бер үгез, ал ты си мез са рык вә кош-корт әзер лә нә, ун көн гә бер тап кыр күп итеп 
төрледән-төрле шә раб кай та ры ла иде. Әм ма шу ның бе лән бер гә мин өл кә баш лы гы на 
ти еш ле ик мәк не та ләп ит мә дем, чөн ки ха лык ның хез мә те бик авыр иде. 19 Йа Ал лам, 
шу шы ха лык өчен кыл ган иге лек лә рем не ис тә то тып, ми не рәх мә тең нән аер ма саң иде!

ДошманнарныңНәхәмиягәкаршымәкер-хәйләкорулары

6 1 Сан бал лат, То бия, га рәп Ге шем вә бү тән дош ман на ры быз ди вар ны тө зеп бе те-
рү ем, җи ме рел гән урын нар ның кал ма вы ха кын да ишет кән нән соң (гәр чә кап ка-

лар га әле ишек ләр эл мә сәм дә), 2 Сан бал лат вә Ге шем: «Һо но ти гез ле ген дә ге бе рәр 
авыл да оч ра шыйк!» – дип әй тер гә ми нем ян га ке ше җи бәр де ләр. Алар ми ңа ка ра та 
явыз лык кыл мак чы бул ды лар. 3 Хә бәр че лә рем аша мин бо лай дип әй тер гә куш тым: 
«Эшем бик күп бул ган лык тан ки лә ал мыйм. Әгәр аны таш лап кит сәм, эш тук та лыр». 
4 Шун дый ук ча кы ру бе лән алар ми ңа дүрт мәр тә бә ке ше җи бәр де ләр, мин алар га 
һа ман да бер үк җа вап ны бир дем. 5 Шун нан соң Сан бал лат ми ңа үзе нең хез мәт че сен 
би шен че мәр тә бә җи бәр де, аның ку лын да мө һер су гыл ма ган хат иде. 6 Ан да бо лай 
дип языл ган иде:

Ха лык лар ара сын да шун дый имеш-мимеш йө ри, Ге шем да шу ны ук сөй ли: 
син вә яһү ди ләр фет нә оеш ты рыр га ни ят ли сез икән, ди вар ны шу ның өчен 
ко ра сың икән. Имеш, алар өс тен нән пат ша бу лыр га те ли сең, 7 си нең хак та 
Ие ру са лим дә «Яһү дә дә пат ша бар!» ди гән хә бәр таратсыннар өчен, спәй гам-
бәр ләр билгеләгәнсең. Бу сүз ләр не пат ша һич шик сез ише тә чәк. Шу ңа кү рә 
без нең ян га кил, бер гә ләп киңәш-табыш итик.

8 Лә кин мин аңа: «Син әй т кән нәр нең бер се дә хак тү гел. Син бо лар ны үзең уй-
лап чы гар ган сың», – дип әй тер гә ку шып, ке ше җи бәр дем. 9 «Кул ла рын нан эш лә ре 
тө шәр, аны ахы ры на җит ке рә ал мас лар», – дип уй лап, алар без не кур кыт мак чы 
бул ды лар, лә кин мин: «Ру хым ны ны гыт!» – дип, Ал ла һы га до га кыл дым.

10 Бер көн мин Ме һе та бел дән ту ган Де лая уг лы Шә мә гыйя йор ты на кил дем. Ул 
үз өен дә бик лә неп уты ра иде. Ул ми ңа әйт те:

– Әй дә, Ал ла һы йор ты на ке рик тә ишек ләр не бик ләп куйыйк, чөн ки алар си не 
үте рер гә ки лә чәк, төн лә ки лә чәк алар, – ди де.

* 5:15 Шәкыл– 10 гр. 
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11 Лә кин мин аңа:
– Ми нем дә рә җә дә ге ке ше ка ча ала мы соң?! Ми нем ке бек ке ше, исән ка лыр 

өчен, Ал ла һы йор ты на ке рә ала мы?! Бар мыйм! – ди дем. 12-13 Шә мә гый я не Ал ла-
һы җи бәр мә вен һәм ми нем хак та гы пәй гам бәр лек сүз лә ре нең ял ган икә нен ачык 
аң ла дым, чөн ки аны, ак ча тү ләп, То бия бе лән Сан бал лат ял ла ган иде. Алар ның 
ни ят лә ре шун дый иде: мин, ха фа га тө шеп, Шә мә гыйя сү зе бу ен ча эш ләр мен дә 
гө наһ лы бу лыр мын, ә алар, ми не хур лык ка кал ды рыр өчен, яма на тым ны чы га-
рыр лар иде*.

14 Нә хә мия до га кы лып әйт те: «Йа Ал лам, То бия бе лән Сан бал лат ның шул эш лә рен 
исең дә тот, шу лай ук ми ңа кар шы пәй гам бәр лек ит кән хатын-кыз пәй гам бәр Ну га-
ди я не һәм ми не кур кы тыр га уй ла ган баш ка пәй гам бәр ләр не дә исең нән чы гар ма!»

Диварнытөзепбетерү
15 Ди вар Елул ае ның егер ме би шен че кө нен дә, ил ле ике көн дә тө зе леп бет те. 16 Бу 

хак та бар ча дош ман на ры быз ишет кән нән һәм тирә-ягыбыздагы ха лык лар мо ны 
күр гән нән соң, алар ның үз-үзләренә ыша ны чы бет те, чөн ки бу эш нең Ал ла быз 
их ты я ры бе лән кы лын га нын аң ла ды лар.

17 Шул көн нәр дә Яһү дә нең дә рә җә ле ке ше лә ре То би я гә күп мәр тә бә хат лар юл-
ла ды, алар га да То би я дән хат лар ки леп тор ды. 18 Яһү дә дә күп ләр аның бе лән ант 
бер кет кән иде, чөн ки ул – Арах уг лы Ше ка ния ки я ве, ә Еһо ха нан исем ле уг лы Бә-
рә хи я дән ту ган Ме шул лам кы зы на өй лән гән иде. 19 Алар хәт та ми нем ал да аның 
иге лек ле эш лә ре ту рын да сөй ли, ә мин әй т кән нәр не аңа җит ке рә иде ләр. То бия 
исә, ми не кур кыт мак чы бу лып, ми ңа хат лар яза иде.

7 1 Ди вар тө зе леп бе теп, кап ка лар элен гән нән соң, кап ка сак чы ла ры, җыр чы-
лар вә ле ви ләр үз лә ре нең хез мә тен баш ла ды. 2 Иеру са лим бе лән ида рә итәр гә 

мин ир ту га ным Ха на ни бе лән Иеру са лим каль га сы баш лы гы Ха на ни я не куй дым, 
чөн ки әле ге Ха на ния ыша ныч лы һәм Ал ла һы ны бик тә их ти рам итү че ке ше иде. 
3 Мин алар га бо лай дип әйт тем:

– Ир тән ко яш җы лы та баш ла ган чы, Иеру са лим кап ка ла рын ач ма гыз, сак чы лар 
ка ра выл да тор ган чак та, кап ка лар бик тә бул сын. Сак чы лар итеп Иеру са лим ке ше-
лә рен ку е гыз: кай бер лә ре – бил ге лән гән урын нар да, икен че лә ре исә үз йорт ла ры 
кар шын да ки зү тор сын, – ди дем.

Сөргеннәнкайтучыларныңисемлеге
4 Иеру са лим бик зур һәм ир кен шә һәр бу лып, ха лык ан да әле аз сан лы, йорт лар да 

тө зә тел мә гән иде. 5 Шун да Ал лам ми нем кү ңел гә бер уй сал ды, һәм мин, дә рә җә-
ле ке ше ләр не, баш лык лар ны һәм бар ха лык ны җы еп, нә сел лә ре бу ен ча исем лек кә 
тер кәр гә бул дым. Әсир лек тән бе рен че бу лып кай т кан ке ше ләр нең шә җә рә язу ын 
тап тым, ан да бо лай дип языл ган иде:

* 6:12-13 Ал ла һы йор ты на ке реп, Нә хә мия Ка нун га сый ма ган эш кы лыр иде, чөн ки ул ру-
ха ни тү гел иде. 
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6-7 За ма нын да сБа бил пат ша сы Нә бу хад нес сар әсир кы лып өл кә без дән Ба-
бил гә алып кит кән ке ше ләр Зе руб ба бел, Ешуа, Нә хә мия, Аза рия, Ра га мия, 
На ха ма ни, Мәр дә кәй, Бил шан, Мис пе рет, Биг вәй, Нә хум вә Ба гъ на җи тәк-
че ле ген дә Ие ру са лим гә вә Яһү дә гә әй лә неп кайт ты лар – һәр кем үз шә һә ре нә 
кай тып ур наш ты. Әле ге ис ра и ли ләр нең исем ле ге тү бән дә ге чә:

8 Пар гош нә се лен нән – ике мең йөз җит меш ике ке ше; 9 Ше фа тия нә се-
лен нән – өч йөз җит меш ике ке ше; 10 Арах нә се лен нән – ал ты йөз ил ле ике 
ке ше; 11 Ешуа һәм Йо ав нә се лен нән Пахат-Мәаб угыл ла ры – ике мең си гез 
йөз ун си гез ке ше; 12 Элам нә се лен нән – мең ике йөз ил ле дүрт ке ше; 13 Зат ту 
нә се лен нән – си гез йөз кы рык биш ке ше; 14 Зәк кәй нә се лен нән – җи де йөз 
алт мыш ке ше; 15 Бин нуй нә се лен нән – ал ты йөз кы рык си гез ке ше; 16 Бе бай 
нә се лен нән – ал ты йөз егер ме си гез ке ше; 17 Әз гәд нә се лен нән – ике мең өч 
йөз егер ме ике ке ше; 18 Адо ни кам нә се лен нән – ал ты йөз алт мыш җи де ке ше; 
19 Биг вәй нә се лен нән – ике мең алт мыш җи де ке ше; 20 Әдин нә се лен нән – ал ты 
йөз ил ле биш ке ше; 21 Хи зә кыйя нә се лен нән Әтир угыл ла ры – тук сан си гез 
ке ше; 22 Ха шум нә се лен нән – өч йөз егер ме си гез ке ше; 23 Бе сай нә се лен нән – 
өч йөз егер ме дүрт ке ше; 24 Ха рип нә се лен нән – йөз ун и ке ке ше; 25 чы гы шы 
бе лән Гиб гон нан бул ган нар – тук сан биш ке ше; 26 чы гы шы бе лән Бәйт-Лехем 
һәм Не то фа дан бул ган нар – йөз сик сән си гез ке ше; 27 чы гы шы бе лән Ана-
тот тан бул ган нар – йөз егер ме си гез ке ше; 28 чы гы шы бе лән Бәйт-Азмаветтан 
бул ган нар – кы рык ике ке ше; 29 чы гы шы бе лән Кыръят-Ягарим, Ке пи ра вә 
Бе һе рот тан бул ган нар – җи де йөз кы рык өч ке ше; 30 чы гы шы бе лән Ра маһ вә 
Ге ба дан бул ган нар – ал ты йөз егер ме бер ке ше; 31 чы гы шы бе лән Мик мәс тән 
бул ган нар – йөз егер ме ике ке ше; 32 чы гы шы бе лән Бәйт-Эл вә Гай дан бул ган-
нар – йөз егер ме өч ке ше; 33 чы гы шы бе лән Икен че Нә бу дан бул ган нар – ил ле 
ике ке ше; 34 чы гы шы бе лән Икен че Элам нан бул ган нар – мең ике йөз ил ле дүрт 
ке ше; 35 чы гы шы бе лән Ха рим нән бул ган нар – өч йөз егер ме ке ше; 36 чы гы шы 
бе лән Әри хә дән бул ган нар – өч йөз кы рык биш ке ше; 37 чы гы шы бе лән Лод, 
Ха дид һәм Һо но дан бул ган нар – җи де йөз егер ме бер ке ше; 38 чы гы шы бе лән 
Се на һа дан бул ган нар – өч мең ту гыз йөз утыз ке ше.

39 Ру ха ни лар: Ешуа нә се лен нән Еда гыйя угыл ла ры – ту гыз йөз җит меш өч 
ке ше; 40 Им мер нә се лен нән – мең ил ле ике ке ше; 41 Паш хур нә се лен нән – мең 
ике йөз кы рык җи де ке ше; 42 Ха рим нә се лен нән – мең ун җи де ке ше.

43 Ле ви ләр: Ешуа нә се лен нән (Кад ми ел то кы мын нан, Һо да ви я нең нә сел 
җе бе бу ен ча) – җит меш дүрт ке ше.

44 Җыр чы лар: Асаф нә се лен нән – йөз кы рык си гез ке ше.
45 Кап ка сак чы ла ры: Шал лум, Әтир, Тал мун, Гак куб, Ха ти та вә Шо бай нә-

се лен нән – йөз утыз си гез ке ше.
46 Ал ла һы йор ты хез мәт че лә рен нән: Си ха нә се ле, Ха су па нә се ле, Таб ба гот 

нә се ле, 47 Кый рос нә се ле, Сый га нә се ле, Па дон угыл ла ры, 48 Ле ба на нә се ле, 
Хә гә бә нә се ле, Шал май нә се ле, 49 Ха нан нә се ле, Гид дел нә се ле, Гә хәр нә се ле, 
50 Ре һая нә се ле, Рә син нә се ле, Ны ко да нә се ле, 51 Гәз зәм нә се ле, Уз за нә се ле, 
Па се ах нә се ле, 52 Бе сай нә се ле, Мы гу ним нә се ле, Нә пу ше сим нә се ле, 53 Баквук 
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нә се ле, Ха ку па нә се ле, Хар хур нә се ле, 54 Бас лит нә се ле, Ме хи да нә се ле, Хар-
ша нә се ле, 55 Бар кыс нә се ле, Си се ра нә се ле, Те мах нә се ле, 56 Нә си ах нә се ле, 
Ха ти па нә се ле.

57 Сө ләй ман кол ла ры ның угыл ла ры: Со тай нә се ле, Со пе рет нә се ле, Пе ри-
да нә се ле, 58 Ягъ ла нә се ле, Дар кон нә се ле, Гид дел нә се ле, 59 Ше фа тия нә се ле, 
Хат тил нә се ле, Пөкерет-Һассебаим нә се ле, Амон нә се ле.

60 Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре вә Сө ләй ман кол ла ры ның угыл ла ры – ба-
ры сы өч йөз тук сан ике ке ше.

61-62 Тел-Мелах, Тел-Харша, Ке руб, Ад дун, Им мер шә һәр лә рен нән ки лү че ләр: 
Де лая нә се ле, То бия нә се ле, Ны ко да нә се ле – ал ты йөз ил ле ике ке ше. Алар 
ата-бабаларының Ис ра ил ту ма сы бу лу ын ис бат лый ал ма ды.

63 Ру ха ни лар дан: Хо бая, Һак кос вә Бар зил лай (ул, ги лы гад лы Бар зил лай 
кыз ла рын нан ха тын алып, алар исе мен йөр тә баш лый) угыл ла ры. 64 Үз лә ре-
нең шә җә рә кә газь лә рен та ба ал ма ган га, алар ру ха ни лык тан чы га рыл ды лар. 
65 Өл кә баш лы гы алар га: «сУрим һәм тум мим бе лән эш итү че ру ха ни ки леп 
хәл ит ми чә, сез ру ха ни лар га тә га ен лән гән кор бан лык мал ның итен ашый 
ал мый сыз», – ди де.

66 Җәм гы ять тә бар лы гы кы рык ике мең өч йөз алт мыш ке ше исәп лә нә иде. 
67 Алар да ир вә хатын-кызлардан җи де мең өч йөз утыз җи де кол, ике йөз кы рык 
биш җыр чы ир вә хатын-кыз, 68 шу лай ук җи де йөз утыз ал ты ат, ике йөз кы рык 
биш ка чыр, 69 дүрт йөз утыз биш дөя, ал ты мең җи де йөз егер ме ишәк бар иде.

70 Ыруг баш лык ла ры ның кай бер лә ре, тө зү эш лә рен баш ка рыр өчен, их ты я ри 
ига нә бир де ләр. Өл кә баш лы гы каз на га мең да рик* ал тын, ил ле җа ма як, биш йөз 
утыз ру ха ни ны ки ен де рер лек ки ем бир де. 71 Ә ыруг баш лык ла ры ның бү тән нә ре, 
тө зү эш лә рен баш ка рыр өчен, хә зи нә гә егер ме мең да рик ал тын вә ике мең ике 
йөз ми на* кө меш тап шыр ды лар. 72 Кал ган ха лык егер ме мең да рик ал тын, ике мең 
ми на кө меш вә алт мыш җи де ру ха ни ны ки ен де рер лек ки ем бир де.

73 Шу лай итеп, бар ча ис ра и ли ләр – ру ха ни лар, ле ви ләр, кап ка сак чы ла ры, җыр-
чы лар, га ди ха лык, Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре – үз шә һәр лә рен дә яши баш ла ды.

ЭзраныңКанунныукуы

8 1 Җи ден че ай да, Ис ра ил угыл ла ры үз шә һәр лә рен дә ур на шып яши баш ла ган-
нан соң, бө тен ха лык бер бу лып Су кап ка сы кар шын да гы мәй дан га җы ел ды 

һәм скә тип Эз ра га: «Ис ра ил хал кы на Му са аша Раб бы бир гән Ка нун ки та бын алып 
кил», – дип әйт те. 2 Җи ден че ай ның бе рен че кө нен дә ру ха ни Эз ра, шу лай итеп, 
җы ен га кил гән ир ләр, хатын-кызлар һәм укы ган ны аң лар дай ба ла лар кар шы на 
Ка нун ки та бын алып кил де. 3 Су кап ка сы ал дын да гы мәй дан да Эз ра ир ләр гә, 
хатын-кызларга һәм укы ган ны аң лар дай ба ла лар га ир тә таң нан өй лә гә ка дәр шул 
ки тап ны укы ды; бар ха лык Ка нун ки та бын бик игъ ти бар бе лән тың лап тор ды. 

* 7:70 Дарик– 10 гр. 
* 7:71 Мина– 500 гр. 
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4 Кә тип Эз ра агач тан эш лән гән мах сус мөн бәр дә ба сып тор ды, аның уң ягын да – 
Мәт ти тия, Ше ма, Аная, Урия, Хил кыйя вә Ма га сея, ә сул ягын да Пә дая, Ми ша ил, 
Мал кия, Ха шум, Хаш бад да на, Зә кә рия вә Ме шул лам бул ды. 5 Җы ел ган ке ше ләр-
дән юга ры рак тор ган Эз ра бар ха лык ның күз ал дын да ки тап ны ач кач, ба ры сы да 
ая гү рә бас ты. 6 Эз ра бө ек Раб бы Ал ла га мактау-шөкерләр яу дыр ды. Ха лык, кул ла-
рын юга ры кү тә реп, «Амин! Амин!» дип тор ды, ан на ры, баш иеп, Раб бы ал дын да 
сәҗ дә кыл ды. 7 Ле ви ләр Ешуа, Ба ни, Шә рә бия, Ямин, Гак куб, Шаб бе тай, Һо дия, 
Ма га сея, Кы ли та, Аза рия, Йо за бад, Ха нан, Пе лая шун да гы ха лык ка Ка нун ны 
аң лат ты. 8 Ал ла һы ның Ка нун ки та бын алар аң лат ма лар би реп, шә рех ләп укы ды, 
һәм укы ган ны ха лык аң ла ды.

9 Шун да өл кә баш лы гы Нә хә мия, кә тип ру ха ни Эз ра һәм җы ел ган ха лык ка Ка-
нун тәгъ ли мат ла рын аң ла ту чы ле ви ләр:

– Бү ген ге көн – Раб бы Ал ла гыз өчен из ге көн, шу ңа кү рә яшь түк мә гез, ела ма-
гыз! – ди де ләр, чөн ки, Ка нун сүз лә рен тың ла ган да, бө тен ха лык ела ды.

10 Нә хә мия алар га әйт те:
– Ба ры гыз, иң тәм ле ри зык лар аша гыз, бал лы шә раб эче гез, бәй рәм гә бер ни 

әзер лә мә гән ке ше ләр не дә өлеш сез кал дыр ма гыз, чөн ки Хуҗа-Хакимебез өчен из ге 
көн бу. Кай гыр ма гыз, чөн ки Раб бы бир гән шат лык сез не ны гы та чак.

11 Ле ви ләр дә:
– Бу – из ге көн, кай гыр ма гыз! – дип, ха лык ны ты ныч лан ды рыр га ты рыш ты.
12 Шун нан соң бар ха лык ашап-эчәргә, бү тән нәр не сый лар га, кү ңел ачар га ки теп 

бар ды, чөн ки үз лә ре нә әй тел гән сүз ләр не аң ла ды.
13 Икен че көн не бар ча ха лык ның ыруг баш лык ла ры, ру ха ни лар вә ле ви ләр, Ка-

нун да языл ган нар ны өй рә нер өчен, кә тип Эз ра яны на җы ел ды лар. 14 Му са аша 
би рел гән Раб бы ка ну нын да алар: «Ис ра ил угыл ла ры җи ден че ай бәй рә мен ча тыр-
лар да үт кәр сен» 15 һәм «Тау га ме не гез дә, Ка нун да языл ган ча, ча тыр лар ко ру өчен 
бак ча зәй тү не, кыр гый зәй түн, мәр сид*, хөр мә, шу лай ук баш ка төр агач лар ның 
бо так ла рын җы еп тө ше гез; бар лык кала-салаларда вә Ие ру са лим дә бу ту ры да игъ-
лан ите гез!» – ди гән урын ны укы ды лар. 16 Шун нан соң ке ше ләр, бо так лар алып 
ки леп, үз лә ре нең өй тү бә лә рен дә, ишег ал ла рын да, Ал ла һы йор ты ише гал дын да, Су 
кап ка сы һәм Эф ра им кап ка сы ал дын да гы мәй дан да ча тыр лар кор ды лар. 17 Әсир-
лек тән кай т кан һәр ке ше, ча тыр ко рып, шун да яшә де. Нун уг лы Ешуа за ма нын нан 
баш лап шу шы көн гә ка дәр Ис ра ил угыл ла ры ның бо лай бәй рәм ит кән нә ре юк иде. 
Шат лык бик зур бул ды. 18 Эз ра Ал ла һы ның Ка нун ки та бын көн са ен – бәй рәм нең 
бе рен че кө нен нән алып соң гы кө не нә ка дәр укы ды. Ха лык җи де көн бәй рәм ит те, 
ә си ге зен че көн не, Ка нун куш кан ча, тан та на лы җы ен бул ды.

Читхалыкларбеләнникахлашугакаршычаралар

9 1 Шул ук ай ның егер ме дүр тен че кө нен дә Ис ра ил угыл ла ры бер гә җы ел ды лар. 
Алар сту пас ту кы ма га тө ре неп, баш ла ры на көл си беп ура за га кер де ләр. 2 Чит 

ка вем нәр дән ае рыл ган Ис ра ил угыл ла ры үз лә ре нең гө наһ ла рын, ата-бабаларының 

* 8:15 Мәрсид– мирт. 
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га еп лә рен та нып тәү бә ит те. 3 Өч сә гать дә ва мын да алар ая гү рә ба сып тор ган ки леш 
Раб бы Ал ла ла ры ның Ка нун ки та бын укы ды лар, ан на ры, Раб бы Ал ла ла ры ал дын да 
гө наһ ла рын та нып, сәҗ дә кыл ды лар. 4 Ешуа, Ба ни, Кад ми ел, Ше ба ния, Бун ни, 
Шә рә бия, Ба ни, Ке на ни, ле ви ләр өчен ясал ган бас кыч ка ме неп, Раб бы Ал ла ла-
ры на кыч кы рып до га кыл ды лар. 5 Ле ви ләр дән Ешуа, Кад ми ел, Ба ни, Хә шәб ния, 
Шә рә бия, Һо дия, Ше ба ния, Пе та хия:

– Уры ны гыз дан то ры гыз да әзәл дән* мәң ге лек кә чә яшәү че Раб бы Ал ла гыз га 
мактау-шөкерләр яу ды ры гыз! – ди де ләр. Ан на ры до га кыл ды лар:

Си нең шан-шөһрәтле исе мең мак тау лы дыр,
һәр төр ле мак тау вә дан лау дан өс тен дер!

6 Син – бер дән бер Раб бы,
Син күк не, күк ләр нең кү ген, ан да гы бө тен җи сем нәр не,
җир не вә ан да гы һәм мә нәр сә не,
диң гез ләр не вә ан да гы һәм мә нәр сә не бар кыл дың,
алар ның һәм мә се нә тор мыш бир дең;
күк җи сем нә ре нең һәм мә се Си ңа сәҗ дә кы ла.

7 Син, Раб бы, Иб рам ны сай лап,
скил да ни ләр җи рен дә ге Ур шә һә рен нән аны алып чык тың
һәм Иб ра һим дип исем куш тың.

8 Аның их лас йө рәк тән Си ңа туг ры бу лу ын кү реп,
скән га ни, хит ти, амо ри, фә ри зи, явү си вә гир гә ши ләр нең җи рен
аның то кы мы на би рер өчен, аның бе лән ки ле шү тө зе дең.
Әй т кән сү зең не Син үтә дең, чөн ки Син га дел Зат.

9 Ми сыр да ата ла ры быз ның җә фа чи геп яшә вен күр дең Син,
сКа мыш лы диң гез янын да алар ның ял ва ру ла рын ишет тең.

10 Син сфир га вен гә, аның хез мәт че лә ре нә вә бар хал кы на кар шы
Үзең нең га лә мәт лә рең не вә мог җи за ла рың ны эш лә дең,
чөн ки Син алар ның ис ра и ли ләр не ни рә веш ле ким се тү лә рен бел дең.
Шул ва кыт тан баш лап, бү ген ге көн гә ка дәр Си нең исе мең дан лы дыр.

11 Ис ра ил угыл ла ры ал дын да диң гез не ике гә аер дың –
алар диң гез ур та сын нан ко ры җир буй лап чык ты лар.
Алар ны ку ып ки лү че ләр не Син,
шау лап ак кан су лар га таш ат кан дай, диң гез тө бе нә ыр гыт тың.

12 Көн де зен Син, бо лыт ба га на сы бу лып,
алар ал дын нан юл күр сә теп бар дың,
төн лә исә, ут ба га на сы бу лып, ба рыр юл ла рын як тырт тың.

13 Син сСи най та вы на төш тең,
алар бе лән күк ләр дән то рып сөй ләш тең,
алар га га дел хө кем нәр, дө рес ка нун нар,

* 9:5 Әзәл– ба шы бул ма ган үт кән за ман; мәң ге лек. 
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әй бәт ка гый дә ләр вә бо е рык лар бир дең.
14 Син алар га из ге сшим бәң нең бар лы гын бел дер дең,

хез мәт чең Му са аша бо е рык лар, ка гый дә ләр вә ка нун нар бир дең.
15 Алар ачык кан да, күк тән ик мәк иң дер дең,

су са ган чак ла рын да, таш тан су чы гар дың.
Син, ку лың ны кү тә реп, сез гә би рәм, дип вәгъ дә ит кән җир не
алар га үз ләш те рер гә куш тың.

16 Лә кин ки ре бет кән ата-бабаларыбыз, тә кәб бер лә неп,
Си нең бо е рык лар га ко лак сал ма ды;

17 алар Си ңа буй сы ныр га те лә мә де
һәм Син күр сәт кән мог җи за лар ны ис лә ре нә тө шер мә де;
алай гы на да тү гел, үҗәт лә неп, кол лык ка ки ре кай тыр өчен,
үз лә ре нә юл баш чы сай лап куй ды.
Лә кин Син – ки че рү чән, кыз га ну чан вә рә хим ле,
сабыр-түзем вә чик сез мәр хә мәт ле Ал ла һы:
Син алар ны таш ла ма дың.

18 Гәр чә алар, үз лә ре нә бо зау сы ны ко еп:
«Ме нә бу – без не Ми сыр дан чы гар ган Ал ла һы», – ди сә ләр дә,
Си ңа бик тә мәс хә рә ле сүз ләр әй т сә ләр дә,

19 га ять шәф кать ле бул ган га,
Син алар ны чүл дә ял гыз кал дыр ма дың:
көн дез әй дәп бар ган бо лыт ба га на сы да,
төн лә як тыр т кан ут ба га на сы да юк ка чык ма ды.

20 Үгет-нәсыйхәт бир сен дип,
Син алар га иге лек ле Ру хың ны бү ләк ит тең,
авыз ла рын нан ман на ны* өз мә дең,
су сау ла рын ба сар өчен, су эчер дең.

21 Чүл дә Син алар ны кы рык ел бу е на ас ра дың –
алар ан да бер нин ди мох таҗ лык ки чер мә де,
ки гән ки ем нә ре дә туз ма ды, аяк ла ры да ше шен мә де.

22 Син алар га пат ша лык лар ны, ха лык лар ны буй сын дыр дың,
ил нең һәр ка ры шын бү леп бир дең;
алар Хиш бун пат ша сы Си хон җи рен,
Ба шан пат ша сы Ог җи рен ал ды лар.

23 Алар ның нә се лен күк тә ге йол дыз лар са нын ча ишәйт тең,
ата-бабаларына вәгъ дә ит кән җир гә алып ки леп ур наш тыр дың.

24 Алар, шул җир гә ки леп, аны би ләп ал ды лар.
Син шун да яшәү че кән га ни ләр не буй сын дыр дың –
ха лык ны пат ша ла ры бе лән бер гә ис ра и ли ләр ку лы на тап шыр дың,

* 9:20 Манна– ка ра гыз: «Чы гыш», 16:13. 
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һәм алар ни те лә сә ләр, шу ны эш лә де ләр:
25 ны гы тыл ган шә һәр ләр не вә уң ды рыш лы җир ләр не би лә де ләр,

төр ле мал-мөлкәт ту лы йорт лар га,
таш ны чо кып яса ган су сак ла гыч ла ры на,
йө зем вә зәй түн бак ча ла ры на,
исәпсез-хисапсыз җи меш агач ла ры на ху җа бул ды лар.
Алар Си нең чик сез иге лек ле бу лу ың ар ка сын да
ашап-эчеп та зар ды лар, рә хәт чик те ләр.

26 Лә кин тора-бара алар, буй сын мас бу лып, Си ңа кар шы баш кү тәр де ләр,
Ка ну ның нан йөз чө ер де ләр,
Си ңа ки ре кай тыр га үгет лә гән пәй гам бәр лә рең не үтер де ләр,
Си ңа бик тә мәс хә рә ле сүз ләр әйт те ләр.

27 Һәм Син алар ны дош ман на ры ку лы на тап шыр дың.
Дош ман на ры ның җә бе рен ә тү зә ал ма гач,
алар Си ңа ял вар ды лар,
ә Син, күк ләр дән аһ-зарларына ко лак са лып,
чик сез шәф кать ле ле гең ар ка сын да кот ка ру чы лар җи бәр дең,
һәм алар ха лык ны дош ман нан кот кар ды.

28 Әм ма ты ныч ла нып рә хәт кә чык кач,
алар янә Си нең кү зе ңә ятыш сыз кү рен гән га мәл ләр кыл ды;
Син алар ны ка бат дош ман на ры ку лы на тап шы рып,
те ге ләр ха лык өс тен нән ха ким лек ит те.
Лә кин алар Си ңа та гын ял вар гач,
чик сез шәф кать ле ле гең ар ка сын да аһ-зарларына ко лак са лып,
Син алар ны кот ка рып кал дың.

29 Син алар ны элек ке чә Ка ну ның ны үтәр гә өн дә дең,
лә кин алар, тә кәб бер лә неп, бо е рык ла ры ңа игъ ти бар ит мә де ләр,
Си нең карар-хөкемнәреңне үтәү
алар га имин-рәхәт тор мыш бү ләк ит сә дә,
шул карар-хөкемнәреңне үтә ми чә гө наһ кыл ды лар,
үҗәт лә неп, Син нән йөз чө ер де ләр, сүз лә ре ңә буй сын ма ды лар.

30 Син алар ны күп ел лар са быр гы на көт тең;
пәй гам бәр лә рең аша Үзең нең Ру хың бе лән үгет ләп, ки сә теп тор саң да,
алар игъ ти бар ит мә де ләр.
Шун лык тан Син алар ны чит ха лык лар ку лы на тап шыр дың.

31 Әм ма Үзең нең чик сез шәф кать ле ле гең ар ка сын да
алар ны тә мам кы рып бе тер мә дең һәм таш ла ма дың,
чөн ки Син – кыз га ну чан вә рә хим ле Ал ла һы.

32 И Ал ла быз, олуг, код рәт ле вә дәһ шәт ле,
Ки ле шү гә туг ры, мәр хә мәт ле Ал ла һы!
сАш шур пат ша ла ры за ма нын нан алып, бү ген ге көн гә ка дәр
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пат ша ла ры быз вә баш лык ла ры быз,
ру ха ни ла ры быз вә пәй гам бәр лә ре без,
ата ла ры быз вә Си нең бар хал кың ба шы на төш кән бәла-казалар
аз бу лып то ел ма сын иде Си ңа!

33 Без гә җә за би реп, дө рес эш лә дең Син,
чөн ки Син туг ры лык бе лән эш ит тең,
ә без яман лык кыл дык.

34 Пат ша ла ры быз вә баш лык ла ры быз,
ру ха ни ла ры быз вә ата ла ры быз Ка ну ның ны үтә мә де ләр,
алар га Син бир гән бо е рык вә ки сә тү ләр не сан га сук ма ды лар.

35 Хәт та элек тә, үз лә ре нең пат ша лы гын да да,
Син алар га бир гән чик сез вә уң ды рыш лы җир дә
мул иге лек лә рең не ка бул кы лып та,
алар Си ңа хез мәт ит мә де ләр,
үз лә ре нең яман эш лә рен нән ваз кич мә де ләр.

36 Ин де ме нә хә зер без – кол лар;
җи меш лә рен нән, мул лык тан фай да ла ныр өчен,
ата-бабаларыбызга Син бир гән җир дә кол лык та яши без!

37 Кыл ган гө наһ ла ры быз өчен ул җир хә зер үзе нең мул уңы шын
без нең өс тән ха ким лек итәр гә Син куй ган чит пат ша лар га би рә.
Алар без нең бе лән вә мал-туарыбыз бе лән ни те лә сә ләр,
шу ны эш ли ләр.
Без зур бә ла гә та ры дык!

38 Ме нә шу ңа кү рә без яз ма рә веш тә ки ле шү тө зи без, һәм баш лык ла ры быз, ле-
ви лә ре без вә ру ха ни ла ры быз аңа мө һер лә рен су га лар.

10 1 Мө һер лә рен тү бән дә ге ке ше ләр сук ты: өл кә баш лы гы Хә кә лия уг лы Нә хә мия, 
Сә ды кы йя, 2 Се ра яһ, Аза рия, Ире мия, 3 Паш хур, Ама рия, Мал кия, 4 Хат туш, 

Ше ба ния, Мәл лүк, 5 Ха рим, Ме ре мот, Уба дия, 6 Да ни ил, Гин не тон, Ба рух, 7 Ме шул-
лам, Абия, Ми я мин, 8 Ма га зия, Бил гәй, Шә мә гыйя. Бо лар ба ры сы да – ру ха ни лар.

9 Мө һер сук кан ле ви ләр: Аза ния уг лы Ешуа, Хе на дад нә се лен нән Бин нуй, Кад-
ми ел, 10 шу лай ук ип тәш лә ре Ше ба ния, Һо дия, Кы ли та, Пе лая, Ха нан, 11 Ми кә, 
Рә хуб, Хә шә бия, 12 Зә күр, Шә рә бия, Ше ба ния, 13 Һо дия, Ба ни, Бе ни ну.

14 Мө һер сук кан ха лык баш лык ла ры: Пар гош, Пахат-Мәаб, Элам, Зат ту, Ба ни, 
15 Бун ни, Әз гәд, Бе бай, 16 Адо ния, Биг вәй, Әдин, 17 Әтир, Хи зә кыйя, Аз зур, 18 Һо дия, 
Ха шум, Бе сай, 19 Ха рип, Ана тот, Не бай, 20 Мәк пый гаш, Ме шул лам, Хе зир, 21 Ми-
ше зә бел, Са дыйк, Яд ду га, 22 Пе ла тия, Ха нан, Аная, 23 Һо шея, Ха на ния, Хаш шуб, 
24 Һал лу хеш, Пил ха, Шу бык, 25 Рә хум, Ха шаб на, Ма га сея, 26 Ахия, Ха нан, Анан, 
27 Мәл лүк, Ха рим, Ба гъ на.

28 Бар ха лык – ру ха ни лар, ле ви ләр, кап ка сак чы ла ры, җыр чы лар, Ал ла һы йор ты 
хез мәт че лә ре, Ал ла һы ка ну ны ха кы на чит ха лык лар дан ае рыл ган ке ше ләр, алар ның 
ха тын на ры вә угыл-кызлары, зи рәк акыл лы бар ча адәм нәр 29 үз лә ре нең дә рә җә ле 
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кар дәш лә ре нә ку шыл ды лар, Ал ла һы хез мәт че се Му са аша би рел гән Ка нун бу ен ча 
эш итәр гә һәм Ху җа быз Раб бы ның бар лык бо е рык ла рын, ка рар ла рын вә ка гый дә-
лә рен тай пы лыш сыз үтәр гә ант ит те ләр: 

30 «Кыз ла ры быз ны чит ха лык лар га бир мә без, угыл ла ры быз га чит ха лык тан кыз-
лар ал ма быз.

31 Чит ха лык лар шим бә көн не са тар га мал яи сә иген алып кил сә ләр, из ге дип 
са нал ган ул көн не без алар дан әй бер са тып ал ма быз. Һәр җи ден че ел да җир не эш-
кәрт мә без һәм бар лык бу рыч лар ны ки че рер без.

32-33 Ал ла быз йор ты ның их ты яҗ ла ры – из ге ик мәк, да и ми ки те ре лә тор ган сик мәк 
бү лә ге вә сту ла ем ян ды ру кор ба ны, шим бә көн нә рен дә, Яңа ай һәм баш ка бәй рәм-
нәр дә ки те ре лә тор ган корбан-бүләкләр, из ге дип са нал ган корбан-бүләкләр, Ис ра ил 
хал кын пакь ләү че сгө наһ йо лу кор ба ны, Ал ла быз йор ты ның баш ка их ты яҗ ла ры 
өчен ел да бер шә кыл кө меш нең өч тән бер өле шен би реп ба рыр га йөк лә мә ала быз.

34 Без – ру ха ни лар, ле ви ләр вә баш ка лар – жи рә бә са лып кем нең кай чан Ал ла быз 
йор ты на утын ки те рер гә ти еш ле ген ачык ла дык: Ка нун да языл ган ча, Раб бы Ал ла-
быз смәз бә хен дә ут һәр да им янып тор сын өчен, һәр бер нә сел бил ге ле бер ва кыт та 
ел са ен утын ки те рер гә ти еш.

35 Җи ре без дән алын ган бе рен че уңыш ны вә агач ла ры быз дан җый ган бе рен че 
җи меш ләр не ел са ен Раб бы йор ты на ки те рер гә йөк лә мә ала быз. 36 Ан на ры без, 
Ка нун да языл ган ча, бе рен че бу лып ту ган угыл ла ры быз ны вә эреле-ваклы тер лек-
лә ре без дән алын ган бе рен че үр чем не Ал ла быз йор тын да хез мәт күр сә тү че ру ха-
ни лар га ки те рер без.

37 Яңа уңыш тан тарт ты рыл ган он ны, агач лар дан җы ел ган җи меш нең, шә раб 
вә зәй түн ма е ның иң ях шы сын Ал ла быз йор тын да гы ке ләт ләр гә, ру ха ни лар га 
ки те рер без. Уңыш ның ун нан бер өле шен ле ви ләр гә би рер без, чөн ки иген иге лә 
тор ган бар лык тө бәк ләр дә уңыш ның ун нан бе рен алар җы яр га ти еш. 38 Ле ви ләр 
го шер* ал ган ва кыт та, Һа рун нә се лен нән бер ру ха ни алар янын да бу лыр га, ле ви ләр 
исә го шер нең ун нан бер өле шен Ал ла быз йор ты ке ләт лә ре нә тап шы рыр га ти еш. 
39 Чөн ки Ис ра ил угыл ла ры да, ле ви ләр дә го шер не – ик мәк не, шә раб ны вә зәй түн 
ма ен – Ал ла һы йор ты ның из ге са выт ла ры һәм Ал ла һы йор тын да хез мәт күр сә тү че 
ру ха ни лар ның, кап ка сак чы ла ры ның, җыр чы лар ның кирәк-яраклары сак лан ган 
ке ләт ләр гә ил тер гә ти еш.

Ал ла быз йор тын ка рау сыз кал дыр ма быз!»

Иерусалимдәһәмбашкашәһәрләрдәяшәүчекешеләр

11 1 Ха лык баш лык ла ры Ие ру са лим дә ур наш ты, ә бү тән нәр жи рә бә сал ды: 
ун ке ше нең бер се из ге шә һәр Ие ру са лим дә, кал ган ту гы зы исә баш ка шә-

һәр ләр дә яшәр гә ти еш бул ды. 2 Ие ру са лим дә яшәр гә те ләк бел дер гән бар ке ше гә 
ха лык үзе нең хәер-фатихасын бир де.

3-4 Шу лай итеп, ис ра и ли ләр нең бер өле ше, ру ха ни лар, ле ви ләр, Ал ла һы йор-
ты хез мәт че лә ре вә Сө ләй ман кол ла ры ның угыл ла ры Яһү дә шә һәр лә рен дә, үз 

* 10:38 Гошер– ке рем нең ун нан бер өле ше, Ал ла һы га ба гыш ла на тор ган җы ем. 
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би ләмәлә рен дә, ә Яһү дә вә Бень я мин ыруг ла рын нан кай бе рәү ләр Ие ру са лим дә 
төп лә неп кал ды.

Ие ру са лим дә яшә гән өл кә баш лык ла ры тү бән дә ге ләр:
Яһү дә ыру гын нан: Атая (ул – Уз зия уг лы, Уз зия – Зә кә рия, Зә кә рия – Ама-

рия, Ама рия – Ше фа тия, Ше фа тия – Ма һа ла лел, Ма һа ла лел – Пе рес уг лы иде), 
5 Ма га сея (ул – Ба рух уг лы, Ба рух – Хөл-Хөзе, Хөл-Хөзе – Ха зая, Ха зая – Адая, 
Адая – Йо я риб, Йо я риб – Зә кә рия, Зә кә рия – Ше ла уг лы иде). 6 Пе рес нә се лен нән 
Ие ру са лим дә яшәү че дүрт йөз алт мыш си гез ке ше нең һәм мә се га ярь су гыш чы иде.

7 Бень я мин ыру гын нан: Сал лу (ул – Ме шул лам, Ме шул лам – Йо гыд, Йо гыд – 
Пә дая, Пә дая – Ко лая, Ко лая – Ма га сея, Ма га сея – Ити ел, Ити ел – Иша гыйя уг лы 
иде). 8 Сал лу ту ган на ры Гәб бәй вә Сал лай ны кер теп исәп лә гән дә, алар ту гыз йөз 
егер ме си гез ке ше иде. 9 Зих ри уг лы Йо ил алар ның баш лы гы бул ды, ә Һас се ну һа 
уг лы Яһү дә шә һәр дә икен че дә рә җә дә ге баш лык иде.

10 Ру ха ни лар дан: Йо я риб уг лы Еда гыйя, Яхин, 11 Ал ла һы йор ты өчен җа вап лы 
Се ра яһ (ул – Хил кыйя уг лы, Хил кыйя – Ме шул лам, Ме шул лам – Са дыйк, Са-
дыйк – Мәрают, Мәрают – Әхи түб уг лы иде). 12 Ал ла һы йор тын да хез мәт итү че 
ту ган на рын кер теп исәп лә гән дә, алар си гез йөз егер ме ике ке ше иде. Шу лай ук 
Адая (ул – Еру хам уг лы, Еру хам – Пе ла лия, Пе ла лия – Ам си, Ам си – Зә кә рия, 
Зә кә рия – Паш хур, Паш хур – Мал кия уг лы иде). 13 Ыруг баш лык ла ры бул ган ту ган-
на рын кер теп исәп лә гән дә, алар ике йөз кы рык ике ке ше иде. Шу лай ук Амаш сай 
(ул – Аза рел уг лы, Аза рел – Ах зай, Ах зай – Мә шил ле мот, Мә шил ле мот – Им мер 
уг лы иде). 14 Га ярь су гыш чы лар бул ган ту ган на рын кер теп исәп лә гән дә, алар йөз 
егер ме си гез ке ше иде. Алар ның баш лы гы Һаг ге до лим уг лы Зәб ди ел бул ды.

15 Ле ви ләр дән: Шә мә гыйя (ул – Хаш шуб уг лы, Хаш шуб – Аз ри кам, Аз ри кам – 
Хә шә бия, Хә шә бия – Бун ни уг лы иде), 16 тыш кы эш ләр бу ен ча Ал ла һы йор ты баш-
лык ла ры Шаб бе тай вә Йо за бад; 17 гый ба дәт кыл ган да, баш лап шөк ра на мәд хи я лә ре 
баш ка ру чы Мат та ния (ул – Ми хә уг лы, Ми хә – Зәб ди, Зәб ди – Асаф уг лы иде), 
аның яр дәм че се Бак ву кыйя, шу лай ук Аб да (ул – Шам муа уг лы, Шам муа – Гә ләл, 
Гә ләл – Еду тун уг лы иде). 18 Из ге шә һәр дә бар лы гы ике йөз сик сән дүрт ле ви яшә де.

19 Кап ка сак чы ла рын нан: Гак куб, Тал мун һәм алар ның кап ка янын да сак та то-
ру чы ип тәш лә ре – бар лы гы йөз җит меш ике ке ше.

20 Ис ра ил хал кы ның, ру ха ни лар ның, ле ви ләр нең кал ган на ры Яһү дә шә һәр лә рен дә, 
һәр кем үз би лә мә сен дә яшә де. 21 Ал ла һы йор ты хез мәт че лә ре Офел кал ку лы гын да 
яшә де; Си ха бе лән Гиш па алар өчен җа вап лы бул ды.

22 Ие ру са лим дә ле ви ләр нең баш лы гы итеп Уз зи бил ге лән де (ул – Ба ни уг лы, 
Ба ни – Хә шә бия, Хә шә бия – Мат та ния, Мат та ния – Ми хә уг лы иде). Әле ге Уз зи 
Ал ла һы йор тын да хез мәт итү че җыр чы лар нә се лен нән – Асаф нә се лен нән иде. 
23 Җыр чы лар ның көн дә лек ва зи фа ла ры пат ша фәр ма ны бе лән рас лан ган иде. 
24 Яһү дә уг лы Зе рах нә се лен нән Ми ше зә бел уг лы Пе та хия ха лык ка ка гы лыш лы 
һәр төр ле эш ләр бу ен ча пат ша вә ки ле бул ды.

25 Үз лә ре нең авыл-кырларында яшәү че ләр гә кил гән дә, Яһү дә ыру гы Кыръят-Арба, 
Ди бон, Екаб си ел шә һәр лә рен дә һәм алар ти рә сен дә ге авыл лар да төп лән де. 26 Алар 
шу лай ук Ешу а да, Мо ла да да вә Бәйт-Пелетта, 27 Хатсар-Шугалда, Беер-Шеба һәм 
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аның ти рә сен дә ге авыл лар да, 28 Сый к ләг тә, Ме күн һәм аның ти рә сен дә ге авыл лар-
да, 29 Эн-Риммунда, Сор га да, Яр мут та, 30 За ну ах та, Адул лам һәм аның ти рә сен дә ге 
авыл лар да, Ла хиш һәм аның ти рә сен дә ге авыл лар да, Азы ка һәм аның ти рә сен дә ге 
авыл лар да го мер ит те. Алар ның ыру гы Беер-Шеба шә һә рен нән Һин ном үзән ле ге нә 
ка дәр су зыл ган җир ләр дә көн күр де.

31 Бень я мин ыру гы Ге ба да, Мик мәс тә, Әйядә, Бәйт-Элдә һәм алар ти рә сен-
дә ге авыл лар да, 32 Ана тот та, Ноб та, Ана ния дә, 33 Хат сор да, Ра маһ та, Гиттаимдә, 
34 Хадидтә, Сә бо гыйм да, Нә бал лат та, 35 Лод та, Һо но да, Ос та лар үзә нен дә көн күр де.

36 Ле ви ыру гы на ка ра ган нә сел ләр нең кай бер лә ре – Яһү дә җи ре нә, кай бер лә ре 
исә Бень я мин җи ре нә ки леп төп лән де.

Руханиларһәмлевиләр

12 1 Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел һәм Ешуа бе лән бер гә әсир лек тән кай т кан 
ру ха ни лар вә ле ви ләр тү бән дә ге ләр.

Ру ха ни лар: Се ра яһ, Ире мия, Эз ра, 2 Ама рия, Мәл лүк, Хат туш, 3 Ше ка ния, Рә хум, 
Ме ре мот, 4 Ид ду, Гин не тон, Абия, 5 Ми я мин, Ма га дия, Бил гәй, 6 Шә мә гыйя, Йо-
я риб, Еда гыйя, 7 Сал лу, Амук, Хил кыйя, Еда гыйя. Бо лар – Ешуа чо рын да яшә гән 
ру ха ни лар ның баш лык ла ры һәм алар ның хез мәт тәш лә ре.

8 Ле ви ләр: Ешуа, Бин нуй, Кад ми ел, Шә рә бия, Яһү дә һәм хез мәт тәш лә ре бе лән 
шөк ра на мәд хи я лә ре баш ка ру өчен җа вап лы Мат та ния, 9 шу лай ук алар бе лән 
чи рат ла шып җыр лау чы Бак ву кыйя, Ун ни һәм алар ның хез мәт тәш лә ре. 10 Ешуа – 
Йо я кыйм ның, Йо я кыйм – Эльяшибнең, Элья шиб – Йо я да ның, 11 Йо я да – Йо на-
тан ның, Йо на тан Яддуганың ата сы иде.

12 Йо я кыйм за ма нын да ру ха ни лар ның нә сел баш ла ры тү бән дә ге ләр иде: Се ра яһ 
нә се лен дә – Ме рая, Ире мия нә се лен дә – Ха на ния, 13 Эз ра нә се лен дә – Ме шул-
лам, Ама рия нә се лен дә – Еһо ха нан, 14 Малухи нә се лен дә – Йо на тан, Ше ка ния 
нә се лен дә – Йо сыф, 15 Ха рим нә се лен дә – Әд нә, Мәрают нә се лен дә – Хел кай, 
16 Ид ду нә се лен дә – Зә кә рия, Гин не тон нә се лен дә – Ме шул лам, 17 Абия нә се лен-
дә – Зих ри, Минь я мин нә се лен дә бер ыруг ба шы, Ма га дия нә се лен дә – Пил тай, 
18 Бил гәй нә се лен дә – Шам муа, Шә мә гыйя нә се лен дә – Йо на тан, 19 Йо я риб нә-
се лен дә – Мат ты най, Еда гыйя нә се лен дә – Уз зи, 20 Сал лай нә се лен дә – Кал лай, 
Амук нә се лен дә – Гый бер, 21 Хил кыйя нә се лен дә – Хә шә бия, Еда гыйя нә се лен-
дә – Не та нел.

22 Ле ви ләр нең нә сел баш ла ры – Элья шиб, Йо я да, Йо ха нан вә Яд ду га за ма нын да, 
ә ру ха ни лар Фар сы пат ша сы Дә рә веш за ма нын да исем лек кә тер кәл гән нәр. 23 Ле ви 
ыру гын да гы нә сел баш ла ры ның исем нә ре Элья шиб уг лы Йо ха нан яшә гән көн нәр гә 
ка дәр тер кә леп ба рыл ган. 24 Ле ви ләр нең баш лык ла ры: Хә шә бия, Шә рә бия, Кад ми ел 
уг лы Ешуа һәм алар ның хез мәт тәш лә ре. Ал ла һы ке ше се Да выт фәр ма ны бу ен ча, 
җыр чы лар, ике төр кем гә бү ле неп, чи рат ла шып Ал ла һы га мак тау яу ды рыр га һәм 
шө кер кы лыр га ти еш иде. 25 Мат та ния, Бак ву кыйя, Уба дия, Ме шул лам, Тал мун вә 
Гак куб кап ка янын да гы ке ләт ләр өчен җа вап лы бул ды. 26 Бу адәм нәр үз ва зи фа-
ла рын Йо са дак тан ту ган Ешуа уг лы Йо я кыйм, шу лай ук өл кә баш лы гы Нә хә мия 
һәм кә тип ру ха ни Эз ра за ма нын да баш кар ды лар.
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ДиварныАллаһыгабагышлау
27 Иеру са лим ди ва рын Ал ла һы га ба гыш лау йо ла сын да кат на шыр өчен, яшә гән 

тө бәк лә рен нән бар лык ле ви ләр ча кы рыл ды. Шат лык лы тан та на да алар, җиз тә-
лин кә ләр дә, ли ра лар да вә гөс лә ләр дә уй нап, шөк ра на мәд хи я лә ре баш ка рыр га 
ти еш иде. 28 Җыр чы лар шу лай ук Ие ру са лим нең әйләнә-тирәсеннән, не то фа лы лар 
яшә гән авыл лар дан, 29 Бәйт-Гилгәл, Ге ба вә Аз ма вет кыр ла рын нан кил де (алар үз-
лә ре нә йор т лар ны Иеру са лим ти рә сен дә сал ды). 30 Ру ха ни лар бе лән ле ви ләр, йо ла 
куш кан ча пакь лән гән нән соң, ха лык ны, кап ка лар ны вә ди вар ны да пакьләделәр.

31 Шун да мин, Яһү дә нең нә сел баш лык ла рын ди вар яны на ки те реп, Раб бы га 
рәх мәт ләр яу ды рыр өчен, җыр чы лар ны ике төр кем гә бүл дем. Төр кем нең бер се ди-
вар буй лап уң як ка, Ти рес кап ка сы на та ба ат ла ды. 32 Аның ар тын нан Һо ша гыйя вә 
Яһү дә дә ге нә сел баш лык ла ры ның бер яр ты сы, 33 Аза рия, Эз ра, Ме шул лам, 34 Яһү дә, 
Бень я мин, Шә мә гыйя, Ире мия, 35 быр гы да уй нау чы бер ни чә яшь ру ха ни, Зә кә рия 
(Зә кә рия – Йо на тан уг лы, Йо на тан – Шә мә гыйя, Шә мә гыйя – Мат та ния, Мат та-
ния – Ми кәя, Ми кәя – Зә күр, Зә күр – Асаф уг лы иде) 36 һәм аның хез мәт тәш лә ре 
Шә мә гыйя, Аза рел, Ми ла лай, Ги ла лай, Ма гай, Не та нел, Яһү дә, Ха на ни бар ды. 
Алар ның ку лын да Ал ла һы ке ше се Да выт ның уен ко рал ла ры иде. Иң ал дан кә тип 
Эз ра ат ла ды. 37 Чиш мә кап ка сы на җит кәч, алар Да выт шә һә ре нең бас кыч ла ры 
буй лап туп-туры юга ры га, ди вар га кү тә рел де ләр һәм Да выт йор ты янын нан ары 
та ба, көн чы гыш та раф та гы Су кап ка сы на юнәл де ләр.

38 Җыр чы лар ның икен че төр ке ме ди вар буй лап сул як ка кит те. Аның ар тын нан 
ха лык ның яр ты сы бе лән мин үзем кит тем. Мич ма на ра сын нан Киң ди вар га ка дәр 
ат ла дык, 39 Эф ра им кап ка сы, Ис ке кап ка, Ба лык кап ка сы, Ха на нел ма на ра сы, Меа 
ма на ра сы, Са рык кап ка сы янын нан үтеп, Сак чы лар кап ка сы ту ры сын да тук та дык. 
40 Ан на ры җыр чы лар ның ике төр ке ме дә, Ал ла һы йор ты на җи теп, те зе леп бас ты. 
Мин ан да нә сел баш лык ла ры ның бер яр ты сы, 41 быр гы кыч кыр т кан ру ха ни лар 
Элья кыйм, Ма га сея, Минь я мин, Ми кәя, Эли о гы най, Зә кә рия, Ха на ния, 42 шу лай 
ук Ма га сея, Шә мә гыйя, Эл га зар, Уз зи, Еһо ха нан, Мал кия, Элам вә Эзер бе лән 
бер гә ба сып тор дым. Из ра хия җи тәк че ле ген дә ге җыр чы лар кычкырып-кычкырып 
җыр ла ды. 43 Ул көн не зур кор бан нар ки тер де ләр һәм кү ңел ач ты лар, чөн ки Ал ла-
һы алар га бө ек шат лык бү ләк ит те. Ха тын нар вә бала-чага рә хәт лә неп кү ңел ач ты. 
Ие ру са лим дә ге шат лык аваз ла ры әл лә кай лар га ка дәр ише те леп тор ды.

Аллаһыйортыхезмәтчеләренәярдәмитү
44 Ал ла һы йор ты на ки те рел гән бү ләк ләр, бе рен че җи меш ләр һәм уңыш ның 

ун нан бер өле ше сак ла на тор ган ке ләт ләр өчен ул көн не җа вап лы ке ше ләр бил ге-
лән де. Ка нун да әй тел гән чә, әле ге ке ше ләр, ру ха ни лар вә ле ви ләр гә тә га ен лән гән 
өлеш не шә һәр янын да гы кыр лар дан җы еп алып, шул ке ләт ләр гә туп лар га ти еш 
бул ды лар, чөн ки ру ха ни вә ле ви ләр нең Ал ла һы га хез мәт итү ен кү реп то ру яһү ди-
ләр гә рә хәт иде. 45 Алар үз лә ре нең Ал ла ла ры на хез мәт ит те ләр һәм пакь лән де рү 
йо ла сын баш кар ды лар. Да выт һәм аның уг лы Сө ләй ман куш кан ча, җыр чы лар вә 
кап ка сак чы ла ры да үз хез мә тен баш кар ды. 46 Чөн ки бик күп тән нән, Да выт һәм 
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Асаф за ма нын нан ук, җыр чы лар ның җи тәк че лә ре, шулай ук Ал ла һы га мак тау-
лар яу ды ра һәм шөк ра на кы ла тор ган җыр лар бил ге ләп ку ел ган иде. 47 Зе руб ба бел 
вә Нә хә мия за ма нын да бар лык ис ра и ли ләр җыр чы лар га вә кап ка сак чы ла ры на 
көн дә лек өлеш лә рен би реп бар ды лар; алар шу лай ук ле ви ләр гә дә ти еш ле өлеш не 
бир де ләр, ә ле ви ләр үз чи ра тын да Һа рун то кы мы на өлеш чы гар ды лар.

Барлыкчитнәрсәдәнарыну

13 1 Ул көн не ха лык ка Му са ки та бын кыч кы рып укы ды лар. Ан да бо лай дип 
языл ган урын ны тап ты лар: «Ам мо ни ләр вә смә а би ләр дән бе рәү дә бер кай чан 

Ал ла һы хал кы исә бе нә ке рер гә ти еш тү гел, 2 чөн ки алар Ис ра ил угыл ла рын ик мәк 
вә су бе лән кар шы ал ма ды лар; ки ре сен чә, исраилиләр не кар гар өчен, Бил гам ны 
ял ла ды лар, лә кин без нең Ал ла быз кар гыш ны фа ти ха га әве рел дер де». 3 Ка нун сүз-
лә рен ишет кәч, халык ис ра и ли ләр ара сын нан бар ча чит кавемнәрне ку ып җи бәр де.

4 Мо ңар чы Ал ла быз йор ты ның ке ләт лә ре өчен ру ха ни Элья шиб җа вап лы иде. 
Ул, То би я не ту га ны дай якын кү реп, 5 әүвә ле ик мәк бү ләк лә ре, хуш ис ле сумала-
майлар, савыт-саба, шу лай ук ле ви ләр гә, җыр чы лар га, кап ка сак чы ла ры на Ка нун 
ни ге зен дә бил ге лән гән ик мәк нең, шә раб ның вә зәй түн ма е ның ун нан бер өле ше 
һәм ру ха ни лар га тә га ен лән гән бү ләк ләр сак лан ган зур бүл мә не аңа бир де. 6 Бу эш ләр 
кы лын ган да, мин Ие ру са лим дә тү гел идем: Ба бил пат ша сы Ар тах шас та ха ким ле-
ге нең утыз икен че елын да пат ша яны на кит кән идем. Күп ме дер ва кыт тан соң мин 
пат ша ның рөх сә те бе лән 7 ка бат Ие ру са лим гә әй лә неп кайт тым һәм Эльяшибнең, 
То би я гә ярар га ты ры шып, Ал ла һы йор ты ның ише гал дын да аңа бүл мә би рү ен – 
яман эш кы лу ын бел дем. 8 Ми нем бик нык ачу ым чык ты, һәм мин То би я нең бар 
әй бер сен бүл мә дән чы га рып ат тым. 9 Шун нан соң мин бүл мә ләр не чис тар тыр га 
куш тым һәм Ал ла һы йор ты са выт ла рын, ик мәк бү ләк лә рен вә хуш ис ле сумала-
майларны уры ны на кер теп куй дым.

10 Шу ның өс те нә, мин ле ви ләр гә тә га ен лән гән өлеш нең алар га би рел мә вен, 
ле ви ләр вә җыр чы лар ның, Раб бы йор тын да гы хез мәт лә рен баш кар мый ча, үз кыр-
ла ры на ки теп ба ру ын бел дем. 11 Шул уңай дан мин, тү рә ләр гә шел тә бел де реп: «Ни 
сә бәп ле Ал ла һы йор ты ка рау сыз кал ган?!» – ди дем. Ле ви ләр не һәм җыр чы лар ны 
җы еп алып, һәр бер сен үз ва зи фа сын баш ка рыр га куй дым. 12 Шун нан соң бар лык 
яһү ди ләр ик мәк, шә раб вә зәй түн ма е ның ун нан бер өле шен янә ке ләт ләр гә ки-
тер де ләр. 13 Ке ләт ләр нең баш лы гы итеп мин ру ха ни Ше ле ми я не, кә тип Са дый к-
ны, ле ви ләр дән Пә да я ны бил ге лә дем, алар яны на Мат та ни я дән ту ган Зә күр уг лы 
Ха нан ны куй дым, чөн ки алар ыша ныч лы ке ше ләр бу лып исәп лә нә иде. Алар хез-
мәт тәш лә ре нә тә га ен лән гән өлеш не та ра тыр га ти еш бул ды лар.

14 Йа Ал лам, бу га мәл лә рем не оныт ма саң иде! Си нең йор тың өчен һәм шун да 
гый ба дәт ләр кы лын сын өчен баш кар ган иге лек ле эш лә рем не исең дә тот саң иде!

15 Шул ва кыт лар да мин кай бе рәү ләр нең шим бә көн не йө зем изү лә рен, ишәк ләр гә 
тө яп, аш лык, шә раб, йө зем, ин җир вә баш ка төр ле йөк та шу ла рын, алар ны Ие ру са-
лим гә ил тү лә рен кү зәт тем. Шул көн не ашам лык әй бер лә ре са ту ла рын кү реп, мин 
алар ны бик нык орыш тым. 16 Ту мыш ла ры бе лән Сур дан бул ган ке ше ләр, Ие ру са-
лим дә яшәп, шим бә көн не ба лык вә һәр төр ле баш ка әй бер ки те рә һәм яһү ди ләр гә 
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са та иде ләр. 17 Шул сә бәп ле мин Яһү дә нең дә рә җә ле ке ше лә ре нә шел тә бел дер-
дем: «Ни өчен, шун дый яман лык кы лып, шим бә көн не мәс хә рә ли сез?! 18 Сез нең 
ата ла ры гыз да шу лай эш лә гән иде, Ал ла быз шу ның өчен без гә вә шә һә ре без гә 
бәла-казалар җи бәр де. Ә сез, шим бә көн не мәс хә рә кы лып, Ал ла һы ның Ис ра ил-
гә бул ган ачу ын арт ты ра сыз», – ди дем. 19 Шун нан соң мин шим бә көн ал дын нан, 
кич ке эң гер тө шә баш лау га, Иеру са лим кап ка ла рын бик ләп ку яр га да шим бә көн 
үт ми чә алар ны ач мас ка бо ер дым. Шим бә көн не һич нин ди йөк үтеп кер мә сен өчен, 
кап ка яны на үзем нең хез мәт че лә рем не куй дым. 20 Сәү дә гәр ләр вә һәр төр ле са ту-
чы лар бер-ике мәр тә бә Иеру са лим чи тен дә төн үт кәр де ләр. 21 Лә кин мин алар ны 
бик нык оры шып әйт тем: «Ни өчен сез ди вар бу ен да төн үт кә рә сез?! Та гын шу лай 
эш ли кал са гыз, сез гә кар шы мин көч кул ла на чак мын», – ди дем. Шун нан соң алар 
шим бә көн нә рен дә кил ми баш ла ды лар. 22 Ан на ры мин, шим бә көн нең из ге ле ген 
сак лар өчен, ле ви ләр гә, пакь лә неп, кап ка яны на сак ка ба сар га куш тым.

Йа Ал лам, шу шы эшем не дә исең нән чы гар ма һәм, чик сез мәр хә мә тең не күр-
сә теп, ми ңа ми һер бан лы бул!

23 Шул көн нәр дә мин яһү ди ләр нең Аш дод, Ам мон вә Мә аб ха тын на ры на өй-
лән гән бу лу ын ачык ла дым. 24 Шун лык тан алар ның ба ла ла ры ның яр ты сы Аш дод 
яи сә баш ка ха лык лар те лен дә сөй лә шә, ә яһүд чә бел ми иде. 25 Мо ның өчен мин 
алар ны бик нык ачу лан дым, кар га дым, кай бер лә рен кый на дым, чәч лә рен йол кы-
дым. Мин алар ны Ал ла һы бе лән ант ит тер дем, әйт тем: «Кыз ла ры гыз ны алар ның 
угыл ла ры на ха тын лык ка бир мә гез, үзе гез гә вә угыл ла ры гыз га алар ның кыз ла рын 
ал ма гыз. 26 Ис ра ил пат ша сы Сө ләй ман чит ха тын нар ар ка сын да гө наһ эш лә де тү-
гел ме?! Ха лык лар ара сын да Сө ләй ман га ох шаш пат ша юк иде. Ул Үз Ал ла сы ның 
сө ек ле се иде, Ал ла һы аны бө тен Ис ра ил гә пат ша итеп куй ды, лә кин чит ха лык-
тан бул ган ха тын нар хәт та аны да гө наһ юлы на этәр де. 27 Ме нә хә зер без сез нең дә 
шун дый зур явыз лык ка ба ту ы гыз ны кү рә без. Чит ха лык лар дан ха тын нар алып, 
сез Ал ла быз га хы я нәт итә сез!»

28 Баш ру ха ни Эльяшибтән ту ган Йо я да угыл ла рын нан бер се хорунлы Сан бал-
лат ның ки я ве иде. Мин аны үз яным нан ку дым.

29 Йа Ал лам, алар ны исең дә тот, чөн ки алар ру ха ни лык ка, ру ха ни лар вә ле ви ләр 
бе лән Син тө зе гән ки ле шү гә тап тө шер де ләр.

30 Шу лай эш ләп, мин ха лык ны пакь лә дем – чит ка вем нәр тә э си рен нән арын-
дыр дым. Ру ха ни лар бе лән ле ви ләр нең һәм мә се нә мин ае рым ва зи фа йөк лә дем. 
31 Мин шу лай ук бил ге лән гән ва кыт та утын ки те рү не һәм бе рен че уңыш ны җы еп 
кай та ру ны ти е шен чә оеш тыр дым.

Йа Ал лам, ми не оныт мый ча иге лек лә рең не кыл саң иде!
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АхашверошпатшаныңВәштимәликәнекирекагуы

1 1 Бу ва кый га Ахаш ве рош за ма нын да бул ды. Ул ва кыт лар да Ахаш ве рош Һинд-
с тан нан алып Хә бәш стан га ка дәр җә ел гән йөз егер ме җи де өл кә өс тен нән 

пат ша лык итә иде. 2-3 Аның тә хе те Шу шан ка ла сын да гы скаль га да ур наш кан иде. 
Ха ким ле ге нең өчен че елын да ул, бар лык тү рә лә рен, үз хез мә тен дә ге ке ше ләр не, 
шу лай ук сФар сы һәм Ма дай гас кәр баш ла рын, өл кә ха ким нә рен һәм баш лык-
ла рын мәҗ лес кә җы еп, 4 йөз сик сән көн дә ва мын да алар га пат ша лы гы ның мул 
бай лы гын, бө ек ле ген һәм да нын күр сәт те. 5 Шун нан соң ул үзе нең баш ка ла сы 
Шу шан да, пат ша са рае бак ча сын да, җи де көн дә ва мын да кечесе-олысыннан бө-
тен ха лык ны сый ла ды.

6 Бак ча да мәр мәр ба га на лар га кө меш ал ка лар яр дә мен дә җе те кы зыл төс тә ге 
нә фис җи тен тас ма лар бе лән ак һәм зәң гәр киҗе-мамык пәр дә ләр элен гән; ал су 
таш лар, мәр мәр, эн җе һәм кыйм мәт ле таш лар тү шәл гән бас ма га ал тын вә кө меш 
кә нә фи ләр ку ел ган иде. 7 Эчем лек ләр төрледән-төрле ал тын са выт лар га са лып 
би рел де; юмарт пат ша ның шә ра бы мул иде. 8 Эчү их ты я ри бул ды, һич кем мәҗ бүр 
ит мә де, чөн ки пат ша үз са ра ен да гы бар лык хез мәт че лә ре нә: «Һәр кем те лә гән ка дәр 
эч сен», – дип әмер бир гән иде.

9 Нәкъ шул ук ва кыт та Вәш ти мә ли кә Ахаш ве рош пат ша са ра ен да ха тын нар 
өчен мәҗ лес үт кәр де.

10-11 Җи ден че көн не, пат ша ның кү ңе ле шә раб тан кә еф лән гәч, ул үзе нә хез мәт 
күр сә тү че Ме һу ман, Биз тә, Хар бо на, Биг тә, Абаг та, Зе тәр һәм Кәр кәс исем ле җи де 
хә рәм ага сы на таҗ ки гән Вәш ти мә ли кә не үз кар шы сы на ки те рер гә әмер бир де – 
җы ел ган ха лык ка һәм тү рә ләр гә ул аның гү зәл ле ген күр сәт мәк че бул ды, чөн ки 
мә ли кә бик чи бәр иде. 12 Әм ма Ахаш ве рош үзе нең хә рәм ага ла ры аша бел дер гән 
әме ргә Вәш ти мә ли кә буйсынмады – ки лер гә те лә мә де. Пат ша ның мо ңа бик нык 
ачуы кил де – аның эчен дә яр су кай на ды. 13 Шун нан пат ша һәр нәр сә не ях шы бе лү че 
акыл ия лә рен ча кы рып ал ды, чөн ки эш лә рен хәл ит кән дә, пат ша, га дә те бу ен ча, 
ка нун һәм хо кук бел геч лә ре бе лән ки ңә шә иде. 14 Ул чак та аңа иң якын ди гән нә ре 
Кәр ше нә, Ше тар, Ад ма та, Тар шиш, Ме рес, Мар се на, Ме мү кән бу лып, алар пат ша 
бе лән еш оч ра шу чы һәм пат ша лык та юга ры урын нар да уты ру чы җи де Фар сы һәм 
Ма дай тү рә се иде. Пат ша алар дан:

15 – Ахаш ве рош пат ша ның хә рәм ага ла ры аша бел дер гән әме рен тың ла ма ган 
өчен, Вәш ти мә ли кә гә ка нун ниш ләр гә ку ша? – дип со ра ды.
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16 Пат ша һәм тү рә ләр ал дын да Ме мү кән җа вап бир де:
– Вәш ти мә ли кә бер пат ша кар шын да гы на тү гел, бәл ки бар лык тү рә ләр һәм 

Ахаш ве рош пат ша лы гы ның бар лык өл кә лә рен дә ге халык-кавемнәр кар шын да да 
га еп ле, – ди де. – 17 Мә ли кә нең әле ге кы ла ны шы бө тен ха тын нар га ише те лә чәк, 
шун нан соң алар үз лә ре нең ир лә рен бө тен ләй сан га сук мый баш ла я чак, «Ахаш ве рош 
пат ша Вәш ти мә ли кә не үзе нең кар шы на ки те рер гә әмер бир гән икән дә, ә ул кил-
мә гән», – ди я чәк, 18 Фар сы һәм Ма дай ның бар лык ак сө як ха тын на ры, мә ли кә нең 
мон дый кы ла ны шы ха кын да ишет кәч, пат ша хез мә тен дә ге бар лык тү рә ләр гә шу ны 
ук сөй лә я чәк; алар да ир лә рен сан га сук мый баш лап, бу хәл күп кү ңел сез лек ләр 
ки те реп чы га ра чак. 19 Әгәр пат ша мәгъ куль күр сә, ул: «Вәш ти мә ли кә мон нан ары 
Ахаш ве рош пат ша хо зу ры на кил мә я чәк», – дип, үз исе мен нән әмер бир сен. Бу әмер 
Фар сы һәм Ма дай ка нун на ры на язы лып үз гәр тел мә сен, ә мә ли кә лек дә рә җә сен исә 
пат ша, Вәш ти дән алып, ях шы рак баш ка ха тын га бир сен. 20 Бө тен бө ек пат ша лык ка 
игъ лан ите лә чәк бу әмер не ишет кән нән соң, бар лык ха тын нар үз лә ре нең ир лә рен, 
бай яки яр лы бу лу ы на ка ра мас тан, хөр мәт итә баш лар лар.

21 Бу сүз ләр пат ша һәм тү рә ләр нең кү ңе ле нә бик хуш кил де. Ахаш ве рош нәкъ 
Ме мү кән әй т кән чә эш лә де. 22 «Һәр бер ир үз өен дә ху җа бул сын» ди гән хат лар пат-
ша лык ның бар лык өл кә лә ре нә, һәр өл кә нең үз язуы бе лән, һәр ка вем нең үз те лен дә 
җи бә рел де. Бу әмер һәр бер тел дә игъ лан ител де.

Эстер–мәликә

2 1 Бу ва кый га дан соң, ачуы ба сы ла төш кәч, Ахаш ве рош пат ша Вәш ти не, аның 
кыл ган эшен һәм аның ха кын да ка бул ител гән ка рар ны исе нә тө шер де. 2 Пат-

ша хез мә тен дә ге са рай әһел лә ре пат ша өчен яшь чи бәр кыз лар эз ләр гә ки рәк дип 
ки ңәш ит те ләр:

3-4 – Пат ша үзе нең бар лык өл кә лә ре нә кү зә тү че ләр җи бәр сен; алар, килеш-
килбәте, йөзе-бите чи бәр бар лык яшь кыз лар ны җы еп, Шу шан баш ка ла сын да 
пат ша ха тын на ры яшә гән йорт ка, шул ха тын нар ны сак лау чы хә рәм ага сы Һе гәй кул 
ас ты на ки тер сен нәр; алар га бизәнү-ясану өчен ки рәк бул ган бар әй бер би рел сен, 
һәм кыз лар ның пат ша га иң оша га ны Вәш ти уры ны на мә ли кә бул сын, – ди де ләр.

Бу ки ңәш пат ша кү ңе ле нә хуш кил де, һәм ул шу лай эш лә де дә.
5 Шу шан баш ка ла сын да Мәр дә кәй исем ле бер яһү ди бар иде. Бень я мин ыру гын-

да гы Кыйш ту дыр ган Шим гый уг лы Яһирдан ту ган иде ул. 6 Әле ге Мәр дә кәй не 
сЯһү дә пат ша сы Якөнья* һәм баш ка әсир ләр бе лән бер гә сБа бил пат ша сы Нә бу-
хад нес сар Ие ру са лим нән сө реп җи бәр гән иде. 7 Мәр дә кәй – ага сы ның кы зы Һа-
дас са ны (аның икен че исе ме – Эс тер) тәр би я ләп үс тер гән ке ше иде, чөн ки кыз ның 
сата сы да, ана сы да юк иде. Бу кыз килеш-килбәте бе лән күр кәм, йөз гә дә чи бәр 
иде. Кыз ның ата-анасы үл гәч, Мәр дә кәй аны үз тәр би я се нә ал ган иде.

8 Пат ша ның боерык-фәрманы игъ лан ите леп, күп кыз лар Шу шан баш ка ла сы-
на – Һе гәй кул ас ты на җый нал ган ва кыт та, Эс тер дә пат ша са ра ен да пат ша ха тын-
на рын сак лау чы Һе гәй ка ра ма гы на алын ды. 9 Бу кыз, Һе гәй нең кү ңе ле нә ошап, 

* 2:6 Якөнья– «IV Пат ша лар», 24:6 да «Яһо я хин» дип би рел гән. 



704

Эс тер 2

аның ал дын да ил ти фат ка зан ды. Һе гәй аңа, озак ка суз мый ча, бө тен бизәнү-ясану 
әй бер лә рен һәм ти еш ле ри зык ны бир де; пат ша са ра ен нан аңа хез мәт күр сә тер гә 
ла ек дип та был ган җи де кыз ны бил ге лә де; аны, шул кыз лар бе лән бер гә, пат ша 
ха тын на ры яшә гән йорт ның иң ях шы бүл мә се нә ур наш тыр ды.

10 Эс тер үзе нең нин ди ка вем нән һәм нин ди нә сел дән бу луы ту рын да бер кем гә 
сөй лә мә де, чөн ки Мәр дә кәй аңа бу хак та әй т мәс кә куш кан иде. 11 Мәр дә кәй һәр-
көн, Эс тер нең хә лен бе ле шү өчен, пат ша ха тын на ры яшә гән йорт ның ишек тө бе нә 
ки лә тор ган бул ды.

12-13 Ахаш ве рош пат ша хо зу ры на ке рер гә нәү бә те җит кән че, һәр кыз ун и ке ай 
дә ва мын да хә зер лек кү рер гә – ал ты ай дә ва мын да смир ра мае, кал ган ал ты ай да 
баш ка төр ле хуш ис ле май лар бе лән сөр те нер гә ти еш иде. Ун и ке ай тә мам ла нып, 
Ахаш ве рош пат ша хо зу ры на ке рер ва кыт җит кәч, пат ша ха тын на ры яшә гән йорт тан 
пат ша са ра е на ки тү че кыз га үзе те лә гән әй бер не алыр га рөх сәт ите лә иде. 14 Кыз 
ки чен ке рә, ә ир тә ге сен пат ша ха тын на ры яшә гән баш ка йорт ка, пат ша ның җа-
ри я ләр сак чы сы – хә рәм ага сы Ша гаш гәз кү зәт че ле ге нә ки те ре лә иде; әгәр кыз ны 
пат ша өнәп бе тер мә сә һәм аны, исе ме бе лән атап, ка бат ча кыр ма са, пат ша яны на 
ул кыз бү тән кер ми иде.

15 Мәр дә кәй тәр би я ләп үс тер гән, ага сы Аби ха ил нең кы зы Эс тер гә пат ша яны на 
ке рү нәү бә те җит кәч, Эс тер, пат ша ха тын на ры яшә гән йорт ның сак чы сы – хә рәм 
ага сы Һе гәй ки ңәш ит кән нән тыш, һич нәр сә со ра ма ды. Эс тер гә ка рап, һәр бер 
ке ше сок ла на иде.

16 Ахаш ве рош пат ша ха ким ле ге нең җи ден че елын да, унын чы ай да (Те бет аен да) 
Эс тер пат ша өе нә аяк бас ты. 17 Эс тер не пат ша бар лык ха тын на рын нан ар тыг рак 
ярат ты – баш ка лар га ка ра ган да Эс тер пат ша ның ил ти фа тын һәм ягым лы лы гын 
ныг рак ка зан ды. Пат ша аның ба шы на таҗ ки дер де һәм аны Вәш ти уры ны на мә-
ли кә ит те. 18 Эс тер хөр мә те нә Ахаш ве рош бар лык тү рә ләр һәм үз хез мә тен дә ге ке-
ше ләр өчен зур мәҗ лес оеш тыр ды, өл кә ләр дә бәй рәм ясат тыр ды һәм пат ша лар ча 
юмар т лык бе лән бү ләк ләр өләш те.

19 Кыз лар ны икен че тап кыр җый на ган ва кыт та, Мәр дә кәй Пат ша кап ка сы тө бен дә 
уты ра иде*. 20 Эс тер исә үзе нең нә се ле һәм ка ве ме ту рын да, Мәр дә кәй куш кан ны 
үтәп, һа ман бер ни бел дер мә де, Мәр дә кәй тәр би я сен дә бул ган ва кыт та гы ке бек, 
хә зер дә аның сү зен тө гәл үтә де.

21 Мәр дә кәй Пат ша кап ка сы тө бен дә утыр ган көн нәр дә пат ша ның ике хә рәм 
ага сы – кү ңел лә рен дә ачу сак ла ган ишек сак чы ла ры Биг тән бе лән Те реш – Ахаш-
ве рош пат ша га кул са лыр га ни ят ит те ләр. 22 Мәр дә кәй, бу хак та бе леп, Эс тер мә-
ли кә гә җит кер де, Эс тер исә Мәр дә кәй исе мен нән һәм мә сен пат ша га сөй ләп бир де. 
23 Бу эш тик ше рел де һәм дө рес дип та был ды, шун нан соң әле ге ике хә рәм ага сын 
дар га асып куй ды лар. Мәр дә кәй нең бу эше пат ша лык ның елъ яз ма лар ки та бы на 
тер кәп ку ел ды.

* 2:19 ...МәрдәкәйПатшакапкасытөбендәутыраиде...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Мәр дә-
кәй пат ша са ра ен да хез мәт итә иде» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин (2:21; 3:2, 3; 5:9, 13; 6:10, 
12 дә шул ук мәгъ нә). 
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Эс тер 3

Һәмәннеңявызнияткоруы

3 1 Бу хәл дән соң Ахаш ве рош пат ша Агаг* нә се лен нән Һам да та уг лы Һә мән не юга ры 
кү тәр де, аның уры нын үз хез мә тен дә ге бар лык тү рә ләр не кен нән юга ры рак куй ды. 

2 Пат ша кап ка сы тө бен дә бул ган бар лык са рай әһел лә ре, Һә мән ал дын да чү геп, йөз лә-
ре бе лән җир гә ка дәр иел де ләр, чөн ки пат ша ның әме ре шун дый иде. Әм ма Мәр дә кәй 
чүк мә де дә, ба шын да җир гә ка дәр имә де. 3 Пат ша кап ка сы тө бен дә ге ләр Мәр дә кәй дән:

– Ни өчен син пат ша әме рен үтә ми сең? – дип со ра ды лар.
4 Алар һәр көн аңа шу ны ту кып тор ды лар, ә ул алар ның сүз лә ре нә ко лак та сал ма ды. 

Шун нан алар, Мәр дә кәй үз сү зен дә торырмы-юкмы икән ле ген бе лү өчен, мо ны Һә-
мән гә җит кер де ләр (Мәр дә кәй үзе нең яһү ди ләр дән бу лу ын алар га бел дер гән иде ин де).

5 Мәр дә кәй аның ал дын да тез чүк мә гән не һәм баш имә гән не күр гәч, Һә мән нең 
бик нык ачуы чык ты. 6 Әм ма ба ры тик Мәр дә кәй гә ге нә кул са лу аңа ар тык вак эш 
бу лып кү рен де. Мәр дә кәй нең нин ди ка вем нән бу лу ын бел гән гә, Ахаш ве рош пат ша-
лы гын да гы бар лык яһү ди ләр не, ягъ ни Мәр дә кәй хал кын, ул кы рып бе те рер гә уй ла ды.

7 Ахаш ве рош ха ким ле ге нең ун и кен че елын да, бе рен че ай да (Ни сан аен да), кай сы 
көн гә һәм кай сы ай га тө шәр дип, Һә мән ал дын да «пур», ягъ ни жи рә бә сал ды лар, 
һәм жи рә бә ун и кен че ай га (Адар ае на) төш те.

8 Һә мән Ахаш ве рош пат ша га әйт те:
– Си нең пат ша лык ның бар лык өл кә лә рен дә ха лык лар ара сы на таралып-сибелеп 

яшә гән бер ка вем бар, – ди де. – Ул ка вем нең ка нун на ры баш ка бар лык ха лык лар ны-
кын нан үз гә – алар пат ша чы гар ган ка нун нар ны үтә ми ләр. Шу ңа кү рә син алар ны 
бо лай гы на кал ды рыр га ти еш тү гел. 9 Әгәр пат ша мәгъ куль күр сә, бу ка вем не юк 
итү өчен әмер бир сен. Пат ша ның әме рен баш ка ру эше нә мин пат ша каз на сы на ун 
мең та лант* кө меш кер тер идем.

10 Пат ша үзе нең мө һер йө зе ген бар ма гын нан сал ды да аны яһү ди ләр нең дош-
ма ны на – Агаг то кы мын нан бул ган Һам да та уг лы Һә мән гә бир де, 11 ан на ры аңа:

– Бу кө меш не һәм Яһү дә хал кын си ңа тап шы рам. Ул ха лык бе лән ни те лә сәң, 
шу ны эш лә, – ди де.

12 Бе рен че ай ның ун ө чен че кө нен дә пат ша скә тип лә ре ча кы рыл ды; алар, Һә мән 
әмер ит кән чә, пат ша тү рә лә ре нә, бар лык өл кә ләр нең ида рә че лә ре нә һәм бар ча ха-
лык лар ның баш лык ла ры на һәр өл кә нең үз язу ын да, һәр ка вем нең үз те лен дә Ахаш-
ве рош пат ша исе мен нән бо е рык язып, бу бо е рык пат ша йө зе ге бе лән мө һер лән де. 
13 Ун и кен че ай ның (Адар ае ның) ун ө чен че кө нен дә «Яһү ди ләр һәм мә се – яше-карты, 
бала-чагасы һәм хатын-кызы – бер көн эчен дә үте ре лер гә, кы рып бе те ре лер гә, юк ка 
чы га ры лыр га, ә мөл кәт лә ре та ла ныр га ти еш», ди гән хат лар чап кын нар аша пат ша-
лык та гы бар лык өл кә ләр гә та ра тыл ды. 14 Бар ча ка вем нәр шу шы көн гә әзер бу лып 
тор сын өчен, ка нун кө че нә ия бул ган әмер нең кү чер мә сен һәр бер өл кә дә, һәр бер 
ка вем гә игъ лан итәр гә ти еш иде ләр.

* 3:1 ...Агагнәселеннән...– Агаг һәм аның нә се ле яһү ди ләр бе лән дош ма ни мө нә сә бәт тә 
яшә гән нәр. 
* 3:9 Талант– 30 кг. 
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Эс тер 3 , 4

15 Пат ша әме рен үтәр гә ашы гып, чап кын нар юл га чык ты лар. Баш ка ла Шу шан да 
әмер не игъ лан ит кән нән соң, шә һәр хал кы ап ты рап кал ды. Ә пат ша бе лән Һә мән 
шә раб эчәр гә утыр ды лар.

МәрдәкәйнеңЭстердәняһүдиләрнекоткаруынсоравы

4 1 Әле ге хә бәр не ишет кән нән соң, Мәр дә кәй өс ки е мен ер тып сту пас ту кы ма га 
тө рен де дә, ба шы на көл си беп, ачы күз яшь лә ре түгә-түгә шә һәр урам на ры 

буй лап кит те. 2 Әм ма пат ша са ра е ның кап ка сы яны на җит кәч, тук тап кал ды, чөн-
ки ту пас ту кы ма га тө рен гән ки леш пат ша са ра е ның кап ка сын нан ке рер гә яра мый 
иде. 3 (Пат ша фәр ма ны языл ган ка рар ки леп җит кән һәр өл кә дә яһү ди ләр хәс рәт кә 
төш те ләр, сура за то тып, ачы күз яшь лә ре түк те ләр. Кү бе се, ту пас ту кы ма га тө ре-
неп, көл эчен дә ят ты.)

4 Эс тер нең хез мәт че кыз ла ры һәм хә рәм ага ла ры ки леп, Мәр дә кәй ту рын да сөй-
ләп бир гәч, мә ли кә, бу хәл гә бор чы лып, Мәр дә кәй өс тен алыш тыр сын дип, аңа 
кием-салым җи бәр де, әм ма Мәр дә кәй ки ем нән баш тарт ты.

5 Шун нан соң Эс тер, үзе нә хез мәт итү өчен, пат ша та ра фын нан ку ел ган хә рәм 
ага ла рын нан бер сен – Һа так ны ча кыр ды да, Мәр дә кәй гә ни-нәрсә бул ган лы гын 
бе лер гә дип, аның яны на җи бәр де. 6 Һа так, шу лай итеп, пат ша са рае кап ка сы кар-
шы на, шә һәр мәй да ны на Мәр дә кәй яны на чык ты.

7 Мәр дә кәй үзе бе лән нәр сә бул га нын һәм яһү ди ләр не юк итү өчен пат ша каз-
на сы на Һә мән вәгъ дә ит кән кө меш нең кү лә ме ха кын да аңа сөй ләп бир де. 8 Эс тер 
эш нең асы лын аң ла сын өчен, ул, Эс тер гә күр сәт сен дип, яһү ди ләр не юк итү ха кын да 
Шу шан да игъ лан ител гән әмер нең кү чер мә сен Һа так ка бир де; Эс тер гә пат ша яны на 
ке рер гә, үз хал кы өчен аңа ял ва рыр га, мәр хә мә тен со рар га куш ты.

9 Һа так, кай тып, Мәр дә кәй нең сүз лә рен Эс тер гә сөй ләп бир де. 10 Эс тер исә, 
Мәр дә кәй гә сөй ләү өчен, Һа так ка бо лай ди де:

11 – Пат ша хез мә тен дә ге ке ше ләр гә һәм пат ша өл кә лә рен дә яшәү че ха лык лар ның 
һәм мә се нә мәгъ лүм ки, са рай эче нә, пат ша яны на ча кы рыл мый ча кер гән һәр кем-
не – ир ме ул, хатын-кызмы – бер хө кем кө тә, ул да бул са – үлем; пат ша үзе нең 
ал тын та я гы бе лән кем гә төр теп күр сәт сә, ба ры тик шул гы на исән ка ла ала. Ә 
ми нем ме нә утыз көн ин де пат ша яны на ча кы рыл га ным юк.

12 Эс тер нең бу сүз лә ре Мәр дә кәй гә ки леп иреш те. 13 Мәр дә кәй, Эс тер гә җа вап 
итеп, бо лай ди де:

– Пат ша са ра ен да яшә гәнгә бар ча яһү ди ләр ара сын нан бе рү зем исән ка лыр мын, 
дип уй ла ма. 14 Әгәр шун дый ва кыт та дәш ми кал саң, яһү ди ләр гә яр дәм һәм ко ты лу 
баш ка урын нан ки лер, әм ма син һәм атаң ның гаи лә се һә лак бу лыр. Кем бел гән, 
бәл ки син нәкъ ме нә шу шын дый ва кыт өчен мә ли кә дә рә җә се нә иреш кән сең дер дә.

15 Мәр дә кәй гә җа ва бын да Эс тер бо лай ди де:
16 – Бар, Шу шан да гы бар лык яһү ди ләр не бер гә җый да ми нем өчен ура за то ты-

гыз – өч тәү лек бу е на көн дез дә, төн лә дә аша ма гыз һәм эч мә гез. Шу лай ук мин дә 
үзем нең хез мәт че кыз ла рым бе лән бер гә ура за то тар мын. Шун нан соң, гәр чә ка нун га 
кар шы бул са да, пат ша хо зу ры на ке рер мен. Әгәр ин де һә лак бу лам икән – бу лыр мын.

17 Мәр дә кәй кит те һәм, Эс тер аңа ни чек әмер ит кән бул са, шу лай эш лә де.
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Эс тер 5

ЭстернеңпатшаныһәмҺәмәннемәҗлескәчакыруы

5 1 Өчен че көн дә Эс тер, мә ли кә чә ки е неп, пат ша са ра е ның эч ке ише гал ды на, 
пат ша бүл мә се нең ише ге яны на ки леп бас ты. Пат ша исә бүл мә се нең ише ге нә 

кар шы ур наш кан тә хе тен дә уты ра иде. 2 Ише гал дын да ба сып тор ган Эс тер не кү реп, 
пат ша ның кү ңе лен дә мәр хә мәт уян ды, һәм ку лын да гы ал тын та я гын ул Эс тер гә 
та ба суз ды. Эс тер, пат ша га якын ла шып, та як ның очы на орын ды. 3 Пат ша әйт те:

– Нәр сә бул ды, Эс тер мә ли кә, нин ди үте не чең бар? – ди де. – Мин си ңа пат ша-
лы гым ның яр ты сын би рер гә дә әзер мен.

4 Эс тер әйт те:
– Әгәр ху җам мәгъ куль күр сә, бү ген мин аны Һә мән бе лән бер гә үзем әзер лә гән 

мәҗ лес кә ча кыр мак чы идем, – ди де.
5 Пат ша:
– Эс тер ча кыр ган мәҗ лес кә ба ру өчен, тиз ара да Һә мән не эз ләп та бы гыз, – дип 

бо е рык бир де.
Ахаш ве рош пат ша бе лән Һә мән, шу лай итеп, Эс тер әзер лә гән та бын га кил де ләр.
6 Шә раб эч кән дә, Эс тер мә ли кә дән пат ша:
– Нин ди үте не чең бар? – дип со ра ды. – Һәм мә се үтә лер! Те лә гең ни дә? Пат ша-

лы гым ның яр ты сын со ра саң да, те лә гең не үтәр мен! – ди де.
7 Эс тер җа ва бын да әйт те:
– Те лә гем һәм үте не чем ме нә шун дый: 8 әгәр мин ху җам күз ал дын да ил ти фат 

ка зан ган бул сам, әгәр ху җам ми нем те лә гем не һәм үте не чем не ка нә гать лән де рү не 
мәгъ куль күр сә, ху җам ның ир тә гә дә Һә мән бе лән бер гә мин әзер лә я чәк мәҗ лес кә 
ки лү ен со рар идем. Шун да ху җам ал дын да го зе рем не дә әй тер мен, – ди де.

9 Һә мән ул көн не мәҗ лес тән шат һәм көр кү ңел бе лән чык ты. Әм ма са рай кап-
ка сы тө бен дә, их ти рам күр сә теп ая гү рә то рып бас ма ган, аның кар шын да кал ты-
рап кал ма ган Мәр дә кәй не күр гәч, Һә мән нең ачуы куз гал ды. 10 Шу лай да Һә мән 
үзен са быр тот ты. Ә өе нә кай т кач, дус-ишләрен һәм ха ты ны Зерешны ча кы рыр га 
ке ше җи бәр де. 11 Һә мән алар га үзе нең га җә еп күп бай лы гы, угыл ла ры ның күп ле ге 
ха кын да, пат ша ның аны ни чек юга ры кү тә рүе һәм тү рә ләр, хез мәт че ләр өс тен нән 
баш лык итеп ку юы ту рын да мак та нып сөй лә де. 12 Һә мән әйт те:

– Эс тер мә ли кә дә үзе әзер лә гән мәҗ лес кә, пат ша бе лән бер гә ба ру өчен, мин-
нән баш ка һич кем не сай ла ма ды; шу лай ук ир тә гә дә пат ша бе лән бер гә мин аның 
мәҗ ле се нә ча кы ру лы мын. 13 Әм ма бу ми не һич тә ка нә гать лән дер ми; ми нем өчен 
иң ачу ки тер гә не – яһү ди Мәр дә кәй нең пат ша са рае кап ка сы тө бен дә уты ру ын 
кү рү дер, – ди де.

14 Ха ты ны Зе реш һәм аның бар лык дус ла ры Һә мән гә ки ңәш итеп әйт те ләр:
– Ил ле ар шын* би ек ле ген дә дар ага чы әзер лә дә ир тә ге сен пат ша дан Мәр дә-

кәй не шул агач ка асып ку ю ын со ра. Шун нан ин де, кү ңе лең бу лып, пат ша бе лән 
бер гә мәҗ лес кә ки тәр сең.

Бу ки ңәш Һә мән нең кү ңе ле нә хуш кил де, һәм ул дар ага чы ясат ты.

* 5:14 Иллеаршын– 20 м. 
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Эс тер 6

ҺәмәннеңМәрдәкәйгәхөрмәткүрсәтергәмәҗбүрбулуы

6 1 Ул төн не Ахаш ве рош пат ша ның кү зе нә йо кы кер мә де. Ул, пат ша лык та гы ис-
тә лек ле ва кый га лар тер кәл гән ки тап ны ки тер теп, кыч кы рып укыр га бо ер ды.

2 Ан да Ахаш ве рош пат ша га кул са лыр га ни ят кор ган ике хә рәм ага сы – ишек 
сак чы ла ры Биг тән бе лән Те реш ха кын да Мәр дә кәй нең хә бә ре языл ган иде.

3 Пат ша:
– Мо ның өчен Мәр дә кәй гә нин ди хөр мәт күр сә тел де, нин ди бү ләк би рел де? – 

дип со ра ды.
Пат ша хез мә тен дә ге са рай әһел лә ре:
– Аңа һич нин ди бү ләк би рел мә де, – дип җа вап кай тар ды лар.
4 Шул чак пат ша:
– Ише гал дын да кем бар? – дип со ра ды.
Ан да Һә мән ба сып то ра иде. Ул, үзе әзер ләт кән дар ага чы на Мәр дә кәй не ас сын-

нар дип пат ша бе лән сөй лә шү өчен, са рай ның тыш кы ише гал ды на кил гән иде.
5 Са рай әһел лә ре:
– Ме нә, ише гал дын да Һә мән кө теп то ра, – ди де ләр.
Пат ша:
– Кер сен, – ди де.
6 Һә мән кер гәч, пат ша аңар дан:
– Бү ләк ләр гә те лә гән ке ше се нә пат ша нин ди хөр мәт күр сә тә ала? – дип со ра ды.
Һә мән үз ал ды на: «Пат ша мин нән баш ка та гын кем гә хөр мәт күр сәт сен икән?!» – 

дип уй лап куй ды. 7-8 Пат ша га җа вап итеп, ул:
– Әгәр пат ша кем гә дер хөр мәт күр сә тер гә те ли икән, әле ге ке ше гә үзе кия тор ган 

ки ем нәр не һәм үзе ат ла нып йө ри тор ган, пат ша там га сы бер ке тел гән ат ны ки тер сен-
нәр. – ди де. – 9 Әле ге ки ем нәр не дә, ат ны да пат ша ның иң дә рә җә ле тү рә лә рен нән 
бер се нә ки тер сен нәр, ул исә, пат ша бү ләк ләр гә те лә гән ке ше гә шул ки ем нәр не ки-
гер теп, шул ат ка ат лан ды рып, шә һәр мәй да ны аша уз сын һәм аның ал дын нан бар ган 
чак та: «Бү ләк ләр гә те лә гән ке ше сен пат ша ме нә ни чек хөр мәт ли!» – дип ка бат ла сын.

10 Пат ша шун нан Һә мән гә:
– Сөй лә гә нең чә, хә зер үк ки ем һәм ат алып кил дә Пат ша кап ка сы тө бен дә 

уты ру чы яһү ди Мәр дә кәй гә шу ны эш лә. Сөй лә гән нә рең нең бер сен дә тө ше реп 
кал дыр ма, – ди де.

11 Һә мән, ки ем һәм ат алып ки леп, Мәр дә кәй не ки ен дер де, аны ат ка ат лан ды рып, 
шә һәр мәй да ны аша уз ды һәм, аның ал дын нан бар ган чак та, әледән-әле:

– Бү ләк ләр гә те лә гән ке ше сен пат ша ме нә ни чек хөр мәт ли! – дип ка бат ла ды.
12 Мәр дә кәй янә са рай кап ка сы тө бе нә әй лә неп кайт ты. Һә мән исә, оя тын нан 

ба шын кап лап, өе нә ашык ты. 13 Һә мән үзе бе лән бул ган хәл не ха ты ны Зерешка һәм 
бар лык дус ла ры на сөй лә де. Акыл би рү че дус ла ры һәм ха ты ны Зе реш Һә мән гә әйт те ләр:

– Мәр дә кәй ар ка сын да си нең дә рә җәң тү бән төш те. Әгәр ул яһү ди ләр дән икән, 
ди мәк, син аны җи ңә ал мас сың – аның ал дын да баш ияр сең.

14 Алар шу лай сөй лә шеп тор ган да, пат ша ның хә рәм ага ла ры ки леп Һә мән не Эс-
тер хә зер лә гән мәҗ лес кә ба рыр га ашык тыр ды лар.
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Эс тер 7 , 8

Һәмәннедарагачынаасулары

7 1 Пат ша янә Һә мән бе лән бер гә Эс тер мә ли кә нең мәҗ ле се нә кил де. 2 Икен че 
көн не дә, шә раб эч кән дә, Эс тер мә ли кә дән пат ша:

– Эс тер мә ли кә, нин ди үте не чең бар? – дип со ра ды. – Һәм мә се үтә лер! Те лә гең 
ни дә? Пат ша лы гым ның яр ты сын со ра саң да, те лә гең не үтәр мен! – ди де.

3 Эс тер мә ли кә җа вап би реп әйт те:
– И ху җам, әгәр мин си нең күз ал дың да ил ти фат ка зан ган мын икән, һәм син 

мәгъ куль кү рә сең икән, те лә гем шул дыр: җа ным ны сак ла чы! Һәм ми нем хал кым ны 
да сак лап кал саң иде – үте не чем шул дыр! 4 Чөн ки без не сат ты лар – ми не дә, хал-
кым ны да үте рер гә, кы рып бе те рер гә, юк ка чы га рыр га ни ят кы ла лар. Әгәр без не 
кол лык ка гы на сат кан бул са лар, мин дәш ми дә ка лыр идем, ба шы быз га төш кән 
хәс рәт ха кын да ху җа ма әй теп тә тор мас идем.

5 Шун нан Ахаш ве рош пат ша Эс тер мә ли кә дән со ра ды:
– Мо ны эш ләр гә җөрь әт ит кән ке ше – кем ул?! Кай да ул адәм?!
6 Эс тер әйт те:
– Без не кү рәл мау чы явыз дош ман – Һә мән дер!
Ахаш ве рош пат ша бе лән мә ли кә Эс тер дән Һә мән нең ко ты алын ды. 7-8 Ачуы 

куз гал ган пат ша, мәҗ лес не таш лап, са рай бак ча сы на чык ты. Пат ша ның кат гый ка-
рар га ки лү ен аң ла ган Һә мән, җа нын сак ла мак чы бу лып, Эс тер мә ли кә дән ял ва рып 
со рар өчен, мәҗ лес бүл мә сен дә кал ды. Пат ша са рай бак ча сын нан әй лә неп кер гән 
ва кыт та, Һә мән Эс тер мә ли кә утыр ган кә нә фи гә йө зе бе лән кап лан ган иде. Пат ша:

– Җит мә сә, ми нем өем дә, ми нем яным да мә ли кә не мыс кыл итәр гә те ли сең-
ме?! – дип кыч кыр ды.

Пат ша ның авы зын нан шу шы сүз ләр нең чы гуы бул ды – шун дук Һә мән нең йө-
зен кап ла ды лар. 9 Пат ша га хез мәт күр сә тү че хә рәм ага ла рын нан Хар бо на исем ле се 
шул чак:

– Ме нә, пат ша га иге лек кыл ган Мәр дә кәй не асар өчен Һә мән эш ләт кән ил ле 
ар шын би ек ле ген дә ге дар ага чы Һә мән нең өе янын да то ра, – ди де.

Шун нан пат ша:
– Алай са аны шун да асы гыз! – дип бо ер ды.
10 Мәр дә кәй өчен эш ләт кән дар ага чы на Һә мән нең үзен асып куй ды лар. Шун нан 

пат ша ның ачуы ба сыл ды.

Мәрдәкәйнеңдәрәҗәсекүтәрелү

8 1 Ахаш ве рош пат ша шул көн не үк яһү ди ләр дош ма ны Һә мән нең йор тын Эс тер 
мә ли кә гә бир де; Мәр дә кәй исә пат ша ал ды на кил де, чөн ки Эс тер аның үзе нә ту ган 

бу лу ын әй т кән иде ин де. 2 Пат ша, Һә мән нән ки ре ал ган мө һер йө зе ген са лып, аны 
Мәр дә кәй гә бир де; Эс тер исә Мәр дә кәй не Һә мән йор ты на ида рә че итеп бил ге лә де.

3 Эс тер янә пат ша га мө рә җә гать ит те: аның аяк ла ры на кап ла нып, Агаг то кы-
мын нан бул ган Һә мән нең яһү ди ләр гә кар шы кор ган мә кер ле ни я те нә юл куй ма-
вын үте неп, елый-елый ял вар ды. 4 Пат ша ал тын та я гын Эс тер гә суз ды, һәм Эс тер 
пат ша ал дын да то рып бас ты. 5 Эс тер әйт те:
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Эс тер 8 , 9

– Әгәр ху җам мәгъ куль кү рә, һәм мин аның ал дын да ил ти фат ка зан ган мын икән, 
әгәр бу эш не ул га дел дип са ный, һәм мин аның кү ңе ле нә хуш ки ләм икән, Агаг 
то кы мын нан бул ган Һам да та уг лы Һә мән нең пат ша ны кы са нал ган бар ча өл кә ләр дә 
яшәү че яһү ди ләр не кы рып бе те рү ту рын да гы хат ла ры га мәл дән чы га рыл сын, дип 
әмер бир сә иде. 6 Хал кы ма кил гән бә ла гә, кар дәш лә рем нең һә ла кә те нә мин ни чек 
итеп би та раф бу ла алыйм?!

7 Эс тер мә ли кә бе лән яһү ди Мәр дә кәй гә Ахаш ве рош пат ша:
– Ме нә, Һә мән нең йор тын мин Эс тер гә бир дем һәм, яһү ди ләр гә кар шы кул 

суз ган өчен, аның үзен дар ага чы на ас тыр дым, – ди де. – 8 Әм ма пат ша исе мен нән 
элек языл ган һәм пат ша йө зе ге бе лән мө һер су гыл ган хат ны үз гәр тер гә яра мый. 
Ин де хә зер сез, пат ша исе мен нән яһү ди ләр фай да сы на хат язып, пат ша йө зе ге бе-
лән мө һер су гы гыз.

9 Шул рә веш ле, өчен че ай ның (Си ван ае ның) егер ме өчен че кө нен дә, пат ша кә-
тип лә ре ча кы ры лып, яһү ди ләр гә, тү рә ләр гә, пат ша лык ның Һинд с тан нан Хә бәш-
стан га ка дәр бул ган йөз егер ме җи де өл кә нең ида рә че лә ре нә һәм баш лык ла ры на, 
һәр өл кә нең үз язу ын да, һәр ка вем нең үз те лен дә, яһү ди ләр гә дә үз язу ын да һәм үз 
те лен дә, Мәр дә кәй әмер ит кән чә, хат лар языл ды. 10 Ахаш ве рош пат ша исе мен нән 
языл ган бу хат лар, пат ша йө зе ге бе лән мө һер лән гән нән соң, пат ша ның йө ге рек 
ат лар га ат лан ган чап кын на ры бе лән оза тыл ды.

11 Пат ша ның әле ге әме ре яһү ди ләр гә, туп ла нып, бар лык шә һәр ләр дә үз лә рен 
як лар га – алар га һө җүм ит кән һәм мә ка вем не бар ча өл кә ләр дә бала-чагасы вә 
хатын-кызлары бе лән бер гә үте рер гә, кы рып бе те рер гә, юк ка чы га рыр га, мөл кәт-
лә рен та лар га хо кук би рә иде. 12 Ахаш ве рош пат ша ның бар лык өл кә лә рен дә мо ның 
өчен бер дән бер көн – ун и кен че ай ның (Адар ае ның) ун ө чен че кө не бил ге лән де. 
13 Шул көн не яһү ди ләр дош ман на рын нан үч алыр га әзер бу лып тор сын нар өчен, 
ка нун кө че нә ия бул ган әмер нең кү чер мә се һәр өл кә дә, бар ча ка вем нәр гә игъ лан 
ите лер гә ти еш иде.

14 Шун нан пат ша ның йө ге рек ат ла ры на ат лан ган чап кын нар, пат ша әме рен үтәр гә 
ашы гып, тиз ара да юл га чык ты лар. Бу әмер баш ка ла Шу шан да да игъ лан ител де.

15 Пат ша янын нан Мәр дә кәй пат ша ны кы сы ман зәң гәр вә ак төс тә ге ки ем нән, 
җе те кы зыл нә фис җи тен нән эш лән гән япан ча дан чык ты; аның ба шын да таҗ иде. 
Шу шан хал кы ку а ны шып кү ңел ач ты. 16 Яһү ди ләр өчен як ты, шат лык лы, кү ңел-
ле, тан та на көн нә ре иде бу. 17 Пат ша ның әме ре һәм фәр ма ны ба рып җит кән һәр 
өл кә дә һәм һәр шә һәр дә яһү ди ләр, мәҗ лес ко рып, шат ла ны шып бәй рәм ит те ләр. 
Пат ша лык та яшәү че ка вем нәр ара сын нан бай так ке ше ләр, яһү ди ләр дән кур кып, 
үз лә рен яһү ди дип бел дер де ләр.

Яһүдиләрнеңдошманнарданүчалуы

9 1 Ун и кен че ай ның (Адар ае ның) ун ө чен че кө нен дә пат ша ның боерык-фәрманын 
үтәр ва кыт җит те. Ул көн не яһү ди ләр нең дош ман на ры алар ны буй сын дыр мак чы 

иде ләр, лә кин, хәл ләр ки ре гә үз гә реп, яһү ди ләр үз лә ре өс тен лек ал ды. 2 Үз лә рен 
һә лак итәр гә те лә гән ке ше ләр гә һө җүм итәр өчен, яһү ди ләр Ахаш ве рош пат ша 
илен дә ге бар лык өл кә ләр дә, үз шә һәр лә рен дә бер гә туп лан ды лар. Алар га бер кем 



711

Эс тер 9

дә кар шы то ра ал ма ды, чөн ки бар ча ха лык лар ның яһү ди ләр дән ко ты алын ган иде. 
3 Мәр де кәй дән ку рык кан га кү рә, өл кә баш лык ла ры, тү рә ләр, ида рә че ләр һәм пат ша 
хез мә тен дә ге һәм мә се яһү ди ләр гә яр дәм итәр гә бул ды. 4 Пат ша са ра ен да Мәр дә кәй 
га ять дә рә җә ле ке ше гә әй лә неп, аның да ны бө тен өл кә ләр гә та рал ды; шул рә веш ле, 
Мәр дә кәй нең аб руе үскәннән-үсә бар ды.

5 Яһү ди ләр үз лә ре нең бар лык дош ман на рын кы рып бе тер де ләр – кы лыч тан уз-
дыр ды лар, үтер де ләр, юк ит те ләр; дош ман на ры бе лән нәр сә эш ләр гә те лә сә ләр, 
шу ны эш лә де ләр. 6-10 Баш ка ла Шу шан да алар биш йөз ке ше нең җа нын кый ды-
лар – үте реп таш ла ды лар. Шул исәп тән яһү ди ләр нең дош ма ны бул ган Һам да та уг лы 
Һә мән нең ун уг лын – Пар шан да та ны, Дал пон ны, Ас па та ны, По ра та ны, Ада ле я не, 
Ари да та ны, Пар маш та ны, Ари сай ны, Ари дай ны һәм Вай за та ны үтер де ләр, әм ма 
алар ның мал-мөлкәтенә кул озайт ма ды лар.

11 Баш ка ла Шу шан да үте рел гән ке ше ләр нең са нын шул көн не үк пат ша га җит-
кер де ләр. 12 Эс тер мә ли кә гә пат ша:

– Яһү ди ләр баш ка ла Шу шан да биш йөз ке ше не үтер гән нәр, шул исәп тән Һә мән-
нең ун уг лын һә лак ит кән нәр. Пат ша лык ның баш ка өл кә лә рен дә алар нәр сә ләр 
кыл ды лар икән?! Әйт, нин ди үте не чең бар? Һәм мә се үтә лер! Та гын нин ди те лә гең 
бар? Те лә гең үтә лер! – ди де.

13 Эс тер әйт те:
– Әгәр ху җам мәгъ куль күр сә, Шу шан да гы яһү ди ләр гә бү ген ге фәр ма ның ны 

ир тә гә дә га мәл гә ашы рыр га рөх сәт ит сә иде, һәм дә Һә мән угыл ла ры ның җә сәд-
лә рен дар га ас са лар иде.

14 Пат ша шу лай эш ләр гә әмер бир де: Шу шан да фәр ма ны игъ лан ител де, ә Һә-
мән нең ун уг лын асып куй ды лар. 15 Шу шан да гы яһү ди ләр Адар ае ның ун дүр тен че 
кө нен дә дә бер гә туп лан ды лар һәм өч йөз ке ше не үтер де ләр, әм ма алар ның мал-
мөлкәтенә кул озайт ма ды лар.

16 Пат ша лык ның баш ка өл кә лә рен дә ге яһү ди ләр дә, бер гә туп ла нып, го мер лә-
рен сак лар һәм, дош ман на рын нан ары нып ты ныч яшәр өчен, үз лә рен кү рәл мау чы 
җит меш биш мең ке ше не үтер де ләр, әм ма алар ның ма лы на кул озайт ма ды лар. 17 Бу 
хәл ләр Адар ае ның ун ө чен че кө нен дә бул ды, һәм шул ай ның ун дүр тен че кө нен дә 
алар ял ит те ләр – бу көн не алар, шатланышып-куанышып, мәҗ лес ләр җый ды лар. 
18 Шу шан да гы яһү ди ләр исә ай ның ун ө чен че һәм ун дүр тен че кө нен дә дә бер гә 
туп лан ды лар, ә ун би шен че кө нен дә ял ит те ләр – бу көн не алар, шатланышып-
куанышып, мәҗ лес ләр җый ды лар. 19 Ме нә шу ңа кү рә авыл-салаларда яшәү че ләр 
Адар ае ның ун дүр тен че кө нен бәй рәм кө не итеп бил ге ләп үтә ләр. Ул көн не алар, 
шатланышып-куанышып, мәҗ лес ләр җы я лар, бер-берсенә сый-бүләкләр җи бә рә ләр.

Пуримбәйрәме
20 Мәр дә кәй бу хәл ләр не язып куй ды һәм Ахаш ве рош пат ша ның бар лык өл кә лә-

ре нә – якын да гы һәм ерак та гы яһү ди ләр нең һәм мә се нә – хат лар җи бәр де. 21 Хат та 
һәр ел ны Адар ае ның ун дүр тен че һәм ун би шен че көн нә рен бил ге ләп үтәр гә тәкъ дим 
ител гән иде. 22 Чөн ки бу көн нәр дә яһү ди ләр дош ман на рын нан арын ган, кай гы-
ла ры – шат лык ка, моң-зарлары бәй рәм гә әй лән гән иде. Мәр дә кәй: «Бу көн нәр дә 
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бер-берегезгә күч тә нәч ләр җи бә реп, яр лы лар га бү ләк ләр өлә шеп, шатланышып-
куанышып, мәҗ лес ләр җы е гыз», – дип яз ган иде.

23 Яһү ди ләр, Мәр дә кәй нең тәкъ ди мен ка бул итеп, шул көн нәр не бәй рәм бу-
ла рак бил ге ли баш ла ды лар. 24 Чөн ки бө тен яһү ди ләр нең дош ма ны бул ган Агаг 
нә се лен нән Һам да та уг лы Һә мән, яһү ди ләр не ха рап итәр гә ни ят ко рып, алар ны 
кы рып бе те рер өчен, «пур», ягъ ни жи рә бә сал ган иде. 25 Әм ма Эс тер мә ли кә, ки леп, 
пат ша дан үтен гәч, Һә мән нең явыз ни я те үз ба шы на төш сен өчен, пат ша аны һәм 
аның угыл ла рын дар ага чы на асар га яз ма әме рен бир де. 26-27 Ме нә шу ңа кү рә дә 
бу бәй рәм гә Пу рим дип исем би рел гән. (Бу исем «пур» сү зен нән алын ган.) Шу лай 
итеп, Мәр дә кәй нең ха тын да языл ган нар ны, күргән-кичергәннәрне ис тә то тып, 
яһү ди ләр – үз лә ре, ба ла ла ры һәм алар га ки леп ку шы лу чы лар – шу шы ике көн не, 
языл ган ча, һәр ел ны бил ге лән гән ва кы тын да бәй рәм итәр гә ти еш, ди гән ка рар 
ка бул ит те ләр. 28 Һәр бу ын, һәр гаи лә шу шы көн нәр не бар ча шә һәр вә өл кә ләр дә 
хә тер дә то тар га – бәй рәм итәр гә, Пу рим көн нә ре яһү ди ләр ара сын да га мәл дән 
чык мас ка, һәм шул көн нәр ту рын да гы ис тә лек ки лә чәк бу ын нар хә те рен дә сак-
ла ныр га ти еш бул ды.

29 Пу рим ту рын да гы хат рас лан сын өчен, Аби ха ил кы зы Эс тер мә ли кә һәм яһү ди 
Мәр дә кәй та гын бер аб руй лы хат язып җи бәр де ләр. 30 Ты ныч лык вә имин лек те-
ләп языл ган хат лар Ахаш ве рош пат ша лы гы ның йөз егер ме җи де өл кә сен дә яшәү-
че бар лык яһү ди ләр гә юл лан ды. 31 Яһү ди ләр үз лә ре һәм ба ла ла ры өчен ура за то ту 
һәм кай гы көн нә рен бил ге ләп куй ган ке бек, яһү ди Мәр дә кәй бе лән Эс тер мә ли кә 
яз ган ча, Пу рим көн нә ре дә бил ге лән гән ва кыт та үт кә ре лер гә ти еш иде. 32 Пу рим 
бәй рә ме ту рын да гы ка гый дә ләр, шу лай итеп, Эс тер нең әме ре ни ге зен дә рас ла нып, 
ки тап ка язып ку ел ды.

Мәрдәкәйнеңпатшадансоңиңзуртүрәбулуы

10 1 Шу шы хәл ләр дән соң Ахаш ве рош пат ша ко ры җир ләр дә һәм диң гез ут-
рау ла рын да яшәү че ләр гә ясак сал ды. 2 Пат ша ның код рә те һәм кө че, пат ша 

юга ры кү тәр гән Мәр дә кәй нең бө ек ле ге ха кын да ту лы мәгъ лү мат Ма дай һәм Фар-
сы пат ша ла ры ның елъ яз ма ла ры на тер кәл де. 3 Үзе нең хал кы өчен иге лек ле эш ләр 
кы лу чы, ка ве ме нең имин ле ген кай гыр ту чы, Ахаш ве рош пат ша дан ка ла ил дә иң 
зур тү рә бул ган яһү ди Мәр дә кәй яһү ди ләр ара сын да дә рә җә ле ке ше һәм күп сан лы 
кар дәш лә ре нең ярат кан уг лы иде.
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1 1 Утс ди гән җир дә Әюб ат лы бер адәм го мер ки че рә иде. Ул бик тә саф кү ңел ле 
вә га дел бер зат бу лып, сАл ла һы дан кур кыр вә Аны хөр мәт итәр, явыз лык тан 

тай ча ныр иде. 2 Аның җи де уг лы һәм өч кы зы бар иде. 3 Ул җи де мең кә җә һәм са-
рык, өч мең дөя, биш йөз пар эш үге зе, биш йөз ишәк ас рый һәм бик күп хез мәт че 
то та иде. Әюб Шә рык ның иң бө ек ир за ты иде.

4 Аның угыл ла ры, чи рат ла шып, үз өй лә рен дә сый мәҗ лес лә ре үт кә рер ләр һәм 
бу мәҗ лес ләр гә бер гә ашап-эчәргә үз лә ре нең өч кыз кар дә шен дә ча кы рыр лар иде. 
5 Мәҗ лес ләр чо ры тә мам лан гач, Әюб алар ны спакь лә нү йо ла сын үтәр гә үзе нә ча-
кы рып алыр иде. Ул, таң бе ле нү гә то рып, һәр ба ла сы өчен бе рәр сту ла ем ян ды ру 
кор ба ны ки те рер иде, чөн ки Әюб бо лай рак фи кер йөр тә иде: «Бәл ки, ми нем ба ла-
ла рым кү ңел лә рен дә ге уй ла ры бе лән Ал ла һы ны ким се теп сгө наһ кыл ган нар дыр». 
Әюб һәр да им шу лай эш лә де.

Әюбнеңберенчесыналуы
6 Бер ва кыт Ал ла һы угыл ла ры* сРаб бы хо зу ры на кил де ләр, алар ара сын да сшай-

тан* да бар иде. 7 Раб бы аңар дан:
– Син кай даң кил дең? – дип со ра ды.
Шай тан исә Раб бы га:
– Мин дөнья ги зеп йөр дем, җир йө зен әй лә неп чык тым, – дип җа вап бир де.
8 Раб бы аңар дан:
– Ко лым Әюб кә игъ ти бар ит мә дең ме? – дип со ра ды. – Җир йө зен дә аның ке бек 

саф кү ңел ле вә га дел баш ка бе рәү дә юк тыр: Ал ла һы дан кур кыр вә Аны хөр мәт 
итәр, явыз лык тан тай ча ныр.

9 Шай тан бо лай дип җа вап бир де:
– Әюб нең Ал ла һы дан кур куы юк ка гы на мы әл лә?! 10 Аның үзен дә, гаи лә сен дә, 

мал-мөлкәтен дә, кой ма дай әй лән де реп алып, Син Үзең сак лап то ра сың тү гел ме?! 
Куй ган хез мәт лә рен Үзең фа ти ха лый сың – кө тү лә ре әнә ишәйгәннән-ишәеп ба ра. 
11 Әм ма, ку лың ны су зып, бар нәр сә се нә ка гыл гы на, ул, һич шик сез, йө зе ңә бә реп, 
Си ңа ләгъ нәт укы я чак.

* 1:6 Аллаһыугыллары– Ал ла һы га буй сын ган гай ре та би гый җан ия лә ре. 
* 1:6 Шайтан– яһүд чә «кар шы то ру чы, га еп ләү че, ке ше гә яла ягу чы» мәгъ нә сен дә. 
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12 Шун да Раб бы бо лай ди де:
– Ярый, бү ген нән аның бар мөл кә те си нең ку лың да, тик аның үзе нә ге нә тимә.
Шай тан ан на ры Раб бы янын нан ки теп бар ды.
13 Көн нәр дән бер көн не Әюб нең угыл ла ры һәм кыз ла ры олы абый ла ры ның 

өен дә бер гә ашап-эчеп уты ра лар иде. 14 Шул чак бер хә бәр че, ки леп, Әюб кә әйт те:
– Үгез ләр чә чү лек җи рен сө рә иде, якын-тирәдә ишәк ләр дә ут лап йө ри иде; 

15 шул чак ше ба лы лар һө җүм ит те ләр дә кө тү не ку ып алып кит те ләр, ә кө тү че-
ләр не кы лыч тан үт кәр де ләр. Си ңа хә бәр җит ке рер дәй ба ры мин ге нә кал дым.

16 Бу адәм сөй ләп бе те рер гә дә өл гер мә де, баш ка бе рәү, ки леп, бо лай ди де:
– Күк тән Ал ла һы уты тө шеп, сарык-кәҗәләреңне дә, кө тү че лә рең не дә һә лак 

ит те. Си ңа хә бәр җит ке рер дәй ба ры мин ге нә кал дым.
17 Бу адәм сөй ләп бе те рер гә өл гер мә де, та гын бе рәү ки леп җит те һәм әйт те:
– сКил да ни ләр, өч як тан һө җүм итеп, дөяләреңне ку ып алып кит те ләр, кө-

тү че лә рең не кы лыч тан үт кәр де ләр. Си ңа хә бәр җит ке рер дәй ба ры мин ге нә 
кал дым.

18 Ул да сөй ләп бе те рер гә дә өл гер мә де, баш ка бе рәү, ки леп, бо лай ди де:
– Си нең угыл ла рың һәм кыз ла рың олы абый ла ры ның өен дә сый ла нып, шә-

раб эчеп уты ра лар иде; 19 шул чак чүл дән көч ле җил-давыл, ки леп, өй нең дүрт 
поч ма гы на ки те реп бәр де. Йорт ба ла ла рың өс те нә җи ме ре леп төш те, һәм алар 
һә лак бул ды лар. Си ңа хә бәр җит ке рер дәй ба ры мин ге нә кал дым.

20 Шул чак Әюб уры нын нан си ке реп тор ды да, өс ки ем нә рен ер т ка лап, чә чен 
кы рык ты. Ан на ры ба шын җир гә орып сәҗ дә кыл ды 21 һәм әйт те:

«Мин ән кәм ка ры нын нан шә рә ки леш ту ган идем,
шә рә ки леш ки тәр мен дә.
Раб бы бир де, Раб бы ал ды:
Раб бы га мактау-шөкерләр яу сын!»

22 Шун дый хәл ләр гә та рып та, Әюб гө наһ кыл ма ды – Ал ла һы ны га еп лә мә де.

Әюбнеңикенчесыналуы

2 1 Бер көн не Ал ла һы угыл ла ры та гын Раб бы хо зу ры на кил де ләр. Алар ара сын да 
шай тан да бар иде. Раб бы хо зу ры на ки леп бас кач, 2 Раб бы аңар дан:

– Кай дан кай тып ки ле шең? – дип со ра ды.
Раб бы га җа вап би реп, ул:
– Мин дөнья ги зеп йөр дем, җир йө зен әй лә неп чык тым, – ди де.
3 Раб бы шай тан нан со ра ды:
– Син Ми нем ко лым Әюб кә игъ ти бар ит мә дең ме? Җир йө зен дә аның ке бек 

саф кү ңел ле вә га дел баш ка бе рәү дә юк тыр: ул Ал ла һы дан кур кыр, Аны хөр мәт 
итәр һәм явыз лык тан тай ча ныр. Син аны га еп сез гә һә лак итәр гә өн дә сәң дә, ул 
һа ман үзе нең саф лы гын сак лау да нык то ра дыр.

4 Шай тан исә Раб бы га бо лай дип җа вап бир де:
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– Җа нын сак лап ка лыр өчен, адәм ба ла сы бер нәр сә сен дә кыз ган мас. Тә не нең 
ти ре се нә әле зы ян ти мә гән аның*, 5 әм ма, ку лың ны су зып, тә не нә, сө як лә ре нә 
ка гы лып кы на ка ра, ул, һич шик сез, йө зе ңә бә реп, Си ңа ләгъ нәт укы я чак.

6 Раб бы шай тан га әйт те:
– Ярый, бү ген нән ул си нең кул да, тик аның го ме рен ге нә өз мә.
7 Шун нан соң шай тан, Раб бы янын нан ки теп, Әюб не ба шын нан ая гы на ча шеш-

кутыр бе лән кап лап ал ды. 8 Әюб, шеш-кутырларын кы рып та зарт мак чы бу лып, 
ку лы на чүл мәк ва ты гы ал ды да көл өе ме нә утыр ды*. 9 Ха ты ны аңа:

– Син әле һа ман, күңелем саф ми нем, дип үз сү зең дә нык то ра сың мы? Ал лаң ны 
ка һәр лә дә үл! – ди де.

10 Ха ты ны на Әюб:
– Син акыл сыз ха тын нар сү зен сөй лә мә! Без Ал ла һы дан ба ры тик ях шы лык кы на 

ка бул итеп, на чар лык ны ка бул ит мәс кә ти еш ме ни?! – дип җа вап ла ды.
Шун дый хәл ләр гә та рып та, Әюб нең авы зын нан бер гө наһ сүз чык ма ды.

Әюбнеңөчдусты
11 Әюб кә ябы рыл ган бу бәла-казаларны аның өч дус ты – те ман лы Әли фаз, шу-

ах лы Бил дад һәм на га ма лы Со фар ише теп бел де. Алар, оч ра шып, Әюб нең кай-
гы сын ур так ла шыр га, аны юа тыр га сүз ку еш ты лар һәм аның яны на юнәл де ләр. 
12 Алар аны ерак тан ук кү реп ал ды лар. Әюб та ныр лык та тү гел иде. Шун да дус лар 
сө рән са лып елый баш ла ды лар; өс ки ем нә рен ер тып җи бәр де ләр дә баш ла ры на 
ту зан сип те ләр. 13 Алар аның янын да җир дә җи де көн һәм җи де төн утыр ды лар. 
Ара ла рын нан бер се дә аңа авыз ачып сүз әй т мә де, чөн ки алар аның чик сез хәс рәт 
чи гү ен кү реп то ра лар иде.

Әюбнеңберенченотыгы
Әюбнеңүзенеңтуганкөненкаһәрләве

3 1-2 Шун нан Әюб, сүз баш лап, дөнь я га кил гән кө не нә ләгъ нәт укы ды:
3 «Мин ту ган көн,

„ир ба ла ярал ды!“ дип әй т кән төн кы ры лып кит сен!
4 Ул көн ка раң гы лык ка әй лән сен,

Ал ла һы аны күк ләр дә ис кә ал ма сын,
таң як ты сы аңа нур чәч мә сен.

5 Ка раң гы лык, үлем сө ре ме ял мап ал сын аны,
ка ра бо лыт кап ла сын;
ко яш то ты лу аңа дәһ шәт сал сын.

6 Куе ка раң гы лык чор нап ал сын ул төн не –
ел көн нә ре исә бен дә са нал ма сын,

* 2:4 Тәненеңтиресенәәлезыянтимәгәнаның...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ти-
ре гә – ти ре. 
* 2:8 ...көлөеменәутырды...– Көл гә уты ру яки баш ка ту зан  си бү соң дә рә җә дә кай гы ру, тәү бә 
итү (42:6 ны ка ра гыз) бил ге се бул ган. 
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ай лар исә бе нә дә кер мә сен.
7 Аһ, ул төн кы сыр бул сын,

сө е неч аваз ла ры ише тел мә сен.
8 Көн нәр не кар гый алыр дай,

Ливь я тан ны* уя тыр дай кө че бул ган си хер че ләр
мин ту ган көн не ләгъ нәт укып кар га сын.

9 Ул төн не таң йол дыз ла рын ка раң гы лык кап ла сын;
төн, за ры гып көт сә дә,
таң нур ла рын кү рә ал ма сын,

10 чөн ки ул төн ән кәм ка ры нын кап ла ма ды,
күз лә рем не кайгы-хәсрәттән сак ла ма ды.

11 Ник ләр гә мин үле бу лып ту ма ган мын,
һәм ту гач та, ник ләр ге нә үл мә гән мен?

12 Ни гә ми не, ту гач, тез лә ре нә ал ды лар,
ни гә ми ңа күк рәк сө те имез де ләр?

13 Хә зер ме нә үлем йо кы сы бе лән йок лар идем,
ты ныч бу лыр иде ми ңа

14 са рай ла ры җи ме рел гән пат ша лар
һәм алар ның мәс ли хәт че лә ре бе лән янә шә дә,

15 ал тын җый ган,
йорт ла рын кө меш бе лән ту тыр ган тү рә ләр ара сын да.

16 Кү мәр ләр иде ми не үле ту ган ба ла ке бек,
як ты дөнья кү рер гә өл гер мә гән са бый ке бек.

17 Яман нар ның яр су ла ры ба сы ла ан да,
арып-талчыкканнар ан да җан на ры на ял ала,

18 тот кын нар да ир кен су лап куя ан да,
ише тел ми сак чы лар ның янау ла ры алар га.

19 Ан да ке чек тә, бө ек тә ти гез дер,
ан да кол да ху җа сын нан азат тыр.

20 Ник би рер гә га зап чи гү че гә як ты көн?!
Җа ны кый нал ган га яшәү ник ки рәк?!

21 Үлем кө тә алар, лә кин үлем кү рен ми,
хә зи нә эз лә гән нән дә ты ры шыб рак эз ли алар үлем не;

22 ка бер чи те нә бас кач тан та на итә,
шатлык-сөенеч ки че рә алар.

23 Ан дый ке ше нең ба рыр юлы ка раң гы,
һәр та ра фы на Ал ла һы кир тә куя аның.

24 Аһ-зарларым бү ген – ми нем ик мә гем,

* 3:8 Ливьятан– бо рын гылар кү заллаганча, явыз лык, тә кәб бер лек һәм чуалыш-буталышны 
бел де рә торган диң гез аж да һа сы; рус ча сы: Ле ви а фан. 
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га зап лы ың гы ра шу ла рым су лар ке бек тү ге лә.
25 Ни-нәрсәдән ку рык сам – шу лар төш те ба шы ма,

ни-нәрсәдән өр кен сәм – ба ры сы кил де кар шы ма.
26 Ты ныч лык, ял һәм имин лек юк ми ңа,

га са би лык би ләп ал ды кү ңе лем не».

Әлифазныңберенченотыгы
АдәмбаласыАллаһыкаршындахаклыбулаалырмы?

4 1 Те ман лы Әли фаз аңа бо лай дип җа вап бир де:
2 «Кем дер үз фи ке рен әй тер гә те лә сә,

сүз лә ре, бәл ки, кү ңе ле ңә авыр ки лер,
лә кин мон дый чак та ни чек дәш ми ка ла сың?!

3 Исе ңә тө шер: баш ка лар га ни чек акыл-киңәш би рә идең үзең,
ку лы са лын ган нар га ни чек көч-куәт өс ти идең.

4 Абын ган нар ны син сү зең бе лән ая гы на бас тыр дың,
тез лә ре кал ты ра ган нар га та я ныч бул дың.

5 Ин де үзе ңә кай гы кил гәч, шун дук ба шың ны игән сең,
бә ла ки леп ка гы лу га, кур ку дан ру хың төш кән.

6 Ал ла һы дан кур ку си ңа ыша ныч бир ми ме ни?
Саф хәятең си не өмет лән дер ми ме ни?

7 Уй лап ка ра: га еп сез бән дә ләр нең кай сы һә лак бул га ны бар?!
Кү ңе ле туг ры адәм нәр нең кай да юк ка чык ка ны бар?!

8 Мин күр дем ки, яман лык ба су ын сө реп, явыз лык чәч кән нәр
үз лә ре үк шул җи меш тән авыз итә ләр;

9 алар Ал ла һы ның кай нар су лы шын нан үлә ләр,
Аның дәһ шәт ле җи лен нән га ип бу ла лар*.

10 Яман нар арыс лан дай үке ре шә бар кө че нә,
лә кин алар ның теш лә ре яшь арыс лан теш лә ре дәй сын ды ры лыр.

11 Та быш тан мәх рүм кал ган арыс лан һә лак бу ла,
ана арыс лан ның ба ла ла ры кай сы кая та ра лып бе тә.

12 Яше рен бер сүз ки леп иреш те ми ңа,
ко ла гы ма бер пы шыл дау ише тел де.

13 Төн лә ке ше ләр, ти рән йо кы га та лып,
хә веф ле төш ләр кү реп ят кан чак та,

14 кал ты рау һәм кур ку би ләп ал ды ми не,
сө як лә ре мә ка дәр кур ку үтеп кер де.

15 Бер рух ның җи ле шул чак йө зе мә ка гы лып үт те,
һәм чәч лә рем үрә тор ды.

* 4:9 Гаипбулу– юга лу, юк бу лу. 
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16 Ул кар шым да иде,
тик мин аның килеш-килбәтен төс мер ли ал ма дым,
күз ал дым да ба ры аның то ман лы бер рә ве ше то рып кал ды.
Тын лык ур наш ты. Шул чак та та выш ишет тем:

17 „Адәм ба ла сы Ал ла һы кар шын да хак лы бу ла алыр мы?
Яра ту чы сы кар шын да кем саф бу лып ка ла алыр?

18 Ал ла һы хәт та Үзе нең хез мәт че лә ре нә дә ыша нып бет мәс,
сфәрештәләрендә дә җи теш сез лек та бар,

19 ин де ни ге зе ком га са лын ган бал чык өй дә яшәү че ләр дә биг рәк 
тә та бар:

алар ны бит көя кү бә лә ген нән дә җи ңел рәк сы тып үте рүе.
20 Ир тән бар иде алар, кич кә юк бу ла лар –

мәң ге гә юк ка чы гу ла ры си зел ми дә ка ла;
21 ча тыр ба вын өз гән ке бек, тән нә ре нең бер се ңе рен өзү җи тә –

акыл-зирәклеккә иреш ми чә һә лак бу ла лар“.

Адәмбаласыныңхәсрәтчигәрөчентууыхактыр

5 1 Яр дәм гә ча кы рып ка ра, җа вап би рү че та бы лыр мы?
Из ге ләр нең кай сы сы на мө рә җә гать итәр сең икән?

2 Ах мак ны яр су чан лы гы ха рап итәр,
бер кат лы ны көн че ле ге үте рер.

3 Мин күр дем ки, аң гы ра ның та мыр ла ры ти рә нә еп өл гер ми,
көт мә гән дә йор ты на ләгъ нәт ябы ры лып тө шә.

4 Ба ла ла ры на яр дәм гә ки лү че бул мас,
сшә һәр кап ка сы тө бен дә дәгъ ва ла ры юк ка чы гар,
һәм бе рәү дә алар ны як ла мас.

5 Җир уңы шын аның ач лар ашар,
хәт та ти гә нәк ара сын да үс кә нен дә ае рып алыр лар,
ә ач күз ләр аның бай лы гын та лар.

6 Бә ла җир ас тын нан үзе шы тып чык мый,
кай гы кыр да үзе үс ми.

7 Ут чат кы сы ның һа ва га очуы хак бул ган ке бек,
адәм ба ла сы ның хәс рәт чи гәр өчен ту уы хак тыр.

Кодрәтиясенеңүгетләренкирекакма
8 Әм ма си нең уры ның да мин бул сам, Ал ла һы га ял ва рыр идем,

үз эшем не Ал ла һы га тап шы рыр идем.
9 Ул кыл ган га мәл ләр бө ек, акыл иреш мәс лек,

мог җи за ла ры ның исәп-хисабы юк.
10 Җир йө зе нә Ул яң гыр яу ды рыр,

кыр лар га дым иң де рер;
11 ким се тел гән нәр не юга ры кү тә рер,

зар лы лар ны хә веф сез юл га чы га рыр.
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12 Ал ла һы хәй лә кәр ләр нең ни ят лә рен бо зар,
һәм алар ның кул ла рын нан уңыш ки тәр;

13 Йом ры баш лар ның хәй лә сен Ул үз лә ре нә кар шы кул ла ныр,
һәм мә кер ле ләр нең ни ят лә ре юк ка чы гар.

14 Алар ны көпә-көндез ка раң гы лык чор нап алыр,
көн ур та сын да, төн дә ге ке бек, кап ша нып кы на йө рер ләр.

15 Фә кыйрь ләр не Ал ла һы кы лыч тай үт кен сүз ләр дән кот ка рыр,
ку әт ле ләр нең ка ты ку лын нан азат итәр.

16 Шу ңа кү рә ким се тел гән нең өме те бар –
га дел сез лек нең авы зы то ма ла ныр.

17 Ал ла һы ның нә сый хә тен ал ган нар бә хет ле дер!
Шу ңа кү рә Код рәт ия се нең үгет лә рен ки ре как ма!

18 Яса ган җә рә хә тен Ул Үзе үк бәй ләп ку яр;
Ул су гар, лә кин Аның ку лы са вык ты рыр да.

19 Ул си не ал ты бәла-казадан кот ка рыр,
җи ден че се нең дә зы я ны ти мәс си ңа.

20 Кыт лык кил гән дә, Ул си не – ач үлем нән,
су гыш та кы лыч тан йо лып алыр.

21 Тел кам чы сы си ңа үре леп җит мәс,
бөл ген лек кил сә дә ку рык мас сың.

22 Бө лү гә дә, ач лык ка да син кө леп ке нә ка рар сың,
ерт кыч җан вар лар да си ңа кур кы ныч то ел мас.

23 Ба су да гы таш лар си ңа ко ма чау ит мәс,
кыр җән лек лә ре бе лән та ту лык та яшәр сең.

24 Ча ты рың да имин лек бу лу ын бе лер сең,
мал ла рың ны бар ла ган да, һич нәр сә нең югал ма вын кү рер сең.

25 Нә се лең нең иш ле ле ген,
бала-чагаңның кыр да үс кән үлән са нын ча күп бу лу ын кү рер сең.

26 Үз ва кы тын да җы еп бәй лән гән иген көл тә се ке бек,
олы яшь кә җит кәч дөнья ку яр сың.

27 Ме нә нәр сә ләр ачык ла дык без – шу лай, һәм мә се дө рес тер!
Ко лак са лып тың ла да үзе ңә са бак ал».

Әюбнеңикенченотыгы
Аллаһыгомерҗебемнеөзсәиде

6 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Әгәр ми нем хәс рә тем не үл чәп ка ра саң,

биз мән нәр гә сал саң бар кай гым ны –
3 диң гез ко мын нан да авыр рак тар тыр иде ул.

Шу ңа кү рә сүз лә рем өзек-төтек!
4 Код рәт ия се нең ук ла ры ка дал ган дыр тә не мә,
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ру хым эчә агу ын шу лар ның,
Ал ла һы ның бар ча дәһ шәт лә ре ми ңа кар шы юнәл гән.

5 Җәй ләү дә ге ишәк кыч кы рыр мы,
ан да үлән җи тәр лек бул са?!
Аран да гы сы ер мөгрәрме,
ал дын да аша ры на бул са?!

6 Тоз сыз аш ның тә ме бар мы әл лә?!
Йо мыр ка агы ның тә ме бу лыр мы?!

7 Кү ңе лем һич ка бул ит ми, хәт та ка гы ла сым кил ми,
ан дый аш кү ңел не бол га та!

8 Аһ, те лә гем ка бул бул са иде,
Ал ла һы өме тем не ак ла са иде –

9 юк итәр гә те ләп ми не, тә вәк кәл ләп, күтәрсә иде дә ку лын,
го мер җе бем не өз сә иде!

10 Шун да ми ңа бер юа ныч бу лыр иде,
тук тау сыз га зап чик кән дә дә ку а ныр идем.
Чөн ки бит мин Из ге Зат ның сү зен нән чык ма дым!

11 Өме тем не өз мәс өчен, кай дан ку әт алыйм?
Го ме рем нең аза гы нин ди бу лыр, ни чек тү зеп то рыйм?

12 Ми нем кө чем таш ке бек нык мы?!
Гәү дәм әл лә ба кыр дан мы ми нем?!

13 Бу ча ра сыз хәл ләр эчен дә яр дәм итәр лек
көч бар мы ни соң ми нем үзем дә?

ДусларыннанӘюбнеңкүңелесуыну
14 Хәт та Код рәт ия сен нән кур ку ны оныт кан ке ше гә дә

дус ла ры ның мәр хә мә те ки рәк*.
15 Ми нем дус лар инеш ке бек ыша ныч сыз,

суы агып бет кән ер мак ка ох шаш:
16 яз гы та шу дан ул бол ган чык ла ныр,

кар су ла рын нан таш кын га әве ре лер;
17 чел лә җит кәч, ты ныч ла нып, суы юк ка чы гар,

кы зу дан ел га үзә не ки беп ка лыр.
18 Кәр ван нар, су эз ләп, юл ла рын нан язар,

чүл дә каң гы рып йө реп, шун да һә лак бу лыр.
19 Тей ма кәр ван чы ла ры су эз ләп йө рер,

Ше ба сәү дә гәр лә ре су та бы лыр дип өмет итәр.
20 Лә кин алар ның көт кән нә ре ак лан мас,

ко ры ел га үзә не нә ки леп җи тәр ләр дә кот ла ры очар.

* 6:14 Яһүд те лен дә әле ге җөм лә не «Га зап чи гү че дус ты на шәф кать күр сәт мә гән ке ше Код рәт 
ия сен нән кур ку ны оныт кан» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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21 Хә зер сез дә ми нем өчен шу лай ыша ныч сыз бул ды гыз:
хә лем не кү реп кур кып кал ды гыз.

22 Мин сез дән нин ди дә бул са бү ләк со ра дым мы?!
„Ми нем хак ка бай лы гы гыз дан өлеш чы га ры гыз“, – ди дем ме?!

23 „Дош ман ку лын нан кот ка ры гыз ми не“
яки „Йо лым тү ләп, рә хим сез бән дә ләр дән азат ите гез“, –
дип әйт тем ме?!

24 Аң ла ты гыз ми ңа, һәм мин ты нып ка лыр мын,
күр сә теп би ре гез: нәр сә дә ми нем ял гы шым?

25 Хак сүз дән дә ка ты нәр сә юк тыр,
тик сез нең шел тә гез ни дән гый ба рәт соң?

26 Сез ба ры шел тә ле сүз ләр ге нә уй лап та ба ала сыз мы?
Га җиз ке ше нең ял ва руы сез гә – ис кән җил та вы шы гы на мы?

27 Сез ятим не жи рә бә са лып бү ле шә сез,
дус ты гыз ны са тып җи бә рер гә әзер сез.

28 Бо ры лып ка ра гыз әле ми ңа –
кү зе гез гә ка рап ал да ша алыр идем ме мин?

29 Ха та лан мас өчен, акы лы гыз га ки ле гез,
шик лән мә гез, хак исе ме мә әле тап төш мә гән.

30 Авы зым нан әл лә ял ган сүз чык ты мы –
те лем явыз лык тә мен сиз ми ди сез ме?!

Җирйөзендәкешеязмышынатигәнөлеш–авырхезмәттүгелме?!

7 1 Җир йө зен дә ке ше яз мы шы на ти гән өлеш – авыр хез мәт тү гел ме?!
Көн нә ре аның ял ла нып эш ләү че не ке нә ох шаш тү гел ме?!

2 Кич ке кү лә гә не за ры гып көт кән кол,
хез мә т ха кы көт кән ял чы ке бек ул.

3 Мин дә шу лай буш ка ай лар ки че рәм,
га зап лы төн нәр – ми нем өле шем.

4 Урын га ятып өл гер мим – то рыр ва кы тым ны кө тәм,
лә кин төн нең иге-чиге кү рен ми,
таң га ка дәр шу лай әйләнеп-тулганып га зап чи гәм.

5 Тә нем не корт вә җә рә хәт бас ты,
ти рем яр га ла нып, ку тыр лап бет те.

6 Көн нә рем ту ку чы шү ре сен нән дә тиз рәк йө ге рә,
өмет җе бем өзе леп, го ме рем ин де ахы ры на якын ла ша.

Гомеремминем–искәнҗилкебек
7 Уй лап бак чы: го ме рем ми нем – ис кән җил ке бек,

күз лә ре мә ин де бә хет кү рү бү тән на сыйп бул мас.
8 Бү ген ми не кү реп тор ган күз ләр ми не баш ка кү рә ал мас;

ми нем як ка күз сир пер сең – ә мин ин де юк.
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9 Та ра лып юк бул ган бо лыт ке бек,
сүле ләр ай ма гы на кит кән ки ре кай т мас.

10 Өе нә ул бү тән әй лә неп кай т мас,
ту ган җи ре аны та ны мас.

11 Шу ңа кү рә мин дәш ми то ра ал мыйм,
ру хым ның җә бер лә нү ен,
җа ным ның ачыр га ла ну ын өз гә лә неп сөй лим.

12 Әл лә мин диң гез яки диң гез аж да һа сы мы –
ни гә Син шу лай ми нем өс тән сак чы лар куй дың?

13 „Йо кым ми не ты ныч лан ды рыр,
ята гым да га зап ла рым җи ңе лә ер“, – дип уй ла сам,

14 Син ми не ко точ кыч төш ләр бе лән кур кы та сың,
дәһ шәт ле кү ре неш ләр бе лән өр ке тә сең!

15 Мон дый тән не ас рап ят кан чы, су лы шым өзел сә,
асып үтер сә ләр, ях шы рак бу лыр иде.

16 Туй дым дөнь я сын нан, ба ры бер мәң ге яши се тү гел бит!
Ял гы зым ны кал дыр! Ми нем көн нәр ис кән җил гә ох шаш.

17 Кем соң ул ке ше ди гә нең, ни гә аны шул ка дәр олы лый сың?
Ни гә аңа шул ка дәр игъ ти бар би рә сең?

18 Һәр ир тә дә аны тик ше реп,
һәр да им сы нап то ра сың.

19 Күз лә рең не мин нән бер миз гел гә ал чы –
үз ир кем дә ка лыйм, тын алыйм чы бе раз!

20 Әгәр гө наһ кыл ган бул сам, йә әйт: ни зы я ным ти де Си ңа,
әй ке ше лек нең На зый ры?*
Ни гә ми ңа шу лай ка ны га сың?
Ни сә бәп ле Си нең өчен авыр йөк кә әй лән дем?

21 Ни гә ми нем гө на һым ны яр лы ка мый сың,
га е бем не ник ки чер ми сең?
Мин тиз дән җир ку е ны на ке реп ятар мын,
эз ләр сең ми не, лә кин ин де мин бул мам».

Билдадныңберенченотыгы
ӘгәрсинАллаһыгасыгынсаң

8 1 Шу ах лы Бил дад бо лай дип сүз баш ла ды:
2 «Кай чан га ка дәр шу лай сөй лә нер сең?

Си нең сүз ләр – яр су лы җил сы ман!
3 „Ал ла һы га дел лек не бо за,

Код рәт ия се хи лаф лык ки те рә“, – ди сең ме әл лә?
4 Бәл ки, си нең ба ла ла рың Аңа кар шы гө наһ кы лып,

* 7:20 Назыйр– кү зә теп, тик ше реп то ру чы. 
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Ул алар ны үз сҗи на я ть лә ре бат ка гы на ба тыр ган дыр.
5 Әгәр син Ал ла һы га сы гын саң,

Код рәт ия се нә ял вар саң,
6 әгәр саф кү ңел ле, туг ры бул саң,

Ул шун да ук си ңа яр дәм гә ки лер,
дә рә җә ле уры ны ңа ки ре кай та рыр.

7 Юл ба шың игъ ти бар га ла ек бул ма са да,
ки лә чәк тә си не бө ек лек кө тә.

Явызниятлеләрһәмтугрылартормышы
8 Элек ке бу ын ке ше лә рен нән со раш тыр,

тик ше реп бел: алар ның ата-бабаларына нәр сә ләр мәгъ лүм бул ды икән?
9 Без исә, әле ки чә ге нә ту ган ке бек, бер ни бел ми без,

без нең го мер көн нә ре – эреп югал ган шәү лә ге нә.
10 Шул бу ын ке ше лә ре си ңа аң лат мас, сөй лә мәс иде ме,

кү ңел дә ге сен ачып сал мас иде ме?!

11 Саз лык сыз урын да па пи рус үсәр ме?!
Су бул ма ган җир дә ка мыш баш кал кы тыр мы?!

12 Әле гә алар яшел һәм ча был ма ган бул са да,
бар ча үлән нәр дән ир тә рәк ко рый.

13 Ал ла һы ны оныт кан һәр ке ше не әнә шул кө тә;
дәһ ри нең* өме те әнә шу лай ки се лә.

14 Баг ла ган өмет-ышанычы – пә рә вез җе бе ке бек;
имин ле ге – пә рә вез оя сы дай.

15 Оя сы на сө я лер, лә кин оя сы то тып то ра ал мас,
то ты ну чы ны чы дат мас.

16 Дәһ ри – ко яш та чә чәк ат кан үлән күк;
аның үсен те лә ре бө тен бак ча га та ра ла,

17 та мыр ла ры вак таш лар га ябы ша,
таш ди вар лар га са ры ла.

18 Лә кин аны үс кән уры нын нан төбе-тамыры бе лән йол кып ал саң,
шул урын аңар дан ваз ки чәр:
„Си не һич кай чан күр гә нем юк“, – ди яр.

19 Тор мы шы ның бар шат лы гы әнә шул дыр!
Ә аның уры ны на ин де туф рак тан баш ка үсем лек ләр шы тып чы гар.

20 Бе леп тор: саф кү ңел ле ке ше не Ал ла һы ки ре как мый,
ә явыз ны – яр дә мен нән таш лый.

21 Ул әле си нең ирен нә рең не кө ләч итә чәк –
си нең шат лык лы аваз ла рың яң гы рап то ра чак.

* 8:13 Дәһри– ден сез, иман сыз. 
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22 Дош ман на рың си нең оят ка ка ла чак,
яман нар ның ча ты ры юк ка чы га чак».

Әюбнеңөченченотыгы
КөчсынашыргамыАныңбелән–Улбитгайрәтле

9 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Әйе, сүз лә рең нең дө рес ле ген бе лә мен.

Лә кин ке ше Ал ла һы кар шын да ни чек ак ла на ала?
3 Әгәр бе рәр се Аның бе лән бә хәс кә ке рер гә те лә сә,

Аның мең со ра вын нан бер се нә дә җа вап би рә ал мас иде.
4 Зи рәк йө рәк ле Ул, көч ле, мә һа бәт,

Аңа кар шы тор ган нар ның кай сы исән-имин ка лыр?!
5 Тау лар ны Ул кисәтүсез-нисез урын на рын нан кү че реп йөр тә,

ачу ын нан алар ны астын өскә ки те рә.
6 Җир не Ул үз уры нын нан куз га та,

аның ни гез лә рен дер сел ке тә.
7 Ул әмер бир сә – Ко яш ка лык мый,

мө һер су гып, йол дыз лар ның як ты сын кап лый.
8 Ул берүзе күк ләр не җә еп са ла,

диң гез дул кын на ры өс тен нән йө ге реп уза.
9 Ул Җи де гән, Ори он, Өл кәр йол дыз лык ла рын*,

көнь як кү ге йол дыз ла рын ха сил ит те;
10 Аның кыл ган га мәл лә ре бө ек, зи һен җит мәс лек,

мог җи за ла ры ның исәбе-хисабы юк.
11 Ул яным нан үтеп ки тәр, мин аны күр мәм,

узып ки тәр, ә мин аны шәй лә мәм.
12 Нәр сәң не дер тар тып алыр – Аны кем тук та та ал сын?

Кем Аңа: „Син нәр сә эш ли сең?“ – дип, кар шы әй тә ал сын?
13 Ал ла һы Үзе нең ачу ын ты еп тор мас,

Аның аяк ла ры ас тын да Ра һаб* яр дәм че лә ре дә сы гы лып тө шә.

14 Шу лай бул гач, ни чек итеп мин Аңа җа вап би рим,
Аңа кар шы әй тер өчен, кай дан сүз ләр та быйм?

15 Гәр чә хак лы бул сам да, мин кай та рып сүз әй тә ал мас идем,
Хө кем итү чем нән ба ры мәр хә мәт со рар идем.

16 Хәт та ча кы ру ы ма җа вап бир сә дә,
сүз лә рем не тың лар ди еп ышан мыйм.

17 Өер мә күк ябы ры ла ми ңа,
бер сә бәп сез җә рә хәт лә рем не ишәй тә;

* 9:9 Өлкәрйолдызлыгы– русчасы: Плеяды. 
* 9:13 Раһаб– борынгылар күзаллаганча, явызлык һәм җимергеч көчне белдерә торган диңгез 
аждаһасы. 
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18 тын алыр га ирек бир ми,
җа ным ны әр нү бе лән ту ты ра.

19 Көч сы на шыр га мы Аның бе лән – Ул бит гай рәт ле!
Хө кем гә тар тыр га мы –
тик Аңа кар шы ша һит лы гым ны тың лау чы бу лыр мы?!

20 Га еп сез бул сам да, үз те лем үк ми не хө кем итәр,
кер сез бу лу ы ма ка ра мас тан, Ул ми не, га еп ле, ди яр.

21 Ми нем га е бем юк! Лә кин ми ңа ин де ба ры бер,
мон дый тор мыш тә мам туй дыр ды.

22 Ми нем ин де һич нәр сә гә исем кит ми!
Шу ңа кү рә мин ме нә бо лай дим:
Ул га еп сез не дә, яман ны да бер дәй ха рап итә.

23 Ки нәт ябы рыл ган бә ла үлем ки тер гән дә,
га еп сез ләр нең өмет сез хә лен нән Ул кө лә ге нә.

24 Бө тен дөнья яман нар ку лы на тап шы рыл ган,
ә Ул хө кем че ләр нең кү зен бәй ләп куй ган.
Аңардан баш ка бу эш не кем эш ли ал сын?!

АллаһыбеләнӘюбарасынкилештерердәйзатныңбулмавы
25 Көн нә рем чап кын нан да тиз рәк үтеп ки тә, ча ба гы на,

әм ма ал да ях шы нәр сә кү рен ми;
26 ка мыш көй мә ләр ке бек узып ки тә,

та бы шы на атыл ган бөр кет ке бек очып үтә.
27 Әгәр: „Мин бар за рым ны оныт тым,

ка раң гы чы ра ем ел маю бе лән алы шын ды“, – ди сәм дә,
28 ба ры бер га зап ла рым нан ко тым алы на,

чөн ки бе ләм: Син ми не га еп сез дип та ны ма я чак сың.
29 Мин ба ры бер га еп ле са на лыр мын –

шу лай бул гач, ник юк ка ты ры шыр га?
30 Кар су ла ры бе лән юын сам да,

кул ла рым ны сел те бе лән юсам да,
31 Син ан да да ми не пыч рак су лы чо кыр га ба ты рыр идең,

мин нән хәт та үз ки ем нә рем дә җи рә нер иде.

32 Ал ла һы бит ми нем ке бек адәм ба ла сы тү гел,
ни чек мин Аның бе лән тар ты ша алыйм,
ни чек итеп мәх кә мә гә Аның бе лән дәгъ ва ла шыр га ба рыйм?

33 Без нең ара да, җил кә без гә ку лын са лып,
ки леш те рер лек бе рәү дә юк.

34 Ми нем өс тән җә за та я гын ал са иде,
ми не дәһ шәт кә са лу дан тук та са иде Ул.

35 Шул чак мин, Аңар дан ку рык мый ча, үз сү зем не әй тә алыр идем –
әм ма мон дый шарт лар да бу эш мөм кин тү гел.



726

Әюб 10

Синминебариткәнидең,хәзерюкитәргәтелисеңме?

10 1 Яшәү дән гай рә тем чик те,
кай гы ла рым ны тү гим әле,
җа ным ачыр га ла ну дан сөй лим әле.

2 Ал ла һы га әй тер мен: хө кем чы га рыр га ашык ма!
Нәр сә дә га еп ли сең Син ми не?

3 Ми не җә бер лә вең шу лай бик ях шы ди сең ме?!
Үз кул ла рың бе лән ярат кан ны ки ре ка гып,
яман нар ның мә ке рен хуп ла вың әй бәт нәр сә ме?!

4 Әл лә Си нең дә күз лә рең га ди ке ше не ке сы ман мы?!
Син дә дөнь я га ке ше ләр ке бек ка рый сың мы?!

5 Әл лә Си нең көн нә рең алар ның көн нә ре ке бек ме?!
Ел ла рың адәм за ты ны кы ке бек кыс ка мы?!

6 Шу ның өчен ме син мин нән га еп эз ли сең,
гө наһ та бар га те ли сең?

7 Син ми нем га еп сез икә нем не,
Си нең ку е ның нан бе рәү нең дә кот ка ра ал ма я ча гын бе лә сең.

8 Си нең кул ла рың ми не бар ит те, әвә лә де,
хә зер, ки ре уй лап, ми не юк итәр гә те ли сең ме?

9 Исең дә ме: Син ми не бал чык тан әвә ләп бар ит кән идең,
ин де янә туф рак хә ле нә кай та ра сың мы?

10 Ми не ярат кан да, са выт ка сөт сал ган ке бек,
эрем чек итеп ку ерт кан Син тү гел идең ме?!

11 Син ми не, ит һәм ти ре гә тө рен де реп,
сө як, се ңер ләр гә ку шып ту кы дың.

12 Ми ңа тор мыш бир дең, мәр хә мәт ле бул дың;
ми не кай гыр тып, ру хым ны сак лап тор дың.

13 Лә кин йө рәк тү рең дә баш ка нәр сә дә яше рен гән бул ган икән,
мин бе ләм, Си нең ни я тең шун дый бул ган:

14 ми не кү зә теп то рыр га һәм,
әгәр гө наһ кыл сам,
га е бем не җә за сыз кал дыр мас ка.

15 Әгәр га еп ле икән мен – бет тем мин!
Ә ин де га еп сез икән мен – ан да да ба шым ны кү тә рә ал ма мын;
ким се тү ләр дән га рык мын һәм кай гы лар дан исе рек мен.

16 Ба шым ны гы на кү тә рә мен – арыс лан ке бек таш ла на сың,
янә ми ңа кар шы дәһ шәт ле кө чең не күр сә тә сең:

17 ми ңа кар шы яңа ша һит лар та ба сың,
ачу ың ны һа ман ныг рак ка бар та сың,
һө җүм ар ты һө җүм оештырасың.
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Әюб 10 , 11

НикСинминебудөньягакитердең?
18 Ник Син ми не ана ка ры нын нан бу дөнь я га ки тер дең?

Ту мас бо рын, бер кем күр мә гән ки леш үл гән бул сам,
ях шы рак бу лыр иде –

19 ана ка ры нын нан туп-туры ка бер гә кү чеп,
мин бө тен ләй дөнь я га кил мә гән дә ке бек бу лыр идем.

20 Көн нә рем са нау лы гы на – кал дыр ми не,
аз гы на хәл алыр га мөм кин лек бир.

21 Мин бит тиз дән ка раң гы, үлем сө ре ме нә чум ган,
мәң ге әй лә неп кайт мас лык ил гә –

22 дөм ка раң гы лык, үлем сө ре ме бас кан,
як ты лык та ка ра бу лып то ел ган җыйнаксыз-таркау ил гә ки тәм».

Софарныңберенченотыгы
Кодрәтиясенеңбөеклегенбелепбетерәаласыңмы?!

11 1 На га ма лы Со фар бо лай дип сүз баш ла ды:
2 «Сүз ку ер ту чы га кар шы әл лә җа вап юк мы?!

Кем бик шо ма сөй ли, әл лә шул хак лы мы?!
3 Син саф са та сат кан да, баш ка лар ты нып тор сын мы?!

Мыс кыл ит кән дә, си не тук та тыр лык адәм юк тыр ди сең ме?!
4 Син әй тә сең: „Мин дө рес фи кер йөр тәм

һәм Ал ла һы кар шын да пакь-чистамын“, – дип.
5 Ал ла һы, тел гә ки леп,

си ңа җа вап би рер гә те лә сә иде,
6 си ңа зи рәк лек нең сер лә рен ачып сал са иде!

Чөн ки чын зи рәк лек күп кыр лы бит.
Аң ла: Ал ла һы гө наһ ла рың ның кай бер лә рен күр ми ка лыр га бул ды.

7 Ал ла һы ның ти рән сер лә ре нә тө ше нә ала сың мы?!
Код рәт ия се нең бө ек ле ген бе леп бе те рә ала сың мы?!

8 Ул бө ек лек күк ләр дән дә юга ры рак –
син нәр сә ге нә эш ли ала сың?
Үле ләр ай ма гын нан ти рән рәк –
син нәр сә бе лә ала сың?

9 Җир йө зен нән дә озын рак, диң гез дән дә киң рәк.
10 Әгәр Ул, ки леп, зин дан га ябып куй са, мәх кә мә җый са –

Аны кем тук та та алыр?!
11 Ял ган чы лар ны бе лә бит Ул:

гө наһ күр гәч, игъ ти бар сыз кал ды рыр мы?!
12 Кыр гый ишәк ке ше гә әй лә нер гә мөм кин,

әм ма ах мак ка бер кай чан акыл кер мәс.
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Әюб 11 , 12

ӘгәрсинйөрәгеңнеАллаһыгаюнәлтсәң
13 Әгәр син йө рә гең не Ал ла һы га юнәлт сәң

һәм, ял ва рып, ку лың ны Аңа суз саң,
14 ку лың ны пыч рат кан бо зык лык ны таш лый ал саң

һәм өең дә га дел сез лек кә юл куй ма саң –
15 шул ча гын да оял мый ча йө зең не кү тә рә алыр сың,

кур ку бел ми чә ая гың да нык ба сып то рыр сың.
16 Шул ча гын да бар кай гы ла рың оны ты лыр,

агып кит кән су лар ке бек то е лыр алар си ңа.
17 Тор мы шың көн дез ге нур дан да як ты рак бу лыр,

ка раң гы лык таң бе лән алы шы ныр.
18 Ал да өмет кү реп ты ныч ла ныр сың,

тирә-юнең хәвеф-хәтәрсез бу лып, ты ныч йок лар сың.
19 Ятар сың ты ныч – бе рәү дә си ңа яна мас;

һәм бик күп ләр ил ти фа тың ны эз ләп ки лер.
20 Ә яман нар ның кү зе то ма ла ныр,

алар сы е ныр урын та ба ал мас,
алар ның бар өме те – соң гы су лыш ны алып үлеп китү».

Әюбнеңдүртенченотыгы
Акыл-зиһенминдәдәбар

12 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Шулай-шулай, сез ба ры сын да бе лә тор ган!

Сез нең бе лән бер гә зи рәк лек тә үләр, ах ры!
3 Зиһен-акыл мин дә дә бар ул,

сез дән бер дә ким тү гел мен.
Сез бел гән нәр не, йә, кем бел ми?!

4 Дус ла ры ма мин мәс хә рә ләү өчен бер зат бул дым:
Ал ла һы ны дә шеп ча кыр ган һәм Аңар дан җа вап ал ган,
га дел һәм кү ңе ле саф бул ган ке ше шу лай мәс хә рә ия се нә әй лән де.

5 Кайгы-хәсрәтсезләр бә ла гә юлык кан ке ше гә мыс кыл лап ка рый,
сөр тен гән не та гын да төр теп җи бә рә.

6 Ә юл ба сар лар ның ча тыр ла ры хә веф сез,
Ал ла һы ның ачу ын ки те рү че ты ныч яши –
әй тер сең, Ал ла һы ны үз ку лын да кү тә реп йөр тә.

7 Хай ван нар дан со рап бак – алар аң ла тыр лар,
очар кош лар дан со ра – сөй ләп би рер ләр,

8 туф рак бе лән ки ңә шеп ка ра – ул си ңа аң ла тыр,
хәт та диң гез ба лык ла ры тел гә ки лер.

9 Бар нәр сә нең Раб бы ку лы бе лән эш лән гә нен
алар ның кай сы сы бел мәс?!
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Әюб 12 , 13

10 Һәр җан ия се нең яшә е ше,
һәр ке ше нең су лы шы – Аның ир кен дә.

11 Тел-аңкау азык тә мен той ган ке бек,
ко лак та һәр сүз не сы на мый мы?!

12 Зи рәк лек – карт лар да,
га кыл озак яшә гән нәр дә бу ла.

Аллаһыныңкодрәте
13 Ал ла һы да – һәм зи рәк лек, һәм код рәт;

Аңар да – киңәш-табыш һәм га кыл.
14 Ал ла һы җи мер гән не ке ше ка бат тер ге зә ал мас,

Әгәр Ул ирек тән мәх рүм ит сә – ке ше ка бат ирек күр мәс.
15 Ул яң гыр лар ны тук тат са – ко ры лык ки лер,

яу дыр са – җир йө зен су ба сар.
16 Код рәт тә, га кыл да – Аңар да,

ал да ну чы да, ал дау чы да – Аның их ты я рын да.
17 Мәс ли хәт че ләр не Ул, акы лын алып, ча ра сыз итәр,

хө кем итү че ләр не юләр гә чы га рыр.
18 Пат ша лар ның бил бау ла рын тар тып өзәр,

шу лар уры ны на кол чүп рә ге бәй ләп ку яр.
19 сРу ха ни лар ны дә рә җә ле уры нын нан мәх рүм итәр,

бо рын гы ха ким нәр то кы мын бә реп тө ше рер.
20 Ыша ныч лы мәс ли хәт че ләр нең те лен кыс кар тыр,

сөл кән нәр нең зи һе нен чу ал тыр.
21 Ак сө як ләр не хур лык бе лән кап лар,

ку әт ле ләр не ко рал сыз кал ды рыр.
22 Ка раң гы лык ти рән лек лә рен ачар Ул,

дөм ка раң гы лык та бул ган ны як ты га чы га рыр.
23 Ха лык лар ның бер сен юга ры кү тә рер, бер сен ха рап итәр Ул,

кай сын җы яр, кай сын та ра тып бе те рер.
24 Ха лык лар ның юл баш чы ла рын акыл дан яз ды рыр,

алар ны юл сыз чүл дә ку ып йөр тер –
25 як ты лык ның әсә ре дә бул ма ган ка раң гы да, кап ша нып,

исе рек ләр ке бек, алпан-тилпән йө рер алар.

Кодрәтиясенәэндәшергәҗөрьәтитәм

13 1 Бо лар ның ба ры сын мин үз күз лә рем бе лән күр дем,
үз ко лак ла рым бе лән ишет тем һәм аң ла дым.

2 Сез бел гән не мин дә бе ләм –
бер дә сез дән ким тү гел мен.

3 Мин Код рәт ия се нә эн дә шер гә җөрь әт итәм,
дәгъ вам ту рын да Ал ла һы бе лән сөй лә шер гә те лим!

4 Ә сез ял га ны гыз бе лән ха кый кать не пыч ра та сыз,
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Әюб 13

сез ба ры гыз да бул дык сыз та биб лар.
5 Сез, ни һа ять, ты нып кал са гыз иде –

бу сез нең бер акыл лы эше гез бу лыр иде.

6 Ми нем дә лил лә рем не тың ла гыз,
үзем не як лап, нәр сә дим, аң лар га ты ры шып ка ра гыз.

7 Ал ла һы ха кы на дип, ял ган сөй ләр сез ме,
ә сез нең ял га ны гыз Аңа ки рәк ме соң?!

8 Аңа бар кү ңе ле гез дән ярар га ты ры ша сыз мы?!
Ал ла һы ның эшен як лап чы гар га те ли сез ме?!

9 Ул сез не сы нап ка рар га те лә сә, бик шәп бу лыр мы?!
Ке ше ләр не ал да ган ке бек, Аны да ал дый алыр сыз мы?!

10 Яшер тен ге нә эш йөр теп, бер як ны гы на як лый сыз икән,
Ул, һич шик сез, сез не га еп лә ми кал мас.

11 Аның сдан-шөһрәте сез не кур кыт мый мы?!
Дәһ шә те өс те гез гә төш мәс ме?!

12 Сез нең сүз лә ре гез көл гә ох шаш,
ак ла ну ла ры гыз – уалу чан бал чык тан ясал ган кал кан дыр.

13 Тук та гыз сөй ләү дән, мин сөй лим;
ми ңа ни бул са, шул бу лыр.

14 Тор мы шым ны кур кы ныч ас ты на ку еп,
үзем не хәвеф-хәтәргә ду чар итәм*.

15 Ул ми не юк итәр – ин де өме тем өзел гән*,
үз юлым ны мин Аның ал дын да ба ры бер як ла я чак мын –

16 ми нем өчен ко ты лу шул бу лыр!
Ден сез бән дә Аңа якын ки лер гә дә җөрь әт ит мә я чәк бит!

17 Тың ла гыз, дикъ кать бе лән тың ла гыз сүз лә рем не,
әй т кән нә рем не ко лак са лып тың ла гыз!

18 Ме нә мин сез гә үзем нең дәгъ вам ны әзер лә дем,
бе лә мен ки, мин хак лы мын.

19 Бе рәр кар шы тө шәр лек ке ше бар мы ми ңа?
Бул са, мин тын ка лыр мын һәм җан тәс лим кы лыр мын.

20 И Ал лам, Син нән ба ры ике нәр сә не ял ва рам
һәм мон нан ары Син нән яше рен мәм:

21 кул ла рың ны мин нән чит кә ал Син,
һәм дәһ шә тең ми не кур кыт ма сын!

* 13:14 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ни гә ми ңа тә нем не теш ләр гә, җа ным ны уч 
тө бе нә са лыр га? 
* 13:15 Яһүд те лен дә әле ге юл «Ул ми не үтер сә дә, Ал ла һы га өмет баг ла вым өзел мәс» ди гән не 
дә аң ла тыр га мөм кин. 
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22 Шун нан соң ча кыр ми не, һәм мин җа ва бым ны би рер мен,
яки сөй ләр гә рөх сәт ит ми ңа, ә Үзең җа ва бың ны әйт.

23 Ял гыш га мәл лә рем, кыл ган гө наһ ла рым күп ме икән?
Күр сәт ким че лек лә рем не, гө наһ ла рым ны.

24 Ни өчен Син йө зең не мин нән яше рә сең
һәм ми не Үзең нең дош ма ның итеп кү рә сең?

25 Ко ел ган яф рак ны кур кыт мак чы,
ко ры са лам ны ку ып йөрт мәк че ме Син?

26 Син ми не бик авыр нәр сә ләр дә га еп ли сең,
яшь лек гө наһ ла рым ны га еп кә са ный сың.

27 Аяк ла рым ны ка лып ка кыс ты рып,
Син һәр юлым ны кү зә теп то ра сың,
һәр ады мым ны бил ге ләп ба ра сың.

28 Ә ке ше ул че рек ке бек,
көя кү бә лә ге тиш кә лә гән ки ем ке бек та ра лып бе тү чән.

Кешегомеренеңкыскалыгытурында

14 1 И-и хатын-кыздан ту ган адәм ба ла сы!
Кыс ка аның го ме ре һәм бор чу бе лән ту лы.

2 Чә чәк ке бек ачы ла да су лып ко е ла,
кү лә гә ке бек ча гы лып үтә дә юк ка чы га.

3 Ме нә кем ар тын нан кү зәт че лек итә сең Син!
Ме нә кем не хө кем гә тар тыр га те ли сең!

4 Нәҗес-шакшы бул ган ны кем пакь кы ла ала? –
Бер кем дә!

5 Ке ше нең көн нә ре ал дан бил ге лән гән,
ай ла ры да Си нең их ты яр да –
Син куй ган әле ге чик не ул бер кай чан да үтеп чы га ал ма я чак.

6 Син аңар дан күз ка ра шың ны ал да аны ты ныч та кал дыр,
көн лек че ке бек, эш көн нә рен хә веф сез тө гәл лә сен.

7 Хәт та агач ның да ки лә чәк кә өме те бар:
кис кән са ен ул ка бат тан те ре леп ки тә,
япь-яшь үсен те ләр җи бә рә.

8 Та мыр ла ры аның җир дә кар тай са да,
кис кән тө бе җир ас тын да ко ры са да,

9 дым си зе лү бе лән ул буй га ки тәр,
яшь үсен те дәй, яңа бә бәк ләр чы га рыр.

10 Ке ше, үл гән нән соң, көч-дәрманын җуя,
ва фа тын нан соң юк ка чы га.

11 Күл нең дә суы ки тә,
ел га ның да суы ки ми, ки бә.

12 Ке ше дә шу лай: ятар да ка бат тор мас,
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күк ләр юк ка чык кан чы, ул уян мас,
йо кы сын нан ары на ал мас.

13 Ачу ың ба сыл ган чы, ми не яше реп тор саң,
үле ләр ай ма гы на ка чы рып куй саң иде дә,
бил ге лә гән ва кы тың җит кәч, ми не исе ңә тө шер сәң иде!

14 Тик, үл гәч, ке ше ка бат те ре лер ми кән?
Авыр хез мәт көн нә рем үт кән че,
азат бу лу ым ны өмет лә неп кө тәр идем.

15 Ча кыр саң, җа вап би рер идем;
Үзең бар ит кән бән дәң не са гы ныр идең;

16 шун да, адым на рым ны са на саң да,
гө наһ ла рым ны эз ләп тор мас идең;

17 яман га мәл лә рем не бук ча га са лып, мө һер су гар идең дә
га еп лә рем не күз дән яше рер идең.

18 Лә кин ишел гән дә тау уалып таралган ке бек,
кыяташ үз уры нын нан күч кән ке бек,

19 су лар таш ны аша ган ке бек,
таш кын су лар туф рак ны юып алып кит кән ке бек,
Син дә ке ше нең өме тен шу лай юк ка чы га ра сың.

20 Син аны тә мам җи ңеп, ул шу лай ки теп ба рыр,
Син аның чы ра ен үз гәр тер сең һәм ку ып җи бә рер сең.

21 Угыл ла ры аның мөх тә рәм бу лыр мы – ул аны бел мәс,
ким се те лер ме – ан нан да хә бәр дар бул мас.

22 Ул фә кать тә не авырт кан ны гы на си зәр,
үз хә лен ге нә уй лап, күз яшь лә ре тү гәр».

Әлифазныңикенченотыгы
Синеүзавызыңхөкемитә

15 1 Те ман лы Әли фаз бо лай дип җа вап бир де:
2 «Җил алып кил гән сүз ләр бе лән га кыл ия се җа вап би рер ме,

эс се җил ләр* бе лән кор са гын ту ты рыр мы?!
3 Мәгъ нә сез сүз ләр, фай да сыз но тык лар бе лән

кар шы сөй ләп то рыр мы ул?!
4 Син хәт та Ал ла һы дан кур ку хи сен оныт тың,

Аның ту рын да уй ла ну ны вак лык дип са ный сың.
5 Си нең гө на һың те лең не шу лай сөй ләр гә өй рәт кән;

хәй лә кәр ләр те лен үз ләш тер гән сең син.
6 Си не мин тү гел, үз авы зың хө кем итә,

* 15:2 ...эссеҗилләр...– Бө тен нәр сә не ко ры тып, чүл дән ис кән эс се җил ту рын да сүз ба ра. 
Би ре дә ул файдасыз-буш, хәт та бәла-каза ки те рү че бә хәс не аң ла та. 
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үз те лең үзе ңә кар шы дә лил лек би рә.

7 Әл лә син дөнья йө зе нә бе рен че ке ше бу лып ту дың мы,
тау лар бар лык ка кил гән че үк яра тыл дың мы?!

8 Әл лә син Ал ла һы ки ңәш мә сен дә утыр дың мы,
акыл ны шун да үзең ге нә җый дың мы?!

9 Без бел мә гән ни-нәрсә мәгъ лүм си ңа,
без аң ла ма ган ни-нәрсәнең асы лы на тө шен дең?!

10 Без нең ара да чал чәч ле ләр дә, карт лар да –
атаң нан да өл кән рәк ләр бар!

11 Әл лә си ңа Ал ла һы күр сәт кән юа ныч лар,
си ңа әй тел гән ир кә сүз ләр аз бул ды мы?!

12 Ни гә йө рә гең си не шу лай вәс вә сә гә са ла,
ни гә күз лә рең ачу лы ел ты рый?

13 Ни гә ру хың Ал ла һы га кар шы юнәл гән,
ни гә авы зың нан шун дый сүз ләр чы га?

14 Ке ше ни чек пакь-саф кү ңел ле бул сын,
хатын-кыздан ту ган ке ше ни чек тәкъ ва бу ла ал сын?

15 Әгәр Ал ла һы Үзе нең из ге зат ла ры на да ышан мый,
Аның кү зен дә күк ләр дә чис та тү гел икән,

16 ял ган ны су ке бек эчә тор ган, бо зык җан лы адә ми зат
Аның кар шын да ни чек саф бу ла ал сын?!

Яманкешенеңязмышы
17 Мин сөй ләр мен си ңа, ә син тың лап тор,

күр гән нә рем не сөй ләп би рер мен,
18 га кыл ия лә ре нең сүз лә рен –

ата-бабалары яшер мә гән не сөй ләр мен.
19 Җир алар га гы на би рел гән бул ган,

алар ара сын да ят лар га урын та был ма ган.

20 Яман ке ше нең тор мы шы га зап эчен дә узар –
җә бер ләү че гә би рел гән го мер ел ла ры са нау лы.

21 Аның ко лак тө бен дә дәһ шәт ле аваз лар яң гы рап то ра,
дөнь я лар ты ныч ва кыт та да аңа җан кы ю чы ки лә.

22 Ка раң гы лык тан ко ты ла сы на ышан мый ул;
кар шы сын да һәр чак кы лыч кө теп то ра.

23 „Кай дан та быйм икән?“ – дип, ик мәк эз ләп каң гы рып йө ри,
ка раң гы лык кө не җи тү ен си зә ул.

24 Авыр лык һәм бәла-казалар аны кур ку га са ла лар,
яу бе лән ки лү че пат ша дай, аның ко тын ала лар.

25 Чөн ки ул Ал ла һы га кул кү тәр де,
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Код рәт ия се нә кар шы баш калкытты,
26 ка быр чык лы, ка лын кал ка нын то тып,

тә кәб бер лә неп Аңа кар шы йө гер де.
27 Бу яман бән дә нең йө зе симергәнгә,

бот ла рын май басканга,
28 та лан ган шә һәр ләр дә,

ке ше ләр таш лап кит кән,
җи ме ре лер гә җит кән йорт лар да яшәр ул.

29 Ул ин де бай бул мас, мал-мөлкәте ту зып бе тәр,
бай лы гы дөнья буй лап җә е леп ки тә ал мас,

30 һәм ул ка раң гы лык тан ка чып ко тыл мас.
Аның үсен те лә рен ял кын ял мап алыр,
Ал ла һы ның су лы шы аны се бе реп таш лар.

31 Буш өмет ләр гә ым сы нып ал дан ма сын:
әҗе ре шул ук буш лык бу ла чак бит!

32 Ти еш ле сен ту лы сы бе лән ва кы тын нан 
ал да алыр,

аның бо так ла ры яф ра гын ко еп бе те рер;
33 өл гер мә гән җи меш лә рен кой ган 

йө зем ку а гы ке бек ул,
чәч кә лә рен ир тә кой ган зәй түн ага чы ке бек,

34 чөн ки ден сез ләр өе ре кы сыр бу лыр,
риш вәт че нең ча ты рын ял кын чор нап алыр.

35 Бо зык лык чәч кән нәр бә ла җы яр,
алар ның йө рә ге ял ган ар тын нан ял ган ту ды рыр».

Әюбнеңбишенченотыгы
Бичараюатучылар

16 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Мон дый сүз ләр не мин күп ишет тем,

нит кән юа ту чы лар сез – кай гы гы на өс ти сез!
3 Буш сүз ләр нең аза гы бу лыр мы бер?

Ми ңа кар шы сөй ләр гә нәр сә мәҗ бүр итә сез не?
4 Әгәр сез ми нем урын да бул са гыз,

мин дә шу лай сөй лә нер идем,
сез гә кар шы га еп ар тын нан га еп таш лар,
шел тә ләп, ба шым ны сел кеп то рыр идем.

5 Но тык ла рым бе лән гай рәт би реп,
авы зым нан юа ту сүз лә ре яу ды рыр идем.

АллаһыныңӘюбкәһөҗүмитүе
6 Сөй лә сәм дә – җан әр нүе ба сыл мас,

ты нып кал сам да – сү рел мәс.
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7 И Ал лам, Син ми нем бө тен җе ле гем не су ыр дың,
бар ча якын на рым ны ха рап итеп бе тер дең,

8 тә нем не киптереп корыттың –
ми ңа кар шы сөй ләү че ша һит лык бу,
арык лы гым да – ми ңа кар шы сөй ләү че бил ге дер.

9 Ачу ын нан Ал ла һы ми ңа һө җүм итә,
җә фа лый һәм теш лә рен шы кыр да та;
дош ман на рым ми ңа күз лә ре бе лән ти шәр дәй итеп ка рый лар,

10 авыз ла рын ыр жай тып, ми не мыс кыл лый лар,
ачу ла нып, яңак ла рым ны ча бак лый лар;
бө те не се ми ңа кар шы сүз бер ләш кән.

11 Ал ла һы ми не яман нар ир ке нә бир де,
яман нар ку лы на ыр гыт ты.

12 Мин кай гы сыз яши идем – Ул ми нем тор мы шым ны җи мер де,
му е ным нан то тып ал ды да чәр дәк ләп ат ты,
һө җүм итәр өчен, ми ңа там га сал ды.

13 Һәр та раф тан ми нем өс кә Аның ук ла ры оча,
мәр хә мәт сез рә веш тә бөер-бавырларымны үтә ли ти шә
һәм үтем не җир гә агы за.

14 Ул ми ңа җи ме рү ар тын нан җи ме рү ки те рә,
су гыш чук ма ры ке бек, ми нем өс кә таш ла на.

15 Тә нем кап лар өчен, сту пас ту кы ма дан кай гы ки е ме тек тем,
маң га ем бе лән җир гә ка дәр ба шым ны идем;

16 елый-елый бит лә рем кы за рып бет те,
күз ка бак ла рым ны үлем ка раң гы лы гы кап ла ды.

17 Ә бит ми нем кул лар җәбер-золым бел ми,
до га ла рым да их лас кү ңел дән.

18 И туф рак, сең дер мә ми нем ка ным ны!
Кыч кыр ган та вы шым да юга лып кал ма сын!

19 Лә кин күк ләр дә хә зер дә ми нем Ша һи тым бар,
юга ры да ми нем Як лау чым бар.

20 Дус ла рым ми не мәс хә рә ли ләр,
әм ма ми нем күз лә рем Ал ла һы кар шын да яшь коя.

21 Их, ке ше ләр ара сын да гы бә хәс не хө кем итү че адәм бул ган ке бек,
Ал ла һы бе лән бә хәс не дә бе рәр се шу лай хө кем ит сен иде!

22 Са нау лы ел лар үтәр дә ки тәр –
мин ки ре әй лә неп кайт мас лык юл га ки теп ба рыр мын.

Әюбнеңөмете

17 1 Ру хым сын ды ми нем,
көн нә рем сү неп ба ра,
ка бер чи тен дә мин.



736

Әюб 17 , 18

2 Тирә-юнем мыс кыл итү че ләр бе лән тул ган,
алар, мәс хә рә ләп, кү зем не дә ач тыр мый лар.

3 Зин һар, ми нем урын га Җа вап би рү чем бул!
Як лап, үзе нең ка на ты ас ты на алыр лык та гын 

ке мем бар?!
4 Мәс хә рә итү че ләр нең зи һе нен то ма ла дың Син,

шул рә веш чә алар га җи ңәр гә ирек бир мә дең.
5 Ке ше үзе нең дус ла рын мәҗ лес кә җыя,

ә ба ла ла ры ач тан ин те гә.

6 Ал ла һы бар ке ше ал дын да мин нән бер көл ке яса ды,
алар ми нем йө зе мә тө ке рә ләр.

7 Кай гы дан күз лә рем то ман лан ды,
гәү дәм бер кү лә гә ге нә бу лып кал ды –

8 на му сы бул ган нар мо ны кү реп оф та на,
га еп сез адәм нәр нең ден сез ләр гә ачуы ка ба ра.

9 Тик шу лай да тәкъ ва ке ше юл дан һич тай пыл мас,
ку лы чис та ке ше та гы да ку әт лә нер.

10 Ә ме нә сез һәм мә гез ки ре әй лә неп кай ты гыз!
Ара гыз дан акыл лы бер ке ше та бар мын мы икән?

11 Көн нә рем узып кит те,
өмет лә рем, йө рә гем аш кы ну ла ры чәл пә рә мә кил де.

12 Ә дус ла рым төн не „көн“ дип ышан дыр мак чы лар,
алар: „Як ты лык – якын гы на!“ – ди,
әм ма тирә-якта ба ры ка раң гы лык.

13 Әгәр үле ләр дөнь я сы ми нем йор тым бул са,
ка раң гы лык ка ята гым ны җәй сәм,

14 ка бе рем не: „Син – ми нем атам“, – дип,
су ал чан нар ны: „Сез – ми нем анам вә се ңел лә рем“, – 

дип ата сам,
15 ә кай да соң алай са ми нем өме тем?!

Өме тем не ми нем кем кү рер?!
16 Өме тем дә үзем бе лән бер гә үле ләр дө нь я сы ның кап ка 

тө бе нә иңәр –
аның бе лән бер гә туф рак ка әй лә нер без».

Билдадныңикенченотыгы
Яманкешегәяктыуттасүнә

18 1 Шу ах лы Бил дад исә җа ва бын да бо лай ди де:
2 «Кай чан бе тәр сүз дән бау ишү лә ре гез?

Әү вәл уй ла шы гыз – ан нан сөй лә шер без.
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3 Ни гә соң әле хай ван га әй лә нер гә
һәм си нең кү зе ңә то ма на бу лып кү ре нер гә?

4 Син ачу дан өз гә лә нә сең –
си нең хак ка әл лә җир йө зе бу шап кал сын да,
кыяташлар үз уры нын нан куз гал сын мы?

5 Яман ке ше гә як ты ут та сү нә,
аның утын нан хәт та оч кын да кал мый,

6 ча ты рын нан як ты лык ки тә,
шәм дәл дә ге уты да сү нә.

7 Адым на ры ның ку ә те ки ми аның,
уй-ниятләре үз ба шы на җи тә.

8 Үз ая гы бе лән то зак ка ба рып ке рә ул,
ау ять мә се нә үзе ки леп ба са.

9 Үк чә сен кыл то зак эләк те реп ала аның,
гәү дә сен эл мәк кы сып то та.

10 Яше рен ау җе бе са га лый аны,
сук ма гын да кап кын кө теп то ра.

11 Һәрь як лап дәһ шәт яный аңа,
эзе нә ба сып куа ки лә.

12 Бә ла аны то тып йо тар га те ли,
һә ла кәт аның абын га нын кө теп то ра.

13 Аның ти ре се чир гә азык бу лыр,
тә нен үлем зәх мә те йо тар.

14 Аны имин ча ты рын нан йол кып алыр лар да
дәһ шәт ләр пат ша сы кар шы сы на алып ки тәр ләр.

15 Аның ча ты рын ут ял мап алыр,
йор ты на кү керт ко е лыр.

16 Ас тан аның та мыр ла ры ко рыр,
өс тән бо так ла ры ши ңәр.

17 Җир дә аны хә тер ләү че кал мас,
урам да исе мен дә тел гә алу чы бул мас.

18 Як ты лык тан ка раң гы га ку ып чы га рыр лар аны,
җир йө зен нән сө рер ләр.

19 Үзен нән соң хал кы ара сын да ни ба ла сы,
ни то кы мы кал мас,
бер ке ме дә кал мас яшә гән җи рен дә.

20 Аның яз мы шын ише теп,
көн ба тыш та гы лар ның ко ты очар,
көн чы гыш та гы лар ны да ти рән кур ку би ләп алыр.

21 Явыз лар ның то рак ла ры бе лән һәр чак шу лай бу лыр,
Ал ла һы ны та ны ма ган ке ше нең яз мы шы шул бу лыр».
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Әюбнеңалтынчынотыгы
Аллаһымиңакаратагаделсезлеккылды

19 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Кай чан га ка дәр сез ми не ин тек те рер сез,

сүз лә ре гез бе лән җә фа лар сыз?
3 Сез ми не ни чә тап кыр лар мыс кыл ла ды гыз –

ми не мәс хә рә ләү дән кы ен сын мый сыз да.
4 Әгәр мин, чын нан да, ял гыш кан мын икән,

алар ми нем ял гыш лар бу лып ка лыр иде.
5 Әгәр сез, чын лап та, үзе гез не мин нән өс тен ку яр га,

хур лык ка тө шү ем бе лән би тәр ләр гә те ли сез икән,
6 бе леп то ры гыз: Ал ла һы ми ңа ка ра та га дел сез лек кыл ды,

ми нем өс кә ять мә сен таш ла ды.
7 „Ми не җә бер ли ләр!“ – дип кыч кы рам,

лә кин җа вап би рү че юк,
яр дәм гә ча кы рам, әм ма як лау чы юк.

8 Юлы ма кир тә куй ды Ул – үтеп чы гар лык тү гел,
ка раң гы лык бе лән сук ма гым ны кап ла ды;

9 Ул мин нән аб ру ем ны йол кып ал ды,
ба шым нан та җым ны сал дыр ды;

10 һәрь як лап ми не җә фа лый – бе тә мен!
Өме тем не агач та мы ры дай йол кып ал ды.

11 Ми не Үзе нең дош ма ны са нап,
ачы ка һә рен ми ңа юнәлт те.

12 Үз лә ре нә юл сала-сала
Аның чи рү лә ре бер гә лә шеп ми ңа якын лаш ты,
ин де ча ты рым ти рә ли ур наш ты лар.

13 Ту ган на рым ны Ул мин нән чит ләш тер де,
дус ла рым да ми ңа кы рын ка рый,

14-15 якын на рым, та ныш ла рым ми не таш лап кит те,
кай чан дыр өем дә сы е ну тап кан нар – оныт ты.
Хез мәт че ха тын нар ми не кил ме шәк кә са ный,
алар өчен мин бер чит ке ше гә әве рел дем;

16 хез мәт чем не ча кы рам –
ә ул, кат-кат ял ва рып со ра сам да, җа вап бир ми.

17 Су лы шым ның исен нән ха ты ным ның кү ңе ле биз де,
ир ту ган на рым мин нән чир ка на.

18 Хәт та малай-шалай да ми не ким се тә,
кү ре нү ем бу ла – үчек ли баш лый лар.

19 Якын дус ла рым мин нән җи рә нә,
ярат кан ке ше лә рем йөз чө е рә.
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20 Мин нән ти ре дә сө як ке нә кал ды,
җа ным менә-менә очып чы гар ке бек.

21 Кыз га ны гыз ми не, дус ла рым, кыз га ны гыз –
Ал ла һы ор ды ми ңа!

22 Ни гә сез ми не Ал ла һы ке бек үк эзәр лек ли сез,
туй ма ган дай, ми нем тә нем не ашый сыз?

Коткаручыммиңачит-яттүгел
23 Ми нем бу сүз лә рем язып ба ры лып,

скулъ яз ма төр гә ге нә тер кә леп,
24 ти мер ка ләм вә кур гаш бе лән чо кып языл са иде дә

мәң ге лек кә таш ка уелып кал са иде!
25 Мин бе ләм: ми не кот ка ру чы Зат тередер,

соң гы көн дә җир йө зе нә ки лер Ул.
26 Ти рем са лы нып тө шеп,

ме нә шул тә нем дә әле мин Ал ла һы ны кү рә чәк мен.
27 Мин Аны үз күз лә рем бе лән кү рә чәк мен;

кү рә чәк мен: Ул ми ңа чит-ят тү гел!
Күк рә гем дә йө рә гем ни чек тал пы на!

28 Лә кин сез: „Ни чек без аңа җә бер күр сә тик?!
Бу хәл ләр нең сә бәп че се ул үзе бит!“ – ди яр сез.

29 Шу лай бул гач, кы лыч тан кур кы гыз,
чөн ки ачу-ярсу кы лыч бе лән җә за ла на;
шун да сез бе лер сез: га дел хө кем бар ул!»

Софарныңикенченотыгы
ЯманкешегәАллаһыбиргәнөлеш

20 1 На га ма лы Со фар бо лай дип җа вап бир де:
2 «Мин бик бор чу лы хәл дә мен,

шом лы уй ла рым җа вап би рер гә мәҗ бүр итә.
3 Ми не хур лый тор ган шел тә ле сүз ләр ише тәм,

һәм акы лым җа вап та бар га ча кы ра.
4 Әл лә син шу ны бел ми сең ме: баш тан ук,

ке ше җир гә аяк бас кан нан бир ле,
5 яман ның шат лы гы тиз үтү чән,

ден сез нең ку а ны чы – миз гел ге нә.
6 Тә кәб бер ле ге күк ләр гә җит сә дә,

ба шы бо лыт лар га ти еп тор са да –
7 ул, үзе нең ти зә ге ке бек, бө тен ләй юк ка чы га чак.

Аны кү реп бел гән ке ше ләр: „Кай да ул?“ – дип әй тә чәк.
8 Ул бер төш ке бек очып юк ка чы гар – та ба ал мас сың,
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төн ге шәү лә ке бек эреп юга лыр.
9 Күр гән күз ләр аны бү тән күр мәс ләр,

ту ган туф ра гы да аны күз дән югал тыр.
10 Та ла га нын ул үз кул ла ры бе лән ки ре та ра тыр,

һәм ба ла ла ры аның хә ер че ләр дән хә ер со ра шыр.
11 Тә нен дә ге та шып тор ган яшь лек кө че

аның үзе бе лән бер гә туф рак ка кү ме лер.

12 Яман ның авы зы на явыз лык тат лы бу лып то ел са да,
аны, тел ас ты на яше реп, тәм ләп чәй нә сә дә,

13 ул шу лай бик тә ка дер ләп,
аң ка вы ның тү рен дә үк сак лап кы на тот са да,

14 кор са гы на төш кәч, ан дый ри зык
зә һәр елан агу ы на әй лә нә.

15 Йот кан бай лы гын ул ки ре ко сар –
ка ры нын да бул ган ны Ал ла һы ки ре чы га рыр.

16 Зә һәр елан агу ын эчәр ул,
елан агуы аны үте рер.

17 Агым су лар кү рү на сыйп бул мас аңа,
бал һәм май ак кан ел га лар ны да кү рә ал мас ул!

18 Бөр тек ләп җый ган бар мөл кә тен ул,
тә мен дә та ты мый ча, ки ре би рер,
табыш-керемнәре шат лык ки тер мәс аңа,

19 чөн ки фә кыйрь ләр не җә бер лә де һәм чит кә ти бәр де ул,
үзе тө зе мә гән йор т лар ны та лап ал ды.

20 Аның нә фе се туя бел мә де,
ком сыз лы гы ның чи ге бул ма ды.

21 Гуҗ та ма гын нан бер нәр сә дә ко тыл ма ды,
шу ңа кү рә аның имин тор мы шы дә вам лы тү гел:

22 мул лык эчен дә яшә гән дә, аңа ки нәт бә ла ки лер,
бар бә хет сез лек ләр аның өс те нә берь ю лы ябы ры лыр.

23 Кор са гы дың гыч лап ту лу га,
Ал ла һы аңа Үзе нең ял кын лы яр су ын юнәл тер,
яң гыр итеп аның өс те нә ачу ын яу ды рыр.

24 Ти мер ко рал дан ка чып ко тыл са да,
ба кыр дан ко ел ган ук аны ку ып җи тәр –

25 ял ты ра вык очы үт ку ы гын ти шәр,
тә нен үтә ли ти шеп чы гар;
ме нә шул чак аны дәһ шәт би ләп алыр.

26 Аның хә зи нә сен ка раң гы лык са га лап то ра;
сүн мәс ял кын аны ашап бе те рер,
ча ты рын да кал ган бар нәр сә сен көл итәр.

27 Күк ләр аның га е бен фаш итәр,
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җир йө зе аңа кар шы то рып ба сар.
28 Йор тын да гы мөл кә те юк ка чы гар,

Ал ла һы ның яр суы куз гал ган көн дә таш кын су лар ке бек агып ки тәр.
29 Яман ке ше гә Ал ла һы бир гән өлеш,

Ал ла һы бил ге лә гән яз мыш әнә шун дый!»

Әюбнеңҗиденченотыгы

21 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Сүз лә рем не игъ ти бар бе лән тың ла гыз чы –

ич ма сам, шул рә веш ле кү ңе лем юан сын!
3 Мин сөй ләп бе тер гән че тү зеп то ры гыз,

сү зем не тә мам ла гач исә – көл сә гез көләрсез.
4 Әл лә мин ке ше ләр дән зар ла нам мы?!

Әл лә тү зем сез лә нү ем урын сыз мы?!
5 Ме нә, ми не кү реп ко ты гыз алын сын,

учы гыз бе лән авы зы гыз ны кап ла гыз.
6 Шул хак та уй лау га – үзем кур кып ку ям,

дер-дер ки лә баш лый бө тен тә нем.

Никяманнартынычяши?
7 Ник яман нар кар тай ган чы ты ныч яши,

ку әт лә ре артканнан-арта гы на ба ра?
8 Алар ның ба ла ла ры һәр чак үз лә ре бе лән,

онык ла ры да күз ал дын да.
9 Алар ның йор ты на кур кы ныч яна мый,

Ал ла һы ның хө кем та я гы баш өс лә рен дә тор мый.
10 Алар ның үгез лә ре сы ер лар ны за я га кап ла мый –

һәр бер се бо зау ки те рә, бо зау сал ган на ры да юк.
11 Ба ла ла рын, са рык бә рән нә ре ке бек,

ча бы шып уй нар га чы га ра лар,
ке чек са бый ла ры да би и ләр, си ке ре шә ләр,

12 шөл дер ле ба ра бан һәм гөс лә гә ку шы лып җыр лый лар,
ку рай га ку шы лып кү ңел ача лар.

13 Алар көн нә рен шат лык эчен дә үт кә рә ләр,
үле ләр ай ма гы на ты ныч иңә ләр.

14 Ә бит Ал ла һы га бо лай ди ләр: „Без дән кит Син,
Си нең юл ла рың ны бе лә се без кил ми!

15 Без хез мәт итәр лек Код рәт ия се кем ул шул ка дәр?!
Аңа ял ва ру дан без гә ни фай да?!“

16 Кү ре гез че: тор мыш ла ры ның мул лы гы үз кул ла рын да дип
уй лый алар.
Яман нар ның бу мә кер ле уй ла ры ерак тор сын мин нән!

17 Яман нар ның шә ме еш сү нә ме,
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бәла-каза алар га еш ки лә ме?
Ачу лы ва кы тын да Ал ла һы алар ны
еш га зап чик те рә ме?

18 Җил дә туз гы ган са лам бу лыр га иде алар га
яки өер мә очырт кан ки бәк ке бек!

19 „Ал ла һы бит ата сы на ти еш ле җә за ны ба ла сы на
сак лап то ра“, – ди сез.
Лә кин бо зык лар бе леп тор сын өчен,
җә за ны Ул алар ның үз лә ре нә бир сен,

20 һә ла кәт лә рен үз күз лә ре бе лән күр сен нәр,
Код рәт ия се нең ачу ын эч сен нәр!

21 Го мер ел ла ры бет кәч, үл гән нән соң,
гаи лә се нә нәр сә бу ла сын уй лый мы ни алар?!

22 Ал ла һы га – хәт та юга ры да гы лар ны Хө кем итү че гә –
акыл өй рә тер гә мөм кин ме?!

23-24 Тә не тулып-тулышып тор ган,
сө як лә ре җе лек бе лән ту лган бе рәү үз кө чен дә чак та,
ты ныч лык та һәм уңай-җитеш тор мыш та үлеп ки тә.

25 Ә баш ка бе рәү, җа ны әр неп,
яшәү ләз зә тен та ты мый да үлеп ки тә.

26 Алар ның ике се дә бер туф рак та янә шә ятар,
ике сен дә кор т лар сы рып алыр.

27 Мин сез нең нәр сә уй ла вы гыз ны,
ми ңа кар шы нин ди мә кер ләр әзер лә ве гез не бе ләм.

28 Әй тер сез: „Зур тү рә нең өе хә зер кай да,
яман нар яшә гән ча тыр кай да?“

29 Ил ги зү че ләр дән со раш тыр га ны гыз,
алар ның кү зә тү лә ре нә ко лак сал га ны гыз бул ма ды мы:

30 явыз бән дә һә ла кәт кө нен дә ко ты лып ка ла,
Раб бы ның яр су лы кө не аны чит лә теп үтә.

31 Кем соң аның, кү зе нә ка рап, га е бен фаш итәр,
кыл ган эш лә ре өчен кем җә за би рер?

32 Үл гәч, гәү дә сен зи рат ка хөр мәт ләп оза тыр лар,
ка бе ре нә сак ку яр лар,

33 үзән бал чы гы аңа йом шак тү шәк бу лыр,
ар тын нан бар ке ше оза та ки лер,
ал дын нан ба ру чы лар ның да исәбе-хисабы бул мас.

34 Йә, ни гә ки рәк ми ңа сез нең буш юа ту ла ры гыз?!
Сез нең җа вап ла ры гыз – то таш тан ял ган дыр!»
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Әлифазныңөченченотыгы
Сингөнаһкярләртаптаганборынгыюлнысайладыңмы?

22 1 Те ман лы Әли фаз бо лай дип җа вап бир де:
2 «Ал ла һы га ке ше бе рәр фай да ки те рә алыр мы?!

Хәт та иң га кыл лы сын нан да Аңа ни фай да?!
3 Си нең тәкъ ва бу лу ың Код рәт ия се нә шат лык мы?!

Си нең тор мыш юлың саф бу лу дан Аңа ни фай да?!
4 Әл лә Ул си не Үзен нән ку рык кан өчен шел тә ли

һәм хө кем гә тар та дип уй лый сың мы?!
5 Юк! Ди мәк, явыз лы гың чик сез си нең,

җи на ять лә рең дә би хи сап!
6 Чөн ки син кар дәш лә рең нән бер сә бәп сез рә һен* ал дың,

алар ның соң гы ки е мен сал дыр дың;
7 ары ган нар га су эчер мә дең,

ач лар га ик мәк бир мә дең.
8 Көч ле ке ше ге нә җир би ли ала,

ан да дә рә җә ле зат лар гы на яши, дип са на дың син.
9 Тол ха тын нар ны буш кул бе лән бо рып җи бәр дең,

үк сез ләр не та я ныч сыз кал дыр дың.
10 Шу ңа кү рә си не эл мәк кы са ба ра,

кө тел мә гән бә ла ко тың ны ала.
11 Си не ка раң гы лык кап лый ба ра, син һич нәр сә күр ми сең,

таш кын су лар ба шың нан кап лап ки тә.

12 Ал ла һы күк ләр дә, юга ры да тү гел ме ни?!
Ба шың ны кү тә реп ка ра: йол дыз лар ни чек би ек!

13 Син исә әй тер сең: „Ал ла һы нәр сә бел сен?!
Куе ка раң гы лык эчен нән Ул ни чек хө кем ит сен?!

14 Бо лыт лар Аңа кү рер гә ко ма чау лый,
күк гөм бә зе ти рә ли ге нә йө ри Ул“.

15 Син шу лай гө наһ кяр ләр тап та ган бо рын гы 
юл ны сай ла дың мы?

16 Ни ге зен таш кын су лар агы зып кит кән йорт сы ман,
дөнь я лык тан алар ва кы тын нан ал да тар тып алын ды лар.

17 Ал ла һы га алар: „Кит яны быз дан!
Код рәт ия се без гә нәр сә эш ли ал сын соң?!“ – дип әй тә иде.

18 Ә бит алар ның йорт ла рын мал-мөлкәт бе лән Ул ту тыр ган иде.
Шу лай бул гач, яман нар ның мә кер лә ре ерак тор сын мин нән!

19 Яман нар ның һә ла кә тен кү реп, тәкъ ва лар сө е нер ләр,
га еп сез ләр алар дан мәс хә рә ләп кө ләр ләр:

* 22:6 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
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20 „Дош ман на ры быз юк ител де,
мал-мөлкәтләрен ут ял мап йот ты“.

Аллаһыбеләнтатулаш
21 Ал ла һы бе лән та ту лаш, ты ныч яшә,

шул ча гын да си ңа мул тор мыш ки лер.
22 Аның авы зын нан чык кан үгет-нәсыйхәтне ка бул ит,

Аның сүз лә рен йө рә ге ңә сал.
23 Код рәт ия се нә ки ре кайт саң, син янә кү тә ре лер сең.

Ча ты рың ны га дел сез лек тән арын дыр саң,
24 ал ты ның ны – туф рак бе лән,

Офир ал ты нын ел га чу ер та шы бе лән тиң күр сәң,
25 шул ча гын да Код рәт ия се бу лыр си нең ал ты ның,

кө меш хә зи нәң дә Ул бу лыр.
26 Шул ча гын да син Код рәт ия сен нән ләз зәт алыр сың,

йө зең не Ал ла һы га та ба кү тә рер сең.
27 Аңа до га кы лыр сың да, Ул си не ише тер,

һәм син әй т кән нә зе рең не үтәр сең.
28 Те лә гән те ләк лә рең дә ка бул бу лыр,

ба рыр юл ла ры ңа як ты лык иңәр.
29 Рән җе тел гән, егыл ган бе рәү не кү реп: „Кү тә ре гез аны!“ – ди яр сең,

һәм ру хы төш кән ул адәм гә Ал ла һы ко ты лу бү ләк итәр.
30 Ал ла һы хәт та га еп ле не кот ка рыр –

си нең саф-намуслы кул ла рың аңа ко ты лу алып ки лер».

Әюбнеңсигезенченотыгы
Аһ-зарларымәүвәлгечәачы

23 1 Җа ва бын да Әюб бо лай ди де:
2 «Аһ-зарларым әү вәл ге чә ачы,

ың гы ра шу ым ны ты яр га ты ры шам.
3 Ал ла һы ны кай дан та бар га икән ле ген,

Аның то ра гы на ил тү че юл ны бел сәм икән –
4 мин Аңа дәгъ вам ны сөй ләп аң ла тыр,

дә лил лә рем нең һәм мә сен ачып са лыр идем.
5 Шун да Аның нәр сә дип җа вап бир гә нен ише тер,

Аның нәр сә әй т кә нен аң лар идем.
6 Үзе нең бө ек код рә тен дә ми нем бе лән хө кем лә шеп то рыр иде ме Ул?!

Юк, ми нем сүз лә ре мә ко лак са лыр иде Ул!
7 Шун да Аның бе лән га дел ке ше бу ла рак бә хәс лә шә алыр,

Хө кем чем та ра фын нан мәң ге гә ак ла ныр идем.
8 Лә кин көн чы гыш ка юнәл сәм – Ул ан да юк,

көн ба тыш ка та ба бар сам – ан да да оч ра та ал мыйм.
9 Төнь я кта бе рәр нәр сә эш ләп йө ри ме – Аны күр мим,
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көнь як ка юнә лә ме – сиз ми ка лам.
10 Лә кин мин тот кан юл ны бе леп то ра Ул,

сы на са сы на сын – ал тын ке бек саф ка лыр мын.
11 Ул йөр гән эз ләр дән бар дым мин,

гел тай пыл мый ча Аның юлын тот тым,
12 Аның авы зын нан чык кан бо е рык лар дан тай пыл ма дым,

сүз лә рен йө рә гем дә сак ла дым*.
13 Ул Үзе хәл итә икән, кем Аңа кар шы ки лә алыр?!

Те лә гә нен эш ли Ул!
14 Ми ңа кар шы бил ге лә гән нә рен үтәр Ул –

ан дый уй-ниятләре Аның күп тер.
15 Шу ңа кү рә Аңар дан кот ла рым алы нып то ра,

бу хак та уй ла дым исә – тет рә неп ки тәм.
16 Ал ла һы җа ным ны өше тә,

Код рәт ия се кур ку га са ла ми не.
17 Әм ма ка раң гы лык та тыя ал мас ми не,

ал дым да бар нәр сә ка раң гы га чум ган да да, сү зем не әй т ми кал мам.

Яманнарныңбашбаштаклыгы

24 1 Ни өчен Код рәт ия се үч алу ва кы тын ал дан бил ге лә ми?
Ни өчен Ал ла һы ны бе лү че ләр Аның шу шы көн нә рен ал дан күр ми?

2 Ке ше ләр ызан таш ла рын кү че реп ку я лар,
ур ла ган мал ла рын җәй ләү ләр дә йөр тә ләр.

3 Ятим нәр нең ишә ген ку ып алып ки тә ләр,
тол ха тын ның үге зен рә һен гә алып ка ла лар.

4 Фәкыйрь-юксылны юл дан чит кә ти бә рә ләр,
бар ча ярлы-ябагайны ка чар га мәҗ бүр итә ләр.

5 Фә кыйрь ләр, ри зык эз ләп да ла да йөр гән ишәк ләр сы ман,
көн дә лек эш кә чы га лар,
һәм кы сыр җир алар ның үз лә рен дә, ба ла ла рын да ту ен ды ра.

6 Чит ләр ба су ын да урак ура лар,
яман нар ның йө зем бак ча сын да калдык-постык җи меш не чүп ли ләр.

7 Алар ның ки е ме юк дә рә җә сен дә, яла нөс ятып йок лый лар,
сал кын да ябы ныр нәр сә лә ре юк.

8 Тау лар да яң гыр ас тын да ман ма су бу ла лар,
ышык эз ләп, кы я лар га сы е на лар.

9 Яман ке ше ата сыз ятим не ана күк рә ген нән тар тып ала,
ярлы-ябагайдан бу ры чы өчен ба ла сын алып ка ла.

10 Мескен-бичаралар ялан гач йө ри – ки яр ки ем нә ре юк,

* 23:12 ...сүзләренйөрәгемдәсакладым.– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә гә ни гез лә неп эш-
лән гән әле ге урын ны «мин Аның сүз лә рен ик мәк тән дә ар тыг рак кү реп, ка дер ләп сак ла-
дым» дип тә аң лар га мөм кин. 
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үз лә ре көл тә та шы са лар да, ач лык тан ин те гә ләр.
11 Рәт-рәт бу лып үс кән зәй түн агач ла ры ара сын да май сы га лар,

таптап-изеп йө зем суы чы га ра лар,
ә үз лә ре су сау дан ин те гә ләр.

12 Шә һәр дә – үлеп яту чы лар ың гы ра ша,
яра лы лар яр дәм гә ча кы ра,
лә кин Ал ла һы алар ның дога-гозерләренә игъ ти бар ит ми.

13 Нур як ты сы на кар шы баш кал кыт кан,
як ты лык юлын та ны ма ган,
шун нан йөр мә гән бән дә ләр бар.

14 Фәкыйрь-юксылның җа нын кы яр өчен,
ке ше үте рү че ир тә таң нан то рып чы га,
ә төн нә рен ул ур ла ша.

15 Ка раң гы төш кән не кө теп тор ган уй наш чы:
„Ми не бер кем дә күр ми!“ – дип, йө зен кап лый.

16 Та лау чы төн ка раң гы сын да йорт ди ва рын ти шә,
ә көн де зен үз өен дә бик лә неп ята;
як ты ның ни икә нен дә бел ми ул.

17 Дөм ка раң гы лык алар өчен – таң як ты сы,
золь мәт* дәһ шәт лә ре – алар ның дус ты дыр.

Яманнарныкөткәнхөкем
18 Яман бән дә – су өс тен дә ге кү бек ке нә,

би лә гән җи ре кар гал ган,
йө зем бак ча сы на ил тү че юл ла ры буп-буш аның.

19 Ко ры лык һәм эс се лек кар су ла рын алып кит кән сы ман,
гө наһ лы лар ны да үле ләр ай ма гы шу лай су ы рып алыр.

20 Алар ны ана ка ры ны оны тыр,
алар кор т лар өчен азык бу лыр.
Алар ту рын да ка бат ис кә тө шер мәс ләр –
хак сыз лык, агач ке бек, ча бып таш ла ныр.

21 Ба ла тап ма ган кы сыр ха тын ны җә бер ли алар,
тол лар га да рәхим-шәфкать күр сәт ми.

22 Әм ма Ал ла һы Үзе нең ку ә те бе лән көч ле ләр не чит кә ти бә рә;
әгәр Ул то рып ба са икән,
бер кем нең үз яз мы шы на ыша ны чы кал мый.

23 Ке ше гә Ул имин лек һәм та я ныч би рә,
әм ма йөр гән юл ла рын гел кү зә теп то ра.

24 Бер миз гел гә кү тә ре лә ләр дә – шун дук юк ка чы га лар,
бар ча ке ше ләр ке бек, авып, җир гә иңә ләр,

* 24:17 Зольмәт– ка раң гы лык. 
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ба шак ке бек ки се леп тө шә ләр.

25 Әл лә шу лай тү гел ме? Кем ми не ял ган да фаш итә
һәм сүз лә рем не ки ре ка га ала?»

Билдадныңөченченотыгы
Хакимлеквәдәһшәт–Аңарда

25 1 Шу ах лы Бил дад бо лай дип җа вап бир де:
2 «Ха ким лек вә дәһ шәт – Аңар да,

Үзе нең би ек ле ген дә имин лек ур наш ты ра Ул!
3 Гас кәр лә ре Аның са нап бе те рер лек ме?!

Ну ры ның бал кы шы кем гә ге нә төш ми!
4 Шу лай икән, Ал ла һы кар шын да кеше ни чек тәкъ ва бу ла алыр?!

Хатын-кыздан ту ган ке ше ни чек саф бу лыр?!
5 Ка ра, Ал ла һы кар шын да хәт та ай да як ты тү гел,

йол дыз лар да то нык.
6 Ә ке ше ди гә нең – ба ры су ал чан,

адәм ба ла сы – бер бө җәк тер».

Әюбнеңтугызынчынотыгы

26 1 Әюб шу лай дип җа вап бир де:
2 «Әйе, хәл сез гә син нин ди яр дәм күр сәт тең?!

Арып-талганның ку лы на күп ме көч,
3 га кы лы җит мә гән зат ка ни чак лы ки ңәш бир дең?!

Күп ме зи рәк сүз әй тә ал дың?!
4 Ан дый сүз ләр сөй ләр гә кем нән өй рән дең син, ә?

Кем ру хы си не шу лай сөй лә тә икән?

Аллаһыныңкодрәте
5 Җир су ла рын нан һәм шун да яшәү че ләр дән дә ас та рак бул ган

әр вах лар ның ру хын кур ку би ләп ал ган.
6 Ал ла һы кар шын да үле ләр дөнь я сы шыр ачык,

Һә ла кәт уры ны* бер нәр сә бе лән дә кап лан ма ган.
7 Ал ла һы буш лык өс те нә тө нь як ны җә еп сал ган,

җир не буш лык ка асып куй ган.
8 Ул Үзе нең бо лыт ла ры на су лар ны туп лый,

һәм ул бо лыт лар су авыр лы гын нан ер тыл мый.
9 Үзе нең тә хе тен Ул, яше реп, бо лыт лар бе лән кап лый.
10 Су лар өс те нә офык ны сы зып, Ул

як ты лык бе лән ка раң гы лык ара сы на чик куй ган.
11 Ал ла һы күк ләр не күк рәт сә,

* 26:6 Һәлакәтурыны– ягъ ни үле ләр дөнь я сы (28:22 һәм 31:12 дә шул ук мәгъ нә дә). 
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гөм бәз не то тып тор ган ба га на лар кур ку дан кал ты рый.
12 Үзе нең код рә те бе лән диң гез не ты ныч лан дыр ды,

га кы лы бе лән Ра һаб ны үтер де Ул.
13 Аның су лы шын нан күк йө зе як ты рып кит те,

Аның ку лы ка чып бар ган елан ны чән чеп үтер де.
14 Бо лар һәм мә се –

Ал ла һы баш кар ган эш ләр нең кеч ке нә бер өле ше дер!
Аның ту рын да фә кать пы шыл дау гы на бу!
Ал ла һы ның ку әт ле күк рә вен кем аң лап бе те рер икән?!»

Әюбнеңүзгаепсезлегенәышандыруы

27 1 Әюб бо лай дип сү зен дә вам ит те:
2 «Ми ңа га дел хө кем чы га ру дан баш тар т кан Ал ла һы,

ми не кайгы-хәсрәткә сал ган Код рәт ия се Үзе ша һит тыр!
3 Су лы шым өзел гән че,

бо рын ти ше гем дә Ал ла һы су лы шы тук та ган чы,
4 авы зым ял ган сүз сөй лә мәс,

те лем нән ал дау сү зе чык мас!
5 „Без хак лы“ ди гән сү зе гез бе лән мин бер кай чан да ки леш мәм,

әҗә лем җит кән че, „Күңелем саф ми нем“, – дип тәкрарлармын;
6 хак лы гым ны як лап мин нык то рыр мын,

үт кән көн нә рем өчен йө рә гем ми не шел тә лә мәс.

Аллаһыныңяманнаргахөкеме
7 Дош ма ным яман ке ше исә бен дә йөр сен,

ми ңа кар шы бул ган нар ны яман нар яз мы шы көт сен!
8 Соң гы сә га те җит кән дә,

Ал ла һы аның җа нын ал ган да,
ден сез бән дә нәр сә гә өмет итә ала?!

9 Әгәр аңа бәла-каза кил сә,
ише тер ме Ал ла һы аның аһ-зарын?!

10 Ал ла һы га һәр да им ял ва рыр мы ул,
Код рәт ия сен дә ку а ныч та бар мы?!

11 Мин сез гә Ал ла һы ның код рә те ту рын да сөй лим,
Код рәт ия се нең ни ят лә рен яшер мим.

12 Бо лар ны сез үзе гез күр де гез бит.
Шу лай бул гач, ни гә буш сүз сөй ләп то ра сыз?

13 Яман ке ше гә Ал ла һы дан ме нә шун дый өлеш ти яр,
җә бер ләү че ләр нең Код рәт ия сен нән ал ган ми ра сы шул дыр:

14 ба ла ла ры аның би хи сап күп ту са да,
го мер лә ре кы лыч тан өзе лер,
нә сел ва рис ла ры ның туй ган чы аша ры на бул мас.
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15 Исән кал ган на рын үләт зәх мә те ка бер гә кер тер,
ә тол ха тын нар күз яшь лә ре дә тү гә ал мас.

16 Кө меш не туф рак ке бек өеп-өеп куй са да,
ки я ре нә катлы-катлы ки ем әзер лә сә дә,

17 җый ган ки ем нә рен тәкъ ва ке ше ки яр,
кө меш лә рен га е бе юк лар бү ле шер.

18 Сал ган йор ты нык лы тү гел – пә рә вез дәй,
ба су да гы ка ра выл чы ку ы шы ке бек.

19 Ят ка нын да ул бай бул са да, тор га нын да ин де бай бул мас,
кү зен ач са – бар нәр сә сен нән җил ләр ис кән.

20 Ту фан су ла ры дай дәһ шәт ба сар аны,
төн лә өер мә бө те реп алыр.

21 Көн чы гыш тан ис кән сә мум җи ле уры нын нан куп та рыр,
очыр тып алып ки тәр;

22 аяу сыз рә веш тә ябы ры лыр ул,
алны-артны ка ра мый ча ка чар га мәҗ бүр итәр,

23 ар тын нан сызгыра-сызгыра кул ча бып ка лыр».

Зирәклектурындакыйсса

28 1 «Әйе, кө меш шах та ла ры бар,
ал тын ны юып та ба тор ган урын нар бар.

2 Ти мер не – җир дән ка зып,
ба кыр ны мәгъ дән* эре теп та ба лар.

3 Ке ше ләр ка раң гы лык ны чи ген де рә ләр,
таш эз ләп, дөм ка раң гы лык хө кем сөр гән
ти рән лек нең төп ке ле нә үтеп ке рә ләр;

4 адәм за ты яшә мә гән урын нар да мәгъ дән 
кое ла ры ка зый лар,

һич кем аяк бас ма ган ерак җир ләр дә, шул кое лар да,
бау лар да асы лы нып эш ли ләр.

5 Ме нә, ик мәк үс те рә тор ган җир
тирәндә-тирәндә ут та эре гән сы ман дыр;

6 ан да гы таш лар да зәң гәр якут лар яше рен гән,
ал тын бөр тек лә ре си бел гән.

7 Шун да ил тү че юл ны ерт кыч кош лар бел ми,
ла чын ның кү зе аны кү рә ал мый;

8 ан да кыр гый җан вар да йөр мә гән,
арыс лан да аяк бас ма ган;

9 ә ке ше ләр таш кы я лар га ку лын кү тә рә,
тау лар ны төбе-тамыры бе лән әй лән де реп таш лый;

10 тау-ташлар ара сын да ка нау лар ка зый,

* 28:2 Мәгъдән– ка зыл ма бай лык, ру да. 
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һәм алар ның кү зе бар ча шул хә зи нә не кү рә;
11 ел га су ла ры на алар бу а лар ко ра

һәм яше рен хә зи нә ләр не дөнья йө зе нә чы га ра.

12 Ә зи рәк лек ка ян та бы ла соң,
зи һен нең чы га на гы кай да?

13 Аңа ил тү че юл ке ше гә бил ге сез –
бу те рек дөнь я да аны эз ләп та бу мөм кин тү гел.

14 Төп сез ти рән лек ләр: „Мин дә ул юк“, – ди яр,
„Мин дә дә юк“, – дип әй тер диң гез.

15 Ал тын тү ләп алып бул мый аны,
кө меш үл чәп би реп тә алал мый сың;

16 Офир ал ты ны бе лән дә,
зат лы ахак яки зәң гәр якут бе лән дә бә я лән ми ул.

17 Ал тын һәм кыйм мәт ле пы я ла бе лән дә тиң ләш ми ул,
саф ал тын са выт ка да алыш ты ра ал мый сың аны.

18 Мәр җән вә бәл лүр ту рын да уй лый сы да юк,
зи рәк лек нең бә һа се эн җе ләр дән кыйм мәт рәк.

19 Хә бәш стан то па зы да тиң лә шә ал мый аның бе лән,
саф ал тын бе лән дә бә я лән ми ул.

ЗирәклекнеңкайдаикәнлегенАллаһыгынабелә
20 Алай са, зи рәк лек ка ян ки лә соң?

Зи һен нең чы га на гы кай да?
21 Ул бар те рек җан ның кү зен нән яше рел гән,

күк кош ла рын нан да ка чы рыл ган.
22 Хәт та Һә ла кәт бе лән Үлем дә:

„Аның ту рын да ише теп ке нә бе лә без“, – ди ләр.
23 Ба ры тик Ал ла һы га мәгъ лүм аңа ил тү че юл –

аның кай да икән ле ген Ал ла һы гы на бе лә.
24 Аның ка ра шы җир нең чит лә ре нә ка дәр җи тә дер,

күк ләр ас тын да ни-нәрсә бар лы гын 
күреп-күзәтеп то ра Ул.

25 Җил ләр гә ку әт бир гән дә,
су лар ның чи ген бил ге лә гән дә,

26 яң гыр лар га – яву ва кы тын,
яшен ле яң гыр лар га юл күр сәт кән дә,

27 зи рәк лек не кү реп ал ды Ул һәм ка де рен аң ла ды,
сы нап ка рап, юга ры бә я сен бир де.

28 Ә ке ше гә Ул бо лай ди де:
„Хуҗа-Хакимнән кур ку – зи рәк лек ул,
явыз лык кыл мау – га кыл дыр“».
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Әюбнеңсоңгынотыгы
Аллаһыминесаклаганкөннәрнекирекайтарыпбулсаиде

29 1 Әюб, сү зен дә вам итеп, бо лай ди де:
2 «Әгәр элек ке за ман нар ны,

Ал ла һы ми не сак ла ган көн нәр не ки ре кай та рып бул са иде:
3 ул чак лар да ми нем юлым ны Аның чы ра гы як тыр тып то ра,

шу ның ну ры ми не ка раң гы да адаш тыр мый йөр тә иде.
4 Хә зер дә шул яшь лек көн нә рем дә ге сы ман бул са иде.

Йор тым ны ул за ман да Ал ла һы Үзе нең ка на ты ас тын да то та иде,
5 Код рәт ия се гел янә шәм дә,

ба ла ла рым яным да гөр ләп то ра,
6 аяк ла рым сөт тә ко е на,

кы я лар дан ми ңа зәй түн мае агып то ра иде.
7 Өл кән нәр җы е нын да үз уры ны ма уты рыр га дип

шә һәр кап ка сы яны на чы гып кил гән дә,
8 егет-җилкенчәк, ми не кү рү гә, юл би рә,

өл кән нәр, урын на рын нан то рып, ая гү рә ба са иде;
9 тү рә ләр сүз дән тук тый,

авыз ла рын уч ла ры бе лән кап лый,
10 дә рә җә ле зат лар да, тел лә ре аң кау ла ры на ябыш кан дай,

сөй ләү ку ә тен югал та иде.

11 Ул за ман да сүз лә рем не ише тү че ләр ми не мак та ды,
эш лә рем не кү рү че ләр хуп ла ды.

12 Чөн ки яр дәм со ра ган фә кый рь не,
як лау чы сыз ятим не мин кот ка ра идем.

13 Үлем ята гын да гы лар ми не фа ти ха лый иде;
тол ха тын кү ңе ле нә шатлык-сөенеч са ла идем мин.

14 сТәкъ ва лык ны ки ем итеп кия идем,
га дел лек ми нем өчен өс тем дә ге япан чам, баш ки е мем иде.

15 Су кыр лар га – күз,
аяк сыз лар га аяк бул дым ул за ман да.

16 Фә кыйрь ләр гә ата бул дым,
ми ңа та ныш бул ма ган нар ның дәгъ ва сын тик шер дем,

17 ә за лим нең* ия ген төй дем,
авы зын нан та бы шын тар тып ал дым.

18 Мин бо лай уй ла ган идем:
„Үз оям да үләр мен,
көн нә рем ком бөр те ге дәй хи сап сыз бу лыр,

* 29:17 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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19 та мыр ла ры ма дым-су ки леп то рыр,
бо так ла рым чык там чы сы бе лән кап ла ныр,

20 дан-шөһрәтем ту ты гу бел мәс,
җә ям нең ке ре ше һәр ва кыт нык тар тыл ган бу лыр“.

21 Мин сөй лә гән дә, ке ше ләр ко лак са лып тың ла ды лар,
ки ңә шем не кө теп, тын гы на тор ды лар;

22 мин сүз дән тук та сам, һич кем гәп ку ерт мый иде,
ми нем сүз ләр алар ның кү ңе лен чык там чы сы ке бек су га ра иде.

23 Алар ми не яң гыр көт кән сы ман кө теп ала лар,
яз гы яң гыр там чы ла рын йот кан ке бек, сүз лә рем не йо та лар иде;

24 өме тен югалт кан нар га ел май ган да,
те ге ләр ап ты рап ка рап то ра лар иде –
ми нем ачык йө зем алар ны дәрт лән де реп җи бә рә иде.

25 Алар га, баш бу лып, ба рыр юл ла рын күр сә тә идем,
гас кәр ара сын да ба сып тор ган пат ша ла ры ке бек,
кай гы га бат кан нар ны юа ту чы ке бек идем.

Әюбнеңкешеләртарафыннанкимсетелүе

30 1 Ин де хә зер яшь рәк ләр мин нән кө лә ләр.
Алар ның ата ла рын мин
кө тү лә рем не сак лау чы эт ләр яны на да якын җи бәр мәс идем.

2 Нәр сә гә ми ңа алар ның кул кө че,
әгәр дәр ман на ры бет кән икән?!

3 Алар мох таҗ лык тан һәм ач лык тан ко ры сө як кә кал ган нар,
ко рып кип кән җир не җан сыз чүл дә, ка раң гы лык та ки ме рә ләр;

4 әрә мә лек тә тоз лак үлән җы я лар,
алар ның ри зы гы – ар тыш та мы ры.

5 Алар ны ке ше ләр ара сын нан ку а лар,
ка рак лар га кычкыргандай, арт ла рын нан кыч кы рып ка ла лар.

6 Алар кип кән ел га ерым на рын да,
чо кыр лар да, таш лар ара сын да яшәр гә мәҗ бүр.

7 Ку ак лар ара сын да хай ван ке бек улый,
кү гән тө бен дә бер-берсенә елы шып уты ра алар –

8 мән сез, нәсел-нәсәпсез,
бар җир дән ку ыл ган әтрәк-әләм өе ре!

9 Ин де хә зер шу лар, мин нән кө леп, мәс хә рә ле җыр лар чы га ра лар –
мыскыллы-рәнҗетүле әй тем нәр ия се бул дым.

10 Мин нән җи рә неп, яны ма якын кил ми ләр,
оял мый ча йө зе мә тө ке рә ләр.

11 Ал ла һы ким сет те ми не – җә ям нең ке ре шен йом шарт ты,
ме нә шу ңа да алар ми нем ал да ир ке нә еп кит те ләр.
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12 Шу шы өер ми ңа уң як тан таш ла на,
ми не төр теп егар га ты ры ша,
ха рап ит мәк че бу лып, һө җүм гә кү чә.

13 Алар ми нем бө тен юл ла рым ны яп ты лар,
ми нем өс кә бә ла ар тын нан бә ла җи бә реп то ра лар –
кул даш та ки рәк ми үз лә ре нә.

14 Җи ме рел гән ди вар аша ур гыл ган һө җүм че ләр дәй,
юл ла рын да гы бар нәр сә не ишеп-ватып, ми нем өс кә ябы ры ла лар.

15 Афәт ар ты афәт кил де ми ңа,
аб ру ем җил бе лән очып кит кән дәй бул ды,
имин ле гем бо лыт ке бек эреп юк ка чык ты.

ӘСинҗавапбирмисең
16 Хә зер ме нә күк рә гем дә го ме рем шә ме сү неп ки лә,

хәс рәт ле көн нәр ку ып җит те ми не;
17 төн нә рен сө як лә рем сыз лап чы га,

бер тук тау сыз авы ру ым ки ме рә ми не.
18 Ал ла һы бар кө че нә ки е мем нән эләк те реп ал ды,

күл мә гем яка сы дай, му е ным нан кыс ты.
19 Ул ми не пыч рак ка ат ты –

көл-тузан са нын да кал дым мин.

20 Си не яр дәм гә ча кы рам, ә Син җа вап бир ми сең,
кар шы ңа ба сам, ә Син дәш ми чә ге нә ка рап то ра сың.

21 Ми ңа ка ра та рә хим сез лән дең Син –
код рәт ле ку лың бе лән чит кә ку а сың.

22 Син ми не, кү тә реп, җил ләр ир ке нә тап шы ра сың,
өер мә дә бө те рә сең.

23 Бе ләм: Син ми не үлем гә алып ба ра сың,
бар лык җан ия лә ре нә тә га ен лән гән йорт ка!

24 Бә ла гә та ры ган ке ше яр дәм со рап аваз сал са,
аңа на чар лык эш ләр гә кул су за лар мы?!

25 Бә хет сез не кү реп, мин ме күз яше түк мә дем?!
Фә кый рь не кыз га нып, мин ме хәс рәт чик мә дем?!

26 Мин ях шы лык көт тем – явыз лык бо рын төрт те,
мин як ты лык өмет ит тем – ка раң гы лык ка юлык тым.

27 Ми нем җа ным өз гә лә нә, ты ныч лык та ба ал мый,
ал да ми не бә хет сез көн нәр са га лап то ра,

28 ка ра кө еп, тул га нып йө рим, ко я шым сүн гән;
җә мә гать җы е нын да яр дәм со рап кыч кы рып то ра мын.

29 Хә зер мин – чүл бү ре се нең ту га ны дыр,
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тә вә ко шы ның дусты-иптәшедер.
30 Тә нем не һа ман ка ра ку тыр кап лый ба ра,

биз гәк тән бө тен гәү дәм ут яна.
31 Ми нем гөс ләм хә зер үк сеп елый гы на,

ку ра ем да егъ лау чы лар сы ман ың гы ра ша.

Аллаһыныңҗәзасыннанкуркам

31 1 Кыз лар га күз ат мам, дип
күз лә рем бе лән ки ле шү тө зе гән идем.

2 Юга ры дан, Ал ла һы дан ке ше гә өлеш – нәр сә?
күк тә ге Код рәт ия сен нән ке ше гә ми рас – нәр сә?

3 Әл лә һә ла кәт явыз га яз ма ган мы,
әл лә афәт бо зык ке ше гә бил ге лән мә гән ме?!

4 Ал ла һы ми нем юл ла рым ны күр ми ме,
ат ла ган адым на рым ны са нап тор мый мы әл лә?!

5 Әгәр мин ял ган га чу мып яшә гән мен,
аяк ла рым ал да шу га ашык кан икән –

6 Ал ла һы ми не үтә тө гәл биз мән дә үл чә сен,
шун да ми нем саф лы гым ны кү рер!

7 Әгәр аяк ла рым ту ры юл дан тай пыл ган икән,
йө рә гем күз нә фе се нә ия реп кит кән икән,
уч ла ры ма пыч рак ябыш кан чак бул ган икән –

8 мин чәч кән не баш ка бе рәү җы еп аша сын,
шы тым на рым төбе-тамыры бе лән йол кып алын сын!

9 Әгәр йө рә гем чит хатын-кыз бе лән чу ал ган икән,
күр шем ише ге ар тын да аны са га лап тор ган мын икән –

10 ха ты ным баш ка бе рәү гә он тар т сын,
аның бе лән ят лар йок ла сын!

11 Бу – бо зык лык,
хө кем ите лер гә ти еш ле җи на ять,

12 Һә ла кәт уры ны на җит кән че көй де реп ба ру чы,
бар лык уңы шым ны та мы ры на ка дәр ян ды ру чы ут бу лыр иде.

13 Кол ир яки кол ха тын ми ңа дәгъ ва бел дер гән дә,
алар ны га дел хө кем нән мәх рүм ит кән бул сам,

14 һәм шун да Ал ла һы Үзе нең хө ке мен баш ла са, ми не җа вап ка тарт са –
нәр сә эш ләр идем, нәр сә әй тер идем?

15 Анам ка ры нын да ми не ярат кан, алар ның үз лә рен ярат кан,
ана ла ры быз ка ры нын да һәм мә без не бар кыл ган – Ал ла һы дыр!

16 Әл лә мин яр лы лар ның го зе рен ки ре как тым мы,
яки тол ха тын ның күз лә ре ми нем ар ка да сүн де ме,

17 әл лә мин үз өле шем не үзем ге нә аша дым мы
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һәм ятим нәр бе лән ур так лаш ма дым мы?!
18 Юк, яшь ча гым нан мин ятим нәр өчен ата ла ры уры ны на бул дым,

үс мер ча гым нан ук тол ха тын нар га те рәк бул дым!
19 Ялан гач би ча ра ның ха рап бу лу ын

яки ки ем сез фә кыйрь нең өшә нү ен кү реп,
би та раф кы на тор ган бул сам,

20 са рык ла рым ның йо ны алар ны җы лыт ма са,
һәм шул мес кен адәм нәр нең йө рәк лә ре ми не фа ти ха ла ма са,

21 мәх кә мә дә як лау чы ла рым ба рын бе леп,
бе рәр ятим гә кул кү тәр гән бул сам –

22 иң ба шым чо кы рын нан кай мык сын,
ку лым бу ы нын нан өзе леп төш сен!

23 Мин Ал ла һы ның җә за сын нан кур кам –
Аның бө ек ле ге кар шын да бо лар ны эш ли ал мас идем!

24 Әгәр мин ал тын га өмет баг ла сам,
саф ал тын ны те рә гем дип са на сам,

25 үзем нең ку ә тем, бай лы гым
һәм мал-мөлкәтем бе лән ма са еп яшә сәм,

26 әгәр ко яш ның як ты нур си бү ен,
ай ның га ли ба нә йө зеп йө рү ен күр гән дә,

27 йө рә гем вәс вә сә гә би ре леп,
алар га яшер тен ге нә үбү иша рә се юл ла сам,

28 бу да хө кем гә тар тыр лык җи на ять,
күк ләр дә ге Ал ла һы га хы я нәт бу лыр иде!

29 Әл лә мин дош ман на рым ның һә ла кә те нә сө ен дем ме?!
Алар га бә ла кил гән гә тан та на ит тем ме?!

30 Юк, те ле мә гө наһ җы яр га ирек бир мә дем мин,
дош ма ны ма бер кай чан ләгъ нәт укы ма дым.

31 Өем дә ге ке ше ләр бер кай чан да:
„Туй ган чы ит бе лән сый ла са иде ич ма сам!“ – дип әй т мә де.

32 Мо са фир лар кап кам тө бен дә төн кун ма ды –
юл чы лар га ишек лә рем ачык иде.

33-34 Ха лык төр ке мен нән ку рык кан га,
кар дәш лә рем нең нәф рәт ле ка ра шын нан шүр лә гән гә кү рә,
кыл ган на чар га мәл лә рем не
баш ка лар ке бек* йо мып кал дым мы,
ял гыш ла рым ны ку ен ке сәм дә яше реп сак ла дым мы –
дәш ми ге нә өем дә по сып ят тым мы?!

* 31:33 ...башкаларкебек...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Адәм ке бек» ди гән не дә аң ла тыр га 
мөм кин. 
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Кодрәтиясеҗавабынәйтсен
35 И-и, кем дә бул са игъ ти бар бе лән тың ла са иде ми не!

Ме нә, им зам бе лән сүз лә рем нең хак лы гын рас лыйм.
Ин де Код рәт ия се җа ва бын әй т сен,
га еп лә рем нең исем ле ген язып куй сын,

36 һәм мин ул исем лек не иңе мә асып,
ба шы ма таҗ итеп ки еп йө рер идем;

37 һәр ады мым ны сөй ләп би реп,
Ал лам кар шы на тү рә ләр дәй ки лер идем.

38 Ми не га еп ләп, җи рем иң рәп куй ган,
бу раз на ла ры бер гә лә шеп елаш кан бул са,

39 җир нең җи меш лә рен буш лай аша ган
һәм җир эш кәр тү че ләр не кыс рык лап чы гар ган бул сам,

40 ул ча гын да бо дай уры ны на – чә неч ке ле ку ак,
ар па уры ны на чүп үлә не үсеп чык сын».

Шу шын да Әюб нең сү зе тә мам ла на.

Элиһуныңнотыклары

32 1 Шул ча гын да әле ге өч ир бә хәс лә шү дән тук та ды лар, чөн ки үзе нең хак-
лы гы на Әюб нең има ны ка мил иде. 2 Әм ма Рам то кы мы на ка ра ган, Буз ның 

нә сел ва ри сы Ба ра кел уг лы Эли һу чы гы рын нан чык ты. Әюб нең Ал ла һы ны тү гел, ә 
бәл ки үзен хак лы са на вы на ачуы кил де аның; 3 «Әюб хак лы тү гел», – дип са на са-
лар да, аңа кар шы дә лил та ба ал ма ган Әюб нең дус ла ры на да ачуы чык ты. 4 Эли һу 
Әюб кә сүз ка тар га ашык ма ган иде, чөн ки те ге ләр ан нан олы рак яшь тә иде; 5 лә кин 
бу өч ир нең әй тер сү зе бет кән не күр гәч, ачу ын ба са ал ма ды.

Элиһуныңберенченотыгы
Олыяшькәҗиткәннәргенәдөресфикерйөртәме?!

6 Буз ның нә сел ва ри сы Ба ра кел уг лы Эли һу бо лай ди де:
«Мин яшь мен, ә сез – өл кән нәр;
шу ның өчен дә кау шап һәм кур кып кал дым,
бел гән нә рем не сөй лә ми чә тор дым.

7 Мин бо лай дип фи кер йөрт тем:
ярар, әй дә, өл кән нәр сөй лә сен,
олы яшь тә ге ләр акыл өй рәт сен.

8 Лә кин ке ше гә зи һен не аның ру хы –
Код рәт ия се нең су лы шы би рә!

9 Яшен яшә гән ке ше ге нә га кыл лы мы,
олы яшь кә җит кән нәр ге нә дө рес фи кер йөр тә ме?!



757

Әюб 32 , 33

10 Шу лай бул гач, хә зер ин де ми не тың ла гыз,
бел гә нем не мин дә әй тим!

11 Мин сез не са быр гы на тың ла дым,
сез сүз сай ла ган ара да, фи кер сө ре ше гез не аң лар га ты рыш тым.

12 Сүз лә ре гез нең асы лы на тө ше нер гә ты рыш тым:
сез нең бе ре гез дә Әюб нең фи ке рен бә реп ек ма ды,
бер кем дә аның сүз лә ре нә җа вап бир мә де.

13 „Без акыл лы фи кер гә кил дек:
аны ке ше тү гел, ә бәл ки Ал ла һы фаш ит сен!“ – дип әй тә күр мә гез.

14 Әюб нең сүз лә ре ми ңа юнәл мә гән,
һәм мин аңа сез нең чә җа вап бир мә я чәк мен.

15 Әюб, алар ап ты раш та кал ган нар, бер ни дәш ми ләр,
чөн ки баш ка әй тер сүз лә ре юк;

16 алар ның сүз лә ре бет кән икән,
нәр сә дип ми ңа кө теп то рыр га?!

17 Ми нем дә бит әй тер сү зем бар,
бел гә нем не мин дә әй тим.

18 Кү ңе лем дә ми нем – сүз ләр таш кы ны,
бор чу ла рым тын гы бир ми ми ңа,

19 әй тер сең лә, эчем дә шә раб кай ный –
шарт лап яры лыр га җит кән яңа тур сык ке бек мен.

20 Әй тер мен дә – җи ңе лә еп ки тәр мен;
авы зым ны ачып җа вап би рим.

21 Кем нең кем бу лу ы на ка рап тор мас тан,
бе рәү гә дә ярар га ты рыш мый ча әй тәм.

22 Хә ер, мин яла гай ла на бел мим дә,
югый сә Яра ту чым күп тән юк итәр иде ми не!

Аллаһыбертапкыр,икетапкырдаәйтә

33 1 Ин де, Әюб, ми нем сүз лә рем не тың ла,
мин сөй лә гән нәр гә ко лак сал!

2 Авыз ачып тел тиб рә тәм,
мин хә зер сөй ли баш лыйм.

3 Ә сүз лә рем чын йө рәк тән чы га,
ирен нә рем – бел гән не, хак сүз сөй ли.

4 Ми не Ал ла һы Ру хы бар кыл ды,
Код рәт ия се нең су лы шы яшә тә ми не.

5 Бул ды ра ал саң – җа вап бир, дә лил ләр ки тер,
кө рәш кә чык әй дә!

6 Ал ла һы кар шын да мин дә си нең ке бек үк –
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мин дә бал чык тан әвә ләп ясал ган мын;
7 шу лай, мин нән кур кыр уры ның юк,

һәм ку лым си ңа авыр йөк бу лып ят мас.

8 Сөй лә гән нә рең не ап-ачык ише теп тор дым,
әле дә сүз лә рең ко ла гым да яң гы рый дыр:

9 „Мин пакь, һәм гө наһ лар да кат на шым юк,
бо зык тү гел мен, мин дә га еп тә юк!

10 Ә Ул ми не га еп ләр гә сә бәп та бып кы на то ра,
ми не Үзе нең дош ма ны дип уй лый,

11 аяк ла рым ны ка лып ка ты гып куя да
һәр юлым ны күзәтеп-тикшереп то ра“.

12 Мо ңа кар шы мин бо лай дип әй тәм: син хак лы тү гел сең,
чөн ки Ал ла һы ке ше ләр дән бө ег рәк!

13 Нәр сә дип син Аны га еп ли сең:
имеш тер, Ул ке ше гә җа вап бир ми.

14 Ке ше ләр Аны аң ла ма са,
Ал ла һы бер тап кыр,
ике тап кыр да әй тә.

15 Адәм ба ла ла ры, ти рән йо кы га та лып,
ятак ла рын да төш ләр күрә-күрә ят кан да,

16-17 алар ны мә шә кать ләр дән арын ды ру,
тә кәб бер лек тән кот ка ру өчен,
ко лак ла ры на ие лә дә үгет би реп ки сә тә Ул.

18 Ул шу лай ке ше ләр не уп кын нан кот ка рып ка ла,
Үлем ел га сын үтәр гә бир ми.

19 Шу лай ук чир ята гы да ке ше не тө зә тә,
җе ле ге нә төш кән авы ру да акыл га утыр та ала;

20 ан дый чак та ке ше нең та ма гын нан ри зык үт мәс,
тәм-том да тә мен югал тыр;

21 аның тә не күз ал дын да сы зып бе тәр,
сө як лә ре калкып-төртеп то рыр;

22 аның җа ны ка бер яка сын да бу лыр,
һәм үлем алып ки лү че зат лар аңа якы ная ба рыр.

23 Әм ма янын да мең лә гән фә реш тә нең бер се –
як лау чы сы, хак юл күр сә тү че се бул са,

24 Ал ла һы, бу бән дә сен кыз га нып, фә реш тә гә әй тер:
„Җи бәр аны, ка бер гә җит кер мә,
аның өчен тү ләр гә Ми нем йо лы мым бар“, – ди яр.

25 Шул ча гын да ул ке ше нең тән-бәдәне, яшь ле ген дә ге ке бек,
яңа рып ки тәр,
егет лек дәр ма ны аңа ка бат әй лә неп кай тыр.
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26 Әле ге ке ше до га кы лыр,
һәм Ал ла һы аның до га сын ка бул итәр;
ке ше, шат ла нып, Ал ла һы хо зу ры на ки леп ба сар,
һәм Ал ла һы аңа тәкъ ва лы гын ки ре кай та рыр.

27-28 Ха лык кар шы на чы гып ба сып, ул:
„Гө наһ кыл дым мин, га дел лек кә хы я нәт ит тем,
лә кин Ул ми ңа ти еш ле җә за ны бир мә де.
Ул ми не үлем уп кы нын нан кот ка рып кал ды –
һәм мин яшим, як ты лык ны кү рәм!“ – дип җыр лар.

29-30 Ке ше не үлем уп кы нын нан кот ка рыр
һәм те рек лек як ты сы бе лән як тыр тыр өчен,
Ал ла һы шу лай ике, өч тап кыр да – күп тап кыр лар эш ләр.

31 Ко лак сал, Әюб, тың ла ми не,
һәм мин сөй лә гән дә дәш мә.

32 Ин де әй тер сү зең бул са, җа вап бир;
сөй лә – бик те ләп си нең хак лы бу лу ың ны кү рер идем.

33 Әй тер сү зең юк икән, ми не тың ла, дәш мә,
мин си ңа акыл би рә чәк мен».

Элиһуныңикенченотыгы

34 1 Эли һу бо лай дип дә вам ит те:
2 «Тың ла гыз ми не, акыл ия лә ре!

Бе ле ме бул ган нар, сүз лә ре мә ко лак са лы гыз!
3 Тел-аңкау азык тә мен той ган ке бек,

ко лак та сүз нең мәгъ нә ти рән ле ген сы ный.
4 Ха кый кать нең ни икә нен үз ара тик ше реп ка рыйк,

ур так нә ти җә гә ки лик: нәр сә соң ул иге лек?

5 Әюб әй тә: „Мин га еп сез,
әм ма га дел хө ке мен нән Ал ла һы ми не мәх рүм ит те;

6 хак лык ми нем як та бул са да, ял ган чы га чы гар ды лар,
га еп сез бул сам да, тө зәл мәс яра лар ал дым“.

7 Әюб ке бек ке ше бар мы бу дөнь я да?!
Мыс кыл лы сүз әй тү аңа – су эчеп кую гы на,

8 бо зык лар бе лән бер уй да ул,
яман нар юлын нан йө ри;

9 ул бит: „Ал ла һы га ярар га ты ры шу дан
ке ше гә ни фай да?!“ – ди.

Явызлыккылу–Кодрәтиясенәятнәрсәдер
10 Шу ңа кү рә, акы лы бул ган нар, тың лап ба гы гыз:
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Әюб 34

Ал ла һы яман лык тан ерак то ра дыр,
га дел сез лек – Код рәт ия се нә ят нәр сә дер!

11 Ке ше ләр гә бә я не кыл ган га мәл лә ре нә ка рап би рә Ул –
һәр кем үзе нә ти еш ле әҗе рен ала.

12 Чын лап та, Ал ла һы яман лык кыл мый дыр,
Код рәт ия се ха кый кый хө кем не боз мый дыр.

13 Җир бе лән ида рә итү не кем Аңа тап шыр ган?!
Кем соң Аңа бө тен дөнь я ны бир гән?!

14 Әгәр Аның кү ңе ле нә бер ни ят ки леп,
Үзе нең Ру хын, өр гән су лы шын, ке ше дән ки ре ал са,

15 бар те рек лек шул миз гел дә һә лак бу лыр,
шул миз гел дә ке ше туф рак ка әве ре лер иде.

16 Әгәр син га кы лың да икән сең,
тың ла мо ны, мин сөй лә гән нәр не кү ңе ле ңә сал!

17 Га дел лек не кү рәл мау чы зат ха ким лек итә алыр мы?!
Хак лык вә Код рәт ия сен га еп ләп чы гар мын ди сең ме?!

18 Ул бит пат ша лар га: „Син – бәд бә хет!“ – дип әй тү че,
тү рә ләр не: „Син – яман ке ше!“ – дип атау чы.

19 Тү рә ләр гә Ул ярар га ты рыш мый,
бай лар ны яр лы лар дан өс тен куй мый,
чөн ки Ул алар ның бө те не сен Үзе бар кыл ды.

20 Алар төн ур та сын да ки нәт үлеп ки тә ләр;
ха лык лар бол га на лар да ан нан юк ка чы га лар;
көч ле ләр дә ке ше ку лы орын мый ча га ип бу ла лар.

21 Ке ше нең го мер юлын кү зә теп,
Ал ла һы аның һәр ады мын кү реп то ра –

22 бо зык бән дә ләр ка чар лык ка раң гы урын,
дөм ка раң гы җир та был мас.

23 Ке ше ләр не кай чан хө кем гә тар та сын
Ал ла һы ал дан бел де рер гә ки рәк сен ми.

24 Ал ла һы, сорап-нитеп тор мас тан, көч ле ләр не кы рып са ла,
алар уры ны на баш ка лар ны куя.

25 Әйе, Ул алар ның эш-гамәлләрен бе леп то ра,
бер төн эчен дә ба ры сын да кы рып са ла һәм се бе реп тү гә!

26-27 Аңар дан йөз чө ер гән нә ре,
Аның юл ла рын та нып бел мә гән нә ре
һәм явыз лык кыл ган на ры өчен,
Ул бө тен ке ше нең күз ал дын да алар ны җә за га тар та.

28 Чөн ки Аңа ярлы-ябагайның ачыр га ла нып кыч кы руы ки леп иреш те,
һәм Ул ким се тел гән нәр нең моң-зарын ишет те.

29-30 Ин де Ул дәш ми то ра икән, Аны га еп ләр гә кем җөрь әт итәр?!
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Әюб 34 , 35

Әгәр Ул йө зен яше рә икән, Аны кем кү рә алыр?!
Ха лык ка то зак ко ру чы ден сез ләр пат ша лык кыл ма сын өчен,
Ул ту лы бер ха лык ны да, ае рым бер ке ше не дә кү зә теп то ра.

31 Әй тик, бе рәү Ал ла һы га бо лай ди:
„Мин га еп ле, тик яңа дан гө наһ кыл мам;

32 нәр сә не дер аң ла мыйм икән – өй рәт ми не,
мон нан ары га дел сез лек кыл мам“.

33 Ни чек уй лый сың: Ал ла һы аны җә за га тар тыр га ти еш ме?
Ә син Аны үзең ки ре как тың лә ба са!
Ми ңа тү гел, си ңа сай лый сы;
әй дә, сөй лә – нәр сә уй лый сың?

34 Акы лы бул ган, ми не тың ла ган зи рәк ке ше ләр:
35 „Бел мә гән гә кү рә, Әюб шу лай сөй ли –

аның сүз лә рен дә мәгъ нә юк“, – дип әй тер.
36 Бо зык лар га хас җа вап ла ры өчен

ту лы сын ча сы нал сын Әюб!
37 Чөн ки гө наһ ла ры өс те нә ул буй сын ма вын да ку ша,

кул ча бак лап, без не мыс кыл лап уты ра,
Ал ла һы га кар шы мәс хә рә ле сүз лә рен яу ды ра».

Элиһуныңөченченотыгы
Берседә:«БезнебаркылганАллаһыкайдасоң?»–димәс

35 1 Сү зен дә вам итеп, Эли һу бо лай ди де:
2 «Си нең „Ал ла һы тү гел, мин хак лы“ ди гән сүз лә рең

дө рес дип уй лый сың мы?!
3 „Гө наһ кыл мау дан ми ңа ни фай да һәм ни та быш?“ – дип со ра саң,
4 си ңа да, дус ла ры ңа да бо лай ди еп җа вап би рәм:
5 күк кә кү тә ре леп ка ра, бо лыт лар ны кү зәт –

алар син нән ни чек би ек ләр!
6 Гө наһ кыл саң, Ал ла һы га мон нан ни за рар?!

Га еп лә рең не арт ты ра сың икән, Ал ла һы га мон нан ни зы ян?!
7 Тәкъ ва лы гың Аңа ни би рә?!

Си нең кул дан нәр сә ка бул итеп ала Ул?!
8 Яман лы гың ба ры адәм ба ла ла ры на ка гы ла,

дө рес ле гең дә ба ры ке ше ләр өчен ге нә.

9 Ке ше ләр җәбер-золымнан ың гы ра ша,
көч ле ләр ку лын нан кот ка ру со рап кыч кы ра.

10 Әм ма бер се дә: „Без не бар кыл ган Ал ла һы кай да соң?
Төн нә рен без гә өмет җы ры бү ләк итү че кай да?
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Әюб 35 , 36

11 Җир йө зен дә ге хай ван нар га ка ра ган да
без гә күб рәк акыл бир гән
һәм без не очар кош лар дан зи рәг рәк ит кән Яра ту чы быз 

кай да?“ – ди мәс.
12 Мон дый лар га, ың гы ра шып кыч кыр са лар да,

Ал ла һы җа вап бир ми,
чөн ки алар ның кү ңел лә ре тә кәб бер дер.

13 Ал ла һы алар ның ял ва ру ын ишет ми,
Код рәт ия се алар га игъ ти бар ит ми.

14 Лә кин ни чек итеп син: „Аны күр мим“, – дип әй тә ала сың?!
Си нең дәгъ ваң Аның ку лын да – хө ке мен көт!

15 Та гын син: „Ал ла һы гө наһ лар га дикъ кать бир ми,
яр су ын тү гәр гә ашык мый“, – дип әй тә сең.

16 Шу лай авы зы бе лән те гер мән тар та Әюб,
ти ле сүз бе лән дөнь я ны ту тыр ды».

Элиһуныңдүртенченотыгы
Аллаһыныңгаделлеге

36 1 Эли һу бо лай дип өс тә де:
2 «Аз гы на кө теп тор – һәм мин си ңа аң ла тып би рер мен,

Ал ла һы ны як лап, та гын кай бер нәр сә ләр әй тер мен.
3 Фи кер лә рем не ерак тан баш лыйм,

Яра ту чым ның га дел ле ген ис бат лап би рәм.
4 Чын лап та, ми нем сүз лә рем ял ган тү гел,

си нең кар шың да ка мил бе лем ле ке ше ба сып то ра.

5 Ал ла һы – код рәт ле! Әм ма Ул бер кем гә дә 
мыс кыл лап ка ра мый.

Аның кө че һәм акы лы бө ек тер.
6 Яман ке ше не Ул исән кал дыр мас,

ә маз лум нар га* га дел лек бе лән га мәл кы ла;
7 тәкъ ва лар дан йө зен чө ер мәс,

алар ны тә хет кә, пат ша лар рә те нә утыр тыр,
кү тә ре лү лә ре мәң ге лек кә бу лыр.

8 Әгәр ке ше бә хет сез лек бе лән бо гау лан ган,
бәй ле лек кә төш кән икән,

9 ди мәк, Ал ла һы алар ның эш-гамәлләренә,
тә кәб бер лек тә кы лын ган җи на ять лә ре нә иша рә ли,

10 үгет-нәсыйхәтен ишет сен нәр өчен, шу лай ко лак ла рын ача,
гө наһ лар дан баш тар тыр га ку ша.

* 36:6 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
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Әюб 36

11 Ин де тың ла са лар һәм Аңа хез мәт итә баш ла са лар,
ал да гы көн нә ре – ир кен, мул тор мыш та,
кал ган го мер лә ре шат лык та үтәр.

12 Ә тың ла ма са лар – юк ите лер ләр,
акыл-зиһенгә иреш ми чә һә лак бу лыр лар.

13 Ден сез ләр нең йө рә ген дә ачу яр сый;
Ал ла һы алар ны бо гау лап куй гач та,
Аңар дан шәф кать со рап ял вар мый лар.

14 Алар яшь ли үлә ләр,
тор мыш ла ры фә хеш ир ләр не ке дәй кыс ка бу ла.

15 Маз лум нар ны исә Ал ла һы га зап би реп кот ка ра,
га зап чик кән дә, Үзен ишет сен нәр дип, ко лак ла рын ача.

16 Тар лык тан Ул си не дә
кир тә ләр бул ма ган киң лек кә чы га рыр иде,
өс тә лең сый-нигъмәттән сы гы лып то рыр иде.

17 Лә кин си не яман нар га тә га ен лән гән хө кем кө тә –
га дел хө кем ку ып то тар си не.

18 Сак бул, бай лык си не кы зык тыр ма сын,
мул риш вәт си не юлың нан яз дыр ма сын.

19 Бө тен егә рең,
туп ла ган бар бай лы гың си не бә ла дән кот ка рыр мы?!

20 Бө тен ха лык лар ның җир йө зен нән
юк ка чы гар тө нен көт мә!

21 Бо зык лык юлы на аяк ба су дан сак лан,
га зап лар си ңа юк ка гы на би рел мә гән.

Аллаһыныңбөеклеге
22 Күр че: Ал ла һы ның ку ә те ни ка дәр бө ек!

Аның ке бек бе рәр ос таз бар мы та гын?!
23 Ни чек эш ләр гә ки рәк ле ген Аңа кем күр сәт кән?!

„Син дө рес эш лә мә дең“, – дип, Аңа кар шы кем әй т кән?!
24 Җыр лар да мак тал ган Аның из ге га мәл лә ре нә

мәд хи я ләр яу ды рыр га син оныт ма.
25 Аның эш лә рен бар ке ше кү реп то ра,

га җәп лә неп чит тән та ма ша кы ла.
26 Шу лай, Ал ла һы ның бө ек ле ген аң лап бе те рер лек тү гел,

Аның го мер хи са бы са нап бе тер ге сез.
27 Ул, су там чы ла рын бер гә җы еп,

то ман нан яң гыр туп лый,
28 бо лыт тан яң гыр яу ды ра,

ке ше ләр не таш кын су лар бе лән кү мә.
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Әюб 36 , 37

29 Бо лыт лар ның агы шын,
Ал ла һы ча ты рын нан чык кан күк күк рәү аваз ла рын
тө ше нер гә кем нең хә лен нән ки лер?!

30 Бо лыт лар ны Ул әнә бал кыш лар га кү мә,
диң гез ти рән лек лә рен ка раң гы лык бе лән кап лап куя.

31 Ха лык лар өс тен нән Ул ме нә шул рә веш ле ха ким лек итә
һәм алар га мул итеп ри зы гын да би рә.

32 Аның кул очын нан яшен очып чы га –
кай да куш са, шун да яшен су га;

33 күк күк рәү ләр Аның ки лү ен хә бәр итә,
хәт та хай ван нар да Аның якын ла шу ын аң лый*.

37 1 Шу лар ны уй ла сам, йө рә гем
күк рә гем нән чы гар дай бу лып ти бә баш лый.

2 Ише тә сез ме? Аның дәһ шәт ле та вы шын,
авы зын нан чык кан гө рел те не ише тә сез ме? –

3 Бө тен күк гөм бә зен ту ты рып яң гы рый,
яшен нә ре җир чи те нә җи тә әнә.

4 Та вы шы гө рел ди,
бө тен ку ә те нә шарт лап яры ла Аның.
Яшен нә рен тот кар ла мый Ул,
Үзе нең ава зын сал ган да.

5 Ал ла һы Үзе нең та вы шы бе лән шак кат ты рып гө рел ди!
Ул без нең өчен акыл иреш мәс лек бө ек га мәл ләр кы ла.

6 Ул бо ер са, җир гә кар ява,
Ул әй т сә, яң гыр лар коя.

7 Кыл ган га мәл лә рен һәр кем бе леп тор сын өчен,
Ул әнә шу лай ке ше ләр нең эш лә рен тук та тып куя,

8 җән лек ләр не өн нә ре нә кер теп ка чы ра,
оя ла ры на ку ып кер тә.

9 Аның йор тын нан өер мә чы га,
һәм төнь як җи ле су ык лар ки те рә.

10 Ал ла һы су лы шын нан боз ха сил бу ла,
су өс лә ре боз бе лән кап ла на.

11 Бо лыт лар ны Ул су там чы ла ры бе лән ту ен ды ра,
бо лыт лар эчен нән яшен нә рен ат ты ра;

12 Аның их ты я ры бе лән алар ти еш ле җир гә юнә лә ләр,
бө тен җир ти рә ли Ул куш кан ны үти ләр;

13 җир гә алар йә Ал ла һы ның җә за сын яу ды ра лар,
йә рәхим-шәфкатен алып ки лә ләр.

* 36:33 Яһүд те лен дә ге әле ге урын ны «га дел сез лек кә Аның ачуы кай ный» дип тә аң лар га 
мөм кин. 
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Әюб 37 , 38

Әюб,Аллаһыныңхикмәтлеэшләретурындауйлапбак
14 Тын кал, Әюб, әйт кән нә ре мә ко лак сал!

Ал ла һы ның хик мәт ле эш лә ре ту рын да уй лап бак!
15 Ал ла һы ның ни чек итеп бо лыт лар бе лән ида рә итү ен,

ни чек итеп алар ны яшен бе лән үтә ли як тыр ту ын бе лә сең ме син?
16 Бо лыт лар ның нин ди код рәт бе лән эле неп то ру ын,

бе ле ме ка мил Зат ның мог җи за ла рын аң лый сың мы?
17 Көнь як җи лен нән җир әл се рә гән чак та,

ки е мең нән си ңа бөр кү бу ла икән,
18 син, Аның ке бек, күк ләр не нык итеп,

кой ган көз ге сы ман шо мар тып элеп куя ала сың мы?!

19 Өй рәт без не: нәр сә әй тик Аңа –
то ма на лы гы быз ко ма чау лый, әй тер сүз та бал мый быз!

20 Ми нем нәр сә сөй ләр гә те лә гән не Аңа бе рәр ке ше әй тер ме?!
Кау шап кал ган ке ше Аның бе лән сөй лә шә алыр мы?!

21 Бо лыт лар ны җил ку ып та рат кач,
ко яш нур ла ры на те кә леп ка рау мөм кин тү гел шул.

22 Ал ла һы, як ты бал кыш ка кү ме леп, төнь як тан ки лә,
Аның дәһ шәт ле бө ек ле ге якын ла ша.

23 Код рәт ия се – без нең өчен акыл иреш мәс лек Зат,
код рә те, га дел ле ге бе лән Ул дан лы дыр,
хак лык ия се бу ла рак, һич кем гә җәбер-золым кыл мас тыр.

24 Шу ңа кү рә ке ше ләр Аңар дан кур ка лар,
акы лы бул ган нар Аның кар шын да кал ты рап то ра лар».

АллаһыныңӘюбкәҗавабы

38 1 Шул чак Раб бы да выл эчен нән Әюб кә бо лай дип җа вап бир де:
2 «Мәгъ нә сез сүз лә рең бе лән

Ми нем уй-ниятләремә ка ра ягар га кем син?!
3 Ир бул, би лең не кы сыб рак бу;

хә зер Мин си ңа со рау би рәм, ә син җа ва бың ны әзер лә.

Җирнигезенеңпочмакташынкемсалды,
диңгезкапкаларынкемябыпкуйды?

4 Мин җир нең ни ге зен сал ган да, син кай да идең?
Әгәр син акыл лы, зи һен ле икән сең – әй теп бир!

5 Аның чик лә рен кем бил ге лә де дә
өс те нә үл чәү ба вын кем суз ды? –
Син шу ны, шәт, бе лә сең дер!

6-7 Җир не то тып то ру чы ба га на лар нәр сә өс те нә утыр тыл ды?
Таң йол дыз ла ры ның бер дәм сө е неч җы ры
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һәм Ал ла һы угыл ла ры ның шат аваз ла ры ас тын да
җир ни ге зе нең поч мак та шын кем сал ды?

8 Җир ка ры нын нан бә реп чык кан
диң гез нең кап ка ла рын кем ябып куй ды?

9 Диң гез не Мин бо лыт лар бе лән ура дым,
ка раң гы лык бе лән тө реп куй дым,

10 аның чик лә рен бил ге ләп,
бо рыс ты гып кап ка ла рын бик ләп куй дым,

11 әйт тем: „Би ре гә хәт ле җи тәр сең дә ары җә ел мәс сең,
шу шы урын да си нең го рур дул кын на рың тук тап ка лыр“.

Яктылыктуганҗиргәкайсыюлилтә,караңгылыкныңурыныкайда?
12-13 Җир не бер чи тен нән эләк те реп ал сын да,

сел кеп, яман нар ны ко еп тө шер сен дип,
үз го ме рең дә син кай чан да бул са да Таң га әмер бир дең ме
яи сә ир тән ге Шә фәкъ нең уры нын бил ге лә дең ме?!

14 Таң ат кан да, җир нең йө зе ки ем җы ер чык ла ры на,
мө һер сук кан бал чык ка ох шап ки тә.

15 Ә яман нар ул як ты лык тан мәх рүм бу ла,
тә кәб бер нең су гар га дип кү тә рел гән ку лы сы на.

16 Диң гез баш лан ган җир гә ба рып җит кә нең,
уп кын тө бен дә йөр гә нең бар мы?!

17 Үлем кап ка ла ры ның ачыл га ны бул ды мы си ңа?!
Дөм ка раң гы лык кап ка сын күр гә нең бул ды мы?!

18 Җир нең киң лек лә рен кү зә теп чы га ал дың мы син?!
Бо лар ның ба ры сын да бел сәң – сөй лә, әй дә, сөй лә!

19 Як ты лык ту ган җир гә кай сы юл ил тә,
ка раң гы лык ның уры ны кай да?

20 Син алар ның һәр кай сын бил ге лән гән чик кә ка дәр алып ба ра
яи сә кай тыр юл ны күр сә тә ала сың мы?!

21 Шулай-шулай, син бо лар ның һәм мә сен нән хә бәр дар –
яшь тә ше бит син алар ның!
Си нең го ме рең шу лай озын бит!

Аллаһыныңтабигатькөчләребеләнидарәитүетурында
22 Кар лар сак лан ган урын га кер гә нең,

боз ке ләт лә рен күр гә нең бул ды мы си нең?!
23 Мин алар ны шом лы за ман нар га,

орыш һәм су гыш кө не нә сак лыйм!
24 Як ты лык нин ди юл лар буй лап та ра ла?
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Көн чы гыш тан ис кән җил ләр җир өс те нә юл ны кай дан та ба?
25-27 Ке ше ая гы бас ма ган урын нар ны,

ке ше яшә ми тор ган чүл ләр не су га ру,
буш ят кан җир ләр не дым га ту ен ды ру өчен,
туф рак ас тын нан яшел үлән шы тып чы га ал сын өчен,
ко еп яу ган яң гыр лар га кем юл са ла,
дөм бер дә теп кил гән күк күк рә ве нә кем юл ача?

28 Яң гыр ның ата сы бар мы?
Чык там чы сын кем ту ды ра?

29-30 Су лар таш ке бек ка тып кал ган да,
һәм ти рән диң гез нең өс лә ре туң ган да,
боз кем кор са гын нан яра ла,
күк тә ге бәс ләр не кем дөнь я га ту ды ра?

31 Өл кәр йол дыз лы гын бер гә җы еп бәй ли,
Ори он йол дыз ла ры ның бил бау ла рын бу ша та ала сың мы?!

32 Йол дыз лык лар ны үз ва кы тын да ка бы за ала сың мы?!
Җи де гән йол дыз га, Ке че се бе лән бер лек тә, юл күр сә тә ала сың мы?!

33 Күк ләр нең ка нун на рын өй рән дең ме?!
Җир дә шул ка нун нар ны ур наш ты ра ала сың мы?!

34 Та вы шың ны бо лыт лар ише тер лек итеп яң гы ра та,
таш кын су лар си не кү меп ки тәр лек итеп
яң гыр кой ды ра ала сың мы?!

35 Яшен нәр яшь нә тә ала сың мы?!
Алар си ңа: „Без әзер!“ – дип, юл га чы гып ки тәр ләр ме?!

36 Ибис ко шы на кем зи рәк лек бир гән дә,
әтәч кә кем аң лау сә лә те бир гән?

37-38 Җир, ки беп, таш ка әй лән гән дә,
кан тар лар ук ма шып кат кан да,
үзе нең га кы лы бе лән кем бо лыт лар ны са нап чы га
һәм, күк ләр нең са вы тын чай кал ды рып, яң гыр коя ала?

Аллаһыныңбарчахайваннарнывәкошларныкайгыртуытурында
39-40 Оя ла рын да по сып ят кан,

ку ак лар ара сын да са га лап тор ган
ана арыс лан га та быш ны син то тып би рә сең ме,
ба ла ла рын син туй ды ра сың мы?!

41 Кош чык ла ры ач лык тан бәр гә лән гән дә,
Ал ла һы га ял ва рып кыч кыр ган да,
кар га га азык ны кем та бып би рә?
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39 1 Тау кә җә лә ре нең кай чан бә ти ки те рер гә ти еш ле ген бе лә сең ме,
бо лан ның ба ла ту дыр га нын кү зәт кә нең бар мы?!

2 Алар ның ни чә ай йөк ле бу лып йө рү лә рен син са нап ба ра сың мы,
яңа то кым ки те рер,

3 җир гә чү гә ләп ба ла ту ды рыр,
йөк лә рен нән ары ныр ва кыт ла рын бе лә сең ме?!

4 Алар ның ба ла ла ры кыр да үсеп көч җыя,
ә ан на ры кө тү дән ки тә һәм әй лә неп кай т мый.

5 Кыр гый ишәк ләр не ирек кә кем җи бәр де,
алар ның ты ша вын кем чиш те?

6 Алар ны чүл гә Мин җи бәр дем,
тоз лак ны алар ның ут ла вы ит тем!

7 Шә һәр ыгы-зыгысы алар өчен көл ке бер нәр сә ге нә,
ку а лап ба ру чы ның та вы шы да алар өчен ят нәр сә.

8 Ашар га ярак лы үлән эз ләп,
таудан-тауга йө ри алар.

9 Кыр гый үгез си ңа хез мәт итәр ме,
си нең ут лы гың кы ры ен да төн ку нар мы?

10 Син аны, җи геп, бу раз на са лыр га кер тә алыр сың мы,
си нең арт тан үзән дә ге ба су ны сө реп ба рыр мы ул?!

11 Аның көч-куәтенә та я на алыр сың мы,
аңар дан эшең не эш лә тә алыр сың мы?!

12 Аның ки ре әй лә неп кай ту ы на шик лән мәс сең ме,
җый ган уңы шың ны ын дыр та ба гы на ил тер ме ул?!

13 Тә вә ко шы ка нат ла рын шат ла нып как ка лый,
тик аның мамык-каурые ләк ләк не ке бе лән тиң лә шә ал мый.

14 Кай нар ту зан да ятып җы лын сын нар өчен,
ана тә вә ко шы кү кәй лә рен җир дә кал ды рып ки тә,

15 кем дер алар ны тап тап үтәр,
кыр гый җән лек сы тып ки тәр, дип уй лап та ка ра мый.

16 Үзе нең кош чык ла ры на ул ка ты бә гырь ле –
әй тер сең лә, алар чит ләр,
бө тен ты рыш лы гы юк ка чы гар, дип тә ку рык мый,

17 чөн ки Ал ла һы аңа акыл дан өлеш чы гар ма ган,
аң-зиһен бе лән бү ләк лә мә гән.

18 Лә кин ул то рып ча ба баш ла са,
ат ны да, җай дак ны да узып көл ке гә кал ды ра!

19 Син ме ат ка көч бир дең,
му е нын ял бе лән урап ал дың,
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20 са ран ча ке бек ча бар га өй рәт тең?!
Аның кеш нә ве нин ди кур кы ныч!

21 Сөенә-сөенә то я гы бе лән җир гә бә рә ул,
ку ә те нә сы е ша ал мый ча су гыш ка аты ла.

22 Дәһ шәт яна са да, кур кып кал мый – кө лә ге нә,
кы лыч аны тук та та ал мый.

23 Сыр тын да гы җай дак ның са да гын да ук лар чың гыл дый,
сөң ге се һәм кыс ка сап лы сөң ге се ел ты рый.

24 Аш кы нып чап кан ат ның то як ла ры юл ны йо та гы на;
быр гы та вы шын ишет сә, йө гә нен то тып бул мый аның;

25 быр гы кыч кыр ту га, ул кеш нәп җи бә рә;
гас кәр баш лы гы ның сө рән са лу ын
һәм су гыш чы лар ның үке рү ен ише тә ул,
су гыш исен әл лә кай дан си зеп то ра.

26 Си нең код рә тең бе лән ме кар чы га күк кә кү тә ре лә дә,
ка нат ла рын җил ир ке нә ку еп, көнь як ка оча?!

27 Си нең их ты я рың бе лән ме бөр кет күк кә аты лып ме нә
һәм биектә-биектә оя сын ко ра?!

28 Кыя ба шын да,
тау-таш ара сын да го мер ки че рә ул, шун да төн үт кә рә.

29 Шун нан то рып, та бы шын кү зә тә –
күз лә ре га ять үт кен аның.

30 Кош чык ла рын кан бе лән ту ен ды ра ул;
үләк сә кай да бул са, ул шун да».

31 Раб бы Әюб кә та гын бо лай ди де:
32 «Бу бә хәс кап чы гы Код рәт ия сен өй рәт мәк че бу ла мы?!

Ал ла һы га кем тел ти дер сә, шул җа вап тот сын!»

Сүзсезкалып,кулымбеләнавызымкаплыйм
33 Шун да Әюб Ал ла һы га бо лай дип җа вап кай тар ды:

34 «Мин бер мес кен мен! Нәр сә дип җа вап би рим Си ңа?
Сүз сез ка лып, ку лым бе лән авы зым кап лыйм.

35 Мин бер әйт тем ин де – баш ка ка бат лап тор мыйм,
хәт та ике дә әйт тем – хә зер исә ты нып ка лам».

СинеңкулыңныңкуәтеАллаһыныкыкебекме?!

40 1 Шул чак да выл эчен нән Әюб кә Раб бы бо лай ди де:
2 «Ир бул, би лең не кы сыб рак бу!

Мин со рыйм син нән, ә син аң ла тып бир.
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3 Син шу лай итеп Ми нем хө кем не юк ка чы га ра сың мы,
үзең не ак лар өчен, Ми не га еп ли сең ме?

4 Си нең ку лың ның ку ә те Ал ла һы ны кы ке бек ме?!
Та вы шың, Аны кы сы ман, күк күк рә ве нә тиң ме?!

5 Алай икән, үзең не мә һа бәт вә бө ек лек бе лән би зә,
дан вә шөһ рәт кә тө рен.

6 Ачу-ярсуыңа ирек бир,
һәр тә кәб бер гә ка ра да буй сын дыр аны,

7 һәр тә кәб бер гә ка ра да тез чүк тер,
ә яман нар ны ба сып тор ган уры нын да тап тап из!

8 Бит лә ре нә кә фен ябып, та бут ка сал*,
ба ры сын бер гә җир гә күм.

9 Шул ча гын да Мин Үзем үк си не мак тар мын,
уң ку лың си не кот ка ра, ди яр мен!

Әнә,бегемоткакара
10 Әнә, бе ге мот ка* ка ра:

аны да, си не дә Мин бар ит тем!
Ул, үгез сы ман, үлән бе лән тук ла на.

11 Бот ла ры ның нык лы гы на ка ра син аның,
кор са гы ның көч ле мус кул ла ры на ка ра;

12 аның кой ры гы эр бет ага чы дай нык,
бот ла рын да гы се ңер лә ре үрел гән ке бек;

13 аяк ла рын ба кыр тор ба лар дип бе лер сең,
ка быр га ла ры ти мер чы бык сы ман.

14 Ал ла һы баш кар ган эш ләр нең иң мә һа бә те ул;
Яра ту чы сы гы на аңа Үзе нең кы лы чын кү тә рә ала.

15 Ри зык ны аңа ки ек җән лек ләр
йө ге ре шеп уй нап йөр гән тау лар би рә.

16 Саз ка мыш лы гын да ка чып ята ул,
ло тос лар ара сын да ял итә;

17 ло тос лар кү лә гә се кап лап то ра аны,
ти рә сен дә – инеш тал ла ры.

18 Ме нә аңа таш кын су лар ур гы ла –
ул сел ке неп тә ка ра мый,
авы зы на Үр дүн суы та шып кер сә дә – ул ты ныч.

19 Аны эләк те реп ал ган бе рәү бар мы?!
Кем аның бо ры ны на ыр гак ки гер тә алыр?

* 40:8 Яһүд те лен дә әле ге юл «җир ас ты дө нья сы на ябып куй» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 40:10 Бегемот– яһүд чә яң гы ра шы: беһемот. Борынгылар күзаллаганча, гаҗәеп зур, сәер 
җанвар булырга да мө мкин. 
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Әюб 40 , 41

Ливьятанныкармаккатотааласыңмы?!
20 Ә Ливь я тан ны* кар мак ка то та ала сың мы?!

Бау бе лән те лен бәй ләп куя ала сың мы?!
21 Бо ры ны на ар кан ки гер тә,

теш каз на сын ыр гак бе лән ти шә ала сың мы?!
22 Ул син нән кат-кат ял ва рып со рар мы,

наз лы сүз лә ре бе лән йом шар тыр га ты ры шыр мы?!
23 Мәң ге ко лың бу лыр га си нең бе лән ки ле шү тө зер ме?!
24 Кош чык бе лән уй на ган дай, аның бе лән уй нар сың мы,

кыз ла ры ңа бер кы зык бу лыр дип, бәй гә ку яр сың мы?!
25 Ба лык чы лар аның өчен са ту ла шыр мы,

сәү дә гәр ләр гә аны бү леп би рер ме?!
26 Ыр гак лы сөң ге бе лән аны ти шә,

ба лык чы чә неч ке се бе лән ба шын чәр дәк ли алыр сың мы?!
27 Ка гы лып кы на ка ра – ка бат аңа кул суз мас сың

һәм ул су гыш ны го ме рең дә оны та ал мас сың!

41 1 Аны то там ди гән ке ше ял ган чы бу лыр!
Аны кү рү гә, ар ты на уты рыр!

2 Аны үр тәр гә җөрь әт итү че юк;
шу лай бул гач, кем йөзгә-йөз Ми нем кар шы га чы га алыр?!

3 Мин бу рыч лы бу лып ка лыр лык кем Ми ңа нәр сә дер бир гән?!
Күк ләр ас тын да бар нәр сә Ми не ке бит!

4 Ливь я тан ның аяк ла ры, кө че
һәм гәү дә се нең мә һа бәт ле ге ту рын да сөй лә ми чә бул ды ра ал мыйм.

5 Кем аның ти ре сен сал ды ра,
ике кат лы кө бә сен ти шә алыр?

6 Аның кап ка дай авы зын ачар га кем тә вәк кәл лек итәр?!
Теш лә ре нә ка рар га да кур кы ныч хәт та!

7 Ар ка сы на аның рәт-рәт бу лып кал кан нар те зел гән,
мө һер сал ган дай, нык бер ке тел гән алар;

8 бер-берсенә шун дый якын ур наш кан нар,
ара сын нан һа ва да үтәр лек тү гел;

9 бер-берсенә нык итеп,
аер мас лык бу лып ябыш кан алар.

10 Ул төч кер сә – яшен яшь ни дип то рыр сың,
ә күз лә ре таң нур ла ры ке бек як ты аның;

11 авы зын нан ял кын нар ур гы ла,

* 40:20 Ливьятан– би ре дә, бәл ки, кро ко дил ны аң ла та дыр. Шу лай ук 3:8 гә ис кәр мә не ка ра гыз. 
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Әюб 41 , 42

ут лы оч кын нар чә че лә;
12 бо рын ти шек лә рен нән тө тен бөр ке лә,

гүя ка мыш ян ган учак та ка зан кай нап то ра;
13 аның ты ны кү мер ләр не дөр лә тә,

авы зын нан ял кын тел лә ре аты лып чы га!
14 Му е нын да аның көч-кодрәт яши,

үзен нән ал да дәһ шә те ки лә.
15 Ит ләч тә не шун дый ты гыз, ко еп куй ган ке бек –

уры нын нан куз га тыр мын ди мә.
16 Йө рә ге аның таш ке бек ка ты,

әй тер сең лә, ас кы те гер мән та шы.
17 Ул то рып бас са, пәһ ле ван нар да кур ку га тө шә,

кот ла ры очып, арт ка чү гә ләр.

18 Аның ал дын да кы лыч та көч сез,
сөң ге вә таш, ук та ала ал мый аны.

19 Ти мер не ул са лам уры ны на да күр ми,
ба кыр аның өчен че рек агач кы на.

20 Ук чы ның угы аны ку ып җи бә рә ал мас,
үзе нә атыл ган таш лар ны ул ки бәк дип ке нә ка бул итәр,

21 имән кү сәк тә аңа са лам бөр те ге дәй то е ла,
кыс ка сап лы сөң ге сыз гы ру ын нан кө ләр ге нә.

22 Кор са гы ның ти ре се – те зе леп кит кән оч лы таш лар ди яр сең,
саз лык ны са бан ке бек сө реп ба ра.

23 Ти рән чоң гыл лар ны ка зан да гы су лар ке бек кай на та ул,
диң гез не кай на ган май сы ман гө бер дә тә.

24 Үзе ар тын нан эзе ял кыл дап ба ра,
су лар ча ла рып кит кән дәй бу ла.

25 Җир йө зен дә аңа тиң бер җан ия се юк –
кур ку ди гән не бел мәс ул.

26 Һәр тә кәб бер гә өс тән ге нә ка рый ул,
һәр мәгъ рур ның пат ша сы ул».

ӘюбнеңРаббыгаҗавабы
ХәзерменәСинеүзкүзләрембеләнкүрдем

42 1 Раб бы га Әюб шу лай дип җа вап бир де:
2 «Хә зер бе ләм: ба ры сы да Си нең ир кең дә;

Син ни ге нә ни ят лә сәң, баш ка рып чы гал ма ган һич бер эш юк.
3 „Мәгъ нә сез сүзләр бе лән

Ми нем уй-ниятләремне бо зар га ты ры шу чы кем ул?“ –
дип со ра дың, Ал лам.



773

Әюб 42

Әйе, мин акы лым иреш мәс лек нәр сә ләр ту рын да,
тө ше нә ал ма ган хик мәт ле эш ләр ту рын да сөй лә дем.

4 „Син тың лап тор, Мин сөй ләр мен;
Мин со рар мын, син җа вап бир“, – ди дең, Ал лам.

5 Мо ңар чы мин Си нең хак та ише теп ке нә кил дем,
хә зер ме нә Си не үз күз лә рем бе лән күр дем.

6 Шу ңа кү рә сөй лә гән сүз лә рем өчен оят ми ңа –
көл дә уты рып, ба шы ма ту зан ко еп тәү бә итәм».

Соңгысүз
ӘюбдусларынаРаббыныңҗавабы

7 Әюб бе лән сү зен бе те реп, Раб бы шун нан те ман лы Әли фаз га эн дәш те:
– Ми нем си ңа һәм си нең ике дус ты ңа бик тә ачу ым чык ты, чөн ки сез Ми нем 

хак та ко лым Әюб ке бек үк дө рес сөй лә мә де гез. 8 Шу ның өчен җи де үгез, җи де са рык 
тә кә се алы гыз да ко лым Әюб кә ба ры гыз. Шул мал лар ны үзе гез өчен ту ла ем ян ды ру 
кор ба ны итеп ки те ре гез. Ко лым Әюб Ми нем ал да сез нең хак ка до га кы лыр, һәм 
Мин аның до га сын ка бул итәр мен – ах мак лы гы гыз өчен, Ми нем ту ры да ко лым 
Әюб ке бек дө рес сөй лә мә гә не гез өчен җә за га тарт ма мын.

9 Шун нан соң те ман лы Әли фаз, шу ах лы Бил дад, на га ма лы Со фар Раб бы куш-
кан ны эш лә де ләр, һәм Раб бы Әюб нең до га сын ка бул кыл ды. 10 Әюб үзе нең дус ла ры 
ха кы на до га кыл ган нан соң, Раб бы Әюб кә мул лы гын элек ке гә ка ра ган да ике тап кыр 
күб рәк итеп кай та рып бир де. 11 Аның яны на бар лык ир һәм кыз ту ган на ры, элек ке 
дус ла ры җы ел ды лар, аның өен дә бер гә ләп мәҗ лес ко рып утыр ды лар, Раб бы та ра-
фын нан җи бә рел гән бар лык бәла-казалар өчен аны кыз ган ды лар һәм юат ты лар; 
һәр бер се бер ке си та* кө меш һәм ал тын ал ка бү ләк ит те.

МуллыкһәмбәхетнеңӘюбкәкирекайтарылуы
12 Раб бы Әюб нең кал ган го ме рен әүвәл ге гә ка ра ган да да ныг рак фа ти ха ла ды: 

хә зер аның ун дүрт мең кә җә һәм са ры гы, ал ты мең дө я се, мең пар эш үге зе һәм 
мең ишә ге бар иде. 13 Аның та гын җи де уг лы һәм өч кы зы ту ды: 14 кыз ла ры ның 
бер се нә ул – Еми мә*, икен че се нә – Кыт си га*, өчен че се нә Кыйрен-Һәппух* дип 
исем куш ты. 15 Бу ил дә Әюб не ке ке бек чи бәр кыз лар юк иде. Ата сы алар га үзе нең 
угыл ла ры бе лән бер ти гез итеп ми рас кал дыр ды.

16 Мон нан соң да әле Әюб йөз кы рык ел яшә де, ба ла ла рын һәм дүр тен че бу ын га 
ка дәр онык ла рын күр де. 17 Әюб як ты дөнь я дан тор мыш та ба ры сын татып-кичереп, 
олы яшь кә җи теп ки теп бар ды.

* 42:11 Кесита– ак ча бе рәм ле ге, авыр лы гы һәм кыйм мә те бил ге ле тү гел (ка ра гыз: «Яра ты-
лыш», 33:19). 
* 42:14 Емимә– яһүд чә «кү гәр чен кәй» мәгъ нә сен дә. 
* 42:14 Кытсига– яһүд чә «дар чин чә чә ге» мәгъ нә сен дә. 
* 42:14 Кыйрен-Һәппух– яһүд чә «ка ра сөр мә» мәгъ нә сен дә. 
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Зә бур*
Бе рен че ки тап

 1 1 Бә хет ле дер ке ше, яман нар үге те бе лән йөр мә сә,
сгө наһ лы лар юлы на бас ма са,
мыс кыл лап кө лү че ләр ара сын да утыр ма са!

2 сРаб бы ска ну нын да бу лыр аның ир ке,
көне-төне өй рә нер шул Ка нун ны.

3 Агым су ярын да үс кән агач ке бек ул:
җи ме шен үз ва кы тын да би рер,
яф рак ла ры шиңмәс-корымас;
һәр эшен дә уңыш ка ире шер ул.

4 Яман нар ан дый тү гел ләр,
җил гә реп очыр ган аш лык чү бе ке бек алар.

5 Шун лык тан яман нар хө кем дә ак лан мас,
тәкъ ва лар ара сын да гө наһ лы лар урын тап мас.

6 Тәкъ ва лар ның юлын Раб бы сак лый,
ә яман нар ның юлы һә ла кәт кә ил тә.

 2 1 Ни дип чуалыша-котырына ка вем нәр,
ник ха лык лар бул мас тай ны тор мыш ка ашыр мак чы?!

2 Җир йө зе нең пат ша ла ры баш кү тә рә,
Раб бы га һәм Ул смай сөр т кән зат ка кар шы
туп ла на лар бер гә ил баш ла ры.

3 «Зын җыр ла рын өзик, – ди ләр алар, –
өс те без дән бо гау ла рын алып таш лыйк!»

4 Күк тә хе тен дә уты ру чы кө лә дер,
сХуҗа-Хаким алар дан каһ ка һә илә кө лә.

5 Ул алар ны ки сә тә чәк әле ачуы бе лән,
кур ку га са ла чак бар ча сын дәһ шә те бе лән,

* Зәбур– яһү ди ләр дә: «Мәд хи я ләр ки та бы». 
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Зә бур 2 , 3

6 «Из ге та вым Си он га Мин Үз пат шам ны утырт тым», – ди еп.

7 Мин, пат ша, Раб бы фәр ма нын игъ лан итәм.
Ул ми ңа әйт те: «Син – Ми нем уг лым,
бү ген Мин си нең атаң бул дым», – ди де.

8 «Син Мин нән со ра,
һәм Мин си ңа ха лык лар ны ми рас итеп би рә чәк мен:
җир йө зе нең дүрт кыйб ла сы си не ке бу лыр», – ди де.

9 «Ха лык лар ны син ти мер та як бе лән җи ме рә чәк сең,
чүл мәк ват кан ке бек, чәл пә рә мә итә чәк сең», – ди де.

10 Әй пат ша лар, акы лы гыз га ки ле гез!
Әй дөнь я ның ил баш ла ры, гый б рәт ләр алы гыз!

11 Раб бы га кур ку вә хөр мәт,
тет рә нү вә сө е неч бе лән хез мәт ите гез,

12 уг лы на хөр мәт күр сә те гез!*
Юк са Аның ачу ын нан юлы гыз да һә лак бу лыр сыз –
Аның ачуы бик тиз дөр ләп ки тәр.

Раб бы га сы е ну чы лар һәм мә се бә хет ле дер!

 3 1 Да выт ның үз уг лы Аб ша лум нан ка чып кит кән ча гын да әй т кән мәд хи я се*.

2 И Раб бым, дош ман на рым шул ка дәр кү бәй де!
Күп ләр ми ңа кар шы баш кү тә рә!

3 «сАл ла һы га сы е нып кы на ко ты ла ал мас!» – ди алар.

4 Әм ма Син, и Раб бым, як-ягымдагы кал ка ным вә дан-шөһрәтем,
ба шым ны юга ры кү тә рер гә мөм кин лек би рү чем!

5 Раб бы га ял ва ру сүз лә рем не җит ке рәм мин,
һәм Ул ми ңа мө кат дәс та вын нан җа ва бын кай та ра.

6 Йок лап ят кан да да, уя нып тор гач та, ми не Раб бы сак лый дыр –
7 әй лә нәм не сар ган мең лә гән дош ман нар дан курку-өркү юк мин дә.
8 И Раб бым, тор! И Ал лам, кот кар ми не!

Дош ман на рым ның һәм мә сен то тып яңак ла,
яман нар ның теш лә рен су гып сын дыр!

9 Ко ты лу – Раб бы дан дыр!
Үз хал кын Ул мө ба рәк кыл сын!

* 2:12 ...углынахөрмәткүрсәтегез...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Аңа чын кү ңел дән хөр мәт 
күр сә те гез» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 3:1 Карагыз: «II Патшалар», 15:14.
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Зә бур 4 , 5

 4 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да. Да выт ның мәд хи я се.

2 Ял ва ру ла рым ны җа вап сыз кал дыр ма, и як лау чы Ал лам!
Кы сын кы ча гым да Син ми ңа ир кен лек бир дең;
ин де хә зер дә кыз ган, ачы до гам ны ишет!

3 И адәм ба ла ла ры! Ми ңа ка ра ягу дан кай чан тук тый сыз?
Юк-барга кү ңе ле гез не би реп,
кай чан га ка дәр юл да шы гыз ял ган бу лыр?

4 Бе ле гез ки, туг ры ко лын Раб бы Үзе нә сы ен дыр ды:
кай чан гы на дәш сәм дә, ише тә Ул ми не.

5 Кур кып тет рә не гез, гө наһ кыл ма гыз,
төн лә ятак ла ры гыз да ты ныч кы на уй ла нып яты гыз.

6 Ти еш бул ган кор бан нар ны ки те ре гез
һәм Раб бы га сы е ны гыз!

7 «Без гә ях шы лык ны кем эш ләр?» ди гән нәр күп тер.
И Раб бы, без не йө зең бал кы шы бе лән нур лан дыр!

8 Иген вә шә раб ка ти ен гән ке ше ләр нең шат лы гы
йө рә ге мә Син сал ган сө е неч тән күп кә кай тыш тыр.

9 Сау-сәламәт ятып йок лый мын,
чөн ки ба ры Син, Раб бы, ми не имин лек тә яшә тә сең!

 5 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: тын лы уен ко рал ла рын да. Да выт ның мәд хи я се.

2 Сүз лә ре мә ко лак сал, Раб бым,
аһ-зарымны ишет.

3 Фө рь яд* ава зым ны тың ла, и пат шам вә Ал лам!
Чөн ки до гам Си ңа дыр.

4 Таң нар да Син ми не ише теп то ра сың, и Раб бым!
Ир тә лә рен Си ңа инә леп дә шә мен
һәм җа вап би рү ең не кө теп ка ла мын.

5 Чөн ки яман лык ны хуш күр гән Ал ла һы тү гел сең,
явыз лык Си нең хо зу ры ңа кун мас.

6 Тә кәб бер ләр гә Си нең ян да урын та был мас,
бо зык лык эш лә гән нәр һәм мә се нәф рә те ңә ду чар бу лыр.

7 Ял ган сөй лә гән нәр не Син юк итәр сең;
кан га су са ган нар га, мә кер ле ләр гә Раб бы җи рә неп ка рый.

8 Мин исә, смәр хә мә тең күп лек тән, Си нең кар шы ңа ки лер мен,
мө кат дәс йор ты ңа ке рер мен,
кур ку вә ти рән хөр мәт бе лән ал дың да сәҗ дә кы лыр мын.

* 5:3 Фөрьяд– яр дәм со рап ял ва ру. 
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9 И Раб бым, хак юлың нан җи тәк ләп бар ми не,
юк са дош ман на рым күп тер;
ту ры юл га күн дер ми не!

10 Чөн ки дош ман на рым сү зен дә хак лык юк,
эч лә ре һә ла кәт ле уй лар бе лән ту лы;
ачык ка бер ба зы дыр бу газ ла ры,
тел лә рен дә – яла гай лык.

11 И Ал ла һы! Хө ке ме ңә ду чар ит алар ны,
мә кер лек лә ре үз лә ре нең ба шы на җит сен!
Би хи сап күп гө наһ ла ры өчен яның нан олак тыр ба ры сын,
чөн ки алар Си ңа кар шы баш кү тәр де.

12 Сө ен сен Си ңа сы ен ган бар ке ше,
сө е нү шат лы гын та ты сын һәр да им;
алар га хи мая кыл чы Син.
Си не сөй гән нәр Син дә шатлык-куаныч тап сын!

13 Чөн ки Син, Раб бы, тәкъ ва лар ны мө ба рәк кы ла сың,
ми һер ба ның кал ка ны бе лән алар ны кап лап то ра сың.

 6 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: си гез кыл лы уен ко рал ла рын да. Да выт ның мәд-
хи я се.

2 И Раб бым, ачу ың чы гып җә за ла ма ми не,
яр сы ган ча гың да га зап ла ма!

3 Мәр хә мәт ит, Раб бым, чөн ки су лып бет тем,
ши фа бир ми ңа, Раб бым: кал ты рый дыр сө як лә рем,

4 җаным-тәнем тет рә нә дер.
Аһ, йа Раб бым! Кай чан га ча дә вам итәр бу?

5 Кил, Раб бым, җа ным ны кот кар,
мәр хә мә тең ха кы на сак лап кал ми не!

6 Чөн ки үле ләр ара сын да Си не бер кем тел гә ал мас.
Гүр дә Си ңа кем шөк ран нар кыл сын?!

7 Аһ-зарларымнан мин тә мам хәл дән тай дым,
ята гым да һәр төн егъ лап чы гам,
тү шә гем не күз яшь лә ре мә чы ла там.

8 Хәс рәт тән күз лә рем зә гыйфь лән де,
дош ман на рым рән җе тү ен нән ну ры сүн де.

9 Әй сез ләр, бо зык га мәл кы лу чы лар,
юга лы гыз ми нем күз ал дым нан!
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Чөн ки Раб бы ми нем аһ-зарымны ишет те.
10 Ял ва ру ы ма Раб бы ко лак сал ды,

до гам ны ка бул ит те.
11 Дош ман на рым ба ры сы да хур бу ла чак,

алар ны дәһ шәт чол гап ала чак,
миз гел эчен дә мәс хә рә ите леп һәм мә се ка чып ки тә чәк.

 7 1 Бень я мин ыру гын нан Куш исем ле ке ше кыл ган эш ләр ха кын да Да выт ның 
Раб бы га әй т кән кай гы җы ры.

2 Си ңа сы е на мын, и Раб бы Ал лам!
Бар лык эзәр лек ләү че ләр дән кот кар ми не, азат ит!

3 Юк са алар ми не арыс лан дай бо тар лар, өз гә ләп таш лар,
һәм бер кем ми не кот кар мас.

4-5 И Раб бы Ал лам!
Әгәр мин ял гыш га мәл кыл ган бул сам:
кул ла рым ны хак сыз эш кә суз сам,
дус ке ше мә яман лык эш лә сәм,
дош ма ны ма сә бәп сез явыз лык те ли кал сам,

6 шул чак та дош ма ным ми не эзәр лек лә сен,
ку ып җи теп җир гә са лып тап та сын,
на му сым ны туф рак бе лән бу та сын.

7 Дәһ шә тең бе лән кү тә рел, и Раб бы!
Дош ман на рым фет нә се нә кар шы чык!
Хө ке мең не оеш тыр, ми нем хак ка уян!

8 Ха лык лар, ки леп, Си нең ти рә ңә җы ел сын,
һәм Син алар өс тен нән юга ры га ашып утыр!

9 Ха лык лар ны хө кем кыл, Раб бы,
ми ңа да хө ке мең не чы гар –
тәкъ ва һәм га еп сез бу лу ым ны рас ла!

10 Акыл вә кү ңел ләр не сы нау чы и га дел Ал ла һы!
Явыз лар ның явыз лы гын тук тат,
тә къ ва лар га нык лык бир Син!

11 Ал ла һы – ми нем кал ка ным дыр,
пакь, ту ры кү ңел ләр не як лау чы дыр.

12 Ал ла һы – га дел Хө кем че,
көн дә хак ка ра рын чы га ру чы.

13 Дө рес юл га кайт ма са яман нар,
кы лы чын Ал ла һы үт кен ләп кай рар, ук-җәясен ко рып ку яр.
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14 Аның үлем ко ра лы әзер,
ут лы бу лыр атар ук ла ры.

15 Шу лай яман ке ше явыз лык тан бу аз ка лыр,
йө ге аның афәт бу лыр,
ул үзе нә ял ган ту ды рыр.

16 Бү тән гә дип ка зы ган чо кы ры на үзе ба рып егы лыр.
17 Аның явыз лы гы үзе нә әй лә неп кай тыр,

рә хим сез ле ге үз ба шы на тө шәр.

18 Хак лы гы өчен Раб бы га рәх мәт ләр укыйм,
Ал ла һы Тә га лә исе ме нә дан җыр лыйм!

 8 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Гит тит»* кө е нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Ху җа быз Раб бы! Бөектән-бөектер исе мең җир йө зен дә,
шөһ рә тең кү тә рел гән дер күк ләр дән юга ры!

3 Са бый һәм им чәк ба ла лар те лен нән Син,
Үзе ңә мак тау лар яу ды ртып,
дош ман ның вә үч ле нең авы зын то ма ла дың.

4 Син бар ит кән күк ләр киң ле ге нә,
күк гөм бә зе нә Син утыр т кан Ай га вә йол дыз лар га бак сам,

5 үз-үземә со рау би рәм:
«Син шу лай игъ ти бар күр сәт кән ин сан кем ул?!
Син шу лай кай гыр т кан адәм ба ла сы кем?!»

6 Ке ше не Син ила һи зат лар дан әл лә ни ким ярат ма дың,
дан вә кадер-хө рмәт та җын ба шы на ки гез дең.

7 Ту дыр ган бар нәр сәң өс тен нән ха ким ит тең аны,
бар нәр сә не аның аяк ас ты на сал дың:

8 са рык лар ны, үгез ләр не, дала-кыр ки ек лә рен,
9 күк тә ге кош лар ны, диң гез дә ге ба лык лар ны,

диң гез юл ла рын ай ка ган бар лык җан ия лә рен.

10 И Ху җа быз Раб бы! Бөектән-бөектер исе мең җир йө зен дә!

 9 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Уг лы ның үле ме» кө е нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Раб бым, бө тен йө рә гем нән Си ңа рәх мәт ләр укыйм,
кыл ган бар лык мог җи за лы эш лә рең не бә ян итәм.

3 Си нең өчен сө е неп, и Ал ла һы Тә га ләм, итә мен тан та на,
ис ме шә ри фе ңә мәд хи я ләр җыр лыйм.

* 8:1 Гиттит– әле ге яһүд сү зе нең мәгъ нә се анык тү гел. 
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4 Ки ре чи ген гән дә, ми нем дош ман на рым
абы нып һә лак бул ды Си нең ал да.

5 Син, га дел хө кем че тә хе тен дә уты рып,
ми нем хак дәгъ вам ны як ла дың.

6 Ха лык лар га Син дәһ шә тең не күр сәт тең,
яман нар ны юк ит тең, хә тер дән мәң ге гә җуй дыр дың.

7 Дош ман на рым тә мам кы ры лып бет те,
Син хәт та алар ның исем нә рен юк ка чы гар дың,
шәһәр-калаларын хә ра бә гә әй лән дер дең.

8 Раб бы ның ха ким ле ге мәң ге лек тер,
хө кем ясар өчен кор ган Ул Үз тә хе тен.

9 Дөнь я ны Ул хак лык бе лән хө кем итәр,
ха лык лар га чы гар ган ка ра ры га дел бу лыр.

10 Изел гән нәр өчен Раб бы – як лау йор ты,
авыр чак ла рын да – сы е ну уры ны.

11 Исе мең не кү ңел дә сак лау чы лар, и Раб бы, Си ңа өмет баг лар,
чөн ки нур лы йө зең не эз ләү че не Син ки ре как мый сың.

12 Мәд хи я ләр җыр ла гыз Си он да утыр ган Раб бы га,
кыл ган эш лә рен игъ лан ите гез ха лык лар га.

13 Чөн ки тү гел гән кан өчен хи сап алу чы,
маз лум нар ның* аһ-зарларын ис тә то ту чы Ул.

14 Кыз ган ми не, и Раб бым!
Нәф рәт сак лау чы лар дан га зап чи гү ем не күр сәң иде дә
үлем кап ка сын нан ераг рак кыл саң иде!

15 Шул чак Си он кап ка ла ры тө бен дә, ми не кот ка ру ы ңа сө е неп,
Си ңа бул ган мак тау сүз лә рем не сөй ләр идем!

16 Ка зы ган чо кыр ла ры на ха лык лар үз лә ре төш те,
аяк ла ры үз лә ре куй ган ау то за гы на эләк те.

17 Раб бы Үзен га дел хө ке ме бе лән та ныт ты:
яман нар үз лә ре кор ган то зак ка кап ты.

18 Яман нар – Ал ла һы ны оныт кан бар ха лык лар –
сүле ләр ай ма гы на ки тә чәк.

19 Фәкыйрь-юксыл исә бө тен ләй гә оны тыл ма я чак,
маз лум ның өме те бө тен ләй гә өзел мә я чәк.

20 И Раб бы, кү тә рел!
Адәм ба ла сы өс тен лек ал ма сын,

* 9:13 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
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ха лык лар Си нең кар шы да хө кем ител сен!
21 И Раб бы, дәһ шә тең не күр сәт ха лык лар га,

алар ба ры тик бән дә ләр ге нә – шу ны бел сен нәр!
22 И Раб бы, ни гә Син чит тә то ра сың,

кайгы-хәсрәт кил гән дә, ник без дән яше ре нә сең?
23 Яман бән дә, тә кәб бер лә неп, маз лум нар ны эзәр лек ли.

Их, үзе төш сә иде үз то за гы на!
24 Ул, те лә ге мә иреш тем, дип мак та ныр,

ач күз ле бән дә Раб бы ны сү гәр, Аны яман лар.
25 Яман бән дә, эре лә неп, Раб бы га йөз тот мас,

аның уй ла рын да Ал ла һы өчен урын та был мас,
26 һәр эшен дә ул уңыш ка за ныр,

Си нең карар-кануннарыңны аң лау дан ерак то рыр,
дош ман на рын нан кө леп ме кө ләр.

27 Кү ңе лен нән әй тер: «Мин тет рән мәм!
Һич кай чан авыр хәл гә төш мәм!»

28 Авы зы тул ган аның ләгъ нәт, мәкер-ялган, янау бе лән –
яман лык вә бо зык лык тыр тел тө бен дә.

29 Йорт-кура ар ты на по сып, га еп сез не са га лар ул,
ау лак та оч ра тып, мес кен нең җа нын кы яр.

30 Би ча ра ны эләк те реп алыр өчен,
өнен дә ге арыс лан ке бек, яше ре неп са га лап то рыр,
ан на ры, ау ять мә се нә эләк те реп, өс те рәп алып ки тәр.

31 Мес кен бән дә, ча ра сыз дан ур та лай бө ге леп,
әнә шу лай көч ле нең тыр на гы на ка бар.

32 Яман ке ше үз ал ды на:
«Ал ла һы кыл мыш ла ры быз ны оныт кан,
йөзен-күзен кап ла ган һәм бер ни күр мә гән дер», – ди яр.

33 И Раб бы, кү тә рел!
Ку лың ны суз, Ал ла һы!
Оныт ма би ча ра маз лум нар ны!

34 Ни өчен яман ке ше Ал ла һы ны сан ла мый,
«Ул мин нән хи сап со ра мас!» дип уй лый?

35 Әм ма Си ңа ба ры сы да мәгъ лүм дер,
җәбер-золым, ким се тү не кү реп то ра сың,
ким се тел гән нәр гә яр дәм ку лы су за сың.
Мес кен ке ше үзен Си нең ир ке ңә тап шы ра:
үксез-ятимнең як лау чы сы ба ры Син!

36 Көч-егәрен сын ды рып таш ла яман нар вә явыз лар ның,
эзе кал ма сын яман лык ла ры ның!

37 Раб бы – мәңгедән-мәңгегә пат ша дыр,
мә җү си ха лык лар Аның җи рен нән юк ка чы гар.
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38 И Раб бы, маз лум нар ның те ләк лә рен Син ише тә сең,
йө рәк лә ре нә дәр ман өс ти сең,
алар ны ко лак са лып тың лый сың.

39 Җир дә ге адәм нәр бү тән яна ма сын дип,
ятим вә изел гән нәр нең ха кын хак лый сың.

10 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

1 Мин Раб бы да сы е ныр урын тап тым.
Ни чек ин де сез: «Тау лар ягы на кош тай оч, ка чып кит!

2 Әнә күр: яман бән дә ләр,
саф кү ңел ле ке ше гә ка раң гы да тө бәп атар өчен,
җәя ке реш лә рен ки е реп, ук ла рын җай лап куй ды лар.

3 Ни гез ләр җи ме рел гән дә,
кү ңе ле саф ке ше нәр сә эш ли алыр икән?!» – дип әй тә сез.

4 Раб бы Үзе нең из ге йор тын да дыр,
тә хе те югарыда-күктә.
Аның күз лә ре оч лы:
адәм ба ла ла ры на ка ра шын тө бәп, Ул ба ры сын күреп-сынап то ра.

5 Тәкъ ва ин сан ны Раб бы сы ный,
ә яман ны, за лим* ке ше не бө тен җа ны бе лән дош ман кү рә.

6 Яман бән дә ләр өс те нә Ул ут лы кү мер, кү керт яң гы ры ко я чак.
Көй дер геч сә мум җи ле –
шул бу лыр алар га яз мыш ка сә сен нән ти гән өлеш.

7 Чөн ки Раб бы – га дел, га дел лек сө ю че,
һәм кү ңе ле саф адәм Аның нур лы йө зен кү рә чәк.

11 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: си гез кыл лы уен ко рал ла рын да баш ка ры ла. Да-
выт ның мәд хи я се.

2 Бу лыш без гә, и Раб бы!
Чөн ки тәкъ ва лар кал ма ды, туг ры лык бет те адәм нәр ара сын да.

3 Һәр кай сы сөй ли ял ган бер-беренә, яла гай лык итә, ике йөз ле лә нә.
4 Бу юма кай авыз лар ны, ма са ю чан тел ләр не Раб бы юк итә чәк.
5 «Без те ле без бе лән җи ңеп чы гар быз,

авы зы быз үзе без не ке, – ди ләр алар. –
Без гә кем ху җа бу ла ал сын?!»

6 «Ин де ча ра кү рә чәк мен! – дип әй тә Раб бы. –
Җә бер күр гән фә кыйрь ләр гә, аһ ору чы мес кен нәр гә

* 10:5 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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үз лә ре те лә гән имин лек не би рә чәк мен!»
7 Раб бы ның сүз лә ре – пакь сүз ләр дер:

учак утын да җи де кат эре тел гән саф кө меш ке бек тер.
8 И Раб бы, сак ла Син шул адәм нәр не,

бу явыз бу ын нан мәң ге гә имин кыл!
9 Бө тен җир не яман нар бас ты,

адәм угыл ла рын да ка ба хәт лек мак тау да.

12 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 Кай чан га ка дәр, и Раб бым, мәң ге гә ме ми не оны тыр сың,
йө зең не мин нән яше рер сең?

3 Кай чан га ка дәр җа ным өз гә лә нер,
көн-төн йө рә гем сык рар?
Ми нем өс тән дош ма ным ның мыс кыл ла вы
кай чан га ча дә вам итәр икән?

4 Хә ле мә кер, җа вап бир, Раб бы Ал лам!
Күз лә рем не нур лы ит! Үлем йо кы сы на ки теп бар ма га ем.

5 «Җиң дек үзен!» – дип,
сы гы лып төш кә не мә ку ан ма са иде дош ман на рым.

6 Си нең мәр хә мә те ңә өмет итәм, Раб бым;
ми не кот ка рып йө рә гем не сө ен дер че!
«Ул ми ңа иге лек күр сәт те!» – дип, Мин Си ңа дан җыр лар мын.

13 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

1 Акыл сыз ның кү ңел тө бен дә
«Ал ла һы юк!» ди гән уй ятар.
Ке ше ләр аз ды, эш лә ре җи рән геч тер,
иге лек кы лу чы һич кем юк.

2 Аны эз ләү че бе рәр акыл лы сы бар мы икән дип,
Раб бы күк тән бән дә лә ре нә күз сал ды.

3 Юк, һәм мә се юл дан яз ган,
бо зык лык ка бер дәй бат кан;
иге лек кы лу чы кү рен ми,
һич кем юк!

4 Ик мәк ки сә ге йот кан дай хал кым ны йо ту чы,
Раб бы га до га кыл мау чы
ул бо зык лар шу лай акыл га кил мәс ме ин де?

5 Хак тыр: дәһ шәт ле кур ку ала чак әле алар ны,
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чөн ки Ал ла һы тәкъ ва лар як лы дыр.
6 Маз лум ның ни я тен алар юк ка чы гар са да,

Раб бы аны Үзе як лый дыр!

7 Кил сен сИс ра ил гә ко ты лу Си он нан!
Раб бы Үз хал кы на муллык-иминлек кай тар гач,
Ягъ куб то кы мы сө е нә чәк,
Ис ра ил хал кы шат лык ки че рә чәк әле!

14 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бы, Си нең йор тың да ку нак бу лыр га кем ла ек?
Мө кат дәс та вың да яшәр гә кем нең ха кы бар?

2 Юл ла ры ту ры, га мәл лә ре га дел,
йө рәк тән чык кан сүз лә ре хак бул ган ке ше ләр ла ек тыр!

3 Ан дый ке ше те ле бе лән яла як мас,
явыз ни ят бе лән дус ты на зы ян кыл мас,
якы ны ту рын да гайбәт-хурлауга юл куй мас.

4 Ден сез ләр гә нәф рәт кү зе бе лән ка рар,
Ал ла һы дан ку рык кан ны хөр мәт итәр,
үзе нә зы ян кил сә дә, ан тын да то рыр.

5 Кө ме шен ул әҗәт кә ри ба сыз* би рер,
га еп сез гә кар шы ял ган ша һит лык итәр өчен, риш вәт ал мас.
Шу лай эш лә гән ке ше һич кай чан абын мас!

15 Да выт ның ши гы ре.

1 И Ал ла һы, сак ла ми не, чөн ки Си ңа сы гы на мын!
2 Раб бы га мин әй тер мен: «Ми нем Ху җам Син дер,

ми нем өчен Син нән баш ка бә хет юк!» – ди яр мен.
3 Илең дә ге изге-тәкъваларың Си нең бө ек тер,

ми нем бар сө е не чем алар да дыр.
4 Чит илаһ лар га та бы ну чы лар ның кай гы ла ры арт сын;

мин кат наш мыйм алар ның кан лы кор бан ки те рү ен дә,
авы зы ма ал мыйм илаһ ла ры ның хәт та исе мен дә.

5 Ми ңа ти гән өлеш, Ми нем ка сәм – Син ул, Раб бым!
Си нең ку лың да дыр ми нем яз мыш.

6 Би лә мәм нең ызан на ры
нин ди гү зәл җир ләр буй лап сы зы лып ба ра –
нин ди хо зур ми лек на сыйп ит тең ми ңа!

7 Ми ңа акыл бир гән Раб бы га мактау-шөкерләрем!

* 14:5 Риба– би реп тор ган әй бер яки ак ча дан алын ган про цент. 
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Төн ге йо кым да да хәт та вөҗ да ным үгет-нәсыйхәтләр би рә ми ңа.
8 Һәр да им күз уңым да то там мин Раб бы ны,

нәр сә дә кым ша та ал мас ми не, чөн ки уң ягым да Ул Үзе то ра!
9 Шу ңа йө рә гем дә шат лык, кү ңе лем дә сө е неч,

бә дә нем дә ты ныч лык та яши.
10 Җа ным ны Син үле ләр ай ма гы нда калдыр мас сың,

туг ры бән дәң не ка бер дә че рет мәс сең.
11 Тор мыш би рә торган юл ны күр сә тә сең Син ми ңа,

Си нең ян да мул сө е неч ләр та бы ла,
учың да һәр чак хозурлык-рәхәтлектер.

16 Да выт ның до га сы.

1 И Раб бым, хакым-дәгъвамны тың ла, фөрь я дым ны ишет,
хәй лә сез ирен нә рем әй т кән до гам ны ка бул ит!

2 Ми ңа хө кем не Үзең бе леп яса,
хак лы икә нем не күз лә рең күр сен!

3 Төн лә ки леп, Син ми нем йө рә ге мә те кәл дең,
сы нап ка ра дың да га еп тап ма дың,
чөн ки те лем кү ңел дә бул ган ны гы на сөй ли.

4 Адә ми зат лар ни ге нә кыл са да,
те лең нән төш кән сүз ләр не тот тым мин,
за лим нәр юлын нан чит лә шеп йөр дем.

5 Адым на рым Си нең юл да иде,
чит кә тай пыл ма ды аяк та бан на рым.

6 И Ал ла һы, ял ва рып дә шә мен Си ңа –
ми не җа вап сыз кал дыр мас сың.
Ко лак сал һәм сүз лә рем не ишет!

7 Күр сәт ми ңа мог җи за лы мәр хә мә тең не!
Дош ман нан Син дә сы е ну эз ләү че не уң кул бе лән Син ара лый сың!

8 Күз ка ра сын сак ла ган күк сак ла ми не,
ка на тың ас ты на алып сак ла!

9 Яман нар ның та ла вын нан,
әй лә нәм дә йөр гән дош ман нар дан кот кар ми не!

10 Алар ның йө рәк лә рен май бас кан,
сөй лә гән сүз лә рен дә тә кәб бер лек.

11 Ар тым нан эзәр лек ләп, алар хә зер ми не ка мый лар,
мин нән күз ал мый ча җир гә бә реп егар җай эз ли ләр.

12 Кор ба ны на таш ла ныр га әзер тор ган арыс лан,
яше рен җир дә по сып ят кан яшь арыс лан ке бек алар.

13 И Раб бым, тор!
Кар шы ла ры на тө шеп егып сал алар ны,
кы лы чың бе лән кот кар җа ным ны яман нар дан;
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14 Үз ку лың бе лән, Раб бым, ул адәм нәр дән –
өлеш лә ре шу шы дөнь я да бул ган нар дан азат ит ми не!
Бир алар га мул итеп Үзең хәс тәр ләп куй ган ны,
ки рә ген нән ар тык итеп ба ла ла ры на бир,
онык ла ры на да шун нан өлеш чы гар!

15 Мин исә тәкъ ва бул ган га йө зең не кү рә чәк мен,
уя нып, Си нең кар шың да хо зур лык ки че рә чәк мен.

17 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Раб бы ко лы Да выт ның мәд хи я се. Раб бы Да выт-
ны бар ча дош ман на рын нан һәм Шаул дан кот кар ган көн не Да выт Раб бы га 

җыр ба гыш ла ды*.

2 Гыйш кым Си ңа, Раб бым, көч-куәтем Син дер!
3 Раб бы – Кы ям ми нем, Ны гыт мам һәм Йо лу чым!

Ал лам – сы ен ды ру чы Кыяташым,
Кал ка ным, кот ка ру чы Ко ра лым*, сКаль гам ми нем!

4 Раб бы мак тау га ла ек тыр!
Мин Аңа ял ва рып дә шәм,
һәм Ул ми не дош ма ным нан азат итә.

5 Үлем га зап ла ры би ләп ал ган иде ми не,
һә ла кәт ле дул кын нар өс те мә ябы рыл ган иде.

6 Үле ләр дө нь я сы ның зын җыр ла ры урап ал ган,
әҗәл ять мә лә ре чол га ган иде ми не.

7 Бә ла гә та ры гач, мин Раб бы га дәш тем,
яр дәм гә үзем нең Ал лам ны ча кыр дым.
Үз йор тын нан Ул ми не ишет те,
зар лы ава зым Аңа ба рып иреш те.

8 Шун нан Раб бы ның ачуы ка бар ды:
җир йө зе селкенә-тетри баш ла ды,
тау лар ның ни ге зе чат нап ку ба рыл ды.

9 Раб бы ның бо рын ти шек лә рен нән – тө тен,
авы зын нан исә бар нәр сә не ял мап алу чы ут лар бөр кел де,
Аңар дан ял кын лы кү мер ләр шарт лап чәч рә де.

10 Күк ләр не ян тай тып, Раб бы тү бән төш те,
Аның аяк ас ты то таш ка раң гы лык иде.

11 сКе ру бим нәр нең ар ка сы на уты рып оч ты Ул,
җил ка нат ла рын да ал га ом тыл ды.

12 Ка раң гы лык ка тө ре неп,
куе-кара бо лыт лар дан Үзе нә ча тыр кор ды.

* 17:1 Карагыз: «II Патшалар», 22:1.
* 17:3 ...коткаручыКоралым...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: мө гез (көч-кодрәт бил ге се). 
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13 Аның хо зу рын да гы бал кыш тан,
бо лыт лар ны үтә ли ти шеп, боз вә ут лы кү мер ләр яу ды.

14 Раб бы күк ләр не гөр сел дәт те;
боз һәм ут лы кү мер ләр чәч рә теп,
Ал ла һы Тә га лә Үзе нең ава зын иреш тер де.

15 Ук лар атып та рат ты дош ман ны,
яшен нәр чат на тып тар-мар ки тер де.

16 И Раб бы, дәһ шәт ле шул ава зың нан,
бо ры ның бөр ке гән су лыш тан диң гез төп лә ре кү рен де,
дөнь я ның ни гез лә ре ачыл ды.

17 Юга ры дан су зы лып Раб бы ку лым нан ал ды,
ти рән су лар эчен нән тар тып чы гар ды.

18 Көч ле дош ма ным нан, ми не кү рәл мау чы,
мин нән ку әт ле рәк бән дә ләр дән коткарды-аралады ми не.

19 Афәт ле кө нем дә алар юлы ма төш кән нәр иде,
әм ма Раб бы ми ңа те рәк бул ды.

20 Ул ми не ир кен лек кә алып чык ты, кот кар ды,
чөн ки мин Аның кү ңе ле нә хуш кил дем.

21 Тәкъ ва лы гым өчен Раб бы ми ңа әҗе рен бир де,
кул ла рым па кь ле ге өчен бү ләк лә де.

22 Чөн ки мин Раб бы юлын да йөр дем,
Ал ла һы дан йөз чө е реп яман эш кыл ма дым.

23 Аның бө тен ка рар ла рын күз уңын да тот тым,
Ка нун ка гый дә лә рен нән чит кә тай пыл ма дым.

24 Кар шын да һәр чак ихлас-саф бул дым,
гө наһ эш кы лу дан сак лан дым.

25 Аның ал дын да тәкъ ва лы гым ны,
кул ла рым ның спакь бу лу ын кү реп,
Раб бы ми ңа әҗе рен кай тар ды.

26 Туг ры ке ше гә Син туг ры сың,
кү ңе ле кер сез гә мө га мә ләң кер сез дер.

27 Пакь ке ше гә па кь лек кы ла сың,
хәй лә кәр гә исә хәй лә ко ра сың.

28 Маз лум нар ны Син як лый сың,
тә кәб бер нең исә ба шын тү бән иде рә сең.

29 Шәм-чырагыма ут ка бы зу чы Син дер, Раб бым!
Ка раң гы лы гым ны Ал лам як тыр та!

30 Ал ла һы яр дә ме бе лән мин дош ман яу ла рын җи ңәм,
Аның яр дә ме бе лән ди вар лар ны ки чәм.

31 Ал ла һы ның юлы ким че лек сез,
әй т кән сү зе саф-пакьтер!
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Аңа сы гын ган һәр ке ше өчен кал кан Ул!
32 Раб бы дан баш ка та гын бе рәр ал ла бар мы?!

Ал ла быз дан баш ка икен че бер кыяташ бар мы?!
33 Ал ла һы – ми ңа көч-куәт би рү че,

ба рыр юлым ны хә веф сез кы лу чы!
34 Аяк ла рым ны бо лан ны кы дай җи тез кы ла,

би ек лек ләр дә ми не тот рык лы итә.
35 Кул ла рым ны су гыш һө нә ре нә өй рә тә,

ба кыр җә я дән ук атар га көч би рә.
36 И Раб бым, Син ми ңа кот ка ру чы кал ка ның ны бир дең,

Си нең уң ку лың – ми нем та я ны чым;
Си нең яр дә мең ми не би ек ләр гә кү тә рә.

37 Син ми нем ба рыр сук ма гым ны ки ңәй тә сең,
аяк ла рым шу ңа ыша ныч лы ат лый.

38 Эзәр лек ли ба рып, дош ма ным ны ку ып җит тем,
кы рып бе тер ми чә ки ре бо рыл ма дым.

39 Шун дый итеп из дем ки, җир дән ка лык мас ит тем –
аяк ас тын да ятып кал ды лар.

40 Су гы шыр өчен ми ңа көч бир дең Син,
ми ңа кар шы чык кан нар ны аягым ас ты на сал дың.

41 Дош ман нар ны бо ры лып ка чар га мәҗ бүр ит тең Син –
ми ңа үч ле ләр не шу лай тар-мар ит тем.

42 Яр дәм гә ча кыр ды лар, тик алар га ко ты лу на сыйп бул ма ды,
Раб бы га ял вар ды лар, тик Ул җа вап бир мә де.

43 Мин алар ны җил дә оч кан ту зан ке бек туз ды рып ат тым,
урам пыч ра гы дай тап та дым.

44 Ха лык фет нә сен нән ми не Син кот кар дың,
ка вем нәр өс тен нән ми не баш ит тең –
мин бел мә гән ка би лә ләр ми ңа хез мәт итә.

45 Та вы шым ны ише тү гә, буй сы ну бел де рә ләр,
кар шым да бил лә рен бө гә ләр.

46 Рух ла ры сы нып, кал ты ра нып каль га ла рын нан чы га лар.

47 Раб бы – те ре Зат тыр! Ми нем Кыяташыма мактау-шөкерләр яу сын!
Ми не кот ка ру чы Ал лам күк ләр гә кү тә реп мак тал сын!

48 Ул – ми нем өчен Үч алу чы,
чит ка вем нәр не ми ңа Буй сын ды ру чы,

49 ми не дош ман на рым нан Йо лып алу чы,
ми ңа кар шы чы гу чы лар дан ми не Өс тен итү че,
за лим нәр дән Кот ка ру чы.

50 Шу ның өчен, и Раб бы,
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чит ка вем нәр ал дын да Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
исе ме ңә мәд хи я ләр җыр лар мын!

51 Үзе куй ган пат ша га Ул бө ек җи ңү ләр на сыйп итә,
Үзе сай ла ган Да выт ка
һәм аның нәсел-нәсәбенә мәң ге лек мәр хә мә тен күн де рә.

18 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 Күк ләр Ал ла һы ның шөһ рә тен хи кә я ли,
күк гөм бә зе Аның мог җи за лы эш лә рен бә ян итә.

3 Көн көн гә шул хак та хә бәр җит ке рә,
төн төн гә иреш те реп то ра.

4 Тып-тын алар: сүз дә, сөй ләү дә юк –
көн вә төн нең та вы шы ише тел ми.

5 Алай да хә бәр лә ре бө тен җир йө зе нә,
сүз лә ре дөнья чит лә ре нә та ра ла.

Раб бы күк ләр дә ко яш өчен ча тыр кор ды.
6 Ак чы был дык тан чык кан ки яү гә ох шаш ул ко яш,

ба тыр йө ге реш че ке бек ча бар га атлыгып-шатланып то ра.
7 Күк нең бер очын нан кал кып чы га,

икен че очы на ба рып җи теп байый –
бер ге нә нәр сә дә аның җы лы сын той мый кал мый.

8 Раб бы ның Ка ну ны ка мил – ул җан нар ны тер ге зә,
күр сәт мә лә ре ыша ныч лы – га ди ке ше гә зи рәк лек өс ти.

9 Әмер лә ре га дел – кү ңел ләр гә сө е неч би рә,
бо е рык ла ры якты-анык – күз ләр не ача.

10 Раб бы дан кур ку, Аны хөр мәт итү – пакь нәр сә дер,
һәм бу шу лай мәң ге дә вам итә чәк;
хөкем-карарлары ыша ныч лы, һәм мә се хак тыр.

11 Раб бы ка нун на ры ал тын нан да,
би хи сап күп саф ал тын нан ка дер ле рәк;
алар бал дан, кә рәз ле сы ек бал дан тат лы рак.

12 Ка нун на рың ми ңа, Си нең ко лы ңа, үгет-нәсыйхәт би рә;
алар ны их лас үтәү – са вап лы эш!

13 Кем үзе нең ха та ла рын кү реп бе лә?!
Их ты яр сыз кы лын ган язык лар дан пакь кыл ми не, Раб бым,

14 ни я тем дә бул ган нар дан да мин ко лың ны ты еп кал –
ми нем өс тән ха ким лек ит мә сен нәр!
Шул ча гын да мин кер сез,
зур гө наһ лар дан азат бу лыр мын.

15 И Раб бым, Кыяташым вә Кот ка ру чым ми нем!
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Авы зым нан чык кан сүз ләр, кү ңе лем дә ге уй лар
Си нең кү зе ңә ятыш лы кү рен сә иде!

19 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 Афәт ле көн дә Раб бы си не* ишет сә иде,
Ягъ куб Ал ла сы ның исе ме си не сак ла са иде!

3 Мө кат дәс уры нын нан Раб бы си ңа яр дә мен күн дер сә иде,
Си он та вын нан мә дәт* юл ла са иде!

4 Ча лыр га ки тер гән бар ча ма лың ны исе нә тө шер сә һәм
ту ла ем ян ды ру кор бан на рың ны ка бул ит сә иде!

5 Раб бы си ңа кү ңе лең те лә гән не бир сә иде дә
уй-ниятләреңнең ба ры сын га мәл гә куй са иде!

6 Шул чак без, си нең җи ңү е ңә сө е неп, шат лык лар кы лыр быз,
Ал ла һы исе ме бе лән бай рак лар кү тә рер без!
Раб бы си нең бар үте неч лә рең не га мәл гә ашыр са иде!

7 Бе лә мен: Раб бы Үзе май сөр т кән пат ша ны кот ка ра чак,
мө кат дәс күк ләр дән аңа уңай җа ва бын күн де рә чәк –
уң ку лы бе лән җи ңү ки те рә чәк.

8 Бе рәү ләр – су гыш ар ба ла ры,
икен че ләр ат ла ры бе лән мак та ныр.
Без исә Раб бы Ал ла быз исе ме бе лән мак та ныр быз.

9 Те ге ләр хәл дән та еп егы лыр лар,
без исә, кал кып, аяк та нык ба сып то рыр быз.

10 И Раб бы! Пат ша га җи ңү ки тер!
Си ңа яр дәм со рап дәш кән дә, үте не че без гә ко лак са ла күр!

20 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Раб бы, Син бир гән көч-кодрәткә пат ша шат ла на дыр,
Син ки тер гән җи ңү гә иф рат ку а на дыр.

3 Син аңа кү ңе ле те лә гән не бир дең,
те лен нән төш кән үте не чен ки ре как ма дың.

4 Аны мул фа ти ха лар бе лән кар шы ла дың,
ба шы на саф ал тын нан таҗ ки гез дең.

5 Син нән ул го мер со ра ды,
Син аны бир дең һәм го ме рен озын, ба кый кыл дың.

* 19:2 ...сине...– Би ре дә Ис ра ил пат ша сы күз дә то ты ла (7 нче аять не ка ра гыз). 
* 19:3 Мәдәт– яр дәм, бу лыш лык. 
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6 Җи ңү яу ла тып, аны шан-шөһрәтле ит тең,
иңе нә мә һа бәт лек вә бө ек лек йө ге сал дың.

7 Фа ти хаң бе лән аны мәң ге гә мө ба рәк кыл дың,
йө зең нең ну ры бе лән кү ңе лен бал кыт тың.

8 Пат ша ның бар өме те фә кать Раб бы да;
Ал ла һы Тә га лә нең мәр хә мә те илә ул абын мас.

9 Си нең ку лың – бар дош ман на рың ны,
уң ку лың Си не кү рәл мау чы лар ны эз ләп та ба чак.

10 Пәй да бу лып, Син алар ны кыз ган мич кә кер тә чәк сең,
дәһ шә тең утын да ба ры сын юк итә чәк сең,
ял кы ның алар ны ял мап ала чак.

11 Җир йө зен нән, адәм нәр ара сын нан ба ла ла рын,
нә сел ор лык ла рын юк ка чы га ра чак сың.

12 Алар Си ңа яман лык эш ләр гә те ләп мә кер ко рыр лар,
әм ма уңыш ка ире шә ал мас лар.

13 Ки е рел гән җә яң не тө бәп,
Син алар ны ар ка ку еп ка чар га мәҗ бүр итәр сең.

14 И Раб бы, гай рә тең не күр сә теп кү тә рел!
Без исә код рә те ңә дан җыр лар быз, мәдехләр* әй тер без!

21 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. «Таң ат кан да» кө е нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Ал лам, и Ал лам! Ни гә Син ми не таш ла дың?
Ни өчен яр дә мең нән мәх рүм ит тең?
Аһ-зарыма ник ко лак сал мый сың?

3 И Ал лам! Көн дез лә рен ял ва рам – җа вап бир ми сең,
кич лә рен ял ва рам, тик ты ныч лык иң ми.

4 Син бит – тә хет тә уты ру чы мө кат дәс Зат,
Ис ра ил нең мак тау сүз лә рен ка за ну чы!

5 Ата-бабаларыбыз Си ңа өмет баг лап яшә гән,
өмет лә ре Син дә бул ган,
һәм Син алар га ко ты лу бир гән сең.

6 Алар Си ңа фө рь яд ит кән,
һәм Син алар ны бәла-казадан йо лып ал ган сың;
Си ңа сы гын ган га кү рә оят лы бул ма ган алар.

7 Мин исә ке ше тү гел, ба ры туф рак кор ты:
ха лык ми не ким се тә, хур кү рә,

8 оч ра ган һәр бер се мыс кыл итә,

* 20:14 Мәдех – мак тау.
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авы зын ыр жай тып, ба шын кы рын са лып:
9 «Раб бы га та я на сың икән, Үзе кот кар сын,

син нән ра зый икән, Үзе яр дәм ит сен!» – ди.
10 Әм ма ән кәм ка ры нын нан ми не дөнь я га ту ды ру чы,

ән кәм күк рә ген дә ми не имин сак лау чы Син бит!
11 Ту мыш тан ук мин Си нең ир ке ңә тап шы рыл ган мын,

ка рын нан ту ган да ук, Син – ми нем Ал лам!
12 Мин нән ерак лаш ма!

Ал дым да – афәт тер, ә яр дәм гә ки лү че юк.
13 Ба шан үгез лә рен хә тер ләт кән дош ман на рым сы рып ал ган ми не,

бө тен әй лә нәм дә аж гы рып то ра өер лә ре.
14 Авыз ла рын ки е реп үке рә,

кор ба нын бо тар лый торган арыс лан нар ке бек алар.
15 Су ши кел ле тү ге леп, бу шап кал дым мин,

бу ын на рым тот мый баш ла ды,
тә нем эч лә рен дә йө рәк итем ба ла выз дай эреп йом шар ган.

16 Көч-дәрманым чүл мәк ва ты гы дай ко рып кип кән,
те лем аң ка вы ма ябыш кан.
Ми не үлем хә ле нә тө шер гән Зат – Син Ул, Син!

17 Бө тен як тан ми не эт ләр ка мап ал ган –
явыз өер ур та сын да ба сып то рам;
аяк-кулларымны яра лый алар.

18 Бе рәм ләп са нар лык ми нем шә рә сө як лә рем,
ә алар, ми ңа те кә леп, та ма ша кы ла лар.

19 Кием-салымымны үз ара бү ле шә ләр –
өс ки е мем кем гә ти яр дип жи рә бә са ла лар.

20 Син, и Раб бым, мин нән алай ерак лаш ма!
Яр дә мең бе лән ашык, и көч-дәрманым ху җа сы!

21 Җа ным ны кы лыч яна вын нан,
хә я тем не эт ләр тыр на гын нан кот ка рып кал!

22 Йо лып ал ми не арыс лан авы зын нан,
кот кар ми не ерт кыч үгез ләр мө ге зен нән!

23 Шул чак исем шә риф лә рең не кар дәш лә ре мә сөй ләр мен,
җы ен да Си не дан лар мын.

24 Әй сез ләр, Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итү че ләр,
дан җыр ла гыз Аңа!
Әй Ягъ куб то кы мы, Раб бы га хөр мә тең не бел дер!
Әй Ис ра ил то кы мы, Раб бы га ита га тең не күр сәт!

25 Чөн ки маз лум ның хәс рә тен кү реп җи рә неп кал ма ды Ул,
аңар дан йөз чө ер мә де, фөрь я дын ишет те.

26 Си ңа бу лыр олуг җы ен да мак тау ла рым!
Раб бы дан кур ку чы һәм Аны хөр мәт итү че ләр ал дын да
вәгъдә-нәзерләремне үтәр мен.
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27 Маз лум ке ше ләр нең, ашап, та мак ла ры туй сын,
Раб бы ны эз ләү че ләр Аңа дан җыр ла сын,
йө рәк лә ре ти бү дән мәң ге тук та ма сын!

28 Дөнь я ның бар кыйт га ла ры, Раб бы ны та нып бе леп, Аңа йөз бо ра чак,
бар ка вем нәр Аның ал дын да сәҗ дә кы ла чак.

29 Чөн ки пат ша лык тә хе те Раб бы ны кы дыр,
ха лык лар өс тен нән хө кем дар лык Аның ку лын да.

30 Җир дә кәеф-сафа ко рып яшәү че Аңа баш ия чәк,
те рек лек кө че сү неп бар ган – үлем яка сын да то ру чы да –
Аның ал дын да тез чү гә чәк.

31 Онык-туруннарыбыз Аңа та бы ныр,
нә сел ва рис ла ры быз Хуҗа-Хаким ту рын да ише тер,

32 Аның хак лы гы, Ул кыл ган эш ләр ки лә чәк бу ын нар га хә бәр ите лер.

22 Да выт ның мәд хи я се.

1 Раб бы – ми нем кө тү чем,
Ул ми не мох таҗ лык та кал дыр мас.

2 Мул-куе үлән ле бо лын нар да йөр тер,
тал гын су лы ел га лар бу ен да ял ит те рер.

3 Җа ны ма нык лык би рер,
Үз исе ме ха кы на ми не хак-туры юл лар дан җи тәк ләр.

4 Ка раң гы үзән гә ба рып кер сәм дә,
хәвеф-хәтәрдән ку рык мам,
чөн ки яным да Син бар!
Кө тү че та я гың вә юл та я гың ку лың да дыр,
шу ңа кү рә җа ным ты ныч ми нем.

5 Дош ман на рым күз ал дын да Син ми ңа та бын җәй дең,
ба шы ма хуш ис ле май сөрт тең*;
мөл де рә мә ту лы ми нем ка сәм.

6 Шу лай, Си нең иге ле гең, мәр хә мә тең
хә я тем дә ва мын ча ми не җи тәк ләп йөр тер.
сРаб бы йор ты го мер ба кый ми нем йор тым бу лыр.

23 Да выт ның мәд хи я се.

1 Җир һәм ан да гы бар нәр сә Раб бы ны кы,
Аны кы дыр җи һан һәм бар те рек лек дөнь я сы.

2 Җир не Ул диң гез ләр өс те нә кор ды,

* 22:5 ...башымахушислемайсөрттең...– «Ми не хөр мәт ле ку нак ит тең» ди гән мәгъ нә дә. 
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агым су лар өс те нә ур наш тыр ды.
3 Раб бы та вы на ме нәр гә кем ла ек?!

Мө кат дәс уры нын да Аның кем то ра алыр?!
4 Кул ла ры чис та, йө рә ге пакь, кү ңе ле ял ган га бе рек мә гән,

ан ты хәй лә сез бул ган адәм нәр 
5 Раб бы ның фа ти ха сын алыр,

кот ка ру чы Ал ла сы та ра фын нан ак ла ныр.
6 Ме нә шун дый ул – Раб бы ны эз ләү че,

Ягъ куб Ал ла сы хо зу ры на ки лү че* то кым.

7 Әй кап ка лар, ачы лы гыз!
Ки е ре леп ачы лы гыз, әй бо рын гы кап ка лар!
Шөһ рәт ия се пат ша эч кә үт сен!

8 Кем ул шөһ рәт ле пат ша?
Көч ле вә код рәт ле Раб бы,
су гыш та җи ңү чән Раб бы ул!

9 Әй кап ка лар, ачы лы гыз!
Ки е ре леп ачы лы гыз, әй бо рын гы кап ка лар!
Шөһ рәт ия се пат ша эч кә үт сен!

10 Кем ул шөһ рәт ле пат ша?
Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үзе дер!
Шөһ рәт ле пат ша Ул дыр!

24 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, җа ным ны Си ңа тап шы рам!
2 И Ал лам, бар өме тем Син дә!

Хур лык ка тө шер мә ми не,
дош ман на рым, ми нем өс тән кө леп, тан та на ит мә сен нәр.

3 Си ңа өмет баг ла ган һич кем хур лык ки чер мә сен,
сә бәп сез ха ин лек* итү че ләр үз лә ре хур лык ка төш сен.

4 И Раб бым, хак юлың ны күр сәт ми ңа,
сук ма гың нан ни чек ба рыйм, тө шен дер.

5 Үзең нең ха кый кать юлы ңа күн дер, өй рәт ми не,
чөн ки Син дер ми не кот ка ру чы Ал ла һы,
бар өме тем һәр чак Син дә ге нә.

6 Әзәл дән* күр сә тә кил гән рәхим-шәфкатеңне,
мәр хә мә тең не исе ңә тө шер че, Раб бым!

7 Яшь лек гө наһ ла рым, ха та ла рым ны оныт,

* 23:6 ...Алласыхозурынакилүче...– «Ал ла һы йор ты на ки лү че» мәгъ нә сен дә. 
* 24:3 Хаинлек– хы я нәт че бу лу. 
* 24:6 Әзәл– ба шы бул ма ган үт кән за ман; мәң ге лек. 



795

Зә бур 24 , 25

иге ле гең ха кы на ми не мәр хә мәт бе лән ис кә ал, Раб бым!
8 Раб бы иге лек ле вә га дә ләт ле дер,

гө наһ кяр ләр не Ул дө рес юл сай лар га өй рә тә.
9 Ба сын кы кү ңел ләр не ту ры юл дан җи тәк ли,

Үзе нең хак юл ла рын алар га өй рә тә.
10 Раб бы бе лән тө зе гән ски ле шү не

һәм Аның күр сәт мә лә рен тот кан нар
Аның юлын да мәр хә мәт вә туг ры лык ка оч рар.

11 И Раб бым, га е бем зур бул са да,
Үз исе мең ха кы на ки че рә күр!

12 Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итү че гә
нин ди юл сай лар га ки рә ген күр сә тер Ул.

13 Рә хәт тә, мул лык та яшәр шул ке ше,
нә се ле ми рас ка җир алыр.

14 Раб бы ки ңә ше –
Аңар дан ку рык кан нар га, Аны хөр мәт ит кән нәр гә;
алар бе лән тө зе гән ки ле шү нең асы лы на тө шен де рә Ул.

15 Күз лә рем ми нем һәр чак Раб бы га юнәл гән,
аяк ла рым ны ау ять мә сен нән Ул ыч кын ды рыр.

16 Хә ле мә күз са лып, кыз ган ми не,
чөн ки ял гыз ка лып җә фа чи гә мен.

17 Йө рә гем сык ра вы ту лып та шый дыр,
кот кар Син ми не бу авыр хәл дән.

18 Га зап лы, җә фа лы хә ле мә күз сал да
бул ган бар гө наһ ла рым ны яр лы ка ми нем.

19 Әнә, дош ман на рым ни чек кү бәй гән,
ми ңа нин ди аяу сыз нәф рәт бе лән ка рый лар.

20 Җа ным ны сак ла, кот кар ми не!
Хур лык ка тө шер мә,
чөн ки ми не сы ен ды ру чы Син ге нә дер.

21 Па кь лек вә туг ры лык ми не сак лап тор сын,
чөн ки өмет-ышанычым Си ңа юнәл гән.

22 И Ал ла һы, кот кар Ис ра ил не бар лык бәла-казалардан!

25 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, ха кым ны Үзең хак ла,
мин бит пакь юл дан йөр дем,
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ике лә нү сез ба ры Си ңа өмет баг лап яшә дем.
2 Тик шер ми не, Раб бым, сы нап ка ра,

кү ңе лем дә ге уй-ниятләргә бә һа бир!
3 Си нең мәр хә мә тең һәр чак күз ал дым да,

мин Си ңа һәр чак туг ры лык сак лый мын.
4 Ял ган чы лар янын да утыр мыйм,

монафикъларга ия реп кит мим.
5 Явыз лар җы е ны на нәф рәт сак лыйм,

яман нар янын нан урын ал мыйм.

6-7 И Раб бым, га еп сез бу лу ым ны рас лап кул ла рым ны юар мын* да,
Си ңа рәх мәт ләр укып, мог җи за лы эш лә рең не бә ян итә-итә
смәз бә хең не әй лә неп чы гар мын.

8 И Раб бым, Мин сө ям Си нең дан-шөһрәтең ту лы,
Син яшә гән йорт ны.

9-10 Ха рап ит мә җа ным ны, хә я тем не,
гө наһ ка бат кан, уң кул ла ры бе лән күп ләп риш вәт алу чы
кан эч кеч явыз лар ара сын да кал ды рып.

11 Мин бит па кь лек юлын нан ат лау чы –
кыз ган, кот кар ми не!

12 Аягым ти гез җир дә нык то рыр,
җы ен да мактау-шөкерләрем Раб бы га бу лыр!

26 Да выт ның мәд хи я се.

1 Раб бы – Як ты лык би рү чем, Кот ка ру чым!
Ми ңа кем нән өр кер гә?!
Раб бы – хә я тем нең каль га сы!
Ми не кем кур кы та ал сын?!

2 Ми не йот мак чы бу лып өс те мә ябы рыл ган явыз җан нар –
көн дәш лә рем, дош ман на рым, – абы нып, ба ры сы җир гә ава чак.

3 Кар шым да бер чирү-яу ка лык са да, йө рә гем не кур ку ал мас;
ми ңа кар шы су гыш ач са лар да, нык лы гым ны җуй мам.

4 Раб бы га теләк-эстәгәнем ба ры шул:
го мер ба кый Раб бы йор тын да бу лып,
Аның гү зәл ле ге нә сок ла ну, то ра гын да до га лар кы лу.

5 Ка за лы кө нем дә Ул ми ңа сы е ныр урын би рер,
ышык урын га – Үз ча ты ры на кер теп яше рер,

* 25:6-7 ...кулларымныюармын...– Гый ба дәт ха нә гә ке рер ал дын нан йо ла куш кан ча кул юу 
ту рын да сүз ба ра. 



797

Зә бур 26 , 27

кыя ба шы на мен ге реп ку яр.
6 Шул чак ны ми нем ба шым

әй лә нә дә ге дош ман на рым өс тен нән кал кып то рыр;
шат лык тан һай-һайлап мин
Раб бы ча ты ры кар шын да кор бан нар ки те рер мен,
Аңа ба гыш лап җыр лар көй ләр мен, мәд хи я ләр яу ды рыр мын.

7 И Раб бым, ял ва ру сүз лә рем не ишет,
кыз га нып, җа вап бир ми ңа!

8 Кү ңе лем дә Си нең аваз:
«Йө зем не эз лә!» – ди дең.
Ин де мин ме нә нур лы йө зең не эз лим!

9 Яшер мә мин нән йө зең не,
ачу сак лап ку ма ко лың ны!
Син бит ми ңа һәр чак яр дәм че бул дың;
ки ре как ма, таш ла ма ми не, и кот ка ру чы Ал лам!

10 Ата-анам таш лап кит сә дә, Раб бы ми не ка бул итә чәк.
11 Дош ман на рым күп бул ган га кү рә,

юлың ны өй рәт ми ңа, и Раб бым,
туры-тигез сук мак та ми ңа җи тәк че бул!

12 Ду чар ит мә ми не дош ман на рым ир ке нә,
чөн ки ял ган ша һит лар өе ре – кар шым да,
авыз ла рын нан дәһ шәт ләр ява өс те мә.

13 Әм ма өмет-ышанычым нык тыр:
Раб бы иге ле ген кү рә чәк мен әле те рек дөнь я да!

14 Өме тең не Раб бы га баг ла, кыю бул, йө рә гең не ны гыт!
Өме тең не Раб бы га баг ла!

27 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, Си ңа ял ва рып дә шәм!
Җа вап бир ми кал ма, Кыяташым ми нем!
Юк са ка бер яка сын да гы ке ше сы ман бу лыр мын.

2 Яр дәм со рап Си ңа дәш кән дә,
мө кат дәс йор ты ңа ка рап кул ла рым ны суз ган да,
ми нем ял ва ру лы до га ла ры ма ко лак сал!

3 Якын күр ше се бе лән дус та нә гәп ко рып та,
кү ңел лә рен дә мә кер сак ла ган явыз лар –
бо зык лык кы лу чы лар вә яман нар бе лән бер гә ха рап ит тер мә ми не!

4 Эш лә гән эш лә ре, явыз лык ла ры,
кул ла ры кыл ган га мәл лә ре өчен җә за га тарт алар ны –
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ти еш ле сен бир че үз лә ре нә!
5 Раб бы га мәл лә рен, Аның ку лы кыл ган эш не сан га сук ма ган га,

Раб бы туз ды ра чак алар ны, баш кү тәр мәс хәл гә ку я чак.

6 Мактау-шөкерләр яу сын Раб бы га!
Аһ-зарымны ишет те Ул.

7 Раб бы – ми нем көч-куәтем вә кал ка ным!
Бар йө рәк тән Аңа өмет итәм.
Ул ми ңа яр дәм гә кил де,
шу ңа кү ңе лем сө неч тән тул ды;
рәх мә тем не бел де реп, Аңа җыр җыр лыйм.

8 Раб бы – Үз хал кы ның код рә те,
Раб бы Үзе май сөр т кән пат ша өчен сы е ну каль га сы!

9 Би лә мәң бул ган Үз хал кың ны кот кар, мө ба рәк кыл,
кө тү че бул аңа, мәң ге җи тәк ләп бар!

28 Да выт ның мәд хи я се.

1 И ила һи зат лар*, Раб бы ның шөһ рә тен вә көч-кодрәтен та ны гыз!
2 Раб бы исе ме нең да нын та ны гыз,

га җә еп из ге лек ия се Раб бы га сәҗ дә кы лы гыз!

3 Раб бы ның ава зы,
шөһ рәт ле Ал ла һы гө рел те се, су лар өс тен дә дер;
Раб бы зур су лар өс тен нән ги зә.

4 Раб бы ның ава зы гай рәт ле,
Раб бы ның ава зы мә һа бәт ле!

5 Раб бы ның ава зы эр бет агач ла рын сын ды ра,
Ли ван эр бет лә рен йол кып ау да ра.

6 Ли ван тау ла рын Ул – үгез бо зау,
Си ри он тау ла рын кыр гый яшь үгез сы ман си кер тә.

7 Раб бы ның ава зы ут-ялкын оч кын на ры чәч рә тә,
8 Раб бы ның ава зы чүл өс тен тет рә тә,

Раб бы ның ава зы Ка дыш чү лен дер сел ке тә.
9 Раб бы ның ава зы та за имән нәр не сы гыл ды ра*,

ур ман нар ның яшел ки ем нә рен чи шен де рә.
Раб бы ның йор тын да һәм мә се:
«Раб бы дан лык лы!» – дип әй тер.

* 28:1 ...илаһизатлар...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы угыл ла ры. 
* 28:9 Яһүд те лен дә әле ге юл «Раб бы ның ава зы ана бо лан нар ны ва кы тын нан ал да бо зау лар га 
мәҗ бүр итә» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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10 Раб бы дәрья су лар өс тен дә ге тә хе тен дә уты ра,
Үз тә хе тен дә Ул мәң ге лек пат ша бу лып уты ра.

11 Раб бы Үз хал кы на көч-куәт би реп то рыр,
аның исән-имин яшә вен мө ба рәк кы лыр!

29 1 Да выт ның мәд хи я се. Ал ла һы йор тын из ге ләш те рү мә ра си мен дә* җыр-
лан ган җыр.

2 Мин Си не олуг лый мын, и Раб бым!
Чөн ки Син ми не бә ла дән тар тып чы гар дың,
дош ман на ры ма ми нем өс тән тан та на итәр гә бир мә дең.

3 И Раб бы Ал лам, Си ңа ял ва рып дәш кәч,
Син ми ңа шифа-дәва бир дең.

4 И Раб бым, Син җа ным ны үле ләр дөнь я сын нан кот кар дың,
ка бер яка сын нан тар тып алып исән кал дыр дың.

5 И Раб бы ның туг ры зат ла ры, Раб бы га мәд хи я ләр җыр ла гыз,
мө кат дәс исе ме нә шөк ра на кы лы гыз!

6 Чөн ки Аның ачу-дәһшәте – ба ры бер миз гел,
ил ти фа ты исә – то таш бер го мер.
Ки чен күз яше без ак са, ир тән ал маш ка сө е неч ки лә.

7 Имин ва кыт та үз-үземә:
«Го мер ба кый как ша мам!» – дип әй т кән идем.

8 Ил ти фа тың бе лән Син ми не
мәгъ рур тау дай как ша мас ит тең, Раб бым!
Әм ма йө зең не мин нән яшер гәч, ха фа га төш тем.

9 Шул чак мин Си не ча кы рып дәш тем, Раб бым,
рәхим-шәфкать күр сә тү ең не со ра дым:

10 «Әгәр мин гүр гә кер сәм, – ди дем, –
тү гел гән ка ным нан Си ңа ни фай да?!
Гүр туф ра гым Си ңа рәх мәт ләр укыр мы,
Си нең туг ры лы гың ха кын да сөй ләр ме?!

11 Ишет ми не, Раб бым, рәхим-шәфкатеңнән аер ма,
яр дәм чем бул ми ңа, Раб бым!» – ди дем,

12 һәм аһ-зарымны Син шат лык лы би ю ләр гә алыш тыр дың,
скай гы ки е мем не сал ды рып, бә хет ки е ме нә төр дең.

13 Ин де хә зер, и Раб бы Ал лам,
кү ңел тү рем нән Си ңа мәд хи я ләр җыр лар мын
һәм ты нып тор мам!
Гомер-гомергә Си ңа рәх мәт ләр яу ды рыр мын!

* 29:1 Мәрасим– рәс ми ләш кән га дәт ләр, йо ла лар. 
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30 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Раб бым, Си ңа сы гы на мын,
рис вай бу лу ы ма юл куй ма һич кай чан!
Хак лы гың бе лән йо лып ал ми не,

3 ко ла гың ны ку еп тың ла, тиз рәк азат ит!
Сы е ныр уры ным – Кыяташым бул ми нем,
ке реп ко ты ла чак Йортым-ныгытмам бул!

4 Син – ми нем Кы ям, Ны гыт мам!
Исе мең ха кы на ту ры юлың ны күр сәт,
Үз юлың нан җи тәк ләп йөрт ми не.

5 Яше рен ау-тозаклардан азат ит,
Син бит ми нем Кы ям!

6 Рух-сулышымны Си нең кул га тап шы рам;
кот кар ми не, и Раб бым, и туг ры Ал лам!

7 Ярак сыз пот лар га та бы ну чы лар га нәф рәт кай ный мин дә,
бар өме тем Раб бы да гы на!

8 Мәр хә мә те ңә сө е нер мен, шат лык лар кы лыр мын,
чөн ки җа ным ның өз гә лә нү ен кү реп хә ле мә кер дең Син;

9 дош ман на рым ку лы на ми не тап шыр ма дың,
аяк бас кан җир лә рем не ир кен ит тең.

10 И Раб бым, кыз ган ми не!
Авыр хәл гә та ры дым,
кайгы-хәсрәт бе тер де күз лә рем не,
ка ры ным вә җа ным ко ры шып кип те.

11 Чөн ки бар хә я тем, го мер ел ла рым
хәс рәт вә аһ-зар эчен дә уза ми нем,
гө наһ лар дан көч-хәлләрем как шап,
буын-сөякләрем уалып сы за ми нем.

12 Дош ман на рым да, күр ше лә рем дә ким-хур кү рә ми не,
якын та ны шы ма да мин бер ка рач кы ке бек,
урам да оч рат са, мин нән өр кеп ка ча.

13 Үлеп хә тер дән җу ел ган ке ше сы ман мин,
оны тыл дым, ва тык бер са выт ка ох шап кал дым.

14 Күп ләр нең гай бәт са тып йө рү лә рен кү рә мен,
һәр та раф тан дәһ шәт яный дыр;
ми ңа кар шы хәйлә-мәкер ко ра лар,
җа ным ны ал мак өчен сүз ку е ша лар.

15 Әм ма ми нем өмет-ышанычым Син дә, Раб бым!
Тәк рар лый мын: «Син – ми нем Ал лам!» – ди мен.
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16 Яз мы шым Си нең кул да,
эзәр лек ләү че дош ман нар дан ара ла ми не!

17 Нур лы йө зең не ко лы ңа та ба бор,
мәр хә мә тең бе лән ми не кот ка ра күр!

18 И Раб бым, Си ңа сы е ну ым өчен оят ка кал ма сам иде мин.
Яман бән дә ләр гә бул сын бар хур лы гы,
үле ләр дө нья сы на кү чеп, та выш ла ры шун да ки сел сен!

19 Тәкъ ва лар ту рын да тә кәб бер лек бе лән
мәс хә рә ле сүз ләр сөй ли торган
ял ган авыз лар ның тел лә ре ко ры сын!

20 Ни ка дәр мул дыр Си нең иге ле гең, и Раб бы!
Син аны Үзең нән ку рык кан,
Си не хөр мәт ит кән адәм угыл ла ры өчен сак лый сың,
Си ңа сы гын ган нар га аны бө тен ил кү зен дә күр сә тер гә
әзер то ра сың.

21 Тәкъ ва лар ны Син, ке ше мә ке рен нән ара лап,
Үз хо зу рың да яше реп то та сың,
яман тел ләр дән Үз ышы гың да сак лый сың.

22 Раб бы га мактау-шөкерләр яу сын!
Ка ма лыш та ча гым да бер шә һәр дә
Ул ми ңа Үзе нең мог җи за лы мәр хә мә тен күр сәт те.

23 Ча ра сыз хәл дә мин кү ңе лем нән әйт тем:
«Хо зу рың нан чит кә ти бә рел гән мен икән!» – ди дем.
Әм ма яр дәм гә ча кы рып үтен гән дә,
Син ми нем ял ва ру ава зым ны ишет тең.

24 Раб бы ны сө е гез, әй Аңа баг лы бән дә ләр!
Үзе нә туг ры бул ган нар га – хи ма я че Ул,
ә тә кәб бер ләр өчен – ар ты гы бе лән җә за би рү че!

25 Әй сез ләр, Раб бы га өмет лә нү че ләр,
кыю бу лы гыз, йө рә ге гез нык бул сын!

31 Да выт ның мәд хи я се. Нә сый хәт.

1 Бә хет ле дер ке ше, әгәр җи на я ть лә ре ки че рел сә,
кыл ган гө наһ ла ры яр лы кау тап са!

2 Бә хет ле дер, га еп эш лә рен Раб бы га фу ит сә,
кү ңе ле эч кер сез, хәй лә сез бул са!

3 Гө на һым ны икъ рар ит мә гән ча гым да,
көн нәр буе аһ-ваһ ки леп йөр дем,
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ко ры сө як бу лып кал ды зә гыйфь тә нем.
4 Көн де зен дә, тө нен дә тот тың Син

өс те мә сал ган авыр ку лың ны;
җәй ге чел лә дә бар нәр сә ко ры ган ке бек,
дәрман-көчем тә мам тө кә неп кал ды.

5 Шун нан мин гө на һым ны Си ңа ачып бир дем,
га еп эшем не яшер мә дем,
«Кыл ган җи на ять лә рем не
Раб бы ал дын да икъ рар итәм!» – ди дем,
һәм Син ми нем гө на һым ны ки чер дең.

6 Шу лай, һәр туг ры ко лың,
мөм кин ле ге бар чак та, Си ңа до га кыл сын;
шул чак та шы ган дәрья су ла ры да ко лы ңа ба рып 

җит мә я чәк.
7 Син – ми нем сы е ну уры ным,

ми не кай гы лар дан ара лый сың,
шат лык лы ко ты лу аваз ла ры на кү мә сең.

8 Раб бы әй тә: «Сез гә* акыл өй рә тер мен,
ба рыр юлың ны күр сә тер мен,
киңәш-мәслихәтемне би рер мен,
һәр чак күз уңым да то тар мын.

9 Ат яки ка чыр ке бек аң сыз бул ма гыз,
алар ны тың ла тыр өчен йө гән һәм авыз лык ки рәк,
юк са алар си ңа буй сын мас лар».

10 Яман ның кайгы-хәсрәте күп бу лыр,
Раб бы га өмет ит кән не исә Аның мәр хә мә те чол гап то рыр.

11 Тәкъ ва лар өчен Раб бы ку а ныч вә шат лык чы га на гы бул сын!
Кү ңе ле саф адәм нәр сө е неч ләр эчен дә тан та на ит сен!

32 1 Әй тәкъ ва җан нар, Раб бы га сө е неч ле җыр лар җыр ла гыз!
Аны дан лау – кү ңе ле саф бул ган нар ның эше дер.

2 Гөс лә дә уй нап Раб бы га рәх мәт ләр әй те гез,
Аның хөр мә те нә ун кыл лы ли ра ны чир теп уй на гыз!

3 Ос та уй на гыз,
шат лык аваз ла ры яң гы ра тып, Аңа яңа җыр җыр ла гыз!

4 Чөн ки Раб бы ның сү зе – ха кый кать тер,
эш лә гән эш лә ре ыша ныч лы дыр.

5 Ул хак лык вә га дел лек сөя;

* 31:8 Сезгә...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: си ңа. 
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Раб бы ның мәр хә мә те бө тен дөнь я ны иң ли.
6 Күк ләр Раб бы ның әме ре бе лән бар бул ды,

күк җи сем нә ре Аның авы зын нан чык кан
рухы-сулышы бе лән яра тыл ды.

7 Диң гез су ла рын Ул бер урын га туп ла ды,
дәрь я лар ны ти рән уп кын нар га ур наш тыр ды.

8 Раб бы дан бө тен җир йө зе ку рык сын,
ал дын да бар әһ ле җи һан кал ты рап тор сын!

9 Чөн ки Ул әйт те ме – әй т кә не бар бул ды;
Ул әмер ит те ме – әме ре чын га аш ты.

10 Раб бы ха лык лар ның мәс ли хәт ле эш лә рен тар ка тыр,
ка вем нәр не мо ра ды на иреш мәс итәр.

11 Раб бы ның ка ра ры мәң ге үз гәр мәс,
кү ңе лен дә ге ни ят лә ре – буыннан-буыннаргача.

12 Раб бы ны Ал ла һы итеп та ны ган ха лык –
Ул Үзе өчен сай ла ган ха лык бә хет ле дер!

13 Раб бы, күк ләр дән ка ра шын юнәл теп,
адәм ба ла ла ры ның бар ча сын кү рә.

14 Утыр ган тә хе те тү рен нән
җир йө зен дә ге бар ча җан ия лә рен кү зә тә.

15 Ул – һәр ке ше нең йө рә ген бар итү че,
аның бар га мәл лә рен белеп-аңлап то ру чы.

16 Гас кә ре күп ле ге ге нә пат ша ны кот кар мас,
көч-куәте зур лы гы гы на алып-егеткә яр дәм ит мәс.

17 Ко ты лу өчен ат – ыша ныч сыз нәр сә дер:
үзе нең егә ре бе лән кот ка ра ал мас ул.

18 Хак тыр, Раб бы ның кү зе Үзен хөр мәт ит кән нәр гә,
Үзен нән ку рык кан нар га,
мәр хә мә те нә өмет баг ла ган нар га юнәл гән –

19 Раб бы алар ның җа нын үлем нән кот ка ра,
ач лык кил гән дә, алар га ри зы гын би рә.

20 Без нең җа ны быз Раб бы га мох таҗ дыр,
Ул без нең яр дәм че без һәм кал ка ны быз!

21 Аңар дан дыр без нең кү ңел ләр гә шатлык-сөенеч иңә,
без нең бар өме те без Аның мө кат дәс исе ме нә баг лы.

22 И Раб бы, бө тен өме те без Син дә –
мәр хә мә тең нән аер ма без не!
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33 1 Әбу мә лик ал дын да җү ләр гә са лы нып, аның хо зу рын нан ку ы лып ки теп 
бар ган чак та, Да выт әй т кән җыр сүз лә ре*.

2 Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды рыр мын һәр ва кыт,
мак тау сүз лә ре бу лыр һәр да им те лем дә.

3 Бар кү ңе лем нән Раб бы бе лән мак та ныр мын,
ми не ише теп шат лык ки че рер маз лум нар.

4 Раб бы ны ми нем бе лән бер гә олуг ла гыз,
Аның исе мен дәр рәү юга ры чөйик!

5 Раб бы га ял ва рып дәш кән дә,
Ул ми не җа вап сыз кал дыр ма ды,
бар курку-дәһшәтләрдән азат ит те.

6 Раб бы га күз тө бә гән нәр нең як ты бу лыр кү ңел лә ре,
оя лып кы зар мас һич кай чан алар ның йөз лә ре.

7 Ош бу фә кый ре гез дә шеп ча кыр ды,
һәм Раб бы, ише теп, бө тен бә ла лә рен нән аны кот ка рып кал ды.

8 Раб бы дан ку рык кан һәм Аны хөр мәт ит кән нәр не
Раб бы ның фә реш тә се һәр як тан ка мап, сак лап то рыр.

9 Сы нап ка ра гыз да кү ре гез: ни ка дәр иге лек ле Раб бы!
Аңа сы гын ган ке ше бә хет ле дер!

10 Әй сез, Раб бы Үзе өчен сай ла ган бән дә ләр,
Раб бы дан кур кы гыз һәм Аны хөр мәт ите гез! –
Аңар дан ку рык кан нар мох таҗ лык күр мәс.

11 Яшь арыс лан нар ри зык сыз, ач бу лыр,
ә Раб бы ны эз ләү че ләр һич нәр сә гә мох таҗ лык ки чер мәс.

12 Ки ле гез, әй ба ла лар, ми не тың ла гыз:
Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү са ба гын
өй рә тәм мин сез ләр гә.

13 Әгәр ке ше, тор мы шын нан ләз зәт та бып,
го ме ре нең озын бу лу ын те ли икән,

14 тый сын те лен яман сүз дән,
сак ла сын авы зын ял ган нан.

15 Яман лык тан чит кә тай пыл, ях шы лык кыл,
имин лек өчен ты рыш, имин лек кә ом тыл!

16 Раб бы ның кү зе тө бәл гән дер тәкъ ва бән дә се нә,
фөрь я дын аның ко лак са лып тың лый Ул.

17 Яман нар дан исә Раб бы йөз чө е рә,
алар ның ха ти рә сен үк җир йө зен нән сө рә.

18 Тәкъ ва бән дә лә ре нең аһ-зарын Ул ише теп бе лә,

* 33:1 Карагыз: «I Патшалар», 21:10-15.
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бар ча бәла-казалардан алар ны азат кы ла.
19 Кү ңе ле сы нык лар га Раб бы якын дыр,

ру хы төш кән нәр не Ул кот ка ра.
20 Тәкъ ва адәм нең кайгы-хәсрәте күп бу ла,

әм ма Раб бы аны шу ңар дан ара лый,
21 бө тен сө як лә рен аның имин кы ла,

һәр кай сын сын мас тай итә.
22 Яман ке ше нең явыз лы гы үз ба шы на тө шәр,

тәкъ ва лар ны кү рәл мау чы бән дә җә за га тар ты лыр.
23 Үз кол ла ры ның го ме рен сак лар Раб бы,

Үзе нә сы ен ган нар ның һич бер сен ха рап ит мәс.

34 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, ми ңа дәгъ ва кы лу чы лар бе лән Үзең дәгъ ва лаш!
Ми ңа кар шы кө рә шү че ләр бе лән Үзең кө рәш!

2 Кө бә вә кал ка ның ны ал да ми ңа яр дәм гә ашык!
3 Кы лы чың ны чы гар, сөң ге вә ай бал таң ны әзер тот,

«Мин – си нең Кот ка ру чың!» ди ген!

4 Җа ны ма ка ны гу чы лар рис вай бу лып оят ка кал сын нар,
ми ңа кар шы мә кер ко ру чы лар хур ла нып ки ре чи ген сен нәр!

5 Җил очыр ган ки бәк сы ман туз гы сын нар,
ә Раб бы ның фә реш тә се арт ла рын нан ку сын!

6 Ка раң гы вә тай гак бул сын йө рер сук мак ла ры,
ә Раб бы ның фә реш тә се эзәр лек лә сен үз лә рен!

7 Чөн ки алар һич бер сә бәп сез яше рен ау кор ды лар,
җа ным ны кы яр өчен, ми ңа чо кыр ка зы ды лар.

8 Көт мә гән дә афәт кил сен баш ла ры на,
яше рен ау ла ры на үз лә ре эләк сен,
чо кыр га тө шеп, һә ла кәт не шун да тап сын!

9 Шул чак җа ным Раб бы дан ра зый бу лып ку а ныр,
ко ты лу бир гә не өчен, бә хет кә тө ре нер.

10 Ми нем һәр бер сө я гем:
«И Раб бым, Си ңа тиң та гын кем бар?!
Би ча ра маз лум ны Син көч ле нең ку лын нан,
фәкыйрь-юксылны та лау чы дан кот ка ра сың!» – дип әй тер.

11 Рә хим сез ләр ми ңа кар шы ял ган ша һит лык итә ләр,
бел мә гән нә рем ту рын да со рау лар би реп йө дә тә ләр,

12 ях шы лы гы ма кар шы явыз лык эш ли ләр –
җа ным мес кен бер ятим бу лып кал ды.

13 Ә мин бит хас та чак ла рын да, ту пас ту кы ма га тө ре неп,
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алар га исән лек те ләп ура за лар тот тым
(ал да сам, до га ла рым ка бул бул ма сын!),

14 кар дәш йә дус өчен кай гыр ган дай бор чы лып йөр дем,
ана сын югал т кан угыл ке бек, ба шым тү бән са лып хәс рәт ки чер дем.

15 Әм ма мин егыл гач, алар җый нау ла шып көл де ләр,
бер гә туп ла нып ми ңа кар шы һө җүм ит те ләр.

16 Ден сез ләр ке бек мин нән мыс кыл лап көл де ләр,
ачу бе лән теш лә рен шы кыр дат ты лар.

17 И Раб бым, кай чан га ча чит тән кү зә тү че ге нә бу лыр сың икән?
Сак ла ми не шу лар ка ны гу ын нан,
хә я тем не шул арыс лан нар дан йо лып ал!

18 Шул чак бө ек җы ен да Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
күп сан лы хал кың ара сын да дан җыр лар мын!

19 Тик то мал дан ми не дош ман кү рү че ләр тан та на ясап сө ен мә сен нәр,
бер-беренә күз кы сы шып йөр мә сен нәр!

20 Алар имин лек не як лап сүз әйт мәс ләр,
ки ре сен чә, җир дә тыныч-имин яшә гән нәр гә кар шы
хәйлә-мәкер ко рып көн кү рер ләр.

21 Ми нем ал да авыз ла рын шәр ран ачып:
«Һа, үз кү зе без бе лән күр дек нәр сә кыл га ның ны!» – ди яр ләр.

22 Син ба ры сын да күр дең, Раб бым, – дәш ми кал ма!
И Раб бым, мин нән ерак лаш ма!

23 Куз гал, уян, хак дәгъ вам ны як лап яр дәм гә кил,
и Ал лам ми нем, Хуҗа-Хакимем!

24 Хак лы гың бе лән ак ла ми не, и Раб бы Ал лам!
Ми нем өс тән тан та на ит мә сә че алар!

25 «Әһә, без нең чә бул ды!» ди еп, эч тән ку а нып йөр мә сен нәр,
«Аның ба шы на җит тек!» ди мә сен нәр!

26 Оят ка кал сын нар,
рис вай бул сын нар авыр хә лем не кү реп сө е нү че ләр,
үз лә рен мин нән өс тен ку ю чы лар хур лык ка төш сен нәр!

27 Ми нем ак ла ну ны те ләү че ләр исә шат лык вә ку а ныч та ты сын нар,
һәр чак: «Ко лы на имин лек те лә гән Раб бы бө ек тер!» – ди сен нәр.

28 Ә мин Си нең хак лы гың ны те лем нән тө шер мәм,
Си ңа мак тау сүз лә рем не көн дә яу ды рыр мын.

35 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Раб бы ко лы Да выт ның мәд хи я се.

2 Яман ның гө на һы йө рәк тү рен дә ятар,
Ал ла һы дан кур ку хи се аңар да та был мас.

3 Ул үз-үзен ал дый,
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хәт та кыл ган гө наһ ла рын да күр ми,
юк са алар га җи рә неп ка рар иде.

4 Аның авы зын да – бо зык лык, ял ган сүз ләр ге нә,
зи рәк лек тән һәм ях шы га мәл ләр дән баш тар та ул.

5 Ята гын да чак та да бо зык эш ләр ту рын да уй лый,
на чар юл дан йө реп, явыз лык кы лу дан чир кан мый.

6 И Раб бы, Си нең мәр хә мә тең күк ләр гә ка дәр,
туг ры лы гың бо лыт лар ны иң ли.

7 Хак лы гың мәгъ рур тау лар га тиң,
га дел ле гең төп сез уп кын нар га ба рып ире шә!
Ке ше не дә, хай ван ны да сак лау чы Син дер, и Раб бы!

8 И Раб бы, мәр хә мә тең Си нең бәя би реп бе тер ге сез!
Ка нат ла рың ышы гын да адәм ба ла ла ры үзе нә сы е ну та ба.

9 Йор тың нигъ мә тен нән алар ту е нып то ра,
хо зур лык чиш мәң нән су ны алар га Син эче рә сең.

10 Чөн ки яшәү чы га на гы Син дә дер;
Си нең ну рың нан без як ты лык ала быз.

11 Си не та ны ган нар га – мәр хә мә тең не,
саф кү ңел ле җан нар га хак лы гың ны күр сәт!

12 Тә кәб бер нең ая гы ми ңа орын ма сын,
яман ның ку лы ми не чит кә ти бәр мә сен!

13 Күр че, бо зык лык эш ләү че ләр егы лып ята –
җир гә ау ган нар, баш кал кыт мас алар!

36 Да выт ның мәд хи я се.

1 Яман нар ның уңы шы на кы зык ма,
явыз лар дан көн ләш мә.

2 Чөн ки алар, үлән ке бек, тиз ши ңә чәк,
яшел уҗым ке бек су лып бе тә чәк.

3 Өме тең не Раб бы га баг ла, ях шы лык эш лә,
үз җи рең дә Аңа туг ры лык сак лап яшә!

4 Шат лык чы га на гың Раб бы да бул сын –
Ул си ңа кү ңе лең те лә гән не на сыйп итәр.

5 Ба рыр юлың ны Раб бы га тап шыр!
Аңа сы ен, һәм Ул си нең хак ка ба рын да эш ләр.

6 Тәкъ ва лы гың ны нур ке бек бал кы тыр,
хак лы гың ны өй лә ко я шы дай як ты итәр.

7 Раб бы га та ян, өме тең дә са быр бул,
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йө рер юл ла рын да уңыш ка зан ган нар га,
хәй лә ко рып эш йөрт кән нәр гә кы зык ма!

8 Ачу сак ла ма, кау дар ла нып яр сы ма,
кыз ма, көн ләш мә, юк са явыз лык ба зы на тө шәр сең.

9 Чөн ки явыз лык эш ләү че ләр юк ите лер,
Раб бы га сы е ну чы лар исә ми рас ка җир алыр.

10 Озак ла мый яман нар тә мам юк бу лыр –
эзләп-эзләп тә та ба ал мас сың.

11 Ә маз лум адәм нәр ми рас ка җир алыр,
тыныч-имин, бә рә кәт ле тор мыш ның тә мен та тып яшәр.

12 Яман ке ше тәкъ ва ке ше гә хәй лә ко рыр,
аңа теш лә рен шы кыр да тыр.

13 Әм ма Раб бы аның кы ла ны шын нан кө ләр ге нә,
чөн ки аның соң гы кө не тиз дән ки лә сен Ул бе лә дер.

14 Маз лум ны, фәкыйрь-юксылны аяк тан егар өчен,
ту ры юл дан ат лау чы ны ха рап итәр өчен,
яман бән дә кы лыч чы га рыр, җә я сен ки е рер.

15 Әм ма аның кы лы чы үз йө рә ге нә ка да лыр,
җә я се сы нып та ра лып бе тәр.

16 Тәкъ ва ке ше нең аз ми къ дар ма лы да
яман ның зур бай лы гын нан хә ер ле рәк тер.

17 Чөн ки яман нар ның көч-гайрәте сы нар,
ә тә къ ва лар га көч не Раб бы өс тәп то рыр.

18 Саф кү ңел ләр нең го мер көн нә ре Раб бы ка ра ма гын да дыр,
ми рас җир лә ре мәң ге гә алар ку лын да ка лыр.

19 Авыр за ман нар да да алар җә фа чик мәс,
ач лык кил гән дә, та мак ла ры тук бу лыр.

20 Ә яман нар ның яз мы шы – һә ла кәт тер,
Раб бы ның дош ман на ры ялан чә чә ге дәй ши ңеп тө шәр,
тө тен ке бек та ра лып юк ка чы гар.

21 Яман ке ше әҗәт кә алыр, әм ма ки ре кай тар мас,
тәкъ ва ке ше исә со рау чы га кыз ган мый ча би рер.

22 Хак тыр, Раб бы фа ти ха сын ал ган адәм ми рас ка җир 
ка бул кы лыр,

ә Раб бы лә гъ нә тен ал ган нар кы ры лып бе тәр.



809

Зә бур 36

23 Адәм ба ла сы ның йөр гән юлын Раб бы хуп күр сә,
Ул аның адым на рын нык итәр.

24 Абын са, аңа егы лыр га ирек бир мәс,
Раб бы Үзе аны ку лын нан то тып то рыр.

25 Мин дә яшь идем, ин де ме нә кар та ел ды;
тик тәкъ ва ке ше нең таш лан дык хәл дә ка лу ын,
ба ла ла ры ның хә ер со ра шып йө рү ен күр мә дем.

26 Тәкъ ва ке ше әҗәт кә һәр чак кыз ган мый би рер,
аның ба ла ла ры хәер-фатихалы бу лыр.

27 Явыз лык эш ләү дән сак лан, ях шы лык кыл,
шул чак го мер ба кый имин яшәр сең.

28 Чөн ки Раб бы га дел лек сөя,
туг ры бән дә лә рен таш ла мый.

Ул алар ны мәң ге имин яшә тер,
ә яман нар ның нә се лен ко ры тыр.

29 Тәкъ ва лар би лә мә гә җир алыр лар
һәм шун да го мер ба кый яшәр ләр.

30 Тәкъ ва ке ше нең авы зы хик мәт чә чәр,
те ле аның га дел сүз сөй ләр.

31 Ал ла һы  ка ну ны аның йө рә ген дә дер,
аяк ла ры аның ял гы шып тай мас.

32 Яман ке ше тәкъ ва ны да и ми кү зә теп то рыр,
үте рер өчен, аны эзләп-сагалап йө рер.

33 Әм ма Үз бән дә сен Раб бы яман кул га бир мә я чәк,
мәх кә мә дә аны га еп ләү гә юл куй ма я чак.

34 Раб бы га сы ен, Аның хак юлын тот!
Ул си не юга ры кү тә рер – ми рас ка җир би рер;
яман нар ның һә ла кә тен син үз күз лә рең бе лән кү рер сең.

35 Үз җи рен дә та мыр ла рын ти рән гә җи бә реп,
бо так ла рын җә еп үс кән агач тай код рәт ле,
рә хим сез вә яман бер зат ны бе лә идем мин.

36 Озак та үт мәс тән ул юк ка чык ты,
эз ләп ка ра сам да, та ба ал ма дым.

37 Кер сез кү ңел ле адәм не күз уңын да тот,
саф кү ңел ле ке ше гә игъ ти ба рың ны юнәлт,
чөн ки имин лек сө яр нең ки лә чә ге өмет ле дер.
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38 Әм ма гө наһ кы лу чы лар ба ры сы һә лак ите лер,
яман нар ның ки лә чә ге бул мас.

39 Тәкъ ва лар ны кот ка ру чы – Раб бы Үзе дер,
авыр чор да Ул алар га хисар-кальга бу лыр;

40 яр дәм гә ки лер, кот ка рыр,
яман нар ку лын нан йо лып алыр, азат итәр,
чөн ки алар – Раб бы га сы е ну чы лар дыр.

37 1 Да выт ның мәд хи я се. Раб бы Ал ла ми нем хак та оныт ма сын өчен әй тел гән.

2 И Раб бым, ачу ың чы гып җә за ла ма ми не,
яр сы ган ча гың да га зап ла ма!

3 Ук ла рың тә не мә ка дал ды,
авыр ку лың өс те мә ят ты.

4 Ачу-ярсуыңнан тә нем дә сау җи рем кал ма ды,
кыл ган гө наһ ла рым нан сө як лә рем нең сау лы гы тө кән де.

5 Чөн ки гө наһ ла рым ба шым нан аш кан,
авыр йөк бу лып җил кә мә ят кан.

6 Акыл сыз лык ла рым ар ка сын да тә нем дә яра лар ис лә неп эрен ли.
7 Бөк рә еп кал дым, са лын ды ба шым,

хәс рәт эчен дә уза дыр көн нә рем.
8 Ут бу лып яна эч лә рем,

тә нем дә сау җи рем кал ма ды.
9 Хә лем не җуй дым, тә мам изел дем,

йө рәк ачы сын нан иле рә мен.

10 И Хуҗа-Хаким, бө тен теләк-өметемне Син бе лә сең,
көр се нү лә рем Си ңа яше рен тү гел дер.

11 Йө рә гем дө пел дәп ти бә, егә рем тә мам тө кән де,
күз лә рем нән нур кач ты.

12 Шеш-кутырларымнан кур кып, дус ла рым кач ты,
күр ше ләр дә яны ма кил мәс тәй бул ды.

13 Җа ны ма ка нык кан нар то зак ко ра лар,
ни я те явыз лар ми ңа яный лар,
ми ңа кар шы көн-төн хәйлә-мәкер уй лап ята лар.

14 Ә мин, чук рак ке ше ке бек, бер ни ишет мим,
тел сез ке ше ке бек, авыз ачып сүз әй т мим.

15 Әнә шу лай бер ни ишет мә гән,
авыз ачып әй тер сү зе бул ма ган телсез-чукрак ке ше гә әй лән дем.

16 Алай да, Раб бым, бар өме тем не Си ңа баг лыйм!
И Хуҗа-Хакимем, и Ал лам, Син ми ңа җа вап би рер сең!
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17 До га кыл дым мин: «Ми нем өс тән кө леп сө ен мә сен нәр,
абын га ным ны кү реп тә кәб бер лән мә сен нәр!» – ди дем.

18 Көч кә ба сып то рам,
газап-кайгыларым һәр чак күз ал дым да.

19 Га еп лә рем не мин та ныйм, икъ рар итәм,
гө наһ ла рым өчен хәс рәт чи гәм.

20 Әм ма дош ман на рым исән, алар көч ле,
сә бәп сез гә ми ңа нәф рәт сак лау чы лар күбәйгәннән-күбәя.

21 Ях шы лы гы ма алар явыз лык бе лән җа вап би рә,
ях шы лык ка ом тыл га ным өчен, ми нем өс кә яла яга.

22 Ми не таш лый күр мә, и Раб бым!
И Ал лам, мин нән ерак лаш ма!

23 Ми ңа яр дәм гә ашык, и Хуҗа-Хаким, Кот ка ру чым ми нем!

38 1 Му зы ка җи тәк че се Еду тун өчен. Да выт ның мәд хи я се.

2 Үз-үземә сүз бир дем:
«Юлым да ады мым ны сак ат ла я чак мын,
те лем не гө наһ тан сак ла я чак мын,
кар шым да яман ке ше бар ча гын да,
авы зы ма йо зак элә чәк мен!» – ди дем.

3 Мин шу лай тел сез ка лып ләм-мим дәш мә дем,
әм ма фай да сы ти мә де – хәс рә тем арт ты гы на.

4 Эчем дә йө рә гем не ут ал ды,
уй ла ры ма ял кын кап ты.
Шул чак, те лем ачы лып, әйт тем:

5 «И Раб бым, хә бәр бир ми ңа,
әҗә лем кай чан, го мер көн нә рем күп ме кал ды,
дөнь я лык та хә я тем кай чан га ча су зы лыр?» – ди дем.

6 Ме нә, Син ми ңа бер ни чә ка рыш го мер үл чәп бир дең,
Си нең хо зу рың да ул бер миз гел ке бек.
Ая гын да нык ба сып тор са да,
адәм го ме ре – исеп кит кән җил ке бек тер.

7 Чын лык та, ке ше то нык бер шәү лә ге нә,
ул буш ка тырышыр-тырмашыр, мал җы яр,
җый ган ма лы кем гә ка ла сын бел мә сә дә.

8 Ин де, Раб бым, ми ңа нәр сә кө тәр гә?
Ми нем бар өме тем Син дә ге нә!

9 Бө тен гө наһ ла рым ны яр лы ка ми нем,
акыл сыз бән дә ләр рис ва е на ду чар ит мә!

10 Мин тел сез бул дым, авыз ачып сүз әйт мә дем,
һәм мо ңа сә бәп че Син идең.
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11 Йод ры гың ны мин нән чит кә юнәлт,
йод ры гың кө чен нән мин бе теп ба рам.

12 Гөнаһ-языклары өчен җә за би реп,
Син шу лай ке ше ләр гә са бак укы та сың,
ка дер ле әй бер лә рен көя уры ны на та пап бе те рә сең;
чын нан да, һәр адә ми зат ның го ме ре – исеп кит кән җил ке бек тер.

13 До гам ны ишет, Раб бым, аһ-зарыма ко лак сал,
күз яшь лә рем не җа вап сыз кал дыр ма!
Чөн ки Си нең хо зу рың да мин бер га риб мен*,
ата-бабаларым ке бек ва кыт лы бер мо са фир мын.

14 Чит кә ал мин нән ачу лы йө зең не:
дөнь я лык ны ку еп кит кән че, бә хет та ты сам иде бер та гын.

39 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 Бар өме тем Раб бы да иде,
һәм Ул, ко лак са лып, фөрь я дым ны ишет те.

3 Ми не үлем чо кы рын нан,
бат как лык эчен нән тар тып чы гар ды;
аяк ла рым ны ка ты таш өс те нә бас тыр ды,
алар га нык лык бир де.

4 Авы зы ма яңа бер җыр –
Ал ла быз ны дан лау чы сүз ләр сал ды.
Аның шу шы га мәл лә рен кү реп, күп ләр кур ку га ка лыр,
ыша ныч ла рын Раб бы га баг лар.

5 Раб бы га өмет лә неп тор ган нар бә хет ле дер!
Ан дый ке ше тә кәб бер гә, ял ган га ия рү че гә йөз бир мә я чәк.

6 И Раб бы Ал лам, күп тер Си нең мог җи за ла рың,
без нең хак ка кор ган ни ят лә рең!
Си ңа тиң дәш бе рәү дә юк!
Шу лар ны тел гә алып сөй ли баш ла саң,
би хи сап тыр алар Син дә.

7 Син мин нән кор бан, бү ләк ләр те лә мә дең,
гө наһ йо лу вә сту ла ем ян ды ру кор ба ны да та ләп ит мә дең;
Син ми нем ко лак ла рым ны ач тың.

8 Шул чак мин әйт тем: «Ме нә, мин кил дем,
скулъ яз ма төр гә ген дә ми нем хак та языл ган, – ди дем. –

9 И Ал лам, Си нең их ты я рың ны үтәр гә те лим,
Си нең Ка нун – йө рә гем тү рен дә».

* 38:13 Гариб– туган-үскән илен нән ае ры лып чит тә яшәү че. 
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10 Олуг җы ен да мин Си нең хак лы гың ту рын да сөй лә дем,
те лем не тый ма дым –
бу Си ңа мәгъ лүм дер, и Раб бым!

11 Хак лы гың ны яше реп тот ма дым,
тугры-садыйк, Кот ка ру чы бу лу ың ны бә ян ит тем;
мәр хә мә тең вә туг ры лы гың ха кын да гы хә бәр не
олуг җы ен нан йо мып кал ма дым.

12 И Раб бым, рәхим-шәфкатеңнән ми не мәх рүм ит мә,
мәр хә мә тең вә туг ры лы гың ми не һа ман сак лап тор сын!

13 Юк са би хи сап бәла-казалар чол гап ал ды ми не,
гө наһ эш лә рем нән күз лә рем не пәр дә сар ды,
ба шым да гы чәч бөр те ген нән дә кү бәй де алар,
йө рә гем нең хә ле бет те.

14 Ил ти фат күр сәт, и Раб бым, кот кар ми не!
Яр дә мең бе лән ашык, и Раб бым!

15 Җа ны ма кул су зу чы лар оят ка кал сын нар, хур бул сын нар,
ми ңа зарар-зыян ки те рер гә те ләү че ләр, мәс хә рә ите леп,
бер се кал мый арт ка чи ген сен нәр.

16 Ихи-хи-хи, дип мин нән кө лү че ләр,
рис вай ка лып, хур лык ачы сын та ты сын нар.

17 Ә Си ңа йөз то ту чы лар ба ры сы ку а ны шып кү ңел ач сын нар,
«Раб бы бө ек тер!»
дип тәк рар ла сын кот кар га ның өчен Си не сө ю че ләр.

18 Мин исә би ча ра бер фә кыйрь мен –
кай гырт саң иде ми не, и Хуҗа-Хаким!
Син – ми ңа Яр дәм итү че, ми не Кот ка ру чы!
Соң га ра күр мә, и Ал лам!

40 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 Юксыл-мескенне кай гыр ту чы бә хет ле дер!
Ка за лы кө нен дә Раб бы аны кот ка рып ка лыр,

3 сак лар, яшә тер аны;
ил-җирендә бә хет ле бу лыр ул;
Раб бы аны дош ма ны ир ке нә бир мәс,

4 хас та лы ча гын да аны карап-багар,
са вык ты рып, тү шә ген нән кү тә рер.

5 Мин әйт тем: «И Раб бым, кыз ган ми не, ши фа бир,
чөн ки Си нең ал да мин гө наһ кыл дым».

6 Дош ман на рым, ачы тел лә неп, ми нем хак та:
«Дө ме геп, кай чан исе ме оны ты лыр?» – ди ләр.
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7 Бе рәр се ми не кү рер гә дип кил сә, ял ган сөй ли,
кү ңе лен дә бо зык уй лар җыя,
ан нан, урам га чык кач, гай бәт та ра тып йө ри.

8 Ми ңа нәф рәт сак лау чы лар һәм мә се,
үз ара чыш-пыш ки леп, ми ңа кар шы мә кер ко ра лар.

9 «Аның ба шы на бер чир ябыш кан,
ята гын нан бү тән то ра ал мас!» – ди ләр.

10 Ик мә гем не бү леш кән ыша ныч лы дус тым да
ми ңа кар шы баш кү тәр де.

11 Әм ма Син, Раб бым, кыз га нып, ми не аяк ка бас тыр,
алар дан үч не мин үзем алыр мын.

12 Әгә рен ки дош ма ным өс тен чы гып тан та на ит мә сә,
шул чак, ди мәк, мин нән ра зый икә нең не бе лер мен.

13 Га еп сез бул га ны ма Син ми не сак лар сың,
һәр чак күз ал дың да то тар сың.

14 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на
әзәл дән мәң ге лек кә чә мактау-шөкерләр яу сын!
Амин, амин!

Икен че ки тап

41 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Ко рах угыл ла ры ның нә сый хә те.

2 Агым су лар ны эз ләп аш кын ган бо лан ке бек,
ми нем җа ным да, и Раб бым, Си ңа ом ты ла.

3 Ми нем җа ным Си ңа – те ре Ал ла һы га су сап аш кы на.
Ал ла һы хо зу ры на кай чан ки леп кү ре нер мен икән мин?*

4 «Кай да соң си нең Ал лаң?» – дип, һәр көн ми не йө дәт кән дә,
ир тән вә кич күз яшь лә рем бул ды ми ңа азык.

5 Исе мә төш сә, йө рә гем сык рый:
мак тау аваз ла ры яң гы ра тып, бәй рәм ит кән ха лык таш кы нын
әй дәп йөр гән чак ла рым бар иде,
алар бе лән бер гә шөк ран нар әй теп,
Ал ла һы ның йор ты на кер гән нә рем бар иде.

6 Ни гә дип өз гә лә нә сең, и кү ңе лем? Нәр сә дән шөб һә лә нә сең?
Өме тең не Ал ла һы га баг ла! –
Кот ка ру чым Ал ла ма рәх мәт ләр яу ды ра чак мын әле мин!

* 41:3 Би ре дә Ал ла һы йор тын да гый ба дәт кы лу ту рын да сүз ба ра. 
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7 Җа ным өз гә лә нә ми нем;
Үр дүн ел га сы ба шын да,
Хир мун тау тез мә се нең Мис гар өр кә чен дә
Си не тел гә алам, и Раб бым!

8 Шар ла вык ла рың гө рел те сен дә уп кын уп кын га аваз са ла;
Си нең ул су ла рың, дул кын на рың шау лап уз ды ми нем өс тән.

9 Көн дез лә рен Раб бы ми ңа Үзе нең мәр хә мә тен юл лар,
төн нә рем дә исә Аңа, хә я тем нең Ал ла сы на, җыр җыр лар мын –
до га ла рым ны иреш те рер мен.

10 Кы я ма, Ал ла ма, әй тер сү зем шул дыр:
«Ни өчен Син ми не оныт тың?
Ни өчен дош ман зо лы мын нан хәс рәт чи геп йө рим икән?»

11 Алар: «Кай да соң си нең Ал лаң?» – дип, ми не ким сет кән дә,
уалып та рал ган дай бу ла сө як лә рем.

12 Ни гә дип өз гә лә нә сең, и кү ңе лем? Нәр сә дән шөб һә лә нә сең?
Өме тең не Ал ла һы га баг ла! –
Кот ка ру чым Ал ла ма рәх мәт ләр яу ды ра чак мын әле мин!

42 1 И Ал лам, ха кым ны хак ла!
Ден сез ха лык бе лән дәгъ вам да ми не як ла,
мә кер ле, га дел сез бән дә ләр дән ара ла!

2 Син бит, Ал лам, ми нем хисар-кальгам.
Ни өчен мин нән йөз чө ер дең?
Ни өчен дош ман зо лы мын нан мин хәс рәт чи гәм?

3 Күн дер ми ңа як ты ну рың ны вә ха кый ка тең не –
юлым нан ми не әй дәп бар сын нар,
из ге та вы ңа, Си нең то ра гы ңа, җи тәк ләп ки тер сен нәр ми не.

4 Шун да мин мәз бә хең яны на ки лер мен,
шатлык-бәхет чы га на гы ма – Ал ла ма якын ла шыр мын,
һәм Си ңа, Ал ла һы, Ал лам ми нем,
гөс лә уй нап рәх мәт ләр укыр мын!

5 Ни гә дип өз гә лә нә сең, и кү ңе лем? Нәр сә дән шөб һә лә нә сең?
Өме тең не Ал ла һы га баг ла! –
Кот ка ру чым Ал ла ма рәх мәт ләр яу ды ра чак мын әле мин!

43 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Ко рах угыл ла рының нә сый хә те.

2 И Ал ла һы, ата-бабаларыбыз за ма нын да, шул ерак көн нәр дә,
Син кыл ган эш ләр ха кын да алар әй т кән не
үз ко ла гы быз бе лән ишет тек без.

3 Син ку лың кө че илә чит ха лык лар ны ку ып чы гар ган сың,
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алар уры ны на ата ла ры быз ны ур наш тыр ган сың,
ят ха лык лар ны пыран-заран ки те реп, ата ла ры быз га җир бир гән сең.

4 Җир яу лау да алар ның кы лы чы кат наш ма ган,
җи ңү не алар га үз көч лә ре тү гел,
бәл ки Си нең уң ку лың вә бе лә гең, йөз ну рың ки тер гән,
чөн ки Син алар ны үз кү реп ярат кан сың.

5 И Ал ла һы, пат шам ми нем!
Ягъ куб ба ла ла ры на Син җи ңү бү ләк итә сең!

6 Си нең бе лән бер гә дош ман на ры быз ны сө зеп таш лый быз,
исе мең яр дә мен дә һө җүм че ләр не аяк ас ты на са лып тап тый быз.

7 Ми нем өме тем ук-җәядә тү гел,
кы лыч та ми не азат ит мә я чәк,

8 дош ман нар дан без не кот ка ру чы – Син,
без гә нәф рәт сак лау чы лар ны Син рис вай итә сең.

9 Ал ла быз бе лән көн дә мак та на быз;
Си нең исе ме ңә мәң ге рәх мәт ләр яу ды рыр быз!

10 Әм ма хә зер ге көн дә Син без не таш ла дың,
без не рис вай га кал дыр дың,
ин де гас кә ре без бе лән бер гә яу га чык мый сың.

11 Без не дош ман кар шы сын да ки ре чи ген дер дең,
мал-мөлкәтебезне без гә нәф рәт лә нү че ләр дән та лат тың.

12 Без не куй са рык ла ры дай су ем га бир дең,
ят ка вем нәр ара сы на чә чеп та рат тың.

13 Хал кың ны юк бә я гә са тып җи бәр дең,
аны са ту дан та быш ал ма дың.

14 Күр ше ләр мәс хә рә се нә кал дыр дың без не,
әйләнә-тирәдәгеләр та ра фын нан мыс кыл вә хур лык ка ду чар ит тең.

15 Чит-ят ка вем нәр ара сын да без не
баш чайкый-чайкый кө леп сөй лә нә тор ган мә зәк ке ше ләр хә ле нә 

кал дыр дың.
16-17 Һәр көн не күз ал дым да мыскыл-хурлау ка бат ла на,

мәс хә рә ләү че, ка ра ягу чы сү зен нән,
дош ман ның, үч ле нең күз ка ра шын нан йө зе мә кы зыл тап лар 

бә реп чы га.
18 Бо лар ба ры сы да без нең өс кә ябы рыл ган афәт тер,

гәр чә без Си не оныт ма сак һәм ан ты ңа хы я нәт ит мә сәк тә.
19 Кү ңе ле без ки ре чи ген мә де Син нән,

та бан на ры быз Си нең юл дан тай пыл ма ды.
20 Син исә без не издең-таптадың,

чүл бү ре лә ре җи рен дә ка раң гы лык эче нә олак тыр дың.
21 Әгәр Ал ла быз ның исе мен оны тып,
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чит илаһ лар га кул суз ган бул сак,
22 Ал ла быз мо ны игъ ти бар сыз кал ды рыр иде ме?! –

Ул бит кү ңел сер лә рен бе леп то ру чы дыр!
23 Си нең юл дан йөр гән гә, көннең-көнендә җа ны быз ны кы я лар,

без не су гым са рык ла ры итеп са ный лар.

24 Уян, Раб бы! Ник Син йок лый сың?
Тор! Бө тен ләй гә таш ла ма без не!

25 Нур лы йө зең не ник без дән яше рә сең?
Ник оны та сың ая ныч хә ле без не,
җәбер-золымга ду чар бу лу ы быз ны?

26 Без тузан-пычрак ара сын да ята быз,
бә дә не без җир гә сы гыл ды.

27 Тор, Раб бы, яр дәм ит без гә!
Мәр хә мә тең не күр сәт – без не азат ит!

44 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ла лә гө ле» кө е нә. Ко рах угыл ла рының нә сый-
хә те. Мә хәб бәт җы ры.

2 Кү ңе лем тү рен нән гү зәл сүз ләр та шый,
пат ша га ба гыш лыйм шигъ ри юл лар ны,
ос та скә тип ка лә ме дәй бул сын те лем.

3 Адәм ба ла ла ры ның иң гү зә ле дер син;
ирен нә рең нән хик мәт ле сүз ләр агы ла,
чөн ки Ал ла һы си не мәң ге гә мө ба рәк кыл ган.

4 Әй код рәт ия се, шөһ рә тең не вә мә һа бәт ле гең не рас лап,
бил ба вы ңа та гып куй кы лы чың ны.

5 Аты ңа ат ла нып,
ха кый кать, күн дәм лек вә га дел лек ха кы на җи ңү яу лар га чык,
уң ку лың си нең га җә еп эш ләр баш кар сын!

6 Оч лы ук ла рың си нең, и пат ша,
дош ма ның йө рә ге нә үтеп ке рер,
бар ча ка вем нәр си нең аяк ас тың да бу лыр.

7 Ал ла һы бир гән тә хе тең мәң ге лек тер*,
схө кем дар лык та я гың – га дел лек та я гы ул!

8 Сө ек ле дер си ңа стәкъ ва лык,
нәф рәт ле дер си ңа яман лык.
Шу ңа кү рә Ал ла һы, си нең Ал лаң,
иш лә рең ара сын нан ба ры си не өс тен куй ды –

* 44:7 Аллаһыбиргәнтәхетеңмәңгелектер...– Яһүд те лен дә әле ге җөм лә «Тә хе тең Си нең, и 
Ал лам, мәң ге лек тер» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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сө е неч мае бе лән май ла ды.
9 Бар ки е мең нән хуш буй – смир ра, са бур*, кас сия* исе аң кып то ра,

фил сө я ге бе лән җи һаз лан ган са рай ла рың да яң гы ра ган кыл лар 
чы ңы

кү ңе лең не хуш лан ды ра.
10 Шә рәф ле ку нак ла рың ара сын да – пат ша кыз ла ры;

уң ягың да – си нең пат ша би кәң,
аның өс тен дә ге зин нәт ләр – Офир ал ты ны дыр.

11 Тың ла, әй кыз ба ла! Ко лак сал һәм уй ла!
Хал кың ны оныт, атаң өен оныт.

12 Пат ша си нең гү зәл ле гең дәр тен дә,
ул ин де си ңа – хуҗа-әфәнде,
ал дын да аның сәҗ дә кыл.

13 Әй Сур кы зы,
ха лык ара сын нан иң бай ла ры си ңа бү ләк ләр ки те рер,
ил ти фа тың ны ка за ныр га те ләр.

14 Гү зәл пат ша кә лә ше са рай эчен дә,
ул ал тын чи гү ле зат лы ки ем нә рен ки гән.

15 Шул би зәк ле ки ем нәр дән аны пат ша яны на алып ке рә ләр,
ар тын нан дус кыз ла ры да ияр гән.

16 Шат та выш лар эчен дә,
тан та на лы төс тә кер тә ләр алар ны пат ша са ра е на.

17 Ата-бабаларың уры ны на, и пат ша, си нең үз угыл ла рың ки лер,
ил баш ла ры итеп ку яр сың син алар ны бө тен җи рең өс тен нән.

18 Исе мең не буыннан-буынга яд ка алыр лык итәр мен,
ха лык лар си ңа мәң ге рәх мәт ләр яу ды рыр!

45 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Ко рах угыл ла ры ның җы ры. «Ала мот*» кө е нә.

2 Ал ла һы – без нең сы е ну уры ны һәм көч-кодрәтебез,
ка за лы ча гы быз да яр дәм итү че.

3-4 Шу ңа кү рә кур ку әсә ре юк без дә,
җир ай ка лып тет рә сә дә,
диң гез ләр бә гы ре нә тау лар убы лып төш сә дә.
Ур гы лып шау ла сын су ла ры, дул кы нын нан тау лар тет рән сен –
кур ку әсә ре юк без дә.

* 44:9 Сабур– алоэ. 
* 44:9 Кассия– күпь ел лык ку ак. 
* 45:1 Аламот– әле ге яһүд сү зе нең мәгъ нә се анык тү гел. 
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5 Бер ел га бар дыр,
аның су ла ры шатлык-сөенеч алып ки лә Ал ла һы шә һә ре нә,
Ал ла һы Тә га лә нең мө кат дәс то ра гы на.

6 Ал ла һы – ка ла ның үзәк ур та сын да:
как ша мас, нык то рыр бу шә һәр,
таң ату га Ал ла һы дан яр дә мен алыр.

7 Ха лык лар шау ла шыр, пат ша лык лар тет рә нер;
Ал ла һы Үз та вы шын яң гы ра тыр да,
җир йө зе эреп кит кән дәй бу лыр.

8 Күк ләр Ху җа сы Раб бы без нең ара да,
Ягъ куб Ал ла сы без нең ныгытма-кальгадыр!

9 Ки ле гез, Раб бы ның эш лә рен кү ре гез,
Ул вәй ран* ит кән җир өс те нә күз са лы гыз!

10 Бар та раф та су гыш лар ны тук та та Ул,
ук-җәя вә сөң ге ләр не сын ды рып ата,
су гыш ар ба ла рын ут ка яга.

11 «Ты ныч ла ны гыз! Мин – Ал ла һы, шу ны аң ла гыз!
Җир йө зен дә, ха лык лар ара сын да исе мем бө ек бу лыр!»

12 Күк ләр Ху җа сы Раб бы без нең ара да,
Ягъ куб Ал ла сы без нең ныгытма-кальгадыр!

46 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Ко рах угыл ла рының мәд хи я се.

2 Әй ха лык лар, кул ча бы гыз!
Шат аваз лар бе лән Ал ла һы ны дан ла гыз!

3 Чөн ки Раб бы, Ал ла һы Тә га лә без, дәһ шәт ле дер,
бө тен җир йө зе нең пат ша сы дыр!

4 Ул без гә ха лык лар ны буй сын дыр ды,
аяк ас ты быз га ка вем нәр не чүк тер де,

5 сө ек ле се Ягъ куб ның* мак та ны чы бул ган ми рас җи ре
бү ләк ит те без гә.

6 Сө е неч ле аваз лар, быр гы та выш ла ры ас тын да
Раб бы Ал ла би ек кә аш ты.

7 Җыр ла гыз! Ал ла һы га мәд хи я ләр җыр ла гыз!
Пат ша быз га мәд хи я ләр җыр ла гыз!

8 Ал ла һы – бө тен җир йө зе нең пат ша сы дыр,
гү зәл җыр лар җыр ла гыз Аңа!

9 Ал ла һы Үзе нең из ге тә хе тен дә уты ра,

* 45:9 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
* 46:5 Ягъкуб– би ре дә «Ис ра ил хал кы» мәгъ нә сен дә. 
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шун нан то рып ха лык лар га пат ша лык итә.
10 Чит ка вем ил баш ла ры

Иб ра һим Ал ла сы ның хал кы бе лән бер гә туп ла ныр,
чөн ки Ал ла һы ны кы дыр җир йө зе нең бар ча кал кан на ры*.
Ал ла һы бар нәр сә дән өс тен дер!

47 1 Ко рах угыл ла ры ның җыр-мәдхиясе.

2 Раб бы – олуг Зат!
Бө ек дан лау га ла ек Ул мө кат дәс та вын да, Ал ла быз шә һә рен дә.

3 Гү зәл Си он та вы, Са пон та вы ке бек, –
бө тен җир йө зе нең шат лы гы;
шун да дыр бө ек пат ша ның шә һә ре.

4 Шә һәр нең каль га ла рын да Ал ла һы Үзен бө ек як лау чы итеп 
та ныт ты.

5 Ме нә, җир йө зе нең пат ша ла ры, җы е лып,
шә һәр гә һө җүм итәр гә кил де ләр.

6 Әм ма аны күр гәч,
таң ка лып, каушап-аптырап, ка чу ягын эз ли баш ла ды лар;

7 тул гак тот кан ха тын ке бек, ти рән кур ку га кал ды лар.
8 Син алар ны, көн чы гыш тан ис кән көч ле җил ләр

Тар шиш көй мә лә рен пыран-заран ки тер гән дәй,
туз ды рып таш ла дың.

9 Ишет кән нә ре без не Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның –
Ал ла быз ның шә һә рен дә үз кү зе без бе лән күр дек;
бу шә һәр не Ул мәң ге гә кор ган.

10 И Ал ла һы, гый ба дәт йор тың эчен дә
без Си нең мәр хә мә тең не ис кә алып уй ла на быз.

11 Исе мең ке бек, и Ал ла һы, Си нең дан-шөһрәтең дә
җир өс те нең чик лә ре нә ка дәр та рал ган.
Хак лык бе лән ту лы Си нең Уң ку лың!

12 Си нең хөкем-карарларыңнан Си он та вы да,
сЯһү дә ка ла ла ры да шатлык-сөенечләр ки чер сен!

13 Си он ти рә ли әй лә неп, ма на ра ла рын са нап чы гы гыз,
14 ди вар ла ры на игъ ти бар ите гез,

каль га ла рын кү зә те гез –
ки лә чәк бу ын нар га сөй ләр сү зе гез бу лыр:

* 46:10 ...калканнары...– «Ил баш ла ры» мәгъ нә сен дә дип фа раз ла на. 
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15 «Ош бу Ал ла һы – без нең мәң ге лек Ал ла быз,
го мер ба кый без нең юл күр сә тү че без!»

48 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Ко рах угыл ла ры ның мәд хи я се.

2 Әй ха лык лар, тың ла гыз!
Ко лак са лы гыз, җир дә яшәү че ләр –

3 га ди ке ше ләр, асыл зат лар,
бай лар, яр лы лар да!

4 Те лем нән хик мәт ләр тү ге лә чәк,
кү ңел дә ге уй ла рым төшенү-аңлау би рә чәк.

5 Игъ ти ба рым ны гый б рәт ле хи кә я ләр гә юнәл тер мен,
гөс лә уй нап, алар ның сер лә рен ачар мын.

6-7 Мал ла ры на ыша нып яшә гән,
бай лык ла ры бе лән мак та ну чы лар ның гө наһ эш лә ре
ми не төр ле як тан сы рып ал ган да – шун дый афәт ле көн нәр дә –
ни гә әле ми ңа кур кып ка лыр га?!

8 Ал ла һы га йо лым ха кы би рәм ди сә дә,
адәм ба ла сы үз кар дә шен үлем нән йо ла ал мас.

9-10 Ке ше җа ны ның бә һа се иф рат кый бат тыр:
ка бер яка сы на ки леп бас мас өчен,
мәң ге яшәү хо ку кы на ия бу лыр өчен би рер дәй нәр сә се юк аның.

11 Мәгъ лүм дер һәр ке ше гә: зи рәк ләр дә ва фат бу ла,
шу лар ке бек үк, на дан нар, мәгъ нә сез ке ше ләр дә үлә,
мал-мөлкәтләре чит кул лар га ка ла.

12 Җир-суларына үз исем нә рен бир сә ләр дә,
буыннан-буынга кү чеп бар ган ка бер
алар ның мәң ге лек йор ты на әй лә нер.

13 Бән дә ба ла сы ни ка дәр мактаулы-хөрмәтле бул са да,
аның го ме ре дә вам лы тү гел,
үлем ле хай ван ке бек гүр ия се бу ла чак ул.

14 Ах мак лар ча үзе нә ышан ган нар ның
һәм шу лар га мә лен хуп ла ган нар ның яз мы шы шун дый дыр:

15 са рык лар сы ман үле ләр дө нья сы на ола гып,
үлем бу лыр алар ның кө тү че се;
куп шы йорт ла рын нан ерак та –
үле ләр дөнь я сын да че реп бе тәр алар ның бә дән нә ре;
ә ир тә ге сен тәкъ ва лар алар ка бе ре нең туф ра гын тап тап йө рер.

16 Ми не исә Ал ла һы сак лап ка лыр,
җа ным ны үлем ку лын нан кот ка рыр.
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17 Бе рә ве баеганнан-байый икән, ба е сын,
өе нең ма лы ар та икән, ар та бир сен – ан дый лар га син кы зык ма:

18 гү ре нә ул үзе бе лән һич нәр сә ала ал мас,
җый ган ма лы да ар тын нан ия реп бар мас.

19 Исән чак та гәр чә үзен бә хет ле са на са да,
уңыш ла ры өчен ке ше ләр дән хуп лау сү зе ишет сә дә,

20 ул ба ры бер як ты лык тан мәң ге мәх рүм ата-бабалары яны на кү чә чәк.
21 Бай бу лып та аңы җит мәү че ке ше

үлем ле хай ван ке бек гүр ия се бу ла чак.

49 Асаф ның мәд хи я се.

1 Ал ла лар ның Ал ла сы, Раб бы, сүз ка тып,
ко яш чы гы шын нан алып ба е шы на ка дәр
бө тен җир йө зе нә аваз са ла.

2 Тиң сез гү зәл Си он та вын нан Ал ла һы ну ры сир пе лә.
3 Тын лык ны дер сел ке теп ки лә Ул,

ал дын да яр су лы ут өер мә лә ре бө те ре лә,
әйләнә-тирәсендә көч ле да выл уй ный.

4 Үз хал кын хө кем итәр өчен, күк кә вә җир гә эн дә шә Ул:
5 «Кор бан өс тен дә Ми нем бе лән

ки ле шү бер кет кән туг ры бән дә лә рем не яны ма җы еп ки те ре гез!»
6 Күк ләр Аның хак бу лу ын игъ лан итә,

чөн ки хө кем чы га ру чы – Ал ла һы Үзе дер!

7 «И хал кым, тың ла! Мин сүз алам.
И Ис ра ил, си ңа кар шы ша һит лык кы лам!
Мин – Ал ла һы, си нең Ал лаң!

8 Шел тәм син ки тер гән кор бан нар өчен тү гел:
Ми ңа ба гыш лап ян дыр ган кор бан на рың һәр чак күз ал дым да.

9 Аб за рың нан ни бер үгез,
кө тү ең нән ни бер кә җә гә мох таҗ тү гел мен.

10 Чөн ки ур ман җән лек лә ре ба ры сы Ми не ке,
мең лә гән тау лар да ут лап йө ри торган хай ван нар да Ми не ке.

11 Тау лар да гы бар ча кош лар ны та нып бе ләм Мин,
басу-кыр җан вар ла ры һәм мә се Ми нем ка ра мак та.

12 Ачык сам да, Мин син нән со ра мас идем,
чөн ки дөнья вә ан да гы бар нәр сә Ми не ке дер.

13 Мин әл лә бо зау ите ашап, кә җә ка ны эчә дер ди сең ме?!
14 Син Ал ла га шөк ран кор ба ны ки тер,

Ал ла һы Тә га лә кар шын да нә зер лә рең не үтә.
15 Ка за лы кө нең дә ча кыр Ми не – Мин си не кот ка рыр мын,

һәм син Ми не дан лар сың шун да!»
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16 Ә яман бән дә гә Ал ла һы бо лай ди:
«Ми нем Ка нун ка гый дә лә рем не сөй ләп йө рер гә,
Ми нем бе лән тө зел гән ки ле шү не тел гә алыр га си нең ни ха кың бар?!

17 Син бит үгет-нәсыйхәтемне нәф рәт бе лән ки ре ка га сың,
сүз лә рем не җил кәң аша чит кә ыр гы та сың.

18 Юлың да оч ра ган һәр ка рак – ип тә ше ңә,
зи на чы лар дус ты ңа әй лә нә.

19 Явыз лык ка авы зың ны киң ача сың,
те лең алдау-йолдауга бе рек кән.

20 Уты ра сың да ту ган кар дә шең не яман лый сың,
анаң уг лы на ка ра яла яга сың.

21 Син бо лар ны эш лә гән дә, Мин дәш ми тор дым,
һәм син Ми не дә үзең ке бек дип уй ла дың.
Ин де ме нә фаш итәм си не,
га е бең не йө зе ңә ка рап әй тәм.

22 Әнә шу ны ис тә то ты гыз, и Ал ла һы ның бар лы гын оны ту чы лар!
Юк са Мин сез не бо тар лап таш лар мын,
һәм һич кем сез не кот ка ра ал мас.

23 Кор бан лык итеп кем шөк ран нар ки те рә, Ми не дан лау чы шул дыр;
ту ры юл дан кем ба ра, Мин шу ның Кот ка ру чы сы бу лыр мын».

50 1-2 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се. Бат ше ба бе лән бул ган нан 
соң Да выт яны на На тан пәй гам бәр нең ки лү е нә нис бәт ле мәд хия*.

3 И Ал ла һы, кыз ган ми не!
Олуг мәр хә мә тең, чик сез рәхим-шәфкатең ха кы на
ми нем бо зык эш лә рем не сы зып таш ла.

4 Юып тө шер мин нән га еп лә рем не,
гө наһ ла рым нан арын дыр, пакь лә ми не.

5 Бо зык эш лә рем не мин ачык бе ләм,
гө наһ ла рым һәр ва кыт күз ал дым да.

6 Си нең ал да, фә кать Си нең ал да гө наһ лы мин,
Си нең ал да явыз лык кыл дым.
Га еп ләү сүз лә рең хак лы дыр,
хө ке мең дә Син га дел дер.

7 Хак тыр: бу дөнь я га мин га еп ле бу лып ту ган мын,
ана ка ры нын да ук гө наһ лы бул ган мын.

8 Ме нә, бән дә ләр кү ңе лен дә ге ха кый кать не сө ю че Син;
каль бе мә ми нем зи рәк лек ор лы гы сал чы.

9 сҺүс сөп су ла рын бөр ке – һәм мин чис та рыр мын,
ко ен дыр ми не – кар дан ак бу лыр мын.

* 50:1 Карагыз: «II Патшалар», 11:1–12:25.
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10 Шат, сө е неч ле аваз лар ишет тер,
Син зы ян ки тер гән сө як лә рем янә рә хәт той сын.

11 Йө зең не чит кә бор гө наһ ла рым нан,
га еп лә рем не сы зып таш ла.

12 И Ал ла һы, ми не саф йө рәк ле кыл,
как ша мас яңа рух ха сил ит кү ңе лем дә.

13 Хо зу рың нан ми не чит кә ти бәр мә,
сиз ге Ру хың нан мәх рүм ит мә.

14 Кот ка рып сө ен дер ми не ка бат,
күн дәм лек ру хын уят үзем дә.

15 Шун нан бо зык лар га юлың ны өй рә тер мен,
һәм гө наһ лы лар Си ңа бо ры лыр.

16 Кот кар ми не кан түк мә ле гө наһ тан,
и Ал ла һы, кот ка ру чы Ал ла һы!
Һәм те лем шун да хак лы гы ңа дан җыр лар!

17 И Раб бым! Авы зым ны ачык кыл,
те лем Си ңа мак тау сүз лә ре юл ла сын.

18 Те лә сәң, мин Си ңа кор бан ки те рер идем,
тик Син аны те лә ми сең,
ту ла ем ян ды ру кор бан на рын нан һуш лан мый сың.

19 Ал ла һы ка бул итә тор ган кор бан – тү бән че лек ле рух тыр.
Тү бән че лек ле, күн дәм йө рәк ләр не Син ки ре как мас сың, и Ал ла һы!

20 Ми һер ба ның бе лән Си он га иге лек кыл,
Иеру са лим ка ла сы ның ди вар ла рын тор гыз!

21 Шул чак ны Син ти еш ле кор бан нар дан –
ту ла ем ян ды ру вә ян ды ру кор бан на рын нан ра зый бу лыр сың;
шул чак ны кор бан итеп мәз бә хе ңә үгез ләр ки те рер ләр.

51 1-2 Җыр чы лар җи тәк че се нә. сЭдо ми Дү әг ки леп: «Да выт – Әхи мә лик нең өен-
дә!» – дип, Ша ул га хә бәр бир гән нән соң, Да выт әй т кән нә сый хәт сүз лә ре*.

3 Әй син, код рәт ле адәм! Ник явыз лы гың бе лән мак та на сың?
Ал ла һы ның мәр хә мә те һәр чак ми нем бе лән,
дип ник ша пы ры на сың?

4 Те лең, үт кен пә ке ке бек, хәйлә-мәкергә ос та дыр,
бәла-каза ки те рер гә һа ман әзер.

5 Син ях шы лык тан биг рәк явыз лык ны,
хак лык тан биг рәк ял ган ны күб рәк сө я сең.

6 Һә ла кәт ки те рә торган сүз ләр не яра та сың, и ял ган тел!
7 Әм ма Ал ла һы си не тә мам туз ды рып таш лар,

* 51:1-2 Карагыз: «I Патшалар», 22:9-23.
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ча ты рың нан сө реп чы га рыр,
те рек ләр җи рен нән та мы рың бе лән йол кып ыр гы тыр.

8 Шун дый хәл не кү реп, тәкъ ва лар кур ку га тө шәр;
алар, син нән кө леп:

9 «Ме нә бу адәм Ал ла һы ны каль га дип та ны ма ды,
хи сап сыз бай лы гы на өмет лән де,
ке ше ләр не кы рып ны гый бар ды», – дип сөй ләр.

10 Мин исә Ал ла һы йор тын да гы яшел лә неп утыр ган зәй түн 
ага чы ке бек;

мин һәр чак Ал ла һы мәр хә мә те нә сы гы на мын.
11 Кыл ган эш лә рең өчен, мин Си ңа рәх мәт ләр яу ды рыр мын.

Туг ры ла рың ал дын да өме тем не Си нең исем гә баг лар мын,
чөн ки Син – иге лек чы га на гы дыр.

52 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ма ха лат*» кө е нә. Да выт ның нә сый хәт сүз лә ре.

2 Акыл сыз ның кү ңел тө бен дә
«Ал ла һы юк!» ди гән уй ятар.
Ке ше ләр аз ды, эш лә ре җи рән геч тер,
иге лек кы лу чы һич кем юк.

3 Аны эз ләү че бе рәр акыл лы сы бар мы икән дип,
Ал ла һы күк тән бән дә лә ре нә күз сал ды.

4 Юк, һәм мә се юл дан яз ган,
бо зык лык ка бер дәй бат кан;
иге лек кы лу чы кү рен ми,
һич кем юк!

5 Ик мәк ки сә ге йот кан дай, хал кым ны йо ту чы,
Ал ла һы га до га кыл мау чы
ул бо зык лар шу лай акыл га кил мәс ме ин де?

6 Хак тыр: ку рык мас җир дән дәһ шәт ле кур ку ала чак әле алар ны,
чөн ки Ал ла һы си ңа* кар шы баш кү тә рү че нең сө як лә рен 

та ра тып таш лар;
Ал ла һы чит кә ти бәр гән не син мәс хә рә гә кал ды рыр сың.

7 Кил сен Ис ра ил гә ко ты лу Си он нан!
Ал ла һы Үз хал кы на муллык-иминлек кай тар гач,
Ягъ куб то кы мы сө е нә чәк,
Ис ра ил хал кы шат лык ки че рә чәк әле!

* 52:1 Махалат– әле ге яһүд сү зе нең мәгъ нә се анык тү гел. 
* 52:6 ...сиңа...– Ягъ ни Ис ра ил хал кы на. 
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53 1-2 Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да. Зиф лы лар, ки леп, 
Ша ул га: «Да выт без нең як лар да ка чып ята», – ди гән нән соң, Да выт әй т кән 

нә сый хәт сүз лә ре*.

3 И Ал ла һы, исе мең ха кы на кот кар ми не,
код рә тең бе лән ак ла ми не!

4 И Ал ла һы, до гам ны ишет,
авы зым нан чык кан сүз ләр гә ко лак сал!

5 Юк са чит ләр ми ңа кар шы аяк лан ды,
за лим бән дә ләр, Ал ла һы ны сан ла ма у чы лар, җа ны ма кул су за.

6 Хак тыр: Ал ла һы – ми нем яр дәм чем,
Хуҗа-Хаким – ми нем та я ны чым.

7 Явыз лык ла ры җә за сыз кал мас дош ма ным ның;
туг ры лы гың ны күр сәт – юк ит Син алар ны!

8 Мин исә их лас йө рәк тән Си ңа кор бан нар ки те рер мен,
исе ме ңә, и Раб бым, рәх мәт ләр укыр мын,
чөн ки Син – иге лек чы га на гы.

9 Син ми не бар бә ла ләр дән кот кар дың,
дош ман на рым өс тен нән мин тан та на итәм.

54 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да. Да выт ның нә сый хәт 
сүз лә ре.

2 И Ал ла һы, до га ма ко лак сал,
ял ва ру ла рым нан яше рен мә!

3-4 Ях шы лап тың ла ми не, җа вап бир!
Дош ма ным та вы шын нан,
яман бән дә нең җәбер-золымыннан ха фа га кал дым,
хәс рәт эчен дә ин те геп яшим.
Алар ми ңа на хак бә ла яга лар,
усал ла нып ми ңа кар шы зо лым кы ла лар.

5 Эчем дә әрнеп-әрнеп сы за йө рә гем,
яный дыр ми ңа үлем дәһ шә те.

6 Курку-тетрәнүләр, шом лы уй лар
би ләп ал ды ми нем җа ным ны.

7-9 Шул чак мин үз-үземә әйт тем:
«Кү гәр чен не ке дәй ка нат ла рым бул са,
ерак-еракларга очып ки тәр идем дә,
бе рәр ау лак сах ра җир гә тө шеп,
бар җил-давыллардан яше ре нер

* 53:1-2 Карагыз: «I Патшалар», 23:19; 26:1.
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һәм ты ныч ла нып ка лыр идем!» – ди дем.

10-11 Туз дыр үз лә рен, и Хуҗа-Хаким,
ку еш кан сүз лә ре тар кал сын,
чөн ки шу ны кү рәм мин шә һәр дә:
көч ләү, гау га йө ри көн-төн ди вар лар да,
җи на ять вә афәт һәр җир дә;

12 һә ла кәт хө кем сө рә шә һәр эч лә рен дә,
зо лым бе лән ял ган тул ган урам нар га.

13 Ми не дош ман күр гән кем сә хур ла са, әле тү зәр идем;
ми ңа үч ле бе рәү мәс хә рә лә сә, аңар дан ка ча алыр идем.

14-15 Әм ма шун дый бул дың, әй син дә,
үзем дәй якын күр гән ишем, сер дәш дус тым, их лас әң гә мә дә шем,
бер гә Ал ла һы йор ты на йөр гән юл да шым.

16 Өй лә ре вә йө рәк лә ре явыз лык ту лы дош ман нар ны
яка ла рын нан үлем эләк те реп ал сын,
те ре ләй дө мек сен нәр алар үле ләр дө нья сы на.

17 Мин исә Ал ла һы га ял ва рып дә шәр мен,
һәм Ул, Раб бы, ми не кот ка рыр.

18 Иртә-кичен, төш лек тә дә инә леп Аңа аһ-зарымны бел де рер мен;
инә лү ава зым ны ише тер Ул,

19 ми ңа кар шы аяк лан ган дош ман на рым исәп сез күп бул са да,
алар дан җа ным ны сак лап ка лыр.

20 Әзәл дән Үз тә хе тен дә утыр ган Ал ла һы,
фөрь я дым ны ише теп, дош ман нар ны тар-мар итәр;
юл ла рын үз гәр тер гә те лә мә гән нә ре,
Ал ла һы дан кур ку ны бел мә гән нә ре өчен бу лыр бу.

21 Әнә шу лай дус ла ры на кул озайт ты,
үз ан ты на хы я нәт ит те ул*.

22 Сөй лә гән сүз лә ре май дай йом шак,
бал дай тат лы* бул са да,
кү ңе лен дә аның – дош ман лык,
те ле аның – үт кен кы лыч тыр.

23 Кай гы йө гең не син* Раб бы га тап шыр,

* 54:21 ...ул...– 14-15 нче аять не ка ра гыз. 
* 54:22 ...балдайтатлы...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: зәй түн ма е дай йом шак. 
* 54:23 ...син...– Их ти мал, би ре дә ав тор үзен тың лау чы ке ше ләр нең һәм мә се нә ае рым мө рә-
җә гать итә. 
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Ул си ңа та я ныч бу лыр –
тәкъ ва бән дә се нә егы лыр га ирек бир мәс.

24 Хәйлә-мәкер ко рып яшә гән,
кан га су са ган яман бән дә ләр не Син, Ал ла һы,
үлем чо кы ры на хө кем итә чәк сең;
го мер юлы ның яр ты сын да яши ал мый га ип бул сын* алар!
Мин исә тик Си ңа сы е на мын!

55 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ерак имән лек тә кү гәр чен» кө е нә. Да выт ның Гәт 
шә һә рен дә пе леш ти ләр ку лы на эләк кән нән соң яз ган ши гы ре*.

2 И Ал ла һы, ми һер бан лык күр сәт!
Чөн ки ми не кысалар-изәләр, көн дә ми ңа һө җүм итә ләр.

3 Дош ман на рым ми не һәр көн шу лай кыс рык лый;
ми ңа кар шы аяк ла ну чы лар бик кү бәй де, и Ал ла һы Тә га лә!

4 Ку рык ка ным да мин Си ңа сы е на мын,
5 Ал ла һы ның сү зен дан лап, өме тем не Аңа баг лыйм. –

Нәр сә дән кур кыр га ми ңа?! Адәм за ты ми ңа ни кы ла ал сын?!

6 Сөй лә гән сү зем нең мәгъ нә сен бо за лар һәр чак,
бө тен исәп лә ре – ми ңа явыз лык эш ләү.

7 Җы е лы ша лар да, яше ре неп, ми нем адым на рым ны кү зә тә ләр –
шу лай җа ным ны ау ла мак те ли ләр.

8 Җи на я ть лә ре өчен җә  за сыз кал дыр ма алар ны!
Дәһ шә тең бе лән, и Ал ла һы, җир гә орып сал ха лык лар ны!

9 Гор бәт тә* га зап чи гү лә рем Си ңа мәгъ лүм дер;
күз яшем ту лы ка сә Си нең хо зу рың да,
һәр бөр те ге дәф тә ре ңә языл ган тү гел ме?!

10 Си ңа фө рь яд ит кән дә, дош ман на рым ки ре чи ге нә чәк;
бе лә мен ки: Ал ла һы ми нем як лы!

11 Ал ла һы ның сү зен дан лый мын!
Раб бы ның сү зен дан лый мын!

12 Өме тем не Ал ла һы га баг лыйм. –
Нәр сә дән кур кыр га ми ңа?! Адәм за ты ми ңа ни кы ла ал сын?!

13 И Ал ла һы! Си ңа әй т кән нә зер лә рем не үтәр мен,
рәх мәт бү ләк лә ре ки те рер мен.

14 Чөн ки Син җа ным ны үлем нән кот кар дың,

* 54:24 Гаипбулу– юга лу, юк бу лу. 
* 55:1 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:10-15; 27:1-4. 
* 55:9 Горбәт– илен нән ае ры лып чит, ят җир дә бу лу чы лык. 
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аяк ла рым ны абын мас кыл дың.
Ин де мин, дөнь я ның як ты сын кү реп,
Си нең ал дың да йө рер мен.

56 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ха рап ит мә» кө е нә. Да выт ның, Шаул дан ка чып, 
мә га рә дә яше ре неп ят кан ча гын да яз ган ши гы ре*.

2 И Ал лам, ми һер бан лык күр сәт!
Бө тен җа ным бе лән Си ңа сы гы на мын,
бәла-казалар уз ган чы га ка дәр
ка на тың кү лә гә сен дә үзе мә урын та быйм.

3 Ял ва ру ым – Ал ла һы Тә га лә гә,
ми ңа иге лек ләр кы лу чы Ал ла һы га.

4 Күк ләр дән әме рен күн де реп, Ул ми не кот ка рыр,
ми не йо тар га те ләү че ләр не хур итәр,
ми ңа мәр хә мә тен вә туг ры лы гын юл лар.

5 Адәм ите нә хи рыс арыс лан нар ара сын да мин;
ук-сөңгедәй оч лы алар ның теш лә ре,
үт кен кы лыч ке бек зә һәр тел лә ре.

6 Күк ләр дән дә юга ры кү тә рел, и Ал ла һы!
Бө тен җир йө зен иң лә сен дан-шөһрәтең!

7 Ая гым нан эләк те рер гә ау-ятьмәләр кор ды алар –
ру хым сын ды шун да.
Чо кыр ка зы ды лар йө рер юлы ма,
тик үз лә ре ба рып төш те шун да.

8 Йө рә гем нык ми нем, и Ал ла һы, йө рә гем нык!
Мин Си ңа җыр көй ләр мен, мәд хи я ләр җыр лар мын!

9 Уян, әй йө рә гем!
Уян, ли рам вә гөс ләм!
Таң ны мин уя тыйм!

10 И Ху җа, ха лык лар ал дын да Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
ка вем нәр ал дын да Си ңа мәд хи я ләр җыр лар мын!

11 Чөн ки мәр хә мә тең күк ләр гә ка дәр,
туг ры лы гың бо лыт лар ны иң ли.

12 И Ал ла һы, күк ләр дән дә юга ры кү тә рел!
Бө тен җир йө зен иң лә сен дан-шөһрәтең!

* 56:1 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 22:1; 24:3.
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57 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ха рап ит мә» кө е нә. Да выт ның ши гы ре.

2 Әй сез, хө кем че ләр!
Һәр чак га дел ме сөй лә гән сүз лә ре гез?!
Дө рес ме ке ше ләр не хө кем итә сез?!

3 Кү ңе ле гез үк хак сыз эш кә тар тым сез нең,
кул ла ры гыз җәбер-золым чә чә җир йө зе нә.

4 Ту мыш тан ук дө рес юл дан тай пы ла яман нар,
ту мыш тан ук ал да ша ял ган сөй ләү че ләр.

5-6 Ма һир әф сен ләү че не ишет мәс өчен,
ко ла гын кап ла ган ка ра елан агу ы дай зә һәр дер алар ның агуы.

7 И Ал ла һы, кы рып таш ла Син алар ның авы зын да гы теш лә рен,
җи мер теш каз на ла рын ул арыс лан нар ның!

8 Агып кит кән су ке бек юк бул сын нар,
ук ла ры ур та лай сын сын җәя ки ер гән дә.

9 Ко рып кип кән әкәм-төкәм сы ман һә лак бул сын нар,
үле ту ган ба ла ке бек, ко яш йө зен күр мә сен нәр.

10 Учак ка са лыр өчен әзер лән гән,
тик Ал ла һы бө те реп җил гә очыр ган ти гә нәк ке бек бул сын нар.

11 Үч алын ган ны кү реп, тәкъ ва ке ше сө е неч то яр,
яман ның ка нын да аяк та бан на рын чы ла тыр.

12 Шул чак ке ше ләр әй тер ләр:
«Тәкъ ва ин сан әҗер сез кал мас!
Бар дыр җир йө зен дә хө кем итү че Ал ла һы!» – ди яр ләр.

58 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ха рап ит мә» кө е нә. Да выт ның ши гы ре. Ша ул, 
Да выт ны үтер мәк че бу лып, аның йор тын кү зә тер өчен ке ше ләр җи бәр гән 

ва кыт ка мө нә сә бәт ле*.

2 И Ал лам, кот кар ми не дош ман на рым нан,
ми ңа кар шы аяк ла ну чы лар дан азат ит!

3 Явыз лык кы лу чы лар дан кот кар ми не,
кан га су сау чы лар ку лын нан йо лып ал!

4 Юк са күр, Раб бым: за лим бән дә ләр ми не са га лый,
үте рер гә ни ят ләп, ми ңа кар шы фет нә оеш ты ра,
гәр чә җи на ять вә гө наһ кыл ма сам да;

5 га е бем бул ма са да, һө җүм итәр гә аш кы на алар.

* 58:1 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 19:11.
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Куз гал, ми ңа яр дә мең не юл ла, хә лем не күр!
6 Әй Күк ләр Ху җа сы Раб бы Ал ла,

әй Ис ра ил Ал ла сы, уян!
Ха лык лар ның бар ча сын җә за га тарт!
Явыз хы я нәт че ләр нең бер сен дә ая ма!

7 Кич лә рен алар әй лә неп кай тып,
эт ләр ке бек, шә һәр буй лап ула шып йө ри ләр.

8 Күр, нин ди ге нә сүз ләр ур гыл мый авыз ла рын нан,
тел лә ре үт кен кы лыч ке бек,
«Кем ише тә без не?!» – дип уй лый алар.

9 Әм ма Син, Раб бы, алар дан кө лә чәк сең әле,
мәс хә рә гә кал ды ра чак сың әле ха лык лар ны!

10 Көч-куәтем – Син дер, Си ңа сы гы на мын,
чөн ки Ал ла һы – ми нем ны гыт мам!

11 Мәр хә мәт кы лу чы Ал ла һы ми ңа яр дәм гә ки лер,
дош ма ным ның җи ңе лү ен ми ңа Үзе күр сә тер.

12 Бу са бак хал кым хә те рен нән җу ел ма сын өчен,
дош ман нар ны ка пыл үтер мә.
Син алар ны код рә тең бе лән та ра тып туз дыр, кү тә реп ор,
и Ху җа, и кал ка ны быз!

13 Алар ның тел лә рен дә гө наһ лы сүз ләр,
шу ңа кү рә тә кәб бер лек лә ре алар өчен то зак ка әй лән сен!
Ләгънәт-каргышлары, сөй лә гән ял ган на ры өчен,

14 Син алар ны дәһ шә тең бе лән кы рып таш ла –
дөнь я да эз лә ре кал мас лык бул сын!
Шун да җир чи те нә чә хә бәр та ра лыр:
Ягъ куб нә се ле бе лән Ал ла һы Үзе ида рә итә.

15 Кич лә рен алар әй лә неп кай тып,
эт ләр ке бек, шә һәр буй лап ула шып йө ри ләр.

16 Ашар өчен азык эз ли ләр,
туй ма са лар, шың шыр га то ты на лар.

17 Мин исә код рә те ңә җыр җыр лар мын!
Ир тә таң да сөенә-сөенә мәр хә мә тең не дан лар мын!
Син бит ми нем ны гыт мам,
афәт кил гән дә, сы е ну уры ным бул дың.

18 Код рә тем чы га на гы – Син дер!
Си ңа мәд хи я ләр җыр лый мын!
Ал ла һы – ми нем ны гыт мам,
мәр хә мәт кы лу чы Ал ла һы Ул!
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59 1-2 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ан т ла шу ла лә се» кө е нә. Да выт ның са бак бул-
сын дип яз ган ши гы ре. Арам-Наһараимгә һәм Арам-Собага кар шы Да выт 

алып бар ган су гыш тан кай тып кил гән Йо ав ның Тоз үзә нен дә ун и ке мең лек Эдом 
гас кә рен тар-мар итү е нә мө нә сә бәт ле*.

3 И Ал ла һы, Син без дән йөз чө ер дең,
без не егып сал дың.
Син без гә ачу лы идең,
ин де элек ке хә ле без гә кай тар!

4 Җир йө зен дер сел кет тең, яр дың Син;
ин де те релт аны, юк са ул һа ман тиб рән мәк тә.

5 Хал кың ны ка ты сы нау лар га ду чар ит тең,
ачы шә раб эчер теп иләс лән дер дең.

6 Ә Си не хөр мәт ләү че бән дә лә ре ңә,
оч кан ук лар дан сак лан сын нар дип,
иша рә би реп әлә мең не кү тәр дең.

7 Сө ек ле лә рең ко тыл сын ди сәң,
уң ку лың ны суз, кот кар, җа вап бир без гә!

8 Ал ла һы, мө кат дәс ха нә сен нән сү зен иреш те реп, вәгъ дә ит те:
«Шә кем не сөенә-сөенә бү лә чәк мен,
Сук көт үзә нен үл чәп хал кы ма би рә чәк мен.

9 Ги лы гад Ми не ке дер, Ме наш ше да Ми не ке,
Эф ра им – ба шы ма ки гән оч лы мым,
Яһү дә – хө кем дар лык та я гым.

10 сМә аб – юын гыч та ба гым,
Эдом га исә аяк ки е мем не таш лар мын.
сПе ле шет җи рен дә сө рән са лып тан та на итәр мен!»

11 Кем ми ңа кирмән-калага бә реп ке рер гә бу лы шыр?
Кем ми ңа Эдом га ба рыр юл ны күр сә тер? –

12 И Ал ла һы, без дән ваз кич кән,
гас кә ре без бе лән яу чы гу дан баш тар т кан Син тү гел ме?!

13 Яр дәм ит без гә дош ман нар га кар шы кө рәш тә,
юк са адәм за ты ның яр дә ме – фә кать буш ку ык тыр.

14 Ал ла һы бе лән бер лек тә без җи ңү гә ире шер без,
дош ман на ры быз ны Ул җир гә са лып тап тар!

60 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Ал ла һы, ял ва ру ла рым ны ишет!

* 59:1-2 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 8; 10; «I Елъ яз ма», 18-19. 
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До га ла ры ма ко лак сал!
3 Җир нең ерак поч ма гын нан эн дә шәм Си ңа:

кү ңе лем ха фа эчен дә дер.
Буй җит мәс лек кыя ба шы на мен гер ми не!

4 Чөн ки Син – сы е ну уры ны ми нем өчен,
дош ман на рым кар шын да нык лы каль га ма на ра сы.

5 Ча ты рың да го мер ба кый яшәп,
ка нат ла рың кү лә гә сен дә сы е ну та бар га те лим мин.

6 Нәзер-ниязларымны Син ишет тең, и Ал ла һы,
Си нең исем нән ку рык кан,
аны хөр мәт ит кән нәр бе лән рәт тән ми ңа өлеш чы гар дың.

7 Пат ша ның көн нә ре нә та гын көн нәр өс тә,
го мер ел ла рын ерак бу ын нар га ка дәр суз!

8 Ал ла һы хо зу рын да ул мәң ге тә хе тен дә утыр сын,
мәр хә мә тең вә туг ры лы гың бе лән сак ла аны.

9 Мин исә, исе мең не тәк рар лап, Си ңа мәң ге мәд хи я ләр җыр лар мын,
бир гән нәзер-ниязларымны көннән-көнгә үтәр мен.

61 1 Җыр чы лар җи тәк че се Еду тун өчен. Да выт ның мәд хи я се.

2 Җа ным ның ты ныч лы гы ба ры Ал ла һы да,
ко ты лу ми ңа Аңар дан ки лә.

3 Ул – ми нем Кыяташым, Кот ка ру чым вә Ны гыт мам,
һәм мин һич кай чан как ша мам.

4 Авыш ди вар ны, кый шай ган кой ма ны ау да рыр га те лә гән дәй,
ке ше гә ка ны гу ы гыз кай чан га ча дә вам итәр икән?

5 Сез адәм уг лын юга ры дан тү бән тә гә рәт мәк че
һәм ал да шу дан ләз зәт та ба сыз;
те ле гез дә хә ер хаһ сүз ләр бул са да,
кү ңе ле гез дән ке ше гә ләгъ нәт укый сыз.

6 Ты ныч лык ны мин Ал ла һы да эз лим,
чөн ки бар өме тем Аңа баг лы дыр.

7 Ул – ми нем Кыяташым, Кот ка ру чым вә Ны гыт мам,
һәм мин һич кай чан как ша мам.

8 Ал ла һы дан дыр ко ты лу ым да, дан-шөһрәтем дә,
ми нем өчен Ул – нык лы Кыяташ, сы е ну уры ны.

9 И хал кым, һәр чак Ал ла һы га өмет баг ла,
кү ңел сер лә рең не ба ры Аңа түк!
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Чөн ки Ал ла һы – без нең сы е ну уры ны дыр.

10 Адәм ба ла сы – бер су ла ган һа ва, рә шә сы ман гы на:
ба ры сын бер гә үл чәү гә куй саң,
буш ку ык тан җи ңел рәк бу лыр лар.

11 Көч кул ла нып мал җы яр мын,
та лап ба ер мын, дип буш ка хы ял лан ма!
Мал-мөлкәтең ар та кал са, кү ңе лең не аңа сал ма!

12 Ал ла һы бер тап кыр әйт те, та гын бер әйт те,
һәм мин мо ны ишет тем:
көч-кодрәт – Ал ла ны кы дыр,

13 мәр хә мәт тә Аның ир кең дә.
Син, Хуҗа-Хаким, эше нә кү рә һәр кем гә әҗе рен би рә сең.

62 1 Да выт ның Яһү дә чү лен дә әй т кән мәд хи я се.

2 И Ал ла һы, Син – ми нем Ал лам! Мин Си ңа аш кы на мын!
Су сыз, ко ры, кип шер гән сах ра да ин тек кән дәй, Си ңа су сап,
Си не юк сы нып за ры га дыр җаным-тәнем.

3 Мө кат дәс ха нәң дә күр дем мин Си не –
Си нең көч-кодрәтеңне, дан-шөһрәтеңне.

4 Си нең мәр хә мә тең дөнь я да яшәү дән ка дер ле рәк –
те лем Си не зур лау дан тук та мас!

5 Го ме рем бет кән че, Си ңа мактау-шөкерләр юл лар мын,
исе мең не зе кер кы лып*, ку лым ны күк ләр гә су зар мын.

6-7 Ята гым да Си не ис кә тө ше рәм мин,
төн нә рен дә Си не уй лап ятам –
зат лы ри зык тан авыз ит кән дәй бу ла җа ным,
сөенә-сөенә Си не дан лый те лем.

8 Чөн ки Син – ми нем як лау чым;
ка нат ла рың кү лә гә сен дә сө е неп яши мен мин.

9 Ми нем җа ным Си ңа са ры ла дыр,
Си нең уң ку лың ми не нык то та.

10 Ми не юк итәр өчен, җа ны ма ка ны гу чы лар
үле ләр дө нья сы на ола гып һә лак бул сын нар!

11 Баш ла ры кы ел сын кы лыч кө чен нән,
җим-табыш бул сын нар чүл бү ре лә ре нә!

* 62:5 Зекеркылу– ис кә алу. 
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12 Пат ша өчен Ал ла һы ку а ныч чы га на гы бул сын!
Ал ла һы бе лән ант ит кән нәр Аны дан га күм сен,
ял ган та ра ту чы лар ның исә авы зы то ма лан сын!

63 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Ал ла һы, до гам ның ял ва ру аваз ла рын ишет,
дош ман нар дәһ шә тен нән го ме рем не сак лап кал!

3 Явыз бән дә ләр нең мә кер ле ни я тен нән,
яман нар өе рен нән яшер ми не!

4 Алар тел лә рен кы лыч тай үт кер ли ләр,
агу лы сүз лә рен ук тай тө би ләр.

5 Ку рык мас тан, шу лай һич көт мә гән дә
га е бе юк ке ше гә яше ре неп ата лар.

6 Бер-берсен явыз эш ләр гә этә рә ләр,
яше рен ау-ятьмә ку яр га сүз ку е ша лар,
«Мо ны кем күр сен?!» дип уй лый лар.

7 Га дел сез лек кы лыр га җы е нып:
«Кор ган хәй лә без шәп!» – ди ләр.
Чын нан да, адәм нең кү ңе лен дә,
аның йө рә ген дә нәр сә ят ка нын бе лер лек тү гел.

8 Әм ма Ал ла һы алар га Үзе баш лап ук атар,
алар ны җә рә хәт ләр ки нәт тән.

9 Усал тел лә рен нән үз лә ре нә үк зы ян ки лер,
ә мо ны күр гән ке ше ләр мыс кыл лап ба шын чай кар.

10 Бө тен адәм за ты кур кып ка лыр –
Ал ла һы ның эш лә рен игъ лан итәр,
Ул кыл ган га мәл ләр нең асы лы на тө ше нер.

11 Тәкъ ва ке ше, Раб бы га сы е нып, сө е неч та бар,
бар ча саф йө рәк ләр Аны дан лар.

64 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның җыр-мәдхиясе.

2 И Ал ла һы, Си он та вын да яң гы ра ган мак тау сүз лә ре – Си ңа дыр;
әй т кән нә зер лә ре без Си нең ал да үтәл сен!

3 Син – до га сүз лә рен ише тү че дер!
Бар ке ше Си нең кар шы ңа ки лер.

4 Гө наһ эш лә рем хәт тин аш ты,
әм ма Син дер без нең гө наһ лар ны яр лы кау чы.

5 Бә хет ле дер фә кать шул ке ше,
кай сын Син, сай лап, Үз хо зу ры ңа якы най та сың –
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ишег ал ла рың да яшә тә сең.
Йор тың ның – мө кат дәс ха нәң нең иге лек лә рен
без гә на сыйп ит сәң иде.

6 И Ал ла һы, без нең Кот ка ру чы быз!
Дәһ шәт ле эш лә рең бе лән Син без гә җа вап би рә сең –
кот ка ра сың без не.
Җир йө зе нең төр ле поч ма гын да,
ерак диң гез арт ла рын да яшәү че ләр нең
бар өме те фә кать Син дә дер.

7 Көч-кодрәтең бе лән би лең не бу ып,
Син тау лар ны үрә тор гыз дың.

8 Диң гез ләр гө рел те сен, дул кын нар ша вын,
ха лык лар фет нә сен бас ты ру чы – Син ул!

9 Дөнь я ның кырый-чикләрендә яшәү че ләр
Си нең ила һи га лә мәт лә рең не кү реп кур ку ки че рер,
көн чы гыш та раф тан көн ба тыш ка ча ха лык лар Си ңа
сө е неч ле җыр ла рын җыр лар.

10 Син, җир не кай гыр тып,
аның су са вын ба са сың, бә рә кә тен арт ты ра сың –
Ал ла һы ның дәрь я сы су га мул дыр;
иген нәр не үс те рер гә җир не әзер ләп ку я сың:

11 бу раз на ара ла ры на су агы за сың,
туф рак ның кан тар ла рын ти гез ли сең,
яң гыр су ла ры бе лән җир не йом шар тып,
үсен те ләр гә фа ти хаң ны би рә сең.

12 Ел ны шу лай бай уңыш бе лән тө гәл ли сең:
эзең төш кән һәр җир дә мул лык та шып то ра,

13 сах ра да гы кө тү лек ләр яшел лек кә кү ме лә,
кал ку лык лар сө е неч кә тө ре нә,

14 ут лап йөр гән тер лек бе лән бо лын нар чу ар ла на,
үзән нәр иген бе лән кап ла на –
тирә-якта бө тен нәр сә тан та на итә, җыр су за.

65 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Җыр-мәдхия.

1 Шат ла ны шып Ал ла һы ны мак та гыз, әй бө тен җир йө зе әһел лә ре!
2 Аның исе мен дан лап җыр ла гыз,

шөһ рә те нә мак тау яу ды ры гыз!
3 Әй те гез Ал ла һы га: «Кыл ган га мәл лә рең ни ка дәр дәһ шәт ле!

Көч-кодрәтеңнең чи ге юк!
Кар шың да дош ман на рың тез чү гә, – ди е гез. –



837

Зә бур 65

4 Бө тен җир йө зе Си ңа сәҗ дә кы ла,
Си ңа, Си нең исем гә мәд хи я ләр җыр лый».

5 Әй, ки ле гез, Ал ла һы ның га мәл лә рен кү ре гез,
нин ди дәһ шәт ле эш ләр баш кар ды Ул адәм угыл ла ры күз 

ал дын да:
6 диң гез не ко ры җир гә әве рел дер де –

ел га ны ха лык җә я ү ләп кич те*;
Аның ал дын да ку а ныш тык без шун да!

7 Код рә те бе лән Ул мәң ге ха ким лек итә,
үт кер күз ка ра шы ха лык лар ны кү зә теп то ра –
фет нә че ләр баш кал кы тыр га куз гал ма сын нар да!

8 Әй ха лык лар, Ал ла быз га мактау-шөкерләр юл ла гыз,
мак тау сүз лә ре гез яң гы рап тор сын!

9 Ул го ме ре без не сак лап кал ды,
ая гы быз га та еп ки тәр гә бир мә де.

10 Син без не сы на дың, и Ал ла һы,
кө меш не чис тарт кан ке бек эре теп сы на дың.

11 Без не ау ять мә лә ре нә керт тең,
җил кә без гә авыр йөк ләр кү тәрт тең,

12 адә ми зат ны баш өс те без гә мен гер дең,
без не ут лар, су лар аша уз дыр дың,
әм ма соң ра без не ирек кә чы гар дың.

13-14 Кор бан нар ян ды рыр га йор ты ңа ки лер мен,
ка за лы ча гым да ирен нә рем нән тү гел гән,
те лем нән төш кән нә зер лә рем не Си нең ал да үтәр мен;

15 кор бан лык ка тук-симез мал, үгез бо зау, кә җә тә кә се ки те рер мен,
куч кар ма ен көй рә тер мен.

16 Әй сез ләр, Ал ла һы дан кур ку чы
вә Аны хөр мәт итү че ләр, тың ла гыз!
Ал ла һы ның ми нем хак ка кыл ган из ге эш лә рен бә ян итә мен.

17 Үз авы зым бе лән ча кы рып дәш тем мин Аңа,
те лем нән Аны күк ләр гә кү тә реп мак та дым.

18 Кү ңе лем дә бе рәр яман уй сак ла ган бул сам,
Раб бы ми нем ял ва ру ым ны ише тер иде ме соң?!

19 Әм ма Ал ла һы ми не ишет те,
до гам аваз ла ры на ко лак сал ды.

20 Ал ла һы га мактау-шөкерләр яу сын! –

* 65:6 Ка ра гыз: «Чы гыш», 14-15; «Ешуа», 3. 
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Ул ми нем до гам ны ки ре как ма ды,
мәр хә мә тен нән мәх рүм ит мә де.

66 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да. Җыр-мәдхия.

2 И Ал ла һы, ми һер бан лы бул без гә,
мө ба рәк фа ти хаң ны юл ла,
йөз ну рың бе лән бал кыт без не!

3 Җир йө зен дә хак юлың мәгъ лүм бул сын,
бар ха лык лар га Кот ка ру чы икә нең бе лен сен.

4 И Ал ла һы, ха лык лар Си ңа рәх мәт лә рен юл ла сын,
бар ха лык лар Си ңа шөк ран нар кыл сын!

5 Ка вем нәр ку а ныш сын, сө ен сен,
чөн ки һәр ка вем гә Си нең хө ке мең га дел дер,
җир йө зен дә ге бар ха лык ка Син хак юл күр сә тә сең.

6 И Ал ла һы, ха лык лар Си ңа рәх мәт лә рен юл ла сын,
бар ха лык лар Си ңа шөк ран нар кыл сын!

7 Җир үзе нең җи ме шен бир сен,
Ал ла һы, Ал ла быз, без не мө ба рәк кыл сын!

8 Ал ла быз без не фа ти ха ла сын!
Дөнь я ның һәр та ра фын да Аңар дан кур кып,
Аны хөр мәт итеп яшә сен нәр!

67 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның җыр-мәдхиясе.

2 Ка лык сын Ал ла һы, та рал сын дош ман на ры,
Аңа нәф рәт ле ләр кач сын хо зу рын нан!

3 То ман та рал ган ке бек та рал сын һәм мә се!
Ут кар шын да эреп ак кан ба ла выз ке бек,
Ал ла һы ка ра шын нан эреп юк бул сын яман бән дә ләр!

4 Ә тәкъ ва лар ку а ныч тап сын нар,
сө е нү шат лы гы та ты сын нар Ал ла һы ал дын да,
ку а ны шып кү ңел ач сын нар!

5 Ал ла һы га дан җыр ла гыз,
исе ме нә мәд хи я ләр көй лә гез,
бо лыт лар өс тен дә ги зү че не олуг ла гыз!
Раб бы Аның исе ме – тан та на ите гез Аның кар шын да!

6 Ал ла һы – үк сез ләр нең ата сы,
тол ха тын нар ның як лау чы сы.
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Ул Үзе нең из ге ха нә сен дә уты ра.
7 Ал ла һы ял гы зак лар ны йорт-гаиләле итә,

тот кын нар ны арын ды рып ирек кә чы га ра,
ә гыйсъ ян чы лар* эс се чүл дә ка ла би рә.

8 И Ал ла һы, Үз хал кың ны әй дәп бар ган да,
чүл ар кы лы чык ка ның да,

9 Си нең ал да, и Си най Ал ла сы, и Ис ра ил Ал ла сы,
җир йө зе тет рә неп чай кал ды,
күк ләр дән җир гә су лар тү гел де.

10 Үз би лә мә ңә Син мул яң гыр лар яу дыр дың,
кы сыр кал ган ча гын да аңа көч-дәрман өс тә дең, и Ал ла һы;

11 хал кың шун да төпләнеп-җирләште.
Фә кыйрь ләр гә Син, и Ал ла һы, шу лай иге лек күр сәт тең.

12 Хуҗа-Хаким бо е рык бир де,
һәм хатын-кыз җә мә га те йө ге реп сө ен че та рат ты:

13 «Дош ман гас кәр лә ре ка ча, пат ша ла ры бе лән бер гә ка ча!
Ха тын нар үз йорт ла рын да га ни мәт* ма лы бү лә:

14 кө меш ка нат лы, ал тын кау рый лы кү гәр чен сын на ры бү ле шә ләр.
Су гыш бар ган көн не ни өчен кай бер лә ре гез утар да гы са рык лыр 

янын да кал ды?»
15 Күк ләр Ху җа сы пат ша лар ны ку ган да, Сал мон та вы на кар яу ды.

16 Әй мә һа бәт тау – Ба шан та вы,
өркәч-өркәч тау лы Ба шан!

17 Ни гә әле син, әй күп тү бә ле тау, Ал ла һы та вы на,
Ул яшә гән тау га көн лә шеп ка рый сың?
Хак тыр: Раб бы шун да мәң ге яшә я чәк!

18 Ал ла һы ның су гыш ар ба ла ры мең ләп тер,
мең нәр чә мең нәр бе лән са на ла алар.
Хуҗа-Хаким сСи най та вын нан Үзе нең из ге ха нә се нә ки леп ур наш ты.

19 И Раб бы Ал ла, Син, әсир ләр не ияр теп, би ек лек кә кү тә рел дең,
хәт та Си ңа кар шы бул ган нар дан бүләк-һәдияләр ка бул ит тең.

20 Мактау-шөкерләр яу сын Хуҗа-Хакимгә!
Ул һәр көн не без нең авыр лык лар ны кү тә рә,
Ал ла һы – без нең Кот ка ру чы быз!

21 Без нең Ал ла быз – ко ты лу алып ки лү че Ал ла һы!

* 67:7 Гыйсъянчы– фет нә че, баш кү тә рү че. 
* 67:13 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
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Үлем нән ко ты лу ба ры Хуҗа-Раббы их ты я рын да дыр.
22 Ал ла һы Үз дош ман на ры ның ба шы на җи тә чәк,

гө наһ юлын да йөр гән нәр нең тү бә чә чен йол кып таш ла я чак.
23 Раб бы: «Дош ман нар ны Ба шан нан ки ре кай та ра чак мын,

диң гез төп лә рен нән тар тып чы га ра чак мын!
24 Ая гың ны шу лар ка ны на ба ты рыр сың,

эт лә ре ңә дош ман ка нын яла тыр сың», – ди де.

25 И Ал лам, и пат шам!
Һәр кем нең күз ал дын да дыр Си нең, Ал ла һы,
из ге ха нә гә тан та на лы аяк ба су ың:

26 ал дан – җыр чы лар,
арт тан – кыл лы уен ко рал ла рын да уй нау чы лар,
ур та да шөл дер ле ба ра бан как кан яшь кыз лар ат ла ды.

27 Әй сез ләр, Ис ра ил нә се ле ва рис ла ры,
җә мә гать җы ен на рын да Раб бы Ал ла га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

28 Әнә, ал дан иң ке че Бень я мин ыру гы ат лый,
ар тын нан – күп сан лы Яһү дә ил баш ла ры,
шу лай ук Зә бу лун вә Нәп та ли ил баш ла ры ба ра.

29 Ал ла һы сез ләр не көч-гайрәт бе лән өлеш лә гән.
Үз кө чең не, и Ал ла һы, элек ке чә без гә га мәл дә күр сәт!

30 Ие ру са лим дә ге йор тың ны хөр мәт ләп,
пат ша лар Си ңа бүләк-һәдияләр ки те рер.

31 Ка мыш лык ерт кы чын – Ми сыр ны,
үгез лә ре бе лән бер гә бо зау лар ны – чит ха лык лар ны тез чүк тер!
Ясак тү лә тер гә те ләү че ләр не изеп тап та,
су гы шыр га аш кын ган ха лык лар ны ку ып та рат!

32 Ми сыр дан бү ләк ләр кү тә реп ил че ләр ки лер,
хә бә ши ләр, и Ал ла һы, Си ңа һә ди я ләр ки те рер гә ашы гыр.

33 Әй җир йө зе нең пат ша лык ла ры, Ал ла һы га дан җыр ла гыз,
Хуҗа-Хакимгә мәд хи я ләр җыр ла гыз!

34 Ул, бо рын гы күк ләр киң ле ген ги зеп,
әнә Үзе нең көр та вы шын яң гы ра та.

35 Ал ла һы ның көч-кодрәтен игъ лан ите гез!
Аның га ли ле ге Ис ра ил өс тен дә дер,
көч-кодрәте бо лыт лар өс тен дә!

36 И Ал ла һы, мө кат дәс уры ның да дәһ шәт ле дер Син!
Ис ра ил Ал ла сы Үз хал кы на көч-куәт би реп то ра.

Ал ла һы га мактау-шөкерләр яу сын!
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68 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ла лә гө ле» кө е нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Ал ла һы, кот кар ми не!
Су лар му е ны ма хәт ле җит те.

3 Мин ти рән саз лык ка ке реп бат тым,
ая гы ма ба сар җир юк.
Ти рән су лар га юлык тым,
агы мы бө те реп алып ки тә.

4 Ялвару-инәлүләремнән хә лем тө кән де,
та ма гым ко рып кип те;
Ал ла һы ның ки лү ен кө теп, күз лә рем нең ну ры сүн де.

5 На хак тан ми ңа ачу то ту чы лар
ба шым да гы чәч бөр те ген нән дә кү бәй де;
сә бәп сез гә эзәр лек ләү че дош ман на рым чик тән аш ты,
мин ал ма ган ны алар мин нән та ләп итә ләр.

6 И Ал ла һы, ми нем акыл сыз эш лә рем не Син бе лә сең,
гө наһ ла рым Син нән яше рен тү гел.

7 И Ха ким, и Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
Си ңа өмет баг лау чы лар ми нем ар ка да оят ка кал ма сын!
И Ис ра ил Ал ла сы, Си ңа йөз тот кан нар хур лык ки чер мә сен!

8 Чөн ки мин, Си нең ха кың ны як ла ган га, хә ка рәт ләр* кү рәм,
шу лар дан йө зем не хур лык кап ла ды.

9 Кар дәш лә рем, үз анам ның угыл ла ры өчен
мин чит-ят бер ке ше гә әве рел дем.

10 Чөн ки йор тың өчен җан атып кө ям мин,
Си не хур лау чы лар ның хур лау ачы сын үз өс те мә алам.

11 Ба шым ны ке че итеп сура за тот сам, бу да ми ңа га еп са на ла.
12 Та за ки е мем не са лып, ту пас ту кы ма га тө рен сәм,

көл ке гә кү тә рә ләр.
13 Кап ка мәй да ны на җы е лы шып уты ру чы лар ба ры сы ми нем 

хак та гай бәт чәй ни,
шә раб эчү че ләр, так мак лар әй теп, ми не хур лый.

14 Әм ма ми нем до гам ба ры Си ңа, и Раб бым!
Мәгъ куль ча гың да, и Ал лам,
чик сез мәр хә мә тең бе лән ми ңа җа вап бир,
туг ры лы гың ны күр сә теп кот кар ми не!

15 Ми не бат как лык тан тар тып чы гар,
ба тып һә лак бу лу ы ма юл куй ма!

* 68:8 Хәкарәт– хур лау, ким се тү. 
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Нәф рәт ле бән дә ләр дән, ти рән су лар дан ми не ко тыл дыр, 
сак лап кал!

16 Ур гы лып ак кан су лар ми не алып кит мә сен,
төп сез уп кын, үзе нә су ы рып алып, ба шым нан кап ла ма сын!

17 Җа вап бир ми ңа, Раб бым,
чөн ки мәр хә мә тең чик сез дер.
Олуг рәхим-шәфкатең бе лән ми ңа та ба бо рыл!

18 Ко лың нан йө зең не яшер мә, чөн ки ха фа да мин.
Тиз рәк җа ва бың ны бир!

19 Якы най ми ңа, җа ным ны азат ит,
дош ман на рым кот кы сын нан йо лып ал!

20 Ми не ни чек хур лау ла рын,
ми не ни чек мәс хә рә итү лә рен Син бе лә сең –
ми ңа ка ны гу чы лар ба ры сы да күз ал дың да.

21 Хә ка рәт ләр йө рә ге мә күп җә рә хәт сал ды,
хә лем тә мам тө кән де.
Хә ле мә ке рү че не көт тем – бул ма ды,
юа ту чы ны эз лә дем – та был ма ды.

22 Ри зык уры ны на ми ңа агу ашат ты лар,
су са ган да, сер кә эчерт те ләр.

23 Аш та бы ны алар өчен ау ять мә се,
дус ла ры өчен то зак бул сын!

24 Күз лә ре ка раң гы ла нып, күр мәс бул сын нар,
го мер бу е на бөк рә еп кал сын нар!

25 Ярсу-дәһшәт яң гы рың ны өс лә ре нә яу дыр,
ка һә рең ял кы ны алар ны көй дер сен!

26 То рак ла рын шә рә лән дер алар ның,
ча тыр ла рын да те рек җан кал ма сын!

27 Чөн ки Син нән ин де бер җә за ал ган ке ше ләр не алар һа ман 
эзәр лек ли би рә ләр,

Син яра яса ган нар га та гын да яра өс ти ләр.
28 Кыл ган гө наһ ла рын җыя бар,

ак ла ныр лык нәр сә та был ма сын үз лә ре нә!
29 Тор мыш ки та бын нан сы зып таш ла исем нә рен,

тәкъ ва лар бе лән янә шә тер кә леп йөр мә сен нәр!

30 Мин исә бер фә кыйрь мен, җә фа чи гә мен!
И Ал ла һы, кот ка рып, сак лап кал ми не!

31 Исе мен тел гә алып, Ал ла һы га җыр лар ба гыш лар мын,
рәх мәт ләр укып, бө ек ле ген дан лар мын.

32 Кор бан лык үгез дән,
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мөгезле-тояклы бо зау дан ар тыг рак һуш лан ды рыр 
Раб бы ны бу.

33 Маз лум нар мо ны кү реп ку а ныр лар.
Әй Ал ла һы га йөз тот кан нар, кү ңе ле гез гә дәрт кер сен!

34 Чөн ки Раб бы фә кыйрь ләр нең до га сын ише тә,
тот кын хал кын күз уңын нан тө шер ми.

35 Әй җир вә күк ләр,
диң гез ләр вә ан да гы бар лык җан ия лә ре, Ал ла һы ны дан ла гыз!

36 Чөн ки Ал ла һы Си он ны азат итә чәк,
Яһү дә ка ла ла рын яңа дан тор гы за чак.
Ха лык, шун да төп лә неп,
ил нең ва рис лы ху җа ла ры на әве ре лә чәк.

37 Ал ла һы кол ла ры ның ба ла ла ры
әле ге җир не үзе нә би лә мә гә ала чак,
Ал ла һы исе мен сөй гән нәр шун да яшә я чәк.

69 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се. Раб бы Ал ла ми нем хак та 
оныт ма сын дип языл ган.

2 И Ал лам, кот кар ми не!
Яр дә мең бе лән ашык, и Раб бым!

3 Җа ны ма кул су зу чы лар оят ка кал сын нар, хур бул сын нар,
ми ңа зарар-зыян ки те рер гә те ләү че ләр, мәс хә рә ите леп,
бер се кал мый арт ка чи ген сен нәр.

4 Ихи-хи-хи, дип мин нән кө лү че ләр,
рис вай ка лып, ки ре бо рыл сын нар.

5 Ә бар ча Си ңа йөз то ту чы лар
ку а ны шып кү ңел ач сын нар,
«Ал ла һы бө ек тер!» дип тәк рар ла сын
кот кар га ның өчен Си не сө ю че ләр.

6 Мин исә би ча ра бер фә кыйрь мен.
И Ал лам, яр дә мең бе лән ашык!
Син – ми ңа Яр дәм итү че, ми не Кот ка ру чы!
Соң га ра күр мә, и Раб бым!

70 1 И Раб бым, Си ңа сы гы на мын,
рис вай бу лу ы ма юл куй ма һич кай чан!

2 Хак лы гың бе лән йо лып ал, ара ла ми не,
ко ла гың ны ку еп тың ла, кот кар!

3 Һәр чак сы е ныр уры ным – Кыяташым бул ми нем!
Кы ям, Ны гыт мам бул ган га, Син ми не кот ка рыр га бо ер!
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4 И Ал лам, кот кар ми не яман нар,
хак сыз лар вә за лим нәр ку лын нан!

5 Чөн ки ми нем бар өме тем Син дә, и Хуҗа-Раббым;
яшь ча гым нан бир ле сы гын га ным ба ры Син дер!

6 Ту мы шым нан ук мин Си ңа та ян дым;
Син – ми не ана ка ры нын нан чы га ру чы.
Мак тау сүз лә рем һәр да им Си ңа дыр!

7 Бик күп ләр өчен мин бер үр нәк бул дым,
чөн ки ми нем ыша ныч лы сы е ну уры ным Син идең.

8 Авы зым нан Си ңа мактау-мәдехләрем өзел мәс,
көннән-көнгә мә һа бәт ле гең не дан лар мын.

9 Кар т лык кө нем дә ки ре как ма ми не,
көч лә рем тө кән гән дә, ми не таш ла ма!

10 Юк са дош ман на рым ми ңа кар шы мә кер ко ра лар,
җа ны ма ка ны гу чы лар үз ара сүз ләр ку е шып:

11 «Ал ла һы аны таш ла ган, кот ка рыр бер ке ме юк аның,
эзәр лек ләп эләк те реп алыйк үзен!» – ди ләр.

12 И Ал ла һы, мин нән ерак лаш ма!
И Ал лам, яр дә мең бе лән ашык!

13 Хур бу лып дө мек сен дош ман на рым,
рис вай бул сын ми ңа зы ян са лыр га те ләү че ләр!

14 Мин исә һәр чак Си ңа сы е ныр мын,
Си ңа мак тау өс те нә мак тау лар яу ды рыр мын.

15 Си нең хак лы гың ту рын да сөй ләр мен,
көннең-көнендә ми не ни чек кот кар га ның ны игъ лан итәр мен,
гәр чә ба ры сын да са нап бе те рер лек тү гел дер.

16 Мин Хуҗа-Раббының код рәт ле эш лә рен хи кә я ләр мен,
Аңа гы на хас бул ган хак лы гын бә ян итәр мен.

17 И Ал ла һы, яшь ча гым нан ук Син ми ңа ос таз бул дың,
мог җи за ла рың ны мин хә зер гә чә сөй ләп йө рим.

18 Кар та еп, чә че мә чал кер сә дә, Син ми не таш ла ма, и Ал ла һы!
Көч-кодрәтеңне мин ки лә се бу ын нар га сөй ләп аң лат кан чы 

таш ла ма!

19 Хак лы гың, и Ал ла һы, күк ләр не иң ли,
кыл ган эш лә рең бө ек тер!
Си ңа тиң та гын кем бар, и Ал ла һы?!

20 Син ми не күп бәла-казаларга ду чар ит сәң дә,
ахыр дан янә яшәү дәр те кай та рыр сың,
ти рән чо кыр дан тар тып чы га рыр сың,

21 ми не юга ры кү тә реп, җа ны ма юа ныч би рер сең.



845

Зә бур 70 , 71

22 И Ал лам, Ис ра ил нең мө кат дәс Ал ла сы!
Мин Си ңа ли ра да уй нар мын –
туг ры лы гы ңа рәх мәт ләр яу ды рыр мын,
гөс лә кыл ла рын чи ер теп җыр лар мын.

23 Ирен нә рем сө е нә дер Си ңа җыр ла ган да,
Син кот кар ган җа ным сө е нә.

24 Ми ңа зы ян са лыр га те ләү че ләр оят ка ка лып хур бул гач,
те лем көн са ен Си нең хак лы гың ту рын да сөй ләр.

71 Сө ләй ман ның мәд хи я се.

1 И Ал ла һы, га дел лек вә хак лык сый фа тың ны
пат ша га – пат ша ның уг лы на бү ләк ит!

2 Ул Си нең хал кың ны хак лык бе лән,
би ча ра маз лум на рың ны га дел лек бе лән ида рә ит сен.

3 Тау лар ха лык ка – бә рә кәт, рә хәт лек,
кал ку лык лар хак лык җит кер сен.

4 Пат ша ил дә ге маз лум нар ның ха кын хак ла сын,
фә кыйрь ләр нең угыл ла рын кот кар сын,
за лим нәр не исә тар-мар ит сен.

5 Аның го ме ре, күк тә ге ко яш вә ай го ме ре дәй,
буыннан-буынга дә вам ит сен.

6 Яңа ча был ган бо лын өс те нә яу ган яң гыр ке бек,
туф рак ны дым лан дыр ган көч ле яң гыр ке бек кил сен пат ша.

7 Ха ким ле ге көн нә рен дә тәкъ ва лар чә чәк ат сын,
ай ну ры сү рел гән че, ил дә имин лек, муллык-бәрәкәт хө кем сөр сен.

8 Ха ким ле ге җә ел сен диңгездән-диңгезгәчә,
Фырат ел га сын нан җир йө зе нең оч ла ры на ча.

9 Чүл дә ге ка би лә ләр тез чүк сен кар шы сын да,
дош ман на ры ту зан яла сын җир гә ятып.

10 Тар шиш вә ут рау пат ша ла ры аңа ясак тү лә сен,
Ше ба вә Се ба пат ша ла ры бү ләк ләр ки тер сен.

11 Бар ча пат ша лар сәҗ дә кыл сын кар шы сын да,
бар ча ка вем нәр аңа кол лык ит сен.

12 Хак тыр: ялварып-инәлеп тор ган фә кый рь не,
як лау чы сы бул ма ган маз лум ны кот ка рыр ул.

13 Юксыл-мескенгә, фә кыйрь гә мәр хә мәт ле бу лыр,
мох таҗ ның тор мы шын сак лап ка лыр,

14 җәбер-золымнан йо лып алыр,
чөн ки алар ка дер ле дер аның өчен.
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15 Го ме ре озын бул сын шун дый пат ша ның!
Хә зи нә се нә Ше ба ал тын на ры ак сын!
Аның ха кы на гел до га лар кы лып тор сын ха лык,
көннең-көнендә хәер-фатихада бул сын!

16 Кыр лар да иген ише леп уң сын,
тау итәк лә рен дә ба шак лар чай ка лып тор сын –
Ли ван та вын да гы ке бек алар тук бул сын;
шә һәр ләр дә ха лык да ла да гы үлән са нын ча би хи сап бул сын.

17 Пат ша ның исе ме мәң ге яшә сен,
да ны ко яш го ме ре дәй озын-озак бул сын;
исе ме бе лән ка вем нәр мө ба рәк кы лын сын,
ха лык лар аны бә рә кәт ия се дип ата сын.

18 Мог җи за лы эш ләр не ту ды ру чы Раб бы Ал ла га,
Ис ра ил нең Ал ла сы на мактау-шөкерләр яу сын!

19 Шан лы исе ме мәң ге мө ба рәк бул сын,
бө тен җир йө зе нә Аның дан-шөһрәте җә ел сен!
Амин, амин!

20 Ишай уг лы Да выт ның до га ла ры шу шын да тә мам ла на.

Өчен че ки тап

72 Асаф ның мәд хи я се.

1 Хак тыр: Ал ла һы Ис ра ил хал кы на –
кү ңе ле саф ке ше ләр гә иге лек ле дер!

2 Ми нем чак кы на аяк ла рым сөр лек ми чә,
та бан на рым тай мый ча кал ган иде:

3 яман нар ның мул лык та яшә вен кү реп,
мин ул тә кәб бер ке ше ләр гә көн лә шеп ка ра дым.

4 Алар көч ле, егәр ле,
үл гән че хас та күр ми ләр.

5 Ке ше ләр эшен дә гамь йөрт ми ләр,
алар ке бек иза чик ми ләр.

6 Шун лык тан алар ны, зин нәт ле му ен са сы ман,
тә кәб бер лек, го рур лык чол гап ал ган,
дор фа лык исә алар өчен өс ки е ме ке бек.

7 Йөз-күзләрен май бас кан алар ның,
йө рәк лә ре ах мак ни ят ләр бе лән ту лы.
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8 Мыс кыл лап, нәф рәт чә чеп сөй лә шер ләр,
эре лә неп, ке ше гә янар лар,

9 күк кә ка рап, дәгъ ва бел де рер ләр,
буш сүз бе лән җир йө зен ту ты рыр лар.

10 Ха лык та алар ягы на авы ша ба ра,
сүз лә рен су уры ны на эчә.

11 Әй тер ләр яман нар: «Ал ла һы ка ян бе лер икән?!
Ал ла һы Тә га лә ни чек бе лер икән?!»

12 Ме нә шун дый ул яман бән дә ләр:
бай лык ла рын арт ты рып, дөнь я да ва ем сыз яши ләр.

13-14 «Көн са ен га зап чи геп,
һәр ир тә җә за кү реп,
юк ка гы на йө рә гем не мин пакь тот тым
һәм кул ла рым ны, га еп сез мен дип, чис та лап юдым».

15 Әгәр шу лай уй ла ган бул сам,
мин Си нең хал кың кар шын да хы я нәт че бу лыр идем.

16 Бу хак та мин күп уй лан дым,
әм ма ба ры бер тө ше нә ал ма дым.

17 Ал ла һы ның мө кат дәс ха нә се нә кер гәч ке нә,
яман нар ны нәр сә көт кә нен ачык аң ла дым.

18 Әйе! Тай гак юл га бас ты ра сың Син алар ны,
һә ла кәт кә ду чар итә сең.

19 Алар көт мә гән дә, ки сәк ке нә юк бу ла лар,
дәһ шәт эчен дә дер алар ның аза гы.

20 Уян гач оны тыл ган төш ке бек ул яман нар:
Син куз га лу га, и Хуҗа-Хаким, алар күз дән юга лыр лар.

21 Йө рә гем ут тай ян ган,
бө тен эчем әр неп сыз ла ган

22 ул за ман нар да ми ңа акыл җит мә гән;
кар шың да мәх лук бер хай ван ке бек,
бе лек сез, аң сыз бул ган мын мин.

23 Алай да мин һәр ва кыт Си нең янә шәң дә дер,
Син ми не уң ку лым нан җи тәк ләп йөр тә сең;

24 үгет-нәсыйхәтләрең бе лән ми ңа ту ры юл күр сә тә сең,
ми не дан лы ки лә чәк кә алып ба ра сың.

25 Син нән баш ка ке мем бар ми нем күк ләр дә?!
Җир йө зен дә дә ми ңа бү тән һич кем ки рәк ми!

26 Бә дә нем вә йө рә гем хәл сез лә неп кал ган да да,
Ал ла һы – йө рә гем нең нык лы гы,
ми ңа на сыйп ител гән го мер лек өле шем.
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27 Хак тыр: Син нән ерак лаш кан адәм һә лак бу ла чак;
Үзе ңә хы я нәт кы лу чы ны Син юк итә чәк сең.

28 Ал ла һы га якын бу лу – ми нем өчен бә хет ул!
Хуҗа-Раббы – ми нем сы е ну уры ны дыр,
мин Аның бар эш лә рен бә ян итә мен!

73 Асаф ның нә сый хә те.

1 И Ал ла һы, ни гә Син без не бө тен ләй гә таш лап кит тең?
Ни өчен ут ла вың са рык ла ры на ачу-каһәрең төш те?

2 Бо рын за ман нар да ук Үзең сай лап ал ган ха лык ны –
Ми нем өле шем дип йо лып ал ган ка ве мең не,
то рак ха нәм дип тә га ен лә гән Си он та вын да хә те ре ңә тө шер!

3 Адым на рың ны ко точ кыч хә ра бә ләр та ра фы на юнәлт,
дош ман нар ның из ге җир дә бар нәр сә не җи ме рү ен күр.

4 Син без нең бе лән оч раш кан урын да бү ген алар ырыл дый,
һәр җир дә үз әләм нә рен элеп чык ты лар.

5 Агач бо та гы чап кан дай,
бал та ла рын кү тә реп, ватып-җимереп йө ри ләр,

6 ай бал та вә чап кыч ла ры бе лән ди вар да гы нә кыш ләр не 
чап ка лый лар.

7 Из ге йор тың ны ут төр теп ян дыр ды лар, иш те ләр,
исе мең не йөр т кән урын ны нә җес лә де ләр.

8 Кү ңел лә рен нән: «Ба ры сын җи ме рик!» – дип әй теп,
Ал ла һы ның ил дә ге бар ча сгый ба дәт ха нә лә рен көл гә 

әй лән дер де ләр.
9 Без ин де билге-галәмәтләр күр ми без,

спәй гам бәр ләр дә кал ма ды;
кай чан га ча дә вам итәр бу хәл – бер кем бел ми.

10 И Ал ла һы, кай чан га ка дәр ба рыр бу хур лык?
Исе мең не дош ман мәң ге шу лай мәс хә рә ләр ме?

11 Ни өчен ку лың ны ки ре ал дың?
Чы гар уң ку лың ны ку е ның нан, юк ит шу лар ны!

12 Син, Ал ла һы, – бо рын гы дан ми нем пат шам,
иле без гә ко ты лу алып ки лү че.

13 Код рә тең бе лән Син диң гез не ур та лай яр дың,
су лар да гы аж да һа лар ның баш ла рын кый дың.

14 Ливь я тан ның* ба шын ча бып өз дең,
гәү дә сен чүл ерт кыч ла ры на азык итеп бир дең.

* 73:14 Ливьятан– бо рын гылар күзаллаганча, явыз лык, тә кәб бер лек һәм чуалыш-буталышны 
бел де рә торган диң гез аж да һа сы; рус ча сы: Ле ви а фан. 
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15 Чиш мә су ла ры на, инеш ләр гә Син юл яр дың,
таш кын су лы ел га лар ны исә ко рыт тың.

16 Көн Си не ке дер, төн дә Си не ке,
ай вә ко яш ны күк кә Син ур наш тыр дың.

17 Җир йө зе нең бар лык чик лә рен бил ге лә дең,
җәй вә кыш ны Син га мәл гә керт тең.

18 Исең дә тот, Раб бы:
дош ман Си не хур ла вын дә вам итә,
акыл сыз лар исе мең не мәс хә рә ли.

19 Ерт кыч лар дан ха рап ит тер мә кү гәр че нең не,
бер кай чан оныт ма хә лен мес кен кол ла рың ның.

20 Без нең бе лән тө зе гән ки ле шү гә күз сал,
юк са ил нең ка раң гы поч мак ла рын да җәбер-золым хө кем сө рә.

21 Маз лум бән дәң үз иңе нә хур лык йө ге тө яп кай т ма сын,
фәкыйрь-юксыл исе мең не дан ла сын.

22 Кү тә рел, Раб бы, ха кың ны як ла,
мәгъ нә сез бән дә ләр нең Си не мәс хә рә итү лә рен исең нән чы гар ма!

23 Си ңа кар шы баш кал кыт кан дош ма ның ның сө рән ләп 
кыч кы ру ын,

һич ты нып тор ма ган шау-шуын игъ ти бар сыз кал дыр ма!

74 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ха рап ит мә» кө е нә. Асаф ның җыр-мәдхиясе.

2 И Ал ла һы, без Си ңа рәх мәт ләр укый быз, шөк ран нар кы ла быз,
исе мең не тел дән тө шер ми без,
мог җи за ла рың ха кын да сөй ли без.

3 Ал ла һы әйт те: «Бил ге лән гән ва кыт җит кәч,
га дел хө ке мем не чы га рыр мын!

4 Җир һәм ан да яшәү че ләр тет рәп тор ган да,
җир нең те рәк ба га на ла рын ны гы ту чы Мин дер!» – ди де.

5 Тә кәб бер ләр гә мин: «Ар тык эрәй мә гез!» – ди дем;
яман нар ны: «Мө гез лә ре гез не чөй мә гез,

6 күк ләр гә ка дәр кү тәр мә гез,
һа ва лы сүз ләр ку ер т ма гыз!» – дип ки сәт тем.

7 Абруй-дәрәҗә ин сан нар га көн чы гыш тан да, көн ба тыш тан да,
чүл та ра фын нан да кил мәс.

8 Бер дән бер Хө кем че – Ал ла һы дыр:
Ул тү бән тө ше рү че дә, юга ры кү тә рү че дә.

9 Раб бы ку лын да мөл де рә мә ка сә,
ка сә дә тәм ләт кеч ләр са лын ган ку әт ле шә раб кү бек лә неп то ра;
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җир йө зе нең бар лык яман бән дә лә ре
шул ка сә дән Раб бы са лып бир гән ачы шә раб ны
тө бе нә ка дәр эчәр гә мәҗ бүр бу лыр.

10 Мин исә мәң ге Ягъ куб Ал ла сы ха кын да сөй ләр мен,
Аңа мәд хи я ләр җыр лар мын!

11 «Яман нар ның ку ә тен* сын ды рыр мын,
ә тәкъ ва ке ше гә көч-гайрәт өс тәр мен!*» – ди Ал ла һы.

75 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да. Асаф ның җыр-мәдхиясе.

2 Яһү дә илен дә Ал ла һы мәш һүр дер,
Ис ра ил дә Аның исе ме мәгъ рур дыр.

3 То рак уры ны Аның Са лим дә*,
яшә гән җи ре Си он да.

4 Шун да су гыш ко рал ла рын –
яшен дәй ук лар ны, кылыч-калканнарны сын дыр ды Ул.

5 И Ал ла һы, Син нән як ты лык бөр ке лә,
ки ек ту лы тау лар дан да бө ег рәк Син!

6 Га ярь су гыш чы лар га ни мәт сез кал ды лар,
үлем йо кы сы на тал ды лар,
берсе-бер ку лын кү тә рер гә дә өл гер мә де.

7 И Ягъ куб Ал ла сы!
Си нең дәһ шәт ле та вы шың нан су гыш ар ба ла рын йөр тү че ләр,
ат ла ры бе лән бер гә егы лып, мәң ге гә ты нып кал ды лар.

8 Чын нан да, дәһ шәт ле Син!
Ачу лы ча гың да Си ңа кем кар шы то ра ал сын?!

9-10 И Ал ла һы, хө кем не күк ләр дән Син иреш тер дең;
маз лум нар ның ха кын як лап Син то тын гач,
бө тен җир йө зе сагаеп-тынып кал ды.

11 Хәт та ин сан нар ның яр суы да Си ңа дан ки те рер –
ак тык яр су ла рын алар ның Син ба сар сың.

12 Нәзер-ниязлар әй те гез Раб бы Ал ла гыз га,
ада рын ган ны* җи ре нә җит ке реп үтә гез!
Бү ләк ләр ки тер сен Дәһ шәт ия се нә
Аның тирә-ягындагы бар лык ке ше ләр!

* 74:11 ...куәтен...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: мө ге зен. 
* 74:11 ...әтәкъвакешегәкөч-гайрәтөстәрмен...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ә 
тәкъ ва ке ше нең мө ге зе юга ры кү тә ре лер. 
* 75:3 Салим– ягъ ни Иеру са лим. 
* 75:12 Адарыну– нә зер әй тү. 
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13 Ил баш ла ры ның рухын-ихтыярын Үзе нә буй сын ды ру чы,
җир йө зе нең пат ша ла рын кур ку га са лу чы Ул.

76 1 Җыр чы лар җи тәк че се Еду тун өчен. Асаф ның мәд хи я се.

2 Инә лү ава зым ны мин Ал ла һы га юнәл тә мен,
ми не ишет сен дип, Аңа ял ва рып дә шә мен.

3 Кай гы лы көн дә мин Хуҗа-Хакимне эз лим,
җа ны ма юа ныч та ба ал мый ча,
ку лым ны күк кә су зып, төн нәр уз ды рам.

4 Ру хым зә гыйфь лән гән дә, ың гы ра шып,
Ал ла һы ны ис кә алам, Аның ха кын да уй ла нам.

5 Син ми ңа күз йо мар га ирек бир ми сең,
җан га за бын нан сүз әй тер гә те лем бәй лә нә.

6 Узып кит кән ерак ел лар,
бо рын гы за ман нар ту рын да уй ла нам.

7 Төн ге җыр ла рым ны ис кә тө ше рәм,
үз-үзем бе лән сөй лә шәм,
кү ңе лем дә ге со рау лар га җа вап эз лим:

8 «Хуҗа-Хаким без не бө тен ләй гә таш лап кит те ме?
Як ты йө зен без гә бү тән ач мас мы?

9 Мәр хә мә тен баш ка күр сә тер гә те лә мәс ме?
Вәгъ дә лә рен ин де тор мыш ка ашыр мас мы?

10 Ми һер бан лы гын оныт ты мы?
Рәхим-шәфкатен ачу дан йо мып кал ды мы?»

11 Шун нан соң мин эчем нән әйт тем:
«Ал ла һы Тә га лә ин де уң ку лын элек ке чә эш кә җик ми,
ми нем өчен бу – иң зур хәс рәт», – ди дем.

12 Мин Раб бы ның эш-гамәлләрен ис тән чы гар мам.
Әйе, бо рын гы да эш лә гән мог җи за ла рың ны хә тер дә 

сак лар мын,
13 Си нең бар лык эш лә рең не аң лар га ты ры шыр мын,

бө ек га мәл лә рең ту рын да уй ла ныр мын!

14 И Ал ла һы, юлың из ге дер!
Ал ла һы дай бө ек та гын нин ди илаһ бар?!

15 Мог җи за лар ту дыр ган, ха лык лар ара сын да
код рә тен та ныт кан Ал ла һы Син!

16 Син көч ле бе лә гең бе лән Үз хал кың ны –
Ягъ куб вә Йо сыф угыл ла рын кот кар дың.
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17 Си не күр гәч, и Ал ла һы,
су дәрь я ла ры шөб һә лә неп чай кал ды;
Си не күр гәч, диң гез төп лә ре кай нап та шы ды.

18 Бо лыт лар үзе нең су ла рын бу шат ты,
күк ләр гөмбер-гөмбер күк рә де,
төр ле та раф ка Си нең ут лы ук ла рың оч ты.

19 Күк эче гө рел тең бе лән тул ды,
яшен нәр га ләм не бал кыт ты,
җир өс те кал ты рап тет рән де.

20 Си нең юлың диң гез аша уз ды,
ти рән су лар ны ерып үт те –
эз лә рең кү рен мәс лек иде.

21 Хал кың ны Син Му са вә Һа рун кул ла ры бе лән
кө тү ке бек ал га әй дәп бар дың.

77 Асаф ның нә сый хә те.

1 И хал кым, тың ла үгет-нәсыйхәтемне,
авы зым нан чык кан сүз ләр гә ко лак сал!

2 Авыз ача мын сөй ләр гә гый б рәт ле хи кә я ләр не,
үт кән нең сер лә рен ачып би рә мен.

3 Без гә ул ту ры да ата-бабаларыбыз сөй лә де –
алар дан ише теп бел дек.

4 Угыл-оныкларыбыздан яшер мик,
Раб бы ның да нын, код рә тен, Ул ту дыр ган мог җи за лар ны
ки лә се бу ын нар га да бел гер тик.

5 Раб бы Үз күр сәт мә лә рен Ягъ куб нә се ле нә күн дер гән,
Ис ра ил гә Ка нун бир гән;
шу лар ны өй рәт сен ди еп ба ла ла ры на
без нең ата-бабаларга әмер ит кән,

6 ягъ ни мо ны бел сен ди еп ки лә чәк бу ын нар –
әле дөнь я га кил мә гән то кым нар һәм шу лар дан ту а чак угыл лар;

7 Ал ла һы дан өмет өз мә сен нәр,
Аның кыл ган эш лә рен оныт ма сын нар,
бо е рык ла рын тө гәл үтә сен нәр ди еп;

8 йө рәк лә ре бе лән Ал ла һы га туг ры бул ма ган,
рух ла ры бе лән Аңа бе рек мә гән,
кире-фетнәчел ата-бабаларына ох шап кит мә сен нәр ди еп.

9 Әнә, җәя-ук бе лән ко рал лан ган Эф ра им угыл ла ры,
су гыш бар ган көн не ки ре чи ге неп, ар ка күр сәт кән нәр.

10 Чөн ки алар Ал ла һы бе лән ки ле шү не боз ган нар,
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Аның Ка ну ны бу ен ча яшәү дән ваз кич кән нәр;
11 оныт кан нар Аның эш-гамәлләрен,

үз лә ре нә күр сә тел гән мог җи за лар ны.
12 Ми сыр да, Со ган ти гез ле ген дә*, ата ла ры ал дын да

Ал ла һы күп ме мог җи за лар күр сәт кән бул ган!
13 Ул, диң гез не як-якка ае рып, алар ны ко ры юл дан алып чык кан;

диң гез су ын ди вар ке бек үрә бас тыр ган*.
14 Көн дез лә рен – ал ла ры на җи бәр гән бо лыт,

төн нә рен ут як ты сы бе лән алар га юл күр сәт кән*.
15 Чүл дә Кыя таш ны ярып су чы гар ган,

та шып тор ган мул дәрьядан ал ган дай,
ке ше ләр гә туй ган чы су эчер гән.

16 Үзе ха сил ит кән кыя су ла рын ер мак лар итеп агыз ган*.

17 Әм ма ул за ман ке ше лә ре, Ал ла һы Тә га лә гә кар шы баш кү тә реп,
Аның ал дын да чүл дә гө наһ лы эш лә рен дә вам ит тер гән нәр.

18 Җан на ры те лә гән ри зык та ләп ит кән бу лып,
Ал ла һы га шу лай сы нау та ма ша ла ры оеш тыр ган нар.

19 «Ал ла һы чүл дә сый та бы ны ясый алыр иде ми кән?» – дип,
Ал ла һы ны рән җе тә тор ган сүз ләр сөй лә гән нәр.

20 «Әнә бит, Кыя таш ла ры на су гып су ат тыр ды,
су ны ер мак лар итеп агыз ды.
Код рә те җит сә, икмәк-ризыкны да шу лай тап сын без гә,
ит ле та бын әзер лә сен Үз хал кы на!» – ди гән нәр*.

21-22 Бо лар ны ише теп, Раб бы ның бик тә ачуы чык кан;
Ал ла һы га инан ма ган на ры өчен,
Аның кот ка ру ы на өмет ит мә гән нә ре өчен,
Ягъ куб нә се ле нә яр сып таш лан ган,
Ис ра ил өс те нә Үзе нең каргыш-каһәрен җи бәр гән.

23 Янә дә Раб бы бо лыт лар га әме рен бир гән,
күк ка пу сын ки е реп ач тыр ган:

24 ман на яу дыр ган үз лә ре нә ри зык итеп –
күк ик мә ге бир гән хал кы на.

25 Адәм ба ла ла ры сфә реш тә ләр ри зы гын та ты ган,
та мак ла ры туй ган чы шу ны аша ган*.

26 Раб бы күк тә шә рык җи лен куз гат кан,

* 77:12 Ка ра гыз: «Чы гыш», 7-12. 
* 77:13 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13. 
* 77:14 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13:21. 
* 77:15-16 Ка ра гыз: «Чы гыш», 7:1-7; «Сан нар», 20:2-13. 
* 77:18-20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 16:2-3; «Сан нар», 11:4-6. 
* 77:23-25 Ка ра гыз: «Чы гыш», 16:4-5. 
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код рә те бе лән көнь як җи лен ис тер гән
27 һәм, ту зан га күм гән дәй, мул дан ит яу дыр ган,

диң гез ко мы са нын ча ки ек кош күн дер гән:
28 тук тау лык ур та сы на – ча тыр ла ры яны на

тө шер гән Ул ош бу ит ри зык ла рын.
29 Ка рын на ры туй ган чы аша ган нар ке ше ләр,

һәм Ал ла һы, шу лай итеп, алар га бө тен те лә гән нә рен 
иреш тер гән.

30 Әм ма алар әле ашап-эчүдән тук та ган чы ук,
авыз га кап кан ри зык ла рын чәй нәп йот кан чы ук,

31 Ал ла һы алар өс те нә Үзе нең ка һә рен иң дер гән:
Ис ра ил нең көч ле зат ла рын үлем гә ду чар ит кән,
гөл дәй егет лә рен кы рып сал ган*.

32 Шу лай бул са да, ха лык гө наһ эш ләү дән тук та ма ган,
Ал ла һы ның кыл ган мог җи за ла ры на ышан ма ган.

33 Шу ңа кү рә Ул алар ның яшәү көн нә рен мәгъ нә сез лек кә урап,
го мер ел ла рын хәвеф-куркуга сал ган.

34-35 Ал ла һы үлем җә за сын га мәл гә ашы ра баш лау га,
алар Ал ла һы Тә га лә нең Йо лу чы,
сы ен ды ру чы Кыяташ икә нен ис кә тө ше рә
һәм, бо ры лып, Аны эз ләр гә то ты на иде ләр.

36 Әм ма авыз ла ры бе лән юма лап,
тел төп лә рен дә ял ган сүз бул ган алар ның.

37 Кү ңел лә ре Ал ла һы га бе рек мә гән,
Аның бе лән тө зе гән ки ле шү гә туг ры лык сак ла ма ган алар.

38 Әм ма рә хим ле Ал ла һы гө наһ ла рын яр лы ка ган,
алар ны кы рып таш ла ма ган,
күп тап кыр лар ачу ын ба сып кал ган,
яр су ын соң чик кә җит кер мә гән.

39 Ул алар ның тән-җисем бу лу ын,
исеп ки теп югал ган җил бу лу ын исен дә тот кан.

40 Күп ме тап кыр лар чүл дә Ал ла һы га кар шы баш кү тәр гән нәр,
кыр гый да ла да Аны бор чу га сал ган нар!

41 Кайта-кайта сы на ган нар алар Ал ла һы ны,
Ис ра ил нең Из ге Ал ла сын әнә шу лай рән җет кән нәр.

42-43 Ал ла һы ның Ми сыр да кыл ган га лә мәт лә рен,
Со ган кы рын да гы мог җи за ла рын,
код рәт ле ку лы бе лән үз лә рен дош ман тыр на гын нан
йо лып ал ган көн нә рен оныт кан нар.

* 77:26-31 Ка ра гыз: «Чы гыш», 16:13; «Сан нар», 11:31-34. 
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44 Ул көн не Ал ла һы, ми сыр лы лар агым су ны эчә ал ма сын дип,
ел га ла рын кан дәрь я сы на әй лән дер гән.

45 Өс лә ре нә өер-өер кан эч кеч че бен нәр не,
вәй ран лык ки те рә торган гө бер ле ба ка лар ны өс тер гән.

46 Ба су да гы иген кыр ла рын корт тан,
хез мәт җи меш лә рен са ран ча дан ашат кан.

47 Йө зем ку ак ла рын, сси ко мор агач ла рын
боз лы яң гыр яу ды рып кыр дыр ган.

48 Тер лек лә рен – боз лы да выл бе лән,
кө тү лә рен яшен сук ты рып ха рап ит тер гән.

49 Үлем ки те рү че фә реш тә ләр җи бә реп,
ми сыр лы лар өс те нә ут тай дөр лә гән ка һә рен,
ачу-ярсуын, бәла-казалы афә тен яу дыр ган.

50 Үч-ачуына киң юл ярып, Ул алар га үләт зәх мә те җи бәр гән,
җан на рын үлем нән кот кар ма ган.

51 Ми сыр лы лар ның, Хам ка ве ме нең,
бе рен че бу лып ту ган бар ча ир ба ла ла рын –
ир лек ку ә те нең тәү ге җи меш лә рен – үлем гә тап шыр ган.

52 Үз өм мә тен исә, са рык лар ны ияр теп кит кән дәй,
шун нан алып чык кан,
кө тү ен әй дәп бар ган сы ман, чүл ләр буй лап йөр т кән*.

53 Сә фәр лә ре хә веф сез бул ган алар ның, ку рык ма ган нар,
дош ман на рын Ал ла һы диң гез су ы на ба тыр ган*.

54 Ба ра тор гач, Ул алар ны Үзе нең мө кат дәс җи ре нә –
уң ку лы яу ла ган тау итә ге нә ки те реп җит кер гән.

55 Ан да гы мә җү си ка вем нәр не ку ып та рат кан,
җир лә рен Ис ра ил ыруг ла ры на би лә мә гә бир гән,
Үз хал кын шул ка вем нәр нең ча тыр ла ры на ур наш тыр ган*.

56 Әм ма ха лык Ал ла һы Тә га лә не сы нау дан тук та ма ган:
Аның күр сәт мә лә рен үтә мә гән,
әледән-әле Аңа кар шы баш кал кыт кан.

57 Ата-бабалары ке бек хы я нәт че, ха ин бул ган алар,
ыша ныч сыз җә я не хә тер ләт кән.

58 Кал ку лык лар да гы пот ха нә лә ре бе лән
Ал ла һы ның ачу ын куз гат кан нар,
пот-санәмнәре бе лән Аның көн че ле ген кыз дыр ган нар.

59 Ба ры сын күреп-ишетеп тор ган Ал ла һы, тә мам яр сып,

* 77:43-52 Ка ра гыз: «Чы гыш», 7-12. 
* 77:53 Ка ра гыз: «Чы гыш», 14. 
* 77:54-55 Ка ра гыз: «Ешуа», 24:8-13. 
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Ис ра ил не хо зу рын нан чит кә ти бәр гән*.
60 Адәм ба ла ла ры ара сын да кор ган ча ты рын,

Ши лоһ та гы то рак йор тын таш лап кит кән*.
61 Үзе нең код рә тен, дан-шөһрәтен*

дош ман на ры ку лы на әсир лек кә бир гән*.
62 Үз би лә мә се бул ган хал кы на нәф рәт лә неп,

аны кы лыч ха ким ле ге нә тап шыр ган.
63 Егет лә ре ут та һә лак бул ган,

кыз лар туй җы рын нан мәх рүм кал ган.
64 сРу ха ни лар кы лыч тан уз ды рыл ган,

ир сез кал ган ха тын на ры егъ ла шу ма тә ме үт кә рә ал ма ган.

65 Бер за ман Хуҗа-Хаким, йо кы дан ки сәк ке нә уян ган дай,
шә раб тан ай ны ган ба тыр ке бек, ки нәт баш кал кыт кан,

66 дош ман нар ның һәм мә сен арт ка чи ген дер гән,
алар ны мәң ге гә хур лык ка ура ган.

67 Йо сыф ча ты рын чит кә ти бә реп,
Эф ра им тар ма гын сан га ал мый ча,

68 Үзе нә Яһү дә ыру гын – сөй гән Си он та вын сай ла ган.
69 Из ге йор тын би ек күк ләр ке бек кор ган,

җир йө зе ке бек мәң ге лек итеп сал ган.
70-71 Ко лы Да выт ны, са рык аб за рын нан –

са вым са рык лар ара сын нан тар тып алып*,
Үз хал кы Ис ра ил гә, Ягъ куб то кы мы на, кө тү че итеп куй ган.

72 Кө тү че лек ва зи фа сын Да выт саф кү ңел дән баш кар ган,
уң ган ку лы бе лән хал кын җи тәк ләп йөр т кән.

78 Асаф ның мәд хи я се.

1 И Ал ла һы, Си нең би лә мә гә чит ха лык лар ху җа бул ды,
алар мө кат дәс йор тың ны нә җес лә де,
Ие ру са лим не хә ра бә гә әй лән дер де.

2 Кол ла рың ның мә е тен – күк кош ла ры на,
туг ры ла рың җә сә ден* җир ерт кыч ла ры на би реп ашат ты.

* 77:56-59 Ка ра гыз: «Хө кем че ләр», 2:11-15. 
* 77:60 Ул за ман нар да Ис ра ил хал кы ның гый ба дәт кы лу уры ны Ши лоһ шә һә рен дә ур наш-
кан бул ган. 
* 77:61 ...кодрәтен,дан-шөһрәтен...– Би ре дә Ал ла һы сан ды гы ту рын да сүз ба ра (ка ра гыз: «I 
Пат ша лар», 4). 
* 77:61 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 4. 
* 77:70-71 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 16:1-13. 
* 78:2 Җәсәд– гәү дә. 
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3 Ие ру са лим нең әйләнә-тирәсендә ке ше ка ны су уры ны на тү гел де,
мә ет ләр не кү мәр гә ка бер че та был ма ды.

4 Без күр ше лә ре без кар шын да рис вай бул дык,
бө тен әйләнә-тирәгә хур вә мәс хә рә ител дек.

5 И Раб бы, ачу ың шу лай кай чан га ча ба рыр икән? Мәң ге гә ме?
Кай чан га ча яр су ың ял кын ке бек дөр ләп то рыр икән?

6 Үч-җәзаңны Си не та ны мау чы ха лык лар га,
исе мең не тел гә ал ма ган пат ша лык лар га кар шы юнәлт!

7 Чөн ки шу лар аша ды Ягъ куб ның ба шын,
йор тын шу лар хә ра бә гә әй лән дер де.

8 Ата-бабаларның гө наһ ла рын без нең өс кә як ма,
без гә тиз рәк рәхим-шәфкатеңне юл ла!
Юк са без тә мам зә гыйфь лә неп кал дык.

9 И Ал ла һы, без нең Кот ка ру чы быз!
Дан лы исе мең ха кы на яр дәм ит без гә,
исе мең ха кы на кот кар без не,
гө наһ ла ры быз ны ки чер, га фу ит!

10 Ни гә әле чит ха лык лар:
«Кай да соң алар ның Ал ла сы?!» – дип кө лә ләр.
Кол ла рың ның тү гел гән ка ны өчен үч алу ың
бар ха лык лар га мәгъ лүм бул сын,
һәм мо ны без нең күз лә ре без күр сен!

11 Мәх бүс ләр нең* аһ-зары хо зу ры ңа ба рып иреш сен,
бө ек код рә тең нең көч-гайрәте бе лән
үлем гә ду чар ител гән нәр не кот ка рып кал!

12 Си не мәс хә рә лә гән күр ше ха лык лар га
җи де лә тә ар тыг рак итеп кай тар, и Хуҗа-Хаким!

13 Ә без, Си нең хал кың, ут ла вың са рык ла ры,
Си ңа мәң ге рәх мәт ләр укыр быз,
бу ын ар ты бу ын мак тау сүз лә ре сөй ләр без!

79 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ла лә чә чә ге. Ан т ла шу» кө е нә. Асаф ның мәд хи я се.

2 Әй Ис ра ил кө тү че се,
кө тү көт кән дәй Йо сыф ны әй дәп йөр тү че, ко лак са лып тың ла!
Ке ру бим нәр өс тен дә тә хет то ту чы, кү рен!

3 Эф ра им, Бень я мин, Ме наш ше ал дын да
кө чең не күр сәт, ки леп кот кар без не!

* 78:11 Мәхбүс– тот кын. 



858

Зә бур 79 , 80

4 И Ал ла һы, без не элек ке хә ле без гә кай тар,
нур лы йө зең не ач – без ко ты лыйк!

5 И Раб бы, и Күк ләр Ху җа сы Ал ла!
Кай чан га ча хал кың до га ла ры на ачу то тар сың икән?

6 Син без гә ик мәк ур ыны на күз яше ашат тың,
су уры ны на күп итеп күз яше эчер дең.

7 Күр ше лә ре без ни за гы на без не сә бәп че ит тең;
дош ман нар без не мыс кыл лый лар.

8 И Күк ләр Ху җа сы Ал ла, без не элек ке хә ле без гә кай тар,
нур лы йө зең не ач – без ко ты лыйк!

9 Ми сыр дан Син йө зем ага чы алып кайт тың,
аны ку ыл ган ха лык лар җи ре нә утырт тың;

10 аның өчен урын әзер лә дең,
һәм ул, шул җир не ту ты рып, та мыр ла рын җә еп җи бәр де.

11 Кү лә гә се тау бит лә рен кап лап ал ды,
са бак ла ры мәгъ рур эр бет кәү сә се нә чор нал ды.

12 Бо так ла ры диң гез гә чә ба рып җит те,
тар мак ла ры Фырат ел га сы на су зыл ды.

13 Ник җи мерт тең Син бу бак ча ның ди вар ла рын?
Узып ба ру чы һәркем бо та гын бо тар ла сын дип ме?

14 Ка бан дуң гыз ла ры та мыр ла рын ка зып чы га ра,
кыр җән лек лә ре са бак ла рын ки ме рә.

15-16 И Күк ләр Ху җа сы Ал ла,
ки ре кайт без гә, күк ләр дән тү бән гә ка ра шың ны таш ла!
Үзең нык лык бир гән угыл ны –
уң ку лың утыр т кан йө зем ку а гын кай гырт:

17 ча бып таш лан ган ул, ут ка са лын ган,
Си нең ачу-каһәрең ар ка сын да ха рап ител гән.

18 Уң ягың да то ру чы га –
Үзең нык лык бир гән адәм уг лы на суз яр дәм ку лың ны!

19 Шул чак без Син нән ае рыл ма быз!
Җан өр без гә, һәм Си нең исе мең не тел дән тө шер мә без!

20 И Раб бы, и Күк ләр Ху җа сы Ал ла,
без не элек ке хә ле без гә кай тар,
нур лы йө зең не ач – без ко ты лыйк!

80 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Гит тит» кө е нә. Асаф ның мәд хи я се.

2 Сө е неч ле җыр лар җыр ла гыз кы я быз Ал ла һы га!
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Ягъ куб Ал ла сын шат ла ны шып мак та гыз!
3 Шөл дер ле ба ра бан ка гып,

моң лы гөс лә вә ли ра чи ер теп, җыр лар көй лә гез!

4 Яңа ай ка лык кач, ай тул гач та –
бәй рә ме без көн нә рен дә –
мө гез быр гы кыч кыр ты гыз!

5 Чөн ки бу – Ис ра ил ка ну ны дыр,
Ягъ куб Ал ла сы ның ка ра ры дыр.

6 Йо сыф* Ми сыр дан ко ты лып чык кач,
аңа күр сәт мә итеп бир де Ул мо ны.

Үзем бел мә гән тел дә мин бер аваз ишет тем:
7 «Аның иңен нән Мин авыр йөк не тө шер дем,

кул ла рын кәрзин-әрҗә авыр лы гын нан бу шат тым.
8 Бә ла ле ва кы тың да син Ми не ча кыр дың,

һәм Мин си не кот ка рып кал дым.
Гөр сел дәп тор ган ка раң гы бо лыт эчен нән си ңа җа вап бир дем,
Ме ри ба су ла ры янын да си не сы на дым.

9 Тың ла, и хал кым, Ми нем ки сә тү ем не!
И Ис ра ил, тың ла саң иде син Ми не!

10 Ара гыз да ят илаһ лар бул ма сын,
чит җир ләр нең илаһ ла ры на та бын ма!

11 Си не Ми сыр дан алып чык кан Раб бы – Мин ул, си нең Ал лаң!
Авы зың ны киң итеп ач –
Мин си нең та ма гың ны туй ды рыр мын!

12 Әм ма хал кым Ми нем ава зы ма ко лак сал ма ды,
Ис ра ил Ми не тың ла ма ды.

13 Шун нан Мин алар ны үҗәт йө рәк лә ре ир ке нә куй дым,
үз лә ре те лә гән юл да йөр сен нәр, ди дем.

14 Әгәр хал кым Ми не тың ла ган бул са,
Ис ра ил Мин күр сәт кән юл дан йөр гән бул са,

15 Мин аның дош ман на рын тиз буй сын ды рыр идем,
рән җе тү че лә ре нә кар шы ку лым ны су зар идем;

16 Ми ңа, Раб бы га, нәф рәт сак лау чы лар,
ал дым да бил лә рен бө геп, шул кы я фәт тә мәң ге гә ка лыр лар иде;

17 ә хал кым ның та ма гын тук бо дай бөр те ге бе лән,
Кыя таш лар ара сын нан бал та бып туй ды рыр идем».

* 80:6 Йосыф– ягъ ни Ис ра ил хал кы. 
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81 Асаф ның мәд хи я се.

1 Ал ла һы, илаһ лар җы е ны ның ур та сы на ба сып,
хө ке мен игъ лан кыл ды:

2 «Кай чан га ча сез, хак сыз ка рар лар чы га рып,
яман нар мән фә га тен як ла я чак сыз?

3 Юксыл-көчсезнең, ятим нең дәгъ ва сын як ла гыз,
маз лум ның, фә кыйрь нең ха кын дау ла гыз!

4 Юксыл-көчсезне, мескен-бичараны ара лап алы гыз,
алар ны яман нар ку лын нан кот ка ры гыз!

5 Аң ла мый сыз, тө шен ми сез сез, ка раң гы да йө ри сез! –
Дөнь я ның ни гез лә ре как ша ган!

6 Мин әйт тем: „Сез – илаһ лар,
һәм мә гез Ал ла һы Тә га лә уг лы дыр.

7 Әм ма сез, ке ше ләр ке бек, үлем ле дер,
һәр бер хө кем дар ке бек юга ры дан егы лып тө шә чәк сез!“»

8 И Ал ла һы, ка лык! Хө кем ит җир йө зен!
Чөн ки ха лык лар ның бар ча сы да Си не ке дер.

82 1 Асаф ның җыр-мәдхиясе.

2 И Ал ла һы, дәш ми чә сүз сез тор ма!
Би та раф бул ма, и Ал ла һы!

3 Чөн ки әнә дош ман на рың дау куп та ра,
Си ңа нәф рәт ле ләр баш кал кы та.

4 Хал кы ңа кар шы мә кер ко ра лар,
га зиз лә ре ңә кар шы ки ңәш мә җы я лар.

5 Та кыл дый лар: «Туп ла ныйк!
Алар ны ха лык лар исем ле ген нән алып таш лыйк!
Ис ра ил исе ме мәң ге гә оны тыл сын», – ди ләр.

6 Алар шу лай үз ара сүз бер ке теп,
Си ңа кар шы бер лек оеш тыр ган нар:

7 бо лар – эдо ми ләр, ис мә гый ли ләр, мә а би ләр, 
һа җә ри ләр,

8 ам мо ни ләр, ама лы кый лар, пе леш ти ләр
һәм дә Гә бал бе лән Сур хал кы.

9 сАш шур хал кы да алар га ку шыл ган,
Лут ның нә сел ва рис ла ры на* ку әт өс тә гән.

* 82:9 Лутныңнәселварислары– ам мо ни ләр һәм мә а би ләр. 
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10 Бо лар га Син Мидь ян хал кы на*
һәм Кый шон ине ше янын да Си се ра бе лән Ябин гә* 

эш лә гән не эш лә:
11 Син алар ны, Эн-Дор ка ла сы янын да кы рып са лып,

туф рак та гы ти рес ке бек ит тең.
12-13 Ореб бе лән Зиебка, Зе бах бе лән Салмунга нәр сә ләр 

кыл ган бул саң,
бу ил баш ла ры на да шу ны ук кыл,
чөн ки алар: «Ал ла һы ның ут лау ла рын үзе без гә алыйк!» –
дип әй т кән бул ган нар.

14 И Ал ла һы, Син алар ны өер мә эчен дә ге ту зан ны,
җил уңа е на оч кан са лам ны очырт кан дай туз ды рып таш ла!

15 Ур ман нар ны көл гә әй лән дер гән ут ке бек,
тау бит лә рен көй дер гән ял кын ке бек,

16 да вы лың бе лән сы пы рып таш ла,
җил-өермәң бе лән өн нә рен ал!

17 Йөз лә рен хур лык там га сы бе лән ка ралт! –
Си не, Раб бы, эз ли баш ла сын нар!

18 Мәң ге шу лай хур лык, дәһ шәт эчен дә кал сын нар,
рис вай бу лып юк ка чык сын нар.

19 Җир йө зен дә Си нең бер дән бер Ал ла һы Тә га лә,
исе мең Раб бы икә нен тө шен сен нәр!

83 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Гит тит» кө е нә. Ко рах угыл ла ры ның мәд хи я се.

2 И Күк ләр Ху җа сы Раб бы, сок лан гыч та Си нең то ра гың!
3 И те ре Зат бул ган Ал ла һы,

җа ным за ры гып кө тә йор тың ише гал ды на ке рү миз ге лен;
йө рә гем вә тә нем Си ңа сө е неч ле җыр лар җыр лый.

4 И Күк ләр Ху җа сы Раб бы, пат шам вә Ал лам ми нем,
Си нең мәз бә хең янын да чып чык та үзе нә урын тап кан,
кар лы гач та ба ла ла ры өчен шун да оя кор ган.

5 Бә хет ле дер Си нең өең дә яшәү че адәм нәр! –
Алар Си ңа мәң ге мак тау сүз лә ре яу ды ра чак.

6 Бә хет ле дер Син дә көч тап кан,
Ал ла һы йор ты на сә фәр кы лу ны кү ңе ле нә бер кет кән ке ше!

7 Ко ры үзән* буй лап үт кән дә, зи я рәт че ләр* аны чиш мә ләр үзә не итәр,

* 82:10 Ка ра гыз: «Ха ким нәр», 6-8. 
* 82:10 Ка ра гыз: «Ха ким нәр», 4-5. 
* 83:7 Корыүзән...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Бә кә үзә не» яи сә «Егъ лау үзә не» ди гән не 
дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 83:7 Зиярәтче– из ге җир ләр гә сә фәр кы лу чы. 
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һәм ан да мул итеп яң гыр лар явар.
8 Си он га Ал ла һы хо зу ры на ба ру чы лар юл да үзе нә көч туп лар.

9 И Раб бы, и Күк ләр Ху җа сы Ал ла, до гам ны ишет!
И Ягъ куб Ал ла сы, ко лак сал до га ма!

10 И Ал ла һы, кал ка ны быз без нең,
кү зең не тө шер май сөр т кән пат ша га!

11 Йор тың ише гал дын да гы бер көн
баш ка җир дә ге мең көн нән хә ер ле рәк.
Ал ла һы өе нең бу са га тө бен дә ба сып то ру ың
яман ның ча ты ры тү рен дә яшәү дән ях шы рак.

12 Чөн ки Раб бы Ал ла – ко яш һәм кал кан ул!
Ал ла һы – ил ти фат күр сә тү че, дан-шөһрәт вә бә рә кәт би рү че,
хак юл да йөр гән нәр не иге ле ген нән мәх рүм ит мәү че!

13 И Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Си ңа сы гы ну чы лар нин ди бә хет ле!

84 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Ко рах угыл ла ры ның мәд хи я се.

2 И Раб бы, Син, Үз җи ре ңә ми һер бан лы бу лып,
Ягъ куб өм мә тен яңа дан тер гез гән сең.

3 Хал кың ның га е бен ки че реп,
бар лык гө наһ ла рын яр лы ка ган сың.

4 Ачу-каһәреңне бер чит кә ку еп,
дәһшәт-ярсуларыңнан ты ел ган сың.

5 И кот ка ру чы быз Ал ла һы,
без не элек ке хә ле без гә кай тар,
ачу ла ну дан, ка һәр ләү дән тук та!

6 Без гә шу лай мәң ге ачу то тар сың мы?
Ачу ың ны буыннан-буынга дә вам итәр сең ме?

7 Ин де без гә, хал кың Син дә ку а ныч тап сын дип,
яңа дан җан өрер гә җы ен мый сың мы?

8 Мәр хә мә тең не күр сәт без гә, Раб бы,
кот ка рып кал без не!

9 Раб бы Ал ла ның әй тер сү зе нә ко лак са лыр мын,
чөн ки Үз хал кы на, туг ры лык сак ла ган нар га
имин лек вәгъ дә итә Ул,
тик мәгъ нә сез юл ла ры на кай т ма сын нар гы на.

10 Хак тыр: Ал ла һы дан кур ку чы ны Ул кот ка рыр, озак ла мас,
шул рә веш ле Аның дан-шөһрәте без нең җир дә үзе нә урын та бар.
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11 Мәр хә мәт бе лән туг ры лык оч ра шыр,
хак лык бе лән имин лек үбе шер;

12 җир дән туг ры лык кал кып чы гар,
күк ләр дән хак лык тү бән ка рап ба гар.

13 Раб бы бә рә кәт кә киң юл ачар,
җи ре без мул уңы шын би рер.

14 Хак лык Раб бы ал дын нан ат лап ба рыр,
Аның өчен юл хәс тәр ләп ку яр.

85 Да выт ның до га сы.

1 И Раб бым, ми не – фә кыйрь бер маз лу мың ны
ишет һәм җа вап бир!

2 Җа ным ны сак лап кал, и Ал лам!
Чөн ки мин Си ңа туг ры мын.
Си ңа сы гын ган ко лың ны кот ка ра күр!

3-4 Мин көн са ен Си ңа ял ва рып дә шә мен –
кыз ган ми не, и Хуҗа-Хаким!
Җа ным Си ңа юнәл гән –
туг ры ко лың ның кү ңе лен сө ен дер!

5 Син, Хуҗа-Хаким, иге лек вә бә хил лек ия се дер,
Үзе ңә инәл гән нәр нең бар сы на
чик сез мәр хә мә тең не юл лый сың.

6 Ишет до гам ны, и Раб бым,
ял ва ру ы ма ко лак сал!

7 Кай гы лы кө нем дә мин Си ңа дә шәм,
чөн ки Син ми не ише тү че дер.

8 И Хуҗа-Хаким, илаһ лар ара сын да Си ңа тиң нәр юк,
кыл ган эш-гамәлләреңә дә иш ләр юк!

9 Син бар ит кән ха лык лар ның һәм мә се, Хуҗа-Хаким,
Си ңа ки леп та бы на чак,
исе ме ңә дан-хөрмәт бел де рә чәк!

10 Чөн ки Син – бө ек, мог җи за лар ту ды ру чы сың!
Син – Ал ла һы, ба ры Син ге нә!

11 И Раб бым, ми не хак юлы ңа күн дер –
шул ха кый ка тең юлын да йө рер мен.
Йө рә гем бө тен бар лы гы бе лән исе мең не хөр мәт ит сен.

12 И Хуҗа-Хакимем, и Ал лам,
бар кү ңе лем нән Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
го мер ба кый исе мең не дан лар мын!

13 Чөн ки ми ңа кыл ган мәр хә мә тең иф рат зур дыр:
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җа ным ны Син үле ләр дөнь я сы төп ке лен нән йо лып 
ал дың.

14 И Ал лам, тә кәб бер ләр ми ңа кар шы аяк лан ды лар,
Си не бар дип тә бел мәү че за лим нәр өе ре җа ным ны кы яр га 

җай эз ли.
15 Син, Хуҗа-Хакимем, – рә хим ле вә ми һер бан лы,

сабыр-түзем, үтә мәр хә мәт ле, туг ры лык лы Ал ла һы.
16 Кү зең не тө шер дә кыз ган ми не,

мин ко лы ңа көч-ныклык бир,
Си нең ко лың бул ган хатын-кызның уг лын бә ла дән кот кар!

17 Ми не якын кү рү ең нең бе рәр бил ге сен күр сәт че!
Син, Раб бым, яр дәм ку лың ны су зып ми не юат кач,
ми ңа нәф рәт сак лау чы лар хур лык ка кал сын нар.

86 1 Ко рах угыл ла ры ның җыр-мәдхиясе.

2 Ие ру са лим не Ул из ге тау лар өс те нә кор ган.
Ягъ куб ның бар лык шә һәр лә рен нән
ар тыг рак яра та Раб бы Си он кап ка ла рын.

3 Мак тау лар күп әй те лә си нең хак та, Ал ла һы ка ла сы!

4 Раб бы әйт те:
«Ра һаб* бе лән сБа бил Ми не та нып бе лү че ләр дип исәп лим.
Әнә, Пе ле шет, Сур һәм Хә бәш стан шун да* ту ган».

5 «Һәм мә се шун да ту ган», –
дип әй тер ке ше ләр, Си он ны тел гә алып.
Ал ла һы Тә га лә аны Үзе ны гыт кан дыр.

6 Ха лык лар исем ле ген тө зе гән дә, Раб бы һәр ха лык ту рын да:
«Мо ны сы да шун да ту ган!» – дип язар.

7 Җыр чы лар, би ю че ләр бер а выз дан:
«Тор мыш чы га на гым Син дә дер!» – ди яр ләр.

87 1 Ко рах угыл ла ры ның җыр-мәдхиясе. Җыр чы лар җи тәк че се нә: «Ма ха лат 
ле ан нот*» кө е нә. Эз рах нә се лен нән бул ган Һе ман ның нә сый хә те.

2 И Раб бым, кот ка ру чы Ал лам,
кич-көндез Си ңа инә леп дә шәм.

3 До гам Си нең хо зу ры ңа иреш сә иде,

* 86:4 Раһаб– би ре дә: Ми сыр. 
* 86:4 ...шунда...– Ягъ ни Ие ру са лим дә. 
* 87:1 Махалатлеаннот– әле ге яһүд сүз лә ре нең мәгъ нә се анык тү гел. 
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ко лак сал са идең ми нем инә лү лә ре мә.
4 Чөн ки җа ным да гы кайгы-хәсрәт ту лып аш ты,

көн нә рем үле ләр ай ма гы на якын лаш ты.
5 Үлем чо кы ры на иңү че ләр гә иш бул дым,

көч-дәрманнан яз дым;
6 үле ләр ара сы на таш лан ган,

ка бер дә ят кан мә ет ләр күк бул дым,
Си нең та раф тан ин де оны тыл ган,
мәр хә мәт ле ку лың нан чит кә ти бә рел гән хәл дә 

кал дым.
7 Син ми не ти рән чо кыр тө бе нә,

ка ра уп кын эче нә ат тың.
8 Ачу-дәһшәтең ми нем өс кә авыр йөк бу лып ят ты,

ка һә рең дул кын на ры ми не аяк тан бә реп ек ты.

9 Таныш-белешләремне Син мин нән ерак лаш тыр дың,
алар кү зен дә ми не җи рән геч итеп күр сәт тең;
ка ма лу да мин, ко ты лу юлым юк.

10 Кайгы-хәсрәттән күз лә рем зә гыйфь лән де.
Һәр көн Си ңа ял ва ра мын, Раб бым,
кул ла рым ны Си ңа та ба су за мын.

11 Мог җи за лар ны үле ләр өчен эш ләр сең ме Син?!
Үле ләр, те ре леп, Си ңа рәх мәт ләр укыр мы?!

12 Мәр хә мә тең – ка бер дә,
туг ры лы гың че рек ләр ара сын да тел гә алы ныр мы?!

13 Ка раң гы да Си нең мог җи за ла рың ны кем кү рер?!
Оны ты лу ди гән җир дә Си нең хак лы гың ны 

кем бе лер?!

14 Мин исә, Раб бым, яр дәм гә ча кы рам Си не;
ир тә таң да до гам хо зу ры ңа ба рып ире шер.

15 Ник Син, Раб бым, ми не чит кә ти бә рә сең?
Йө зең не ник мин нән яше рә сең?

16 Яшь ча гым нан үлем, кай гы кө тә ми не;
Си нең дәһ шә тең нән га җиз мен.

17 Ачу-каһәрең басып-изеп уз ды,
дәһ шә тең нән ру хым тә мам сын ды.

18 Ту фан эчен дә ге ке бек,
ми не һәр як тан Си нең дәһ шә тең чор нап ал ган.

19 Дус ла рым ны, якын на рым ны мин нән чит ләш тер дең,
янә шәм дә кал ган сер дә шем тик золь мәт тер*.

* 87:19 Зольмәт– ка раң гы лык. 
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88 1 Эз рах нә се лен нән бул ган Эй тан ның нә сый хә те.

2 Мәр хә мә те ңә, и Раб бым, мәң ге дан җыр ла я чак мын,
авы зым Си нең туг ры лы гың ны буыннан-буынга игъ лан 

итеп то ра чак.
3 Бе леп әй тәм: мәр хә мә тең мәң ге лек итеп яра тыл ган,

туг ры лы гың күк ләр гә кү тә реп ку ел ган.

4 Син әйт тең: «Сай ла ган ке шем –
Да выт ко лым бе лән ки ле шү тө зе дем, ант эч тем:

5 „Нә сел ва рис ла рың мәң ге дә вам итә чәк,
буыннан-буынга тә хет ле бу ла чак!“» – ди дең.

6 И Раб бы, күк ләр дә – мог җи за лы эш лә рең,
фә реш тә ләр* җы е нын да туг ры лык сый фа тың мак та ла.

7 Юк са күк ләр дә Раб бы га кем иш бу ла алыр?!
Ила һи зат лар дан* кем Аңа тиң лә шер?!

8 Ал ла һы дәһ шәт ле дер фә реш тә ләр җы е нын да,
янәшәсендәгеләрнең һәм мә сен нән дәһ шәт ле рәк Ул.

9 И Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла!
Син дәй код рәт ле та гын кем бар?!
Тирә-ягыңны туг ры лык са рып ал ган.

10 Син яр су лы диң гез ләр өс тен нән ха ким лек итә сең,
ку ба ры лып чай кал ган дул кын нар ны ты ныч лан ды ра сың.

11 Син Ра һаб ны* өз гә ләп таш ла дың;
көч ле ку лың бе лән дош ман нар ны ку ып та рат тың.

12 Күк ләр Си не ке, җир дә Си не ке!
Дөнь я ны һәм ан да гы бар нәр сә не Син ярат тың;

13 тө нь як ны вә кө нь як ны бар ит тең;
Та вор вә Хәр мун тау ла ры сө е неп исе мең не тәк рар лый.

14 Бе лә гең нык тыр, ку лың көч ле,
уң ку лың юга ры кү тә рел гән.

15 Хак лык вә га дел лек – тә хе тең нең ни ге зе дер;
мәр хә мәт вә туг ры лык – Си нең юл да шың.

16 И Раб бы, шат лык аваз ла рын ишет кән ха лык бә хет ле дер!
Ул Си нең нур лы йө зең як ты сын да йө рер,

17 көн нәр буе исе мең не тел гә алып сө е нер,

* 88:6 ...фәрештәләр...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: из ге ләр. 
* 88:7 Илаһизатлардан...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы угыл ла рын нан. 
* 88:11 Раһаб– борынгылар күзаллаганча, явыз лык һәм җи ме ргеч кө чне бел де рә торган 
диң гез аж да һа сы. 
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хак лы гы ңа та я нып юга ры кү тә ре лер.
18 Чөн ки Син – хал кың ның көч-куәт би зә ге дер;

без гә күр сәт кән ил ти фа тың бе лән ба шы быз ны* юга ры 
чө я без.

19 Без нең кал ка ны быз – Раб бы дан, пат ша быз дан,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сын нан.

20-21 Үзең нең туг ры бән дә лә ре ңә иң дер гән вә хи дә* Син:
«Мин, хал кым ара сын нан бер га ярь су гыш чы ны –
ко лым Да выт ны сай лап алып,
аңа яр дәм ит тем, аны юга ры кү тәр дем,
из ге ма ем бе лән май ла дым.

22 Ку лым аңа та я ныч бу лыр,
бе лә гем нән ул көч алыр, – ди дең. –

23 Дош ман аны буй сын ды ра ал мас,
за лим нәр аңа зо лым кыл мас.

24 Аның бар дош ма нын үз кү зе ал дын да орып са лыр мын,
үч-нәфрәт сак лау чы ны кы рып юк итәр мен.

25 Туг ры лы гым, мәр хә мә тем аңа юл даш бу лыр,
исе мем не тел гә алып, ба шын* ул юга ры чө яр.

26 Аның ку лын диң гез гә чә,
уң ку лын ел га лар га ка дәр су зар мын.

27 „Син ми нем Атам, Ал лам, кот ка ру чы Кыяташым!“ –
дип эндәшер ул Ми ңа.

28 Ул Ми нем беренчел-өлкән уг лым бу лыр,
дөнья пат ша ла ры ның иң бө е ге нә әве ре лер.

29 Мәр хә мә тем нән аны бер кай чан таш ла мам;
аның бе лән тө зе гән ки ле шү ем бо зыл мас.

30 Аның нә сел ор лы гы мәң ге дә вам итәр,
тә хет ел ла ры күк тә ге көн нәр са нын ча бу лыр, – ди дең. –

31 Ин де әгәр угыл ла ры Ка ну ным ны бо за кал са,
Ми нем ка рар лар ны үтә мә сә,

32 Ка ну ным ка гый дә лә ре нә хи лаф лык кы лып,
бо е рык ла рым ны оныт са,

33 ул чак ны Мин хө кем дар та я гым ны эш кә ку шар мын,
кыл ган җи на я ть лә ре, гө наһ ла ры өчен,
бәрә-суга алар ны кый нар мын, – ди дең. –

* 88:18 ...башыбызны...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: мө ге зе без не. 
* 88:20-21 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. Яһүд те лен дә ге 
төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы дан иң гән кү ре неш. 
* 88:25 ...башын...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: мө ге зен. 
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34-35 Әм ма мәр хә мә тем нән алар ны ба ры бер аер ма мын,
туг ры лы гы ма, Ки ле шү е мә,
авы зым нан чык кан сүз-вәгъдәләремә хы я нәт ит мә мен.

36 Бер ва кыт мө кат дәс исе мем бе лән ант ит тем бит Мин:
„Да выт ка һич ял ган ла мам“, – дип әйт тем.

37 Да выт ның нә сел ор лы гы мәң ге дә вам итәр,
тә хе те дә, ко яш ке бек, хо зу рым да бу лыр,

38 күк ләр нең туг ры ша һи ты ай ке бек,
мәң ге шу лай нык то рыр!» – ди дең.

39 Әм ма Син, Раб бы, май сөр т кән ке ше ңә сырт куй дың,
ачу-дәһшәтең бе лән аны чит кә ти бәр дең;

40 ко лың бе лән тө зе гән ки ле шү не юк ка чы гар дың,
аның та җын җир гә ор дың;

41 бө тен дивар-ихаталарын җи мер дең,
кальга-калаларын хә ра бә гә әй лән дер дең.

42 Үтеп бар ган һәр кем аны талый-туный,
күр ше ләр ал дын да ул мәс хә рә гә кал ды.

43 Аңа кар шы дош ман нар га кул кү тә рер гә ирек ку еп,
Син алар ның бар ча сын да сө ен дер дең.

44 Кы лы чы ның йө зен кай тар дың,
яу кы рын да аңа бу лыш ма дың;

45 мә һа бәт ле ген то нык лан дыр дың,
тә хе тен җир гә ау дар дың;

46 аның яшь лек көн нә рен кыс карт тың,
үзен мәс хә рә гә ура дың.

47 И Раб бы, кай чан га ча ачу-ярсуың ут тай дөр ләр,
кай чан га ча без дән яше ре неп то рыр сың?

48 Го ме рем нең кыс ка лы гын оныт ма саң иде.
Фа ни тор мыш өчен ге нә бар ит тең ме адәм ба ла сын?

49 Бар мы, дөнь я да яшәп, үз үле мен күр мә гән,
җа нын үле ләр ай ма гын нан кот ка рып кал ган ке ше?!

50 И Хуҗа-Хаким, кай да Си нең әү вәл ге мәр хә мә тең?
Син бит Да выт ка туг ры бу лыр га ант ит тең.

51-52 И Хуҗа-Хаким, кол бән дә лә рең нең мәс хә рә ите лү ен,
халык-кавемнәрнең мыс кыл лы сүз лә рен йө рә гем дә йөр тү ем не,
дош ман на рың ның, и Раб бы, ачы тел лә нү ен,
май сөр т кән за тың ның һәр ады мын яман ла вын оны та күр мә.

53 Раб бы га мәңге-мәңге мактау-шөкерләр яу сын!
Амин, амин!
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Дүр тен че ки тап

89 1 Ал ла һы ко лы Му са ның до га сы.

2 И Хуҗа-Хаким, буыннан-буынгача
Син без гә сы е ныр урын бул дың.

3 Тау лар ту ган чы ук,
җир вә дөнья яра тыл ган чы ук,
әзәл дән мәң ге лек кә чә Син – Ал ла һы.

4 Ин сан нар ны ка бат туф рак ка кай тар ган да:
«Әй адәм ба ла ла ры, ки ре кай ты гыз!» – ди сең.

5 Хак тыр: Си нең өчен мең ел – үтеп кит кән ки чә ге көн
яки кыс ка бер төн ке бек ке нә.

6 Син ке ше ләр не та шу су ы дай агы зып ки тә сең;
алар төн ге төш ке бек,
таң ат кан да шы тып чык кан үлән ке бек:
үлән ир тән яшел лә неп чә чәк ата, ә ки чен ко рып ки бә.

7 Ачу-дәһшәтеңнән без шу лай юк ка чы га быз,
яр су ың нан калтырап-тетрәнеп то ра быз.

8 Без нең язык эш ләр – Си нең ал дың да,
яше рен гө наһ ла ры быз – як ты йө зең кар шы сын да.

9 Ачу ың ны то еп үтә көн нә ре без,
ел ла ры быз бер көр се неп ку ю дай тиз уза.

10 Го ме ре без озын лы гы җит меш ел дыр,
та за лы гың нык бул ган да, сик сән ел;
аны сы ның да күп өле ше авыр хез мәт вә га зап эчен дә үтә;
тиз уза ул, һәм без очып ки тә без.

11 Кем бе лер Си нең ачу-дәһшәтеңнең кө чен,
яр су ың ки тер гән кур ку ның ти рән ле ген?!

12 Го ме ре без көн нә рен са нар га өй рә нер өчен,
зи рәк акыл бир без гә.

13 Кайт, Раб бы! Та гын күп ме көт мәк ки рәк?
Кол ла ры ңа ми һер бан лы ку лың ны суз.

14 Го ме ре без ахы ры на ка дәр сөенеп-куанып яшәр өчен,
һәр ир тә дә мәр хә мә тең не то еп уя ныйк.

15 Га зап ка сал ган көн нә рең,
кай гы ки черт кән ел ла рың бә ра бә ре нә
шатлык-куанычлар бе лән сө ен дер без не!

16 Кыл ган эш лә рең не – Үзең нең кол ла рың,
шан-шөһрәтеңне алар ның угыл ла ры күр сен!
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17 Ху җа Ал ла быз йөз ну рын без гә юнәл т сен,
кул ла ры быз ның эшен уңыш лы ит сен,
әйе, уңыш лы ит сен!

90 1 Ал ла һы Тә га лә як ла вын да гы ке ше
код рәт ле Зат ның ышы гын да урын та бар.

2 Раб бы га әй тер ул:
«Сы е ну уры ным, кальгам-ныгытмам,
өмет баг ла ган Ал лам – Син дер».

3 Раб бы си не ау чы то за гын нан да,
үләт зәх мә тен нән дә кот ка рыр;

4 си не ка нат ла ры ас ты на алып кап лар,
шун да сы е нып хә веф сез яшәр сең.
Аның туг ры лы гы си нең өчен кал кан, каль га ди ва ры бу лыр.

5-6 Төн лә ябы ры лып кил гән дәһ шәт тә,
көн як ты сын да оч кан ук лар да,
ка раң гы га тө ре неп йө ри торган үләт зәх мә те дә,
көн де зен кыр ган мур да кур кы та ал мас си не.

7 Янә шәң дә – мең ке ше,
уң та ра фың да ун мең ке ше кы ры лып ят са да,
си ңа үлем яна мас.

8 Яман бән дә ләр дән үч алы ну ын
син чит тән то рып та ма ша кы лыр сың.

9 Сы е ну уры ным – Раб бы да!

Ышык лы гың Ал ла һы Тә га лә дә бул ган га,
10 си нең ба шы ңа явыз лык лар төш мә я чәк,

ча ты ры ңа афәт ләр якын лаш ма я чак.
11 Чөн ки һәр йөр гән юлың да си не сак лар га дип,

Үзе нең фә реш тә лә ре нә Ул бо е рык бир гән.
12 Юл та шы на абы нып егыл мас сың:

фә реш тә ләр си не кул ла ры на кү тә реп алыр.
13 Син арыс лан вә зә һәр елан нар өс те нә ба сып үтәр сең,

яшь арыс лан вә аждаһаларны тап тап изәр сең.

14 «Ми не сөй гән зат ны Мин кот ка рыр мын,
исе мем не кү ңел дә йөрт кә не өчен,
аның як лау чы сы бу лыр мын, – ди яр Раб бы. –

15 Ул ми не дә шеп ча кы рыр,
һәм Мин аңа җа вап би рер мен,
кай гы лы ча гын да янын да бу лыр мын,
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кот ка рып, аны дан га кү мәр мен;
16 го ме рен озын кы лып,

кот ка ру бү ләк итәр мен!» – ди яр.

91 1 сШим бә көн гә* җыр-мәдхия.

2-4 И Раб бы, и Бө ек ләр нең Бө е ге!
Ун кыл лы саз ны, ли ра ны чи ер теп,
гөс лә дә көй көй ләп,
ир тә таң да мәр хә мә тең не,
кич лә рен туг ры лы гың ны игъ лан итү,
Си ңа рәх мәт ләр уку,
исе ме ңә мәд хия җыр лау – үзе бер бә хет тер!

5 Ку ан дыр дың Син ми не кыл мыш ла рың бе лән,
кул ла рың ның эше ми не, һай, сө ен де рә!

6 Эш-гамәлләрең ни ка дәр бө ек Си нең, Раб бы!
Ният-максатларың ни ка дәр тирән-төпледер!

7 Акыл сыз ке ше мо ны бел мәс,
на да ны аңы на ал мас:

8 яман нар чи рәм дәй үр че сә дә,
бо зык лар тор мыш тан уң са да,
мәң ге гә юк ка чы га чак,

9 ә Син мәң ге би ек тә, Раб бы!
10 Хак тыр: дош ман на рың, и Раб бы,

Си нең дош ман на рың һә лак бу ла чак,
бо зык лар бар да та ра лып бе тә чәк.

11 Ә ми не Син кыр гый үгез дәй көч ле кы ла сың*,
ми нем ба шы ма саф зәй түн мае ко я сың.

12 Ми ңа кар шы аяк лан ган нар ның җи ңел гә нен
күз лә рем ап-ачык кү рер,
явыз лар ның гөр сел дәп ау га нын
ко ла гым ях шы ише тер.

13 Тәкъ ва ин сан хөр мә ага чы дай чә чәк атыр,
Ли ван да гы эр бет ага чы дай би ек кү тә ре лер.

14 Раб бы ның өен дә та мыр ны гыт кан нар
Ал ла быз ише гал дын да чә чәк атыр.

15 Алар кар т лык кө нен дә дә җи меш би рер,
ямь-яшел, таза-нык бу лыр.

* 91:1 Шимбә– яһү ди ләр дә ат на ның җи ден че кө не из ге дип са нал ган. 
* 91:11 ӘминеСинкыргыйүгездәйкөчлекыласың...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: 
Ми нем мө гез не кыр гый үгез не ке сы ман юга ры чө я сең. 
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16 «Раб бы – гадел-гадәләтледер!
Ул – ми нем Кыяташым!
Аңар да га дел сез лек юк!» – ди ю че ләр дән алар.

92 1 Раб бы – пат ша дыр!
Мәһабәтлеккә тө рен гән Ул,
би лен код рәт пу та сы бе лән бу ган,
дөнь я ны как ша мас лык итеп нык кор ган.

2 Тә хе тең Си нең – әзәл дән,
Син Үзең дә әзәл дән дер!

3 Дәрь я лар шаулый-гөрли, и Раб бы,
дәрь я лар шау лап гө рел ди,
дул кын на рын юга ры чөя.

4 Әм ма би ек тә ге Раб бы дәрья-диңгез гө рел те сен нән,
яр су лы су лар таш кы нын нан күп мәр тә бә көч ле рәк.

5 Си нең күр сәт мә лә рең, и Раб бы, ыша ныч лы!
Из ге лек – йор тың ның мәң ге лек би зә ге дер!

93 1 И Раб бы, үч алу чы Ал ла һы,
Үзең не күр сәт, үч алу чы Ал ла һы!

2 Ка лык, җир йө зе нең Хө кем че се,
тә кәб бер ләр гә хак җә заң ны бир!

3 Яман нар кай чан га ча, и Раб бы,
яман нар кай чан га ча тан та на итәр икән?

4 Алар ның авы зын нан һа ва лы сүз ләр бөр ке лә,
бо зык лык эш лә гән һәр кем мак та ла.

5 И Раб бы, хал кың ны җә бер кы ла,
Син сай ла ган ха лык ны кы ер сы та алар.

6 Тол ны, чит тән кил гән не бу газ лый лар,
үк сез ләр нең җа нын кы я лар.

7 Алар: «Раб бы күр ми,
Ягъ куб Ал ла сы бер ни дә бел ми», – дип уй лый.

8 Әй ах мак лар, акы лы гыз га ки ле гез!
Әй на дан нар, кай чан акыл ке рер икән сез гә?

9 Ко лак ны бар ит кән ишет мәс ди сез ме?!
Күз не ярат кан күр мәс ди сез ме?!

10 Ха лык лар ны җә за га тар ту чы,
ке ше гә акыл өй рә тү че сез не фаш ит мәс ди сез ме?!

11 Раб бы адәм ба ла сы ның ни ят лә рен бе лә,
алар буш, мәгъ нә сез дер.
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12 Бә хет ле дер, и Раб бы, Син нән акыл өй рән гән,
Ка ну ның ка гый дә лә рен үз ләш тер гән ке ше!

13 Син аны афәт ле көн дә дә сак лап яшә тә сең,
яман нар га чо кыр ка зыл ган чы, аны имин кы ла сың.

14-15 Чөн ки Раб бы Үз хал кын чит кә как ма я чак,
Үзе нең мил кен таш лап кит мә я чәк.
Хө кем эш лә ре га дел кы лы на чак,
һәм саф кү ңел ле ләр мо ңа те рәк бу ла чак.

16 Явыз лар ал дын да ми не кем як лар?
Бо зык лар бе лән кө рәш тә янә шәм дә кем то рыр?

17 Раб бым хә ле мә ке реп яр дәм ит мә сә,
җа ным күп тән тын лык иле нә кү чәр иде.

18 «Менә-менә аягым тай пы лыр!» ди гән чак лар да
Си нең мәр хә мә тең, Раб бым,
ми не егы лу дан сак лап кал ды.

19 Кайгы-хәсрәттән эчем ту лып та шы са,
Син юа тып, кү ңе лем сө е неч бе лән ту ла.

20 Ка нун нар чы га рып зо лым кы лу чы
явыз хө кем дар лар Си ңа якын бу лыр мы?!

21 Ан дый лар тәкъ ва ке ше нең җа ны на
бө тен өер лә ре бе лән таш ла на лар,
га еп сез не үлем гә хө кем итә ләр.

22 Әм ма Раб бы – ми нем Кальгам-ныгытмам,
Ал ла һы – мин сы е ну тап кан Кыяташтыр!

23 Раб бы Ал ла быз ул бо зык бән дә ләр гә
эш лә ре нә бә ра бәр җә за сын би рер,
кыл ган явыз лык ла ры өчен кы рып таш лар.

94 1 Ки ле гез, сө е неч ле җыр лар җыр лыйк Раб бы га,
кот ка ру чы Кыяташыбызга шат ла ны шып җыр лыйк!

2 Рәх мәт лә ре без не бел де рер гә хо зу ры на ашы гыйк,
Аңа шат лык лы җыр ла ры быз ны ба гыш лыйк!

3 Чөн ки Раб бы – бө ек Ал ла һы дыр,
бар лык илаһ лар дан өс тен то ру чы олуг пат ша дыр!

4 Җир дә ге ти рән уп кын нар Аның ку лын да,
би ек тау тү бә лә ре дә Аның кул ас тын да.

5 Диң гез Аны кы, чөн ки аны Ул ярат ты,
ко ры җир не дә Аның кул ла ры бар ит те.

6 Ки ле гез, баш иеп сәҗ дә кы лыйк кар шы сын да,
иҗат чы быз Раб бы ал дын да тез чү гик!

7 Чөн ки Ул – без нең Ал ла быз,
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без исә – Аның кул ас тын да гы ха лык,
Аның ут ла вын да гы са рык лар.

Бү ген Аның та вы шы на ко лак сал са гыз иде:
8-9 «Ме ри ба да гы ке бек –

те ге чак ны чүл дә, Мас саһ та гы ке бек* –
ата-бабаларыгыздай ка ты кү ңел ле бул ма гыз.
Эш лә гән эш-гамәлләремне кү рә то рып,
алар ан да Ми не сы на ды лар, тик ше реп ка ра ды лар.

10 Кы рык ел бу е на Мин ул бу ын нан йө зем не яшер дем:
„Бо лар – кү ңел лә ре адаш кан ха лык,
Ми нем хак юлым ны бел ми ләр“, – ди дем.

11 Шул сә бәп ле ачу лы хә лем дә ант ит тем:
„Алар Ми нем тыныч-имин уры ны ма* кер мә я чәк!“ – ди дем».

95 1 Яңа бер җыр җыр ла гыз Раб бы га!
Әй бө тен җир йө зе әһел лә ре, Раб бы га җыр җыр ла гыз!

2 Җыр лап, Раб бы ның исе ме нә мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!
«Ул – Кот ка ру чы!» – дип көн дә сөй лә гез!

3 Ха лык лар га – Аның дан-шөһрәтен,
бө тен ка вем нәр гә мог җи за лы эш лә рен бел де ре гез!

4 Чөн ки Раб бы бө ек һәм мак тау га ла ек тыр,
илаһ лар ның ба ры сын нан дәһ шәт ле дер.

5 Мә җү си ка вем нәр нең бар илаһ ла ры фә кать сын нар гы на,
Раб бы исә күк ләр не бар ит кән Зат.

6 Дан вә бө ек лек Аның хо зу рын да,
көч вә гү зәл лек из ге йор тын да дыр.

7 Әй ха лык лар, барча-барчагыз Раб бы ны олуг ла гыз!
Аның дан-шөһрәтен, код рә тен олуг ла гыз!

8 Аның шан лы исе мен дан га кү ме гез!
Кор бан лык ма лы гыз ны алып, Аның иха та сы на ки ле гез.

9 Аның мә һа бәт из ге ле ге ал дын да баш иегез.
Бө тен җир йө зе тет рән сен кар шы сын да!

10 Ха лык лар га игъ лан ите гез:
«Раб бы – пат ша!» – ди е гез.
Дөнь я ның ни ге зе как ша мас итеп нык ко рыл ган.
Раб бы ха лык лар ны га дел хө кем итә чәк!

11 Ку а ныш сын күк ләр, җир йө зе тан та на ит сен!
Дул кын ла нып шау ла сын диң гез су ла ры вә ан да гы бар нәр сә!

* 94:8-9 Ка ра гыз: «Чы гыш», 17:1-7; «Сан нар», 20:1-13. 
* 94:11 ...тыныч-иминурыныма...– Ягъ ни Кән ган җи ре нә. 



875

Зә бур 95 , 96, 97

12 Шат лан сын кыр-далалар вә ан да гы бар нәр сә,
ур ман да гы бар агач лар сө е неч кә урал сын 13 Раб бы кар шын да!
Чөн ки Ул ки лә чәк, җир йө зен хө кем итәр гә ки лә чәк.
Дөнь я ны Ул Үзе нең хак лы гы на,
ха лык лар ны туг ры лы гы на та я нып хө кем итә чәк.

96 1 Тан та на ит сен җир йө зе, ку а ныш сын бар лык ут рау лар:
ха ким лек Раб бы ку лын да!

2 Раб бы ны бо лыт лар вә ка раң гы лык урап ал ган;
тә хе те нең ни ге зен дә хак лык вә га дел лек тер.

3 Аның ал дын нан ут-ялкын ат лап ба ра,
тирә-ягындагы бар дош ман ны көй де реп.

4 Яше нен нән бар дөнья бал кып яна,
һәм тет рә нә бө тен җир йө зе мо ны кү реп.

5 Тау лар ба ла выз дай эреп ага Раб бы ал дын да,
бө тен җир йө зе нең Ху җа сы кар шын да.

6 Күк ләр сөй ли Аның хак лы гы ту рын да,
ха лык лар кү рә дер Аның дан-шөһрәтен.

7 Оят ка кал сын сын нар га та бы ну чы лар,
хур бул сын нар пот лар ны дан га кү тә рү че ләр;
Раб бы ал дын да сәҗ дә кыл сын бар илаһ лар!

8 И Раб бы, га дел хө ке мең не ише теп ку а на Си он,
Яһү дә шә һәр лә ре тан та на итә.

9 Чөн ки Син, и Раб бы, Бө ек ләр нең Бө е ге җир йө зен дә,
бар илаһ лар дан өс тен Син!

10 Әй сез ләр, Раб бы ны сө ю че ләр,
явыз лык ка нәф рәт бе лән ка ра гыз!
Үзе нә ту г ры лар ның тор мы шын сак лый Раб бы,
яман нар ку лын нан йо лып ала;

11 тәкъ ва җан нар га ну рын сир пи,
саф йө рәк ләр гә сө е неч ки те рә.

12 Әй тәкъ ва җан нар, ку а ны чы гыз Раб бы да бул сын!
Аның из ге исе ме нә рәх мәт ләр укы гыз!

97 1 Мәд хия.

Раб бы га яңа җыр җыр ла гыз:
мог җи за лы эш ләр баш кар ды Ул,
уң ку лы, из ге бе лә ге бе лән җи ңү ка зан ды.

2 Раб бы Үзе нең кот ка ру код рә тен күр сәт те,
ха лык лар га Үзе нең хак лы гын бел герт те;
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3 Ис ра ил йор ты на бул ган мәр хә мә тен вә туг ры лы гын оныт ма ды.
Дөнь я ның һәр та ра фы Ал ла быз ның кот ка ру код рә тен күр де.

4 Әй бө тен җир йө зе әһел лә ре, Раб бы ны шат ла ны шып мак та гыз!
Сөенеп-куанып мәд хи я ләр җыр ла гыз!

5 Гөс лә гә ку шы лып, гөс лә аваз ла ры кө е нә
Раб бы га җыр ла ры гыз ны ба гыш ла гыз!

6 Быр гы вә мө гез быр гы моң на ры ас тын да
пат ша быз Раб бы ны шат ла нып мак та гыз!

7 Шауласын-гөрләсен диң гез вә аның эчен дә ге ләр,
шауласын-гөрләсен җир йө зе вә аның өс тен дә ге ләр!

8 Елга-дәрьялар ал кыш лап кул чап сын,
тау лар гө рел дә шеп сө ен сен 9 Раб бы кар шын да!
Чөн ки Раб бы җир гә Үзе нең хө ке ме бе лән ки лә чәк.
Дөнь я ны Ул Үзе нең хак лы гы на та я нып,
ха лык лар ны га дел лек бе лән хө кем итә чәк!

98 1 Раб бы – пат ша дыр! –
Кал ты ран сын ха лык лар!
Ке ру бим нәр өс тен дә дер Аның тә хе те. –
Тет рән сен җир йө зе!

2 Си он да гы Раб бы – иң юга ры, иң бө ек,
бар ха лык лар дан өс тен то ру чы!

3 Бө ек вә дәһ шәт ле исе мең не дан ла сын алар,
чөн ки Си нең исе мең из ге дер.

4 И га дел лек сө ю че код рәт ле пат ша!
Син га дел хө кем не га мәл гә керт тең,
Ягъ куб илен дә га дел лек вә хак лык ка ни гез лән гән эш лә рең не 

күр сәт тең.
5 Олуг ла гыз Раб бы ны, без нең Ал ла быз ны,

аяк ла ры бас кан урын га егы лып, Аңа сәҗ дә кы лы гыз,
чөн ки Ул изге-мөкатдәстер!

6 Аның ру ха ни ла ры ара сын да Му са бе лән Һа рун да бар иде,
Ше му ил дә Аңа гый ба дәт кы лу чы лар дан иде.
Алар Раб бы га дәш кән дә, Ул җа вап сыз кал ма ды:

7 ба га на рә ве шен дә ге бо лыт эчен нән алар бе лән сөй ләш те,
төр ле күрсәтмә-кагыйдәләр бир де,
һәм те ге ләр шу лар ны үтәп кил де.

8 И Раб бы Ал ла быз, Син алар ны җа вап сыз кал дыр мый идең.
Кы рын эш лә ре өчен җә за бир сәң дә,
алар ны яр лы кау чы Ал ла һы бул дың Син.
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9 Олуг ла гыз Раб бы ны, без нең Ал ла быз ны,
из ге та вын да Аңа сәҗ дә кы лы гыз!
Чөн ки из ге дер Раб бы, без нең Ал ла быз!

99 Шөк ран нар мәд хи я се.

1 Әй бө тен җир йө зе әһел лә ре, Раб бы ны шат ла ны шып мак та гыз!
2 Ку а нып Раб бы га хез мәт ите гез,

хо зу ры на сө е неч ле җыр лар бе лән ки ле гез!

3 Бе ле гез ки, Раб бы – без нең Ал ла быз!
Без не Ул бар ит кән, без – Аны кы,
без ба ры – Аның хал кы, ут ла вы ның са рык ла ры.

4 Рәх мәт лә ре гез не укып узы гыз Раб бы йор ты ның кап ка сын нан,
ишег ал ла ры на мак тау сүз лә ре бе лән ки ле гез,
шөк ра на итеп исе мен дан га кү ме гез!

5 Чөн ки Раб бы иге лек ле,
Аның мәр хә мә те мәң ге лек,
туг ры лы гы – буыннан-буыннарга кү чеш ле!

100 Да выт ның мәд хи я се.

1 Мәр хә мәт вә га дел ле гең не көй гә са лыр мын,
Си ңа мәд хия җыр лар мын, Раб бым!

2 Гө наһ сыз юл лар ны үз итәр мен.
Син кай чан ки лер сең икән ми нем яны ма?

Кү ңе лем саф лы гын да яшәр мен үз са ра ем да;
3 чир ка ныч нәр сә дән күз лә рем ерак бу лыр.

Кың гыр эш ләр гә нәф рә тем көч ле,
ан дый эш ләр ми ңа иш тү гел.

4 Бо зык лык кү ңе лем нән ерак то рыр,
явыз лык ны мин ти рә мә якын ки тер мәм.

5 Якы ны на ас тыр тын яла ягу чы ның авы зын то ма лар мын,
өс тән ге нә ка рау чы тә кәб бер не тү зеп тор мам.

6 Ил дә ге туг ры ке ше ләр – ме нә шун дый лар ми нем күз уңым да,
алар ми нем ян да яшә я чәк,
гө наһ сыз юл да йө рү че ләр ге нә ми ңа хез мәт итә чәк.

7 Мә кер ле бән дә ми нем өем дә утыр мас,
ял ган сөй ләү че не күз ал дым да тот мам.

8 Ил дә ге яман нар ны һәр ир тә дә юк кы лыр мын,
Раб бы ка ла сын бар ча бо зык лар дан арын ды рыр мын.
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101 1 Раб бы ал дын да хәс рә тен сөй ләп эчен бу шат кан маз лум ның до га сы.

2 И Раб бым, до гам ны ишет,
ял ва ру ла рым Си ңа иреш сен!

3 Кай гы лы кө нем дә йө зең не мин нән яшер мә!
Сүз лә ре мә ко лак сал,
җа ва бың ны тиз – Си ңа дәш кән көн не үк бир!

4 Го мер көн нә рем тө тен дәй та ра лып юга ла ба ра,
сө як лә рем ки сәү ага чы дай кы зып яна.

5 Йө рә гем, кый на лып, үлән ке бек ко ры ды,
та ма гы ма ри зык алыр га оны там хәт та.

6 Инә лү лә рем ачы сын нан сө як лә рем ти ре гә ябыш ты.
7 Су сыз чүл дә ге бай гыш ка ох шап кал дым,

хә ра бә ләр ара сын да яшә гән яба лак ка әй лән дем.
8 Кү зе мә йо кы кер ми,

тү бә дә утыр ган ял гыз кош ке бек мен.
9 Дош ман на рым һәр көн ми не мыс кыл итә,

ми не хур лау чы лар исе ме мә ләгъ нәт укый.
10 Ик мәк уры ны на көл ашап ту е нам,

күз яше бе лән ка тыш су эчәм.
11 Бо лар ба ры сы Си нең ачу-дәһшәтеңнән бул ды,

чөн ки Син ми не кү тә реп алып чит кә ыр гыт тың.
12 Көн нә рем юк ка чы га торган кич ке кү лә гә ке бек,

үлән сы ман шиңә-сула ба рам.

13 Син бит, Раб бы, әзәл дән үк бар сың,
да ның буыннан-буынга кү чеп ки лә дер.

14 Куз га лып, Си он га рәхим-шәфкатеңне күн дер,
чөн ки бил ге лән гән ва кыт –
аңа ми һер бан күр сә тер ва кы тың җит те.

15 Си нең кол ла рың өчен аның таш ла ры ка дер ле дер,
хә ра бә лә ре нең көл-тузаны алар да кыз га ну хи се уя та.

16 Ил ха лык ла ры – Раб бы ның исе мен нән,
җир йө зе пат ша ла ры дан-шөһрәтеннән шүр ләп то рыр,

17 чөн ки Раб бы Си он ны яңа дан тө зер,
Үзе нең шөһрәтен-данын күр сә тер.

18 Юк сыл лар ның до га ла рын ишетер-тыңлар,
ял ва ру ла ры на ко лак сал мый кал мас.

19 Бо лар ба ры сы ки лә чәк бу ын нар өчен тер кә леп ка лыр,
һәм алар Раб бы га дан җыр лар.

20-23 Чөн ки тот кын нар ның ың гы ра шу ын ише тер өчен,
үлем гә хө кем ител гән нәр не кот ка рыр өчен,
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ха лык лар вә пат ша лык лар җый на лып Раб бы га гый ба дәт 
кыл ган да,

Раб бы исе ме Си он да яң гы рап тор сын өчен,
Ие ру са лим дә Аңа мак тау лар яу сын өчен,
Раб бы из ге би ек ле ген нән бак кан,
күк ләр дән җир йө зе нә ка ра шын сал ган иде.

24 Тор мыш юлым да Раб бы ми не хәл дән тай дыр ды,
го мер көн нә рем не кыс карт ты.

25 Мин әйт тем: «И Ал лам, – ди дем, –
го ме рем ур та сын да җа ны ма кул суз ма!
Си нең ел ла рың буыннан-буыннаргача!

26 Һәм мә сен нән элек Син җир нең ни гез лә рен бар ит тең,
күк ләр дә – Си нең кул ла рың ның эше.

27 Алар бе тә чәк, ә Син – мәң ге лек!
Алар кием-салым ке бек ту зып бе тә чәк,
Син алар ны өс ки е ме дәй алыш ты ра чак сың,
һәм шу лай итеп алар юк бу ла чак.

28 Әм ма Син, Раб бы, үз гә реш сез ка ла чак сың,
Си нең го мер ел ла рың бер кай чан бет мә я чәк!

29 Бән дә лә рең угыл ла ры имин лек тә яши би рер,
алар ның нә сел лә ре Си нең ал да нык то рыр».

102 Да выт ның мәд хи я се.

1 Әй кү ңе лем, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!
Аның из ге исе мен дан ла!

2 Әй кү ңе лем, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!
Кыл ган иге лек лә рен оныт ма!

3 Ул – гө наһ ла рың нан яр лы кау чы,
бар чир-хасталарыңнан са вык ты ру чы,

4 си не үлем чо кы рын нан йо лып алу чы,
мәр хә мәт, рәхим-шәфкать күр сә тү че,

5 нигъ мәт ләр бе лән тәэ мин итеп яшә е шең не бө тен итү че,
бөр кет не ке сы ман, яшь ле гең не яңар тып то ру чы.

6 Раб бы бар лык мазлум-хәкыйрьләр* өс тен нән
хак вә га дел хө кем йөр тә.

7 Үз юл ла рын Ул Му са га,
эш-гамәлләрен Ис ра ил хал кы на ачып бир гән.

8 Раб бы рәхим-шәфкатьле, ми һер бан лы,

* 102:6 Хәкыйрь– хурланган, мыскылланган, тү бән дә рә җә ле. 
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сабыр-түзем һәм чик сез мәр хә мәт ле.
9 Ачу ын Ул ахыр чик кә җит кер мәс,

үч-ярсуларын озак ка суз мас.
10 Гө наһ ла ры быз өчен без гә таш ла ма лар ясар,

га еп лә ре без өчен җә за ны ки ме тер.
11 Чөн ки күк ләр җир дән ни ка дәр юга ры бул са,

Үзен нән кур ку чы, Үзен хөр мәт итү че гә
Раб бы ның мәр хә мә те дә шул ка дәр зур дыр.

12 Көн чы гы шы көн ба ты шын нан ни ка дәр ерак бул са,
гө наһ лы эш лә ре без не дә Ул без дән шул хәт ле гә 

ерак лаш тыр ды.
13 Ата ке ше үз угыл ла рын ни чек кыз ган са,

Раб бы да Үзен нән кур ку чы лар ны шу лай кыз га на.
14 Чөн ки Ул без нең нин ди зат тан икә не без не бе лә,

туф рак тан яра тыл га ны быз ны аң лый.
15 Ке ше го ме ре үлән гә ох шаш:

кыр үлә не ке бек чә чәк ата ул,
16 ә өс тен нән җил ис те исә, юк бу ла,

үс кән җи рен дә әсә ре дә кал мый.
17 Әм ма Үзен нән кур ку чы лар га

Раб бы ның мәр хә мә те мәң ге лек тер.
18 Раб бы бе лән тө зе гән ки ле шү не сак ла ган

һәм Аның әмер лә рен үтәп бар ган һәр бу ын га
Аның иге ле ге кы лы ныр.

19 Раб бы Үз тә хе тен күк ләр өс те нә куй ган,
Аның ха ким ле ге бар нәр сә не иң ли.

20 Әй сез ләр, күк нең фә реш тә лә ре,
Раб бы ның их ты я ры на буй сы ну чы,
Аның сүз лә рен тың лау чы көч-кодрәт ия лә ре,
Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

21 Әй сез ләр, Раб бы хез мә тен дә ге күк гас кәр лә ре,
Аның их ты я рын га мәл гә ашы ру чы лар,
Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

22 Әй сез ләр, Раб бы бар кыл ган мәх лук лар,
Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз
Ул ха ким лек ит кән һәр урын да!
Әй кү ңе лем, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!

103 1 Әй кү ңе лем, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!
И Раб бы Ал лам, Син ис кит кеч бө ек сең!
Син шөһ рәт вә мәһабәтлеккә урал ган сың,

2 ки ем ки гән дәй нур га тө рен гән сең,
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күк ләр не пәр дә итеп ки ер гән сең,
3 өең не күк тә ге су лар* өс те нә ко рып куй ган сың;

бо лыт лар ны Үзе ңә ар ба итеп
җил ка нат ла рын да ги зеп йө ри сең;

4 җил ләр – Си нең чапкын-хәбәрчеләрең,
ут-яшеннәр – хез мәт че лә рең.

5 Җир йө зен Син, нык ни гез гә ур наш ты рып,
мәңге-мәңге как ша мас ит кән сең,

6 аны төп сез диң гез эче нә тө реп куй ган сың;
су лар тау тү бә лә рен нән дә юга ры бул ган.

7 Си нең җи ке рү ең нән су лар ка ча баш ла ган,
күк рә гән та вы шың нан ка ба ла нып ашык кан,

8 тау лар өс тен нән үзән нәр гә ом ты лып,
Син бил ге лә гән урын нар га агып төш кән.

9 Җир йө зен янә то таш тан кап лап ал ма сын дип,
Син алар га чик-киртә куй ган сың.

10 Чиш мә ләр не Син агым су лар итә сең,
тау лар ара сын нан агы зып җи бә рә сең.

11 Су бар лык кыр җән лек лә рен тәэ мин итә,
бар лык кыр гый ишәк ләр нең су сы нын ба са.

12 Су янын да күк кош ла ры оя ко ра,
әрә мә лек ләр дән кош сай ра ган аваз лар ише те лә.

13 Син би ек тән то рып тау лар ны су га ра сың,
җи меш лә рең бе лән җир өс тен ту ты ра сың.

14 Хай ван нар өчен – үлән,
ке ше ләр их ты я җы өчен яшел лек ләр үс те рә сең,
туф рак та азык-төлек үсем лек лә ре ик те реп.

15 Ке ше ләр гә кү ңел ләр не ача-сөендерә тор ган шә раб,
йөз ләр не ял ты ра та торган зәй түн мае,
көч-дәрманны арт ты ра тор ган ик мәк җи теш те рә сең.

16 Раб бы Үзе утыр т кан агач лар –
Ли ван эр бет лә ре – су га ту е нып үсә.

17 Кош лар – эр бет бо так ла рын да,
ләк ләк – на рат ба шын да оя ко ра.

18 Би ек тау лар – кыр гый кә җә ләр би лә мә се,
кы я лар – куш а як лар ның сы е ну уры ны.

19 Ва кыт күр сә тер өчен, Син ай ны ярат кан сың,
ко яш та үзе нең ба ер ча гын ях шы бе лә.

* 103:3 ...күктәгесулар...– Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:7; 7:11. 
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20 Ка раң гы өртеп, Син төн ясый сың да
бар лык ур ман җән лек лә рен аяк ка бас ты ра сың:

21 яшь арыс лан нар үке реп ау га чы га,
Ал ла һы җи бәр гән азык ны эз ли.

22 Офык та ко яш кы зыл лы гы кү рен де ме,
алар җый нау ла шып өн нә ре нә ке реп ята лар.

23 Ке ше исә үзе нең хез мә тен баш ка рыр га ки тә,
кич ке ка раң гы га чак лы эш тә бу ла.

24 И Раб бы, Си нең эш-гамәлләрең төрледән-төрледер!
Һәр нәр сә дә зи рәк ле гең бал кый,
җир йө зе Си нең иҗа тың бе лән ту лы.

25 Диң гез гә бак саң, очы-кырые кү рен ми,
су да кай наш кан олы-кече җан ия лә ре би хи сап тыр.

26 Аның өс тен дә көймә-кораблар йө зә;
су да уй нак лап йө зеп йөр сен дип,
Син бар ит кән Ливь я тан да шун да.

27 Ва кы тын да ашар га би рер сең дип,
ба ры сы да Син нән ри зык кө тә.

28 Бир сәң, ка бул итә ләр, ашый лар,
ку лың ны ач саң, тук бу ла лар.

29 Йө зең не яшер гән дә, ха фа га ка ла лар,
Син су лыш ла рын өз гән дә, үлеп туф рак ка әй лә нә ләр.

30 Су лы шың ны өр гән дә исә дөнь я га ту а лар –
җир йө зен Син шу лай яңар та сың.

31 Раб бы ның дан-шөһрәте мәң ге лек бул сын!
Ку ан сын Раб бы Үзе нең эш-гамәлләре бе лән!

32 Ул кү зен бак кан да, җир йө зе тет ри,
тау лар га ка гыл са, алар дан тө тен кү тә ре лә.

33 Го ме рем буе Раб бы га җыр лар мын,
те рек ча гым да Аңа мәд хи я ләр яу ды рыр мын.

34 До га лы уй ла рым Аңа хуш кү рен сен,
сө е неч лә рем Раб бы дан кил сен!

35 Югал сын җир йө зен нән гө наһ лы лар,
яман нар ның эзе кал ма сын!

Әй кү ңе лем, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!

Раб бы ны дан ла гыз*!

* 103:35 Раббыныданлагыз!– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Һа ле луя.
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104 1 Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз, исе мен яд ите гез*,
эш-гамәлләрен ха лык лар га җит ке ре гез!

2 Җыр ла гыз Аңа, мәд хи я ләр җыр ла гыз,
бө тен мог җи за ла рын сөй ләп би ре гез!

3 Мө кат дәс исе ме бе лән Аның мак та ны гыз!
Раб бы га йөз то ту чы лар ның йө рәк лә ре ку ан сын!

4 Раб бы га, Аның код рә те нә сы е ны гыз,
Аның нур лы йө зен һәр чак эз лә гез!

5 Ул кыл ган га җә еп га мәл ләр не, мог җи за лар ны,
авы зын нан чык кан хө кем нәр не хә те ре гез дә сак ла гыз,

6 әй сез ләр, Аның ко лы Иб ра һим то кы мы,
Ул сай ла ган Ягъ куб угыл ла ры!

7 Ул – Раб бы, без нең Ал ла быз;
Үзе нең хө кем ка рар ла рын Ул бө тен җир йө зе нә чы га ра.

8 Үзе тө зе гән ки ле шү не Ул һәр чак ис тә то та,
мең нәр чә бу ын нар га бир гән сү зен оныт мый.

9 Бу ки ле шү не Ул Иб ра һим бе лән тө зе гән,
ант эчеп Ис хак бе лән ны гыт кан,

10 Ягъ куб өчен – Ка нун,
Ис ра ил өчен мәң ге лек Ки ле шү итеп куй ган.

11 Раб бы әй т кән: «сКән ган җи рен сез гә би рәм:
ха кы гыз га ти гән мил ке гез бу лыр», – ди гән.

12 Ул за ман алар бик аз сан лы ка вем,
Кән ган җи рен дә кил ме шәк ләр,

13 бер ха лык тан – икен че ха лык ка,
бер пат ша лык тан икен че пат ша лык ка кү чеп йө рү че ләр иде.

14 Әм ма Раб бы алар ны кы ер сы тыр га бир мә гән,
пат ша лар ны ачу ла нып ки сәт кән:

15 «Ка гыл ма гыз Мин май сөр т кән ке ше ләр гә,
пәй гам бәр лә ре мә дә за рар сал ма гыз!» – ди гән.

16 Бер за ман Ул алар җи ре нә кыт лык җи бәр де,
ри зык тан һич нәр сә кал дыр ма ды.

17 Әм ма Ул алар дан ал да Йо сыф ны юл ла ды –
аны кол лык ка са тып җи бәр де.

18-19 Аның әй т кән нә ре рас ка чык кан чы,
Раб бы ның сү зе аның хак лы гын рас ла ган чы,
Йо сыф ның аяк ла рын – бо гау,
му е нын ти мер му ен са кы сып то ра иде.

20 Ми сыр пат ша сы, ха лык лар хө кем да ры, бо е рып,

* 104:1 Ядитү– тел гә алу, ис кә тө ше рү. 
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бо га вын чиш тер де, азат ит тер де,
21 шун нан аны үз иле нә ху җа кыл ды,

бул ган бар мил ке нә ида рә че итеп куй ды:
22 түрә-башлыкларына фәр ман би рү,

сөл кән нә ре нә акыл өй рә тү хо ку кын тап шыр ды.

23 Ис ра ил шу лай Ми сыр га кер де,
Ягъ куб гаи лә се Хам илен дә җир ләш те.

24 Раб бы ан да Үз хал кын ишәйт те,
дош ман на рын нан алар ны көч ле рәк кыл ды.

25 Үзе нең кол ла ры на – хал кы на ка ра та ми сыр лы лар да нәф рәт уят ты,
ми сыр лы лар кү ңе ле нә мә кер ле уй лар сал ды*.

26 Шун нан Раб бы Үзе нең ко лы Му са ны,
һәм сай ла ган бән дә се Һа рун ны юл ла ды,

27 алар аша Хам җи ре нә Үзе нең мог җи за вә га лә мәт лә рен күн дер де:
28 Хам җи ре нә ка раң гы иң де реп,

аны дөм ка раң гы лык ка ба тыр ды,
һәм ми сыр лы лар Аның сү зе нә кар шы то ра ал ма ды лар.

29 Агым су лар ны кан дәрь я сы на әве рел дер де,
ба лык ла рын һә ла кәт кә ду чар ит те.

30 Бө тен җир өс те, пат ша са рай ла ры на ка дәр,
гө бер ле ба ка лар бе лән шыг рым тул ды.

31 Раб бы әме ре бе лән һәр та раф та
че бен бе лән чер ки өе ре очып йөр де.

32 Раб бы яң гыр уры ны на боз яу дыр ды,
җир өс тен дә ял кын лы яшен нә рен яшь нәт те.

33 Йө зем бак ча ла рын, ин җир ку ак ла рын,
ан да гы бар агач ны кы рып бе тер де.

34 Раб бы ның әме ре бе лән кыр лар ны са ран ча чи рүе ба сып ал ды.
35 Алар ан да гы бар үлән-чирәмне, ба су да гы бар иген не ашап бе тер де.
36 Раб бы Хам җи рен дә бе рен че ту ган һәр ир ба ла ны –

ир лек ку ә те нең тәү ге җи ме шен һә лак ит те*.
37 Ис ра и ли ләр не исә Раб бы

мәм лә кәт тән алтын-көмеш бе лән чы гар ды,
бер ыру гын да таш лап кал дыр ма ды.

38 Ис ра и ли ләр чы гып кит кәч, Ми сыр га җан кер де:
кур ку дан алар тә мәм бе тәш кән бул ган нар*.

39 Раб бы ис ра и ли ләр нең сә фә рен дә көн дез өс лә ре нә бо лыт 
пәр дә се җәй де,

* 104:23-25 Ка ра гыз: «Чы гыш», 1:1-14. 
* 104:26-36 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3; 4; 7-12. 
* 104:37-38 Ка ра гыз: «Чы гыш», 12:35-36. 
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төн нә рен ут би реп як тырт ты*.
40 Ашар га со ра гач, очыр тып бү дә нә ләр ки терт те,

ке ше ләр не күк ик мә ге бе лән дә ту ен дыр ды*.
41 Кыяташны су гып ярып, чиш мә ат тыр ды,

су сыз чүл дә су дәрь я ла ры агыз ды*.

42 Ул, шу лай итеп, ко лы Иб ра һим га әй т кән мө кат дәс сү зен 
хә те рен дә то тып*,

43 Үзе сай ла ган хал кын ку ан дыр ды –
Ми сыр дан сө е неч ләр гә урап алып чык ты.

44-45 Алар га чит-ят ха лык лар ның җир лә рен бир де,
Үзе нең ка гый дә лә рен үтәү, Ка ну нын сак лау шар ты бе лән
үз лә ре эш кәрт мә гән ба су лар га алар ны ху җа кыл ды.

Раб бы ны дан ла гыз!

105 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз,
чөн ки Ул иге лек ле,
һәм Аның мәр хә мә те мәң ге лек!

2 Раб бы ның код рә тен кем әй теп бе те рә алыр?!
Аны мак тау сүз лә рен кем ишет те реп бе те рер?!

3 Бә хет ле дер га дел лек бе лән эш ләү че ләр,
һәр да им тәкъ ва лык та га мәл кы лу чы лар!

4 И Раб бы, хал кы ңа нур лы йө зең бе лән бо рыл ган да оныт ма ми не,
алар ны кот кар ган да, ми не дә кай гырт!

5 Шул чак хал кы ңа хас лан ган бә хет не та тыр идем,
хал кың сө е не че бе лән сө е нер идем,
Си нең халкың-биләмәң бе лән бер гә го рур лык ки че рер идем.

6 Ата ла ры быз ны ка бат лап, гө наһ лар кыл дык без,
бо зык лык юлы на бас тык, яман лык лар эш лә дек.

7 Ми сыр да чак та ата ла ры быз
Си нең мог җи за ла ры ңа тө шен мә де ләр;
би хи сап иге лек ле эш лә рең не оны тып,
Камышлы диң гез янын да баш кал кыт ты лар.

* 104:39 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13:21-22. 
* 104:40 Ка ра гыз: «Чы гыш», 16. 
* 104:41 Ка ра гыз: «Чы гыш», 17:1-7. 
* 104:42 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:1-3; 15; 17. 
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8 Әм ма Раб бы, код рәт ле асы лын күр сә теп,
Үз исе ме ха кы на алар ны кот кар ды:

9 Камышлы диң гез гә бо е рып, аның су ын кип терт те,
чүл өс те дәй ко ры диң гез тө бен нән
ке ше ләр не исән-имин алып чык ты.

10 Дош ман на ры ку лын нан кот кар ды,
нәф рәт ле ләр ку лын нан йо лып ал ды.

11 Ә дош ман на рын, диң гез су ла рын кай та рып, ба ты рып үтер де,
бер сен дә исән кал дыр ма ды.

12 Ис ра и ли ләр шун да Раб бы ның сү зе нә ышан ды лар,
Аңа мак тау ла рын юл ла ды лар*.

13 Әм ма тиз дән Аның иге лек лә рен оны тып,
ки ңәш лә рен көт мәс бул ды лар.

14 Чүл дә бар ган да вәс вә сә гә би рел де ләр,
Ал ла һы ны сы нар га ке реш те ләр.

15 Ул алар га теләк-эстәгәннәрен бир де,
тик көч ле үләт тә җи бәр де*.

16 сСтан бу лып тор ган да Му са га һәм
Раб бы ның из ге ру ха ние Һа рун га көн че лек лә ре куз гал гач,

17 җир, яры лып, Да тан ны һәм Аби рам та раф дар ла рын йот ты;
18 ут көл тә се шул төр кем нең ур та сы на төш те

һәм яман бән дә ләр не ял кы ны бе лән көй дер де*.

19 Хо реб* та вы тө бен дә тор ган да, бер бо зау сы ны яса ды алар,
шу ңа илаһ итеп та бын ды лар.

20 Раб бы ның данын-бөеклеген шу лай
чи рәм бе лән ту е на торган бо зау сы ны на алыш тыр ды лар.

21-22 Үз лә рен Кот ка ру чы ны –
Ми сыр да бө ек эш ләр кыл ган, Хам илен дә* мог җи за ла рын,
Камышлы диң гез янын да дәһ шәт лә рен күр сәт кән
Ал ла һы ны ис лә рен нән чы гар ды лар.

23 Шу ңа кү рә Ал ла һы: «Алар ны юк итә чәк мен!» – ди де.
Әм ма Му са – Ал ла һы сай ла ган зат – ике ара га ке реп бас кач,
Ал ла һы ның ачуы ты е лып кал ды*.

* 105:7-12 Ка ра гыз: «Чы гыш», 14:10-31. 
* 105:13-15 Ка ра гыз: «Сан нар», 11. 
* 105:16-18 Ка ра гыз: «Сан нар», 16. 
* 105:19 Хореб– Си най та вы ның икен че исе ме. 
* 105:21-22 Хамиле– ягъ ни Ми сыр. 
* 105:19-23 Ка ра гыз: «Чы гыш», 32. 
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24 Тан сык гү зәл җир не ки ре как ты алар,
Ал ла һы ның сү зе нә ышан ма ды;

25 Раб бы ава зы на ко лак сал мый ча,
ча тыр ла рын да зар елап сөй лән де ләр.

26 Шул сә бәп ле Раб бы кул кү тә реп ант эч те –
алар ны чүл дә чә чеп кал ды рыр га,

27 нә сел ор лык ла рын чит җир ләр, чит ка вем нәр ара сы на
та ра тып бе те рер гә дип кү ңе лен бер кет те*.

28 Соң ра алар Багал-Пигурга* бил бөк те ләр,
җан сыз пот ка ки тер гән кор бан на рын ашап ту ен ды лар.

29 Кы лан мыш ла ры бе лән Раб бы ка һә ре нә тап бу лып,
бө ек үләт ка за сы на ду чар ител де ләр.

30 Әм ма Пин хәс, то рып, ара га кер де – хө ке мен чы гар ды,
һәм үләт тән кы ры лыш шу лай тук тап кал ды.

31 Аның бу га мә ле, тәкъ ва лык бил ге се бу лып,
буыннан-буыннарга мәң ге гә тер кә леп кал ды*.

32 Алар Ме ри ба суы янын да да Раб бы ның ачу ын ки тер де ләр,
мо ның Му са га да зы я ны ти де:

33 алар аны чы гы рын нан чы гар ды лар,
һәм ул, уй ла мый ча, ки рәк мә гән сүз ләр сөй ләп таш ла ды*.

34 Раб бы дан бо е рык бул са да,
ис ра и ли ләр чит ха лык лар ны юк ка чы гар ма ды лар.

35 Үз лә ре смә җү си ләр ара сын да эреп бе теп,
бар эш не алар ча эш ли тор ган бул ды лар,

36 шу лар ның пот ла ры на та бын ды лар,
һәм бу алар өчен то зак бул ды.

37 Угыл ла рын, кыз ла рын җен нәр гә
кор бан итеп ки те рә баш ла ды лар.

38 Кән ган пот ла ры на кор бан итеп,
га еп сез угыл һәм кыз ла ры ның ка нын агыз ды лар –
җир өс тен нә җес лә де ләр.

39 Эш-гамәлләре бе лән үз лә рен пыч рат ты лар,
кы лан мыш ла ры бе лән Раб бы га хы я нәт ит те ләр*.

* 105:24-27 Ка ра гыз: «Сан нар», 13-14. 
* 105:28 Багал-Пигур– мә җү си мә а би ләр та бын ган илаһ. 
* 105:28-31 Ка ра гыз: «Сан нар», 25. 
* 105:32-33 Ка ра гыз: «Чы гыш», 17:1-7; «Сан нар», 20:2-13. 
* 105:34-39 Ка ра гыз: «Ка нун», 7:1-6; 18:9-13; «Хө кем че ләр», 1:19–2:5. 
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40 Шун нан Раб бы ның алар га ачуы ка бар ды,
Үз халкы-биләмәсе Аны җи рән де рә баш ла ды.

41 Һәм Ул алар ны мә җү си ләр ку лы на,
дош ман на ры ха ким ле ге нә тап шыр ды.

42 Дош ман нар ның җәбер-золымы ас тын да
алар буй сы ныр га мәҗ бүр бул ды лар.

43 Раб бы алар ны күп тап кыр лар кот кар ды,
лә кин алар һа ман баш баш так лык күр сәт те ләр,
гө наһ эш ләр кы лып һа ман тү бән тә гә рә де ләр*.

44 Шу лай да, ял ва ру лы до га ла рын ишет кән дә,
Ул алар ның авыр хәл лә ре нә ке рә,

45 алар бе лән тө зе гән ки ле шү не исе нә тө ше реп,
чик сез мәр хә мәт ле бул ган га, алар ны кыз га на,

46 ис ра и ли ләр не тот кын ит кән ке ше ләр кү ңе лен дә
рәхим-шәфкать хис лә рен уя та иде.

47 Кот кар без не, и Раб бы Ал ла быз!
Чит ка вем нәр ара сын нан җы еп ал!
Шун да мө кат дәс исе ме ңә рәх мәт ләр укыр быз,
шөһ рә тең, да ның бе лән мак та ныр быз!

48 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на
мәңге-мәңгегә мактау-шөкерләр яу сын!
Әй т сен бар лык ха лык: «Амин!» – ди сен.

Раб бы ны дан ла гыз!

Би шен че ки тап

106 1 «Раб бы га рәх мәт ләр яу ды ры гыз,
чөн ки Ул иге лек ле,
һәм Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» –

2 дип әй т сен дош ман на ры ку лын нан Раб бы тар тып ал ган,
Ул кот кар ган җан нар,

3 бө тен кыйт га лар дан – көн чы гы шы, көн ба ты шы,
төн ягы вә көн ягын нан Аның ку лы бе лән җы еп алын ган нар.

4 Су сыз чүл дә ада шып йөр гән,
ке ше яшә гән ка ла юлын тап мый ин тек кән иде бе рәү ләр;

* 105:40-43 Ка ра гыз: «Хө кем че ләр», 2:10-19. 



889

Зә бур 106

5 ачы гу, су сау дан тил ме реп бет кән нәр,
үлем чи ге нә җи тә яз ган нар иде.

6 Ча ра сыз ка лып, алар Раб бы га эн дәш кән нәр,
һәм Раб бы алар ны бә ла дән кот кар ган –

7 кала-шәһәргә ба рып җит сен нәр өчен,
алар ны ту ры юл га күн дер гән.

8 Адәм угыл ла ры на күр сәт кән мәр хә мә те,
мог җи за ла ры өчен рәх мәт укы сын алар Раб бы га!

9 Чөн ки су са ган җан ның су сы нын бе тер гән Ул,
ач җан ны ни гъ мәт лә ре бе лән ту ен дыр ган.

10 Дөм ка раң гы да утыр ган иде икен че бе рәү ләр,
ти мер зын җыр га бо гау лан ган иде мес кен би ча ра лар,

11 чөн ки Ал ла һы Тә га лә сүз лә ре нә кар шы лык кы лып,
Аның ки ңәш лә рен нән баш тар т кан иде алар.

12 Ул алар ны авыр хез мәт бе лән ал җыт кан,
һәм, егы лып ят кан да, алар га яр дәм ку лы су зу чы бул ма ган.

13 Ча ра сыз ка лып, алар Раб бы га эн дәш кән нәр,
һәм Раб бы алар ны бә ла дән кот кар ган –

14 дөм ка раң гы дан чы гар ган,
ти мер зын җыр ла рын өзеп ат кан.

15 Адәм угыл ла ры на күр сәт кән мәр хә мә те,
мог җи за ла ры өчен рәх мәт укы сын алар Раб бы га!

16 Чөн ки Ул ба кыр кап ка лар ны җи мер гән,
ти мер бик ләр не өзеп таш ла ган.

17 Акыл сыз бе рәү ләр үз гө наһ ла ры,
бо зык эш лә ре өчен җә фа чик кән иде.

18 Һәр ри зык тан җан на ры биз гән,
үлем яка сы на якын лаш кан иде алар.

19 Ча ра сыз ка лып, Раб бы га эн дәш кән нәр,
һәм Раб бы алар ны бә ла дән кот кар ган –

20 сү зен күн де реп са вык тыр ган алар ны,
ка бер дән сак лап кал ган.

21 Адәм угыл ла ры на күр сәт кән мәр хә мә те,
мог җи за ла ры өчен рәх мәт укы сын алар Раб бы га!

22 Аңа рәх мәт бү ләк лә ре ки тер сен нәр,
сөенә-сөенә эш-гамәлләрен игъ лан ит сен нәр!

23 Бер иш ләр, ко раб лар га уты рып, диң гез гиз гән,
су дәрь я ла рын да хез мәт ит кән иде.

24 Алар Раб бы ның шун да ни ләр кыл га нын,
диң гез чоң гыл ла рын да ту дыр ган мог җи за ла рын күр гән нәр:
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25 Раб бы бо е ры гы бе лән көч ле җил-давыл куп кан,
биек-биек дул кын нар хә рә кәт кә кил гән,

26 ко раб лар күк кә чө ел гән, ти рән чоң гыл лар га төш кән –
диң гез че ләр нең афәт тән җан на ры кы сыл ган.

27 Алар ава-түнә, сәрхуштәй чай ка лып йөр гән,
бел гән һө нәр лә ре фай да ки тер мә гән.

28 Ча ра сыз ка лып, алар Раб бы га эн дәш кән нәр,
һәм Раб бы алар ны бә ла дән кот кар ган –

29 җил-давылны тый ган,
дул кын нар ша вын тын лык ка әй лән дер гән.

30 Ты ныч лык иң гәч, диң гез че ләр шат лык кыл ган,
һәм Раб бы алар ны те лә гән җир лә ре нә ил теп җит кез гән.

31 Адәм угыл ла ры на күр сәт кән мәр хә мә те,
мог җи за ла ры өчен рәх мәт укы сын алар Раб бы га!

32 Аны ха лык җы ен на рын да зур ла сын нар,
өл кән нәр җы е нын да дан лап сөй лә сен нәр!

33 Раб бы агым су лар ны – чүл гә,
кизләү-чишмәләрне ко ры җир гә әве рел де рә.

34 Явыз лар ның эш лә ре нә ка рап,
алар ның уң ды рыш лы җир лә рен
тоз лы туф рак ка әй лән де рә.

35 Чүл не Ул – мул су лы күл гә,
су сыз да ла ны чиш мә ле җир гә әве рел де рә.

36 Ач-юксылларны шун да ур наш ты ра,
һәм те ге ләр, яшәр өчен, шәһәр-калалар тө зи ләр,

37 иген игеп, йө зем бак ча ла ры утыр та лар,
кыр, бак ча лар дан мул уңыш җы я лар.

38 Раб бы алар га фа ти ха сын күн де реп, алар үр чи ләр, ишә я ләр;
мал-туарлары да ки ме ми.

39-40 Түрә-аксөякләрне Раб бы хур лык ка тө ше рә,
юл сыз чүл дә ада шып йө рер гә ду чар итә,
җәбер-золымнан, бә ла вә кай гы дан иза чик те рә,
сан на рын ки ме тә.

41 Ә фәкыйрь-юксылларга хә ер че лек тән чы гар га бу лы ша,
га и лә лә рен са рык кө тү е дәй ишәй тә.

42 Мо ны күр гән саф йө рәк ле җан нар ку а ныр лар,
ә явыз лар ның авы зы ябы лыр.

43 Акы лы бар ке ше мо ны күз уңын да тот сын,
Раб бы ның мәр хә мә те чик сез икә нен аң ла сын!
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107 1 Да выт ның җыр-мәдхиясе.

2 Йө рә гем нык ми нем, и Ал ла һы!
Мин Си ңа бар кү ңе лем нән җыр көй ләр мен,
мәд хи я ләр җыр лар мын!

3 Уян, ли рам вә гөс ләм!
Таң ны мин уя тыйм!

4 И Раб бым, ха лык лар ал дын да Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
ка вем нәр ал дын да Си ңа мәд хи я ләр җыр лар мын!

5 Чөн ки мәр хә мә тең күк ләр гә аш кан,
туг ры лы гың бо лыт лар ны иң ли.

6 Күк ләр дән дә юга ры кү тә рел, и Ал ла һы!
Бө тен җир йө зен иң лә сен дан-шөһрәтең!

7 Сө ек ле лә рең ко тыл сын ди сәң,
уң ку лың ны суз, кот кар, җа вап бир без гә!

8 Ал ла һы мө кат дәс ха нә сен нән сү зен иреш те реп вәгъ дә ит те:
«Шә кем җир лә рен сөенә-сөенә бү лә чәк мен,
Сук көт үзә нен үл чәп хал кы ма би рә чәк мен.

9 Ги лы гад Ми не ке дер, Ме наш ше да Ми не ке.
Эф ра им – ба шы ма ки гән оч лы мым,
Яһү дә – хө кем дар лык та я гым.

10 Мә аб – юын гыч та ба гым,
Эдом га исә аяк ки е мем не таш лар мын.
Пе ле шет җи рен дә сө рән са лып тан та на итәр мен!»

11 Кем ми ңа кирмән-калага бә реп ке рер гә бу лы шыр?
Кем ми ңа Эдом га ба рыр юл ны күр сә тер? –

12 И Ал ла һы, без дән ваз кич кән,
гас кә ре без бе лән яу чы гу дан баш тар т кан Син тү гел ме?!

13 Яр дәм ит без гә дош ман нар га кар шы кө рәш тә,
юк са адәм за ты ның яр дә ме – фә кать буш ку ык тыр.

14 Ал ла һы бе лән бер лек тә без җи ңү гә ире шер без,
дош ман на ры быз ны Ул җир гә са лып тап тар!

108 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

1 И Ал ла һы, Си ңа дыр мак тау сүз лә рем!
Җа вап сыз кал ма!

2 Чөн ки яман нар, мә кер ле ләр ми ңа кар шы авыз ла рын ач ты лар,
ми нем өс кә ял ган яу ды ра лар.

3 Нәф рәт ту лы сүз лә ре чол гап ал ды ми не,
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ми ңа кар шы сә бәп сез су гыш ач ты лар.
4 Ях шы мө нә сә бә те мә кар шы ми ңа яла яга лар,

ә мин һа ман до га да мын.
5 Ях шы лы гы ма – явыз лык,

дус лы гы ма нәф рәт бе лән җа вап кай та ра лар,
6 ми нем ту ры да әй тә ләр:

«Раб бы аны яман бер адәм ку лы на тап шыр сын,
уң ягын да аның яла ягу чы утыр сын,

7 мәх кә мә дә ул га еп ле дип та был сын,
до га сы гө наһ бу лып са нал сын! – ди ләр. –

8 Го мер ел ла ры кыс кар сын,
үтә гән ва зи фа сын баш ка бе рәү алсын!

9 Ба ла ла ры – ятим, ха ты ны тол кал сын!
10 Угыл ла ры, җи ме рек өй лә рен нән ку ы лып,

чит җир ләр дә те лә неп йөр сен! – ди ләр. –
11 Бул ган бар мөл кә тен ри ба чы* тар тып ал сын,

хез мә те бе лән тап ка нын чит ләр та лап бе тер сен!
12 Мәр хә мәт күр сә тү че дә,

ятим нә рен кыз га ну чы да та был ма сын!
13 Токымы-нәселе ко ры сын,

исе ме бер бу ын да ук хә тер дән җу ел сын! – ди ләр. –
14 Ата-бабаларының гө наһ ла рын Раб бы гел ис тә тот сын,

ана сы ның гө наһ ла рын да оныт ма сын –
15 гө наһ ла ры һәр чак Раб бы ның күз ал дын да бул сын,

ә үз лә ре ту рын да гы ха ти рә не
Раб бы җир йө зен нән се бе реп түк сен! – ди ләр. –

16 Рәхим-шәфкать күр сә тү не ул адәм уе на да ал ма ды бит,
кү ңе ле рән җе тел гән ке ше ләр не,
маз лум вә фәкыйрь-юксылларны эзәр лек ләп,
алар ны ха рап итәр гә ты рыш ты.

17 Каргау-каһәрләүне үз ит те ул – ка һә ре аның үз ба шы на төш сен!
Хәер-фатиха би рер гә те лә мә де – фа ти ха дан мәх рүм ител сен!

18 Каргау-каһәрләү аның өс ки е ме бул сын,
су ке бек эче нә кер сен,
зәй түн мае ке бек сө як лә ре нә сең сен!

19 Әй дә, өс те нә ки гән ки е ме бул сын ул аңа,
би лен бәй ли тор ган бер пу та бул сын!» – ди ләр.

20 Ми ңа яла ягу чы лар га,
явыз сүз ләр бе лән җа ным ны әр не тү че ләр гә
Раб бы дан җә за нәкъ үз лә ре әй т кән чә бул сын!

* 108:11 Рибачы– про цен т ка ак ча би реп то ру чы. 
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21 Ә Син, Хуҗа-Раббым, мө кат дәс исе мең ха кы на,
Үз исе мең ха кы на ми ңа яр дәм ит,
мәр хә мә тең, иге ле гең ха кы на кот кар ми не!

22 Мин би ча ра бер маз лум вә фә кыйрь мен,
эчем дә йө рә гем яра лы ми нем.

23 Эреп юга ла бар ган кү лә гә ке бек мин юк ка чы гам;
ми не, чи керт кә дәй, сел кеп тө шер де ләр.

24 Ура за то тып, тез лә рем хәл сез лән де,
мае бе теп, бә дә нем су лык ты.

25 Ке ше көл ке се нә кал ган бер зат бул дым,
ми не күр де ләр исә, баш ла рын чай кый лар.

26 И Раб бы Ал лам, яр дәм ит,
мәр хә мә тең ха кы на кот кар ми не!

27 Бел сен нәр бу эш тә Си нең ку лың уй на ган ны,
мо ны ба ры Син, Раб бым, эш лә гән не!

28 Алар ләгъ нәт лә сен, ә Син ми не мө ба рәк кыл!
Ми ңа баш кал кы ту чы лар рис вай бул сын нар,
ә ми нем кү ңел гә – ко лың кү ңе ле нә – сө е неч ләр тул сын!

29 Ми ңа яла ягу чы лар мәс хә рә гә урал сын нар,
ки ем итеп хур лык ка тө рен сен нәр!

30 Мин Раб бы га чик сез рәх мәт ләр яу ды рыр мын,
ха лык ара сын да Аны дан лар мын,

31 чөн ки Ул – фәкыйрь-юксылның уң ягын да то ру чы,
аны га еп ләү че ләр дән ара лау чы.

109 Да выт ның мәд хи я се.

1 Раб бы ми нем ху җа ма*:
«Дош ман на рың ны си нең аяк ас ты на бас кыч бас ма сы итеп 

түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр!» – ди де.

2 Әй ху җам, пат ша лы гың ны Раб бы Си он нан да ары ки ңәй тер –
әй лә нәң дә ге дош ман нар өс тен нән ида рә ит!

3 Яу га куз гал ган көн не хал кың си ңа үз те лә ге бе лән ку шы лыр;
из ге ки ем нәр гә тө ре неп, яшь яу гир лә рең*
си нең ян га ир тән ге чык ке бек туп ла ныр.

4 Ант эч те Раб бы:
«Мәлик-Садыйк дә рә җә сен дә ге мәң ге лек ру ха ни син!» – ди де,

* 109:1 ...хуҗама...– Ягъ ни пат ша га. 
* 109:3 Яугир– су гыш чы. 
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һәм Үз сү зен нән Ул кай т ма я чак.
5 Хуҗа-Хаким си нең уң ягың да дыр,

ка һә ре кө нен дә пат ша лар ны юк итә чәк Ул;
6 ха лык лар га хө ке мен чы га ра чак,

җир өс тен мә ет ләр бе лән кап ла я чак,
пат ша лар ны иксез-кырыйсыз су гыш кы рын да тар-мар итә чәк.

7 Пат ша, юл чи тен дә ге инеш тән су эчеп,
ба шын га ли ба нә чө я чәк.

110 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Саф кү ңел ле ин сан нар ки ңәш мә сен дә,
ха лык җы е нын да, и Раб бым,
бө тен йө рә гем нән Си ңа рәх мәт ләр укыр мын!

2 Бө ек тер эш-гамәлләре Раб бы ның!
Кем алар га сок ла нып ка рый,
шул алар ның асы лы на тө ше нер гә ты ры ша.

3 Га мәл лә ре Аның дан лык лы вә мә һа бәт ле,
туг ры лы гы Аның мәң ге бе тә чәк тү гел.

4 Оны тыл мас мог җи за лар эш лә де Раб бы;
Ул кыз га ну чан вә шәф кать ле,

5 Аңар дан ку рык кан, Аны хөр мәт ит кән нәр гә
ашар ри зык на сыйп итә Ул,
Үзе нең Ки ле шү ен ис тә то та.

6 Үз хал кы на чит ка вем нәр җи рен тап шы рып,
Ул аңа көч-кодрәтен күр сәт те.

7 Аның ку лы эш лә гән һәр га мәл ту ры вә га дел,
әмер-боерыклары ыша ныч лы,

8 мәң ге лек кә дип рас лан ган,
туг ры лык бе лән га дел лек кә ни гез лән гән.

9 Ул Үз хал кы на ко ты лу ки тер де,
аның бе лән мәң ге лек кә ки ле шү бер кет те.
Аның исе ме мө кат дәс вә дәһ шәт ле дер!

10 Зи рәк лек нең ба шы, Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итү дә дер.
Аның әмер лә рен үтәү че чын акыл ия се бу лыр.

Раб бы га мәңге-мәңге мак тау сүз лә ре яң гы ра сын!

111 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт ит кән ке ше бә хет ле дер!
Раб бы ның бо е рык ла ры аның кү ңел тү рен дә.
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2 Аның нә се ле ил дә көч-куәт ка за ныр –
саф кү ңел ле ләр то кы мы мө ба рәк фа ти ха лы бу лыр.

3 Өен дә аның мул лык, җи теш лек хө кем сө рер,
го мер ба кый тәкъ ва бу лып ка лыр ул.

4 Кү ңе ле саф ке ше өчен ка раң гы да нур бал кыр,
чөн ки Раб бы – хак лык ия се дер,
Ул кыз га ну чан вә рә хим ле.

5 Жәл лә ми бу рыч ка би рү че үз га мә ле нең рә хә тен кү рер,
аның һәр эшен дә га дел лек яры лып ятар.

6 Һич бер ва кыт как ша мас ул;
го мер ба кый хә тер дә ка лыр тәкъ ва ке ше.

7 На чар хә бәр аны өр кет мәс,
чөн ки Раб бы га ыша ныч баг ла ган йө рә ге нык тыр аның.

8 Әйе, йө рә ге нык – ку рык мас ул бер ни дән дә,
дош ма ны на өс тән то рып ка рар.

9 Юк сыл лар га ма лын нан мул өлеш чы га рыр,
тәкъ ва лы гы аның мәң ге лек бу лыр,
дан га кү ме леп ба шын юга ры чө яр ул*.

10 Мо ны кү реп, яман бән дә зә һә рен чә чәр,
теш лә рен шы кыр да тыр, ачу дан ко рып ки бәр.
Яман нар ның өме те әнә шу лай буш ка чы гар.

112 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Раб бы ны дан ла гыз, әй Раб бы кол ла ры,
Аның исе мен дан ла гыз!

2 Хә зер дән алып ба кый за ман га ча
Раб бы ның исе ме нә мактау-шөкерләр яу сын,

3 ко яш чы гы шын нан ба ты шы на ка дәр бар җир дә
Аның исе ме нә дан җыр лан сын!

4 Бар ха лык лар дан Раб бы өс тен дер,
Аның дан-шөһрәте күк ләр дән дә юга ры!

5-6 Та гын кем бар без нең Раб бы Ал ла быз ке бек?!
Аның тә хе те би ек тә,
шун нан Ул күк тә ге һәм җир дә ге бар нәр сә не кү зә теп то ра.

7-8 Үз хал кы ның баш лык ла ры янә шә се нә утыр тыр өчен,
мес кен бән дә сен Ул ту зан лы җир дән ку ба рып тор гы зыр,
юк сыл ны чүп лек өе мен нән тар тып чы га рыр;

* 111:9 ...башынюгарычөярул.– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: аның мө ге зе юга ры 
кү тә ре лер. 
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9 кы сыр ха тын ны гаи лә ле кы лыр,
аны ба ла та ба тор ган бә хет ле ана итәр.

Раб бы ны дан ла гыз!

113 1 Ис ра ил хал кы Ми сыр дан ка чып чык кач,
Ягъ куб то кы мы чит ка вем нән ае рыл гач,

2 Яһү дә – Ал ла һы ның мө кат дәс җи ре нә,
Ис ра ил Аның би лә мә се нә әй лән де.

3 Ис ра и ли ләр нең ки лү ен күр гәч, диң гез кач ты,
Үр дүн суы ки ре гә ак ты.

4 Тау лар – куй тә кә лә ре ке бек,
кал ку лык лар куй бә рән нә ре ке бек си ке реш те.

5 Әй диң гез, си ңа ни бул ды, ник кач тың син?
Әй Үр дүн суы, ник ки ре гә ак тың?

6 Әй тау лар, ник сез куй тә кә лә ре ке бек,
әй кал ку лык лар, ник сез куй бә рән нә ре ке бек си ке ре шә сез?

7-8 Әй җир йө зе! Кы я ны – күл гә,
таш ны чиш мә гә әве рел де рү че Раб бы ның,
Ягъ куб Ал ла сы ның ал дын да тет рән!

9 Без тү гел, и Раб бы, без тү гел,
Си нең исе мең дан лан сын мәр хә мә тең вә туг ры лы гың ха кы на!

10 «Кай да соң алар ның Ал ла сы?» – дип,
бер кай чан да со рый ал ма сын чит ха лык лар!

11 Без нең Ал ла быз – күк тә,
Ул нәр сә те ли, шу ны эш ли!

12 Ә алар ның кө меш вә ал тын пот ла ры –
ке ше ку лы яса ган әй бер:

13 авыз ла ры бул са да, сөй ләш мәс ләр,
күз лә ре бул са да, күр мәс ләр,

14 ко лак ла ры бул са да, ишет мәс ләр,
бо рын на ры бул са да, ис той мас лар,

15 кул ла ры бул са да, бер ни сиз мәс ләр,
аяк ла ры бул са да, йөр мәс ләр,
та мак ла рын нан исә аваз чык мас.

16 Мон дый пот лар ны яса ган,
алар га өмет баг ла ган һәр ке ше шул җан сыз пот лар ке бек бу лыр!

17 Әй Ис ра ил хал кы, Раб бы га өмет баг ла! –
Ул дыр без нең яр дәм че вә кал ка ны быз!
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18 Әй Һа рун йор ты, Раб бы га өмет баг ла! –
Ул дыр без нең яр дәм че вә кал ка ны быз!

19 Әй Раб бы дан кур ку чы вә Аны хөр мәт итү че ләр,
Раб бы га өмет баг ла гыз! –
Ул дыр без нең яр дәм че вә кал ка ны быз!

20 Раб бы без не хә те рен дә то та,
Ул без не мө ба рәк кы ла чак –
Ис ра ил йор тын, Һа рун йор тын мө ба рәк кы ла чак.

21 Раб бы дан ку рык кан, Аны хөр мәт ит кән олы-кече һәр ке ше не Ул 
мө ба рәк кы ла чак!

22 Раб бы сез не һәм ба ла ла ры гыз ны ишәйткәннән-ишәйтсен!
23 Җир не, күк не бар ит кән Раб бы хо зу рын да сез ба ры гыз да мө ба рәк 

ке ше ләр.

24 Күк ләр кү ге – Раб бы ны кы дыр,
ә җир йө зен Ул адәм угыл ла ры на бир де.

25 Үле ләр, тын лык ай ма гы на иң гән нәр, Си не, Раб бы, дан лый ал мас.
26 Ба ры без, те ре зат лар гы на, бү ген нән ба кый га ча

Раб бы га мактау-шөкерләр иреш те рә чәк без.

Раб бы ны дан ла гыз!

114 1 Яра там мин Раб бы ны:
Ул ми нем ял ва ру лы та вы шым ны ише тә,

2 ие леп ми ңа ко ла гын куя.
Мин Аны го мер ба кый до гам да ча кы ра чак мын.

3 Ми не үлем бау ла ры чол гап ал ган,
ми ңа ка бер дәһ шә те яный иде,
һәм мин хәс рәт вә са гыш ка бат кан идем.

4 Исе мен әй теп мин Аңа:
«И Раб бым, җа ным ны кот кар!» – дип дәш тем.

5 Раб бы кыз га ну чан вә хак лык ия се дер,
без нең Ал ла быз рә хим ле дер;

6 са дә җан ны сак лый Ул:
мин ка за лы идем, һәм Ул ми не кот кар ды.

7 И кү ңе лем, янә ты ныч лык ки чер!
Чөн ки Раб бы си ңа иге лек кыл ды:

8 җа ным ны – үлем нән, күз лә рем не – яшь тән,
аяк ла рым ны сөр ле гү дән сак лап кал ды.

9 Мин, шу лай итеп, Раб бы ның күз ал дын да
те ре ләр дөнь я сын да йө рер мен!
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115 1-2 «Ка за лы мин», – ди сәм дә,
«Бе рәү гә дә ыша нып бул мый», – дип әй т сәм дә,
өме тем Раб бы да бул ды.

3 Ми ңа күр сәт кән ях шы лык ла ры өчен,
Раб бы га ни-нәрсә эш ли алыйм?!

4 Ко ты лу ка сә сен юга ры кү тә рер мен, 
Аның исе мен тәкрарлармын;

5 Раб бы га бар хал кы ал дын да әй т кән нә зер лә рем не үтәр мен.

6 Аның туг ры ла ры үл гән дә, Раб бы кай гы ра дыр.
7 И Раб бым, мин – Си нең ко лың;

мин – Си нең ко лың һәм кол ха ты ның ның уг лы.
Бо гау зын җыр ла рым ны Син өз дең!

8 Си ңа шөк ран кор ба ны ки те рер мен,
Си нең исе мең не тәкрарлармын.

9 Раб бы га бар хал кы ал дын да әй т кән нә зер лә рем не 
үтәр мен;

10 си нең, Иеру са лим, нәкъ ур та бер җи рең дә –
Раб бы йор ты ның иха та сын да үтәр мен.

Раб бы ны дан ла гыз!

116 1 Әй ха лык лар, Раб бы ны дан ла гыз!
Әй ка вем нәр, зур ла гыз сез Аны!

2 Аның без гә бул ган мәр хә мә те чик сез дер!
Раб бы ның туг ры лы гы мәң ге лек тер!

Раб бы ны дан ла гыз!

117 1 Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз,
чөн ки Ул иге лек ле,
һәм Аның мәр хә мә те мәң ге лек!

2 Ис ра ил йор ты әй т сен:
«Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» – ди сен.

3 Һа рун то кы мы әй т сен:
«Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» – ди сен.

4 Раб бы дан кур ку чы вә Аны хөр мәт итү че һәр кем әй т сен:
«Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» – ди сен.

5 Ка за лы ча гым да мин Раб бы ны ча кыр дым,
һәм Ул, ише теп, ми не ирек кә чы гар ды.
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6 Раб бы – ми нем хи ма я чем!
Нәр сә дән кур кыр га ми ңа?!
Адәм за ты ми ңа ни кы ла ал сын?!

7 Раб бы – ми нем яр дәм чем!
Дош ман на ры ма мин өс тән то рып ка рар мын.

8-9 Адәм за ты на яки түрә-хакимнәргә өмет баг лау дан
Раб бы га сы е ну хә ер ле рәк тер.

10 Ми не күп ме ка вем нәр чол гап ал ган иде,
әм ма Раб бы исе ме бе лән мин алар ны орып сал дым.

11 Кыс рык лап, төр ле як тан чол гап ал ган иде ләр,
әм ма Раб бы исе ме бе лән мин алар ны орып сал дым.

12 Бал корт ла ры ке бек сы рып ал ган нар иде,
әм ма кү гән ку а гы дай тиз янып бет те ләр –
Раб бы исе ме бе лән мин алар ны орып сал дым.

13 Ми не бә реп ек мак чы иде алар,
әм ма Раб бы ми не то тып кал ды.

14 Ми нем бө тен көч-куәтем – Раб бы!
Ул – ми нем Кот ка ру чым!

15 Тәкъ ва лар ның ча ты рын да җи ңү вә сө е нү аваз ла ры:
«Раб бы ның уң ку лы үзе нең код рә тен күр сә тә!

16 Раб бы ның уң ку лы юга ры кү тә рел де!
Раб бы ның уң ку лы код рә тен күр сә тә!»

17 Үл мим, яшә я чәк мен әле мин,
Раб бы ның эш-гамәлләрен сөй ләп йө ри я чәк мен.

18 Раб бы ми ңа җә за бир де,
лә кин үлем гә ду чар ит мә де.

19 Ачы гыз ми ңа Ал ла һы йор ты ның тәкъ ва лар кап ка сын!
Эч кә узып, мин Раб бы га рәх мәт ләр укыр мын!

20 Бу – Раб бы кап ка сы дыр,
тәкъ ва лар шун нан узып ке рә чәк.

21 Мин Си ңа рәх мәт лә рем не яу ды рыр мын,
чөн ки Син ми не ишет тең,
ми нем Кот ка ру чым бул дың.

22 Тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш
иң мө һим поч мак та шы на әй лән де.

23 Раб бы та ра фын нан кы лын ды бу,
һәм без нең күз ләр өчен бу – мог җи за дыр.
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24 Раб бы ту дыр ган көн бу –
шу ңа шат ла ны шыйк!

25 И Раб бы, ял ва ра быз: кот кар без не!
И Раб бы, мә дәт бир без гә, үте нә без!

26 Раб бы исе мен нән ки лү че мө ба рәк тер!
Без сез не Раб бы өен нән то рып мө ба рәк кы ла быз.

27 Раб бы – без нең Ал ла быз, як ты лык би рү че без!
Кул ла ры гыз га хөр мә бо так ла ры то тып,
бәй рәм дә ге чә мәз бәх яны на ки ле гез!

28 Син – ми нем Ал лам! Мин Си ңа рәх мәт ләр укыр мын!
Син – ми нем Ал лам! Мин Си не би ек ләр гә кү тә рер мен!

29 Раб бы га рәх мәт ләр яу ды ры гыз,
чөн ки Ул иге лек ле,
һәм Аның мәр хә мә те мәң ге лек!

118 1 Бә хет ле дер ке ше, гө наһ юлы на аяк бас ма са,
Раб бы ка ну нын үтә сә;

2 бә хет ле дер, Аның күр сәт мә лә рен тот са,
бө тен кү ңе лен би реп Аны эз лә сә!

3 Ан дый лар язык эш кыл мый лар,
ба ры Аның хак юлын сай лый лар.

4 Син без гә Үзең нең әмер-боерыкларыңны нык сак лар га куш тың.
5 И-и, йө рер юл ла рым Си нең ка гый дә лә ре ңә ту ры кил сә икән!
6 Бо е рык ла рың ны күз уңын да тот сам,

һич кай чан мин рис вай бул мам.
7 Си нең хак ка рар ла рың ны өй рә неп,

саф йө рә гем нән Си ңа рәх мәт ләр укыр мын,
8 ка гый дә лә рең не үтәр мен.

Ахыр га ча таш ла ма саң иде ми не, и Раб бым!

9 Яшь ке ше гә үз юлын ни чек саф то тар га? –
Ба ры Си нең сүз лә рең не тың лап!

10 Бө тен йө рә гем бе лән Си не эз лим;
бо е рык ла рың нан чит кә тай пыл дыр ма ми не.

11 Си нең ал да гө наһ лы бул мас өчен,
сүз лә рең не кү ңе лем тү ре нә са лып куй дым.

12 И Раб бым, мактау-шөкерләр яу сын Си ңа!
Өй рәт ми не Ка ну ның ка гый дә лә ре нә!

13 Си нең авыз дан чык кан ка рар лар ны
дөнь я га мин үз авы зым нан игъ лан итә мен.
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14 Си нең күр сәт мә ләр не үтәп,
хә зи нә тап кан дай, ләззәт-сөенечләр ки че рә мен.

15 Си нең әмер лә рең ту рын да гел уй ла нам,
хак юлың ны күз дән тө шер мим.

16 Бир гән ка гый дә лә рең нән үзе мә хо зур лык та бам,
Син әй т кән сүз ләр не хә те рем дә сак лыйм.

17 Си нең сү зең бу ен ча яшә сен ди сәң,
мин ко лы ңа мәр хә мә тең не күр сәт!

18 Ач ми нем күз лә рем не:
Ка ну ның да гы мог җи за лар ны кү рим че!

19 Җир йө зен дә ге бер мо са фир мин,
яшер мә мин нән бо е рык ла рың ны!

20 Карар-хөкемнәреңне көне-төне кө теп,
җа ным ал җып бет кән иде ин де.

21 Бо е рык ла рың нан чит кә тай пыл ган нар га –
лә гыйнь тә кәб бер бән дә ләр гә – авыз лык ки дер дең Син.

22 Хурлык-мәсхәрәдән чит ләш тер ми не,
чөн ки Си нең күр сәт мә ләр гә сы гы на мын.

23 Ме нә, тү рә ләр ми ңа кар шы хәйлә-мәкер ко ра лар,
мин исә, Си нең ко лың, ба ры ка гый дә лә рең ту рын да уй ла нам.

24 Си нең күр сәт мә ләр ми ңа сө е неч ки те рә,
алар ми нем киңәшче-мәслихәтчеләрем.

25 Го ме рем кыл өс тен дә –
вәгъ дә бир гән чә, җа ным ны дә ва ла!

26 Юл ла рым ны сөй лә дем, һәм Син ми не ишет тең.
Ин де ми не Ка ну ның ка гый дә лә ре нә өй рәт!

27 Әмер лә рең нең асы лы на тө шен дер ми не!
Шул чак мог җи за лы эш лә рең ха кын да уй ла ныр мын.

28 Гамь чи геп җа ным хәл сез лән де. –
Вәгъ дә бир гән чә, ны гыт ми не!

29 Юл ның ял га нын чит ләш тер мин нән,
Ка ну ның илә ми ңа ил ти фа тың ны күн дер!

30 Ми нем сай ла ган юлым – туг ры лык юлы,
Си нең карар-хөкемнәреңне мин күз ал ды ма куй дым.

31 Мин Си нең күр сәт мә ләр гә бе рек кән мен.
И Раб бым, оят ка кал дыр ма ми не!

32 Бо е рык ла рың юлы бе лән йө ге рә мен,
чөн ки йө рә гем не шу лай Син көй лә дең.

33 И Раб бым, ка гый дә лә рең куш кан юл дан йө рер гә өй рәт ми не,
мин аны һәр да им күз уңын да то тар мын.
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34 Зи рәк акыл бир ми ңа,
һәм мин Ка ну ның ны үтәр мен,
бө тен йө рә гем бе лән аны сак лар мын.

35 Ми не бо е рык ла рың сук ма гы на күн дер –
их лас те лә гем шул дыр.

36 Йө рә гем не күр сәт мә лә ре ңә та ба юнәлт,
хә рәм мал га ым сын дыр ма ми не.

37 Юк-бар нәр сә ләр гә күз лә рем не ка рат ма,
яшә теп, хак юлың нан ат лат.

38 Мин ко лы ңа бир гән сү зең не үтә,
ул сү зең – Си не хөр мәт ит кән нәр гә.

39 Иң ку рык ка ным нан – хур бу лу дан сак ла ми не;
шу лай, Си нең карар-хөкемнәрең ях шы дыр.

40 Ме нә, Си нең әмер ләр гә су сыйм мин!
Ин де хак лы гың бе лән дә ва ла ми не!

41 И Раб бым, мәр хә мә тең не юл ла да,
вәгъ дә бир гән чә, кот кар ми не!

42 Шул чак хур лау чы ла ры ма җа вап ны әй тә бе лер мен,
чөн ки мин Си нең сү зе ңә та я на мын.

43 Хак сүз не ми нем авыз дан тар тып ал ма,
ми нем бар өме тем Си нең карар-хөкемеңдәдер.

44 Ка ну ның ны һәр да им сак лар мын,
го мер ба кый хә тер дә сак лар мын.

45 Әмер лә рең не мин үз ит тем,
шу ңа кү рә ирек-хөрлектә йө ри мен.

46 Күр сәт мә лә рең ту рын да пат ша лар га сөй ләр мен,
һәм бер нин ди оя лу хи се ки чер мәм.

47 Бо е рык ла рың ны үтәү дән мин ләз зәт та бам,
чөн ки алар ны мин бик хуп кү рәм.

48 Хуп кү реп, алар га та ба ку лым ны су зам,
ка гый дә лә рең ту рын да уй ла нам.

49 Мин ко лы ңа әй т кән сү зең не хә тер гә тө шер,
ул сү зең бе лән Син мин дә өмет уят кан идең.

50 Кай гы лы ча гым да бер юа ныч бул ды ул,
сү зең җа ны ма дә ва бир де.

51 Тә кәб бер ләр ми не нык мәс хә рә лә де,
әм ма Ка ну ның нан мин чит кә тай пыл ма дым.

52 Бо рын гы дан кил гән ка рар ла рың ны ис тә тот тым,
шу лар дан үзе мә юа ныч тап тым, и Раб бым!

53 Ка ну ның нан чит кә тай пыл ган яман бән дә ләр не күр гәч,
эчем дә ачу уты ка бы нып ки тә.
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54 Гор бәт тә йөр гән дә,
ка гый дә лә рең ми нем өчен җыр ке бек тер.

55 Төн нә рен исе мең не ка бат лый мын, и Раб бым.
Ка ну ның ны һич тай пыл мый үтәп ки ләм.

56 Бу ми нем га дәт кә кер гән,
чөн ки мин Си нең әмер-боерыкларыңа та я нам.

57 Син, Раб бым, – ми ңа ти гән өлеш тер,
Си нең сүз дән чык мас ка вәгъ дә ит тем мин.

58 Бар кү ңе лем не би реп йөз ну рың ны эз лә дем.
Вәгъ дә бир гән чә, кыз ган ми не!

59 Йөр гән юл ла рым ны уй лап,
ады мым ны күр сәт мә лә рең та ра фы на юнәлт тем.

60 Бо е рык ла рың ны үтәр гә ашык тым,
тот кар лык ит мә дем.

61 Яман нар ми ңа һәрь як лап то зак кор ды лар,
лә кин мин Си нең Ка ну ның ны оныт ма дым.

62 Төн ур та сын да то рып та мин Си ңа
га дел ка рар ла рың өчен рәх мәт лә рем не укыйм.

63 Әмер лә рең не үтә гән, Син нән ку рык кан
һәм Си не хөр мәт ит кән бар ке ше – ми нем дус тым дыр.

64 Мәрхәмәт-шәфкатең бе лән бө тен җир йө зе ту лы.
И Раб бым, Үз ка гый дә лә ре ңә өй рәт ми не!

65 И Раб бым, бир гән вәгъ дәң бу ен ча
мин ко лы ңа Син күп иге лек ләр эш лә дең.

66 Үт кен зи һен, бе лем бир ми ңа,
чөн ки мин Си нең бо е рык ла ры ңа ина нам.

67 Син нән са бак ал мас бо рын ада шып йөр дем,
ин де хә зер Си нең сүз не сак лап то та мын.

68 И Раб бым, Син – иге лек ия се, ях шы лык кы лу чы дыр!
Ка гый дә лә рең не өй рәт ми ңа!

69 Тә кәб бер бән дә ләр ми ңа яла яга лар,
мин исә их лас тан ба ры Си нең бо е рык лар ны үти мен.

70 Алар ның йө рә ген май бас кан,
мин исә ба ры Си нең Ка ну ның нан ләз зәт та бам.

71 Са бак алу ым ях шы га бул ды:
Ка ну ның ка гый дә лә рен өй рә нер гә этәр де ми не.

72 Си нең авыз дан чык кан Ка ну ның сү зе
мең лә гән алтын-көмештән дә ка дер ле рәк ми ңа.

73 Ми не Си нең кул лар бар ит те, кы я фәт бир де.
Бо е рык ла ры ңа тө ше нер өчен акыл иң дер ми ңа!
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74 Мин Си нең сү зе ңә өмет баг лап яшим;
Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итү че ләр,
мо ны кү реп, ку а ны шыр лар.

75 И Раб бым! Бе ләм ки, ка рар ла рың хак тыр Си нең,
ми ңа бир гән са бак та туг ры лык сый фа ты ңа ни гез лән гән.

76 Мин ко лы ңа әй т кән вәгъ дәң бу ен ча
мәр хә мә тең не күн дер, юат ми не!

77 Рәхим-шәфкатеңне күр сәт, һәм мин яшәр мен,
чөн ки Ка ну ның ны үтәү дән ләз зәт та бам.

78 Ми не га еп сез гә рән җет кән тә кәб бер ләр хур лык ка кал сын,
ми нем уй ла рым да исә Си нең әмер лә рең бу лыр.

79 Си нең күр сәт мә ләр не бе лү че ләр, Син нән кур ку чы
һәм Си не хөр мәт итү че ләр ми ңа кил сен нәр!

80 Ким-хур кал мас өчен, ка гый дә лә рең кар шын да
ми нем йө рә гем гө наһ сыз вә саф бул сын!

81 Кот ка ру ың ны кө теп җа ным өз гә лә нә;
өме тем ба ры Си нең сү зе ңә баг лы дыр.

82 «Кай чан ми ңа юану ки те рә сең?» – дип,
вәгъ дәң нең үтә лү ен көтә-көтә, ин де күз лә рем нең ну ры сүн де.

83 Ыс ла нып бет кән, ко рып кип кән шә раб тур сы гы ке бек бул дым,
шул хәл дә дә ка гый дә лә рең не оныт ма дым.

84 Мин ко лы ңа та гын күп ме кө тәр гә?
Эзәр лек ләү че лә рем не кай чан хө кем итә чәк сең?

85 Тә кәб бер ләр ми ңа чо кыр ка зы ган нар,
алар Си нең Ка ну ны ңа буй сын мый лар.

86 Си нең бар бо е рык ла рың ыша ныч лы дыр.
Ми не на хак ка эзәр лек ли ләр, ми ңа яр дәм ит!

87 Җир йө зен нән ми не чак кы на олак тыр ма ды лар,
лә кин мин Си нең әмер ләр дән ваз кич мә дем.

88 Мәр хә мә тең не күн де реп, җа ным ны сак ла,
һәм мин авы зың нан төш кән күр сәт мә ләр не ис тән чы гар мам.

89 И Раб бым, Си нең сү зең күк ләр дә мәң ге ха ким лек итә дер.
90 Туг ры лы гың буыннан-буыннарга дә вам итә.

Җир не Син, бар кы лып, үз уры ны на ур наш тыр дың,
һәм ул шун да то ра би рә.

91 Бар нәр сә Си нең ка рар ла ры ңа ни гез лә неп сак ла на ки лә,
бар нәр сә Си ңа хез мәт итә.

92 Әгәр Ка ну ның да ми нем кү ңе лем сө е неч тап ма ган бул са,
ким се тү ләр дән һә ла кәт кә юлы гыр идем.

93 Әмер лә рең не мәң ге оны та сым юк,
чөн ки шу лар аша Син ми не яшә тә сең.
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94 Мин – Си не ке, кот ка ра күр ми не,
чөн ки Си нең әмер лә ре ңә сы гы на мын.

95 Яман бән дә ләр ми не са га лап то ра лар,
ха рап итәр гә фор сат эз ли ләр,
мин исә әмер лә рең ту рын да уй ла нам.

96 Мин күр дем: һәр ка мил лек нең чи ге бар,
ба ры тик Си нең бо е рык ла рың гы на чиксез-киңдер.

97 И Раб бым, Ка ну ның бик тә хуш тыр ми ңа!
Көн нәр буе уй ла нам мин аның ту рын да.

98 Бо е рык ла рың һәр чак янә шәм дә,
алар ми не дош ман на рым нан зи рәг рәк итә.

99 Зи һе нем бар ос таз ла рым ны кын нан да үт кен рәк,
чөн ки күр сәт мә лә рең ха кын да гел уй ла нып йө рим.

100 Әмер лә рең не үтә гән гә, аң лау сә лә тем өл кән нәр не дә уз ды ра.
101 Сү зе ңә туг ры бу лып ка лыр өчен,

явыз лык юлы на адым ясау дан ты ел дым.
102 Ка рар ла рың нан чит кә тай пыл ма дым,

чөн ки ми не Син Үзең өй рәт тең.
103 Сүз лә рең та ма гым өчен ни ка дәр тәм ле!

Авы зым да алар бал дан да тат лы рак.
104 Әмер лә рең нән мин акыл җы ям,

шу ңа кү рә ял ган юл да гы лар га нәф рә тем зур.

105 Си нең сү зең – аяк ла рым өчен шәм-чырагтыр,
сук ма гым ны як тыр т кан нур дыр.

106 Хак ка рар ла рың ны сак лап то тар га дип, мин ан т лар бир дем
һәм алар ны боз ма я чак мын.

107 И Раб бым, ба шым нан кич те күп ким се нү ләр;
вәгъ дәң не бир гән чә, җа ным ны сак ла!

108 И Раб бым, авы зым нан чык кан сүз кор бан на рын хуп кү реп,
ми ңа хөкем-карарларыңны өй рәт!

109 Гел кур кы ныч ас тын да яшә сәм дә,
Си нең Ка ну ның ны оныт мыйм.

110 Яман бән дә ләр ми ңа то зак кор ды лар,
лә кин мин Си нең әмер лә рең нән чит кә тай пыл ма дым.

111 Күр сәт мә лә рең не үзе мә мәң ге лек ми лек итеп ал дым,
чөн ки алар – кү ңе лем ку а ны чы дыр.

112 Ка гый дә лә рең не ахыр га ча, го мер ба кый үтәр гә дип,
кү ңе лем не бер ке теп куй дым.

113 Мин Си нең Ка ну ның ны хуп кү реп яра там,
монафикъларга исә нәф рәт бе лән ка рыйм.
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114 Син – ми нем сы е ну уры ным, кал ка ным;
мин ба ры Си нең сүз гә ина на мын.

115 Әй явыз җан нар, мин нән ерак то ры гыз,
мин Ал лам бо е рык ла рын үтәр гә те лим.

116 Вәгъ дәң не үтәп, ми ңа та я ныч бул – шул чак яшәр мен.
Өме тем буш бул ма сын, ким-хур ит мә ми не!

117 Яр дәм ит – мин ко ты лыр мын
һәм ка гый дә лә рең не күз уңын да то тар мын.

118 Ка ну ның ка гый дә лә рен бо зу чы лар ны Син чит кә ка га сың,
кор ган хәй лә лә ре буш нәр сә дер.

119 Җир йө зен дә ге яман бән дә ләр не Син
чүп сы ман чы га рып таш лый сың,
шу ңа кү рә мин күр сәт мә лә рең не үз итәм.

120 Син нән кур кып, ми нем бө тен гәү дәм кал ты рый,
хө кем нә рең ми не шом га са ла.

121 Мин га дел лек вә тәкъ ва лык бе лән эш ит тем –
рән җе тү че лә рем ку лы на кал дыр ма ми не!

122 Үзең нең ко лы ңа иге лек кы лыр га вәгъ дә бир,
тә кәб бер бән дә ләр җә бе рен нән сак ла!

123 Хак сү зең нең үтә лү ен,
кот ка ру ың ны көтә-көтә ин де күз лә рем тал ды.

124 Ко лың бе лән мәр хә мә тең куш кан ча мө га мә лә ит,
ка гый дә лә рең не аң лат!

125 Мин – Си нең ко лың дыр, акыл бир ми ңа,
шул чак күр сәт мә лә рең нең се ре нә тө ше нер мен.

126 Әй Раб бы! Хә рә кәт итәр гә ва кыт җит те:
ке ше ләр Ка ну ның ны бо зып таш ла ды лар.

127 Ә мин Си нең бо е рык ла рың ны ал тын нан,
саф ал тын нан ныг рак яра там.

128 Әмер лә рең куш кан ту ры юл дан ат лыйм,
ә ял ган юл да гы лар га нәф рәт бе лән ка рыйм.

129 Си нең күр сәт мә лә рең га җә еп тер, и Раб бым;
шу ңа мин алар ны кү ңе лем тү рен дә сак лыйм.

130 Сүзләрең-ачышларың як ты лык та ра та,
са дә җан нар га акыл би рә.

131 Авыз ачып еш-еш су лап то ра мын –
бо е рык ла ры ңа шул хәт ле су са ган мын.

132 Ми ңа күз сал да
исе мең не сө ю че ләр өчен әзер лә гән шәф ка тең не күр сәт!

133 Ми не бер нин ди бо зык лык үзе нә тарт ма сын өчен,
адым на рым ны әй т кән сү зең ка ра рын ча юнәлт!



907

Зә бур 118

134 Әмер лә рең не үтәр хәл гә ки лим –
ке ше зо лы мын нан йо лып ал ми не!

135 Мин ко лы ңа нур лы йө зең бе лән бо рыл,
ка гый дә ләр гыйль мең нән ми ңа са бак бир!

136 Ка ну ның та ләп лә рен ке ше ләр үтә ми ләр,
шу ңа ми нем күз лә рем нән яшь ко е ла.

137 И Раб бым, Син – хак лык ия се дер,
хө кем нә рең дә га дел Си нең!

138 Без гә бир гән күр сәт мә лә рең хак вә үтә ыша ныч лы дыр.
139 Дош ман на рым Си нең сүз не оныт ты лар,

шу ңа эчем дә ачу уты дөр ләп яна.
140 Ут ка са лып чис тарт кан дай саф тыр сү зең,

мин ко лың аны үз кү реп яра там.
141 Мес кен бер хә кыйрь бул сам да,

әмер лә рең не мин оныт ма дым.
142 Си нең хак лы гың мәң ге лек,

Ка ну ның ха кый кать тер.
143 Бәла-каза ки леп, хәс рәт чи гәм,

ба ры Си нең бо е рык лар да сө е неч та бам.
144 Си нең күр сәт мә лә рең һәр чак хак тыр;

акыл бир ми ңа, һәм мин яшәр мен!

145 Бө тен йө рә гем бе лән Си не ча кы рам:
Раб бым, ишет ми не,
һәм мин ка гый дә лә рең не үтәр мен!

146 Си ңа дә шәм:
кот кар ми не, һәм мин күр сәт мә лә рең не сак лар мын!

147 Көн ту ган чы ук Си ңа ял ва рам,
бир гән сү зе ңә өмет итәм.

148 Төн нә рем не йок ла мый уз ды рам –
Си не уй лап фи кер ләр йөр тәм.

149 Мәр хә мә тең ха кы на ава зым ны ишет, и Раб бым,
га дел ле гең ха кы на җа ным ны сак ла!

150 Си нең Ка ну ның нан ерак то ру чы лар,
мә кер эз ләп, ми ңа якын ла ша лар.

151 Әм ма Син, Раб бым, янә шәм дә то ра сың,
Си нең бо е рык ла рың ха кый кать тер.

152 Күп тән нән бил ге ле ми ңа шул нәр сә:
күр сәт мә лә рең Си нең мәң ге лек.

153 Ким се те лү ем не күр дә кот кар ми не,
чөн ки Си нең Ка ну ның ны мин оныт ма дым.
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154 Ара лау чы бу лып дәгъ вам ны хак ла саң,
вәгъ дә бир гән чә, җа ным ны сак ла саң иде!

155 Яман бән дә ләр ко ты лу дан ерак то ра,
чөн ки ка гый дә лә рең не бар дип тә бел ми.

156 Рәхим-шәфкатең киң Си нең, Раб бы, –
га дел ле гең ха кы на сак ла җа ным ны!

157 Күп тер ми не эзәр лек ләү че дош ман нар,
әм ма мин күр сәт мә лә рең нән чит кә тай пыл мыйм.

158 Мөр тәт ләр гә мин җи рә неп ка рыйм:
алар Си нең сүз не үтә ми ләр.

159 Әмер лә рең не ни чек яра ту ым ны күр че, Раб бым,
мәр хә мә тең ха кы на сак ла җа ным ны!

160 Си нең сүз лә рең ха кый кать тер,
хак хөкем-карарларың мәң ге лек.

161 Түрә-хакимнәр ми не бер га еп сез гә эзәр лек ли ләр,
әм ма йө рә гем ба ры Си нең сүз дән ге нә кал ты рар.

162 Күп га ни мәт тап кан ке ше дәй,
мин сүз лә рең не уй лап сө е нәм.

163 Ял ган ны сөй мим, җи рән геч ул ми ңа,
ә Ка ну ның ны үз итеп яра там.

164 Мин Си не хак ка рар ла рың өчен
кө не нә җи де шәр тап кыр до гам да дан лыйм.

165 Бө ек имин лек Си нең Ка ну ның ны сө ю че ләр гә,
алар өчен абы ныр кир тә ләр бул мас.

166 И Раб бым, бә ла дән кот ка рыр сың дип өмет итәм,
бо е рык ла рың ны үтә ми кал мыйм.

167 Җа ным да күр сәт мә лә рең не ка дер ләп сак лыйм,
алар ны мин үз итеп яра там.

168 Әмер вә күр сәт мә лә рең не хә те рем дә то там,
йө рер сук ма ла рым Си нең күз ал дын да.

169 И Раб бым, аһ-зарым Си ңа ба рып иреш сә иде!
Хак сү зең бу ен ча, акыл бир ми ңа!

170 И Раб бым, үтенеч-догам хо зу ры ңа ба рып 
җит сә иде!

Вәгъ дә бир гән чә, кот кар ми не!
171 Авы зым нан Си ңа мак тау сүз лә ре тү ге лер,

чөн ки Син ми не ка гый дә лә ре ңә өй рә тә сең.
172 Си нең сү зең не тел гә алып җыр лар мын,

чөн ки бо е рык ла рың һәм мә се хак тыр.
173 Си нең ку лың ми ңа яр дәм гә әзер тор сын,

чөн ки әмер лә рең бу ен ча яшәү не сай ла дым мин.



909

Зә бур 118 , 119, 120

174 И Раб бым, бә ла дән кот ка ру ың ны за ры гып кө тәм;
Ка ну ның ми нем өчен сө е неч чы га на гы дыр.

175 Җа ны ма яшәр гә һәм Си не дан лар га яз сын,
ка рар ла рың исә ми ңа те рәк, та я ныч бул сын!

176 Мин, югал ган са рык ке бек, ада шып кал дым,
ко лың ны эз ләп тап,
чөн ки бо е рык ла рың ны оныт ма дым мин.

119 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Ха фа лы ча гым да мин Раб бы га ял вар дым,
ял ва ру ы ма Ул ко лак сал ды.

2 И Раб бым, кот кар ми не ял ган чы авыз лар дан, мә кер ле тел ләр дән!
3 Әй мә кер ле тел, Раб бы си ңа ни би рер дә та гын ни өс тәр?
4 Көч ле нең оч лы ук ла рын җи бә рер,

кыз ган ут лы кү мер лә рен шун да өс тәр!

5 Хә лем яман:
үзем не Мешехта
яи сә Кы дар ча тыр ла рын да* яшә гән дәй хис итәм.

6 Бик озак ка әсир бул ды га риб җа ным та ту лык ка де рен  
бел мә гән нәр ара сын да.

7 Мин та ту лык ягын да дыр,
әм ма шул хак та авыз ач сам,
алар шун дук су гыш ту рын да сүз баш лый лар.

120 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Күз лә рем не тау лар га те ким: яр дәм кай дан ки лер икән?
2 Күк не вә җир не ярат кан Раб бы дан ки лер ми ңа яр дәм!

3 Аяк ла рың ны юл дан тай дырт мас Ул,
оеп ки теп, са гын да күз лә рен йом мас.

4 Ис ра ил не Сак лау чы ни оеп кит мәс, ни йок ла мас!
5 Си не сак лау чы – Раб бы Үзе дер,

уң ягың да гы сакчы-күләгә – Ул дыр!
6 Көн де зен – ко яш тан, төн нә рен ай дан за рар ти дер т мәс Ул си ңа.
7 Һәр төр ле явыз лык тан сак лар си не Раб бы,

җа ның ны кот ка рып ка лыр,
8 ки те шең не дә, кай ты шың ны да го мер ба кый сак лап то рыр.

* 119:5 ...МешехтаяисәКыдарчатырларында...– Әле ге урын нар Ис ра ил дән бик ерак бу лып, 
ан да мә җү си ха лык лар яшә гән. 
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121 Да выт ның «Зи я рәт че ләр җы ры».

1 «Раб бы йор ты на сә фәр кы ла быз!» – ди гән хә бәр ки леп иреш кәч,
ми не сө е неч би ләп ал ды.

2 Ме нә, аяк ла ры быз си нең иха таң да, әй Иеру са лим!
3 Ди вар ла рың бер-берсенә ял га нып тө зел гән дер си нең.
4 Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды рыр өчен,

Раб бы хал кы, Ис ра ил ка ну ны бу ен ча,
ыруг-ыруг бу лып би ре гә сә фәр кы ла.

5 Мәх кә мә тә хет лә ре, Да выт нә се ле тә хет лә ре шун да ур наш кан.

6 Ие ру са лим гә имин лек те лә гез:
«Си не сө ю че ләр гә бә хет иң сен!

7 Ди вар ла рың эчен дә ты ныч лык бул сын,
каль га ла рың хә веф сез яшә сен!»

8 Кар дәш лә рем, дус ла рым ха кы на мин си ңа:
«Имин яшә!» – ди мен;

9 Раб бы Ал ла быз ның йор ты ха кы на:
«Иге лек күр!» – ди мен.

122 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 И күк ләр дә тә хет то ту чы Зат, күз лә рем Си ңа тө бәл гән!
2 Кол ир ләр – ху җа ла ры ку лы на,

кол ха тын нар ху җа би кә лә ре ку лы на ка ра ган ке бек,
без нең күз ләр дә, шәф кать кө теп,
Раб бы Ал ла быз йө зе нә тө бәл гән.

3 Без не тү бән се тү ләр чик тән аш ты –
кыз ган без не, кыз ган, и Раб бы!

4 Рә хәт тә яшәү че ләр нең мыс кыл ла вы на,
тә кәб бер ләр нең мәс хә рә итү е нә җа ны быз тә мам га рык бул ды.

123 Да выт ның «Зи я рәт че ләр җы ры».

1 Ара быз да Раб бы бул ма са,
(ин де Ис ра ил хал кы үзе әй т сен),

2 ара быз да Раб бы бул ма са,
без гә һө җүм ит кән дош ман нар, 3 ачу-нәфрәттән яр су ла нып,
без не те ре ләй ка бып йот кан бу лыр лар иде.

4 Без ту фан су ла ры ас тын да кал ган дай бу лыр идек,
без не су таш кы ны ба сып кит кән дәй бу лыр иде;

5 әйе, ко ты рын ган су лар без не кү меп кит кән ке бек бу лыр иде.
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6 Мактау-шөкерләр яу сын без не дош ман авы зы на җим ит тер мә гән 
Раб бы га!

7 Без нең җа ны быз, очар кош ке бек, су нар чы лар кор ган ау дан 
ко тыл ды –

ять мә лә ре ер ты лып, без ирек кә чык тык.

8 Күк не вә җир не бар ит кән Раб бы быз исе ме без нең өчен яр дәм, 
мә дәт тер.

124 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Раб бы га өмет баг ла ган ке ше Си он та вы ке бек:
как ша мас ул, го мер ба кый нык бу лыр.

2 Ие ру са лим не тау лар әй лән де реп ал ган дай,
Үзе нең хал кы ти рә ли Раб бы мәң ге сак та то ра.

3 Тәкъ ва лар җи рен дә яман нар ха ким лек ит мәс ләр,
югый сә тәкъ ва лар ның ку лы да на хак эш кә су зы лыр.

4 И Раб бы, иге лек кыл Син кү ңе ле саф, иге лек ле бән дә ләр гә!
5 Кы ек юл дан йө рү че ләр не исә, Раб бы,

бо зык лык кы лу чы лар бе лән бер гә олак тыр.

Ис ра ил гә имин лек на сыйп бул сын!

125 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Раб бы Си он ның тот кын әсир лә рен ки ре кай тар гач,
без үзе без не төш тә ге дәй той дык.

2 Авы зы быз шат лык тан ерыл ды,
те ле без дән сө е неч аваз ла ры тү гел де.
Чит ха лык лар әйт те ләр:
«Раб бы алар га бө ек эш кыл ды!» – ди де ләр.

3 Әйе, Раб бы без гә бө ек эш кыл ды –
без не куаныч-шатлыкка күм де.

4 И Раб бы, Нә геб чү лен дә ге ко ры ган ел га лар су бе лән ка бат 
тул ган дай,

без гә дә ба я гы мул, имин тор мы шы быз ны кай тар!
5 Яшь ле күз бе лән җир гә ор лык чә чү че ләр шул чак иген уңы шын 

шат ла нып урыр лар,
6 ту бал асып елый-елый ор лык чә чү че ләр

сөенә-сөенә тук ба шак лы көл тә ләр кү тә реп кай тыр лар.



912

Зә бур 126 , 127, 128

126 Сө ләй ман ның «Зи я рәт че ләр җы ры».

1 Әгәр өй не Раб бы сал дыр ма са,
тө зү че ләр нең хез мә те за я га бу лыр;
әгәр шәһәр-каланы Раб бы сак ла ма са,
сак чы ның уяу лы гы буш ка ки тәр.

2 Фай да сыз дыр сез нең ир тә таң нан то ру ы гыз,
ки чен соң лап яту ы гыз,
мих нәт бе лән ик мәк та бу ы гыз.
Үзе нең га зиз лә ре нә Раб бы йок ла ган чак ла рын да да
их ты яҗ ла ры на кү рә би реп то рыр.

3 Ба ла лар – Раб бы на сыйп ит кән ми рас,
ка рын җи ме ше – Раб бы дан бү ләк.

4 Яшь лек тә ту ган угыл лар
ба һа дир ның ку лын да гы ук лар ке бек.

5 Шу лар бе лән са да гын ту тыр ган ке ше бә хет ле дер!
Шә һәр кап ка сы янын да дош ма нын оч рат кан да оят ка 

кал мас ул.

127 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Бә хет ле дер Раб бы дан ку рык кан һәм Аны хөр мәт ит кән ке ше,
Аның хак юлын да йө рү че!

2 Хез мә тең бе лән тап кан ны ашар сың,
бә рә кәт ия се бу лып рә хәт тә яшәр сең.

3 Ха ты ның – өең дә ге мул җи меш ле йө зем ага чы ке бек,
та бы ның ти рә ли уты рыш кан угыл ла рың –
зәй түн ага чы ның үсен те лә ре ке бек.

4 Раб бы дан ку рык кан, Аны хөр мәт ит кән һәр ке ше
әнә шун дый бу лып мө ба рәк кы лы ныр.

5 Раб бы си не Си он нан то рып мө ба рәк кыл сын!
Го ме рең буе Ие ру са лим нең бә хе тен кү реп яшәр гә,

6 угыл ла рың ның угыл ла рын кү рер гә яз сын!

Ис ра ил гә имин лек на сыйп ит сен!

128 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Яшь ча гым нан бир ле ми ңа күп ябы рыл ды лар,
(ин де Ис ра ил хал кы үзе әй т сен),

2 яшь ча гым нан бир ле ми ңа күп ябы рыл ды лар,
әм ма ме нә җи ңә ал ма ды лар.
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3 Ар кам өс тен дә иген че ләр җир сөр де,
озын-озын бу раз на лар ясап кал дыр ды.

4 Әм ма Раб бы га дел:
яман нар сал ган бо гау ны өзеп таш ла ды.

5 Си он ны өнә мә гән һәр кай сы, хур ка лып, арт ка 
чи ген сен!

6 Йорт тү бә сен дә та мыр җи бә реп,
үсеп өл гер гән че ко рый тор ган үлән гә әве рел сен;

7 урак чы ан дый үлән бе лән учын ту тыр мас,
көл тә че аны ко ча гы на бәй ләп сал мас.

8 Узып ба ру чы:
«Раб бы ның мө ба рәк фа ти ха сы сез нең бе лән бул сын!» – 

ди мәс,
«Раб бы исе ме бе лән сез не фа ти ха лый быз!» – ди гән 

җа вап ише тел мәс.

129 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Ча ра сыз лык тө бен нән дә шәм Си ңа, Раб бым!
2 Инә лү ем не ишет, Раб бым!

Дога-гозеремә ко ла гың ны куй!
3 Әгәр гө наһ эш ләр не тер кәп бар саң,

кем аяк өс те ка ла алыр икән, и Хуҗа-Раббым?!
4 Син без не яр лы кый сың,

Син – дәһ шәт ия се дер!

5 Мин бар җа ным бе лән Раб бы га ина нып яшим,
өме тем не Аның сү зе нә баг лыйм.

6 Ка ра выл чы лар таң ны көт кән нән дә,
әйе, таң ны көт кән нән дә аш кы ныб рак җа ным 

Хуҗа-Хакимгә тал пы на.

7 Әй Ис ра ил, Раб бы га өмет баг ла!
Ул мәр хә мәт ле, йо лып алыр га кө че җи тәр лек Аның!

8 Ис ра ил не Ул бар ча га еп эш лә рен нән йо лып ала чак.

130 Да выт ның «Зи я рәт че ләр җы ры».

1 И Раб бым, кү ңе лем эре лә неп кит мә де,
күз лә рем дә һа ва ла ну әсә ре юк,
акы лым җит мәс лек зур эш ләр бе лән үзем не 

бәй лә мә дем.
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2 Ана ко ча гын да тынычланып-тынып кал ган
им чәк ба ла ке бек тер җа ным ми нем,
әйе, җа ным им чәк ба ла ке бек.

3 Әй Ис ра ил, го мер ба кый Раб бы га өмет баг ла!

131 Зи я рәт че ләр җы ры.

1-2 И Раб бы, Да вы тың ны, ул ки чер гән га зап лар ны,
Раб бы ал дын да эч кән ан тын –
Ягъ куб ның код рәт ле Ал ла сы на бир гән нә зе рен исе ңә тө шер!

3-5 Ул әйт те: «Раб бы га – Ягъ куб ның код рәт ле Ал ла сы на
яшәр урын, йорт тап мый ча то рып,
мин үз өем-чатырыма кер мә я чәк мен,
ята гым тү шә ге нә ят ма я чак мын,
күз лә рем йо кы күр мә я чәк,
күз ка бак ла рым йо мыл ма я чак!» – ди де.

6 Ме нә, без сАл ла һы сан ды гы ха кын да Эф ра та да чак та ишет тек
һәм аны Ягар кыр ла рын да эз ләп тап тык.

7 Әй дә гез, Ал ла һы йор ты на ба рып,
Аның аяк ла ры бас кан урын да* сәҗ дә кы лыйк!

8 И Раб бы, код рә тең бил ге се бул ган сан ды гың бе лән
Үзең нең то ра гы ңа* кил!

9 Ру ха ни ла рың тәкъ ва лык ки е ме нә тө рен сен,
туг ры ла рың сө е неч ләр эчен дә тан та на ит сен!

10 Үзең май сөр т кән зат тан ко лың Да выт ха кы на йөз чө ер мә сәң иде!
11-12 Раб бы Да выт ка ыша ныч лы ан тын бир де:

«Нә сел ор лы гың нан бе рәү не тә хе те ңә утыр та чак мын.
Әгәр угыл ла рың, Ки ле шү е мә туг ры ка лып,
бир гән күр сәт мә лә рем не үтә сә,
алар ның үз угыл ла ры да го мер ба кый си нең тә хе тең дә уты рыр»,
һәм ан тын нан Раббы баш тарт ма я чак.

13 Раб бы Ие ру са лим не* үз ит те,
аны Үзе нә өй итеп сай ла ды:

14 «Яшә гән уры ным мәң ге шу шы бу лыр, – ди де. –

* 131:7 ...аякларыбасканурында...– Би ре дә Ал ла һы сан ды гы тор ган урын күз дә то ты ла. 
* 131:8 ...торагыңа...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: тыныч-имин уры ны ңа. 
* 131:13 ...Иерусалимне...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Си он ны. 
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Би ре дә төп лә нә чәк мен, чөн ки аны Үзем сай ла дым.
15 Ризык-нигъмәтләрен мул кы лыр мын,

фә кыйрь лә ре нең та ма гы тук бу лыр;
16 ру ха ни ла рын ко ты лу ки е ме нә тө рер мен,

туг ры адәм нә ре сө е не шеп тан та на итәр ләр.
17 Да выт нә се лен нән шу шын да көч ле пат ша ку яр мын –

май сөр т кән за тым ның шәм-чырагын сүн дер мәм;
18 аның дош ман на рын хур итәр мен,

ба шын да гы та җы ялтырап-балкып то рыр».

132 Да выт ның «Зи я рәт че ләр җы ры».

1 Ни ка дәр ях шы вә кү ңел ле дер кар дәш ләр нең бер гә та ту 
яшә ве!

2 Та ту лык – ру ха ни Һа рун ның ба шы на сөр те леп, са ка лы на,
ки ем нә ре яка сы на агып төш кән зат лы, хуш ис ле май ке бек тер,

3 яи сә Һер мон тау ла рын нан
Си он та вы на төш кән чык суы ке бек тер.
Чөн ки Раб бы Си он га Үзе нең фа ти ха сын –
мәң ге лек тор мыш бир де.

133 Зи я рәт че ләр җы ры.

1 Әй сез ләр, Раб бы ның бар лык кол ла ры,
Аның йор тын да төн буе то ру чы лар,
ин де Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

2 Мө кат дәс урын га та ба кул ла ры гыз ны су зып,
Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

3 Күк не вә җир не бар ит кән Раб бы сез гә
Си он нан то рып Үзе нең фа ти ха сын күн дер сен!

134 1-2 Раб бы ны дан ла гыз!

Әй сез ләр, Раб бы кол ла ры,
Аның йор тын да, Ал ла быз ның иха та сын да то ру чы лар,
Раб бы исе мен дан ла гыз!

3 Раб бы ны дан ла гыз, чөн ки Ул иге лек ле,
исе ме нә мәд хи я ләр җыр ла гыз, чөн ки тат лы эш тер бу!

4 Раб бы Үзе нә Ягъ куб то кы мын сай ла ды,
Ис ра ил не Үзе нең би лә мә се ит те.

5 Мин бе ләм: Раб бы бө ек тер,
Хуҗа-Хакимебез бар илаһ лар дан юга ры дыр!



916

Зә бур 134

6 Раб бы ни те ли, шу ны эш ли күк тә вә җир дә,
диң гез ләр дә вә бар лык ти рән лек ләр дә.

7 Җир йө зе нең һәр та ра фын да Ул бо лыт ха сил итәр,
яң гыр яу ган да, яше нен яшь нә тер,
сак лык ха нә сен нән җил ләр истерер.

8 Ми сыр да Ул адәм за ты ның һәм тер лек ләр нең
бе рен че ба ла ла рын үлем гә ду чар ит те.

9 Әй Ми сыр, си нең җи рең дә Ул,
сфир га вен не һәм аның кол ла рын җә за лап,
га лә мәт ләр вә мог җи за лар кыл ды.

10 Бай так ха лык лар ны кыр ды Ул,
код рәт ле пат ша лар ны орып сал ды:

11 амо ри ләр пат ша сы Си хон ны,
Ба шан пат ша сы Ог ны,
бар лык Кән ган пат ша ла рын.

12 Җир лә рен би лә мә, әйе, би лә мә итеп
Үз хал кы Ис ра ил гә бир де.

13 И Раб бы, исе мең Си нең мәң ге лек,
да ның буыннан-буыннарга кү чеш ле дер!

14 Раб бы Үз хал кын хак лы чы га рыр,
Үз кол ла ры на ми һер бан лык күр сә тер.

15 Мә җү си ләр нең кө меш вә ал тын пот ла ры –
ке ше ку лы яса ган әй бер:

16 авыз ла ры бул са да, сөй ләш мәс ләр,
күз лә ре бул са да, күр мәс ләр,

17 ко лак ла ры бул са да, ишет мәс ләр,
тын-сулышсыздыр алар.

18 Мон дый пот лар ны яса ган,
алар га өмет баг ла ган һәр ке ше шул җан сыз пот лар ке бек бу лыр!

19 Әй Ис ра ил йор ты, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!
Әй Һа рун то кы мы, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!

20 Әй Ле ви то кы мы, Раб бы га мактау-шөкерләр яу дыр!
Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итү че ләр,
Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз!

21 То рак уры ны Ие ру са лим дә бул ган Си он Раб бы сы на
мактау-шөкерләр яу сын!

Раб бы ны дан ла гыз!



917

Зә бур 135

135 1 Иге ле ге өчен Раб бы га мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек!

2 Ал ла лар ның Ал ла сы на мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

3 Ху җа лар ның Ху җа сы на мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

4 Бө ек мог җи за лар ту ды ру чы бер дән бер Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
5 Күк не ос та лар ча бар кыл ган Зат ка мактау-шөкерләр 

яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

6 Су лар өс те нә ко ры җир не ур наш тыр ган Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
7 Бө ек як тыр т кыч лар ны бар кыл ган Зат ка мактау-шөкерләр 

яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

8 Көн нең ида рә че се ко яш ны бар кыл ган Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
9 Төн нең ида рә че се ай вә йол дыз лар ны бар кыл ган Зат ка 

мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

10 Ми сыр да бе рен че бу лып ту ган җан ия лә рен юк ит кән Зат ка 
мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
11-12 Көч ле кул-беләкле Раб бы га,

Үз хал кын Ми сыр дан алып чык кан Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
13 сКа мыш лы диң гез не ур та лай яр ган Зат ка мактау-шөкерләр 

яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

14 Ис ра ил не диң гез аша алып чык кан Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
15 Фир га вен не һәм аның гас кә рен диң гез гә ба тыр ган Зат ка 

мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
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16 Үз хал кын чүл аша алып чык кан Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
17 Бө ек пат ша лар ны җиң гән Зат ка мактау-шөкерләр 

яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

18 Көч ле пат ша лар ның җан на рын кый ган Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
19 Амо ри ләр пат ша сы Си хон ны тар-мар ит кән Зат ка 

мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

20 Ба шан пат ша сы Ог ны тар-мар ит кән Зат ка мактау-шөкерләр 
яу ды ры гыз,

чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.
21-22 Алар ның җи рен Үз хал кы на – ко лы Ис ра ил гә ми лек итеп бир гән 

Зат ка мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

23 Җә бер лән гән көн нә ре без дә Ул без не ис кә тө шер де,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

24 Без не дош ман на ры быз ку лын нан кот кар ды,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

25 Бө тен җан ия лә рен ри зык лан ды ра Ул,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек.

26 Күк ләр Ал ла сы на мактау-шөкерләр яу ды ры гыз,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек!

136 1 Си он ис кә төш кән дә,
без Ба бил дә ге ел га лар бу е на уты рып елый идек.

2 Ел га бу ен да гы тал бо так ла ры на гөс лә лә ре без не элеп куя идек.
3 Чөн ки без не әсир ит кән ке ше ләр без дән җыр со рар иде,

за лим нә ре без кү ңел ач мак бу лып:
«Си он җыр ла ры ның бер сен җыр ла гыз әле», – дип йө дә тер иде.

4 Раб бы га ба гыш лан ган җыр лар ны
чит җир дә ни чек җыр ла мак ки рәк?!

5 Әй Иеру са лим, әгәр си не оныт сам, ми нем уң ку лым ко ры сын!
6 Си не, Иеру са лим, оныт сам,

си не шатлык-сөенечләремнең ба шы на куй ма сам,
те лем аң ка вы ма ябыш сын!
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7 И Раб бы, Иеру са лим җи ңел гән көн дә Эдом угыл ла ры ның:
«Җи мер, ни ге зе нә ка дәр җи ме ре гез аны!» –
дип кыч кы ру ла рын исе ңә тө шер.

8 Әй син, җи ме ре лә се Бабил-кыз!
Без гә ни кыл саң, үчен си ңа кай та ра сы ке ше бә хет ле дер!

9 Бә хет ле дер са бый ла рың ны то тып таш ка бә рә се ке ше!

137 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, бө тен йө рә гем нән Си ңа рәх мәт ләр укыйм,
илаһ лар ал дын да Си ңа дан җыр лыйм!

2 Мө кат дәс гый ба дәт ха нәң ал дын да ба шым ны иям,
мәр хә мә тең вә туг ры лы гың ха кы на исе ме ңә шөк ра на итәм,
чөн ки исе мең вә сү зең не Син һәр ни дән өс тен куй дың.

3 Ча кыр ган кө нем дә Син ми не ишет тең,
җа ны ма көч-дәрт керт тең.

4 И Раб бы, дан ла сын нар Си не җир йө зе нең бар лык пат ша ла ры,
чөн ки ише тә алар Си нең авыз дан чык кан сүз ләр не;

5 хак юлың ны мак тап җыр ла сын нар,
чөн ки Раб бы ның дан-шөһрәте зур дыр!

6 Раб бы юга ры да: мес кен маз лум ны да кү рә Ул,
тә кәб бер не дә ерак тан ук абай лый.

7 Ха фа лы ча гым да Син җа ны ма дә ва би рә сең,
яр сы ган дош ма ным нан ку лың ны су зып як лый сың –
уң ку лың ми не кот ка рып ка ла.

8 Ми ңа вәгъ дә ит кән нәр нең ба ры сын тор мыш ка ашы рыр 
Раб бы.

Си нең мәр хә мә тең, и Раб бы, мәң ге лек!
Ку лы ңа ал ган эш ләр не таш ла ма!

138 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, Син ми не сы нап ка ра дың, ми не бел дең.
2 Утыр га ным ны да, тор га ным ны да,

уй ла рым ны да ерак тан бе леп то ра сың.
3 Йө рим ме мин, ял итәм ме – Син гел ми нем ян да,

бар юл ла рым Си ңа бил ге ле.
4 Мин әле авыз ачып та өл гер мим,

ә Син, Раб бым, әй тә се сү зем не ин де бе лә сең.
5 Ал дым да да, ар тым да да – һәр ягым да Син,

өс тән дә Си нең ку лың ми не сак лый.
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6 Хә бәр дар лы гың ми нем өчен бер мог җи за дыр –
көчем-аңым җит мәс лек би ек лек тә.

7 Си нең Ру хың нан мин кая ки тә алыйм?!
Хо зу рың нан кая ка ча алыйм?!

8 Күк ләр гә кү тә рел сәм – Син ан да,
үле ләр дө нья сы на төш сәм – ан да да Син!

9 Әгәр мин таң ка нат ла рын да көн чы гыш ка оч сам
йә диң гез нең аръ я гы на – көн ба тыш ка ки теп ур наш сам,

10 ан да да Си нең ку лың ми не оза тып йө рер,
уң ку лың ми ңа бу лыш лык итәр.

11 Әгәр: «Ми не ка раң гы лык яшер сен,
як ты лык төн гә әй лән сен!» – ди сәм дә,

12 ка раң гы лык Си нең өчен ка раң гы лык тү гел дер,
төн Си нең өчен көн ке бек як ты дыр,
ка раң гы лык та, як ты лык та бер ти гез дер.

13 Бар ча эч ке әгъ за ла рым ны Син ярат тың,
анам ка ры нын да җый нап, ми ңа кы я фәт бир дең.

14 Си ңа рәх мәт укыйм,
чөн ки Син ми не ис кит мә ле итеп ярат тың;
эш-гамәлләрең мог җи за лы –
мо ны мин ях шы бе ләм!

15 Җир ти рән ле ген дә* ук маш кан ча гым да,
яше рен рә веш тә кы я фәт ал ган да,
ми нем сөк лә рем Син нән яше рен тү гел иде,

16 ярал гым ны Син Үз күз лә рең бе лән күр дең.
Ми нем дөнь я да яши се көн нә рем
Си нең ки та бы ңа мин ту ган чы ук ал дан язып ку ел ган.

17 И Ал ла һы, Си нең уй-ниятләрең ми ңа бик тә ка дер ле!
Алар исәпсез-хисапсыздыр:

18 са на саң, ком бөр тек лә рен нән дә иш ле рәк тер.

...Уян ган чак та да мин һа ман Си нең ян да!

19 И Ал ла һы, яман нар ны юк ит сәң иде Син!
Әй ку лы кан лы бән дә ләр, мин нән ерак то ры гыз!

20 Алар Си нең ту ры да ял ган сөй ли ләр,
явыз лык кы лып, Си ңа кар шы баш кү тә рә ләр.

* 138:15 ...җиртирәнлегендә...– Би ре дә ана ка ры ны бе лән ча гыш ты ру рә ве шен дә би ре лә (ох-
шаш урын нар: «Әюб», 1:21; 10:9). 
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21 Си ңа нәф рәт ле ләр гә ми ңа мы нәф рәт бе лән ка ра мас ка?!
Си ңа кар шы баш кү тәр гән нәр дән ми ңа мы 

җи рән мәс кә?!
22 Үтә бер нәф рәт бе лән күрәлмыйм мин алар ны,

кан дош ма ны бул ды алар ми нем өчен.

23 И Ал ла һы, сы на ми не, кү ңе лем дә ген та нып бел,
өй рән ми не, уй-ниятләремне ачык ла!

24 Тик ше реп ка ра, хә тәр юл да тү гел ме мин?
Мәң ге лек юлы ңа ми не ту ры ла!

139 1 Җыр чы лар җи тәк че се нә. Да выт ның мәд хи я се.

2 И Раб бым, явыз ке ше ләр дән ара ла ми не,
за лим нәр ку лын нан кот кар!

3 Алар ның кү ңел лә ре явыз ни ят бе лән тул ган,
җән җал куп та рып йө ри ләр һа ман.

4 Елан ке бек, тел лә рен үт кен ли ләр,
күз лек ле елан агуы сең гән сүз лә ре нә.

5 Сак ла ми не, Раб бым, яман бән дә ку лын нан!
Ми не егар га те лә гән за лим ку лын нан кот кар!

6 Тә кәб бер ләр яше рен ять мә җәй де ләр,
ау җеп лә ре суз ды лар ми не тот мак бу лып,
юл ла ры ма то зак куй ды лар.

7 Раб бы га мин әйт тем: «Ми нем Ал лам – Син!
Ишет дога-гозеремне, и Раб бым!» – ди дем.

8 И Хуҗа-Раббым, код рәт ле Кот ка ру чым,
су гыш кө нен дә Син ба шым нан кап лап то ра сың.

9 Яман нар ны Син, Раб бы, мак сат ла ры на иреш тер мә,
хәйлә-мәкерләре уңыш ка оч ра ма сын иде баш кал кыт кан 

чак ла рын да!

10 Ми не сы рып ал ган нар ның авыз ла рын нан тү гел гән 
явыз лык ла ры

үз ба шы на төш сен,
11 өс лә ре нә ут лы кү мер яу сын,

ут-ялкын эче нә, чо кыр тө бе нә атыл сын нар,
бү тән баш кал кы тыр бул ма сын нар!

12 Явыз тел ле адәм җир йө зен дә ны гый ал ма сын,
за лим нең явыз лы гы аның үзен һә ла кәт кә илт сен!
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13 Бе ләм ки, маз лум ның дәгъ ва сын Раб бы хәл итәр,
га дел лек не дә юк сыл лар га Ул кай та рыр.

14 Әйе, тәкъ ва лар Си нең исе ме ңә рәх мәт укыр лар,
саф җан лы лар Си нең күз ал дың да йө рер ләр.

140 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, Си ңа дә шәм, ми нем ян га ашык!
Си не ча кы рып дәш кән дә, до га ла рым ава зын ко лак би реп тың ла!

2 До гам – Си нең хөр мәт кә көй рә тел гән хуш ис ле су ма ла,
Си ңа та ба су зыл ган кул ла рым
кич ке кор бан бу лып ка бул кы лын сын.

3 И Раб бым, сак куй ми нем авы зы ма,
ирен нә рем не ябар га кап ка кор.

4 Явыз лык ка бе ре гер гә кү ңе ле мә ирек бир мә,
бо зык лар бе лән бер гә яман га мәл ләр кы лу дан сак ла,
алар ри зы гын нан авыз ит тер мә.

5 Тәкъ ва ке ше ми ңа са бак укыт сын –
мәр хә мәт күр сә тү ке бек бу лыр бу;
ми не фаш ит сен, ваз кич мәм –
ба шы ма зәй түн мае сөр тү ке бек бу лыр бу.

6 Алар ның баш лык ла рын кы я дан то тып ат кач,
ми нем сүз лә рем дә хак лык ба ры на ина ныр лар;

7 җир сөр гән дә, кан тар ла рын ва тып та рат кан ке бек,
алар ның сө як лә рен дә
үле ләр ай ма гы ның авы зы на си беп таш лар лар.

8 И Хуҗа-Раббым, ми нем күз лә рем Си ңа тө бәл гән,
мин Си ңа сы гы на мын – җа ным ны һә лак ит тер мә.

9 Бо зык лар җәй гән ау ять мә сен нән,
ми ңа ку ел ган то зак тан сак ла.

10 Кор ган ау ла ры на яман нар үз лә ре төш сен нәр,
ә мин аны исән-имин үтәр мен.

141 Да выт ның нә сый хә те, мә га рә дә әй т кән до га сы.

1 Раб бы га мин кыч кы рып дә шәм,
ял ва ру лы аваз са лам.

2 Кү ңе лем за рын Аңа иреш те рәм,
кайгы-сагышымны бә ян итәм.
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3 Ру хым бик төш кән чак лар да да
Син ми нем юлым ны бе леп то ра сың.

Мин йөр гән сук мак лар да яше рен ау лар ко рыл ган иде.
4 Уң га бо ры лып ка ра дым да күз йөрт тем:

ми не та нып ка бул итәр бер кем юк;
ка чып ко ты лыр урын кал ма ган,
ин де ми не кай гыр тыр кем дә юк.

5 И Раб бым, мин Си ңа эн дәш тем:
«Син – ми нем сы е ну уры ным,
те рек ләр дөнь я сын да гы өле шем!» – ди дем.

6 Фөрь я ды ма ко лак сал,
чөн ки мин ча ра сыз кал дым;
эзәр лек ләү че ләр дән кот кар ми не,
чөн ки алар мин нән көч ле рәк.

7 Җа ным ны тот кын лык тан йо лып ал,
һәм мин исе ме ңә рәх мәт ләр укыр мын.
Ми ңа кыл ган иге лек лә ре ңә кү рә
тәкъ ва җан нар ми нем ян га туп ла ныр.

142 Да выт ның мәд хи я се.

1 И Раб бым, до гам ны ишет;
Син туг ры бит – ял ва ру ы ма ко лак сал,
Син хак тыр – ми ңа җа вап бир!

2 Ко лың бе лән хө кем дә дәгъ ва лаш ма,
чөн ки те ре ләр дән һич кем Си нең ал да ак ла на ал мас.

3 Дош ма ным ми не ку ып җит те дә җир гә са лып тап та ды,
ка раң гы да яшәр гә мәҗ бүр ит те,
гүя мин күп тән нән үле мен.

4 Шул сә бәп ле ру хым тө кән де,
йө рә ге мә шом оя ла ды.

5 Үт кән дә ге көн нәр ту рын да уй лан дым,
Си нең га мәл лә рең,
кул ла рың баш кар ган эш ләр ту рын да фи кер йөрт тем.

6 Кул ла рым ны Си ңа та ба су зам,
тә мам ко рыш кан җир ке бек Си ңа су сый мын.

7 Җа ва бың ны тиз бир, Раб бым,
ру хым ал җы ды ми нем;
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йө зең не мин нән чит кә бор ма,
ми не үлем чо кы ры на тө шәр хәл дә кал дыр ма!

8 Ир тә таң да ми ңа мәр хә мә тең ха кын да ишет тер,
чөн ки бар өме тем Син дә ге нә.
Ми ңа йө рер юлым ны ачып күр сәт,
чөн ки җа ным Си ңа тап шы рыл ган.

9 Дош ман нар ку лын нан кот кар ми не,
чөн ки ба ры Си ңа сы гы на мын.

10 Өй рәт ми ңа ни чек их ты я рың ны үтәр гә,
чөн ки Син – ми нем Ал лам!
Иге лек ле Ру хың ми не ти гез юл дан әй дәп бар сын!

11 И Раб бым, исе мең ха кы на җа ным ны сак ла,
хак лы гың бе лән ми не афәт тән ара ла!

12 Мәр хә мә тең йө зен нән дош ман на рым ны кы рып бе тер,
җа ны ма ка ны гу чы лар ның берсен-бер кал дыр мый юк ит,
чөн ки мин – Си нең ко лың дыр!

143 Да выт ның мәд хи я се.

1 Раб бы га – Кыяташыма мактау-шөкерләр!
Кул ла рым ны Ул су гыш ка,
бар мак ла рым ны орыш ка өй рә тә.

2 Ул ми ңа Мәр хә мәт итү че,
ми нем Ны гыт мам вә Каль гам,
Кот ка ру чым вә Кал ка ным!
Мин Аңа сы е нам,
хал кым ны Ул ми ңа буй сын ды рып то та.

3 И Раб бы, ни-нәрсә ул ке ше то кы мы?! –
Алай да Син аны кай гыр та сың!
Адәм нә се ле ни-нәрсә ул?! –
Алай да Син аңа игъ ти бар итә сең!

4 Ке ше го ме ре – исеп кит кән җил ке бек тер,
аның яшәү көн нә ре – юк ка чы гып бар ган кү лә гә ге нә.

5 И Раб бы, күк ләр не авыш тыр да тү бән төш,
тау лар га ка гыл – тө тә сен нәр;

6 яшен яшь нәт – та рат дош ман нар ны,
ук ла рың ны ат – ка чып кит сен нәр!

7 Юга ры дан ку лың ны суз да кот кар ми не,
ти рән су төп ке лен нән чы гар,
чит-ят угыл лар ку лын нан азат ит:
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8 алар ның авы зы ял ган чә чә,
уң кул ла ры ал да шу га хез мәт итә.

9 И Раб бым, Си ңа яңа бер җыр җыр лар мын,
кө ен ун кыл лы ли ра да уй нар мын.

10 Пат ша лар ны, ко лың Да выт ны дәһ шәт ле кы лыч тан 
кот ка ру чы Син бит.

11 Кот кар, азат ит ми не чит-ят угыл лар ку лын нан! –
Алар ның авы зы ял ган чә чә,
уң кул ла ры ал да шу га хез мәт итә.

12 Та за агач тай нык бул сын без нең угыл ла ры быз,
са рай ны би зи торган ба га на лар күк сы лу бул сын кыз ла ры быз!

13 Ам бар ла ры быз да мул лык бул сын,
ан да һәр төр ле ашлык-нигъмәтләр ту лып тор сын;
ут лау да гы са рык ла ры быз мең нәр чә,
ун мең нәр чә үр чем бир сен,

14 сы ер ла ры быз да гел бу аз бул сын;
ди вар ла ры быз җи ме рел мә сен, ке ше лә ре без әсир төш мә сен,
урам на ры быз да моң-зар ише тел мә сен!

15 Бә хет ле дер мон дый тор мыш ка ия бул ган ха лык!
Бә хет ле дер Ал ла ла ры Раб бы бул ган ха лык!

144 Да выт ның мак тау җы ры.

1 И Ал лам, ми нем пат шам, Си не кү тә реп мак тар мын,
го мер ба кый исе ме ңә мак тау-шөкерләр яу ды рыр мын!

2 Си ңа шу лай шөкерләр кы лып,
исе мең не мәңгедән-мәңгегә дан лар мын!

3 Раб бы бө ек һәм һәр төр ле мак та лу га ла ек,
бө ек ле ге нә Аның һич бер чик ләр юк.

4 Эш лә рең не, и Раб бы, бу ын ар ты бу ын мак тап сөй лә я чәк,
нин ди код рәт ле икә нең не бә ян итә чәк.

5 Си нең мә һа бәт ле гең не, дан-шөһрәтеңнең бө ек ле ген
вә мог җи за лы эш лә рең ту рын да һәр чак уй лап йө рер мен.

6 Ке ше ара сын да дәһ шәт ле эш лә рең нең код рә те тел гә алы ныр,
мин дә Си нең бө ек ле гең не игъ лан итәр мен.

7 Ис кә тө ше рер ләр күп төр ле из ге га мә лең не,
хак лы гың ны сөенә-сөенә мак тар лар.

8 Раб бы кыз га ну чан вә рә хим ле,
сабыр-түзем һәм мәр хә мәт кә бай дыр.

9 Һәр кем гә иге лек ле Ул,
Үзе бар кыл ган нар га рәхим-шәфкать күр сә тү че.
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10 Ку лың ярат кан нар ның һәм мә се Си ңа, Раб бы, 
рәх мә тен бел де рер,

туг ры ла рың мактау-шөкерләр яу ды рыр.
11 Алар пат ша лы гың ның дан-шөһрәте ту рын да сөй ләр,

Си нең көч-куәтеңне бә ян итәр.
12 Шу ңа кү рә һәр ке ше Си нең код рәт ле эш лә рең не,

пат ша лы гың ның мә һа бәт ле шөһ рә тен бе леп то рыр.
13 Пат ша лы гың Си нең – мәң ге лек,

ха ким ле гең буыннан-буынга кү чеш ле дер.
14 Егы лыр га тор ган һәм мә се нә та я ныч Син, Раб бы,

җир гә сы гыл ган ны ту рай тып бас ты ру чы да.
15 Бар те рек җан өмет бе лән Си ңа күз тө бә гән:

Син алар ны үз ва кы тын да тук лан ды ра сың.
16 Учың ны ачып,

һәр бер җан ия се нә те лә гән ри зы гын би рә сең.
17 Бө тен йө рер юл ла рың да Син хак тыр, Раб бы,

баш кар ган бар га мә лең дә туг ры лык сый фа тың ча гы ла.
18 Раб бы Үзен дә шеп ча кы ру чы,

их лас кү ңел бе лән мө рә җә гать итү че һәр кем гә якын.
19 Үзен нән ку рык кан,

Үзен хөр мәт ит кән бар ке ше нең те лә ген үти Раб бы,
моң-зарын тың лый, алар ны кот ка ра.

20 Раб бы Үзен сөй гән һәр бән дә сен сак лап то та,
яман бән дә ләр не исә үлем гә ду чар итә.

21 Авы зым нан Раб бы га мак тау сүз лә ре тү гел сен;
һәр бер җан ия се Аның из ге исе ме нә
мәңгедән-мәңгегә мактау-шөкерләр яу дыр сын!

145 1 Раб бы ны дан ла гыз!

И кү ңе лем, Раб бы ны дан ла!
2 Го ме рем ахы ры на ча Раб бы ны дан ла я чак мын,

исән ча гым да Ал ла ма мәд хи я ләр җыр ла я чак мын!

3 Түрә-башлыкларга өмет баг ла ма гыз,
алар адәм за тын нан гы на – сез не кот ка ра ал мый лар!

4 Җаны-рухы чык ты исә,
адәм ба ла сы үзе нең туф ра гы на ки ре кай та,
аның бө тен теләк-ниятләре шул көн не үк юк бу ла.

5 Бә хет ле дер Ягъ куб Ал ла сын нан яр дәм ал ган нар,
өме тен үз Ал ла сы на, Раб бы га баг ла ган нар!
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6 Күк не вә җир не, диң гез не,
ан да гы бар нәр сә не ярат кан,
туг ры лы гын мәң ге сак лап,

7 маз лум нар ның ха кын як ла ган,
ач лар га ри зык бир гән Раб бы ул!
Раб бы тот кын нар ны ирек кә чы га ра,

8 Раб бы су кыр лар ның күз лә рен ача,
сы гыл ган нар ны ту рай тып бас ты ра,
тәкъ ва лар ны ярата-сөя,

9 чит тән кил гән нәр не сак лап яшә тә,
үк сез гә вә тол ха тын га яр дә мен күр сә тә,
яман бән дә ләр нең юл ла рын исә һә ла кәт кә ил тә.

10 Раб бы мәң ге пат ша лык итәр,
әй Си он, си нең Ал лаң буыннан-буынга пат ша лык итәр!

Раб бы ны дан ла гыз!

146 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Ал ла быз га мәд хи я ләр җыр лау – ях шы эш тер!
Ни ка дәр ләз зәт ле вә ки леш ле дер Аны мак тау!

2 Раб бы Ие ру са лим не яңа дан тө зи,
сө рел гән Ис ра ил хал кын җы еп ала;

3 яра лы кү ңел ләр не са вык ты ра,
алар ның яра-җәрәхәтләрен бәй ли.

4 Йол дыз лар ны хи сап та то та Ул,
алар ның һәр кай сы на исе ме бе лән дә шә.

5 Бө ек тер Хуҗа-Хакимебез вә бик код рәт ле дер,
га кы лы ның чи ге юк тыр!

6 Раб бы маз лум нар ны юга ры кү тә рә,
яман бән дә ләр не исә тү бән тө ше рә.

7 Раб бы га рәх мәт җыр ла ры ба гыш ла гыз,
гөс лә кыл ла рын чир теп, Ал ла быз га мәд хи я ләр җыр ла гыз!

8 Ул дыр күк ләр не бо лыт лар бе лән кап лау чы,
җир өс те нә яң гыр лар яу ды ру чы,
тау бит лә рен дә үлән үс те рү че.

9 Хай ван нар га азык ны Ул би рә,
җим со ра ган кар га ба ла ла рын Ул аша та.

10 Ат ның зур кө че нә дә,
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ке ше ая гы ның йө ге рек ле ге нә дә Раб бы ның исе кит мәс.
11 Ул фә кать Үзен нән кур ку чы лар га,

мәр хә мә те нә өмет баг лау чы лар га ил ти фа тын күр сә тә.

147 1 Әй Иеру са лим, Раб бы ны зур ла!
Әй Си он, үз Ал лаң ны дан ла!

2 Чөн ки си нең кап ка бик лә рең не Ул ны гыт ты,
хал кы ңа мө ба рәк фа ти ха сын бир де,

3 чик лә рең эчен дә имин лек ур наш тыр ды,
си не зат лы бо дай бе лән тук лан дыр ды.

4 Җир йө зе нә Ул Үз бо е рык ла рын күн де рә,
һәм Аның сү зе җитез-йөгерек бу ла.

5 Җир гә Ул, йон ке бек, ап-ак кар лар тү ши,
көл сип кән дәй бә сен иң де рә,

6 эре-эре боз лар яу ды ра,
аның зәм һә рир сал кы нын кем нәр ки че рә ала?!

7 Сү зен бо ер са, бө тен нәр сә эри баш лый;
җил лә рен күн дер сә, су лар агып ки тә.

8 Раб бы Ягъ куб ка Үзе нең сү зен,
Ис ра ил гә Ка нун ка гый дә лә рен
вә карар-хөкемнәрен иреш тер де.

9 Баш ка ха лык лар га Ул мо ны эш лә мә де,
шу ңа кү рә алар Аның хөкем-карарларын бел ми ләр.

Раб бы ны дан ла гыз!

148 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Әй күк тә ге ләр, Раб бы ны дан ла гыз,
әй юга ры да гы лар, Раб бы ны дан ла гыз!

2 Раб бы ны дан ла гыз, әй Аның фә реш тә лә ре,
Раб бы ны дан ла гыз, әй Аның бар гас кә ри көч лә ре!

3 Әй ко яш, син дә, ай, Раб бы ны дан ла гыз,
әй йол дыз вә як тыр т кыч лар, Раб бы ны дан ла гыз!

4 Раб бы ны дан ла гыз, күк ләр нең күк лә ре
вә күк ләр өс тен дә ге су лар!

5 Алар ның һәр кай сы Раб бы исе мен дан ла сын,
чөн ки алар Раб бы бо е ры гы бе лән бар лык ка кил де.

6 Алар ның ба ры сын Ул мәң ге лек кә
үз урын на ры на ур наш тыр ды,
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һәм шул тәр тип һич кай чан үз гәр мәс.

7 Раб бы ны дан ла гыз, әй җир йө зен дә ге ләр,
диң гез дә ге җан вар лар, төп сез чоң гыл лар,

8 яшен-ялкыннар, боз бөр тек лә ре, төтен-болытлар,
Раб бы сү зен га мәл гә ашы ру чы да выл лы җил ләр,

9 бар лык тау лар һәм кал ку лык лар,
бар лык җи меш вә эр бет агач ла ры,

10 киек-җәнлек вә терлек-хайваннарның һәр тө ре,
сөй рә лү че ләр вә ка нат лы кош лар,

11 җир йө зе нең пат ша ла ры, бар лык ха лык лар,
бө тен хө кем ия лә ре, түрә-башлыклар,

12 егет ләр һәм кыз лар, карт лар һәм ба ла лар –
13 ба ры гыз да Раб бы исе мен дан ла гыз!

Чөн ки Аның исе ме би ек тән дә би ек тә дер,
Аның шөһ рә те җир вә күк ләр дән өс тен дер!

14 Раб бы Үзе нә якын бул ган Ис ра ил угыл ла рын,
Үзе нең бар лык туг ры ла рын дан га күм де,
Үзе нең хал кын көчле-кодрәтле ит те!

Раб бы ны дан ла гыз!

149 1 Раб бы ны дан ла гыз!

Раб бы шә рә фе нә яңа җыр көй лә гез,
туг ры ла ры җы е нын да Аны дан ла гыз!

2 Үзен бар кыл ган пат ша ны кү ңел тү рен дә то тып
ку ан сын Ис ра ил, шат лан сын Си он угыл ла ры!

3 Бии-бии Аның исе мен дан ла гыз,
шөл дер ле ба ра бан ка гып, гөс лә дә уй нап,
Аңа мәд хи я ләр җыр ла гыз!

4 Чөн ки Раб бы – Үз хал кын хуш кү рү че,
маз лум нар ны кот ка рып юга ры кү тә рү че.

5 Аның туг ры ла ры дан-гыйззәт эчен дә тан та на ит сен нәр,
хәт та ят кан җир лә рен дә сө е неп җыр ла сын нар!

6 Авыз ла рын да – Ал ла һы ны олуг лау сү зе,
кул ла рын да исә ике як лы үт кен кы лыч бул сын:

7 шу лай алар чит ка вем нәр дән үч алыр лар,
ят ха лык лар га ти еш ле җә за сын би рер ләр,

8 пат ша ла рын чыл быр лар бе лән бәйләп-чорнап,
түрә-башлыкларының аяк-кулларына
ти мер зын җыр лар са лыр лар –
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9 шул дош ман на ры на чы гар ган хө кем не га мәл гә ашы рыр лар.
Раб бы ның туг ры ла ры өчен бу зур өс тен лек тер.

Раб бы ны дан ла гыз!

150 1 Раб бы ны дан ла гыз!
Мө кат дәс уры нын да дан ла гыз Ал ла һы ны!
Дан ла гыз Аны Үзе нең каль га сын да – күк гөм бә зен дә!

2 Дан ла гыз Аның код рәт ле га мәл лә рен!
Тиң сез бө ек ле ген дан ла гыз!

3 Дан ла гыз Аны мө гез быр гы аваз ла ры яң гы ра тып,
ли ра вә гөс лә кыл ла ры чи ер теп!

4 Дан ла гыз Аны ба ра бан нар ка гып, бии-бии!
Кыл лы уен ко рал ла рын да, ку рай да уй нап дан ла гыз!

5 Дан ла гыз Аны хуш аваз лы тә лин кә ләр
һәм яң гы ра вык тә лин кә ләр чың ла тып!

6 Әй бө тен те рек җан нар, Раб бы ны дан ла гыз!

Раб бы ны дан ла гыз!



931

Сө ләй ман пат ша ның 
гый б рәт ле сүз лә ре

Гыйбрәтлесүзләрнеңфайдасы

1 1 сИс ра ил хө кем да ры Да выт уг лы Сө ләй ман пат ша ның гый б рәт ле сүз лә ре 2 зи рәк-
лек һәм нә сый хәт нең асы лын та нып бе лер гә, акыл кө че нең хик мәт ле мәгъ нә лә-

рен аң лар га; 3 акыл лы гамәл-хәрәкәтләрнең, стәкъ ва лык, га дел лек, на мус лы лык ның 
ка гый дә лә рен үз ләш те рер гә; 4 га ди ке ше гә – тап кыр  булырга, яшь ке ше гә гый лем дә 
һәм эш-гамәлдә үзе нең сә лә тен үс те рер гә яр дәм итәр. 5 Зи рәк ке ше, бо лар ны тың-
лап, бе ле мен ки ңәй тер, аң лы ке ше акыл лы га мәл ләр та бар 6 һәм дә бу гый б рәт ле вә 
хик мәт ле сүз ләр нең, зи рәк зат лар әй т кән бу тәгъ бир ләр нең сер лә ре нә тө ше нер.

7 Гый лем нең ба шы – сРаб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү; зи рәк лек не һәм 
киңәш-нәсыйхәтне фә кать ах мак лар гы на хә ка рәт итә*.

Зирәклекнекөмешэзләгәнкебекэзлә
8 Уг лым! Атаң нә сый хә тен тың ла, анаң үге тен ки ре как ма; 9 чөнки алар си нең 

ба шы ңа ки де рел гән гү зәл таҗ һәм му е ны ңа та гыл ган нә фис би зәк тер.
10 Уг лым! сГө наһ лы лар си не үз як ла ры на ау да рыр га ты рыш са лар ри за бул ма; 

11 әгәр алар си ңа әй т сә ләр: «Әй дә без нең бе лән, ау лак җир дә то зак ко рып, га еп сез-
ләр не са га лап то рыйк, 12 алар ны те ге дөнь я га олак тыр ган дай, те ре ки леш ка бер гә 
күм гән дәй, җан на рын кыйыйк та, 13 һәр төр ле мал-мөлкәтләрен алып, өй лә ре без не 
ту ты рыйк, 14 шун да ур так мал дан үзе ңә дә өлеш чы гар», – ди сә ләр, алар га ияр мә, 
сүз лә рен тың ла ма.

15 Уг лым! Сак бул, алар бе лән бер юл га чык ма, алар сук ма гы на аяк бас ма; 16 чөнки 
алар ның аяк ла ры явыз лык ка та ба ча ба, кан ко яр га ашы га. 17 Кош лар ның үз күз лә ре 
ал дын да алар ны эләк те рер өчен то зак ко ру – мәгъ нә сез лек; 18 гө наһ лы лар куй ган 
то зак та ба ры алар ның үз кан на ры ко е лу га, үз җан на ры кы е лу га гы на ки те рә чәк. 
19 Чит ке ше ма лы на кы зык кан һәр кем нең юлы әнә шу лай тә мам ла на: ком сыз лы гы 
аны һә лак итә.

20 Зи рәк лек ул үзен урам чат ла рын да бел де рә, аның ава зы мәй дан нар да яң гы рый. 
21 Сүз лә рен ул ха лык җы ел ган урын нар да, шә һәр кап ка ла ры ал дын да бә ян итә:

22 – Әй то ма на бән дә ләр, кай чан га ка дәр шу лай бер кат лы бу лып ка лыр сыз?! Әй 
акыл сыз лар, кай чан га ка дәр шу лай ах мак лык тан тәм та бар сыз?! Әй на дан нар, кай-
чан га ка дәр гый лем не дош ман итәр сез?! 23 Гый б рәт итеп тың ла гыз: уем да гын сез нең 

* 1:7 Хәкарәтитү– хур лау, ким се тү. 
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өс кә яу ды рам, сүз лә рем не сез гә җит ке рәм. 24 Мин өн дә дем, ә сез тың ла ма ды гыз; 
сез гә ку лым ны суз дым, сез игъ ти бар ит мә де гез. 25 Сез ми нем бар лык мәс ли хәт лә-
рем не ки ре как ты гыз, шел тә сүз лә ре мә ко лак сал ма ды гыз. 26-27 Шу ңа кү рә мин дә 
сез нең һә ла кәт ле яз мы шы гыз га кө леп ка рар мын; да выл ке бек кур кы ныч лы афәт, 
өер мә ке бек хә тәр бәла-каза өс те гез гә ябы рыл ган да, сез не кай гы һәм кы сын кы лык 
чол гап ал ган да, мин дә шат ла нып кө ләр мен. 28 Ме нә шул чак та ми не ча кы рыр лар, 
ә мин ишет мәм; ми не эз ләр ләр, лә кин тап мас лар. 29 Чөн ки алар гый лем не хә ка рәт 
ит те ләр һәм үз лә ре нә Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү юлын сай ла ма ды лар; 
30 ми нем ки ңә шем не ка бул ит мә де ләр, ис кәр тү лә ре мә ко лак сал ма ды лар; 31 ме нә 
шу ның өчен алар үз лә ре сай ла ган юл ла ры һәм ни ят лә ре нең ачы җи ме шен та тыр лар. 
32 Чөн ки то ма на лар ның ду а мал ки ре ле ге, акыл сыз лар ның ва ем сыз лы гы алар ның 
үз лә рен һә ла кәт кә ил тә чәк. 33 Ә ин де ми не тың лау чы, явыз лык лар дан ку рык мый-
ча, хә веф сез һәм имин яшә я чәк.

2 1-2 Уг лым! Әгәр син, зи рәк лек не үз кү реп һәм кү ңе лең не фи кер йөр тү гә баг лап, 
ми нем сүз лә рем не ка бул ит сәң һәм бо е рык ла рым ны хә те рең дә сак ла саң, 3 гый-

лем лек кә та ба йөз то тып, үзе ңә акыл эс тә сәң, 4 аны мәгъ дән нән* кө меш эз лә гән 
ке бек, хә зи нә эз лә гән ке бек ты ры шып эз лә сәң, 5 син Раб бы дан кур ку һәм Аны 
хөр мәт итү нең мәгъ нә сен аң лар сың һәм сАл ла һы ның асы лы на тө ше нер сең. 6 Чөн ки 
зи рәк лек не бән дә се нә Раб бы Үзе күн де рә; гый лем лек һәм акыл Аның те лен нән тө-
шә. 7 Раб бы – кү ңе ле саф адәм нәр өчен ко ты лу, ту ры юл да бул ган нар өчен кал кан. 
8 Га дел бән дә лә ре нең сук мак ла рын һәм туг ры ке ше лә ре нең юл ла рын сак лый Ул.

9 Шул ча гын да син тәкъ ва лык, га дел лек, на мус лы лык һәм һәр төр ле иге лек ле юл ның 
мәгъ нә сен аң лар сың. 10 Зи рәк лек си нең йө рә ге ңә ке реп ур наш кач һәм гый лем лек 
си нең җа ның ны би ләп ал гач, 11 төп ле лек вә га кыл си не сак лап то ру чы лар бу лыр. 
12 Алар си не явыз лык юлы на тө шү дән, ял ган сөй ләү че ләр кот кы сын нан, 13 ту ры юл-
дан тай пы лып, ка раң гы лык сук ма гы на аяк ба су чы лар дан, 14 эш лә гән явыз лык ла ры на 
ку а ну чы, кыл ган аз гын лык ла ры на сок ла ну чы бән дә ләр дән сак лап то рыр. 15 Гө наһ 
кы лу чы лар ның сук ма гы кәк ре, алар шул кәк ре сук мак ла рын да ада шып йө ри ләр.

16-17 Ал ла һы иң дер гән зи рәк лек бе лән акы лы ңа та ян саң, яшь ле ген дә ирен таш лап 
кит кән, Раб бы сы на ан тын оныт кан чит ха тын ның юма кай тел бе лән кү ңе лең не 
йом шар тыр га ты ры шу ы на син һич кай чан ал дан мас сың. 18 Юк са ан дый ха тын ның 
өе – әҗәл гә, йөр гән юлы сүле ләр ай ма гы на ил тә. 19 Аның яны на кер гән ки ре чык мый 
һәм тор мыш юлы на бү тән аяк бас мый. 20 Шу ңа кү рә йөр гән юлың ях шы ке ше ләр 
юлы бул сын, аягың тәкъ ва лар сук ма гын нан чит кә тай пыл ма сын. 21 Чөн ки кү ңе ле 
саф адәм нәр, ту ры юл да бул ган нар гы на ил дә яшәр. 22 Ә яман нар юк ите лер, гө наһ 
юлын да гы лар ил дән ку ы лыр.

3 1 Уг лым! Ми нем нә сый хәт лә рем не оныт ма һәм бо е рык ла рым ны йө рә гең дә 
сак ла; 2 шу лай эш лә сәң, алар си нең го ме рең не озай тыр, имин яшәү ел ла рың-

ны арт ты рыр.

* 2:4 Мәгъдән– би ре дә: шах та. 
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3 Мәр хә мәт һәм туг ры лык си не таш ла ма сын; алар ны му ен са итеп му е ны ңа баг ла, 
йө рә гең нең тү ре нә язып куй. 4 Шул чак ны син үзең дә Ал ла һы кар шын да, ке ше ләр 
ал дын да мәр хә мәт һәм ил ти фат ка за ныр сың.

5 Бө тен йө рә гең бе лән Раб бы га сы ен, үз бел де ге ңә та ян ма. 6 Йө рер юл ла рың да 
һәр ва кыт Ал ла һы ны юл даш ит, Ул си нең адым на рың ны ту ры як ка юнәл де рер. 
7 Үзең не акыл ия се дип са на ма; Раб бы дан ку рык, Аны хөр мәт ит һәм явыз га мәл ләр-
дән ерак тор. 8 Ме нә шу лар си нең тә нең өчен – ши фа, сө як лә рең өчен азык бу лыр.

9 Раб бы ны малыңнан өлеш чы га рып һәм бе рен че уңы шың бе лән хөр мәт лә. 
10 Шу лай ит сәң, ам бар ла рың да тү бә лә мә мул лык бу лыр, кис мәк лә рең дә яңа шә раб 
чиш мә лә ре та шып то рыр.

11 Уг лым! Раб бы ның са ба гын ки ре как ма, Аның шел тә се нә рән җе мә; 12 ата ке ше 
үзе нең сөй гән уг лын ни чек шел тә лә сә, Раб бы да Үзе нең ярат кан бән дә сен шу лай 
шел тә ли.

13 Акыл җы еп, зи рәк лек кә иреш кән адәм – ме нә кем ул бә хет ле ке ше! 14 Зи рәк 
акыл ия се кө меш тап кан ке ше дән ба е рак, һәм мо ңар дан кил гән та быш та алтын-
көмештән кил гән та быш ка ка ра ган да күп кә мул рак. 15 Зи рәк акыл асыл таш лар дан 
күп мәр тә бә кыйм мәт рәк, син те лә гән бер нәр сә дә аның бе лән тиң лә шә ал мый. 
16 Зи рәк акыл ия се нең уң ку лын да – го мер озын лы гы, сул ку лын да – бай лык һәм 
хөр мәт. 17 Аның йө рер юл ла ры – хозур-күркәм, ат ла ган сук мак ла ры тыныч-имин 
бу лыр. 18 Зи рәк акыл – аны ка за ну чы лар өчен те рек лек ага чы ул, аны сак лап то-
ту чы лар өчен – бә хет.

19 Зи рәк акы лы бе лән Раб бы җир не бар ит те, күк ләр не ярат ты. 20 Аның зи рәк 
акы лы бе лән уп кын нар ачыл ды, бо лыт лар яң гыр яу дыр ды.

21 Уг лым! Син мо ны күз уңың нан тө шер мә; сә ла мәт акы лың ны һәм уй лап эш итү-
ең не сак ла, 22 шу лай эш лә сәң, алар си нең җа ның өчен яшәү һәм му е ның өчен би зәк 
бу лыр лар. 23 Шул чак син үз юлың нан хә веф сез һәм абын мый ча йө рер сең. 24 Йок лар га 
ят кач ку рык мас сың, йо кың исә тыныч-тәмле бу лыр. 25 Кө тел мә гән афәт кил гән дә, 
яман бән дә ләр си ңа һә ла кәт бе лән яна ган да – кур кып кал мас сың; 26 чөн ки Раб бы 
си нең та я ны чың бу лыр, Ул си нең ая гың ны то зак ка элә гү дән сак лап то рыр.

27 Хә лең нән кил гән дә, мох таҗ лар га иге лек күр сә тү дән баш тарт ма. 28 Яның да 
әй бе рең бу ла то рып, күр ше ңә: «Бар, чык, ир тә гә ке рер сең, шун да би рер мен», – ди-
мә. 29 Си нең ян да шик-шөбһәсез яшәү че якы ны ңа мә кер тот ма. 30 Си ңа явыз лык 
эш лә мә гән ке ше бе лән сә бәп сез ачу ла ныш ма. 31 Кө че нә та я нып, бү тән нәр гә җә бер 
кы лу чы ке ше бе лән ярыш ма, аның бер ге нә әмә лен дә үзе ңә үр нәк ит мә; 32 чөн ки 
яман лык кы лу – Раб бы ал дын да зур ка ба хәт лек. Ә Раб бы фә кать га дел га мәл ле 
бән дә лә ре бе лән ге нә ара ла ша. 33 Раб бы Үзе нең лә гъ нә тен яман нар өс те нә яу ды ра, 
ә тәкъ ва бән дә лә ре нең өй лә ре нә фа ти ха сын күн де рә. 34 Мак тан чык тә кәб бер ләр-
дән Ул кө лә, тыйнак-күндәм бән дә лә ре нә исә смәр хә мә тен күр сә тә. 35 Зи рәк акыл 
шөһ рәт ка за ныр, ә ах мак лар дан ми рас ка ба ры хур лык ка лыр.

4 1 И угыл ла рым, ата нә сый хә тен тың ла гыз, үге тен аң лар га ты ры шы гыз. 2 Мин 
сез гә иге лек ле са бак өй рәт тем. Ми нем вә газь ләр не кү ңе ле гез дә сак ла гыз. 

3 Чөн ки мин дә үз атам ның уг лы идем, үз анам ның назлы-сөекле бер дән бер баласы 
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идем. 4 Атам ми не өй рә теп әйт те: «Кү ңе лең дә ми нем сүз лә рем не го ме рең буе сак ла, 
үгет лә рем не оныт мый ча, озак яшә, – ди де. – 5 Зи рәк лек эс тә, акыл җый; исең дә 
тот мо ны, һәм мин бир гән үгет-нәсыйхәттән чит кә тай пыл ма. 6 Зи рәк акыл си не 
таш ла ма са, ул си не имин яшә тер; аны ярат, һәм ул да си не үз кү реп сак лап то рыр. 
7 Иң мө һи ме – зи рәк лек; аны эс тәп, бө тен бар лы гың бе лән аның код рә тен ка-
зан. 8 Акыл кө че нең ка де рен бел, һәм ул да си не юга ры кү тә рер; син аңа са ры лып 
тор саң, ул да си не дан лы итәр; 9 гү зәл чә чәк ләр дән та кы я лар үреп би рер, ба шы ңа 
га җә еп таҗ ки ге зер».

10 Тың ла, уг лым, һәм ми нем сүз лә рем не ка бул ит, шул чак си нең го мер ел ла рың 
ар тыр. 11 Мин си ңа зи рәк лек нең сук ма гын күр сә тәм, си не ту ры юл дан алып ба-
рам. 12 Ат ла ган да, си нең адым на рың ял гыш мас, йө гер гән дә, аяк ла рың абын мас. 
13 Нә сый хә тем не нык тот, аны таш ла ма, сак ла; чөн ки ул – си нең тор мы шың дыр. 
14 Има ны юк лар сук ма гы на аяк бас ма, явыз лар юлын нан йөр мә. 15 Ул юл дан кач, 
аңа кер мә, аңар дан чит кә тай пыл, аны чит лә теп үт. 16 Чөн ки гө наһ ия лә ре яман лык 
эш лә мә сә ләр йок лый ал мый лар; кем не дә бул са аяк тан егы лыр дә рә җә гә җит кер мә-
сә ләр, алар ның йо кы ла ры ка ча. 17 Чөн ки алар ның ашый тор ган азы гы – яман лык, 
эчә тор ган шә раб ла ры – җә бер кы лу.

18 Тәкъ ва лар ның юлы таң ну ры ке бек, төш лек җит кән гә ка дәр як ты лы гын арт-
тырганнан-арттыра ба ра. 19 Яман нар юлы исә куе ка раң гы лык ке бек; алар нәр сә гә 
абы нып егы ла сы ла рын да бел ми ләр.

20 Уг лым! Ми нем сүз лә ре мә ко лак сал, мин әй т кән нәр не кү ңе ле ңә бер ке теп 
куй. 21 Алар ны күз уңың нан тө шер мә; алар ны йө рә гең тү рен дә сак ла. 22 Мә гәр бу 
сүз лә рем не кү ңе ле нә сең дер гән ке ше үзе нең яшә вен нән мәгъ нә та бар һәм бө тен 
тә нен сә ла мәт то яр. 23 Ба рын нан да биг рәк йө рә гең не сак ла; чөн ки йө рәк – те рек-
лек чы га на гы. 24 Ял ган сөй ләү дән те лең не тый, хәйлә-мәкер сүз лә рен авы зың нан 
алып таш ла. 25 Күз ка ра шың төз, кер фек лә рең туп-туры ал га та ба юнәл гән бул сын. 
26 Аягың ба са сы юл ны ал дан ях шы лап уй ла, йө ри се юл ла рың нык-таза бул сын. 
27 Уң га да, сул га да тай пыл ма; ая гың ны явыз лык эзе нә бас тыр ма.

5 1-2 Уг лым! Һәр га мә лең не, мин өй рәт кән чә, акыл бе лән, фи кер йөр теп баш ка рыйм 
ди сәң, кү ңе лең не ми нем зи рәк акы лы ма баг ла, ми нем үгет-нәсыйхәтләремә 

ко лак сал. 3 Юк са чит ха тын ның ирен нә ре бал дай тат лы, сүз лә ре май дай йом шак 
то ел са да, 4 мо ның ахы ры ба ры бер әрем дәй ачы һәм ике кы ры да үт кен кы лыч тай 
һә ла кәт ле бу лыр. 5 Чит-ят ха тын ның аяк ла ры үлем гә та ба ат лый, адым на ры үлем-
не якы най та. 6 Тор мыш би рү че юл ту рын да уй ла мый ул; аның йө рер сук мак ла ры 
кәк ре һәм үз гә рү чән; алар ны ул үзе дә бел ми.

7 Ди мәк ки, угыл ла рым, фә кать ми не тың ла гыз, ми нем тел дән төш кән үгет 
сүз лә рен нән чит кә тай пыл ма гыз. 8 Йө рер юлың ны чит-ят ха тын сук ма гын нан 
ерак тот, аның өй ише ге нә якын бар ма. 9 Юк са сә ла мәт ле гең – баш ка лар га, го мер 
ел ла рың явыз ке ше ләр гә са рыф ите лер; 10 көч-кодрәтең җи ме шен нән ят лар фай да-
ла ныр, хез мә тең нең җи ме ше чит ләр өе нә кү чәр. 11 Юк са со ңын нан, бәдәнең-тәнең 
хәл сез лән гәч, ың гы ра шып әй тер сең: 12 «Ни гә мин үгет-нәсыйхәтне ки ре как тым 
икән?! Йө рә гем ник шел тә сүз лә рен игъ ти бар га ал ма ды икән?! 13 Ни өчен акыл 
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иялә ре нең, ос таз ла рым ның үгет лә рен тың ла ма дым, ки ңәш лә ре нә ко лак сал ма дым 
икән?!» – ди яр сең. 14 «Ме нә шу ңа кү рә дә ха лык, җә мә гать кү зе ал дын да мин чак 
кы на төр ле хур лык лы хәл ләр гә төш ми кал дым», – дип оф та ныр сың.

15 Эчәр су ың ны үз кү лең нән ал, су са вың ны үз ко ең ның суы бе лән бас. 16 Си нең 
чиш мәң су ла ры урам буй лап ак ма сын, мәй дан нар га таш кын бу лып җә ел мә сен. 17-

19 Си нең чиш мәң мө ба рәк бул сын; ул ба ры си не ке ге нә бул сын, чит ләр бе лән ур так 
бул ма сын. Яшь ле гең дә ге зи фа бо лан дай һәм гү зәл кыр кә җә се дәй сө ек ле ха ты ның 
бе лән кү ңе лең ач; аның кай нар күк рәк лә ре си не һәр ва кыт аш кын ды рып тор сын, 
аның сү рел мәс мә хәб бә те бе лән ләз зәт лә неп яшә.

20 И уг лым, ни гә си ңа чит-ят ха тын бе лән ма вы гыр га һәм чит-ят ха тын ның 
күк рә ге нә сы е ныр га?! 21 Мә гәр һәр ке ше нең го мер юлы Раб бы кү зе ал дын да, һәм 
Ул бән дә се нең бө тен га мәл лә рен күреп-үлчәп то ра. 22 Яман ке ше һәр ва кыт үз 
явызлыгының авы на элә гә һәм үз гө наһ ла ры то за гын да го мер ки че рә. 23 Ул, акыл-
сыз га мәл лә ре күп ле ген нән тә мам юл дан язып, фатихасыз-нәсыйхәтсез үлә чәк.

6 1 Уг лым! Әгәр син якы ны ңа яр дәм вәгъ дә итеп тә, икен че бе рәү ха кын як лап 
ку лың суз ган сың икән, 2 син, ди мәк, те лең нән төш кән вәгъ дәң то за гы на кап-

тың, авы зың нан чык кан сүз ләр ять мә се нә ке реп бу тал дың. 3 Уг лым, үзең не кот ка ру 
ча ра сы на ке реш: син – якы ның ның ятьмәсендә; аның яны на ашык, ая гы на егыл, 
кот ка ру ын үтен. 4 Йо кың ны оныт, күз ка бак ла рың йо кым сы рап йо мыл ма сын. 
5 Ау чы ку лын нан – тау кә җә се ке бек, кош чы авын нан – кош ке бек, үзең не кот кар.

6 И ял кау, ба рып, әнә кыр мыс ка ны күр: ул ни чек ты ры ша, гый б рәт ал. 7 Аның 
өс тен нән кү зә тү че баш лык та, ида рә че дә, хө кем дар да юк. 8 Әм ма ул җә ен, урак 
ва кы ты бет кән че, үзе нә ри зык әзер ли. 9 И ял кау, кай чан га ка дәр син ял итәр сең 
икән? Йо кың нан кай чан уя ныр сың икән? 10 «Бе раз йок лап алыйм, бе раз че рем 
итеп алыйм, кул ла ры ма ял би реп ятып то рыйм» 11 ди гән ара да өе ңә, ка рак ке бек, 
яр лы лык ки леп ке рер, өс те ңә, юл ба сар ке бек, мох таҗ лык ябы ры лыр.

12 Яман ке ше, хәйләкәр-алдакчы ке ше үзе нең авы зын нан ял ган си беп йө рер; 
13 күз лә рен челт-мелт йом га лар, аяк ла рын әрле-бирле ай кар, бар мак ла ры бе лән 
иша рә ләп сөй ләр. 14 Кү ңе лен дә мә кер бу лыр; һәр ва кыт явыз лык уй лап, гау га чы-
га рып йө рер. 15 Шу ңа кү рә аның һә ла кә те дә ки сәк тән бу лыр – аны көт мә гән дә 
бә реп егар, ко ты лу га юл кал дыр мас.

16 Раб бы ны нәф рәт лән де рә тор ган ал ты нәр сә бар, хәт та җи де нәр сә Аңа җи рән-
геч: 17 тә кәб бер күз ләр, ял ган чы тел, га еп сез гә кан ко ю чы кул лар, 18 усал ният-мәкер 
ту лы йө рәк, явыз лык юлын да җи тез ча бу чы аяк лар, 19 ял ган сөй ләп шә һа дәт би рү че 
ша һит* һәм кардәш-туганнар ара сын да җәнҗал-гауга ту ды ру чы ке ше.

20 Уг лым! Атаң нә сый хә тен тың ла һәм анаң үге тен ки ре как ма. 21 Алар һәр ва кыт 
си нең кү ңе лең тү рен дә бул сын, алар ны му е ны ңа урап куй. 22 Йө рер юл ла рың да 
алар си ңа ту ры юнә леш күр сә тер ләр; йок лар га ят кач, си не сак лап то рыр лар; уян-
гач, си нең бе лән дус та нә әң гә мә ко рыр лар. 23 Чөн ки нә сый хәт ул – чы раг, үгет 
ул – як ты лык, гый б рәт ле сүз ләр – тор мыш ка юл дыр. 24 Бо лар си ңа аз гын ха тын 

* 6:19 Шәһадәтбирү– ша һит булу. 
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вәс вә сә сен нән, чит-ят ха тын ның юма кай те лен нән сак ла ну өчен ки рәк. 25 Ул ха тын 
үзе нең гү зәл ле ге бе лән си нең кү ңе лең не аз дыр ма сын һәм кер фек сир пү лә ре бе лән 
си не сок лан ды ра ал ма сын. 26 Уй наш чы ха тын си не бер те лем ик мәк кә кал ды рыр; 
ә чит-ят ха тын ка дер ле җа ның нан яз ды рыр.

27 Бе рәү, өс тен дә ге ки е мен ян дыр мый ча, ку е нын да ут йөр тә алыр мы?! 28 Яки 
бе рәү, аяк ла рын пе шер ми чә, ут лы кү мер өс тен дә йө ри алыр мы?! 29 Үз якы ны ның 
ха ты ны яны на кер гән ке ше бе лән дә шу лай бу ла; кем ан дый ха тын га ка гы ла, ул 
җә за сыз кал мый. 30 Ачык кан ка рак җа нын сак лау, та ма гын туй ды ру өчен ур лаш са, 
ке ше ләр аны ар тык хур күр ми ләр; 31 әм ма ур ла ган да то тыл са, ул зы ян өчен җи де 
тап кыр ар тыг рак итеп тү ли һәм өен дә бул ган бө тен ма лын би рә. 32 Чит-ят ха тын 
бе лән зи на кы лу чы ның акы лы зә гыйфь; мо ны эш ләү че үзе нең җа нын ха рап итә. 
33 Ул кый на лу га һәм мәсхәрә-хурлыкка ду чар бу ла, ан дый хур лык исә го мер буе 
оны тыл мый. 34 Чөн ки көн че лек – ир ке ше дә ге яр сыт кыч бер хис ул, үч ал ган да, 
ул хис бер кем не ая мый, 35 аны бер нин ди йо лым ха кы, бер нин ди риш вәт бе лән дә 
ри за лаш ты рып, кап лап бул мый.

7 1 Мин әй т кән сүз ләр не, уг лым, оныт ма, үгет-нәсыйхәтләремне кү ңе лең тү-
рен дә сак ла. 2 Нә сый хәт лә ре мә туг ры бу лып яшә; ми нем өй рә тү ем не күз ал-

ма сы дай ка дер ләп сак ла. 3 Алар ны бар мак ла ры ңа урап бәй лә, йө рә ге ңә язып куй. 
4 Зи рәк лек кә «кыз кар дә шем» ди ген, ә акыл га «ту га ным» дип эн дәш. 5 Шул чак 
син баш ка бе рәү ха ты ны ның да, юма кай тел ле чит-ят ха тын ның да вәс вә сә се нә 
би рел мәс сең.

6 Бер ва кыт мин, төн ге ка раң гы лык тө шә баш ла ган кич ке эңгер-меңгер ва кыт та, 
өем тә рә зә сен нән рә шәт кә аша урам га ка рап то ра идем. 7-9 Шул чак күр дем: ки чке 
эң гер төшеп, ка раң гы ла на баш ла гач, жилбәзәк бер егет тәҗ ри бә сез яшь ке ше ләр 
төр ке мен нән ае рыл ды да мәй дан аша урам ны ки сеп чык ты һәм ир ле ха тын яши 
тор ган өй гә та ба юнәл де. 10 Ул ара да өй ише ген дә фа хи шә ләр чә ки ен гән хәй лә кәр 
ху җа ха тын кү рен де. 11 Аяк ла ры өй дән чы гып ки тәр гә җай ла нып тор ган, шау-шулы 
һәм тот нак сыз бер ха тын иде ул. 12 Урам да мы, мәй дан нар да мы – һәр кай да, һәр 
поч мак та ул мә кер ле эш ләр ко рып йө ри иде. 13 Ме нә ул, егет не кар шы лап, аны ко-
чак лап үп те һәм оят сыз кы я фәт бе лән аңа бо лай ди де:

14 – Та ту лык скор ба ны  китереп, бү ген ме нә үзем нең нә зе рем не үтә дем. 15 Шу ның 
өчен, си не кү рим дип, кар шы лар га чык тым һәм те лә гә нем не тап тым. 16 Ята гы ма 
асыл ке ләм нәр, Ми сыр пар ча ла ры җәй дем. 17 Ята гы ма смир ра, са бур*, дар чин хуш-
буй ла ры сип тем. 18 Әй дә, кер, ир тән гә ка дәр кү ңел ачар быз, сө е шеп ләз зәт лә нер-
без. 19 Чөн ки ирем өй дә юк – ул ерак сә фәр гә кит те. 20 Үзе бе лән бер ян чык кө меш 
ал ды; ай тул ган да гы на кай та чак.

21 Ха тын, үзе нең шу шы ягым лы, җылы-йомшак сүз лә ре бе лән ма вык ты рып, 
егет не тә мам үзе нә җә леп ит те. 22 Һәм егет, су гым үге зе ке бек, ук кар шы на аты-
лып чык кан бо лан ке бек, 23 ау чы то за гы на очып кер гән кош ке бек, һә лак бу ла сын 
абай ла мый ча ха тын ар тын нан ияр де.

* 7:17 Сабур– алоэ. 
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24 Шу ңа кү рә, и угыл ла рым, ми не тың ла гыз, сүз лә ре мә дикъ кать ите гез. 25 Кү-
ңе лең чит-ят ха тын мә ке ре нә ал дан ма сын, аның бо зык сук мак ла рын да ада шып 
йөр мә сен. 26 Чөн ки ан дый ха тын күп ләр не бә ла гә тө шер де, күп могтәбәрләрнең 
үле ме нә сә бәп че бул ды. 27 Чит-ят ха тын ның өе – ке ше не үлем йор ты на, һә ла кәт кә 
ил тә тор ган юл ба шы дыр.

8 1 Зи рәк акыл, хик мәт ле акыл үз ава зын сез гә ишет тер ми ме?! 2 Ул юл буй ла рын-
да гы скал ку лык лар да, юл чат ла рын да өн дәп то ра; 3 сшә һәр кап ка ла ры ал дын да, 

йорт ишек лә ре тө бен дә өндәп-чакырып то ра:
4 – И ке ше ләр, мин сез гә мө рә җә гать итәм, ми нем өн дәү ава зым адәм ба ла ла ры-

на юнәл тел гән! 5 И аң сыз лар, акыл бе лән эш итәр гә өй рә не гез; и ах мак лар, акыл га 
уты ры гыз. 6 Тың ла гыз, чөн ки мин бик мө һим нәр сә ләр ту рын да сөй лим, ми нем 
гый б рәт ле сүз лә рем – чын ха кый кать. 7 Чөн ки ми нем те лем ба ры хак сүз сөй ли, 
ал дау ми нем те лем өчен ят һәм җи рән геч. 8 Ми нем авыз дан чык кан сүз ләр ба ры сы 
да га дел; алар да мә кер дә, хәй лә дә юк. 9 Акы лы бул ган ке ше гә – аң ла еш лы, гый-
лем ия лә ре өчен туг ры һәм хак алар. 10 Ми нем тәгъ ли мат кө меш тән дә, хәт та саф 
ал тын нан да ка дер ле рәк, шу ңа кү рә мин өй рәт кән не ка бул ите гез. 11 Зи рәк акыл 
якут лар дан ях шы рак, кү ңел те лә гән һәр нәр сә дән ка дер ле рәк.

12 Мин, зи рәк акыл, хик мәт ле фи кер бе лән дус лык та яшим, төп ле гый лем эз-
лим. 13 Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү – явыз лык ны дош ман кү рү ди гән сүз; 
мин тә кәб бер лек не, мин-минлекне өнә мим, зо лым юлы на һәм мә кер ле тел ләр гә 
нәф рәт бе лән ка рыйм. 14 Мин дә – үгет һәм аек акыл; мин – га кыл ның үзе дер, һәм 
код рәт тә мин дә дер. 15 Ми нем код рә тем бе лән пат ша лар пат ша лык итә, хө кем дар-
лар га дел лек ур наш ты ра. 16 Ми нем код рә тем бе лән тү рә һәм баш лык лар, җир йө-
зе нең бар лык ха ким нә ре га дел ида рә итә ләр. 17 Ми не яра ту чы лар ны мин яра там, 
һәм ми не эз ләү че ләр ми не та бар лар. 18 Бай лык һәм ка дер дә, җу ел мас хә зи нә һәм 
бә рә кәт тә – ми нем их ты яр да. 19 Ми нем җи меш лә рем ал тын нан – иң саф ал тын-
нан да гү зәл рәк, мин ки тер гән фай да саф кө меш кә ка ра ган да күп юга ры. 20 Мин 
тәкъ ва лык юлын нан, га дел лек сук ма гын нан йө рим 21 һәм үзем не яра ту чы лар га 
бай лык ки те рәм, алар ның хә зи нә лә рен арт ты рам.

22 Раб бы Үз юлы ның ба шын да ук, борын-борыннан, Үзе нең ила һи га мәл лә рен 
баш ка рыр га ке реш кән че үк, ми не бул дыр ды. 23 Җир-дөнья баш ла ну га ка дәр үк, 
әү вәл дән үк бар лык ка кил дем мин. 24 Диң гез чоң гыл ла ры әле бул ма ган ва кыт та 
ук, мул су лы чишмәләр-елгалар әле юк чак та ук ту дым. 25-26 Ал ла һы әле җир не дә, 
кыр ла рын да, дөнь я ның баш лан гыч туф ра гын да бар лык ка ки тер мә гән ва кыт та, 
тау лар әле үз урын на ры на ур наш ты ры лу дан элек, кал ку лык лар дан элек ту дым мин. 
27 Ал ла һы күк ләр не ярат кан да, мин ан да идем. Ал ла һы диң гез уп кы ны өс тен нән 
офык сы зы гын сыз ган чак та, 28 күк йө зе нә бо лыт лар ур наш тыр ган, уп кын нар дан 
чиш мә юл ла рын ны гыт кан чак та, 29 су лар үз чик лә рен нән та шып чык ма сын дип, 
диң гез гә яр лар их ты яр ит кән, җир гә ни гез те рәк ләр куй ган чак та, 30 мин һө нәр че 
сый фа тын да Ал ла һы янын да бул дым, һәр за ман, һәр көн Аның сө е не че, һәр ва кыт 
Аның янын да ку а ну чы бул дым. 31 Ал ла һы бар ит кән дөнь я ны һәм адәм ба ла ла рын 
кү реп сө ен дем.



938

Гый б рәт ле сүз ләр 8 , 9, 10

32 Ме нә шу лай, угыл ла рым, ми не тың ла гыз, бары ми ңа иярү че ләр бә хет та бар лар! 
33 Нә сый хәт лә рем не тың ла гыз һәм акыл җы е гыз; зи рәк акыл ны ки ре как ма гыз. 
34 Ми нем кап кам янын да, өем ише ге тө бен дә һәр көн, ми не кө теп, уяу сак та тор ган 
ке ше бә хет кә ире шер! 35 Ми не тап кан ке ше тор мыш юлын да та бар һәм Раб бы сы ның 
ил ти фа тын да ка за ныр. 36 Ә ин де ми ңа кар шы гө наһ кы лу чы бөл ген лек кә тө шәр; 
ми не дош ман кү рү че ләр һәм мә се үлем не яр итәр ләр.

9 1 Зи рәк лек, җи де ба га на кү тә реп, үзе нә йорт сал ды, 2 хай ван чал ды, тәм ләт кеч-
ләр ку шып, шә раб куй ды, аш та бы ны әзер лә де. 3 Ан нан, ас рау ла рын җи бә реп, 

шә һәр нең кал ку урын на ры өс тен нән игъ лан әйт тер де:
4 – Кем гә акыл ки рәк, мон да ки ле гез!
Акы лы сай бул ган нар ны да ча кыр ды:
5 – Ки ле гез, ми нем аш ны аша гыз, мин хә зер лә гән шә раб тан авыз ите гез; 6 акыл-

сыз эш лә ре гез не таш ла са гыз, имин яшәр сез; акыл лы юл да йө ре гез, – ди де.
7 Мәс хә рә ләп кө лү че нең сү зен дө рес лә сәң – мыс кыл алыр сың, яман ны шел тә лә-

сәң – хур лык ка ка лыр сың. 8 Мәс хә рә ләп кө лү че не шел тә лә мә, юк са си не кү рәл мас 
бу лыр; зи рәк не шел тә лә – ул си не яра тыр. 9 Нә сый хәт не зи рәк ке ше гә җит кер сәң, 
ул та гы да зи рәг рәк бу лыр; га дел ке ше не өй рәт сәң, ул бе ле мен арт ты рыр.

10 Зи рәк лек нең ба шы – Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү; Раб бы ның мө-
кат дәс ле ге нә тө ше нү – акыл лы лык. 11 Чөн ки зи рәк акыл си нең го мер көн нә рең не 
арт ты рыр һәм го мер ел ла рың ны озай тыр. 12 Зи рәк икән сең, бу си ңа үзең өчен ки-
рәк; мәс хә рә ле кө лү че икән сең, мих нә те дә үз өс те ңә тө шәр.

13 Аң гы ра лык – бер ни бел мәс гаугалы-аңсыз ха тын – 14-15 үз эш лә ре бе лән урам да 
үтеп-сүтеп йө рү че ир ләр не җә леп итәр өчен, өе нең ише ге тө бе нә чы гып яки шә-
һәр нең бе рәр кал ку рак җи ре нә ме неп, урын дык ка уты рыр да:

16 – Кем гә акыл ки рәк, мон да ки ле гез! – дип ча кы рыр; акы лы сай бул ган нар-
га: – 17 Ур лап эч кән су тат лы, ур лап аша ган ик мәк тәм ле, – дип вәс вә сә са лыр.

18 Егет бел ми ки, ан да кер гән нәр ин де мә ет, үлем ия лә ре дер.

Сөләйманпатшаныңхикмәтлесүзләре

10 1 Сө ләй ман пат ша ның гый б рәт ле сүз лә ре.
Зи рәк угыл ата сын шат лан ды рыр, ә акыл сыз угыл ана сын кайгы-хәсрәткә 

ба ты рыр.
2 На хак юл бе лән та был ган хә зи нә фай да ки тер мәс, тәкъ ва лык исә үлем-

нән кот ка рыр.
3 Раб бы тәкъ ва бән дә се нең җа ны на ачы гыр га юл куй мас, яман ның ком-

сыз лы гын исә ки ре ка гар.
4 Ял кау кул лар ке ше не фә кыйрь итәр, ә ты рыш кул лар ба е тыр.
5 Җә ен үз ва кы тын да аш лы гын урып-җыйган угыл акыл лы дыр, ә урак 

өс тен дә ва кы тын йок лап уз дыр ган угыл хур лык ки те рер.
6 Тәкъ ва ке ше нең кү ңе лен дә мәр хә мәт бу лыр, яман ның те ле исә зо лым 

бе лән ту е ныр.
7 Тәкъ ва ке ше нең ис тә ле ге мө ба рәк бу лыр, ә яман ның исе ме тиз оны ты лыр.
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8 Зи рәк ке ше үгет не ка бул итәр, ә ах мак тел ле абы нып егы лыр.
9 Ту ры юл да гы ке ше хә веф сез йө рер, ә кы ек юл да гы то зак ка элә гер.
10 Күз кы сып иша рә ләү че ке ше бә ла гә са лыр, ә ах мак тел ле абы нып егы лыр.
11 Тәкъ ва ке ше нең те ле – тор мыш чиш мә се, ә яман ның те ле зо лым бе-

лән ту е ныр.
12 Нәф рәт хи се гау га ту ды рыр, әм ма мә хәб бәт хи се бар лык гө наһ лар ны 

кап лар.
13 Акыл ия се нең авы зын нан хик мәт чы гар, ә акыл сыз ның сыр ты на чы-

бык тө шәр.
14 Зи рәк ләр бе лем туп лар, ә акыл сыз ке ше үзе нең те ле бе лән һә ла кә тен 

якы най тыр.
15 Бай ның мил ке – ку әт ле шә һәр дер, яр лы ның бә ла се – фә кыйрь лек тер.
16 Тәкъ ва ке ше нең әҗе ре – тор мыш ка юл, ә яман ның та бы шы – җә за дыр.
17 Нә сый хәт кә туг ры ке ше тор мыш би рү че юл да дыр, ә нә сый хәт не ки ре 

ка гу чы ада шып йө рер.
18 Нәф рә тен яшер гән нең те ле дә ял ган сөй ләр, ял ган та ра ту чы исә ах мак 

бу лыр.
19 Күп сөй ләү гө наһ ка ки те рер, ә те лен тый ган акыл лы бу лыр.
20 Тәкъ ва ке ше нең сүз лә ре саф кө меш ке бек, ә яман ның кү ңе ле буп-буш.
21 Тәкъ ва ке ше нең те ле күп ләр не тук лан ды ра, ә ах мак ке ше акы л аз лы-

гын нан ха рап бу ла.
22 Раб бы ның фа ти ха сы ке ше не ба е та һәм кайгы-хәсрәттән кот ка ра.
23 Ах мак ке ше өчен сҗи на ять эш ләү кү ңел ачу ке бек, ә акыл лы ке ше нең 

сө е не че – зи рәк лек тер.
24 Яман ке ше нең ку рык ка ны үз ба шы на ки лер, ә тәкъ ва ке ше нең те лә ге 

үтәл ми кал мас.
25 Яман ке ше үзе чы гар ган өер мә дән юк бу лыр, ә тәкъ ва ке ше нең ни ге зе 

мәң ге лек.
26 Теш өчен – сер кә, күз өчен тө тен ни чек бул са, йо мы шы төш кән ке ше 

өчен ял кау да шун дый.
27 Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү го мер не озай тыр, ә яман ке ше-

ләр нең го мер ел ла ры кыс ка ра ба рыр.
28 Тәкъ ва ке ше ләр нең өме те – шат лык, ә яман ке ше ләр нең өме те ак лан мас.
29 Раб бы ның юлы – на мус лы ке ше өчен сы е ну уры ны, ә явыз лык кы лу-

чы лар өчен – һә ла кәт.
30 Тәкъ ва ке ше гомер-гомергә тот рык лы яшәр, ә яман ке ше илен нән ку ы лыр.
31 Тәкъ ва ке ше нең авы зын нан хик мәт чы гар, ә яман ның те ле ча бып өзе лер.
32 Тәкъ ва ке ше нең те лен дә – ягымлы-хуш сүз ләр, ә яман нар ның те лен дә 

әдәп сез сүз ләр бу лыр.

11  1 Ал дый тор ган үл чәү – Раб бы кар шын да ка ба хәт лек; Раб бы га үл чәү нең 
га дел бул га ны хуш.
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2 Тә кәб бер гә ия реп, хур лы гы да ки леп җи тәр, әм ма тый нак лар га ия реп, 
зи рәк лек ки лер.

3 Га дел ке ше нең кү ңел саф лы гы аңа ту ры юл күр сә тер, ә мә кер ле ке ше нең 
хәй лә се аның үзен һә лак итәр.

4 Хи сап кө нен дә бай лык яр дәм итә ал мас, тәкъ ва лык исә үлем нән кот ка рыр.
5 Га еп сез ке ше не тәкъ ва лы гы ту ры юл дан алып ба рыр, ә яман нар үз лә-

ре нең яман лы гын нан һә лак бу лыр.
6 Га дел ке ше не тәкъ ва лы гы кот ка рыр, ә яман нар үз лә ре нең явыз ни ят лә ре 

ар ка сын да то зак ка элә гер.
7 Яман ның үле ме бе лән бер гә аның өмет лә ре дә юк ка чы гар, бо зык ке-

ше нең өмет лә ре җи ме ре лер.
8 Тәкъ ва ке ше бәла-казадан ко ты лып ка лыр, ә аның уры ны на бәла-казага 

явыз ке ше элә гер.
9 Мо на фикъ ке ше үзе нең мә кер ле те ле бе лән якы нын һә лак итәр, әм ма 

тәкъ ва ке ше ләр зи рәк лек лә ре ар ка сын да бә ла дән ко ты лып ка лыр лар.
10 Тәкъ ва ке ше ләр унышка ирешкәндә, шә һәр шат лык ка кү ме лер; явыз лар 

һә лак бул ган да, тан та на итәр.
11 Га дел ләр нең бә рә кәт ле фа ти ха сы шә һәр не юга ры кү тә рер, ә явыз лар-

ның мә кер ле те ле аны җи ме реп таш лар.
12 Акы лы сай ке ше үзе нең якы нын хур лап тәм та бар, акыл лы ке ше исә 

дәш ми ка лыр.
13 Сүз йөр тү че ке ше сер не ачар, ыша ныч лы ке ше исә сер не сак лый бе лер.
14 Үгет сез ха лык бөл ген лек кә тө шәр, ә үгет че лә ре күп ха лык имин яшәр.
15 Чит-ят кеше өчен үз өс те нә җа вап лы лык алу чы бә ла гә тарыр, ә бу йөк не 

үз өс те нә алу дан баш тар т кан ке ше хә веф сез яшәр.
16 Ачык йөз ле ха тын – хөр мәт, ә ты рыш ке ше бай лык ка за ныр.
17 Ми һер бан лы ке ше үз-үзенә иге лек итәр, ә ми һер бан сыз ке ше үз-үзенә 

зы ян ки те рер.
18 Яман ке ше нең бар эше өмет сез чы гар, ә тәкъ ва лык ор лы гы чә чү че нең 

әҗе ре ыша ныч лы бу лыр.
19 Тәкъ ва лык ке ше не тор мыш юлы на кер тә, ә явыз лык эс тәү че үзе нең 

үле мен якы най та.
20 Кү ңе ле мә кер ле ләр Раб бы кар шын да җи рән геч са на лыр, әм ма гө наһ сыз 

юл да гы лар ны Раб бы якын кү рә.
21 Ха кый кать ки, яман нар җә за сыз кал мас, тәкъ ва ке ше ләр исә кот ка ры лыр.
22 Җил бә зәк ха тын ның гү зәл ле ге – дуң гыз бо ры нын да гы ал тын боҗ ра 

бе лән бер үк.
23 Тәкъ ва ке ше ләр нең эс тә гә не – фә кать иге лек, яман нар ны көт кән нәр-

сә – га зап.
24 Бе рәү юмарт бу ла, шу лай да аның бай лы гы ар та ба ра; икен че бе рәү бик 

са ран бул са да, фә кыйрь лек тән ко ты ла ал мый.
25 Юмарт җан лы бай бу лыр; бү тән нәр гә яр дәм ит кән нең үзе нә дә әҗер 

чы гар.
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26 Кыйм мәт бә һа өмет итеп, аш лы гын сат мый ча то ру чы ны ха лык кар гар, 
ә аш лы гын ва кы тын да сат кан ны мак тар.

27 Кем иге лек эс ти, ул ил ти фат та бар, ә кем яман лык эз ли, эз лә гә не ба-
шы на ки лер.

28 Бай лык ка гы на өмет итү че егы лыр, ә тәкъ ва ке ше җәй ге яф рак ке бек 
яшә рер.

29 Үз өе нең имин ле ген туз ды ру чы әҗер гә җил алыр; ах мак ке ше зи рәк 
акыл лы га кол бу лыр.

30 Тәкъ ва ке ше нең җи ме ше – те рек лек ага чы; зи рәк лек саф җан нар ны 
үзе нә җә леп итәр.

31 Тәкъ ва ке ше дөнь я лык та ук бү ләк лә нер, ә яман бән дә һәм гө наһ кяр, 
һич шик сез, җә за сын алыр.

12  1 Нә сый хәт не үз кү рү че бе лем не дә яра тыр, ә шел тә сү зен кү рәл мау чы – 
то ма на дыр.

2 Иге лек ле ке ше дән Раб бы ра зый бу лыр, ә мә кер ле ке ше не хө кем итәр.
3 Явыз га мәл лә ре бе лән ке ше имин лек ка за на ал мый, тәкъ ва ке ше ләр нең 

исә ни гез та мыр ла ры нык бу лыр.
4 Иге лек ле ха тын – ире өчен таҗ, яман аты чык кан ха тын исә ире нең сө-

як лә рен дә ге че рек ке бек.
5 Тәкъ ва ке ше нең уй-теләге – га дел лек, ә явыз лар ның үге те – мә кер.
6 Явыз лар ның сүз лә ре – кан кою өчен то зак, ә га дел ләр нең сү зе яман-

лык тан кот ка ра.
7 Явыз лар гө наһ ла ры на ба тып дө ме гер ләр, ә тәкъ ва лар ның өе имин то рыр.
8 Акы лы зи рәк бул ган ны мак тар лар, ә бо зык уй лы бән дә нәф рәт кә ду-

чар бу лыр.
9 Бер те лем ик мәк кә мох таҗ бу лып та, үзен зат лы итеп күр сә тер гә ты-

ры шу чы тә кәб бер дән үзе эш ләп ри зык та бу чы га ди ке ше күп кә ях шы рак.
10 Тәкъ ва ке ше үзе нең мал-туары ту рын да да кай гыр тып яшәр, явыз ның 

кү ңе ле исә рә хим сез.
11 Үзе нең җи рен эш кәр тү че ик мәк кә ту яр, ә эш лә ми чә көн кү рү че ләр гә 

ияр гән нең акы лы сай дыр.
12 Яман ке ше на мус лы лар ны явыз га мәл ләр ять мә се нә эләк те рер гә те ләр; 

әм ма тәкъ ва лар ның ни гез та мыр ла ры нык.
13 Явыз ке ше үз сү зе нең то за гы на элә гер, ә тәкъ ва ке ше бә ла дән ко ты лыр.
14 Ке ше үз сү зе нең җи меш лә ре бе лән иге лек кә ире шә; һәм бү лә ге дә ке-

ше гә хез мә те нә ка рап би ре лә.
15 Ах мак ке ше үзе нең юлын ту ры дип уй лар; ә акыл лы ке ше үгет-киңәшкә 

ко лак са лыр.
16 Ах мак ке ше нең ачуы тиз ка бы ныр, ә акыл лы ке ше хә ка рәт ите лү ен 

яше рә бе лер.
17 Ха кый кать сөй ләү че нең сүз лә ре га дел; ял ган сөй ләү че нең ша һит лы гы 

да ял ган.
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18 Әдәп сез нең сүз лә ре ке ше җа нын үт кен кы лыч тай тел гә ли, ә акыл лы 
ке ше нең сүз лә ре йө рәк кә дә ва бу лып ята.

19 Хак сүз нең го ме ре – мәң ге лек, ә ял ган сүз нең го ме ре – күз ачып йом-
ган чы гы на.

20 Усал ни ят ле ке ше ләр йө рә ген дә – мә кер, ә та ту лык як лы ке ше ләр йө-
рә ген дә сөенеч-шатлык бу лыр.

21 Тәкъ ва ке ше гә һич нин ди явыз лык кил мәс, яман ке ше нең кү ңе ле исә 
золым-әшәкелек бе лән тул ган.

22 Ял ган сөй ләү – Раб бы ал дын да җи рән геч тер, ә ха кый кать сөй ләү че не 
Раб бы үз кү рә.

23 Зи рәк ке ше үзе нең бел гә нен яше реп сак лый, ә акыл сыз ке ше үзе нең 
ах мак лы гын те ле нә кү че рә.

24 Ты рыш ке ше ха ким лек итәр, ә ял кау ке ше кол бу лыр.
25 Йө рәк тә ге са гыш ке ше нең ру хын тө ше рә, ә ягым лы сүз аның кү ңе лен ача.
26 Тәкъ ва ке ше үзе нең якы ны на дө рес юл күр сә тер, ә яман нар күр сәт кән 

юл адаш ты рыр.
27 Ял кау га кош итен кыз ды рып ашау да на сыйп тү гел дер, ә ты рыш ке ше 

зур бай лык ка ия бу лыр.
28 Тәкъ ва лык ның юлы – тор мыш ка ил тү че юл дыр; тор мыш юлын да үлем юк.

13  1 Акыл лы угыл үз ата сы ның үгет-нәсыйхәтен тың лар, ә җән җал лы угыл 
шел тә сү зе нә ко лак сал мас.

2 Ке ше үзе әй т кән ях шы сүз ләр дән иге лек кү рер, ә сКа нун бо зу чы үзе нең 
җа нын да ба ры явыз лык то яр.

3 Те лен тый ган җа нын сак лар, ә авы зын е рып күп лы гыр дау чы үзен бәла-
казага ду чар итәр.

4 Ял кау ның җа ны нәр сә ге нә эс тә сә дә, те лә ге нә иреш мәс, ә ты рыш ке-
ше нең җа ны тук бу лыр.

5 Тәкъ ва ке ше ял ган ны дош ман кү рә, ә яман ке ше үзен хур һәм рис вай итә.
6 Га еп сез ке ше не тәкъ ва лык сак лар, ә на мус сыз ны кыл ган гө наһ ла ры 

һә лак итәр.
7 Кай бер ке ше, һич нәр сә се бул ма са да, бай бу лып кы ла на; икен че бе рәү, 

бай лы гы зур бул са да, үзен яр лы итеп күр сә тә.
8 Бай ке ше бай лы гы бе лән үзе нең тор мы шын сак лап ка лыр, ә фә кыйрь 

ке ше гә һич нәр сә яна мас.
9 Тәкъ ва лар ның уты як ты янар, ә яман нар ның шә ме пыс кып сү нәр.
10 Тә кәб бер ке ше дән фет нә чы гар, ә киңәш-табыш итү че ләр акыл җы яр.
11 Хә рәм юл бе лән та был ган мал тиз бе тәр, ә хез мәт бе лән та был га ны 

ар та ба рыр.
12 Га мәл гә озак аш ма ган өмет йө рәк не әр не тер, ә чынга аш ка ны те рек лек 

ага чы дай бу лыр.
13 Гый б рәт ле сүзне сан га сукмаучы үзе нә зы ян ки те рер, ә үгет-нәсыйхәткә 

ко лак са лу чы ти еш ле әҗе рен кү рер.



943

Гый б рәт ле сүз ләр 13 , 14

14 Зи рәк акыл ия се нең өй рә тү лә ре – үлем то за гын нан сак лый тор ган те-
рек лек чиш мә се дер.

15 Аек акыл ке ше кү ңе ле нә хуш ки лер, явыз лар ның юлы исә һә ла кәт кә 
ил тер.

16 Аң лы ке ше бе лем гә та я нып эш итәр, ә аң сыз ке ше ах мак лы гын күр сә тер.
17 На чар ил че бә ла гә элә гер, ыша ныч лы ил че имин лек ки те рер.
18 Нә сый хәт не ки ре ка гу чы фә кыйрь лек кә һәм мәс хә рә гә ду чар бу лыр, 

ә мәс ли хәт не то ту чы хөр мәт ка за ныр.
19 Га мәл гә аш кан те ләк җан ны җы лы та; ах мак лар өчен иң га зап лы сы – 

яман лык тан ае ры лу.
20 Зи рәк ләр бе лән ара ла шу чы үзе дә зи рәк бу лыр, ә ах мак лар бе лән дус-

лык йөр тү че юл дан язар.
21 Гө наһ лы лар бәла-казага ка лыр, ә тәкъ ва ке ше ләр бә рә кәт та бар.
22 Ях шы ке ше онык ла ры на да ми рас кал ды ра, ә гө наһ лы ның бай лы гы 

тәкъ ва ке ше ләр фай да сы на бу лыр.
23 Фә кыйрь ләр ба су ын да да аш лык мул иге лә, әм ма га дел сез лек ләр ар-

ка сын да алар дан да кай бе рәү ләр һә лак бу ла.
24 Ата ке ше үз уг лын чы бык лар га кыз га на икән, ди мәк, ул аны ярат мый; 

ә кем үз уг лын яра та, ул аны чы бык лап үс те рә.
25 Тәкъ ва ке ше туй ган чы ашар, ә яман ның ка ры ны ач ка лыр.

14  1 Акыл лы ха тын үзе нең өен җы еп то тар, ә акыл сыз ха тын аны үз кул ла ры 
бе лән җи ме рер.

2 Ту ры юл дан йө рү че ке ше Раб бы сы на хөр мәт күр сә тә, ә юлы бо зык ке ше 
Аны сан га да сук мый.

3 Ах мак ның те лен дә тә кәб бер лек ка за сы бу лыр, зи рәк ләр исә тел лә ре 
бе лән үз-үзләрен сак лар лар.

4 Үгез ләр юк җир дә ут лык та буш; мә гәр үгез ләр кө чен нән күп та быш 
алып бу ла дыр.

5 Има ны нык ша һит ял ган сөй лә мәс, ә ял ган чы ша һит ның те лен дә ал-
да шу күп бу лыр.

6 Тә кәб бер ке ше, зи рәк лек эс тә сә дә, аңа иреш мәс, ә аң лы ке ше өчен 
бе лем алу җи ңел дер.

7 Ах мак ке ше дән чит ләш, чөн ки аның авы зын нан акыл лы сүз ишет мәс сең.
8 Акыл лы ке ше нең зи рәк ле ге – аның үз юлын аң ла вын да; аң сыз лар ның 

ах мак лы гы исә – алар ның ял гыш фи кер дә бу лу ын да.
9 Ах мак лар гө наһ ка кө леп ка рар, ә га дел ке ше ләр Раб бы ның ил ти фа тын 

ка за ныр.
10 Йө рәк үзе нең әр нү ен үзе ге нә бе лер, һәм ул үзе нең шат лы гын да чит ләр 

бе лән ур так лаш мас.
11 Явыз лар ның йор ты бө лә чәк, ә га дел ләр нең то ра гы чә чәк ата чак.
12 Юл ның кай бер се ке ше гә ту ры бу лып то е лыр га да мөм кин, әм ма аның 

ахы ры – үлем дер.
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13 Шат ла нып көл гән чак та да, йө рәк сык рар га мөм кин, һәм шат лык ның 
да ахы ры кай гы га әй лә нүе их ти мал.

14 Кү ңе ле аз гын ке ше – үзе нең бо зык юлын нан, ә иге лек ле ке ше үзе нең 
иге ле ген нән ту е нып яшәр.

15 Аң сыз ке ше һәр ишет кән сүз гә ыша ныр, акыл лы ке ше исә юлын да гы 
һәр ады мын уйлап-үлчәп ат лар.

16 Зи рәк ке ше яман лык тан кур ка һәм аңар дан ка ча, ах мак ке ше гә исә 
ду а мал лык һәм мин-минлек хас.

17 Ду а мал ке ше ах мак лык эш ләр; ни я те бо зык ке ше гә нәф рәт бе лән ка-
рар лар.

18 То ма на ке ше ах мак лык ны ми рас итәр, аң лы ке ше исә үзе нә гый лем 
та җы ка за ныр.

19 Иге лек сез ке ше ләр – иге лек ле ләр ал дын да, ә га дел сез ләр тәкъ ва ке ше-
нең кап ка сы кар шын да баш ияр ләр.

20 Фә кыйрь ке ше не хәт та кардәш-якыннары да чит кү рер, ә бай ның дус-
ла ры күп бу лыр.

21 Үз якы нын дош ман күр гән ке ше гө наһ эш ли; ә кем фә кыйрь ләр гә ми-
һер бан лы, ул – бә хет ле.

22 Явыз ни ят ле ке ше ләр юл дан яз мый лар мы ни?! Әм ма мәр хә мәт бе лән 
туг ры лык фә кать иге лек ле ке ше ләр гә ге нә хас.

23 Һәр хез мәт нең та бы шы бу ла, ә саф са та дан зы ян гы на ки лә.
24 Зи рәк ләр нең та җы – алар ның бай лы гы, ә на дан нар ның ах мак лы гы на 

дә лил – шул ук ах мак лык.
25 Ыша ныч лы ша һит җан нар ны кот ка рыр, ә ял ган ша һит хы я нәт кә сә-

бәп бу лыр.
26 Өмет-ышанычның ны гы – Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү; һәм 

Раб бы – ан дый ке ше ләр нең ба ла ла ры өчен дә сы е ну уры ны дыр.
27 Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү – үлем то за гын нан сак лый тор ган 

те рек лек чиш мә се дер.
28 Пат ша ның бө ек ле ге – аның хал кы күп бу лу да; ә хал кы аз бул ган хө-

кем дар ха рап бу лыр.
29 Са быр ке ше акыл га бай бу лыр, ә ду а мал ке ше күп ах мак лык лар эш ләр.
30 Кү ңел са быр лы гы – тән гә си хәт, ә көн че лек сө як ләр не черетә.
31 Фә кый рь не рән җе тү аның Яра ту чы сын хур лау бе лән бер; Раб бы сын 

хөр мәт ит кән ке ше исә мох таҗ лар га мәр хә мәт күр сә тер.
32 Яман ке ше үз явыз лык ла ры өчен ти еш ле җә за сын ал мый кал мас, ә 

тәкъ ва ке ше нең, җан бир гән дә дә, ко ты лу га өме те сүн ми.
33 Зи рәк лек акыл ия се нең йө рә ген дә яши, фә кать ах мак ке ше ләр йө рә-

ген дә ге нә ул үзе нең бар лы гын сиз дер ми чә то ра.
34 Тәкъ ва лык ха лык ны юга ры кү тә рә, ә гө наһ – ха лык өчен хур лык.
35 Пат ша үзе нең мәр хә мә тен акыл лы кол ла ры на күр сә тә, ә ачу ын үзен 

хур лау чы бән дә лә ре нә кар шы юнәл тә.
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15  1 Йом шак җа вап яр су ны ба сар, мәс хә рә ле сүз исә ачу ны куз га тыр.
2 Зи рәк нең те ле фай да лы бе лем би рер, ә ах мак ның те ле ба ры ах мак лык 

чә чәр.
3 Раб бы ның кү зе җит мә гән урын юк; Ул явыз лар ны да, иге лек ле бән дә-

лә рен дә күреп-күзәтеп то рыр.
4 Йом шак тел – те рек лек ага чы, әм ма тот нак сыз тел рух ны как ша тыр.
5 Ах мак угыл ата сы ның үгет-нәсыйхәтенә игъ ти бар бир мәс; мә гәр шел тә 

сүз лә ре нә ко лак са лу – акыл лы лык бил ге се дер.
6 Тәкъ ва ның өен дә мул хә зи нә бу лыр, ә яман ның ки ле рен дә – тар ка у лык.
7 Зи рәк ләр нең те ле гый лем та ра та, ә ах мак ның кү ңе лен дә гый лем гә урын юк.
8 Явыз ке ше ки тер гән кор бан – Раб бы ал дын да зур ка ба хәт лек тер, ә га дел 

ке ше нең до га сын Ул мәгъ куль кү рер.
9 Раб бы яман ке ше нең юлы на җи рә неп ка рый, ә тәкъ ва лык юлын нан 

йө рү че не үз кү рә.
10 Хак юл дан тай пы лу чы ка ты җә за сын алыр, шел тә сү зен ки ре ка гу чы 

исә һә лак бу лыр.
11 Үле ләр ай ма гы һәм һә ла кәт уры ны Раб бы га анык бил ге ле, әм ма адәм 

ба ла ла ры ның кү ңел лә рен дә ни ба рын Ул биг рәк тә сиз гер кү зә тә.
12 Аз гын ке ше үзен фаш итү че не ярат мас һәм зи рәк ке ше яны на якын 

бар мас.
13 Кү ңе ле шат ның йө зе дә нур лы, ә йө рәк нең әр нүе рух ны как ша та.
14 Аң лы ке ше нең йө рә ге бе лем эз ләр, ах мак ке ше исә ах мак лы гы бе лән 

ту е ныр.
15 Бә хет сез ке ше нең көн нә ре то таш са гыш лы бу лыр, ә кү ңе ле шат ке ше 

һәр ва кыт кәеф-сафа кы лып яшәр.
16 Раб бы га сы ен ган хәл дә аз га шө кер кы лып яшәү зур хә зи нә ия се нең 

кайгы-шөбһә ту лы тор мы шын нан ях шы рак.
17 Яшел азык ка ка нә гать бу лып дус лык та яшәү си мез үгез ите ашап дош-

ман лык та яшәү дән ях шы рак.
18 Кы зу ке ше дән ни заг чы гар, са быр ке ше дән ыз гыш тук та лыр.
19 Ял кау ның йө рер юлын чә неч ке ле үлән бас кан, ә га дел ке ше нең юлы 

тигез-шомадыр.
20 Зи рәк угыл ата сын шат лан ды рыр, ә акыл сыз угыл ана сын сан га сук мас.
21 Зи һен сез ке ше өчен ах мак лык – сө е неч, ә акыл лы ке ше ту ры юл дан йө рер.
22 Ки ңәш сез эш тар ка лыр, ә ки ңәш күп җир дә эш ахы ры на җит ке ре лер.
23 Шат лык ка сә бәп – ке ше нең га дел җа ва бын да; сүз нең ва кы тын да әй-

тел гә не ях шы.
24 Зи рәк ке ше нең го мер юлы үле ләр йор тын нан ко ты лу та ра фы на – юга-

ры га та ба юнәл гән.
25 Раб бы тә кәб бер нең йор тын бөл ген лек кә тө ше рер, ә тол ха тын ның ыза-

нын ны гы тыр.
26 Явыз лар ның усал ни ят лә ре – Раб бы ал дын да зур ка ба хәт лек, ә хак 

сүз ләр не Ул мәгъ куль кү рә.
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27 Ком сыз бән дә үзе нең йор тын бә ла гә са лыр, ә ришвәтне кү рәл мау чы 
ке ше имин яшәр.

28 Тәкъ ва ке ше әй тер сү зен төп тән уй лар, ә яман ке ше авы зын нан явыз-
лык чә чәр.

29 Раб бы яман нар дан ерак то рыр, ә тәкъ ва бән дә лә ре нең до га сын ише тер.
30 Нур лы күз ка ра шы йө рәк не җы лы тыр, ях шы хә бәр сө як ләр не ны гы тыр.
31 Тор мыш гый ле ме нә игъ ти бар лы ко лак зи рәк ләр ара сын да бу лыр.
32 Үгет-нәсыйхәтне ки ре ка гу чы үзе нең җа нын рән җе тә, ә шел тә сү зе нә 

ко лак са лу чы акыл җыя.
33 Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү зи рәк лек не арт ты рыр, ә күндәм-

тыйнак бу лу дан-хөрмәткә юл ачар.

16  1 Ке ше үзе нең ни я тен кү ңе лен нән фа раз итә, әм ма соң гы сүз не Раб бы әй тә.
2 Ке ше үзе нең бар лык юл ла рын пакь дип уй лый, әм ма Раб бы бән дә лә ре-

нең ни ят лә рен үлчәп-күзәтеп то ра.
3 Эш лә рең не Раб бы ир ке нә тап шыр саң, ни ят лә рең га мәл гә ашыр.
4 Раб бы һәр нәр сә не Үз мак са ты өчен ярат ты, бәла-каза кө не нә ка дәр Ул 

хәт та яман ке ше не дә сак лар.
5 Кү ңе ле тә кәб бер ке ше Раб бы ал дын да ка ба хәт са на лыр; һич шик сез, ул 

ке ше җә за сыз кал мас.
6 Мәр хә мәт вә туг ры лык бе лән ке ше үзе нең гө на һы  на яр лы кау та бар, Раб-

бы дан кур куы һәм Аңа хөр мә те бе лән явыз га мәл ләр дән сак ла ныр.
7 Ке ше нең юлы Раб бы га мәгъ куль бул са, Раб бы аны дош ман на ры бе лән 

дә та ту лаш ты рыр.
8 Га дел юл бе лән та был ган аз гы на нәр сә дә на хак юл бе лән та был ган күп 

мал дан ях шы рак.
9 Ба рыр юлын ке ше үзе бил ге ли, әм ма адым на ры ның юнә ле ше – Раб бы 

их ты я рын да.
10 Пат ша ның авы зын да – ил һам лы сүз; хө кем дә аның авы зын нан ха та 

сүз сөй лән мәс.
11 Дө рес көй лән гән биз мән һәм үл чәү тә лин кә лә ре – Раб бы дан; үл чәү нең 

бар лык гер лә ре дә Аның хө ке мен дә дер.
12 Явыз га мәл – пат ша өчен җи рән геч тер, чөн ки тә хет ба ры га дел лек бе-

лән ге нә ны гы ты ла.
13 Пат ша га тәкъ ва сүз ка дер ле, ул дө ре сен сөй лә гән не яра та.
14 Пат ша кү ңе лен дә ге ачу – үлем гә хә бәр; әм ма зи рәк ке ше пат ша ның да 

мәрхәмәт-шәфкатен яу лый алыр.
15 Пат ша ның нур лы күз ка ра шы тор мыш вәгъ дә итә; аның ил ти фа ты яз 

кө нен дә ге бе рен че яң гыр бо лы ты ке бек.
16 Зи рәк лек ка за ну ал тын га ия бу лу дан ях шы рак; бе лем ка за ну саф кө-

меш тән кыйм мәт рәк.
17 Га дел ләр нең юлы – явыз лык тан чит кә тай пы лу; пакь юлы на тугры 

кал ган ке ше үзе нең җа нын сак лар.



947

Гый б рәт ле сүз ләр 16 , 17

18 Го рур лык – һә ла кәт кә, ма саю хур лык ка ил тә.
19 Тый нак рух лы фә кыйрь ләр бе лән ара ла шу тә кәб бер ләр бе лән та быш 

бү ле шү дән ях шы рак.
20 Нә сый хәт не тың лап га мәл кы лу чы иге лек та бар; Раб бы га та я ну чы бә-

хет кә ире шер.
21 Кү ңе ле сиз гер ке ше акыл лы дип ата лыр; сү зе ягым лы ке ше гый ле мен 

арт ты рыр.
22 Зи һе не бар ке ше өчен акыл – тор мыш чиш мә се; ә зи һе не юк лар ның 

җә за сы – ах мак лык.
23 Зи рәк акыл лы ның те ле дә зи рәк бу лыр һәм аның бе ле мен арт ты ру га 

хез мәт итәр.
24 Ях шы сүз кә рәз ле бал ке бек: җан өчен тат лы һәм сө як ләр өчен ши фа лы.
25 Юл ның кай бер се ке ше гә ту ры бу лып то е лыр га да мөм кин, әм ма аның 

ахы ры – үлем дер.
26 Хез мәт ке ше се үзе өчен эш ли, чөн ки эш ләр гә аны ка ры ны мәҗ бүр итә.
27 Хәй лә кәр ке ше нең кү ңе лен дә – явыз ни ят һәм мә кер, авы зын да исә 

чәчрәп-чәчрәп ян ган ут тай зә һәр сүз бу лыр.
28 Мә кер ле ке ше гау га чы га рыр, әләк че ке ше дус лар ара сын бо зар.
29 Яман ке ше үзе нең якы нын аз ды рып бо зык юл га этә рер, 30 күз лә рен 

уй на тып мә кер ләр ко рыр, ирен нә рен теш ләп явыз га мәл лә рен эш ләр.
31 Агар ган чәч – ке ше нең ту ры юл да ка за нып ал ган шөһ рәт ле та җы.
32 Са быр ке ше ба һа дир дан ка дер ле рәк, нә фе се нә ху җа бул ган ке ше шә һәр 

яу лап алу чы дан өс тен рәк.
33 Итәк кә жи рә бә са лып яз мыш ны юрый лар, әм ма ке ше нең бө тен яз мы-

шы – Раб бы хө ке мен дә дер.

17  1 Ите-мае җи теш, мул, әм ма талаш-гаугасы күп бул ган тор мыш ка ка ра-
ган да бер ки сәк кат кан ик мәк ле, әм ма имин-тыныч тор мыш күп кә хә ер-
ле рәк.

2 Акыл лы кол-хезмәтче ху җа ке ше нең юл дан яз ган уг лын нан өс тен бу лыр 
һәм ми рас тан да ху җа ның угыл ла ры бе лән бер рәт тән өлеш алыр.

3 Кө меш эре тү өчен – кы зу мич, ал тын эре тү өчен ут лы учак ки рәк, ә 
ке ше ләр нең кү ңел саф лык ла ры Раб бы та ра фын нан сы на ла.

4 Яман ке ше явыз лар сү зе нә ко лак са лыр; ял ган чы ке ше юл дан яз ган нар-
ның сү зен тың лар.

5 Фә кый рь не тир гәү че аның Яра ту чы сын да хур лый; баш ка бе рәү нең бә-
хет сез ле ге нә шат ла ну чы ке ше җә за сын ал мый кал мас.

6 Карт лар ның та җы – онык лар, ә ба ла лар ның да ны – ата-анадыр.
7 Ах мак ке ше гә – акыл лы сүз, ә хөр мәт ия се нә ял ган сүз ки леш мәс.
8 Риш вәт – аны би рү че ке ше өчен кыйм мәт ле таш ка бә ра бәр; риш вәт 

бе лән һәр нәр сә гә ире шеп бу ла, дип уй лый ул.
9 Үпкә-кинә тот ма ган ке ше нең дус ла ры күп бу лыр, ә ачу сак ла ган бән дә 

дус ла рын югал тыр.
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10 Акыл лы ке ше гә бер шел тә сү зе дә уңай тәэ сир ясар, акыл сыз ке ше не 
исә йөз мәр тә бә сук тыр саң да фай да сы бул мас.

11 Явыз ке ше нең бө тен эс тә гә не – фет нә, шу ңа кү рә аңа кар шы ил че нең 
дә иң аяу сы зы җи бә ре лә чәк.

12 Ах мак уй лы то ма на бе лән оч ра шу га ка ра ган да ба ла ла рын нан мәх рүм 
кал ган ана аю бе лән оч ра шу хә ер ле рәк.

13 Ях шы лык ка яман лык ит кән нең өен нән яман лык кит мәс.
14 Җән җал ның баш ла нуы су таш кы ны ке бек: аны, зу ра еп кит кән че, ва-

кы тын да тук та ту за рур.
15 Га еп ле не ак лау һәм га еп сез не га еп ләү – ике се дә Раб бы ал дын да зур 

ка ба хәт лек тер.
16 Акыл җыю өчен, ах мак ка ку лын да гы ак ча яр дәм ит мәс, акыл туп лар га 

аның ба ры бер зи һе не юк.
17 Чын дус ның дус лы гы бер кай чан сү рел мәс; ту ган ту ган га яр дәм итәр 

өчен дөньяга ки лер.
18 Яр дәм ку лы суз мак чы бу лып, икен че бе рәү өчен җа вап лы лык ны үз өс-

те нә ал ган ке ше – акыл сыз дыр.
19 Низагка һә вәс ке ше гө наһ ка да һә вәс; үз-үзен юга ры ку еп мак тан ган 

тә кәб бер үзе нә һә ла кәт эз ли.
20 Мә кер ле йө рәк иге лек тап мас; ял ган тел ле бән дә бә ла гә юлы гыр.
21 Акыл сыз угыл ның ата сы үз ба шы на кай гы алыр, ах мак угыл ның ата сы 

ку а ныч тап мас.
22 Шат-хозур кү ңел – тән гә си хәт, ә са гыш лы йө рәк сө як ләр не ко ры та.
23 Явыз ке ше, га дел лек юлын бо зар өчен, ку е нын нан риш вәт чы га рыр.
24 Акыл лы ның күз ал дын да – зи рәк лек үзе, ә ах мак ның күз ка ра шы дөнья 

чи те нә юнәл гән.
25 Акыл сыз угыл үзе нең ата сы на – гарь лек, ана сы на кай гы ки те рер.
26 Га еп сез ке ше не га еп ләү һәм ту ры сү зе өчен хөр мәт ия сен кый нау һич 

ки леш мәс.
27 Акыл лы ке ше сүз дә – тый нак, га мә лен дә сабыр-тыныч бу лыр.
28 Авы зын йо мып эн дәш ми чә утыр са, ах мак та акыл лы бу лып кү ре нер гә 

мөм кин.

18  1 Үз бел дек ле ке ше үзе нә ге нә ки рәк не эз ли һәм һәр акыл лы га мәл гә кар-
шы чы га.

2 Ах мак ке ше бе лем не ярат мас, әм ма үзен акыл лы итеп күр сә тер гә ты-
ры шыр.

3 Яман га ия реп – хур лы гы, оят сыз га ия реп, гарь ле ге дә ки лә.
4 Ке ше те лен нән тү гел гән сүз ләр ти рән су ке бек; зи рәк лек чы га на гы 

таш кын су га ох шаш.
5 Га еп сез не хак сыз га га еп ләп, га еп ле не ак лап ма та шу – җи на ять тер.
6 Акыл сыз ның сүз лә ре җән җал куп та рыр һәм кый на лу га сә бәп бу лыр.
7 Ах мак ның те ле – үзе өчен һә ла кәт, ә җа ны өчен – то зак.
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8 Гай бәт че нең сүз лә ре тат лы ри зык ке бек, алар ка рын ның иң ти рән урын-
на ры на үтеп ке рә ләр.

9 Эшен дә ял кау – афәт че нең кар дә ше дер.
10 Раб бы ның исе ме – би ек ныгытма-манара ул: тәкъ ва ке ше, аның эче нә 

ке реп, хә веф тән ко ты ла.
11 Бай ның мил ке – ку әт ле шә һәр дер: ху җа сы хы я лын да ул би ек иха та лы 

скаль га бу лып кү ре нә.
12 Егы лыр ал дын нан ке ше нең кү ңе ле тә кәб бер лә нер, ә күндәм-тыйнак 

бу лу дан-хөрмәткә юл ачар.
13 Ке ше сү зен тың лап бе тер ми чә җа вап әй т кән – ах мак, һәм хур лы гы да 

аның үзе нә бу лыр.
14 Ру хи нык лык ке ше нең хас та лы гын да җи ңә; ә рух как ша са, аны кем 

ны гы та алыр?!
15 Аң лы ке ше ко ла гы бе лән бе лем эз ләр һәм йө рә ге бе лән акыл туп лар.
16 Бир гән бү ләк ке ше гә киң мәй дан ача, ул аны бө ек ләр дә рә җә се нә кү тә рә.
17 Хө кем дә бе рен че сөй ләү че үзе нең дәгъ ва сын да хак лы ке бек кү рен сә дә, 

көн дә ше, ки леп, аның дә лил лә рен җи ме рер.
18 Көч ле дәгъ ва чы лар ара сын да бә хәс не жи рә бә тук та та һәм хәл итә.
19 Ачуы ка бар ган кар дә шең шәһәр-ныгытмадан да көч ле рәк тер: бә хәс тә 

аны җи ңеп бул мый.
20 Ке ше нең ка ры ны үз авы зы ның җи меш лә ре бе лән ту лы: ул үзе әй т кән 

сүз ләр бе лән ту е на.
21 Үлем һәм яшәү – тел ха ким ле ген дә; тел гә ос та лар аның җи меш лә рен 

ашар лар.
22 Ха тын тап кан ир бә хе тен дә та бар һәм Раб бы сы ның ил ти фа тын ка за ныр.
23 Яр лы ке ше ял ва рып сөй ләр, ә бай ке ше нең җа ва бы ту пас бу лыр.
24 Дус лар ның күп бу луы ях шы га илт ми; дус ның кай бер се бер ту га ны ңа 

ка ра ган да да якын рак һәм ка дер ле рәк бу ла.

19  1 Ял ган тел ле һәм өс тә ве нә акы лы сай ке ше дән кү ңе ле саф бул ган яр лы 
ке ше күп кә ях шы рак.

2 Бе лем сез ке ше үз җа нын да буш лык то яр һәм ашы гып ат ла ган юлын да 
абы ныр.

3 Ах мак лы гы ке ше не юл дан яз ды рыр һәм аның кү ңе лен дә Раб бы сы на 
ка ра та ачу хи се куз га тыр.

4 Бай лык дус лар ны ишәй тер, ә яр лы ны бер дән бер дус ты да таш лап ки тәр.
5 Ял ган ша һит һәм ял ган сөй ләү че җә за ла рын ал мый ча кал мас лар.
6 Тү рә ләр ал дын да күп ләр яла гай ла ныр; һәм һәр кай сы бү ләк би рү че не 

үзе нә дус са нар.
7 Яр лы ны бар лык ту ган на ры чит кү рер, ан нан да биг рәк, дус ла ры таш лап 

ки тәр; ул, сөй лә шеп аң ла шыр өчен, алар ны эз ләп бар са да, һич то та ал мас.
8 Акыл җый ган үзе нең җа нын да яра тыр; акыл бе лән га мәл кы лу чы бә-

хет та бар.
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9 Ял ган ша һит һәм ял ган сөй ләү че җә за ла рын ал мый ча кал мас лар.
10 Ах мак ка – бай-мул тор мыш, кол ке ше гә ак сө як тү рә ләр өс тен нән 

ха ким лек ки леш мәс.
11 Акыл лы ке ше ачуы ка бы нып ки тү дән үзен тыя бе лер һәм бү тән нәр нең 

яман эш лә ре нә ка ра та мәр хә мәт ле мө нә сә бә те бе лән үзе нә их ти рам яу лар.
12 Пат ша ның ачуы арыс лан үке рү е нә бә ра бәр, ә ил ти фа ты үлән өс тен-

дә ге чык ке бек.
13 Тин тәк угыл – ата сы өчен бә ла; ә мы гыр да вык ха тын бер өз лек сез 

там чы лап тор ган су ке бек.
14 Йорт-кура һәм ху җа лык – ата-анадан кил гән ми рас, ә акыл лы ха-

тын – Раб бы дан дыр.
15 Ял кау лык ке ше не йо кы га са быш ты рыр, ирен чәк җан исә үзен ач лык-

тан ин тек те рер.
16 Үгет-нәсыйхәтләрне үтәү че ке ше үзе нең җа нын сак лар, ә йө рер юлын 

кай гырт ма ган ке ше һә лак бу лыр.
17 Фә кыйрь гә күр сә тел гән иге лек Раб бы га би рел гән бу рыч ке бек; Раб бы 

исә Үзе нең бу ры чын кай тар мый кал мый.
18 Өмет бар ча гын да, уг лың ны шел тә лә, юк са аның һә ла кә те нә сә бәп че 

бу лыр сың.
19 Дор фа бән дә ти еш ле җә за сын ал сын: әгәр бер кыз ган саң, аңа янә җә за 

би рер гә ти еш бу лыр сың.
20 Зи рәк бу лыр өчен, хә зер дән үк ки ңәш не тың ла һәм үгет-нәсыйхәтне 

ка бул ит.
21 Ке ше кү ңе лен дә ният-максатлар күп бу лыр, әм ма Раб бы алар ның Үзе 

их ты яр ит кән нә рен ге нә га мәл гә ашы рыр.
22 Ке ше нең хы я нәт сез бу луы ка дер ле дер; яр лы ке ше ял ган чы га ка ра-

ган да күп кә ях шы рак.
23 Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү ке ше не тор мыш юлы на бас ты-

ра; Раб бы дан ку рык кан һәм Аны хөр мәт ит кән ке ше үзен ка нә гать һәм 
хә веф сез то яр; аңа бер нин ди явыз лык та ка гы ла ал мас.

24 Ял кау ке ше тус та ган ны ку лы на алыр, әм ма аны авы зы на ки те рер гә 
ире нер.

25 Мәс хә рә ләү че не җә за га тарт саң, га ди ке ше гә дә акыл ке рер; акыл лы-
ны шел тә лә сәң, үгет-нәсыйхәтне үз ләш те рер.

26 Ата сын бөл де рү че һәм ана сын өй дән ку ып чы га ру чы угыл – оят сыз 
һәм хур лык лы бән дә дер.

27 И уг лым, нә сый хәт тән чит кә тай пыл саң, бе лем би рү че сүз ләр дән 
мәх рүм бу лыр сың.

28 Ял ган ша һит га дел хө кем не мыс кыл итә; яман ке ше ләр бо зык лык ны 
йо та ба ра.

29 Мәс хә рә ләү че ләр өчен – аяу сыз хө кем бу ла сын, ах мак лар ның сырт-
ла ры на та як тө шә сен оныт ма гыз.
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20  1 Шә раб мәс хә рә гә кал ды ра, ка ты эчем лек дуамалландыра; алар бе лән 
ма вы гу чы һәр кем акыл сыз.

2 Пат ша ның дәһ шә те арыс лан үке рү е нә тиң; аны яр сы ту чы үзен хә веф ле 
хәл гә куя.

3 Гау га дан чит лә шү че ке ше гә хөр мәт ти еш; ә һәр ах мак гау га чы га рыр.
4 Ял кау ки рәк ва кы тын да җир сөр мәс; урак ва кы тын да эз лә нер, әм ма 

һич нәр сә тап мас.
5 Ке ше кү ңе лен дә ге теләк-ниятләр ти рән су ке бек; акыл лы ке ше алар ны 

чумырып-чумырып алыр.
6 Күп ке ше үзен: «Мин хы я нәт сез!» – дип ышан ды рыр га ты ры ша, әм ма 

туг ры ке ше не кем та бар?!
7 Тәкъ ва ке ше го ме ре буе гө наһ сыз сук мак тан ба рыр; үзен нән соң аның 

ба ла ла ры да бә хет ле бу лыр!
8 Хө кем тә хе тен дә уты ру чы пат ша үзе нең күз ка ра шы бе лән бө тен явыз-

лык ны ку ып та ра тыр.
9 «Мин кү ңе лем не пакь лә дем, бар гө на һым нан арын дым», – дип кем 

әй тә алыр?!
10 Ике ягы ти гез сез үл чәү, ал да гыч гер ләр – ике се дә Раб бы ал дын да ка-

ба хәт лек тер.
11 Эш лә гән га мә ле нә ка рап, хәт та ба ла ның да хол кы саф мы, га дел ме икә-

нен бе леп бу ла.
12 Ише тү че ко лак ны, кү рү че күз не – ике сен дә Раб бы бар ит кән.
13 Фә кыйрь бу ла сың кил мә сә, йо кы га са лын ма, тук бу ла сың кил сә, кү-

зең не ачык тот.
14 Са тып алу чы: «Бик кыйм мәт, бик кыйм мәт», – дип са ту ла шыр, ә са тып 

ал гач: «Оч сыз га ал дым!» – дип мак та ныр.
15 Ал тын һәм күп төр ле якут-асылташлар бар, әм ма иң кыйм мәт ле се – 

акыл лы ке ше авы зын нан чык кан хак сүз.
16 Чит-ят ке ше өчен үз өс те нә җа вап лы лык алу чы ның ки е мен алаласың – 

аны үзең дә рә һен* итеп кал ды рыр га бу ла.
17 На хак юл бе лән та был ган ик мәк кай бер ке ше гә тәм ле то е лыр, әм ма 

со ңын нан аның авы зы эре ком бе лән ту лыр.
18 Зур мак сат лар киңәш-мәслихәт бе лән ны гы ты ла; су гыш ка да ки ңәш-

ләш ми чә чык ма.
19 Сүз йөр тү че сер не ачар; ти ше к а выз ке ше бе лән ара лаш ма.
20 Ата-анасына яман тел лә нү че нең го мер шә ме дөм ка раң гы лык эчен дә 

пыс кып сү нәр.
21 Җи ңел кил гән ми рас ның бә рә кә те бул мас.
22 «Явыз лык өчен ти е шен кай та рыр мын», – ди мә, бу эш не Раб бы га тап-

шыр, Ул си не сак лап ка лыр.

* 20:16 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
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23 Ал да гыч гер ләр – Раб бы ал дын да зур ка ба хәт лек тер; ял ган үл чәү не 
Раб бы хуп ла мый.

24 Ке ше нең адым на ры Раб бы та ра фын нан юнәл те лә; юк са ке ше үзе нең 
ба ра сы юлын ка ян бел сен?

25 Ашы гып нә зер әй тү һәм, нә зер әй т кән нән соң, аның ту рын да уй йөр-
тү – ке ше өчен то зак.

26 Зи рәк пат ша яман нар ны пыр туз ды рыр һәм алар өс те нә җә за тә гәр-
мә чен җи бә рер.

27 Ке ше кү ңе ле нең бө тен төп кел лә рен як тыр тып сы нау чы Раб бы куй ган 
шәм – ке ше нең ру хы дыр.

28 Пат ша ны мәр хә мә те һәм туг ры лы гы сак лый, аның тә хе тен дә га дел-
ле ге то тып то ра.

29 Көч-куәт – яшь ләр нең да ны, ә карт лар ны би зә гән ма тур лык – ча лар-
ган баш.

30 Кый на лу яра ла ры һәм җә рә хәт ләр явыз лык тан дә ва лый, ке ше нең хо-
лык-фигылен тө зә тә.

21  1 Су таш кын на ры ке бек, пат ша ның кү ңел те ләк лә ре дә Раб бы их ты я рын-
да: Ул алар ны кая те лә сә, шул та раф ка юнәл тә.

2 Ке ше йө рә ге сай ла ган юл хак бу лып то е лыр га мөм кин, әм ма йө рәк ом-
ты лыш ла рын Раб бы Үзе үл чи.

3 Раб бы ал дын да тәкъ ва лык һәм га дел эш-гамәл кор бан ки те рү дән мәгъ-
куль рәк.

4 Тә кәб бер күз ка ра шы һәм ма са ю чан йө рәк яман ке ше гә хас, бу сый фат-
лар гө наһ са на ла дыр.

5 Ты рыш ке ше нең уе-нияте – мул лык; ә ашык-пошык эш ләү че мох таҗ-
лык ка ду чар бу лыр.

6 Ял ган юл бе лән та был ган мал то ман ке бек та ра лып ки тәр; ан дый ке ше 
үзен үлем гә ду чар итә.

7 Яман нар ның золым-җәбере алар ның үз ба шы на ки лер; чөн ки алар га-
дел лек юлын ки ре как ты лар.

8 Бо зык ке ше нең юлы – кәк ре, ә кү ңе ле саф ке ше нең эше на мус лы бу лыр.
9 Хо лык сыз ха тын бе лән яшәү гә ка ра ган да тү бә нең бер поч ма гын да яшәү 

хә ер ле рәк.
10 Бо зык ке ше нең җа ны явыз лык те ли; якын ке ше се дә аның кү зен дә 

шәф кать ну ры тап мас.
11 Мәс хә рә ләү че гә җә за би рел гән дә, га ди ке ше үзен зи рәк то яр, зи рәк кә 

акыл лы сүз әй тел гән дә, ул бе лем җы яр.
12 Ал ла һы – туг ры, Ул явыз лар ның эш-гамәлен күреп-күзәтеп то рыр һәм 

алар ны бөл ген лек кә ду чар итәр.
13 Яр лы ның ял ва ру ын ише тер гә те лә ми чә, ко ла гын то ма ла ган ва ем сыз га 

үзе яр дәм со рап кыч кыр ган ча гын да да җа вап би рел мәс.
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14 Яшер тен бү ләк – ачу ны, ку ен га кыс ты рыл ган риш вәт исә яр су ны сү-
рел де рер.

15 Га дел хө кем – тәкъ ва ке ше өчен ку а ныч, явыз лык эш ләү че ләр өчен – 
дәһ шәт.

16 Акыл юлын нан чит кә тай пыл ган ке ше үлеләр ай ма гын нан урын алыр.
17 Кәеф-сафаны яра ту чы фә кыйрь лә нер, ә шә раб һәм май лы ри зык яра-

ту чы га бай лык на сыйп бул мас.
18 Яман бән дә – тәкъ ва ке ше нең, хы я нәт че бән дә на мус лы ке ше нең йо-

лы мы дыр.
19 Хо лык сыз һәм ду а мал ха тын бе лән бер гә яшәү гә ка ра ган да чүл дә яшәү 

хә ер ле рәк.
20 Зи рәк ке ше нең өен дә зин нәт ле җиһаз-хәзинә һәм май лы сый бу лыр; ә 

ах мак ның бар бел гә не – бай лык ны туз ды ру дыр.
21 Тәкъ ва лык ка вә туг ры лык ка ом ты лу чы ке ше имин яшәр һәм кадер-

хөрмәт ка за ныр.
22 Зи рәк ке ше те лә сә нин ди көч ле сак ас тын да гы шә һәр гә дә үтеп ке рә 

һәм җи ме рел мәс дип уй ла ныл ган ны гыт ма ны да җи мерт те рә алыр.
23 Авы зын һәм те лен тый ган үзе нең җа нын бә ла дән сак лар.
24 Ма са ю чан һәм тә кәб бер ке ше, исе мен әй т сәк, ден сез бән дә, һәр адымын-

хәрәкәтен үзе нең мин-минлегенә та я нып эш ләр.
25-26 Ач күз ле лек ял кау ны ха рап итәр, чөн ки аның ком сыз лы гы көннән-көн 

ар та, ә кул ла ры эш ләр гә те лә ми; тәкъ ва ке ше исә бир гә нен кыз ган мый би рә.
27 Яман ке ше ләр ки тер гән кор бан, биг рәк тә явыз ни ят бе лән тәкъ дим 

ител гә не – зур ка ба хәт лек тер.
28 Ял ган ша һит һә лак бу лыр; үз ко ла гы бе лән ишет кән нәр не сөй ләү че нең 

сү зе дө рес кә чы гар.
29 Яман ның чы ра ен да усал ма саю ча гы лыр, ә га дел ке ше үзе нең юлын 

нык то тар.
30 Раб бы ның их ты я рын нан тыш зи рәк лек тә, акыл да, нә сый хәт тә юк.
31 Ат ны су гыш бәй ге се нә ал дан хә зер ли ләр, әм ма җи ңү – Раб бы дан.

22  1 Аб руй лы исем мал-мөлкәттән ка дер ле рәк, их ти рам ка за ну кө меш һәм 
ал тын нан кыйм мәт рәк.

2 Бай бе лән яр лы ның охшашлыгы шун да дыр: бер-берсе бе лән оч ра шыр-
лар; алар ның ике сен дә бер Раб бы ярат кан.

3 Акыл лы ке ше, бәла-каза якын ла шу ын абай лап, чит кә тай пы лыр, тәҗ-
ри бә сез ке ше исә, бә ла эче нә таш ла нып, мих нәт кә ду чар бу лыр.

4 Тый нак бу лу, Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү нең җи ме ше – бай-
лык, хөр мәт һәм имин тор мыш.

5 Мә кер ле ке ше не юлын да чә неч ке ле ку ак һәм то зак лар са га лап то ра; 
үзе нең имин ле ген кай гыр т кан ке ше ан дый юл лар дан ерак йөр сен.

6 Ба ла ңа ба ра чак юлын яшь тән үк өй рәт, шул чак ул, кар тай гач та, бу юл-
дан чит кә тай пыл мас.
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7 Бай ке ше яр лы лар өс тен нән ха ким лек итәр, ә бу рыч лы ке ше бу рыч ка 
би рү че нең ко лы на әве ре лер.

8 Ял ган чәч кән ке ше бә ла урып алыр; һәм аның мәкер-ачу та я гы сы нар.
9 Шәф кать ия се мө ба рәк бу лыр, чөн ки ул үз ик мә ген нән фә кыйрь ләр гә 

дә өлеш чы га ра.
10 Ден сез не яның нан ку саң, гауга-җәнҗал бе тәр, талаш-ызгыш, әдәп сез-

лек ләр дә юк ка чы гар.
11 Кү ңел саф лы гын сак ла ган ның те лен дә гел ягым лы сүз ләр бу лыр; ан дый 

ке ше не пат ша да үзе нә дус са нар.
12 Раб бы кү зе белем-мәгърифәтне сак лый, ә Ка нун бо зу чы ның сүз лә рен 

Ул ки ре ка га.
13 Ял кау әй тер: «Тыш та арыс лан йө ри, чык сам – ул ми не бо тар лап таш-

лар», – ди яр.
14 Чит ха тын ның авы зы төп сез уп кын ке бек; Раб бы ачу ы на ду чар бул ган-

нар шун да егы лып тө шәр ләр.
15 Ба ла кү ңе лен дә акыл сыз уй лар да бу лыр, әм ма әдәп кә утыр ту чы бы гы 

аңар да гы ах мак лык ны тиз ку ып чы га рыр.
16 Бай лык ны арт ты ру мак са ты бе лән яр лы ны җә бер ләү че һәм бай га риш-

вәт би рү че ләр ахыр да үз лә ре дә фә кыйрь лек кә тө шәр ләр.

Утызкиңәш
17 Ко лак са лып тың ла, зи рәк ләр нең сүз лә ре нә игъ ти бар ит, йө рә гең 

кыйб ла сын ми нем бе лем хә зи нә мә та ба бор. 18 Чөн ки мин өй рәт кән нәр 
си нең йө рә гең дә сак лан са һәм дә те ле ңә күч сә, бу си ңа зур юа ныч бу-
лыр. 19 Өмет-таянычың Раб бы дан аерыл ма сын өчен, мин бү ген си ңа үгет-
нәсыйхәтләремне җит ке рәм. 20-21 Ышанычлы-хак сүз ләр не өй рә неп, ми нем 
ян га си не юл лау чы лар га син дө рес җа вап би рсен өчен, мин си ңа утыз ки ңәш 
һәм үгет-нәсыйхәтемне язып күн дер дем тү гел ме?!

22 Бо лай да фә кыйрь бул ган яр лы ны та ла ма; хө кем ал дын да мох таҗ ны 
кыс ма; 23 мә гәр алар ның дәгъ ва ла рын Раб бы Үзе хәл итәр, алар ны та лау-
чы лар ның җан на рын Раб бы Үзе ки сәр.

24 Кү ңе лен дә ачу сак ла ган ке ше бе лән дус лаш ма, үч ле ке ше бе лән ара лаш ма. 
25 Юк са алар ның га дәт лә ре нә өй рә нү ең һәм җа ның ның то зак ка элә гүе бар.

26 Яр дәм ку лы суз мак чы бу лып, ке ше бу ры чын үз өс те ңә ал ма. 27 Юк са, 
тү ләр ча маң кал ма гач, ятып йок лый тор ган яс ты гың ны да алып ки тәр ләр.

28 Ата-бабаң күп тән утыр тып куй ган ызан та шын кү чер мә.
29 Үз эше нең ос та сы бул ган ке ше не күр гә нең бар мы?! – Ан дый ке ше га ди 

ке ше ләр гә тү гел, пат ша лар га хез мәт итәр.

23  1 Хө кем дар бе лән бер гә та бын га утыр ган да, ал дың да гы сый га җен тек ле 
ка раш таш ла. 2 Бик ашый сың кил сә дә, нә фе сең не тыя бел. 3 Та бын да гы 
тәм ле ри зык лар га сок ла нып ком сыз лан ма; мә гәр алар – алдаучан-авыр 
ри зык лар.
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4 Бай лык туп лау ха кын да кай гырт ма; зи рәк ле гең ан дый уй лар га юл бир-
мә сен. 5 Бай лык ка күз тө ше реп тә өл гер мәс сең, ул шун дук юк бу лыр; бай лык 
ул – ка нат лы нәр сә, бөр кет ке бек, күк кә кү тә ре леп оча да ки тә.

6 Са ран ке ше нең өен дә ри зык аша ма, аның та бы нын да гы тәм ле ри зык-
лар га ал да нып ком сыз лан ма. 7 Чөн ки са ран ке ше нең кү ңе лен дә нәр сә бул са, 
аның га мә лен дә дә шул бу лыр; ул си ңа: «Аша һәм эч», – ди гән бу лыр, әм ма 
кү ңе ле бе лән си нең ян да бул мас. 8 Син ан да аша ган ри зык ки сә ген ки ре 
чы га рыр сың, әй т кән ях шы сүз лә рең за я га ки тәр.

9 Ах мак ке ше ко ла гы на сүз лә рең не сөй лә мә, чөн ки ул си нең акыл лы сүз-
лә рең не мыс кыл гы на итәр.

10 Күп тән утыр тып ку ел ган ызан та шын кү чер мә; ятим нәр җи ре нә ба сып 
кер мә. 11 Чөн ки алар ның да Як лау чы сы бар; Ул – код рәт ле, ятим нәр нең си ңа 
кар шы дәгъ ва ла рын Ул Үзе тик ше рер.

12 Кү ңе лең не гый лем гә бер кет һәм ко ла гың ны акыл лы сүз тың лар га өй рәт.
13 Ба ла ның га е бен җә за сыз кал дыр ма; чы бык бе лән җә за лау дан ке ше үл ми. 

14 Чы бык бе лән җә за лап, син аның җа нын үлем нән кот ка ра сың.
15 Уг лым! Син зи рәк лек кә иреш сәң, ми нем кү ңе лем дә шат лык ки че рер. 

16 Си нең авы зың ха кый кать сүз лә рен сөй лә гән дә, мин дә бө тен җаным-
тәнем бе лән сө е нер мен.

17 Кү ңе лең гө наһ лы лар га кы зык ма сын; Раб бы дан кур ку һәм Аңа хөр мәт 
хи се го мер буе си нең йө рә гең дә сак лан сын. 18 Шул чак ны си нең тор мы шың 
имин-мөбарәк бу лыр, өмет лә рең буш ка кит мәс.

19 И уг лым, тың ла һәм зи рәк бул, кү ңе лең не хак юл га юнәл дер. 20 Исер-
гән че шә раб эчү че ләр, шарт ла ган чы ит ашау чы лар ара сын да бул ма, 21 чөн ки 
эч ке че һәм би рән кор сак лар бөл ген лек кә тө шәр, йо кы өя нә ге исә алар га 
сә лә мә ки ем ки де рер.

22 Атаң сү зен тың ла; ул си не бар ит кән; анаң ны кар тай ган көн нә рен дә 
дә яр дә мең нән мәх рүм ит мә. 23 Ха кый кать не са тып ал һәм аны ки ре сат ма; 
зи рәк лек, гый лем һәм акыл җый. 24 Ата өчен тәкъ ва угыл – зур шат лык, 
зи рәк угыл – сө е неч. 25 Си нең атаң бе лән анаң хо зур ла нып бәй рәм ит сен, 
анаң тан та на лы шат лык ки чер сен.

26 И уг лым! Йө рә гең не ми ңа бер кет, күз лә рең ми нем юл ны кү зә теп тор-
сын. 27 Юк са фа хи шә ха тын – ти рән уп кын ул, чит ке ше ха ты ны – тар кое. 
28 Фа хи шә ха тын, юл ба сар сы ман, ау лак та са га лап то рыр һәм ир ләр ара сын да 
хы я нәт че ләр са нын арт ты рыр.

29 Кем дә кай гы? Кем дә хәс рәт? Кем дә җән җал? Кем дә ың гы ра шу? 
Кем дә сә бәп сез җә рә хәт ләр? Кем дә зә һәр ле кы зыл күз ләр? – 30 Озак лап 
шә раб янын да хо зур ла нып уты ру чы лар да, тәм ләт кеч ләр са лын ган шә раб 
эз ләп йө рү че ләр дә! 31 Шә раб ма тур бу лып кы за рып тор са да, ка сә эчен дә 
елык-елык җе мел дә сә дә, эч кән дә, тат лы то ел са да, аңа кы зы гып ал дан ма. 
32 Ахыр дан ул си не зә һәр ле елан ке бек, юха ке бек ча гар. 33 Си нең күз лә ре-
ңә сә ер нәр сә ләр кү ре нер, кү ңе лең дә юнь сез уй лар ту ар. 34 Һәм син үзең не 
диң гез ур та сын да гы көй мә нең озын кол га сы ба шын да йо кы га тал ган бер 
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ке ше итеп хис итәр сең. 35 Ан на ры әй тер сең: «Ми не кый на ды лар, әм ма мин 
авыр ту сиз мә дем; ми не төрт кә лә де ләр, әм ма мин хә тер лә мим. Уян гач, та гын 
шә раб эз ләр гә ки тәр мен», – ди яр сең.

24  1 Яман ке ше ләр дән көн ләш мә һәм алар бе лән ара лаш ма. 2 Чөн ки алар ның 
йө рәк лә ре фә кать золым-җәбер эз ли, авыз ла ры фә кать яман лык чә чә.

3 Йорт зи рәк лек бе лән ко ры лыр һәм акыл бе лән ны гы ты лыр. 4 Һәм йорт ның 
эче дә һәр төр ле кыйм мәт ле, гү зәл әй бер ләр бе лән ос та лар ча җи һаз ла ныр.

5 Зи рәк ке ше код рәт ле бу лыр; акыл лы ке ше үзе нең код рә тен арт ты ра 
ба рыр. 6 Шу ңа кү рә су гы шың ны бө тен як тан уй лап, акыл бе лән алып бар; 
су гыш ның күп ки ңәш ләр ни ге зен дә алып ба рыл га ны уңыш ки те рә.

7 Ах мак ке ше өчен зи рәк лек ар тык юга ры; кап ка тө бе җы ен на рын да ул 
авы зын ачып сүз әй тә ал мас.

8 Явыз ни ят ле ке ше аз гын дип ата лыр. 9 Ах мак ның ни я те гө наһ са на лыр, 
ә баш ка лар ны мыс кыл ла у чы га җи рә неп ка рар лар.

10 Әгәр син бәла-каза кил гән дә хәл сез лә неп ка ла сың икән, ди мәк, си нең 
көч-кодрәтең аз.

11 Үлем гә ду чар ител гән нәр не йо лып ал, һә ла кәт яна ган ул га еп сез ләр не 
кот ка ру дан баш тарт ма. 12 «Ме нә бит, без мо ны бел мә дек!» – ди яр сең ме? 
Кү ңел саф лы гын Үл чәү че әл лә мо ны бел ми ме?! Си нең җа ның ны Кү зә тү че 
бо лар ның һәм мә сен бе лә; Ул һәр бән дә се нә га мә ле нә ка рап әҗе рен би рер.

13 Уг лым, бал аша, чөн ки ул ях шы азык; биг рәк тә та ма гың өчен тат лы. 
14 Шу ны бел: зи рәк лек тә си нең җа ның өчен шул бал ке бек; зи рәк лек тап-
саң, си нең тор мы шың имин-мөбарәк бу лыр, си нең өме тең буш ка кит мәс.

15 И явыз, син тәкъ ва ке ше нең то ра гы на кар шы мә кер кор ма; аның өен 
бөл ген лек кә тө шер мә. 16 Чөн ки тәкъ ва ке ше, җи де мәр тә бә егыл са да, янә 
то рып ба сар; явыз лар исә егыл ган җир лә рен дә ге афәт тән һә лак бу лыр лар.

17 Дош ма ның егыл ган га сө ен мә, ул абын ган га, йө рә гең ку ан ма сын. 
18 Югый сә Раб бы, сө ен гә нең не кү реп, бу эш не Үзе нә мәгъ куль са на мас һәм 
си нең дош ма ны ңа бул ган Үзен дә ге ачу ын ты еп ка лыр.

19 Яман лык эш ләү че ләр не кү реп бор чыл ма, на му сы юк бән дә ләр дән 
көн ләш мә. 20 Чөн ки яман ке ше нең ки лә чә ге ба ры бер юк, на мус сыз лар ның 
го мер шә ме ба ры бер сү нә чәк.

21 И уг лым, Раб бы дан һәм пат ша дан ку рык, фет нә че ләр бе лән ара лаш ма, 
22 чөн ки Раб бы дан да, пат ша дан да җә за көт мә гән дә ки лер – алар ның һәр 
ике сен нән ки лә чәк бә ла не кем ал дан бе лә алыр?!

Зирәкләрәйткәнсүзләр
23 Зи рәк ләр та гын бо лай ди гән нәр:
Хө кем дә мо на фикъ лык ях шы тү гел. 24 Га еп ле ке ше гә «син хак лы» ди ю че не 

ка вем нәр дош ман кү рер ләр, ха лык лар аңа ләгъ нәт укыр лар. 25 Ә га еп ле не 
фаш итү че ләр мөбарәк-имин бу лыр; алар фа ти ха алыр, бә рә кәт кә ире шер.

26 Га дел җа вап үбе шү ке бек тат лы бу лыр.
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27 Әү вәл тыш та гы эш лә рең не баш кар, кыр да гы ла рын тә мам ла; шун нан 
соң йор тың ны кор.

28 Якы ны ңа кар шы ял ган ша һит лык ит мә; ал да шып сөй лә мә. 29 «Ул ми-
ңа нәр сә эш лә гән бул са, мин дә аңа шу ны ук эш лим, аның кыл ган эше нә 
му а фыйк җа вап би рәм», – ди мә.

30 Бер ва кыт мин ял кау һәм акыл га сай рак бер ке ше нең иген ба суы һәм 
йө зем бак ча сы янын нан узып ба ра идем. 31 Кү рәм: иген ба су ын да, бак ча ны 
да чә неч ке ле ку ак лык ба сып кит кән, җир өс те кы чыт кан бе лән кап лан ган, 
бак ча ның таш кой ма сы җи ме рел гән. 32 Бу хәл не кү реп һәм кү ңе лем нән ки-
че реп, мин үзе мә са бак ал дым: 33 «Бе раз йок лап алыйм, бе раз че рем итеп 
алыйм, кул ла ры ма ял би реп ятып то рыйм» 34 ди гән ара да, өе ңә, ка рак ке бек, 
яр лы лык ки леп ке рер, өс те ңә, ко рал лы юл ба сар ке бек, мох таҗ лык ябы ры лыр.

Сөләйманпатшахикмәтләренеңдәвамы

25 1 Бо ла ры да Сө ләй ман пат ша ның гый б рәт ле сүз лә ре; алар ны сЯһү дә пат ша-
сы Хи зә кыйя нең ке ше лә ре җы еп кал дыр ган.

2 Ал ла һы ның да ны – эш-гамәлне сер итеп то ту, пат ша лар ның да ны – һәр 
эш не тик ше реп, аның асы лын ачу.

3 Күк һәм диң гез ти рән лек лә рен дә ге сер ләр не бе леп бул ма ган ке бек, пат-
ша лар кү ңе лен дә ге уй лар ны да бе леп бул мас.

4 Кө меш не мәгъ дән нән* аер, һәм кө меш че ан нан гү зәл са выт ясый алыр; 
5 яман бән дә не пат ша дан чит ләш тер сәң, тә хет ида рә сен дә га дел лек ны гыр.

6 Пат ша ал дын да үзең не эре тот ма һәм дә рә җә ле тү рә ләр нең уры нын 
алыр га ты рыш ма. 7 Чөн ки бе рәү нең си ңа дә рә җә ле ке ше ал дын да: «Уры-
ның ны ме нә аңа бир дә тү бән гә тө шеп утыр», – дип әй тү е нә ка ра ган да тү-
рәң ал дын да: «Ме нә мон да, түр гә рәк кү чеп утыр», – дип әй тү лә рен ише тү 
ях шы рак бу лыр.

8 Дәгъ ва эшен ашы гып баш ла ма; югый сә ахыр да көн дә шең җи ңеп рис-
вай га кал саң ниш ләр сең?

9 Әгәр якын ке шең бе лән низагка кер сәң, баш ка бе рәү нең се рен чиш-
мә, 10 югый сә бү тән нәр, ише теп, си не хур итәр ләр һәм го мер лек рис вай га 
кал ды рыр лар.

11 Әдәп ле әй тел гән сүз ял ты ра вык кө меш са выт та гы ал тын ал ма ке бек.
12 Ал тын ал ка һәм саф ал тын нан ясал ган му ен са ни чек бул са, зи рәк ке-

ше нең шел тә се дә игъ ти бар лы ко лак ка шу лай бу лыр.
13 Кы зу урак өс тен дә сал кын су ке ше ләр не ни чек сө ен дер сә, ыша ныч лы 

ил че дә үзен юл ла ган ху җа сы ның җа нын шу лай шат лан ды рыр.
14 Бү ләк бир мә сә дә, бир дем дип мак та ну чы ал дак чы ке ше кы сыр бо лыт 

яки җил бе лән бер үк.
15 Са быр лык тү рә не дә мәр хә мәт ле бу лыр га мәҗ бүр итә; һәм тат лы сүз 

сө як ләр не җы лы та.

* 25:4 Мәгъдән – би ре дә: ка зыл ма бай лык, ру да.
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16 Бал тап тың мы? Туй ган чы аша, әм ма арт ты рып җи бәр мә, юк са ки ре 
чы га рыр сың. 17 Дус тың ның өе нә еш ба рып йөр мә, юк са, син нән ту еп, бө-
тен ләй күрәлмый баш лар.

18 Үзе нең якы ны на ял ган ша һит лык бир гән ке ше авыр чү кеч, үт кен кы-
лыч һәм оч лы ук ке бек тер.

19 Афәт кө нен дә ыша ныч сыз ке ше гә өмет баг лау сын ган теш кә һәм хәл сез 
аяк ка өмет баг лау бе лән бер.

20 Кү ңе ле бо ек ке ше гә җыр җыр лау сал кын көн дә бе рәү нең ки е мен сал-
ды ру яки ачык җә рә хәт кә сер кә си бү бе лән бер.

21 Дош ма ның ач бул са, аңа ик мә гең не бир, әгәр су са ган бул са – су эчер. 
22 Бу иге ле гең не эш ләп, син аның ба шы на ут лы кү мер өя сең; Раб бы си ңа 
әҗе рен Үзе би рер.

23 Төнь як җи ле яң гыр ки те рер, юха тел йөз не бо зар.
24 Хо лык сыз ха тын бе лән яшәү гә ка ра ган да тү бә нең бер поч ма гын да яшәү 

хә ер ле рәк.
25 Су са ган җан га сал кын су ни чек бул са, ерак ил дән кил гән ях шы хә бәр 

дә шу лай.
26 Бол ган чык чиш мә һәм бо зыл ган киз ләү ни чек бул са, явыз лар ал дын да 

баш би рү че тәкъ ва ке ше дә шу лай.
27 Күп бал ашау ях шы бул ма ган ке бек, дан өс те нә дан ка за ныр га ом ты лу 

да ях шы тү гел.
28 Үзе нең рухы-җанына ху җа бу ла ал ма ган ке ше ди вар ла ры җи ме рел гән 

шә һәр ке бек.

26  1 Җә ен – кар, урак өс тен дә яң гыр ях шы бул ма ган ке бек, ах мак өчен хөр-
мәт тә ях шы тү гел.

2 Чып чык – пы рыл дап, кар лы гач то мы ры лып очып кит кән ке бек, на хак 
ләгъ нәт тә ке ше гә кун мас.

3 Ат өчен – кам чы, ишәк өчен – йө гән һәм ах мак өчен та як ях шы.
4 Ах мак ның ах мак со ра вы на ах мак лар ча җа вап кай тар ма, югый сә үзең 

дә шул ах мак ка ох шап ка лыр сың. 5 Ах мак үзе нә акыл лы бу лып кү рен мә сен 
өчен, аның ах мак со ра вы на ах мак җа вап кай тар.

6 Ах мак ке ше гә йо мыш ку шу чы үзе нең аяк ла рын ки сәр һәм бәла-казага 
ду чар бу лыр.

7 Ак сак ның аяк ла ры ти гез ат ла ма ган ке бек, ах мак лар авы зын да гый б-
рәт ле сүз ләр дә шу лай ак сый.

8 Ах мак ка хөр мәт күр сә тү че ке ше та шат кыч ко рал көп шә се нә таш са лыр га 
ма та шу чы ке ше бе лән бер.

9 Исе рек нең ку лын да чә неч ке ле кү гән бо та гы ни чек бул са, ах мак лар авы-
зын да да гый б рәт ле сүз ләр шун дый дыр.

10 Ах мак ны яки оч рак лы үтеп ба ру чы ны ял ла ган ке ше һәр җан ия сен 
яра лау чы ду а мал ук чы бе лән бер.
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11 Үз ко сы гы на әй лә неп кай т кан эт ке бек, ах мак та үзе нең ах мак лы гы на 
кат-кат әй лә неп кай тыр.

12 Үзен зи рәк дип са нау чы ке ше не күр гә нең бар мы? Иң акыл сыз ке ше дә 
үзен зи рәк дип са нау чы ке ше дән өмет ле рәк.

13 Ял кау ке ше: «Юл да арыс лан бар! Мәй дан да арыс лан йө ри!» – дип, 
урам га чык мас.

14 Ишек – үзе нең туп са сын да, ял кау исә үзе нең ята гын да әй лә нер.
15 Ял кау ке ше тус та ган ны ку лы на алыр, әм ма аны авы зы на ки те реп җит-

ке рер гә ире нер.
16 Ял кау үзен акыл лы җа вап би рү че җи де зи рәк нең җи де сен нән дә зи-

рәг рәк дип уй лар.
17 Баш ка лар ни за гы на ты гы лу урам эте нең ко ла гын нан эләк те реп алу 

бе лән бер.
18-19 Үзе нең дус тын ал дап та: «Мин мо ны мә зәк өчен ге нә эш лә дем», – дип 

ак ла ну чы бән дә ут лы ки сәү, ук лар атып, үлем чә чеп йө рү че акыл дан яз ган 
ке ше бе лән бер.

20 Утын бет сә, ут сү нәр; гай бәт че бул ма ган җир дә гау га ты нар.
21 Кү мер – кы зу лык өчен, утын – учак өчен, ә ду а мал ке ше – гау га ны 

кыз ды ру өчен.
22 Гай бәт че нең сүз лә ре тат лы ри зык ке бек, алар ка рын ның иң ти рән 

урын на ры на үтеп ке рә ләр.
23 Ял кын лы тел бе лән мә кер ле кү ңел кө меш йө гер тел гән бал чык са выт 

ке бек.
24 Дош ман ке ше нең авы зы бер нәр сә сөй ли, ә кү ңе лен дә икен че нәр сә – 

мә кер ята. 25 Ул ягым лы та выш бе лән сөй лә сә дә, аңа ышан ма; аның йө рә-
ген дә җи де ка ба хәт лек нең җи де се дә бар. 26 Бергә-бер оч раш кан да, мә ке рен 
яшер сә дә, ха лык җы е нын да аның бө тен явыз лык ла ры ачы лыр.

27 Баш ка лар га баз ка зы ган ке ше үзе шул баз га егы лып тө шәр; юга ры га 
таш тә гә рәт кән нең та шы аның үз ба шы на ки ре тө шәр.

28 Ял ган тел ле ке ше үзе хә ка рәт ит кән нәр не дош ман кү рә; яла гай тел 
һә ла кәт кә ил тә.

27  1 Ир тә гәге көн бе лән мак тан ма, чөн ки ул көн нең нәр сә ки те рә сен бел ми сең.
2 Үз-үзеңне тү гел, бәл ки баш ка ке ше, үз те лең тү гел, бәл ки чит ке ше те ле 

мак та сын.
3 Таш та авыр, ком да авыр, әм ма ах мак ке ше нең рән җе түе алар ның ике-

сен нән дә авыр рак.
4 Ачу – рә хим сез, яр су – ты ел гы сыз, әм ма көн че лек кә кем кар шы то ра 

алыр?!
5 Ачыктан-ачык шел тә сү зе яше рен мә хәб бәт тән хә ер ле рәк.
6 Дус яса ган яра лар – туг ры дыр; дош ман ның үбүе – ял ган үбү дер.
7 Тук җан кә рәз ле бал ны да ки ре ка гар, ә ач җан га ачы нәр сә дә тат лы 

то е лыр.
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8 Оя сын таш лап кит кән кош үзен ни чек сиз сә, тор ган уры нын таш лап 
кит кән ке ше дә үзен шу лай хис итәр.

9 Ис ле май һәм хуш ис ләр йө рәк кә хо зур лык би рә; дус ның их лас ки ңә ше 
дә кү ңел гә шу лай хо зур то е лыр.

10 Үз дус тың ны да, атаң дус тын да таш ла ма; бә хет сез лек кил гән дә, яр дәм эз ләп, 
ерак та гы ту га ның өе нә бар ма; ерак та гы ту ган нан якын да гы күр шең ях шы рак.

11 И уг лым, зи рәк бул һәм ми нем йө рә гем не сө ен дер; шул чак мин га еп-
ләү че лә ре мә ти еш ле җа вап ны би рә алыр мын.

12 Акыл лы ке ше бә ла не ал дан кү рер һәм аңар дан яше ре нә бе лер, ә тәҗ ри-
бә сез ләр туп-туры бә ла эче нә ба рып ке рер ләр дә мих нәт кә ду чар бу лыр лар.

13 Чит-ят ке ше өчен үз өс те нә җа вап лы лык алу чы ның ки е мен алаласың – 
аны үзеңдә рәһен итеп кал ды рыр га бу ла.

14 Таң ир тә дән дус тын кыч кы рып мак та ган ке ше аңа ләгъ нәт укы ган дай 
бу лыр.

15 Яң гыр лы көн дә тук тау сыз там чы лап тор ган су бе лән хо лык сыз ха тын – 
ике се бер-беренә тиң. 16 Ан дый ха тын ны ты еп то ру җил не бәй дә то ту яки 
учың да зәй түн ма ен то тар га ты ры шу бе лән бер дер.

17 Ти мер ти мер не кай рар, ке ше үз дус ты ның уй-фикерен чар лар.
18 Ин җир ага чын ка рап үс те рү че аның җи ме шен дә ашар; ху җа сын сак лап 

то ру чы үзе дә хөр мәт ка за ныр.
19 Су өс тен дә йөз ча гы лып кү рен гән ке бек, йө рәк тә ке ше не шу лай ча-

гыл ды рып күр сә тә.
20 Үлем йор ты һәм һә ла кәт мәй да ны һич туй мас; ке ше нең кү зе дә шу лай 

кү реп туй мас.
21 Кө меш эре тү өчен – кы зу мич, ал тын эре тү өчен ут лы учак ки рәк, ә 

ке ше нең аб руе мак тау бе лән сы на лыр.
22 Ах мак ны аш лы гы бе лән бер гә ки ле гә са лып төй сәң дә, аны ах мак лы-

гын нан ае рып алып бул мый.
23 Мал-туарыңны ях шы лап ка ра, кө тү ең имин ле ген кай гырт. 24 Чөн ки 

бай лык мәң ге лек тү гел; ха ки ми ят тә гел нәселдән-нәселгә кү чеп йөр ми. 
25 Үлән ши ңәр, аның уры ны на яңа ла ры чы гар, тау лар да яшел лек ләр җы еп 
алы ныр. 26 Са рык лар си не кием-салым бе лән тәэ мин итәр, кә җә лә рең җир 
са тып алыр га то ты лыр. 27 Кә җә лә рең си нең үзе ңә, га и лә ңә һәм ас рау ла ры ңа 
җи тәр лек сөт ри зы гы би рер.

28  1 Яман ке ше үз ар тын нан һич кем ку ма ган да да ка ча баш лар, ә тәкъ ва ке-
ше арыс лан ке бек кыю бу лыр.

2 Гау га лы ил дә тү рә ләр ишә ер; ил бе лән акыл лы һәм бе лем ле ке ше ләр 
ида рә ит кән дә, ул нык һәм озын го мер ле бу лыр.

3 Яр лы ке ше нең яр дәм гә мох таҗ хәл сез ләр не җә бер лә ве иген нәр не агы-
зып кит кән көч ле яң гыр таш кы ны на тиң.

4 Ка нун бо зу чы лар яман ке ше ләр не мак тар, ә Ка нун га туг ры лар алар ны 
дош ман кү рер.
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5 Явыз лык як лы лар га дел лек не аң ла мас, ә Раб бы ны эз ләү че ләр га дел-
лек не та ный бе лер.

6 Кы ек юл да йө рү че бай ке ше гә ка ра ган да кү ңе ле саф яр лы ке ше күп кә 
ях шы рак.

7 Ка нун га туг ры угыл акыл лы бу лыр, ә ис раф чы лар бе лән дус лык йөр т-
кән угыл үзе нең ата сын да хур лык ка ду чар итәр.

8 Ри ба* алып, үзе нең бай лы гын арт тыр ган ке ше нең бар ма лы фә кыйрь-
ләр гә яр дәм итү че ку лы на элә гер.

9 Ка нун сү зе нә саң гы рау ке ше нең до га сы да җи рән геч тер.
10 На мус лы ке ше ләр не бо зык лык юлы на сөй рәү че ләр үз лә ре ка зы ган баз га 

егы лып тө шәр; га еп сез ләр исә ми рас итеп иге лек ка бул итәр.
11 Бай ке ше үз-үзенә зи рәк бу лып кү ре нер, әм ма акы лы бул ган яр лы ке ше 

аны фаш итәр.
12 Тәкъ ва лар өс тен чык кан да, зур шат лык хө кем сө рер, яман нар баш кал-

кыт кан да исә, ке ше ләр яше ре нер гә мәҗ бүр бу лыр.
13 Үзе нең гө наһ ла рын яше рү че ке ше уңыш ка ире шә ал мас; гө наһ ла рын 

икъ рар итеп, алар дан ваз кич кән ке ше исә яр лы кау та бар.
14 Раб бы га һәр ва кыт их ти рам лы ке ше бә хет ле; ә кү ңе ле аяу сыз ке ше бәла-

казага юлы гыр.
15 Яр лы лар өс тен нән ха ким лек итү че явыз хө кем дар ерт кыч арыс лан һәм 

ач аю бе лән бер.
16 Зи һен сез хө кем дар күп җәбер-золым кы лыр, ә ком сыз лык ны ки ре ка-

гу чы озак ида рә итәр.
17 Ке ше ка нын ко ю да га еп ле бән дә, үзен эләк те реп ал ма сын нар дип, ка-

бе ре нә ка дәр йөгереп-качып го мер ки че рер, һәм аңа һич кем яр дәм ит мәс.
18 Га еп сез ке ше хә веф сез яшәр, ә кы ек юл да йө рү че абы нып егы лыр.
19 Үзе нең җи рен эш кәр тү че ик мәк кә ту яр, ә эш лек сез ләр гә ияр гән нең 

аша га ны яр лы лык бу лыр.
20 Ту ры юл да гы ке ше гә күп бә рә кәт на сыйп; тиз ге нә ба ер га ашы гу чы 

исә ти еш ле җә за сын алыр.
21 Мо на фикъ лык – күр кәм сый фат тү гел; ан дый ке ше бер сы нык ик мәк 

өчен дә хак сыз лык эш ләр.
22 Са ран ке ше бик тиз ба еп ка лыр га ом ты ла; бер за ман мох таҗ лык ки леп 

бу а сын ул әле уй ла мый.
23 Хак сыз эш кә шел тә бел де рү че үзе нә мәр хә мәт яу лар, ә тас ма тел ле яла-

гай га ан дый хөр мәт эләк мәс.
24 Үзе нең ата-анасын та лап та: «Бу – гө наһ тү гел!» – дип ак ла ну чы угыл 

җан кы ю чы юл ба сар га тиң.
25 Ком сыз ке ше гау га чы га рыр, ә Раб бы мәр хә мә те нә өмет итеп яшә гән 

ке ше бә хет ле бу лыр.

* 28:8 Риба– би реп тор ган әй бер яки ак ча дан алын ган про цент. 
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26 Үзе нә ге нә өмет итү че ке ше ах мак; зи рәк акыл лы ке ше исә исән-имин 
яшәр.

27 Хә ер че гә хәер-сәдака би рү че фә кыйрь лек кә төш мәс, ә хә ер че не күр-
мә меш кә са лы нып узып кит кән ке ше гә күп ләгъ нәт ләр явар.

28 Ха ким лек яман нар ку лы на күч кән дә, тәкъ ва ке ше ләр яше ре нә; ә яман-
нар юк ка чык кач, тәкъ ва лар ның са ны та гы да ар та.

29  1 Күп мәр тә бә шел тә лә неп тә, һа ман үз ки ре сен дә вам ит кән ке ше бер көн 
ки нәт сы нып тө шәр, һәм ко ты лу га аның һич бер юлы кал мас.

2 Тәкъ ва лар ида рә ле ген дә ха лык бәй рәм итәр, ә яман нар ха ким лек ит-
кән дә, ха лык ың гы ра шып елар.

3 Зи рәк лек ия се үзе нең ата сын шат лан ды рыр, ә аз гын ха тын нар бе лән 
чу а лу чы исә мал-мөлкәтен туз ды рыр.

4 Пат ша мәм лә кәт не га дел лек бе лән ны гы тыр, ә бү ләк яра ту чы аны бөл-
ген лек кә тө ше рер.

5 Дус ты на яла гай ла ну чы ке ше үзе нең ая гы на ять мә са ла.
6 Яман ке ше нең гө на һын да үзе нә ди гән то зак бар, ә тәкъ ва ке ше ку а нып 

һәм җыр лап яшәр.
7 Тәкъ ва ке ше фә кыйрь нең дәгъ ва сын җен тек ләп тик ше рер, ә яман ке ше 

аңа игъ ти бар да ит мәс.
8 Мәс хә рә ләү че ләр шә һәр не фет нә гә са лыр, зи рәк ләр исә шә һәр дә ты-

ныч лык ур наш ты рыр.
9 Зи рәк ке ше бе лән хө кем дәгъ ва сын да ах мак ке ше ачу ла ныр, мәс хә рә ләп 

кө ләр, әм ма аңа ка рап ты ныч лык ур наш мас.
10 Кан га су сау чы лар га еп сез ке ше не дош ман кү рер, ә га дел ке ше га еп сез-

нең тор мы шы ту рын да кай гыр тып яшәр.
11 Эчен дә ге ачу ын ах мак ке ше ка пылт тыш ка чы га рыр, ә зи рәк ке ше ачу-

ын ты еп то рыр.
12 Әгәр хө кем дар ял ган сүз гә ко лак са ла икән, ди мәк, аның бар лык ки-

ңәш че лә ре дә на мус сыз ди гән сүз.
13 Яр лы бе лән за лим нең охшашлыгы шун да дыр: алар ның ике се нең дә 

күз лә ре нә як ты лык ны Раб бы би рә.
14 Әгәр пат ша яр лы ны га дел хө кем итә икән, ди мәк, аның тә хе те дә го-

мер лек.
15 Чы бык бе лән шел тә сү зе зи рәк лек би рер, әм ма игъ ти бар сыз кал ды рыл-

ган ба ла үз ана сын хур лык ка тө ше рер.
16 Яман нар ар ту бе лән явыз лык та ар тыр, әм ма тәкъ ва лар яман нар ның 

һә ла кә тен үз күз лә ре бе лән кү рер ләр.
17 Уг лы ңа җә за ны кыз ган ма – кү ңе лең шат, җа ның ты ныч бу лыр.
18 Вә хи ләр иң мә гән ха лык – йө гән сез ха лык; Ка нун га туг ры ке ше бә-

хет ле бу лыр.
19 Кол ке ше сүз бе лән ге нә тәр бия ител мәс, чөн ки ул, сүз ләр не аң ла са да, 

алар га ко лак сал мас.
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20 Ашы гып сөй ләү че ке ше не күр гә нең бар мы? Ан дый ке ше гә ка ра ган да 
ах мак та өмет күб рәк.

21 Кол ны ба ла ча гын нан ук наз лап тәр би я лә сәң, соң рак ул си нең ми рас-
чың бу лыр га да те ләр.

22 Ачу лы ке ше ызгыш-талаш чы га рыр; ду а мал ке ше күп гө наһ лар эш ләр.
23 Тә кәб бер лек ке ше не тү бә нәй тә; тый нак рух лы ке ше хөр мәт ка за ныр.
24 Угры бе лән та быш бү ле шү че ке ше – үзе нең җа ны на дош ман; Ал ла һы дан 

үз өс те нә ләгънәт-җәза тө шә сен бел сә дә, ул хак сүз сөй лә мәс.
25 Ке ше дән кур ку – ко рыл ган то зак, ә Раб бы га та я ну чы хә веф сез бу лыр.
26 Күп ләр хө кем дар дан мәр хә мәт эс тәр; әм ма га дел лек не ке ше фә кать 

Раб бы дан та ба.
27 Тәкъ ва лар – га дел сез ләр гә, ә яман нар ту ры юл дан йө рү че ләр гә җи рә-

неп ка рар.

Агурныңсүзләре

30 1 Мәс сә ка ве мен нән Якый уг лы Агур ның сүз лә ре.
Бу ке ше бо лай ди гән:

– Мин бик ары дым. Раб бым, мин бик ары дым, йончып-йөдәп бет тем. 2 Чын-
нан да, мин баш ка ке ше ләр бе лән ча гыш тыр ган да то ма на икән мен, мин дә акыл 
ди гән нәр сә нең әсә ре дә юк икән. 3 Зи рәк лек кә дә өй рән мә гән мен, из ге Зат ны 
бел мә гән мен.

4 – Кем күк кә аш ты да, кем күк тән иң де?! Кем җил не үзе нең учы на җый ды?! 
Кем су лар ны ки ем гә урап бәй лә де?! Җир нең чик лә рен кем бил ге лә де?! Аның исе ме 
ни чек? Уг лы ның исе ме ни чек? Бе лә сең ме шу ны?

5 Ал ла һы ның һәр сү зе саф-пакьтер; Ул – Үзе нә сы е ну чы лар өчен кал кан. 6 Ал-
ла һы ның сүз лә ре нә өс тә мә ләр кер т мә, югый сә Ул си ңа шел тә сен бел де рер, һәм 
син ял ган чы бу лып чы гар сың.

7 И Раб бым, Син нән шу шы ике нәр сә не со рыйм, мин исән чак та го зе рем не ки-
ре как ма: 8 ал да шу ны һәм ял ган сүз не мин нән чит ләш тер, ми ңа фә кыйрь лек тә, 
бай лык та бир мә, ми не көн дә лек ик мә гем бе лән ту ен дыр. 9 Чөн ки, ри зы гым күп 
бул са, «Кем ул – Раб бы?» дип әй тү ем һәм Си не ин кяр итү ем яки фә кыйрь лә неп 
ур ла ша баш ла вым һәм Си нең исе ме ңә тап тө ше рү ем бар.

10 Хез мәт че не аның ху җа сы на яман лап сөй лә мә, югый сә ул си ңа ләгъ нәт укыр 
да, син үзең га еп ле бу лып ка лыр сың.

11 Үз ата сы на ләгъ нәт уку чы һәм үз ана сын хәер-догадан мәх рүм итү че ыруг бар. 
12 Үзе нең пыч ра гы на ке реп бат кан бул са да, үзен пакь дип са нау чы ыруг бар. 13 Аһ, 
та гын шун дый ыруг бар: аны сы күз кер фек лә рен кал кы тып, тә кәб бер күз ка ра шын 
тө бәп то рыр. 14 Җир йө зен дә ге бар лык фә кыйрь һәм хә ер че ләр не йо тар га әзер тор-
ган кы лыч теш ле, пы чак тай теш каз на лы ыруг та бар.

15 Сө лек нең ике кыз ба ла сы бар, ике се нең дә исе ме «Бир-бир». Һич кай чан та ма-
гы туй мас өч нәр сә бар, «җи тәр!» ди гән не бел мә гән хәт та дүрт нәр сә бар: 16 үле ләр 
ай ма гы, кы сыр ка рын, су га туй мас туф рак һәм «җи тәр!» ди гән не бел мәс ут.
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17 Ата сын мәс хә рә ләп кө лү че һәм ана сы на ита гать не үзе нә хурлык дип са нау чы-
ның кү зен үзән коз гын на ры чу кып чы га рыр һәм ерт кыч кош лар ашар.

18 Ми нем өчен ире шә ал мас лык өч, юк, дүрт нәр сә бар: 19 күк тә ге бөр кет юлы, 
кыя өс тен дә ге елан юлы, диң гез ур та сын да гы ко раб юлы һәм ир ке ше нең кыз ке-
ше гә га шыйк лык юлы.

20 Зи на чы ха тын ның да юлы шун дый; уй наш итәр өчен ашар-эчәр дә, авы зын 
сөр теп: «Мин бер нин ди на чар лык эш лә мә дем», – ди яр.

21 Өч нәр сә не, юк, дүрт нәр сә не җир чы да та ал мас һәм тет рәр: 22 пат ша тә хе те нә 
утыр ган кол ны, кү бен гән че ик мәк ашау чы ах мак ны, 23 хур лык ка төш кән ха тын-
ның ки яү гә чы гу ын, бикәсенең уры нын ал ган кол ха тын ны.

24 Җир йө зен дә кеч ке нә ге нә дүрт мәх лук бар, әм ма алар зи рәк ләр дән зи рәг рәк: 
25 кыр мыс ка ка ве ме көч ле тү гел, әм ма алар җә ен үз лә ре нә ри зык әзер ләп ку яр; 
26 куш а як лар да көч ле тү гел, әм ма алар кы я лар да үз лә ре нә өн ясар; 27 са ран ча лар-
ның пат ша ла ры юк, әм ма алар бер дәм ое шып хә рә кәт итә ләр. 28 Үр мә күч ая гы бе лән 
ди вар га ябы шып йө ри, шу лай бул са да пат ша са ра ен да гы бүлмәләргә үтеп ке рә.

29 Ме нә йөреш-хәрәкәте мә һа бәт бул ган өч, юк, адым на ры вәкарьле дүрт җан 
ия се: 30 җән лек ләр ара сын да иң көч ле һәм һич кем гә баш бир мәс арыс лан; 31 тә кәб-
бер әтәч, тә кә һәм үз хал кы бе лән ида рә итү че пат ша.

32 Әгәр син тә кәб бер ле гең ар ка сын да бе рәр ах мак лык яки мә кер уй ла ган бул саң, 
учың бе лән тиз рәк авы зың ны кап ла; 33 чөн ки сөт не бол га ту дан – май, бо рын га 
су гу дан кан чык кан ке бек, ачу ны кыз ды ру да ызгыш-талаш чы га ра.

Лемуилпатшаныңсүзләре

31 1 Мәс сә ка ве ме нең пат ша сы Ле му ил нең ана сы аңа ме нә шу шы үгет-
нәсыйхәтләрен әй теп кал дыр ган:

2 – И уг лым, си ңа ни әй тим? И ка ры ным нан өзе леп төш кән уг лым, си ңа ни 
дим? И нә зер лә рем нең уг лы, си ңа нәр сә өй рә тим? 3 Кө чең не дә, ир лек ку ә тең не 
дә пат ша лар ны һә ла кәт кә ду чар итү че ха тын нар га са рыф ит мә. 4 И Ле му ил, шә раб 
эчү – пат ша лар шө гы ле тү гел, ка ты эчем лек ләр эз ләп йө рү – башлык-түрәләр эше 
тү гел. 5 Чөн ки алар эчеп-исереп йөр сә, ка нун нар оны ты ла чак, җәбер-золымга ду чар 
ител гән нәр нең хак ла ры як лан ма я чак. 6 Ка ты эчем лек не – һә ла кәт юлы на ба су чы-
лар га, шә раб ны җан га за бы ки че рү че ләр гә кал ды ры гыз. 7 Эч сен нәр һәм үз лә ре нең 
фә кыйрь лек лә рен, үз лә ре нең га зап ла рын оныт сын нар.

8 Өн сез ләр ха кын, хо кук сыз лар дәгъ ва сын як лап, сү зең не әйт. 9 Га дел хө кем ха-
кы на, яр лы лар һәм хә ер че ләр не як лап, сү зең не әйт.

Игелеклехатыннымактау
10 Иге лек ле ха тын ны кем та ба алыр? Ан дый ха тын асыл таш лар дан да 

ка дер ле рәк.
11 Ан дый ха тын га ире бө тен йө рә ге бе лән ыша ныр – аның бе лән ул бер-

кай чан да мох таҗ лык күр мәс.
12 Ан дый ха тын ире нә яман лык кыл мас, го ме ре буе иге лек ле бу лыр.
13 Йон һәм җи тен җи теш те рер, кул ла рын һич эш сез тот мас.
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14 Ан дый ха тын, сәү дә көй мә лә ре ке бек, ик мә ген ерак лар дан ки те рер.
15 Ул, ир тә таң нан то рып, гаи лә сен аша тыр, хез мәт че кыз лар га эш бү леп 

би рер.
16 Кыр-басулар ту рын да кай гыр тып, җир ләр са тып алыр; үзе тап кан ак-

ча сы на йө зем бак ча ла ры бул ды рыр.
17 Би лен кы сып бәй ләп ку еп, кул ла ры ның көч-куәтен арт ты рыр.
18 Баш кар ган эше нең кыйм мә тен бе лер, һәм төн нә рен дә аның бүл мә сен-

дә шәм як ты сы сүн мәс.
19 Ул, кул ла рын ка ба га та ба су зып, зырылдата-зырылдата бар мак ла ры 

бе лән ор чык бө те рер.
20 Ан дый ха тын фә кыйрь ләр гә иге лек күр сә тер, мох таҗ лар га яр дәм ку-

лы су зар.
21 Кар яу са да – ку рык мас, чөн ки аның бө тен гаи лә се ике кат җы лы ки ем 

бе лән тәэ мин ител гән бу лыр.
22 Ул үзе нә ке ләм нәр су гар, аның ки ем нә ре нә зек җи тен нән һәм җе те 

кы зыл төс тә ге йон ту кы ма дан бу лыр.
23 Аның ире, аб руй лы ке ше бу лып, ил нең сөл кән нә ре бе лән бер гә уты рыр.
24 Ан дый ха тын кием-салым те геп са тар, сәү дә гәр ләр өчен бил ка еш ла ры 

те гәр.
25 Нык лык һәм ях шы сый фат лы лык – аның өс ки е ме дер; ул үзе нең ки-

лә чә ге нә өмет бе лән ка рар.
26 Аның авы зы акыл лы сүз ләр бе лән ачы лыр, те лен дә фә кать ягымлы-

тыйнак үгет-нәсыйхәт сүз лә ре бу лыр.
27 Ан дый ха тын үзе нең ху җа лы гы һәм өе ха кын да кай гыр тыр, буш ка ик-

мәк ашап ят мас.
28 Ба ла ла ры аның: «Син бә хет ле!» – ди яр ләр; ире дә аны мак тар: 29 «Иге лек ле 

ха тын нар күп бул ган дыр, әм ма син алар ның һәм мә сен нән өс тен!» – ди яр.
30 Ягым лы лык ыша ныч сыз, гү зәл лек тә – буш нәр сә; әм ма Раб бы дан 

кур ку чы һәм Аны хөр мәт итү че ха тын мак тау га ла ек.
31 Ан дый ха тын ның кул ла ры җи ме шен нән аның үзе нә дә өлеш чы га ры гыз 

һәм ха лык җы ен на рын да аның эш лә ре нә дан җыр ла гыз!
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1 1 Ие ру са лим дә пат ша бу лып тор ган Да выт уг лы ның – Вә газь че нең сүз лә ре.

Барысыдафанидөньямәшәкатегенә
2 – Ба ры сы да фа ни, – ди гән Вә газь че, – ба ры сы да фа ни дөнья мә шә ка те ге нә! 

3 Ко яш ас тын да чик кән авыр хез мә тен нән ке ше гә ни фай да?! 4 Бу ын ар ты бу ын 
алы шы на то ра, ә дөнья – мәң ге лек.

5 Ко яш кал ка да ба та, ан на ры яңа дан ка лык кан уры ны на ашы га. 6 Җил көнь як ка, 
ан на ры төн ягы на ка рап исә, үз юлын нан бөтерелә-бөтерелә хә рә кәт итә, шу лай 
үз юлы бе лән әй лә неп йө ри. 7 Бар лык елга-сулар диң гез гә коя, әм ма диң гез ту лып 
та шы мый; су лар ка бат баш лан ган җир лә ре нә әй лә неп кай та, яңа дан инеш-елга 
бу лып ага баш лый.

8 Бө тен нәр сә мә шә кать бе лән ту лы – адәм ба ла сы бө те не сен сөй ләп бе те рә ал-
мый; карап-карап та, кү зе туй мый, күп ме тың ла са да, ишет кән нә ре бе лән ко ла гы 
тул мый. 9 Мо ңар чы бул ган нар ан нан соң да ка бат ла на чак – нәр сә эш лән гән бул са, 
шул эш лә нә чәк; ко яш ас тын да бер нин ди дә яңа нәр сә юк. 10 Кай чак әй тә ләр: «Ка ра, 
ме нә мо ны сы яңа нәр сә!» – ди ләр, әм ма ул да без гә ка дәр ге за ман нар да ин де бер 
бул ган нәр сә дер. 11 Элек тә бул ган хә тер дә кал ма ган, мон нан соң бу ла сы да ки лә чәк 
бу ын ның хә те рен дә сак лан ма я чак.

12 Мин, Вә газь че, Ие ру са лим дә сИс ра ил пат ша сы идем; 13 һәм мин, бө тен йө рәк 
дәр тем не са рыф итеп, күк ас тын да бул ган бар нәр сә не акы лым бе лән җен тек ләп 
өй рән дем һәм сы нап ка ра дым; бу авыр хезмәт-мәшәкатьне адәм ба ла сы на сАл ла-
һы Үзе күн дер гән. 14 Мин ко яш ас тын да эш лән гән эш ләр нең ба ры сын да күр дем 
һәм алар ның бө те не се дә фа ни һәм буш ка җил куу икән ле ге нә тө шен дем. 15 Кәк ре 
бул ган ны – ту рай тып, га мәл дә бул ма ган ны сан га алып бул мый.

16 Мин кү ңе лем нән бо лай ди дем: ме нә мин үзе мә ка дәр Ие ру са лим дә ха ким лек 
ит кән нәр нең һәм мә сен нән күб рәк шөһ рәт һәм акыл ка зан дым, ми нем йө рә гем 
күп гый лем һәм зи рәк лек туп ла ды. 17 Мин бө тен ты рыш лы гым ны акыл җыюга, 
ду а мал лык һәм ах мак лык ны танып белүгә са рыф ит тем; тик мо ның да буш ка җил 
куу гы на икән ле ген аң ла дым. 18 Зур акыл ның хәс рә те дә зур; гый ле мен арт ты ру чы 
үзе нең кайгы-хәсрәтен дә арт ты ра.

2 1 Мин кү ңе лем нән үз-үземә әйт тем: «Әй дә, сы нап ка ра: кәеф-сафа кыл, ях шы-
лык лар кү реп рә хәт лән!» – ди дем, әм ма чын лык та бу да фа ни дөнья мә шә ка те 

ге нә икән. 2 Кө лү не мин: «Ах мак лык», ә кү ңел ачу ны: «Нәр сә гә ки рәк ул?!» – ди дем. 
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3 Мин, зи рәк ле гем не җуймыйча, шә раб бе лән сый ла нып, үзе мә акыл сыз лык кы-
лыр га юл куй дым – кыс ка гы на го мер көн нә рен дә адәм ба ла ла ры ның күк ас тын да 
ни эш ләр гә ти еш ле ген бе лә сем кил де.

4 Мин бик зур эш ләр баш кар дым: үзе мә йорт лар сал дым, үзем өчен йө зем бак-
ча ла ры утырт тым; 5 бак ча лар һәм ку ак лык лар бул дыр дым, ан да һәр төр ле җи меш 
агач ла ры үс тер дем; 6 бак ча да гы агач һәм ку ак лар ны су га ру өчен, су лык лар эш ләт-
тем. 7 Үзе мә хез мәт итәр өчен, ир һәм хатын-кыз кол лар са тып ал дым. Өем дә ту ып 
үс кән кол лар да бар иде; Ие ру са лим дә мин нән әү вәл бул ган нар ның һәм мә се не ке нә 
ка ра ган да күб рәк мал-туар – вак һәм эре тер лек кө түе ас ра дым. 8 Шу лай ук үз ха-
җә тем өчен алтын-көмеш, төр ле пат шалардан һәм өл кә ләр дән җы еп, кыйм мәт ле 
әй бер ләр хә зи нә се туп ла дым; са ра ем да ир һәм хатын-кыз җыр чы лар, адәм ба ла-
ла ры ның кү ңе лен ачар өчен, кә ни зәк ләр ас ра дым.

9 Ие ру са лим дә ми ңа ка дәр бул ган нар ның һәм мә се нә ка ра ган да бө ег рәк һәм 
ба е рак идем; зи рәк ле гем дә үзем бе лән бер гә кал ды. 10 Кү зем төш кән бер нәр сә дән 
дә баш тарт ма дым мин; йө рә гем аш кын ган бер нәр сә не тый ма дым, чөн ки ми нем 
йө рә гем бар лык эш лә гән эш лә ре мә ку а на бе лә иде; авыр хез мә тем нән ми ңа ти-
гән өлеш тә шул ку а ныч хи се иде. 11 Ме нә мин кул ла рым баш кар ган бар лык шул 
эш лә ре мә, көч ку еп иреш кән хез мәт лә ре мә бо ры лып ка ра дым да күр дем: алар ның 
бө те не се буш ка җил куу, фә кать фа ни дөнья мә шә ка те ге нә бул ган икән, ко яш ас-
тын да алар дан бер нин ди дә фай да юк икән.

12 Мин зи рәк лек, ду а мал лык һәм ах мак лык лар ны кү рим дип тә бо ры лып ка-
ра дым; чөн ки пат ша дан соң ра кил гән ке ше, аңар дан уз ды рып, та гын нәр сә эш ли 
ал сын?! 13 Һәм мин күр дем: як ты лык ка раң гы лык тан өс тен бул ган ке бек, зи рәк лек 
тә ах мак лык тан шу лай өс тен икән. 14 Зи рәк ке ше нең кү зе – ба шын да, ә ах мак ке ше 
дөм ка раң гы да йө ри. Әм ма мин һәр ике се нең яз мы шы бер төр ле икән не аң ла дым.

15 Ах мак ның ба шы на кил гән яз мыш ми нем ба шы ма да ки лә чәк; әгәр шу лай 
икән, ми нем бик зи рәк бу лу ым нан ни фай да?! Мин кү ңе лем нән әйт тем: «Бу да – 
фа ни», – ди дем. 16 Чөн ки ах мак ке ше не ис кә ал ма ган ке бек, зи рәк ке ше не дә ис тә 
кал дыр ма я чак лар; ки лә чәк көн нәр дә һәм мә се оны ты ла чак; зи рәк ке ше не дә, ах-
мак ке ше не дә бер үк үлем кө тә. 17 Шун нан мин дә тор мыш ка ка ра та нәф рәт хи се 
уян ды: ко яш ас тын да бар нәр сә ми ңа яман бу лып то е ла баш ла ды; чөн ки алар ның 
һәм мә се – фа ни дөнья мә шә ка те, буш ка җил куу гы на икән.

18 Мин ко яш ас тын да көч түк кән бө тен хез мә те мә нәф рәт хи се той дым; чөн ки мин 
хез мә тем нең бар җи ме ше үзем нән соң ки лә чәк бән дә ләр гә ка ла ча гын аң ла дым. 19 Һәм 
кем әй тә ал сын: ул бән дә зи рәк акыл лы бу лыр мы, әл лә ах мак мы?! Ә бит ул ко яш 
ас тын да мин зи рәк лек күр сә теп иреш кән авыр хез мә тем җи ме ше нә ху җа бу ла чак. Бу 
да – фа ни дыр. 20 Шун нан соң ко яш ас тын да иреш кән бар лык авыр хез мәт лә рем нән 
ми нем йө рә гем не өмет сез лек би ләп ал ды. 21 Чөн ки бе рәү үзе нең зи рәк ле ге, гый ле ме, 
уң ган лы гы бе лән хез мә тен дә уңыш ка иреш сә дә, икен че бе рәү, бер нин ди хез мәт куй-
мый ча, аны үзе нә ми рас итеп алыр га ти еш. Бу – зур яман лык һәм мәгъ нә сез лек тер! 
22 Юк са ко яш ас тын да көч тү геп, йө рәк ма ен са рыф итеп иреш кән авыр хез мә тен нән 
ке ше нең үзе нә нәр сә ка ла?! 23 Аның бө тен көн нә ре то таш бор чу, мә шә кать эчен дә 
уза, хәт та төн нә рен дә аның йө рә ге тын гы лык бел ми. Бу да – фа ни, буш нәр сә!
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24 Ке ше өчен ашап-эчү һәм үз хез мә те бе лән җа нын сө ен де рү дән баш ка хо зур 
нәр сә юк. Мин шу ны аң ла дым: бу – Ал ла һы та ра фын нан ке ше гә би рел гән бер 
нигъ мәт тер. 25 Чөн ки Ал ла һы их ты я рын нан баш ка кем ашый һәм кә еф лә нә ал сын?! 
26 Ал ла һы үз хо зу рын да гы бән дә се нә зи рәк лек тә, гый лем дә, шат лык та иреш те-
рә; сгө наһ лы га исә, со ңын нан Ал ла һы хо зу рын да гы ке ше ләр гә тап шыр сын дип, 
мал җыю һәм туп лау мә шә ка тен йөк ли. Һәм бо лар да – фа ни, буш ка җил ку у дыр!

Һәрнәрсәнеңүзвакытыбар

3 1 Һәр эш нең – үз за ма ны, күк ас тын да гы һәр нәр сә нең үз ва кы ты бар.
2 Туу ва кы ты бар һәм үлү ва кы ты бар;

утыр ту ва кы ты бар һәм утыр тыл ган ны йол кып алу ва кы ты бар.
3 Үте рү ва кы ты бар һәм дә ва лау ва кы ты бар;

җи ме рү ва кы ты бар һәм тө зү ва кы ты бар.
4 Елау ва кы ты бар һәм кө лү ва кы ты бар;

сыз ла ну ва кы ты бар һәм бию ва кы ты бар.
5 Таш лар ны си беп таш лау ва кы ты бар

һәм алар ны җы еп алу ва кы ты бар;
ко чак лау ва кы ты бар һәм ко чак тан чит лә шү ва кы ты бар.

6 Эз ләү ва кы ты бар һәм эз лә нү дән тук тау ва кы ты бар;
туп лау ва кы ты бар һәм туп лан ган ны туз ды ру ва кы ты бар.

7 Ерту-сүтү ва кы ты бар һәм тегү-ямау ва кы ты бар;
дәш мәү ва кы ты бар һәм сөй ләү ва кы ты бар.

8 Яра ту ва кы ты бар һәм нәф рәт лә нү ва кы ты бар;
су гыш ва кы ты бар һәм имин лек ва кы ты бар.

9 Эш ләү че гә үзе нең авыр хез мә тен нән ни фай да?! 10 Мин адәм ба ла ла ры на Ал ла һы 
Үзе күн дер гән шу шы хез мәт мә шә ка ть лә рен күр дем. 11 Ал ла һы һәр нәр сә не үз ва-
кы тын да күр кәм итеп ярат кан, алар ны бән дә лә ре нең кү ңе ле нә мәң ге гә сең дер гән; 
әм ма ке ше Ал ла һы кыл ган эш не ба шын нан алып ахы ры на ча аң лап бе те рә ал мый. 
12 Мин шу ны аң ла дым: кү ңел ачып һәм иге лек эш ләп го мер уз ды ру дан ке ше ләр 
өчен баш ка ях шы әмәл юк икән. 13 Әгәр бе рәү ашап-эчүдән һәм үзе нең һәр эшен нән 
тәм һәм иге лек та ба икән, бу, ди мәк, аңа Ал ла һы бир гән нигъ мәт тер. 14 Мин та гы 
шу ны аң ла дым: Ал ла һы кыл ган һәр эш-гамәл мәң ге лек; аңа һич нәр сә өс тәл мәс, 
аңар дан һич нәр сә ки ме тел мәс. Ал ла һы мо ны, Аның Үзе нә бул ган курку-хөрмәт 
өзел мә сен дип, шу лай эш лә де. 15 Мо ңар чы бул ган хә зер дә бар; ки лә чәк тә бу ла сы 
ин де бер бул ган; Ал ла һы үт кән дә ге не янә ка бат лап то ра.

16 Ко яш ас тын да мин та гы шу ны күр дем: хак лык ти еш бул ган урын да – хак-
сыз лык, га дел лек ти еш бул ган урын да га дел сез лек икән. 17 Һәм мин кү ңе лем нән 
әйт тем: «Га дел ке ше не дә, яман ке ше не дә Ал ла һы Үзе хө кем итә чәк, чөн ки һәр 
нәр сә нең, һәр эш-гамәлнең үз ва кы ты бар». 18 Мин кү ңе лем нән та гы шу ны әйт тем: 
«Бу сы нау ны адәм ба ла ла ры на, үз лә ре нең асыл да хай ван икән лек лә рен күр сен нәр 
өчен, Ал ла һы җи бәр гән», – ди дем. 19 Чөн ки адәм ба ла ла ры ның да, хай ван нар ның 
да яз мыш ла ры бер үк; те ге лә ре дә, бо ла ры да үлем гә ду чар; һәр кай сы ның сулышы-
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рухы бер төр ле; адәм ба ла сы ның хай ван нан бер нин ди өс тен ле ге юк; чөн ки бо лар 
һәм мә се – фа ни. 20 Ба ры сы да бер урын га ки теп ба ра чак; һәм мә се туф рак тан яра-
тыл ган һәм һәм мә се дә ка бат туф рак ка әй лә неп кай та чак. 21 Адәм ба ла ла ры ның 
ру хы юга ры га кү тә ре лә ме, әл лә хай ван нар ның ру хы тү бән тө шә, җир эче нә иңә-
ме – мо ны кем бел сен?! 22 Шу лай итеп, мин күр дем: ке ше гә үз хезмәте-эше бе лән 
ләз зәт лә нү дән дә ку лай рак баш ка әмәл юк; бу – аның язмышы-тәкъдиредер; юк са 
үзен нән соң бу ла сы ны кү рер гә аны ки лә чәк кә кем алып бар сын?!

Икәүбулуялгызлыктаняхшырак

4 1 Бо ры лып ка рап, ко яш ас тын да эш лә нә тор ган һәр төр ле җәбер-золымны 
күр дем; әнә, күз лә ре яшьләнгән җә бер лә нү че ләр, ә алар ны юа ту чы юк; әнә, 

җә бер ләү че лә ре дә, бо ла ры ның ку лын да – көч-куәт, ә җә бер лә нү че ләр не юа ту чы 
юк. 2 Һәм мин әле гә чә те рек тор мыш алып ба ру чы адәм ба ла ла ры на ка ра ган да ва-
фат бул ган нар ны бә хет ле рәк дип тап тым. 3 Әле гә ту ма ган на ры һәм ко яш ас тын да 
эш лә нә тор ган явыз лык лар ны күр мә гән нә ре исә бо лар ның ике се нә ка ра ган да да 
бә хет ле рәк, ди дем.

4 Шу лай ук мин һәр хез мәт нең һәм хез мәт тә ире шел гән һәр уңыш ның ке ше ләр 
ара сын да көн че лек ту ды ру ын күр дем. Бу да – фа ни, буш ка җил ку у дыр. 5 Ах мак 
ке ше кул ку шы рып уты рыр һәм үз-үзен ха рап итәр. 6 Күп хез мәт һәм кү ңел ты ныч-
лы гы са рыф итеп ире шел гән бай тор мыш ка ка ра ган да бер уч нигъ мәт кә ка нә гать 
бу лып, ты ныч кү ңел бе лән яшәү хә ер ле рәк тер.

7 Бо ры лып ка ра гач, ко яш ас тын да мин та гын шун дый фа ни дөнья мә шә ка ть лә-
рен күр дем. 8 Ме нә бер ке ше – ял гыз, берүзе: уг лы да, ту га ны да юк; ә үзе го ме ре 
буе тук тау сыз эш тә, күз лә ре бай лык ка һич тә туй мый. «Кем өчен әле мин шул ка-
дәр көч тү гәм, җа ным ны рә хәт тән мәх рүм итәм?!» – ди ул. Бу да – кү ңел гә ят мый 
тор ган фа ни бер эш тер.

9 Икәү бер гә бу лу ял гыз бу лу дан ях шы рак, чөн ки икәү нең бер дәм хез мә тен дә 
ях шы әҗер бар. 10 Мә гәр бер се егыл са, икен че се, үзе нең ип тә шен тор гы зып, аяк ка 
бас ты рыр. Әм ма ке ше ял гыз кал са, аны бә ла кө тә: егыл са, аны тор гы зып бас ты ру чы 
бул мас. 11 Шу лай ук, ике се бер гә ят кан да, алар ның ике се нә дә җы лы бу ла дыр, ә ял гыз 
ке ше ни чек җы лы на ал сын?! 12 Бе рәү нең ял гыз ке ше не җи ңүе мөм кин, ә ин де икәү 
кар шы тор са, алар би реш мәс. Өч кат тан ишел гән бау ны да җи ңел ге нә өзеп бул мый.

13 Ки ңәш ләр гә ко лак сал ма ган, кар тай ган, акыл га сай пат ша дан фә кыйрь бул ган, 
әм ма акыл лы егет күп кә ях шы рак тыр. 14 Чөн ки ул егет, ту мы шы бе лән бу мәм-
лә кәт тә фә кыйрь са нал са да, акы лы бе лән ул, зин дан нан чы гып, пат ша тә хе те нә 
уты рыр лык иде. 15 Мин, ко яш ас тын да гы бар лык ке ше ләр пат ша тә хе те нә уты рыр га 
ла ек, дип са на ган икен че бер яшь егет не күр дем. 16 Хо зу ры на җы ел ган ха лык ның 
исәбе-хисабы бул ма са да, ул үзен нән соң гы лар га сө е неч ки тер мә сен бе лә иде. Бу 
да – фа ни, буш ка җил куу бе лән бер дер.

17 сАл ла һы йор ты на юл ал ган да, ая гың ны ка рап ат ла һәм ан да ах мак лар га кор-
бан би рер гә дип тү гел, ә тың лар га дип бар, чөн ки кор бан ки те рү че ләр үз лә ре нең 
нин ди яман лык эш лә гән лек лә рен уй ла мый лар.
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Хезмәткешесенеңйокысытатлы

5 1 Те лең бе лән та кыл дар га ашык ма һәм, Ал ла һы кар шын да вәгъ дә ләр би реп, 
йө рә гең не җил кен дер мә, чөн ки Ал ла һы күк тә, ә син җир дә, шу ңа кү рә си нең 

сүз лә рең аз бул сын. 2 Юк са күп мәшәкать-борчулардан на чар төш ләр кер гән ке бек, 
ах мак сүз ләр дә күп сөй лә нү дән бар лык ка ки лә.

3 Ал ла һы ал дын да нә зер әй т кәч, аны үтәү ва кы тын суз ма, чөн ки Ал ла һы ах мак-
лар ны ярат мый – нә зе рең не ва кы тын да үтә. 4 Вәгъ дә итеп тә, аны үтә ми сең икән, 
бө тен ләй вәгъ дә бир мәү си нең өчен ях шы рак бу лыр. 5 Те ле ңә ирек би реп, үзең не 
гө наһ ка ба тыр ма һәм: «Бу – ял гыш кы на бул ды», – дип ак лан ма. Ни гә ки рәк си-
ңа, акыл сыз сүз ләр сөй ләп, Ал ла һы ның ачу ын куз га тыр га һәм, кул ла рың эш лә гән 
эш не җи ме рү өчен, сә бәп ту ды рыр га?! 6 Күп сөй ләү дә дә, төш тә ге ке бек, бик күп 
фай да сыз, буш-фани нәр сә ләр бар; син шу лай да Ал ла һы дан ку рык, Аны хөр мәт ит.

7 Әгәр син бе рәр тө бәк тә фә кыйрь ләр нең җә бер лә нү ен, га дел хө кем һәм га дел-
лек бо зы лу ын кү рә сең икән, мо ңа һич га җәп лән мә; юга ры бул ган ның өс тен нән 
аңар дан юга ры сы, ә соң гы сы өс тен нән та гы да бө ег рә ге кү зә теп то ру ын ис тән чы-
гар ма. 8 Җир нең нигъ мә те һәр кем өчен, хәт та пат ша үзе дә кыр дан җы еп алын ган 
уңыш исә бе нә яши.

9 Кө меш сөй гән – кө меш кә, бай лык сөй гән мал га туй мас. Бу да – фа ни дөнья 
мә шә ка те ге нә! 10 Мал ар ту бе лән аны кул ла ну чы лар да ар та; лә кин бу мал ның ху-
җа сы на күз бе лән ка рап то ру дан баш ка ни фай да сы бар?! 11 Аз аша са да, күп аша са 
да, хез мәт ке ше се нең йо кы сы тат лы бу ла; әм ма бай ның күп ма лы аңа йок лап ки-
тәр гә ирек бир ми.

12 Ко яш ас тын да мин кү реп бел гән яман бер чир бар, ул – ху җа сы та ра фын нан 
үз за ра ры на туп ла на тор ган бай лык. 13 Һәм бу бай лык оч рак лы бер бә хет сез лек 
ар ка сын да юк бу лыр; уг лы ту ды мы – бай лык ия се нең үз ку лын да бер нәр сә се дә 
кал ма я чак. 14 Ана сы ка ры нын нан дөнь я га ни чек шә рә кил гән бул са, шул рә ве шен дә 
ул дөнь я дан ки тә чәк; көч тү геп иреш кән хез мәт җи ме шен нән аның ку лын да алып 
ки тәр дәй бер нәр сә се дә бул ма я чак. 15 Бу бик яман чир: ке ше дөнь я га ни рә веш ле 
кил гән бул са, шул рә ве шен дә ки теп тә ба ра. Җил гә оч кан ты рыш хез мә тен нән аңа 
ни фай да?! 16 Ә бит ул го ме ре нең бө тен көн нә рен ка раң гы да яшәп, ти рән бор чы лу, 
кү ңел сез лек һәм хас та лык лар эчен дә үт кә рер гә мәҗ бүр.

17 Кү ңе ле мә хуш һәм ях шы дип тап кан нәр сә ләр та гын шу лар дыр: ке ше аша сын 
да эч сен, үзе нә Ал ла сы на сыйп ит кән го ме ре нең аз көн нә рен дә ко яш ас тын да гы 
шөгыль-хезмәтенең иге ле ген һәм рә хә тен кү реп яшә сен икән. Бу – аның үз өле-
ше дер. 18 Әгәр Ал ла һы бе рәү гә байлык-мөлкәт би реп, шул байлык-мөлкәттән үз 
өле шен алыр га һәм хез мә тен нән ку а нып фай да ла ныр га ку әт бир гән икән, бу – Ал-
ла һы ның аңа яз ган бү лә ге дер. 19 Ке ше үзе нең дөнь я лык көн нә ре кыс ка икән ле ген 
бел мәс, шу ның өчен Ал ла һы аның кү ңе лен шатлык-сөенечләр бе лән бү ләк лә гән.

6 1 Ко яш ас тын да мин күр гән чир ләр дән адәм ба ла ла ры өчен икен че бер яман 
чир дә бар. 2 Ал ла һы кем гә дер байлык-мөлкәт вә кадер-хөрмәт би рә, һәм ан дый 

ке ше үзе те лә гән бар нәр сә гә ия бу ла ала, әм ма Ал ла һы аңа шу лар дан фай да ла-
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ныр га ирек бир ми – аның бул ган бар бай лы гы чит ке ше гә ка ла. Бу да – фа ни һәм 
авыр га зап. 3 Бе рәү, йөз ба ла ның ата сы бу лып, озын-озак го мер ки че рер гә мөм кин, 
лә кин ул күп ме ге нә яшә сә һәм тор мыш ның рә хә тен күр мә сә яки хөр мәт бе лән 
җир лән мә сә, үле ту ган ба ла ның яз мы шы аны кын нан ях шы рак тыр. 4 Чөн ки үле ту-
ган ба ла ның дөнь я га ки лүе үк урын сыз иде: ту уы бе лән үк ул ка бат ка раң гы лык ка 
ки теп бар ды, исе мен дә шул ка раң гы лык йот ты. 5 Ул хәт та ко яш ны да күр ми чә һәм 
һич нәр сә бел ми чә кит те; аның ялы-рәхәте тегенекеннән күб рәк. 6 Те ге ке ше ике 
мең ел яшә сә дә, ма лын нан иге лек күр мә гәч, мон нан аңа ни фай да?! Ахыр чик тә, 
ба ры быз да бер үк урын га ки тә без тү гел ме соң?!

7 Ке ше нең бө тен хез мәт җи ме ше – аның авы зы өчен; аның җа ны һич кай чан туй мас. 
8 Зи рәк ке ше нең – ах мак тан, те ре ләр ара сын да йө ри ал ган фә кыйрь нең бү тән нәр-
дән нин ди өс тен ле ге бар?! 9 Җан ның, аш кы нып, әрле-бирле су гы лу ы на ка ра ган да 
күз бе лән кү реп йө рү ең хә ер ле рәк. Бу да – фа ни һәм буш ка җил куу бе лән бер дер.

10 Бул ган бар нәр сә ин де үз исе мен ал ган; ке ше нең дә асы лы мәгъ лүм – ул үзен нән 
көч ле рәк кә кар шы то ра ал мый. 11 Дөнь я да фа ни нәр сә ләр бик күп; ке ше гә алар-
дан ни фай да?! 12 Чөн ки үзе нең фа ни го ме рен, ыгы-зыгылы аз көн нә рен кү лә гә дәй 
яшәп уз дыр ган да, нәр сә нең яхшы-яман икә нен ул ка ян бел сен?! Үзен нән соң ко яш 
ас тын да та гын ни ләр бу ла сын аңа кем әй т сен?!

Зирәклеккешенеңйөзеннурландыра

7 1 Аб руй лы исем – кыйм мәт ле хуш буй дан, үлем кө не туу кө нен нән ях шы рак. 
2 Мәҗ лес ле өй гә ба ру га ка ра ган да җе на за лы өй гә ба ру ях шы рак, чөн ки һәр ке-

ше не шул ук үлем кө тә, һәм те рек ке ше бу көн не үзе нең йө рә ге нә са лып ку яр га ти еш. 
3 Зар елау кө лү дән ях шы рак, чөн ки йө зе кай гы лы чак та ке ше нең кү ңе ле йом ша ра. 
4 Зи рәк ке ше нең кү ңе ле – кай гы лы өй дә, ә ах мак ның кү ңе ле – кәеф-сафалы өй дә.

5 Ах мак ның мак та вын тың лау га ка ра ган да зи рәк нең шел тә сен тың лау ях шы рак. 
6 Чөн ки ах мак ның кө лүе ка зан ас тын да чатыр-чотыр ян ган чыбык-чабык бе лән 
бер. Бу да – фа ни дөнья мә шә ка те ге нә.

7 Баш ка лар ны җә бер ләү зи рәк ке ше не дә ах мак итә; риш вәт исә кү ңел бо зы лу га 
ки те рә.

8 Эш нең ахы ры аның ба шын нан ях шы рак; са быр рух лы ке ше тә кәб бер дән ях шы рак.
9 Ру хың ны үч-ачу вәс вә сә се нә дәрт лән дер мә, чөн ки үч-ачу ах мак лар йө рә ге нә 

оя лый.
10 «Үт кән көн нәр хә зер ге дән ни гә шу лай ях шы рак бул ды икән?» – ди мә; мон дый 

со рау си нең зи рәк ле гең не күр сәт ми.
11 Зи рәк лек ул – ко яш йө зен күр гән нәр өчен ми рас ке бек үк ях шы нәр сә. 12 Көмеш-

нең ке ше гә кал кан бу луы ке бек, зи рәк лек тә аңа шун дый ук кал кан дыр; лә кин 
гыйлем-зирәклекнең өс тен ле ге шун да ки, гыйлем-зирәклек ия се нең тор мы шын 
сак лый ул.

13 Ал ла һы ның эшен кү реп фи кер йөрт: Ул кәк ре итеп кыл ган ны кем ту рай та 
ал сын?! 14 Имин көн нә рең дә сө ен, ә кай гы лы көн нә рең дә фи кер йөрт; ке ше ләр үз-
лә рен ә ни ләр бу ла сын бел мә сен өчен, Ал ла һы алар га сө е не чен дә, кайгы-хәсрәтен 
дә бер ти гез бир гән.
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15 Фа ни го ме рем көн нә рен дә мин бо лар ның һәм мә сен күр дем; тәкъ ва ке ше үзе нең 
тәкъ ва бу лу ы на ка ра мас тан ха рап бу ла; яман ке ше исә үзе нең яман лык ла ры эчен дә 
озак яши. 16 Үзең не ар тык тәкъ ва һәм зи рәк итеп күр сәт мә; ни гә си ңа үз-үзеңне 
ха рап итәр гә?! 17 Явыз лык юлы на бас ма, ах мак бул ма; ни гә си ңа ва кы тын нан элек 
үләр гә?! 18 Бе рен че ки ңәш не то тып, икен че сен дә күз дән ыч кын дыр мау ях шы; 
чөн ки Ал ла һы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү си не бар афәт ләр дән сак лап ка лыр.

19 Зи рәк лек зи рәк ке ше не шә һәр дә ге ун хө кем дар дан көч ле рәк итә.
20 Җир йө зен дә бер дә гө наһ ка кер мә гән, гел из ге лек юлын да бул ган тәкъ ва ке ше 

юк. 21 Ко лың ның си ңа яман тел лә нү ен ишет мим ди сәң, ке ше ләр сөй лә гән юк-бар 
сүз гә игъ ти бар ит мә. 22 Мә гәр еш кы на үзең баш ка лар га яман тел лән гән ең не си нең 
йө рә гең үзе дә ях шы бе лә ич.

23-24 Мин бо лар ның бө те не сен акы лым бе лән сы на дым һәм: «Мин зи рәк бу лыр-
мын», – ди дем, әм ма зи рәк лек мин нән ерак йөр де. Бу лып уз ган ның мәгъ нә се нә 
кем тө ше нә ал сын?! Ул бик ти рән дә ята, һәм аны аң лау бик чи тен. 25 Акыл вә 
зи рәк лек не эз ләп та бар, алар ны тик ше рер, та нып бе лер өчен, шу лай ук явыз лык-
ның – ах мак лык, ду а мал лык ның мәгъ нә сез лек икә нен бе лер өчен, мин бө тен йө рәк 
дәр тем не са рыф ит тем.

26 Һәм бел дем ки, үлем нән дә ачы ра гы – ку лы на бо гау һәм ау ять мә се тот кан, 
йө рә ге то зак бул ган хатын-кыз икән; Ал ла һы ның туг ры лык лы бән дә се аңар дан 
ка чып ко ты лыр, ә гө наһ лы сы аның то за гы на ба рып элә гер. 27 Ме нә мин, – ди гән 
Вә газь че, – бер-бер арт лы сы нау лар ясап, шу ны аң ла дым. 28 Мин та гы баш ка со-
рау лар га да җа вап эз лә дем, лә кин тап ма дым; мең ир за ты ара сын нан хөр мәт кә ла-
ек лы бер ир тап тым, әм ма хатын-кыз за тын нан бер ге нә ла ек лы сы да та был ма ды. 
29 Фә кать шу ны бел дем: сРаб бы адәм ба ла сын туг ры итеп ярат кан, лә кин ке ше ләр 
төр ле се төр ле юл га ке реп кит кән нәр.

8 1 Зи рәк ке ше дән ка ла, әй бер ләр нең асыл мәгъ нә сен аң лар дай та гын кем бар?! 
Зи рәк лек ке ше нең йө зен нур лан ды ра һәм кы рыс лы гын йом шар та.

2 Ми нем си ңа үге тем шул: пат ша ның әме рен тот – бу си нең Ал ла һы ал дын да 
бир гән ан ты ңа бә ра бәр. 3 Пат ша ның хо зу рын нан чит кә чы гар га ашык ма һәм яман 
эш кә бар ма, чөн ки пат ша ни те лә сә, шу ны эш ли ала. 4 Пат ша сү зе бул ган урын да 
ха ким лек бар; пат ша га: «Син нәр сә эш ли сең?» – дип, кем әй тә ал сын?! 5 Әмер гә 
туг ры ке ше явыз лык тан имин бу лыр; зи рәк нең йө рә ге ва кыт ны да, хө кем не дә 
тоя бе лер. 6 Чөн ки һәр эш нең үз ва кы ты һәм үз хө ке ме бар; ә ке ше нең бе ле ме аз. 
7 Ул ал да нәр сә бу ла сын бел ми; ки лә чәк тә нәр сә бу ла сын аңа кем әй т сен?! 8 Ке ше 
җил не*, то тып, үзе нә буй сын ды ра ал мый; ке ше нең үлем сә га тен ки чек те рер гә дә 
ха ким ле ге юк; бу тар тыш та аңа ко ты лу юк; һәм явыз ны явыз лык та кот ка ра ал мый. 
9 Мин бо лар ның һәм мә сен күр дем һәм ко яш ас тын да эш лән гән һәр эш кә йө рәк 
дәр тем не са рыф ит тем. Бер ке ше нең баш ка ке ше өс тен нән ха ким ле ге аның үзе нә 
ге нә за рар ки те рә.

* 8:8 Җил– яһүд те лен дә әле ге сүз ике мә гъ нә гә ия: «җил» һәм «рух». 
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10 Яман ке ше ләр нең ка бер лә рен күр гә нем бар ми нем: җир лә гәч, бу «из ге» урын га 
зи я рәт кы ла лар, га дел ке ше ләр не исә бу шә һәр дә тиз оны та лар иде*. Бу да – фа ни 
дөнья мә шә ка те ге нә. 11 Яман эш ләр гә хө кем тиз ясал мый, шун лык тан адәм ба ла-
сы явыз лык ар ты явыз лык эш ләү дән ку рык мый. 12 Гө наһ ия се, йөз мәр тә бә гө наһ 
эш ләп, үзе нең го мер көн нә рен озайт са да, ми ңа мәгъ лүм: фә кать Ал ла һы ны хөр-
мәт итү че һәм Ал ла һы дан кур ку чы лар га гы на иге лек на сыйп тыр. 13 Ә яман ке ше гә 
иге лек бул ма я чак, Ал ла һы дан йөз чө е рү че нең го ме ре кү лә гә не ке дәй кыс ка бу лыр.

14 Җир йө зен дә та гын мон дый фа ни хәл ләр дә бу ла: кай чак яман ның явыз эше нә 
ти еш җә за тәкъ ва ке ше нең ба шы на тө шә, ә тәкъ ва ке ше нең эше нә ла ек иге лек не 
яман нар үз ләш те рә. Мин: «Бо лар да фа ни!» – ди дем. 15 Шун нан мин кү ңел ачып 
яшәү не мак тый баш ла дым; чөн ки ко яш ас тын да ке ше өчен ашап-эчүдән һәм кәеф-
сафа ко рып яшәү дән дә ях шы рак нәр сә юк; адәм ба ла сы мо ны ко яш ас тын да Ал-
ла һы бир гән го ме ре нең бар лык хез мәт көн нә рен дә эш ли ала.

16 Зи рәк лек не аң лау һәм җир йө зен дә эш лә нә тор ган эш ләр не кү зә тү өчен, йө-
рәк дәр тем не ба гыш ла ган да, – ә ан дый чак та ке ше нең кү зе нә кө нен дә, тө нен дә 
йо кы кер ми, – 17 ме нә шул ва кыт та мин Ал ла һы ның ко яш ас тын да гы бар лык эш-
гамәлләрен күр дем һәм бу эш-гамәлләрнең мәгъ нә се нә ке ше нең тө ше нә ал ма я ча гын 
аң ла дым. Адәм ба ла сы, тик ше ре неп бе лү өчен, ни ка дәр ге нә көч са рыф ит сә дә һәм, 
зур акыл ия се бу лып: «Мин бө те не сен бе ләм», – ди сә дә, ул мо ңа тө ше нә чәк тү гел.

Һәркемнеберүкязмышкөтә

9 1 Тик ше реп өй рә нү өчен, мин бо лар ның һәм мә сен йө рә гем аша уз дыр дым һәм 
шу ны аң ла дым: га дел һәм акыл лы ке ше ләр дә, алар ның эш лә ре дә – ба ры сы 

Ал ла һы ку лын да икән, үз кү зе бе лән күр гән нәр гә үзен дә мәхәббәтме-нәфрәтме 
ту а сын ке ше бел ми икән. 2 Һәр кем не: га дел не һәм га дел сез не дә, иге лек ле не һәм 
явыз ны да, пакьне һәм нә җес не дә, кор бан би рү че не һәм кор бан бир мә ү че не дә бер 
үк яз мыш кө тә; га еп сез гә ни чек бул са, га еп ле гә дә – шул ук яз мыш; ант итү че гә 
дә, ант итәр гә кур ку чы га да – бер үк төр ле. 3 Ко яш ас тын да эш лән гән һәр эш нең 
на чар ягы да шун да: һәр кем бер үк төр ле яз мыш ка ду чар; адәм ба ла ла ры ның кү-
ңел лә ре һәм го мер көн нә ре явыз лык бе лән, акыл сыз лык бе лән ту лы; шун нан соң 
алар ба ры бер сүле ләр ай ма гы на ки теп ба ра лар. 4 Ә те ре ләр ара сын да ке ше нең өме те 
бар, чөн ки үл гән арыс лан нан те ре эт хә ер ле рәк. 5 Те ре ләр үлә чәк лә рен бе лә ләр, ә 
үле ләр бер нәр сә дә бел ми ләр; үле ләр өчен ин де дөнь я да ала сы әҗер юк, алар ха-
кын да ин де хә тер дә ис тә лек ләр дә җу е лып бет кән. 6 Алар ның мә хәб бәт лә ре дә, 
нәф рәт лә ре дә, дәрт ле хис лә ре дә мәң ге гә юк ка чык кан; ко яш ас тын да эш лә нә 
тор ган бер ге нә эш кә дә алар ның кат на шу их ти ма лы юк.

7 Шу лай бул гач, Ал ла һы си нең хез мәт лә рең нән ра зый чак та рә хәт лә неп ик мә-
гең не аша һәм шат кү ңел бе лән шә ра бың ны эч. 8 Кием-салымың һәр ва кыт ак бул-
сын, һәм ба шы ңа ягыл ган хуш буй бет мә сен. 9 Ко яш ас тын да си ңа яз ган го мер нең 
бар лык фа ни көн нә рен сөй гән ха ты ның бе лән бер гә рә хәт тә яшәп уз дыр, чөн ки 
бу – ко яш ас тын да гы го ме рең һәм ты рыш хез мә тең нән си ңа на сыйп бул ган үз 

* 8:10 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә әле ге урын бик үк анык тү гел. 
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өле шең дер. 10 Хәл кадәренчә ку лың нан кил гән нең ба ры сын да эш лә, чөн ки син 
ке рә чәк ка бер дә эш тә, уй-ният тә, бе лем дә, зи рәк лек тә юк.

11 Игъ ти ба рым ны баг лап, ко яш ас тын да мин та гы шу ны күр дем: ярыш та җи ңү 
йө ге рек аяк лы лар га бул мый, кө рәш тә иң көч ле егет ба тыр кал мый, зи рәк ләр һәр ва-
кыт мул иген уңы шы алу га иреш ми, бай лык та һәр ва кыт аң лы ке ше ләр гә эләк ми, 
сә ләт ле ләр исә күп ва кыт юга ры кү тә ре лә ал мый ка ла; мә гәр бо лар ның һәм мә сен 
тәкъ дир һәм ва кыт хәл итә. 12 Өс тә ве нә, ке ше үзе нә ти еш ле ва кыт ны ал дан бел ми. 
Ба лык – һә ла кәт ле ять мә гә, кош афәт ле то зак ка ба рып кер гән ке бек, адәм ба ла-
ла ры да көт мә гән дә пәй да бул ган бәла-казага ки леп элә гә ләр.

Зирәклекһәмахмаклык
13 Ко яш ас тын да мин ме нә та гын бер хик мәт ле хәл күр дем, һәм ул ми ңа бик 

мө һим бу лып то ел ды. 14 Ме нә кеч ке нә ге нә бер шә һәр, хал кы да күп тү гел; олуг 
бер пат ша шул шә һәр гә һө җүм ит те һәм аны чол гап ал ды, аңа ба сып ке рү өчен, 
зур хә зер лек баш ла ды. 15 Әм ма шә һәр дә акыл лы бер фә кыйрь ке ше бар иде, шул 
үзе нең зи рәк ле ге бе лән шә һәр не кот ка рып кал ды; шу ңа ка ра мас тан, со ңын нан бу 
фә кый рь не ис кә алу чы да бул ма ды. 16 Мин бо лай дип нә ти җә яса дым: зи рәк лек 
көч тән ях шы рак; шу лай бул са да, фә кыйрь ке ше нең зи рәк ле ге нә игъ ти бар ит ми ләр 
һәм аның әй т кән сүз лә ре нә ко лак сал мый лар. 17 Мә гәр зи рәк ләр нең тый нак лык 
бе лән әй т кән сүз лә ре ах мак лар ара сын да хө кем дар акы ру ын нан ях шы рак ише те лә. 
18 Зи рәк лек су гыш ко ра лын нан ях шы рак; ә бер гө наһ лы бән дә күп ке нә иге лек-
ләр не ха рап итә ала.

10 1 Үле че бен хуш буй ны боз ган һәм са сыт кан ке бек, аз гы на ах мак лык та зи-
рәк лек не һәм аб руй ны бо зып ку яр га мөм кин.

2 Зи рәк ке ше нең йө рә ге – уң та раф ка, ә ах мак ның йө рә ге сул та раф ка эш ли. 
3 Ах мак ке ше нин ди ге нә юл дан кит сә дә, аның эш-хәрәкәтенә акыл җит ми: ул 
үзе нең ах мак лы гын һәр оч ра ган ке ше гә фаш итә.

4 Тү рә нең си ңа ачуы ка бар са, хез мәт уры ның ны таш лап ки тәр гә ашык ма; мә гәр 
күн дәм лек зур рак га еп ләр не дә кап лап кал ды ра.

5 Мин ко яш ас тын да хө кем дар та ра фын нан эш лән гән ял гыш лык ка ох шаш та-
гын бер га дел сез лек күр дем: 6 ул – ах мак ке ше ләр нең юга ры да, ә бай ке ше ләр нең 
тү бән дә уты руы. 7 Мин ат ка ат лан ган кол лар ны да, кол лар сы ман җәяү йө рү че 
тү рә ләр не дә күр дем.

8 Чо кыр ка зы ган ке ше үзе үк шул чо кыр га егы лып тө шәр гә мөм кин; кой ма җи-
ме реп ти шек ую чы ны елан ча гар га мөм кин. 9 Таш бе лән эш итү че үзе шул таш тан 
им гә нер гә мөм кин; утын яру чы үз-үзен кур кы ныч ас ты на ку яр га мөм кин. 10 Бал та 
үт мәс лә неп, йө зе кай рал ма са, эш кә күп көч са рыф ите лер; эш баш кар ган да, зи-
рәк лек фай да лы дыр. 11 Елан ны тылсымлаганчы ук, ул ча га икән, аны тылсымлап 
то ру ның ин де ха җә те юк.

12 Зи рәк ке ше нең авы зын нан чык кан сүз – иге лек ле, ә ах мак ның те ле аның үзен 
ха рап итә. 13 Ах мак ның сүз баш ла вы ук акыл сыз дыр, ә сү зе нең ахы ры – бө тен ләй 
ти ле лек. 14 Ах мак ке ше күп лы гыр дар. Ал да ни бу ла сын бер кем бел ми; үзен нән соң 
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нәр сә бу ла сын ах мак ка кем әй т сен?! 15 Ах мак үз эшен нән тиз ялы гыр – ул хәт та 
шә һәр гә ба ру юлын да бел ми.

16 Әй ил хал кы, пат шаң яшүс мер бу лып, тү рә лә рең таң ир тә дән мәҗ лес ясый 
тор ган бул са, кайгы-мәшәкатьтән ба шың чык мас. 17 Әй ил хал кы, пат шаң зат лы 
нә сел дән бу лып, тү рә лә рең азык ны кәеф-сафа ко ру өчен тү гел, ә хәл алу өчен һәм 
үз ва кы тын да ашый тор ган бул са, син бә хет ле.

18 Ял кау лык тан өй тү шә мең ише леп тө шәр; кул ла рың эш сез ле ген нән өең эче нә 
тү бәң нән яң гыр там чы лап то рыр.

19 Мәҗ лес кү ңел ачу өчен яса лыр; шә раб тор мыш ны кү ңел ле итәр өчен эче лер. 
Әм ма бо лар ның һәм мә се өчен кө меш ки рәк.

20 Хәт та кү ңе лең нән ге нә бул са да пат ша га кар шы яман тел лән мә; йо кы бүл мәң дә 
бай га кар шы яман тел лә неп сук ран ма: юк са күк ко шы ның си нең сүз лә рең не эләк-
те реп алып ки түе һәм, ка нат лан ды рып, алар ны си беп йө рүе мөм кин.

11 1 Ик мә гең не су юл ла ры бе лән са ту га җи бәр, чөн ки күп ме дер көн нәр дән соң 
аны та гын бул ды рыр сың. 2 Ик мә гең не җи де, юк, хәт та си гез өлеш кә бү леп 

җи бәр, чөн ки ко яш ас тын да нин ди бәла-каза бу ла сын бел ми сең.
3 Бо лыт, ту лып аш кач, җир гә яң гыр яу ды ра; әгәр агач көн ягы на яи сә төн ягы на 

та ба ка рап ава икән, ул шун да, ау ган җи рен дә ка лыр. 4 Җил нең ба сы лу ын көт кән 
ке ше нең җи ре чә чел ми ка лыр, бо лыт ка күз ба гып то ру чы аш лы гын урып-җыя ал-
мас. 5 Йөк ле ха тын ка ры нын да ни чек су лыш яра лу ын бел мә гән ке бек, һәр нәр сә не 
бар итү че Ал ла ның да эш лә рен бе лә ал мый сың. 6 Ор лы гың ны ир тән дә чәч, ку лы ңа 
ял бир ми чә, ки чен дә чәч; чөн ки кай сы сы ның ях шы рак уңыш би рә сен, яи сә ике се 
дә бер дә рә җә дә ях шы уңыш бирәме-юкмы икә нен син бел ми сең.

ҮзеңнеБаритүченеонытма
7 Як ты лык тат лы; ко яш як ты сын кү реп яшәү күз гә хо зур лык би рә. 8 Әгәр ке ше нең 

го мер ел ла ры күп икән, ул алар ның һәм мә сен дә шат кү ңел бе лән яшәп уз дыр сын, 
әм ма ка раң гы көн нәр не дә хә тер дән чы гар ма сын; чөн ки ан дый ла ры да күп бу лыр. 
Бо лар ның һәм мә се дә – фа ни дөнья мә шә ка те ге нә дер.

9 И яшь егет, яшь ле гең дә кү ңел ле итеп яшә, яшь ле гең көн нә рен дә йө рә гең си не 
шат ит сен; йө рә гең һәм күз лә рең те лә гән юл лар да йө ре; әм ма бел: бо лар ның һәм мә-
се өчен Ал ла һы си не хө кем ал ды на бас ты ра чак. 10 Кү ңе лең дә ге кайгы-борчуларны 
чы га рып таш ла, чир-газапны бә дә нең нән ку; мә гәр ба ла лык һәм яшь лек ва кы ты 
да фа ни дыр.

12 1-2 Яшь ле гең дә, ягъ ни авыр көн нә рең ки леп җит кән че, «Алар дан ми ңа ка-
нә га ть лә нү юк!» – ди я чәк ел ла рың якын лаш кан чы, ко яш һәм як ты лык, ай 

һәм йол дыз лар сү неп ка раң гы лан ган чы, яң гыр дан соң яңа бо лыт лар җы е лу ва кы ты 
җит кән че, үзең не Яра ту чы ны ис кә ал.

3 Ки лер бер көн: өй сак лау чы лар тет рәп ка лыр, көч ле ләр сы гы лып тө шәр, бо лай 
да аз кал ган он чы лар он тар ту дан тук тар, тә рә зә дән та ма ша кы лу чы лар ның күз 
ал ла ры ка раң гы ла нып, 4 урам га чы га тор ган ишек ләр то ма ла ныр; те гер мән ша вы 
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ты нып, кош сай ра вын нан таң бе лән уян ган ке ше үз та вы шын ишет мәс. 5 Ул көн не 
би ек урын нар кур кы ныч һәм юл да йө рү дәһ шәт ле то е лыр; ба дәм ага чы чә чәк атар; 
чи кер т кә ләр гәү дә лә ре бе лән сөй рә леп, ка перс ку а гы җир гә та ра лып тү шә лер. Ул 
көн не ке ше мәң ге лек йор ты на ки тәр, урам ма тәм ки че рү че ке ше ләр бе лән ту лыр.

6 Кө меш чыл быр өзел гән гә ка дәр, ал тын ка сә тө шеп ва тыл ган га, чиш мә янын-
да гы чүл мәк ярыл ган га һәм кое чы гы ры аша лып җи ме рел гән гә ка дәр үзең не Бар 
итү че не ис кә ал! 7 Туф рак тан яра тыл ган тән ки ре туф рак ка кай тыр; Ал ла һы Тә га лә 
бир гән рух ия се нә ки ре кай тыр.

8 Ба ры сы да фа ни, – ди гән Вә газь че, – ба ры сы да фа ни дөнья мә шә ка те дер!

Адәмбаласыныңтөпвазифасы–АллаһыданкуркуһәмАныхөрмәтитү
9 Вә газь че, зи рәк акыл лы бу лу дан тыш, ха лык ка гый лем өй рә тү че дә бул ган. Ул 

бик күп хик мәт ле нәр сә ләр не сынап-тикшергән һәм өй рән гән. 10 Вә газь че хикмәтле-
үткен сүз ләр та бар га ты рыш кан; ха кый кать сүз лә рен ул дө рес яз ган. 11 Зи рәк ләр нең 
сү зе сөң ге ке бек, хик мәт ле сүз ләр туп лан ма сы ка гыл ган ка дак ке бек; һәм алар 
без гә һәм мә без нең бер дән бер кө тү че се бул ган Ал ла һы та ра фын нан күн де рел гән.

12 И уг лым, бо лар дан тыш, шу ңа да игъ ти бар ит: күп ки тап лар төзү-язуның иге-
чиге юк; күп уку тән не ялык ты ра.

13 Бо лар ның һәм мә се нең асыл мәгъ нә се шул дыр: Ал ла һы дан ку рык һәм Аны 
хөр мәт ит, Аның куш кан на рын үтә, чөн ки адәм ба ла сы ның төп ва зи фа сы шун нан 
гый ба рәт. 14 Мә гәр Ал ла һы һәр төр ле эш-гамәлне, һәр яше рен шө гыль не – ях шы-
сын да, яма нын да – Үзе нең хө ке ме ал ды на ку я чак.
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Беренчеҗыр

1 1 Сө ләй ман ту рын да гы җыр лар җы ры.*

Мәгъшука*

Ирен нә ре бе лән үп сен ул ми не!
Си нең иркә-назың шә раб тан дә тат лы рак.

2 Тән нә рең нән хуш ис ләр аң кый,
исе мең дә хуш буй ке бек си нең;
кыз лар шу ңа яра та си не.

3 Кү зең ге нә сир пе – без си нең ар тың нан ча бар га әзер!
Пат ша ми не үзе нең са ра е на алып кер де.
Син без нең өчен шатлык-сөенеч чы га на гы,
си нең наз ла рың ны шә раб тан дә юга ры рак күк кә чө еп мак тар быз –
яра ту га ла ек син!

4 И Иеру са лим кыз ла ры!
Кы дар ча тыр ла ры дай ка ра тут йөз ле бул сам да,
Сө ләй ман ның чар шау ла ры сы ман ма тур мин.

5 Кара-тутлы бу лу ы ма исе гез кит мә сен –
ко яш шу лай ка ралт ты ми не.
Абый ла рым ның ми ңа ачу ла ры ки леп,
йө зем бак ча ла рын сак лар га ки зү итеп куй ды лар,
лә кин үзем нең баг-бостанымны сак лап ка ла ал ма дым мин.

6 Әйт че, сө ек лем, кай да кө тә сең син кө тү ең не?
Төш ке лек тә кай да ял итә сең?
Ни гә әле мин дус ла рың ның кө тү лә ре янын да, бөр кән чек бөр кә неп,
каң гы рып йө рер гә ти еш ди?!

Мәгъшук
7 И кы зы кай, гү зәл ләр нең дә гү зә ле!

* 1:1 Сөләймантурындагыҗырларҗыры.– Яһүд те лен дә әле ге җөм лә «Сө ләй ман ның җыр лар 
җы ры» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. (Сө ләй ман – Ис ра ил пат ша сы, Да выт пат ша ның уг лы.) 
* 1:1 Мәгъшука,мәгъшук– сөй гән яр. 
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Әгәр син мо ны бел ми сең икән,
куй кө тү лә ре ар тын нан ия реп бар да
кө тү че егет ләр тир мә се янын да кә җә бә ти лә рең не ут ла тып йөр.

8 сФир га вен ар ба сы на җи гел гән бай тал га
ох шат тым мин си не, мәгъ шу кам!

9 Яңак ла рың ны асыл ма зин нәт ләр би зәп то ра,
му е ның да му ен са лар.

10 Кө меш тәй җе мел дәп тор ган
ал тын му ен са эш лә тер без си ңа, мәгъ шу кам!

Мәгъшука
11 Пат ша үз өс тә ле янын да шу лай утыр ган да,

ми нем нард* хуш ис ләр та ра тып тор ды.
12 Мәгъ шу кым ми нем – смир ра бәй лә ме ке бек,

күк рәк лә рем ур та сын да ята ул ми нем.
13 Эн-Геди йө зем бак ча ла рын да гы

бәйләм-бәйләм кы на чә чәк лә ре ке бек ми нем сөй гән еге тем!

Мәгъшук
14 Аһ, нин ди гү зәл кыз син, гү зәл кә ем, нин ди гү зәл сең!

Кү гәр чен не ке дәй си нең күз лә рең.

Мәгъшука
15 Аһ, нин ди гү зәл егет син, сө ек лем, тат лы дыр иркә-назларың!

Ята гы быз без нең – хәт фә чи рәм үлән;
16 өе без нең түшәм-түбәсе – эр бет ябал даш ла ры,

ди вар ла ры – ки па рис лар.

2 1 Мин – Ша рон ның нәр кис гө ле,
үзән нәр нең ла лә чә чә ге!

Мәгъшук
2 Чә неч ке ле ку ак лар ара сын да ла лә чә чә ге ни чек ма тур,

кыз лар ара сын да ми нем сө ек лем дә шун дый.

Мәгъшука
3 Ур ман агач ла ры ара сын да ал ма гач лар ни чек,

егет ләр ара сын да ми нем сө ек лем дә шун дый.
Ал ма гач лар кү лә гә сен дә уты рып то рыр га яра там мин,
аның җи меш лә ре шун дый тат лы.

4 Шә раб ха нә се нә алып кер де ул ми не,

* 1:11 Нард– Һинд стан да үсә тор ган үсем лек. 
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баш очым да җил фер дә гән әләм – еге тем нең мә хәб бә те.
5 Йө зем ле ри зык бе лән,

ал ма бе лән сый лап, көч-дәрман өс тә гез ми ңа –
сөю утын да янам мин.

6 Мәгъ шу кым ның сул бе лә ге ми нем баш ас тын да,
ә уң ку лы ми не ир кә ли.

7 И Иеру са лим кыз ла ры!
Җәй ран нар һәм кыр бо лан на ры исе ме бе лән
ялынып-ялварып со рыйм сез дән:
үзе те лә ми то рып хис лә рен уят ма гыз сөй гән ке ше нең,
бор чы ма гыз аның йо кы сын!

Икенчеҗыр

Мәгъшука
8 Ише те лә мәгъ шу кым ның аяк та вы шы!

Әнә, тау лар буй ла тып ча ба,
кал ку лык лар буй лап йө ге рә ул ми ңа та ба.

9 Тау җәй ра ны на һәм яшь бо лан га ох ша ган ул
ми нем сөй гә нем.
Әнә, без нең ди вар ар тын да ба сып то ра ул,
тә рә зә гә күз тө ше рә,
рә шәт кә аша күренеп-күренеп ки тә.

10 Пы шыл да ды ми ңа сөй гә нем:
«Куз гал, сө ек лем ми нем,
гү зәл кәй ге нәм, кар шы ма чык!

11 Ме нә, кыш та үтеп кит те ин де,
яң гыр ла ры да үт те, тук та ды.

12 Җир дә чә чәк ләр кү рен де,
кош лар сай рар чак җит те.
Күк кү гәр чен гөр ли иле без дә.

13 Бө ре лә рен ачып, ин җир агач ла ры, йө зем ку ак ла ры
чә чәк ат ты, хуш ис та рат ты.
Куз гал, сө ек лем ми нем,
гү зәл кәй ге нәм, кар шы ма чык!

14 Кыяташлар кап лап ал ган тар ла вык та гы кү гәр че нем ми нем!
Йө зең ачып күр сәт ми ңа, та вы шың ны ишет тер ми ңа,
чөн ки та вы шың наз лы си нең һәм дә йө зең ягым лы дыр».

Күмәкҗыр
15 Ки те ре гез то тып йө зем бак ча сын ки ме рү че төл ке ләр не,

төл ке ба ла ла рын,
чөн ки шау чә чәк тә без нең йө зем бак ча ла ры.



980

Җыр лар җы ры 2 , 3

Мәгъшука
16 Ми не ке ге нә ул ми нем мәгъ шу кым,

мин дә аны кы гы на.
Ла лә чә чәк лә ре ара сын да кө тү кө теп йө ри ул.

17 Сү рел гән че көн нең су лы шы,
кү лә гә ләр эреп бет кән че
әй лә неп кайт син, сөй гә нем ми нем, –
те кә тау лар ның җәй ра ны ке бек,
яшь бо ла ны ке бек җи тез бул син!

Өченчеҗыр

3 Мәгъшука
1 Тө не буе эз лә дем мин ята гым да җан сөй гә нем не,

эз лә дем, тик тап ма дым мәгъ шу кым ны.
2 То рыйм әле, чы гыйм шә һәр гә, урам һәм мәй дан нар га,

эз лим җан сөй гә нем не.
Эз лә дем мин аны, тик тап ма дым мәгъ шу кым ны.

3 Шә һәр буй лап йөр гән сак чы лар га мин юлык тым:
«Оч рат ма ды гыз мы ми нем җан сөй гә нем не?»

4 Алар дан ае ры лып кы на ки теп ба ру ым бул ды,
оч рат тым мин җан сөй гә нем не.
Ко чак лап ал дым да, ән кәм өе нә кай тып җит кән че,
эч ке бүл мә ләр гә алып кер гән че,
кул ла рым нан җи бәр мә дем мәгъ шу кым ны.

5 И Иеру са лим кыз ла ры!
Җәй ран нар һәм кыр бо лан на ры исе ме бе лән
ялынып-ялварып со рыйм сез дән:
үзе те лә ми то рып хис лә рен уят ма гыз сөй гән ке ше нең,
бор чы ма гыз аның йо кы сын!

Дүртенчеҗыр

Күмәкҗыр
6 Мир ра һәм фи ми ам,

төрледән-төрле хуш ис ле май лар аң кы тып,
чү л өс тен нән кү тә рел гән тө тен баганасыдай кем ки лә ул?*

7 Әнә Сө ләй ман ның тәхет-түшәге:
алт мыш ба һа дир чол гап ал ган аны –
сИс ра ил нең га ярь егет лә ре – 8 су гыш ос та ла ры;

* 3:6 ...ул.– Би ре дә хатын-кыз ту рын да сү з ба ра. 
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ба ры сы ның кул ла рын да кы лыч,
бил лә рен дә ге бу кы лыч лар
төн ге шом нан сак ла ну өчен.

9 Сө ләй ман пат ша эш ләт кән
ул тәхет-түшәк – Ли ван ага чын нан:

10 аяк ла ры – кө меш тән, ар ка ягы – ал тын нан,
утыр гы чы – җе те кы зыл бәр хет тән!
Иеру са лим кыз ла ры аны нин ди ма тур итеп би зә гән!

11 И Си он кыз ла ры!
Ки ле гез дә ка ра гыз таҗ ки гән Сө ләй ман пат ша га:
ни ка хын да – иң бә хет ле кө нен дә –
әни се ки дер де аңа бу таҗ ны!

Бишенчеҗыр

4 Мәгъшук
1 Аһ, нин ди гү зәл кыз син, гү зәл кә ем, нин ди гү зәл!

Чел тәр аша тө бәл гән күз лә рең си нең кү гәр чен не ке дәй!
Чәч кәй лә рең си нең Ги лы гад та вын нан тө шеп ки лү че
кә җә кө тү ен хә тер лә тә;

2 теш кәй лә рең су дан чы гып ки лү че,
йо ны кыр кыл ган ап-ак куй лар кө тү ен хә тер лә тә:
һәр бер се нә ияр гән дер иге зәк бә ти,
бә ти сез лә ре юк тыр куй лар ның.

3 Ал тас ма дай ирен нә рең,
уй мак тыр авыз ка ең.
Бит оч ла рың, ур та лай ярыл ган анар ал ма сы дай,
чел тәр аша ал су ла нып бал кып то ра лар.

4 Да выт ның калкан-сөңге элеп куя тор ган ба га на сы ке би
си нең му ен ка ең,
мең кал кан эле неп то ра ан да,
га ярь яу гир ләр* кал ка ны.

5 Ике күк рә гең ике җәй ран бә тие ке бек тер,
кыр гый ла лә чә чәк лә ре ара сын да ут лап йөр гән
иге зәк бо лан бә тие ке бек.

6 Сү рел гән че көн нең су лы шы,
кү лә гә ләр эреп бет кән че,
кү тә ре лим хуш буй тау ның тү бә се нә
һәм баш орыйм мир ра кал ку лык ла ры на.

7 Нин ди гү зәл сең син, ми нем сө ек лем,
бер нин ди тап юк тыр син дә.

* 4:4 Яугир–су гыш чы. 
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8 Ли ва ның ны кал дыр син, и кә лә шем!
Ли ван нан ки леп җит син ми нем ян га!
Ама на тү бә сен нән,
Се нир вә Хәр мун тау ла ры тү бә сен нән,
арыс лан нар өне вә кап лан нар оя сын нан би ре гә ашык!

9 Йө рә гем не яу лап ал дың син, сең лем ми нем*, кә лә шем;
бер күз сир пү бе лән яу лап ал дың йө рә гем не
му е ның да гы бер му ен са ну ры бе лән.

10 Аһ, нин ди тат лы си нең ир кә лә вең,
сең лем ми нем, кә лә шем ми нем.
Аһ, шә раб тан дә тат лы си нең на зың,
тән кә ең нең хуш исе бар лык хуш буй лар дан тәм ле рәк.

11 Кә рәз ле бал та ма си нең авы зың нан, кә лә шем,
бал вә сөт тә ме тел кә ең дә.
Ки е ме ңә сең гән гөл ләр исе –
алар Ли ван ның хуш ис лә рен хә тер лә тә.

12 Сең лем ми нем – йо зак та гы баг-бакча,
ми нем кә лә шем – кап ка чы ябык кое, то ма лан ган чиш мә.

13 Си нең баг-бостаныңда янып тор ган анар лар,
тат лы җиләк-җимешләр, кы на гөл ләр,

14 нард һәм зәгъ ф ран нар,
хуш ис ле ка мыш лар һәм дар чин ку ак ла ры,
мир ра һәм са бур тирә-якка тәм ле ис ләр аң кы тып уты ра.

15 Бак чаң ны Ли ван ның саф-тере су лы кое
һәм чиш мә лә ре су га ра.

16 Кү тә рел, и көнь як җи ле!
Син дә ис, и төнь як җи ле!
Исеп шу лай, баг-бостанымны хуш ис ләр гә тө рен дер!

Мәгъшука

Кил сен мәгъ шу кым үзе нең бак ча сы на,
үзе те лә гән тат лы җиләк-җимешләрдән авыз ит сен.

5 Мәгъшук
1 Кил дем мин үз бак ча ма, сеңлем-кәләшем,

мир ра бе лән хуш ис ле үлән нәр җый дым,
кә рәз ле бал дан авыз ит тем,
сө тем не дә, шә ра бым ны да эч тем.

* 4:9 ...сеңлемминем...– Бо рын га за ман да Көн чы гыш та сөй гән яр га шу лай дип тә мө рә җә-
гать ит кән нәр. 
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Күмәкҗыр

И дус ла рым, аша гыз!
Эче гез, га шыйк лар, туй ган чы эче гез!

Алтынчыҗыр

Мәгъшука
2 Йок лый мын мин,

әм ма ми нем йө рә гем уяу.
Әнә, мәгъ шу кым ның ишек ша кы ган та вы шын ише тәм:
«Ач ише гең не, сең лем, сө ек лем,
кү гәр че нем ми нем, ап па гым!
Юк са, чәч лә рем ми нем төн ге чык ка чы лан ган,
чи гә бөд рә лә рем дым лан ган».

3 Мин бит ин де чи шен гән,
ки ем нә рем не хә зер ни чек ләр ки ре ки им?
Аяк ла рым ны юган мын,
хә зер аны ни чек ләр тап лан ды рыйм?

4 Мәгъ шу кым ми ңа ишек яры гын нан кул ла рын суз ды –
бө тен тә нем не тет рә нү ал ды.

5 Сөй гә нем не кар шы лар га дип, мин то рып чык тым:
кул ла рым нан хуш ис ле мир ра мае там ды,
бар мак ла рым нан се ңеп кал ды йо зак тот ка сы на.

6 Ишек не ач кан гы на идем –
сө ек лем ин де ки теп бар ган!
Ми нем җа ным уры нын нан чы гып ки тәр дәй бул ды.
Мин аны эз лә дем, лә кин та ба ал ма дым;
мин аңа эн дәш тем, лә кин ул җа вап бир мә де.

7 Төн ге шә һәр сак чы ла ры ми не то тып ал ды лар да
кан га ба тыр ган чы кый нап таш ла ды лар,
өс тем нән бөр кән че гем не алып кит те ләр ди вар сак чы ла ры.

8 И Иеру са лим кыз ла ры!
Мин ялынып-ялварып со рыйм сез дән:
әгәр сез ми нем сө ек лем не оч рат са гыз әй те гез:
«Сөю утын да янам мин!»

Иерусалимкызлары
9 И гү зәл ләр нең гү зә ле!

Нәр сә се бе лән шу лай ма тур лар дан ма ту ры соң ул си нең 
сөй гә нең?

Нәр сә се бе лән баш ка га шыйк лар дан чи бәр рәк соң ул?
Син нәр сә дип без дән шул ка дәр ялынып-ялварып со рый сың?
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Мәгъшука
10 Мәгъ шу кым ның тә не ак-пакьтер,

йөз кәй лә ре – ал су дыр;
ул – ун нар ча мең га шыйк лар ара сын да бер дән бер.

11 Баш кай ла ры – саф ал тын нан ко ел ган,
дулкын-дулкын бөд рә лә ре коз гын ны кы ке би чем-кара;

12 агым су да йөз гән, сөт тә гөр-гөр ки леп ко ен ган
кү гәр чен нәр не хә тер лә тә күз кәй лә ре.

13 Яңак ла ры – хуш ис ле чә чәк тү тә ле,
ирен нә ре – мир ра исе аң кыт кан ла лә ләр ке би.

14 Кул кай ла рын, асыл таш лар те зеп, ал тын нан яса ган нар мы ни;
күкрәк-эчкәйләрен, зәң гәр якут лар те зеп, фил сө я ген нән 

уй ган нар мы ни;
15 аяк ла ры – ал тын тә лин кә ләр гә бас тыр ган мәр мәр ба га на лар дай;

буе-сыны Ли ван ның эр бет ага чы ке би зифа-мәһабәт.
16 Тел лә рен нән аның бал та ма,

һәр нәр сә се гү зәл, ягым лы.
Ме нә кем ул ми нем мәгъ шу кым,
ме нә нин ди ул ми нем җан дус тым,
и Иеру са лим кыз ла ры!

6 Иерусалимкызлары
1 Гү зәл ләр дән дә гү зәл кәй,

кая ки теп югал ды си нең сөй гән ярың?
Кай та раф лар га ка рап кит те ул?
Си нең бе лән бер гә эз ләп ка рыйк без аны.

Мәгъшука
2 Ми нем мәгъ шу кым үзе нең баг-бостанына кит те,

хуш ис ле гөл-чәчәкләр ара сын да хо зур ла ныр га,
шун да ла лә ләр җы яр га кит те ул.

3 Ми не ке ге нә ул ми нем сөй гә нем,
мин дә аны кы гы на.
Ул үзе нең баг-бостанында хо зур ла нып, ла лә ләр җы еп йө ри.

Җиденчеҗыр

Мәгъшук
4 Тир са ка ла сы ке бек гү зәл сең син, ми нем мәгъ шу кам!

Иеру са лим ке бек нә за кәт ле, сөй кем ле сең,
бай рак лар җил фер дә теп кил гән чи рү ке бек мә һа бәт ле сең.
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5 Алай те кә леп ка ра ма ми ңа,
күз ка ра шың ут ка са ла ми не.
Чәч кәй лә рең си нең Ги лы гад тау ла рын нан
тө шеп ки лү че кә җә кө тү ен хә тер лә тә;

6 теш кәй лә рең су дан чы гып ки лү че,
йо ны кыр кыл ган ап-ак куй лар кө тү ен хә тер лә тә:
һәр бер се нә ияр гән дер иге зәк бә ти,
бә ти сез лә ре юк тыр куй лар ның.

7 Бит оч ла рың, ур та лай ярыл ган анар ал ма сы дай,
чел тәр аша ал су ла нып бал кып то ра лар.

8 Пат ша са ра ен да алт мыш мә ли кә, сик сән җа рия
вә исәпсез-хисапсыз кыз-кыркын бул сын,

9 тик ми нем кү гәр че нем, ап па гым – бер дән бер!
Ул – әни се нең дә бер дән бе ре,
әни се нең дә сө ек ле кы зы.
Яшь кыз лар, мә ли кә ләр һәм җа ри я ләр аны күр де ләр дә –
ба ры сы да мак тау яу дыр ды,

10 «Кем соң ул шу лай ал таң ке бек саф һәм чис та,
ай дай гү зәл, ко яш тай як ты йөз ле,
бай рак ла рын җил фер дә теп кил гән чи рү ке бек мә һа бәт 

сын лы?» – ди де.

Мәгъшука
11 Үзән лек тә ге яшел лек ләр не кү рер гә дип,

мин чик лә век бак ча сы на кер дем:
йө зем нәр өл гер мә де ме, анар лар чә чәк ат ма ды мы икән?

12 Бел мим, ни чек ләр итеп мин
хал кым ның шөһ рәт ле за ты йөр гән ар ба яны на ки леп 

чык кан мын!

Сигезенчеҗыр

7 Күмәкҗыр
1 Бо ры лып ка ра чы, бо ры лып ка ра, Шу лам кы зы,

бо ры лып ка ра чы, бо ры лып ка ра – кү рик че бер, кү рик үзең не!

Мәгъшук

Ни гә әле сез Шу лам кы зы на
ике рәт кә те зел гән би ю че ләр ара сын да*
бө те рел гән кыз га ка ра ган ке бек ка рар га ти еш?!

* 7:1 ...икерәткәтезелгәнбиючеләрарасында...– Яһүд те лен дә ге текст та бу урын би к үк анык 
тү гел. 
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2 О, сан дал ки гән аяк ла рың
нин ди төз һәм ма тур си нең, шөһ рәт ле гү зәл кәй!
Бот кай ла рың си нең ос та лар дан да ос та сын чы кой ган дай 

сы лу дыр.
3 Кен де гең – хуш ис ле шә раб һәр чак мөл де рә мә ту лып тор ган 

ка сә дер,
корсак-эчкәйләрең ла лә ләр бе лән би зәл гән бо дай көл тә се 

ке бек ма тур дыр.
4 Ике күк рә гең ике җәй ран бә тие ке бек тер,

иге зәк бо лан бә тие ке бек.
5 Му ен ка ең – фил сө я ген нән уеп ясал ган ма на ра дай зи фа дыр.

Күз кәй лә рең Бәйт-Раббим кап ка ла ры кар шын да гы
Хиш бун күл лә ре ке бек тер.
Бо рын ка ең Дәмәшкъкә ка ра тып са лын ган
Ли ван ма на ра сы ке бек тер.

6 Ба шың си нең Кәр мил та вы ке бек мәгъ рур дыр,
бөд рә чәч лә рең, пат ша ны да әсир итәр дәй бу лып,
кич ке шә фәкъ нур ла ры на ко е на дыр.

7 Нин ди ягым лы һәм мө ла ем син,
сөй кем ле син, ми нем гү зәл кә ем!

8 Хөр мә ага чы ке бек зифа-төздер си нең сы ның,
күк рәк лә рең хөр мә җи ме ше ке бек ту лыш кан дыр.

9 Уй ла дым мин: «Ме нәр мен, – ди дем, – хөр мә ага чы на,
то ты ныр мын, – ди дем, – җи меш тәл гә ше нә;
йө зем тәл гәш лә ре ке бек ту лы шып тор сын күк рәк лә рең,
ал ма исе ки леп тор сын су лы шың нан».

10 Тел лә рең нән тат лы шә раб та ма си нең.

Мәгъшука

Ул шун дый шә раб ки,
ирен нә рем не һәм теш лә рем не дым лан ды рып,
сөй гә нем нең авы зы на тал гын гы на агып то ра.

11 Бар лык вө җү дем* бе лән сөй гә нем не ке мин,
аның да те лә гә не мин ге нә.

12 Кил дә, мәгъ шу кым, бер гә сәх рә ләр гә чы гыйк,
авыл-карьяләрдә төн нәр ку ныйк.

13 Ир тә лә рен йө зем бак ча сын да йө рер без:
йө зем агач ла ры яф рак яр ма ды мы икән,
бө ре лә ре ачыл ма ды мы икән,
анар лар чә чәк ат ма ды мы икән?
Шун да мин си ңа иркә-назларымны бү ләк итәр мен.

* 7:11 Вөҗүд– кү ңел, рух; бар лык. 
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14 Адә мут* ин де хуш ис ләр та рат ты,
ишек тө бе без ис ке һәм яңа уңыш ның тат лы җи меш лә ре 

бе лән ту лы;
алар ның ба ры сын си ңа дип сак ла дым мин, мәгъ шу кым ми нем!

8 1 Әй, бер ана сө тен имеп үс кән
бер ту ган абы ем бул саң идең син!
Шул чак та урам да оч рат кач,
кочып-үбеп алыр идем си не,
һәм мо ның өчен һич кем ми нем йө зем не ка ралт мас иде.

2 Кул тык лап алыр идем дә
ән кәм йор ты на алып кай тыр идем.
Яра тыр га өй рә тер идең син ми не,
ә мин си не тат лы шә раб бе лән,
анар ал мам ның шир бә те бе лән сый лар идем.

3 Аның сул бе лә ге ми нем баш ас тын да,
ә уң ку лы ми не ир кә ли.

4 И Иеру са лим кыз ла ры! 
 Ялынып-ялварып со рыйм сез дән:

үзе те лә ми то рып хис лә рен уят ма гыз сөй гән ке ше нең,
бор чы ма гыз аның йо кы сын!

Тугызынчыҗыр

Күмәкҗыр
5 Кем ул чүл ягын нан

мәгъ шу кы на сы е нып ат лап ки лә?

Мәгъшука

Ал ма ага чы тө бен дә ят кан җи рең нән уят тым мин си не, 
мәгъ шу кым;

ән кәң си не шун да дөнь я га ки тер гән,
шун да тап кан си не.

6 Йө рә ге ңә мө һер итеп ба сып куй син ми не,
ку лы ңа там га итеп ка еп куй.
Сөю – әҗәл дәй көч ле дер,
көн че лек – сүле ләр дөнь я сы ке бек рә хим сез дер;
дөр ләп ян ган ут ул,
ук ла ры ял кын ке бек тер.

7 Сө ю не таш кын нар да сүн де рә ал мый,

* 7:14 Адәмут– та мы ры ке ше гәү дә сен хә тер ләт кән һәм кү зә нәк лә рен дә нар ко тик мат дә ләр 
бул ган күпь ел лык үлән тө ре; рус ча сы: ман д ра го ра. 
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дәрь я лар да кү меп ки тә ал мый аны.
Кем дә бул са бе рәү сөю ха кы на
йор тын да гы бар бай лы гын би рәм ди сә дә,
көл ке гә ге нә ка лыр иде.

Кушымталар

Кызныңабыйлары
8 Без нең кеч ке нә бер сеңлебез бар,

әле күк рәк лә ре дә үс мә гән аның.
Ярә шер гә ди еп кил сә ләр,
ниш лә тер без ул сеңлебезне?

9 Әгәр ул ди вар бул са,
өс те нә кө меш тән ма на ра тор гы зыр идек;
ә ин де кап ка бул са,
аны эр бет так та ла ры бе лән тыш лар идек.

Мәгъшука
10 Мин – ди вар,

күк рәк лә рем дә ма на ра дай кал ку.
Мин аның кар шын да
кү ңел ты ныч лы гы би рү че бер кыз бу лып пәй да бу лыр мын.

Мәгъшук
11 Сө ләй ман пат ша ның Багал-Һамунда йө зем бак ча сы бар иде.

Бак ча сын ул йө зем үс те рү че ләр гә бир де;
җи меш җый ган өчен, алар ның һәм мә се
ме ңәр кө меш тү ләп то рыр га ти еш бул ды.

12 Ә ми нем йө зем бак ча сы – үзем бе лән.
Мең кө меш – си ңа, Сө ләй ман,
ә ике йө зе – йө зем үс те рү че ләр гә.

13 Бак ча кы зы! Дус ла рым си нең та вы шың ны би ре леп тың лый лар,
ми нем дә си не тың лый сым ки лә.

Мәгъшука
14 Ашык син, мәгъ шу кым!

Җәй ран дай яки яшь бо лан дай,
хуш ис ле яшел лек ләр кап ла ган тау лар буй лап чап син!
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Иша гыйя пәй гам бәр
1 1 сЯһү дә пат ша ла ры Уз зия, Иотам, Әхәз, Хи зә кыйя ида рә ит кән ва кыт лар да, 

Амотс уг лы Иша гый я гә Яһү дә вә Иеру са лим ха кын да сРаб бы дан иң гән кү-
ре неш ләр.

ЯһүдәнеңРаббыгакаршыбашкүтәрүе
2 Әй күк, тың ла, әй җир, ко лак сал!

Раб бы бо лай ди:
«Мин ба ла лар ны тәр би я ләп үс тер дем,
ә алар Ми ңа кар шы баш кү тәр де ләр.

3 Үгез – үзе нең ия сен, ишәк үз ху җа сы ның ут лы гын та ный;
ә сИс ра ил Ми не та ны мый, хал кым Ми не бе лер гә те лә ми».

4 И-и сгө наһ лы ка вем, сҗи на ять кә бат кан ха лык,
явыз лар то кы мы, бо зык ба ла лар!
Раб бы дан йөз чө е реп, Ис ра ил нең из ге сАл ла сын сан га сук мый ча
Аңа ар ка гыз бе лән бо рыл ды гыз.

5 Сез нең кай җи ре гез не кый нар га та гын?!
Ни өчен сез һа ман үҗәт лә нә сез?
Ба шы гыз җә рә хәт бе лән ту лы, йө рә ге гез тә мам хәл дән тай ган.

6 Аяк та ба ны гыз дан баш тү бә гез гә ка дәр исән җи ре гез юк:
ка ра көй гән тә не гез дә ге җә рә хәт ләр, кан сар кып тор ган яра лар
юып-чистартылмаган, бәй лән мә гән һәм май сөр тел мә гән.

7 Җи ре гез таш лан дык хәл гә кил гән, ка ла ла ры гыз көл гә әй лән гән;
кыр ла ры гыз уңы шын күз ал ды гыз да чит-ятлар ашап ята –
бар нәр сә гез не алар вәй ран ит те*.

8 Сион-кыз* гы на кал ды – йө зем бак ча сын да гы ча тыр,
кы яр тү тә лен дә ге ку ыш, ка ма лыш та гы шә һәр ке бек бул ды.

9 Әгәр Күк ләр Ху җа сы Раб бы
кай бер лә ре без не исән кал дыр ма ган бул са,
без Сә дүм ка ла сы на, Га му ра ка ла сы на тиң лә шер идек.

* 1:7 Вәйранитү– җи ме рү, ва ту; юк итү. 
* 1:8 Сион-кыз– Иеру са лим шә һә ре нең шигъ ри ата ма сы. Би ре дә һәм баш ка шун дый урын-
нар да Си он бе лән Иеру са лим хатын-кызга тиң ләш те ре лә. 
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10 Раб бы сү зен тың ла гыз, Сә дүм җи тәк че лә ре!
Ал ла быз ның ска ну ны на ко лак сал, Га му ра хал кы!*

11 «Сез нең күп сан лы кор бан на ры гыз ни гә ки рәк Ми ңа?! – ди Раб бы. –
Ян ды рыл ган кор бан тә кә лә рен нән,
си мер тел гән тер лек ма ен нан Мин га рык бул дым;
үгез ләр нең, са рык вә кә җә тә кә лә ре нең ка нын те лә мим Мин.

12 Сез Ми нем хо зу ры ма ки лә сез, әм ма кем со рый сез дән мо ны?!
Ми нем ишег ал ла рым ны ни гә тап тап йө ри сез?!

13 Фай да сыз бү ләк ләр та шу дан тук та гыз,
хуш ис ле бәл зәм нәр тө те нен нән Ми нем кү ңе лем бол га на.
Яңа ай бәй рәм нә ре гез гә, сшим бә көн нә ре гез гә,
бәй рәм җы ен на ры гыз га –
гө наһ ла ры гыз бе лән бо зыл ган из ге җы ен на ры гыз га тү зеп то ра 

ал мыйм.
14 Яңа ай вә бү тән бәй рәм нә ре гез не Мин күрәлмыйм:

Ми нем өчен авыр йөк алар;
бу йөк не кү тә реп ал җы дым.

15 Кул ла ры гыз ны Ми ңа су зып до га кыл ган да, 
күз лә рем не сез дән чит кә алыр мын;
ни ка дәр до га кыл са гыз да, сез не тың ла мам,
чөн ки кул ла ры гыз кан га бу ял ган.

16 Юыны гыз, пакь лә не гез, явыз эш лә ре гез не күз ал дым нан юк ите гез,
явыз лык кы лу дан тук та гыз,

17 иге лек кы лыр га өй рә не гез,
га дел лек кә ом ты лы гыз, изел гән не кот ка ры гыз,
ятим нең ха кын хак ла гыз, тол ха тын ның эшен як ла гыз!»

РаббыныңИерусалимнехөкемитүе
18 «Ки ле гез, бер гә ләп уй ла шыйк, – ди Раб бы. –

Гө наһ ла ры гыз куе кы зыл төс тә бул са да,
үзе гез кар дай ап-ак ка лыр сыз;
гө наһ ла ры гыз карасу-кызыл төс тә бул са да,
үзе гез ап-ак йон га ох шар сыз.

19 Сүз лә ре мә ко лак сал са гыз, җир дә ге нигъ мәт ләр дән авыз итәр сез;
20 әгәр ин де Мин нән йөз чө е реп, Ми ңа кар шы чык са гыз,

сез не кы лыч ашар», – ди Раб бы;
бу сүз ләр Аның авы зын нан ки леп иреш те.

21 Аһ, туг ры лык лы баш ка ла әнә ни чек фа хи шә гә әй лән гән!
Ул га дел лек бе лән ту лы иде, ан да дө рес лек ха ким лек итә иде,
хә зер исә ан да адәм җа ны кы ю чы лар яши.

* 1:10 Сәдүмҗитәкчеләре,Гамурахалкы– би ре дә Яһү дә җи тәк че лә ре һәм хал кы күз дә то ты ла. 
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22 Кө ме шең ин де тә мам кас мак ла нып бет кән,
шә ра бы ңа су ку шыл ган.

23 Тү рә лә рең си нең – фет нә че ләр,
уг ры лар бе лән бер гә эш итү че ләр;
аларның һәм мә се риш вәт алыр га яра та, бү ләк ар тын нан куа,
ятим нең ха кын хак ла мый,
тол ха тын ның го зе ре алар га ба рып җит ми.

24 Шу ңа кү рә сХа ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
Ис ра ил нең код рәт ле Ал ла сы бо лай ди:
«Дош ман на рым ны җә за га тар тып юа ныр мын,
алар дан үчем не алыр мын!

25 Ку лым ны си ңа та ба су зып, юш кы ның ны сел те бе лән 
чис тар тыр мын,

бө тен пыч ра гың ны юк итәр мен.
26 Әү вәл ге за ман да гы ке бек га дел хө кем че ләр,

ки ңәш че ләр бу лыр син дә.
Шун нан соң си не „Дө рес лек, туг ры лык  ка ласы“ дип атар лар».

27 Си он – га дел лек аша,
ә тәү бә ит кән ке ше лә ре стәкъ ва лык бе лән ко ты лыр.

28 Фет нә че вә гө наһ лы лар исә һә лак бу лыр,
Раб бы дан йөз чө ер гән нәр юк ите лер.

29 Бик тә ярат кан из ге имән агач ла ры гыз ар ка сын да сез оят ка 
ка лыр сыз,

үзе гез сай лап ал ган бак ча лар ар ка сын да хур лык ачы сын та тыр сыз.
30 Сез яф ра гы шиң гән имән, су сыз бак ча ке бек бу лыр сыз.
31 Көч ле адәм нәр – сүс, ә алар ның эш лә ре оч кын ке бек бу лыр:

алар шу лай бер гә ләп янып ки тәр, һәм алар ны сүн де рү че бул мас.

СоңгыкөннәрдәРаббытавыныңбарлыктауларданбиегрәкбулуы

2 1 Амотс уг лы Иша гый я гә Яһү дә вә Иеру са лим ха кын да иреш кән вә хи.
2 Шун дый көн нәр ки лер,

сРаб бы йор ты ур наш кан тау баш ка бар лык тау лар дан би ег рәк бу лыр,
кал ку лык лар өс тен нән кү тә ре леп то рыр,
һәм бар ха лык лар шун да агы лыр.

3 Бай так ха лык лар, ки леп:
«Әй дә гез, Раб бы та вы на,
Ягъ куб Ал ла сы йор ты на ме ник, – дип әй тер.
Ул без гә Үзе нең юл ла рын өй рә тер, –
һәм без шу лар дан йө рер без».
Чөн ки Ка нун – Си он нан, Раб бы сү зе Ие ру са лим нән чы га чак.

4 Ка вем нәр ара сын да Ул хө кем оеш ты ра чак,
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күп ха лык лар ның дәгъ ва ла рын хәл итә чәк;
һәм алар кы лыч тан – су ка тө рә не, ә сөң ге дән урак яса я чак;
бер ха лык икен че се нә кы лыч кү тәр мә я чәк,
һәм су гыш һө нә ре нә алар бү тән өй рән мә я чәк.

5 И Ягъ куб хал кы!
Әй дә гез, Раб бы чәч кән як ты лык ну рын да йө рик!

Раббыкөне
6 Син Үзең нең хал кың ны – Ягъ куб нә се лен таш ла дың,

чөн ки алар Шә рык ха лык ла ры ның гореф-гадәтләренә ия реп 
кит те ләр,

пе леш ти ләр гә ох шап си хер че лек кы лыр га өй рән де ләр,
чит-ятлар бе лән ара ла ша баш ла ды лар.

7 Алар ның җи ре кө меш вә ал тын га тул ган,
хә зи нә лә рен дә ге бай лык ның исәбе-хисабы юк,
ил лә рен дә ге ат лар би хи сап күп,
су гыш ар ба ла ры са нап бе тер ге сез.

8 Алар ның җи ре пот лар бе лән тул ган,
алар үз кул ла ры бе лән эш лә гән әй бер ләр гә,
бар мак ла ры яса ган нәр сә ләр гә та бы на лар.

9 Шу лай, адәм ба ла сы тү бән тә гә рә де,
һәр бер се хур лык ка кал ды, –
ки чер мә Син алар ны, Раб бы!

10 Раб бы ның дәһ шә тен нән,
Аның сшөһ рәт вә мә һа бәт ле ген нән кур кып,
тау кы я сы эче нә кер, җир ту за ны на кү мел!

11 Тә кәб бер бән дә нең ба шы тү бән ие лә чәк, го рур лы гы ты е ла чак;
ул көн не бер Раб бы гы на юга ры кү тә ре лә чәк.

12 Чөн ки һәр тә кәб бер вә го рур, юга ры кү тә рел гән бән дә гә
Күк ләр Ху җа сы сРаб бы ның кө не ки лә чәк,
һәм шул чак алар тү бән се те лә чәк!

13 Би ек вә мәгъ рур Ли ван эр бет лә ре нә, Ба шан имән нә ре нә,
14 бар лык би ек тау лар га, те кә кал ку лык лар га,
15 һәр би ек ма на ра га, һәр ны гы тыл ган ди вар га,
16 Тар шиш ко раб ла ры на, бар ча ма тур көй мә ләр гә дә ки лә чәк ул көн!
17 Адәм ба ла сы ның тә кәб бер ле ге юк ка чы га чак,

ке ше нең го рур лы гы тү бән се те лә чәк,
ба ры тик бер Раб бы гы на ул көн не юга ры кү тә ре лә чәк,

18 пот-сыннар бө тен ләй гә га ип бу ла чак*.

* 2:18 Гаипбулу– юга лу, юк бу лу. 
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19 Ул көн не Раб бы җир не дер сел ке тер өчен кү тә ре лә чәк,
һәм ке ше ләр Раб бы дәһ шә тен нән,
Аның шөһ рәт вә мә һа бәт ле ген нән кур кып,
кы я да гы ярык лар га, җир дә ге чо кыр лар га ке реп по са чак.

20-21 Ул көн не Раб бы җир не дер сел ке тер өчен кү тә ре лә чәк,
һәм ке ше ләр үз лә ре та бын ган кө меш вә ал тын пот ла рын
су кыр тыч кан нар га вә яр ка нат лар га ыр гы та чак;
Раб бы дәһ шә тен нән, Аның шөһ рәт вә мә һа бәт ле ген нән кур кып,
кы я да гы ярык лар га вә тау-таш ара сын да гы тар ла вык лар га 

ке реп по са чак.

22 Адәм ба ла сы на өмет баг лау дан тук та гыз:
аның го ме ре, су лы шы ке бек үк, өзелергә ге нә то ра;
нәрсә эш ли ала соң ул?!

Иерусалимдәгетәртипсезлекләр

3 1 Ме нә хә зер Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
Иеру са лим бе лән Яһү дә нең бар бул ган ма я сын –
ик мә ген вә су ын тар тып ала чак.

2 Шу лай ук ба һа дир ла рын вә су гыш чы ла рын,
хө кем че лә рен вә спәй гам бәр лә рен,
кү рә зә че лә рен вә сөл кән нә рен,

3 гас кәр баш лык ла рын, тү рә лә рен вә ки ңәш че лә рен,
уң ган һө нәр че лә рен вә ос та тыл сым чы ла рын тар тып ала чак Ул.

4 «Ха лык ка баш лык итеп яш үс мер ләр не ку я чак мын,
аның өс тен нән акыл сыз бала-чага ха ким лек итә чәк», – ди Раб бы.

5 Бер ке ше – икен че бе рәү не,
һәр кем үзе нең якы нын изә чәк;
өл кән нәр ал дын да яшь ләр үз лә рен оят сыз лар ча то та чак,
ә на дан нар зат лы ке ше ләр гә мыс кыл лап ка ра я чак.

6 Бе рәү, үз кар дә ше нә ба рып ябы шып:
«Си нең япан чаң бар, шу ңа кү рә без гә – юл баш чы,
бу хә ра бә ләр гә ху җа бул!» – дип әй тә чәк.

7 Те ге исә, та вы шын кү тә реп:
«Мин сез гә ши фа би рә ал мыйм,
йор тым да ик мә гем дә, япан чам да юк,
ха лык ның юл баш чы сы итә күр мә гез ми не!» – дип җа вап би рә чәк.

8 Иеру са лим абын ды, Яһү дә егыл ды,
чөн ки алар ның сүз лә ре вә гамәл-эшләре
Раб бы га, Аның шөһ рә те нә кар шы юнәл гән.
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9 Алар ның га еп лә ре йөз лә ре нә языл ган;
кыл ган гө наһ ла ры бе лән мак та на лар,
сә дүм ле ләр яше реп тор ма ган ке бек яшер ми ләр,
үз ба шы на бә ла ала лар – кай гы алар га!

10 Тәкъ ва ке ше гә: «Син бә хет ле!» – дип әй те гез,
чөн ки ул үзе кыл ган га мәл ләр нең са ва бын ала чак.

11 Яман ке ше гә исә – кай гы!
Бә хет сез ул, үзе кыл ган ның җә за сын ала чак.

12 Ми нем хал кым ны яшь ба ла лар җә бер ли,
аның өс тен нән хатын-кызлар ха ким лек итә.
Әй хал кым! Юл баш чы ла рың си не адаш ты ра,
ял гыш юл га алып ке рә.

13 Раб бы Үз дәгъ ва сын бел де рер өчен,
ха лык лар га хө кем оеш ты рыр өчен әзер то ра.

14 Ул Үз хал кы ның өл кән нә рен вә тү рә лә рен җа вап ка тар та:
«Йө зем бак ча сын сез юк ит те гез;
сез нең йорт ла ры гыз да – фә кыйрь ләр дән та лап алын ган мал.

15 Ми нем хал кым ны кы сар га,
фә кыйрь ләр не ту зан га са лып тап тар га
ни ха кы гыз бар сез нең?!» – ди.
Бу – Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы сүз лә ре.

Иерусалимхатыннарынакисәтү
16 Раб бы бо лай ди:

«Си он кыз ла ры ның тә кәб бер ле ге өчен,
баш ла рын юга ры чө еп, күз лә рен уй на тып,
аяк чыл быр ла рын чыл ты ра тып, кәс-кәс ат лап йөр гән нә ре өчен,

17 Хуҗа-Хаким алар ның баш ла рын ку тыр бе лән кап ла я чак,
оят җир лә рен шә рә кал ды ра чак».

18 Ул көн не Хуҗа-Хаким алар ның би зә нү әй бер лә рен –
аяк чыл быр ла рын, ай рә ве шен дә ге маң гай бәй лә веч лә рен
вә му ен са ла рын тар тып өзә чәк.

19 Ал ка ла рын, бе лә зек лә рен, йөз лә рен кап ла ган чел тәр лә рен,
баш лык ла рын, ту бык ла рын да гы чыл быр ла рын, тас ма ла рын,
хуш буй са выт ла рын, тыл сым лы бө ти лә рен,

20 йө зек лә рен, бо рын бал дак ла рын,
21 бәй рәм ки ем нә рен, япан ча ла рын, шәл лә рен, ак ча ян чык ла рын,
22 нә фис җи тен күл мәк лә рен, баш ки ем нә рен,

яп ма ла рын да тар тып ала чак алар ның.
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23 Хуш ис ләр уры ны на – са сы ис ләр,
бил бау уры ны на – сүс бау,
бөд рә чәч уры ны на – пе ләш баш,
ма тур күл мәк уры ны на – сә лә мә ки ем,
гү зәл лек уры ны на хур лык бу ла чак.

24 Си нең ир-атларың, Си он, кы лыч тан үлә чәк,
ба һа дир ла рың су гыш та һә лак бу ла чак;

25 кап ка ла рың кай гы рып ела я чак;
син үзең, бар нәр сә дән мәх рүм бу лып,
ту зан эчен дә уты рып ка ла чак сың.

4 1 Ул көн не җи де ха тын бер ир гә ба рып ябы шып: «Үз ик мә ге без не ашар идек, үз 
ки е ме без дән йө рер идек, тик ир сез ка лу хур лы гын юып тө шер без дән, си нең 

исе мең не йөр тик», – ди я чәк.

Сионныңкоткарылуы
2 Раб бы үс тер гән үсен те ул көн не ма тур  вә шөһ рәтле булачак, җир нең җи ме ше 

исән кал ган ис ра и ли ләр гә го рур лык вә гү зәл лек ки те рә чәк. 3 Си он да, Ие ру са лим дә 
исән кал ган нар, шун да яшәр өчен тер кәл гән нәр из ге дип ата ла чак. 4 Хуҗа-Хаким, 
хө ке мен чы га рып, Үзе нең ут лы су лы шы бе лән Си он ны әшә ке лек тән арын ды ра-
чак, Ие ру са лим дә тү гел гән кан ны юып тө ше рә чәк. 5 Ан нан соң Раб бы Си он та вы 
һәм җы ен уз дыр ган урын нар өс тен дә көн де зен – бо лыт, төн лә исә төтенләп-янып 
тор ган ут бул ды ра чак: Раб бы ның шөһ рә те бар нәр сә не яп ма ке бек кап лап ала чак. 
6 Ул яп ма көн дез ге чел лә дә кү лә гә би рә чәк, да выл вә яң гыр дан сак лап то ра чак.

Йөзембакчасытурындаҗыр

5 1 Ярат кан Дус ты ма аның ту рын да
һәм аның йө зем бак ча сы ту рын да җыр җыр лыйм әле:
бик тә уң ды рыш лы кал ку лык та
ярат кан Дус тым ның йө зем бак ча сы бар иде.

2 Җир не ка зып, таш лар дан чис тарт кан иде Ул аны,
шун да иң әй бәт йө зем чы бык ла ры утыр т кан иде,
ур та га кү зә тү ма на ра сы да са лып куй ган,
йө зем изәр өчен, таш ны чо кып, чо кыр да яса ган иде,
йө зем бак ча сы әй бәт җи меш би рер дип көт кән иде,
тик җи ме ше әче бу лып чык ты.

3 «Хә зер ин де сез, Иеру са лим вә Яһү дә хал кы,
Ми нем бе лән йө зем бак чам ара сын да гы эш не хәл ите гез.

4 Бак чам өчен та гын ни ләр эш ләр гә ки рәк иде соң?!
Аның өчен Мин нәр сә эш ләп җит кер мә дем икән?!
Ни өчен ул, җи ме ше ях шы бу лыр, дип өмет ит кән ча гым да,
әче җи меш бир де икән?
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5 Хә зер Мин сез гә Үзем нең йө зем бак чам бе лән
ни-нәрсә эш лә сем не әй тәм:
Мин аның кой ма сын сү тәм – аны та лап бе те рә чәк ләр,
ди ва рын җи ме рәм – аны тап тап йө ри я чәк ләр.

6 Мин аны таш лан дык хәл гә ки те рәм:
аның бо так ла рын да кис мәс ләр, җи рен дә йом шарт мас лар,
аны кү гән ку а гы, чә неч ке ле бил чән ба сып ки тәр;
бо лыт лар га Мин ул урын да бер там чы яң гыр яу дыр мас ка 

ку шар мын».

7 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның йө зем бак ча сы – Ис ра ил хал кы ул,
Яһү дә ке ше лә ре – Аның яра тып утыр т кан үсен те лә ре.
Га дел лек ур на шыр дип көт кән иде Ул, тик кан кою ки леп чык ты;
дө рес лек көт кән иде, тик аһ-зар гы на ишет те.

Исраилхалкыкылганявызлыклар
8 Җир дә үз лә ре ге нә яшә гән сы ман, бү тән нәр гә урын кал мас лык итеп,

бер-бер арт лы йорт лар, кыр лар са тып ал ган ке ше ләр гә – кай гы!
9 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның сүз лә рен ишет тем мин:

«Хак дө рес тер, күп йорт лар бу шап ка ла чак,
зур вә ма тур йорт лар да яшәр гә ке ше бул ма я чак, – дип ант ит те Ул. –

10 Йө зем бак ча сын да гы ун ки шәр лек җир* – фә кать бер бат* шә раб,
бер хо мер* чә чел гән ор лык ни ба ры бер эфа* уңыш би рә чәк».

11 Ир тә таң нан исер т кеч эчем лек эз ләп йөр гән
һәм ки чен, йок ла мый ча, төн җит кән че
шә раб эчеп кә еф лә неп йөр гән ке ше ләр гә – кай гы!

12 Алар үз мәҗ лес лә рен дә гөс лә, ли ра вә ку рай уй на тып,
шөл дер ле ба ра бан ка гып, шә раб эчеп кү ңел ача лар,
ә Раб бы эш лә ре нә дикъ кать ит ми ләр,
Ул кыл ган га мәл ләр не күр ми ләр.

13 Ме нә, акыл сыз лы гы өчен ми нем хал кым сөр ген ки тә чәк,
аның ак сө як лә ре ач тан үлә чәк, га ди хал кы су сау дан җә фа ла на чак.

14 Әнә, сүле ләр дөнь я сы, тә мам ки ңә еп,
авы зын ча ма дан тыш зур итеп ач кан:
Ие ру са лим нең ак сө як лә ре дә, га ди хал кы да,
кәеф-сафа сө рү че ләр дә – һәм мә се шун да убы лып тө шә чәк.

15 Адәм ба ла сы баш ияр гә мәҗ бүр бу лыр,

* 5:10 ...ункишәрлекҗир...– Ун пар үгез бер көн дә сө рә тор ган җир мәй да ны. 
* 5:10 Бат– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 5:10 Хомер– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 5:10 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
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һәр кем ба сын кы ла нып ка лыр, тә кәб бер күз ләр җир гә тө бә лер.
16 Ә Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үзе нең га дел ле ге бе лән юга ры кү тә ре лер,

из ге Ал ла һы Үзе нең из ге ле ген га дел хө кем аша күр сә тер.

17 Бә рән нәр ан да үз кө тү ле ген дә ге сы ман йө рер,
кә җә бә ти лә ре хә ра бә ләр ара сын да ут лар.

18 Ал дау ар кан на ры бе лән – җи на ять не,
ар ба ка еш ла ры бе лән гө наһ ны сөй рәп ки те рү че ләр гә – кай гы!

19 Алар: «Ашык сын Ул, Үзе нең эшен тиз ләт сен,
шул ча гын да без ул эш ләр не кү рер без;
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы Үз ни я тен тиз рәк тор мыш ка ашыр сын,
шул ча гын да без ина ныр быз!» – ди ләр.

20 Явыз лык ны – ях шы лык, ә ях шы лык ны явыз лык дип ата ган,
ка раң гы лык ны – як ты лык, ә як ты лык ны ка раң гы лык дип күр гән,
әче не – тат лы, ә тат лы ны әче дип са на ган ке ше ләр гә – кай гы!

21 Үз лә рен зи рәк дип, акыл лы дип са на ган ке ше ләр гә – кай гы!
22 Шә раб эчәр гә ма һир бул ган нар га,

исер т кеч эчем лек ләр не бер гә ку шар га ос та бул ган нар га – кай гы!
23 Ан дый лар, риш вәт алып, га еп ле не ак лый лар,

га еп сез не исә га дел хө кем нән мәх рүм итә ләр.
24 Шу ның өчен, ут тел лә ре са лам ны ял мап ал ган,

кип кән пе чән не ял кын ку ы рып ал ган ке бек,
алар ның та мыр ла ры ко ры я чак,
чә чәк лә ре, ту зан сы ман, җил гә оча чак.
Алар Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның ка ну нын ки ре как ты лар,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы сү зен сан га сук ма ды лар бит.

Ерактанкилгәнхалыкныңһөҗүмитүе
25 Әнә шу лай Раб бы ның Үз хал кы на яр суы ка бын ды,

һәм Ул, ку лын кү тә реп, аңа ки те реп сук ты.
Тау лар сел кен де, урам нар да мә ет ләр ти зәк ке бек ау нап ят ты.
Лә кин алай да Раб бы ның яр суы ба сыл ма ды,
ку лын кү тә реп, Ул әле һа ман яный.

26 Ерак лар да яшәү че ха лык ка Раб бы бил ге би рә чәк,
сыз гы рып, аны җир чи тен нән ча кы ра чак –
алар бик тиз вә тот кар лык сыз ки леп җи тә чәк.

27 Алар ның берсе-бер ары мый да, абын мый да,
йо кым сы ра мый һәм йок лап та кит ми;
би лен дә ге бил ба вы сү тел ми, аяк ки е мен дә ге ка е шы өзел ми.

28 Алар ның ук ла ры оч лан ган, җә я лә ре ки е рел гән;



998

Иша гыйя 5 , 6

ат ла ры ның то як ла ры – чак ма таш,
ар ба ла ры ның тә гәр мәч лә ре өер мә сы ман.

29 Алар ның ырыл да вы арыс лан ны кы ке бек –
яшь арыс лан дай үке рә алар;
та бы шын эләк те реп, үкерә-үкерә алып ки тә ләр –
һич кем кот ка ра ал мас аны.

30 Ул көн не алар, ко ты рын ган диң гез ке бек үке реп,
та быш ка ябы ры ла чак;
ил өс те нә күз сал ган ке ше фә кать ка раң гы лык вә кай гы кү рә чәк,
һәм ка ра бо лыт лар як ты лык ны кап ла я чак.

РаббыныңИшагыйянехезмәткәчакырыпалуы

6 1 Уз зия пат ша үл гән ел ны мин юга ры да, би ек тә хет тә уты ру чы Хуҗа-Хакимне 
күр дем, Аның озын ки ем ча бу ла ры бө тен Йор тын ту тыр ган иде. 2 Раб бы ти-

рә сен дә һа ва да се ра фим нәр* бө те ре лә; һәр бер се нең ал ты шар ка на ты бар: шу ның 
ике се бе лән алар йөз лә рен, ике се бе лән аяк ла рын кап ла ган нар, ка нат ның ике се 
бе лән җил пе нә ләр иде. 3 Алар бер-берсенә:

«Күк ләр Ху җа сы Раб бы из ге, из ге, из ге!
Бө тен җир йө зе Аның шөһ рә те бе лән тул ган»,

– ди е шә ләр иде. 4 Алар ның көч ле та вы шын нан Ал ла һы йор ты ның ишек яңак ла ры 
сел ке неп тор ды, һәм Йорт эче тө тен бе лән тул ды.

5 – Аһ, бет тем, – ди дем мин шун да, – күз лә рем Пат ша ны, Күк ләр Ху җа сы Раб бы ны 
күр де, гәр чә ирен нә рем нә җес, яшә вем дә нә җес авызлы ха лык ара сын да бул са да.

6 Шул чак ми нем ян га се ра фим нәр нең бер се очып кил де, аның ку лын да смәз-
бәх тән кыс кыч бе лән ал ган ут лы кү мер иде. 7 Шул кү мер не авы зы ма ти де реп, ул:

– Ме нә, бу кү мер си нең ирен нә ре ңә ти де, ин де га е бең алын ды, гө наһ ла рың ки-
че рел де, – ди де.

8 Мин шун да Хуҗа-Хакимнең ава зын ишет тем, Ул:
– Кем не җи бә рер гә Ми ңа? Без нең өчен кем ба рыр икән? – ди де.
– Мин ба рам, ми не җи бәр! – ди дем.
9 Ул шун да әйт те:
– Бар һәм бу ха лык ка бо лай ди ген:

«Ни чек ке нә тың ла са гыз да аң ла мас сыз;
ни чек ке нә ка ра са гыз да тө шен мәс сез».

10 Күз лә ре күр мә сен, ко лак ла ры ишет мә сен,
акыл ла ры аң ла ма сын һәм Ми ңа бо ры лып дә ва ал ма сын өчен,
бу ха лык ның акы лын зә гыйфь кыл,
ко лак ла рын то ма ла, күз лә рен кап ла.

11 Мин шун да:
– И Хуҗа-Хаким, бу хәл күп ме дә вам итәр икән? – дип со ра дым.

* 6:2 Серафимнәр– ял кын сы ман янып тор ган фә реш тә зат ла ры. 
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Ул бо лай ди де:
«Шә һәр ләр бу шап, ан да ке ше ләр яшә ми баш ла ган га,
йорт лар ке ше сез ка лып, бу җир тә мам бу шап кал ган га ка дәр.

12 Раб бы ке ше ләр не ерак ка ку ып чы га ра чак,
һәм бу җир бө тен ләй таш лан дык хәл гә ки лә чәк.

13 Ан да ха лык ның ун нан бер өле ше ге нә кал са да,
ала ры да бөл ген лек кә тө шә чәк.
Лә кин таза-юан агач ны йә имән не кис кән нән соң тө бе кал ган ке бек,
Ис ра ил дән дә агач тө бе ка ла чак, һәм ул – из ге ор лык тыр».

Иммануил–ӘхәзпатшаөченРаббыбилгесе

7 1 Уз зи я дән ту ган Иотам ның уг лы – Яһү дә пат ша сы Әхәз ида рә ит кән көн нәр дә, 
сАрам пат ша сы Рә син һәм Ис ра ил пат ша сы Ре ма лия уг лы Пе ках Ие ру са лим гә 

кар шы яу га чык ты лар, лә кин аны ала ал ма ды лар. 2 Пат ша лык итү че Да выт йор ты-
на «Арам бе лән Эф ра им* үз ара ки ле шү тө зе гән нәр!*» ди гән хә бәр ки леп иреш кәч, 
Әхәз пат ша һәм аның хал кы ур ман да гы агач лар ке бек кал ты ран ды.

3 Шун да Раб бы Иша гый я гә бо лай ди де:
– Уг лың Шеар-Яшуб* бе лән бер гә Әхәз не кар шы лар га чык. Ул Юга ры бу а ның 

су үт кәр ге че бет кән урын да, Йон юу чы лар ба су ын да, юл да то ра. 4 Әйт аңар га: «Кү зә-
теп тор һәм бер дә бор чыл ма! Ку рык ма пыс кып ят кан шу шы ике ки сәү ба шын нан, 
ара ми ләр пат ша сы Рә син нең һәм Ре ма лия уг лы ның яр су ын кү реп ру хың сүн мә сен! 
5 Эф ра им нәр һәм Ре ма лия уг лы бе лән бер гә ара ми ләр си ңа явыз лык кыл мак чы 
бу ла, 6 „Әй дә гез, Яһү дә гә һө җүм итик! Хал кын ха фа га тө ше реп, аны яу лап алыйк! 
Та бе ил уг лын шун да пат ша итеп куйыйк!“ – ди алар».

7 Лә кин Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә:
«Бу эш ба рып чык мас, тор мыш ка аш мас.

8 Чөн ки Арам ның баш ка ла сы – Дәмәшкъ,
ә Дәмәшкънең ба шын да – Рә син пат ша.
Алт мыш биш ел дан Эф ра им җи ме ре лер
һәм ха лык бу лу дан тук тар.

9 Эфраимнең баш ка ла сы – сСа ма рея,
ә Са ма ре я нең ба шы – Ре ма лия уг лы дыр.
Әгәр сез нык лап ышан мый сыз икән,
бө тен ләй дә кар шы то ра ал мас сыз».

10 Раб бы, сү зен дә вам итеп, Әхәз гә бо лай ди де:
11 – Раб бы Ал лаң нан бил ге би рү ен со ра. Бу бил ге үле ләр дөнь я сын нан яи сә күк-

ләр би ек ле ген нән бул са да ярый.

* 7:2 Эфраим– ягъ ни Ис ра ил. 
* 7:2 АрамбеләнЭфраимүзаракилешүтөзегәннәр!– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә мо ны «Арам, 
Эф ра им җи ре нә ки леп, стан кор ган!» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 7:3 Шеар-Яшуб– яһүд чә «исән кал ган ха лык ки ре кай та чак» мәгъ нә сен дә. 
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12 Әхәз:
– Юк, со ра мыйм, Раб бы ны сы на мыйм, – ди де.
13 Шун да Иша гыйя:
– Әй син, пат ша лык итү че Да выт йор ты, тың ла! Ке ше ләр нең тү зем ле ген сы на вың 

гы на җит мә гән, ин де Ал лам ның тү зем ле ген сы на мак чы бу ла сың мы?! 14 Ин де Хуҗа-
Хаким Үзе си ңа бил ге би рә: ме нә, кыз ке ше, авыр га ка лып, угыл та ба чак һәм аңа 
Им ма ну ил* дип исем ку ша чак. 15 Явыз лык ны ки ре ка гып, ях шы лык ны сай лап алыр га 
өй рән гән гә ка дәр бу ба ла эрем чек вә бал бе лән тук ла на чак. 16 Ул, явыз лык ны ки ре 
ка гып, ях шы лык ны сай лап алыр га өй рән гән гә ка дәр син кур кып тор ган те ге ике пат-
ша ның җир лә ре бу шап ка ла чак. 17 Раб бы си ңа, хал кы ңа һәм атаң йор ты на Эф ра им 
Яһү дә дән ае рыл ган нан бир ле кү рел мә гән көн нәр җи бә рә: сАш шур пат ша сы ки лә.

18 Ул көн не Раб бы Ми сыр ел га сы ның ерак кул тык ла рын нан че бен нәр не һәм Аш-
шур җи рен нән бал корт ла рын сыз гы рып ча кы ра чак. 19 Алар, күч-күч бу лып очып 
ки леп, чокыр-үзәннәрне вә кыя ярык ла рын, бар лык чә неч ке ле ку ак лар ны, су га ру 
урын на рын сы рып ала чак. 20 Фырат ел га сы ның аръ ягын нан ял лан ган пә ке, ягъни 
Аш шур пат ша сы бе лән Хуҗа-Хаким ул көн не ба шы гыз ны вә тә не гез дә ге төк не 
кы ра чак, хәт та са ка лы гыз ны да кы рып ала чак.

21 Яшь сы ер һәм ике са рык ас ра ган ке ше шул көн не 22 мул сөт тән эрем чек аша-
я чак; бу җир дә исән кал ган һәм мә ке ше эрем чек вә бал бе лән тук ла на чак.

23 Ул көн не мең шә кыл* кө меш бе лән бә я лән гән мең тар мак лы йө зем үс кән һәр 
урын ны кү гән һәм чә неч ке ле ку ак ба са чак. 24 Шул җир ләр дә ук-җәя бе лән ко рал лан-
ган ау чы лар гы на йө ри я чәк. 25 Кү гән вә чә неч ке ле ку ак лар дан кур кып, кай чан дыр 
кит мән бе лән эш кәр тел гән үр җир ләр гә дә бер кем бар ма я чак, ан да үгез ләр ут лап 
йө ри я чәк, ул җир не вак тер лек тап та я чак, – ди де.

Ишагыйяпәйгамбәр–халыкнытынычландыруөченРаббыданҗибәрелгәнбилге

8 1 Раб бы ми ңа әйт те:
– Язар өчен зур так та ал да шун да ачык итеп «Маһер-Шалал-Хаш-Баз»* дип 

язып куй. 2 Ша һит итеп сру ха ни Ури я не вә Әбә рә хия уг лы Зә кә ри я не ча кыр.
3 Шу лай, мин үзем нең пәй гам бәр ха ты ным бе лән якын лык кыл дым, һәм ул, 

авыр га ка лып, ми ңа угыл та бып бир де. Раб бы ми ңа әйт те:
– Аңа Маһер-Шалал-Хаш-Баз дип исем куш, 4 чөн ки ба ла «әт кәй», «ән кәй» дип 

әй тер гә өй рән гән че, Аш шур пат ша сы Дәмәшкънең бай лы гын вә Са ма ре я дә та-
лан ган мал ны үзе бе лән алып ки тә чәк.

5 Раб бы ми ңа та гын әйт те:
6 «Бу ха лык тын гы на агып ят кан Ши лу ах су ла рын сан га сук ма ган

һәм Рә син бе лән Ре ма лия уг лы на сок лан ган өчен,
7 Хуҗа-Хаким аңа кар шы Фырат ел га сы ның көчле-мул таш кы нын –

Аш шур пат ша сын – бө тен көч-гайрәте бе лән юнәл тә чәк.

* 7:14 Иммануил– яһүд чә «Ал ла һы без нең бе лән» мәгъ нә сен дә. 
* 7:23 Шәкыл– 10 гр. 
* 8:1 Маһер-Шалал-Хаш-Баз– яһүд чә «та лар га, та быш эләк те рер гә ашы га» мәгъ нә сен дә. 
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Шу шы „ел га“, үзе нең бө тен тар мак ла рын ту ты рып,
яр ла рын нан та шып чы га чак;

8 Яһү дә җи ре нә җә е леп, су лар му ен га җи тә чәк.
Аш шур пат ша сы ның җә ел гән ка нат ла ры
җи рең не иңләп-каплап ала чак, и Им ма ну ил!»

9 Туп ла ны гыз, әй ха лык лар, кур ку дан дер кал ты ра гыз!
Тың ла гыз, бар лык ерак җир ләр!
Су гыш ка әзер лә не гез, кур ку дан дер кал ты ра гыз!
Су гыш ка әзер лә не гез, кур ку дан дер кал ты ра гыз!

10 Ки ңәш лә ше гез, тик сез нең ни ят лә ре гез җи ме ре лә чәк,
сүз бер лә ше гез, тик бу фай да ки тер мә я чәк.
Чөн ки Ал ла һы без нең бе лән!

Раббыныихтирамитегез
11 Үзе нең нык ку лы бе лән ми не то тып һәм бу ха лык ның юлын нан йөр мәс кә ки-

сә теп, Раб бы ми ңа бо лай ди де:
12 «Бу ха лык яше рен эш дип ата ган ны яше рен дип са на ма гыз,

ул ку рык кан нәр сә дән ку рык ма гыз, ко ты гыз алын ма сын.
13 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ны из ге дип их ти рам ите гез,

Аңар дан гы на кур кы гыз, Аңар дан гы на ко ты гыз алын сын!
14 Ул из ге дер,

әм ма Ис ра ил нең ике пат ша лы гын да абын ды ра торган таш,
сөр лек те рә торган кыя,
Иеру са лим ке ше лә ре өчен кап кын вә то зак бу ла чак.

15 Ха лык ның кү бе се абы на чак,
егы лып яра ла на чак, то зак ка элә геп то ты ла чак.

16 Шу шы сүз ләр языл ган та нык лык ны бәй ләп куй,
шә кер т лә рем ал дын да нә сый хә те мә мө һер сук».

17 Ягъ куб нә се лен нән йө зен яшер гән Раб бы га өмет лә нәм һәм ыша нам мин! 18 Ме нә 
мин һәм ми ңа Раб бы бир гән ба ла лар; без – Си он та вын да яшәү че Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы дан Ис ра ил гә җи бә рел гән билге-галәмәттер.

19 Сез гә: «Әр вах лар ның ру хын ча кы ру чы лар дан, пы шыл да у чы һәм әф сен ләү че 
кү рә зә че ләр дән со ра гыз», – дип әй т кән дә: «Ха лык үзе нең Ал ла сын нан со рар га 
ти еш тү гел ме соң?! Те ре ләр ту рын да үле ләр дән со рый лар мы ни?!» – дип җа вап би-
ре гез. 20 Ал ла һы ка ну ны на вә күр сәт мә лә ре нә мө рә җә гать ите гез. Шу лар бу ен ча 
сөй лә мә гән ке ше ләр өчен таң ат мас. 21 Алар тө шен ке лек кә би ре леп, ач ки леш ил 
буй лап каң гы рып йө рер ләр; ач лык тан тә мам ин тек кән нән соң, яр сып, үз лә ре нең 
пат ша сы на һәм Ал ла сы на кар гыш яу ды рыр лар. Күз лә рен күк кә тө бә сә ләр дә, 
22 җир гә ка ра са лар да, бар җир дә шул бер үк нәр сә – кайгы-хәсрәт, кү ңел не изә 
тор ган ка раң гы лык кү рер ләр; алар ны әнә шун да таш лар лар.
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Угылбүләкителдебезгә

Әм ма изел гән нәр өчен ка раң гы лык бул ма я чак!

9 1 Элек ке за ман да Зә бу лун вә Нәп та ли җир лә ре ким се тел гән иде, лә кин ки лә-
чәк тә бу як лар – диң гез юлы, Үр дүн аръ я гы һәм смә җү си ләр сГә ли лә я се дан лы 

бу ла чак.

2 Ка раң гы лык та йөр гән ха лык көч ле як ты лык күр де –
золь мәт* илен дә яшә гән нәр гә нур бал кы ды.

3 Бу ха лык ны Син ишәйт тең, алар ның шат лы гын арт тыр дың.
Си нең ал да алар кү ңел ача лар –
уңыш җы я лар яи сә га ни мәт* бү ле шә ләр ди яр сең.

4 Чөн ки Син алар ның му е нын да гы ка мыт ны –
җил кә лә рен ба сып тор ган йөк не һәм җә бер ләү че нең та я гын –
Мидь ян хал кын җиң гән ке бек сын ды рып таш ла дың.

5 Дош ман на ры ның яу кы рын тап та ган итек лә ре
вә кан га бу ял ган өс ки ем нә ре ут ка азык бу ла чак.

6 Ме нә, без нең өчен бер са бый ба ла ту ды: угыл бү ләк ител де без гә;
аның иңен дә ха ким лек бу ла чак,
һәм аңа Га җә еп Ки ңәш че, Код рәт ле Ал ла һы,
Мәң ге лек сАта, Имин лек Ха ки ме ди гән исем би ре лә чәк.

7 Аның как ша мас ха ким ле ге ны гый ба ра чак,
һәм гомер-гомергә ил дә имин лек хө кем сө рә чәк:
га дел лек вә дө рес лек кә ни гез лән гән Да выт тә хе тен ул нык 

итә чәк,
Да выт пат ша лы гын мәң ге гә ку әт ле кы ла чак.
Күк ләр Ху җа сы Раб бы мо ны
Үз хал кы на бул ган көч ле мә хәб бә те ха кы на эш лә я чәк.

Тәкәбберлеквәявызлыкныхөкемитү
8 Ягъ куб ка* кар шы Хуҗа-Хаким сүз күн дер де,

ул сүз Ис ра ил өс те нә тө шә чәк,
9 һәм бар ха лык – Эф ра им вә Са ма рея ке ше лә ре –

бу хак та хә бәр дар бу ла чак.
Алар тә кәб бер лә неп, һа ва ла нып:

* 9:2 Зольмәт– ка раң гы лык. 
* 9:3 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 9:8 Ягъ куб – аның икен че исе ме Ис ра ил. Ягъ куб – Ис ра ил хал кы ның нә сел ба шы. Текст та 
Ягъ куб, Ис ра ил ди гән сүз ләр бө тен Ис ра ил хал кын, Ис ра ил җи рен аң ла та (ка ра гыз: «Яра-
ты лыш», 32:22-32). 
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10 «Кир печ ди вар лар җи ме ре леп төш кән икән,
шо мар тыл ган таш тан са лыр быз;
сси ко мор агач ла ры ки сел гән икән,
алар уры ны на эр бет утыр тыр быз», – ди ләр.

11 Әм ма Раб бы бу ха лык ка кар шы Рә син нең дош ман на рын кү тә рер,
алар ны яу чы гар га ко тыр тыр:

12 көн чы гыш тан ара ми ләр не, көн ба тыш тан пе леш ти ләр не җи бә рер,
алар авыз ту ты рып Ис ра ил не ашар лар.

Әм ма шун нан соң да Раб бы ның яр суы ба сыл мас,
ку лын кү тә реп, Ул һа ман янап то рыр.

13 Бу ха лык үзе нә сук кан Раб бы га кай т ма ды,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы ны эз лә мә де.

14 Шу ның өчен Раб бы бер көн эчен дә
Ис ра ил нең ба шын вә кой ры гын,
хөр мә бо та гын вә ка мы шын ки сеп ала чак.

15 Баш ди гә не – ил нең өл кән нә ре вә ак сө як лә ре ул,
кой рык исә – ял ган га өй рә тү че пәй гам бәр лә ре дер.

16 Юл баш чы ла ры ха лык ны юл дан яз дыр ды,
һәм алар ар тын нан бар ган нар юга лып кал ды.

17 Алар ба ры сы да ден сез ләр, явыз лык кы лу чы лар,
тел лә ре ах мак сүз ләр сөй ли,
шу ңа кү рә Хуҗа-Хаким ха лык ның яшь егет лә рен хуп күр мә я чәк,
аның ятим нә рен вә тол ла рын кыз ган ма я чак.

Әм ма шун нан соң да Аның яр суы ба сыл мас,
ку лын кү тә реп, Ул һа ман янап то рыр.

18 Явыз лык, тө тен ба га на ла ры үр лә теп,
чә неч ке ле үлән не, ку ак лар ны,
ур ман еш лык ла рын ян ды ра торган ут ке бек дөр ли.

19 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның яр суы ил-җирне көй де рә:
ха лык ут ка азык бу ла,
ту ган ту ган ны кыз ган мый.

20 Уң як тан ашап ба ра лар, лә кин ач ка ла лар,
сул як тан ашап ки лә ләр, әм ма та мак ла ры туй мый.
Һәр кем үз ба ла сын ашый:

21 Ме наш ше – Эфраимне, Эф ра им Ме наш ше ны ашый,
ике се бер гә алар Яһү дә гә кар шы кү тә ре лә.

Әм ма шун нан соң да Раб бы ның яр суы ба сыл мас,
ку лын кү тә реп, Ул һа ман янап то рыр.
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10 1-2 Юксыл-мескенне га дел хө кем нән мәх рүм итү өчен,
хал кым ның би ча ра маз лум на рын* хо кук ла рын нан яз ды ру өчен,
тол ха тын нар ның мөл кә те нә кул су зар, ятим нәр не та лар өчен
га дел бул ма ган ка нун нар чы гар ган,
рә хим сез ка гый дә ләр яз ган ке ше ләр гә – кай гы!

3 Җә за кө нен дә ерак тан өс те гез гә бә ла кил гән дә ни кы лыр сыз икән?!
Яр дәм эз ләп, кая ка чар сыз икән?!
Бай лы гы гыз ны кая яше рер сез икән?!

4 Әсир ләр ара сын да бө ре шеп ка лыр сыз яи сә, үлеп, җир гә авар сыз сез!

Әм ма шун нан соң да Раб бы ның яр суы ба сыл мас,
ку лын кү тә реп, Ул һа ман янап то рыр.

Ашшурныңтәкәбберлегеһәманыңһәлакбулуы
5 Раб бы бо лай дип әй тә:

«Аш шур – Ми нем ачу ым ның та я гы дыр!
Яр су ым ның кү сә ге аның ку лын да!

6 Мин Аш шур ны ден сез ха лык ка,
ачу ым ны чы гар ган ка вем гә кар шы җи бә рәм:
та ла сын ул аны, бай лы гын тар тып ал сын,
үзен урам пыч ра гын тап та ган дай тап та сын.

7 Аш шур ның уен да ба ры тик җи ме рү,
күп лә гән ха лык лар ны юк итү ге нә.
Әм ма бу фи кер аның үзен нән тү гел,
мо ны ул үзе уй лап чы гар ма ган.

8 Ул: „Бар лык тү рә лә рем дә пат ша лар тү гел ме ни?!
9 Кәл не ка ла сы – Кәркәмеш ке бек, Ха мат – Ар пад ке бек,

Са ма рея Дәмәшкъ ке бек җи ңел мә де ме?!
10 Пот ла ры Иеру са лим вә Са ма ре я дә ге дән күб рәк бул ган

пат ша лык лар ны мин үз ку лы ма эләк тер дем.
11 Иеру са лим вә аның пот ла ры бе лән мин

Са ма рея вә аның сын на ры бе лән эш лә гән не эш ләр мен!“ – ди».

12 Си он та вын да вә Ие ру са лим дә Үз эшен тә мам ла гач, Хуҗа-Хаким бо лай ди я чәк:
– Тә кәб бер йө рә ге вә һа ва лы ка ра шы өчен Аш шур пат ша сын Мин җә за га тар-

тыр мын. 13 Чөн ки ул бо лай дип әй тә:
«Үзем нең көч ле кул ла рым вә зи рәк акы лым бе лән эш лә дем 

мо ны.
Мин ха лык лар ара сын да гы чик ләр не үз гәрт тем,
хә зи нә лә рен та лап ал дым,
пат ша ла рын тә хет тән үгез ке бек сө зеп тө шер дем.

* 10:1-2 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
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14 Ха лык лар ның бай лы гын мин
кош оя сын туз дыр ган ке бек туз дыр дым;
оя да таш лап кал ды рыл ган йо мыр ка лар ны җый ган ке бек,
бө тен җир ләр не җы еп ал дым;
бер кем ка нат очын да сел кет мә де,
том шы гын ачып чыр кыл да ма ды да».

15 Бал та чы ал дын да бал та үзен өс тен ку яр мы?!
Пыч кы чы ал дын да пыч кы мак та нып то рыр мы?!
Ке ше ку лын да гы та як ке ше нең үзен кү тә реп бол гар мы?!
Кү сәк үзен кү тәр гән ке ше не кү тә рер ме?!

16 Шу лай итеп, Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
Аш шур ның таза-нык ке ше лә ре нә ин тек тер геч авы ру җи бә рә чәк,
аның шөһ рә тен учак та ян дыр ган дай ян ды ра чак.

17 Ис ра ил нең Ну ры – ут, Ис ра ил нең из ге Ал ла сы ял кын бу ла чак.
Бу ут-ялкын бер көн эчен дә
Аш шур ның кү гән ку ак ла рын вә чә неч ке ле бил чән нә рен 

яндырып-ашап бе те рә чәк:
18 дан лык лы ур ман на рын вә уң ды рыш лы кыр ла рын ту лы сын ча юк 

итә чәк;
һәм Аш шур тә мам зә гыйфь лән гән сыр хау хә ле нә тө шә чәк;

19 ур ман на рын да кал ган агач лар ны хәт та бала-чага да исәп ли 
ала чак.

ИсәнкалганИсраилхалкыныңкотылуы
20 Ул көн не шу лай бу ла чак: Ис ра ил нең – Ягъ куб то кы мы ның ко ты лып кал ган 

ке ше лә ре үз лә рен тар-мар ит кән ха лык ка тү гел, бәл ки чын кү ңел дән Раб бы га, Ис-
ра ил нең из ге Ал ла сы на та я на чак лар.

21 Ягъ куб то кы мын нан исән кал ган нар
код рәт ле Ал ла һы га ки ре кай та чак.

22 Әй Ис ра ил, хал кың диң гез ярын да гы ком бөр тек лә ре са нын ча күп 
бул са да,

аның бик аз өле ше ге нә ки ре кай та чак.
Һә ла кә тең ин де ал дан бил ге ләп ку ел ган,
һәм бу га дел хө кем таш кын бу лып ки лә.

23 Шу лай, ал дан бил ге лән гән һә ла кәт не Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
бө тен җир йө зен дә тор мыш ка ашы ра чак.

24 Ме нә, Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, бо лай ди:
– Си он та вын да яшәү че хал кым Ми нем, Аш шур дан ку рык ма! Ул си не та як бе лән 

кый на са да, элек тә си ңа кар шы кү сәк кү тәр гән Ми сыр сы ман бул са да, ку рык ма 
аңар дан! 25 Тиз дән, бик тиз дән Ми нем си ңа бул ган ачу ым ба сы лыр, яр су ым исә 
Аш шур ны юк итү гә юнә лер. 26 Шул ча гын да Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ореб кы я сы 
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янын да мидь я ни ләр не җиң гән дә ге сы ман*, Аш шур га кар шы кам чы сын кү тә рер; 
Ми сыр да гы сы ман, су лар өс те нә та я гын су зар.

27 Ул көн не шу лай бу ла чак:
Аш шур ның йө ге – си нең җил кә дән,
аның ка мы ты му е ның нан алы на чак;
син ны гып кит кән гә кү рә, ул ка мыт сы на чак.

ДошманнарныңИерусалимгәянавы
28 Аш шур гас кәр лә ре Әйят ка ла сы на җит те, Миг рон ны үт те,

Мик мәс тә үзе нең олау ла рын туп ла ды;
29 шун нан тау үт ке лен уз ды, Ге ба да төн кун ды.

Ра маһ хал кы дер кал ты рый,
Ша ул Гиб га сын да яшәү че ләр ка чып кит те.

30 Әй Гәл лим, үкереп-үкереп ела! Ләй шә, тың ла мо ны!
Син дә ку шы лып ела, Ана тот!

31 Мад ме на хал кы ка чып кит те, Ге бим дә ге ләр яше ре нер урын эз ли.
32 Дош ман бү ген үк Ноб та то ра чак,

йод ры гы бе лән Си он та вы на, Иеру са лим кал ку лы гы на яна я чак.
33 Ме нә, Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,

ко точ кыч бер көч бе лән агач бо так ла рын сын ды ра чак;
озын-озын агач лар ки се лә чәк, биек-биекләре җир гә ава чак.

34 Ур ман еш лык ла ры бал та бе лән ча бып ау да ры ла чак,
Ли ван Код рәт Ия се ку лын нан җир гә егып са лы на чак.

Ишайтамырыннанчыкканүсентенеңдөреслеквәиминлеккитерүе

11 1 Ишай та мы рын нан бер үсен те кал кып чы га чак, бер са бак үсә чәк.
2 Аңар да Раб бы Ру хы – зи рәк лек вә зи һен,

ки ңәш вә код рәт, бе лем вә Раб бы дан кур ку ру хы бу ла чак.
3 Раб бы дан кур кып, Аны хөр мәт итү дә ул шат лык та ба чак,

ке ше нең тыш кы кы я фә те нә ка рап хө кем ит мә я чәк,
имеш-мимешләргә та я нып хәл кыл ма я чак.

4 Юксыл-мескеннәргә ул дө рес лек бе лән хө кем чы га ра чак,
ил дә ге маз лум нар ның эш лә рен га дел лек бе лән хәл итә чәк;
үзе нең сүзе-таягы бе лән җир не кый на я чак,
ирен нә ре нең су лы шы бе лән явыз ны үте рә чәк.

5 Би лен дә аның дө рес лек вә туг ры лык бил ба вы бу ла чак.

6 Шу лай, бү ре бе лән са рык бә рә не бер гә яшә я чәк,
юл ба рыс бе лән кә җә бә тие рәт тән ята чак,
бо зау, яшь арыс лан һәм си мез тер лек кө тү ен кеч ке нә ба ла кө тә чәк.

7 Сы ер бе лән ана аю бер гә ут лап йө ри я чәк,

* 10:26 Ка ра гыз: «Хө кем че ләр», 7:25. 
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алар ның ба ла ла ры янә шә ята чак,
арыс лан да, үгез сы ман, са лам аша я чак.

8 Им чәк ба ла зә һәр елан өне янын да уй нап йө ри я чәк,
һәм күк рәк тән ае рыл ган са бый үзе нең ку лын елан оя сы на су за чак.

9 Ми нем из ге та вым да ин де явыз лык ка вә зыян-зарарга урын 
кал ма я чак,

чөн ки, диң гез су бе лән тул ган ке бек,
бө тен җир Раб бы ны та нып бе лү бе лән ту ла чак.

10 Ишай та мы рын нан үсеп чык кан са бак ул көн не
ха лык лар өчен бай рак бу ла чак –
ка вем нәр аны эз ләп ки лә чәк, һәм аның то ра гы дан лы бу ла чак.

11 Ул көн не Хуҗа-Хаким ка бат Үзе нең ку лын су за чак
һәм Үз хал кын нан исән кал ган нар ны Аш шур дан, Ми сыр дан,
Пат рос тан, Хә бәш стан нан, Элам нан, Ши нар дан, Ха мат тан,
диң гез яр ла рын да гы тө бәк лә рен нән ки ре кай та ра чак.

12 Ха лык лар га бай рак кү тә рер Ул,
Ис ра ил дән сө рел гән нәр не бер гә туп лар,
ку ып та ра тыл ган Яһү дә ке ше лә рен
дөнь я ның дүрт та ра фын нан җы еп алыр.

13 Эфраимнең көн че ле ге сү нәр,
Яһү дә нең дош ман лы гы юк ка чы гар,
Эф ра им Яһү дә гә көн лә шеп ка ра мас,
Яһү дә дә Эфраимгә дош ман бул мас.

14 Алар көн ба тыш та пе леш ти ләр җил кә се нә ме неп ат ла ныр,
бер гә лә шеп көн чы гыш ка би лә лә рен та лар,
сЭдом бе лән сМә аб ка кул су зар,
ам мо ни ләр не буй сын ды рыр.

15 Раб бы Ми сыр диң ге зе нең кул ты гын кип те рер,
Үзе нең ян дыр гыч җи лен җи бә реп,
Фырат ел га сы өс тен дә ку лын бол гар да
аны аяк ки е мен сал мый ча ки чә тор ган җи де инеш кә бү ләр.

16 Шул ча гын да Аның Аш шур да кал ган хал кы өчен,
Ис ра ил хал кы Ми сыр җи рен нән чык кан ва кыт та гы сы ман, 

олы юл ачы лыр.

Котылганнарныңрәхмәтҗыры

12 1 Шул көн не син, Ис ра ил хал кы:
«Си ңа рәх мәт лә рем не әй тәм, и Раб бы! –
Си нең ачу ың чык кан иде ми ңа,
ин де ул ба сыл ды,
һәм Син ми ңа юа ныч бир дең, – дип әй тә чәк сең. –

2 Ал ла һы – Кот ка ру чым ми нем;
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өме тем не Аңа баг лыйм һәм ку рык мыйм,
чөн ки Раб бы – ми нем көч-кодрәтемдер,
ми не Ул кот ка ра!»

3 Ко ты лу чиш мә лә рен нән сез сөенә-сөенә су алыр сыз.
4 Шул көн не: «Раб бы га рәх мәт лә ре гез не бел де ре гез,

Аның исе мен тел гә алы гыз,
ха лык лар га Аның га мәл лә рен сөй лә гез,
исе ме нең бө ек ле ген яд ите гез!* – ди яр сез. –

5 Раб бы га мәд хи я ләр җыр ла гыз,
чөн ки Аның эш лә ре га җә еп тер,
мо ны бө тен җир йө зен дә бе леп тор сын нар!

6 Әй Си он ке ше лә ре, сө е не шеп тан та на ите гез,
шат лык аваз ла ры яң гы рап тор сын:
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы сез нең ара да, һәм Ул бө ек тер!»

Бабилнеңахырыиндеякын

13 1 Амотс уг лы Иша гый я гә иреш кән вә хи* – сБа бил ту рын да гы пәй гам бәр-
лек сү зе.

2 Раб бы әй тә:
«Шә рә тау өс тен дә бай рак кү тә ре гез,
ха ким нәр кап ка сын нан кер сен нәр өчен,
гас кәр ләр гә ка ты итеп кыч кы рып кул бол га гыз.

3 Үзем сай лап ал ган нар га Мин бо е рык бир дем –
ачу ым ны га мәл гә ашыр сын нар өчен,
мә һа бәт ле ге мә сок ла ну чы гас кә ри лә рем не ча кы рып ал дым».

4 Тау лар дан га вам шау ла шу ын хә тер ләт кән гө рел те ише те лә,
бер урын га җы ел ган пат ша лык лар вә ха лык лар та вы шы бу:
Күк ләр Ху җа сы Раб бы су гыш өчен гас кәр лә рен бар лый.

5 Алар ерак ил дән, күк чи тен нән үк ки лә:
Раб бы Үзе нең га зап лый торган ко ра лы бе лән
бө тен җир йө зен тар-мар итә чәк!

6 Үкереп-үкереп ела гыз, чөн ки Раб бы кө не якын!
Код рәт ия се җи бәр гән һә ла кәт бу лып ки лә ул!

7 Шу ңа кү рә бар ке ше нең ку лы са лы нып тө шәр,
һәр ке ше нең йө рә ге кур ку дан тук тап ка лыр.

8 Алар ның кот ла ры алы ныр,

* 12:4 Ядитү– тел гә алу, ис кә тө ше рү. 
* 13:1 ...вәхи...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ила һи кү ре неш. 
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һәр бер се авыр ту вә га зап ка ду чар бу лыр;
алар ба ла та бу чы ха тын ке бек иза ла ныр,
кур кы шып, бер-берсенә ка рар,
бит лә ре ут тай янып то рыр.

9 Ме нә, Раб бы ның рә хим сез кө не якын ла ша,
ул көн дәһ шәт һәм янып тор ган яр су алып ки лә,
җир не чүл гә әй лән де рер гә, гө наһ лы бән дә ләр не юк итәр гә ки лә!

10 Күк тә ге йол дыз лар дан вә йол дыз лык лар дан як ты төш мәс,
чык кан ча гын да, ко яш сү рән бу лыр, ай да үз як ты сын бир мәс.

11 Раб бы әй тә:
«Дөнь я ны Мин – явыз лы гы өчен,
яман нар ны кыл ган җи на я ть лә ре өчен җә за га тар тыр мын;
тә кәб бер ләр нең мин-минлегенә,
за лим нәр нең* ма са ю ы на чик ку яр мын.

12 Ке ше ләр не Мин саф ал тын нан,
Офир ал ты нын нан да си рәг рәк оч рый тор ган итәр мен.

13 Шу ның өчен күк ләр не дер сел ке тер мен,
һәм, Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның ачуы дөр лә гән көн не,
Аның яр су ын нан Җир үз кү чә рен нән чы гар!

14 Шул ча гын да һәр кем,
ау чы эзәр лек лә гән бо лан, кө тү че сез кал ган са рык сы ман,
үз хал кы на та ба йө ге рер, үз җи ре нә ка чар.

15 Ка чып ко ты ла ал ма га ны на сөң ге ка да лыр,
кул га эләк кә не кы лыч тан һә лак бу лыр.

16 Са бый ба ла ла рын таш ка бә реп үте рер ләр,
йорт ла рын та лар лар, ха тын на рын мәс хә рә итәр ләр.

17 Ме нә, ба бил ле ләр гә кар шы Мин кө меш дип исе кит мә гән,
ал тын га хи рыс бул ма ган ма дай лы лар ны кү тә рер мен.

18 Ма дай лы лар ның ук-җәяләре яшь егет ләр не үте рер;
са бый лар ны алар ая мас, ба ла лар ны кыз ган мас.

19 Бар лык пат ша лык лар ара сын да иң гү зә ле,
скил да ни ләр нең да ны һәм го рур лы гы бул ган Ба бил не
Ал ла һы юк ит кән Сә дүм вә Га му ра яз мы шы кө тә!*

20 Ин де ан да бер кай чан да яшә мәс ләр,
мәң ге бер кем ки леп ур наш мас;
күч мә ха лык лар үз ча тыр ла рын ан да кор мас,
кө тү че дә са рык ла рын ял итәр гә туп ла мас.

21 Ан да чүл җан вар ла ры гы на хәл җы яр,

* 13:11 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
* 13:19 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19. 
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йорт лар га яба лак лар ке реп ту лыр,
ан да тә вә кош ла ры яшәр, кә җә тә кә лә ре уй нак лап йө рер.

22 Ан да гы ны гыт ма лар да – сырт лан нар,
гү зәл са рай лар да чүл бү ре лә ре улар.
...Ба бил нең ахы ры ин де якын, аның көн нә ре аз кал ды».

Исраилнеңүзҗиренәкайтуы

14 1 Раб бы, рәхим-шәфкать күр сә теп, Ягъ куб ны яңа дан сай ла я чак – аны үз 
җи ре нә кай та ра чак; һәм Ягъ куб нә се ле нә кил ме шәк ләр ку шы лып, аның 

бе лән янә шә көн кү рә баш ла я чак. 2 Чит ха лык лар Ис ра ил хал кын үз ва та ны на 
кай та ра чак, һәм ан да, Раб бы җи рен дә, ис ра и ли ләр бу ха лык лар ны үз лә ре нең кол-
ла ры на әй лән де рә чәк. Элек үзен әсир ит кән нәр не Ис ра ил әсир лек кә ала чак, элек 
үзен из гән нәр өс тен нән ха ким лек итә чәк.

Бабилпатшасыныңҗиңелүетурындамәсхәрәлеҗыр
3 Раб бы сез не кайгы-газаплардан, ду чар бул ган авыр кол лык тан азат итеп ты-

ныч лан дыр ган көн не, 4 Ба бил пат ша сы ту рын да мәс хә рә ле җырыгызны җыр лар сыз:
«Ме нә, за лим нең кө не бет те, аның яр су ы на чик ку ел ды!

5 Раб бы яман нар ның кү сә ген, хө кем дар лар ның та я гын сын дыр ды!
6 Яр су лы ул та як ха лык лар ны тук тау сыз кый ный,

ка вем нәр бе лән зо ба ни лар ча ида рә итә,
алар ны эзәр лек ләү дән тук та мый иде.

7 Хә зер исә бө тен дөнья ты ныч лап ял итә, шат ла нып җыр лый.
8 Хәт та ки па рис лар да сө е нә си нең һә ла кә те ңә,

Ли ван эр бет лә ре дә ку а на,
„Син җир гә егыл ган нан бир ле, без не кис ми ләр!“ – ди алар.

9 Си не кар шы лар га дип,
җир ас тын да гы үле ләр дөнь я сы хә рә кәт кә кил де:
җир йө зе юл баш чы ла ры ның әр вах ла ры уян ды,
ха лык лар бе лән ида рә ит кән пат ша ла ры ның рух ла ры  

тә хет лә рен нән куп ты.
10 Алар һәм мә се си ңа эн дә шеп:

„Син үзең дә без гә ох шап кал дың: без нең ке бек үк көч сез хә зер!“ –
дип әй тер ләр.

11 Си нең дан-шөһрәтең ли ра аваз ла ры бе лән бер гә 
үле ләр дө нья сы на күч те;

си нең ята гың да, өс тең дә ге җәй мәң дә то таш корт тан дыр.

12 Әй таң йол ды зы, әй таң уг лы, күк тән аты лып төш тең син!
Әй ха лык лар ны җи ңү че, җир гә егы лып бә рел дең син!

13 Эчең нән син бо лай дип уй ла дың:
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„Күк кә ашар мын,
тә хе тем не Ал ла ның йол дыз ла рын нан да би ег рәк ку яр мын,
ерак төнь як та илаһ лар җы е лыш кан тау да уты рыр мын,

14 бо лыт лар дан да өс кә рәк ме нәр мен, Ал ла һы Тә га лә гә тиң 
бу лыр мын“.

15 Лә кин син үле ләр дө нья сы на, уп кын ти рән ле ге нә тө ше рел дең.
16 Си не күр гән һәр кем, җен тек ләп кү зә теп, бо лай дип уй лар:

„Җир не сел ке теп, пат ша лык лар ны дер кал ты ра тып тор ган,
17 җир йө зен чүл гә әй лән де реп, ка ла лар ны вәй ран ит кән,

әсир ләр не өй лә ре нә кай тар ма ган адәм шу шы мы ин де?!“
18 Ха лык лар ның пат ша ла ры, хөр мәт тә дә фен кы лы нып*,

һәр бер се үз төр бә сен дә ята;
19 ә син кү мел ми чә кал ган сың,

ки сеп таш лан ган ки рәк сез агач бо та гы сы ман бул ган сың;
си не уп кын да гы таш лар өс те нә ыр гыт кан нар,
кы лыч чап кан мә ет ләр – си нең кәфенеңдер;
җә сә дең* аяк ас тын да тап та ла.

20 Си не бү тән пат ша лар ны җир лә гән ке бек җир лә мәс ләр:
син үз җи рең не та ла дың, үз хал кың ны кыр дың.

Явыз ке ше ләр нең то кы мы мәң ге ис кә алын ма сын!
21 Ата ла ры ның җи на я ть лә ре өчен угыл ла рын су яр га урын әзер лә гез! –

Алар бер кай чан да, аяк ка ба сып, җир гә ху җа бул ма сын нар,
җир йө зен ка ла ла ры бе лән ту тыр ма сын нар».

22 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бел де рә дер:
«Ба бил гә кар шы кү тә ре леп, аның исе мен, кал ган хал кын,
нәсел-токымын бе те рә чәк мен! – ди Раб бы. –

23 Ул җир не кер пе ләр яши тор ган урын, саз лык итә чәк мен,
се бе реп тү геп юк итә чәк мен!»
– ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

Ашшургаскәренеңһәлакбулуы
24 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ант итеп әйт те:

«Мин ни чек ни ят лә сәм, һич шик сез шу лай бу ла чак,
Мин ни чек бил ге лә сәм, шул тор мыш ка аша чак.

25 Аш шур ны Үз җи рем дә юк итә чәк мен,
Үз тау ла рым да тап тап бе те рә чәк мен!
Ул ки дер гән ка мыт хал кым му е нын нан сал ды ры лыр,
ул сал ган йөк иң нә рен нән алы ныр.

* 14:18 Дәфенкылу– мә ет кү мү. 
* 14:19 Җәсәд– гәү дә. 
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26 Бу – бө тен дөнья өчен Мин кор ган ни ят,
ха лык лар га кар шы кү тә рел гән ку лым».

27 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ка рар кыл гач, кем аны ки ре ка гар?!
Аның ку лы кү тә рел гәч, кем тү бән тө ше рер?!

ӘйПелешет,сөенмә
28 Әхәз пат ша үл гән ел ны шун дый пәй гам бәр лек сү зе бул ды:

29 «Әй сПе ле шет, си не кый на ган та як сын ган дип сө ен мә,
чөн ки елан та мы рын нан та гын да кур кы ныч рак ка ра елан чы га чак,
аның то кы мы оча тор ган агу лы елан бу ла чак.

30 Ул ча гын да юксыл-мескеннең та ма гы ту я чак,
фәкыйрь-фөкра кур кы ныч сыз урын да бу ла чак,
ә си нең нә сел та мы рың ны ач тан үте рә чәк мен,
кал ган хал кың ны юк итә чәк мен.

31 Әй кап ка лар, үкереп-үкереп ела гыз!
Әй ка ла лар, кычкырып-кычкырып ела гыз!
Кур ку дан кал ты рап тор, бө тен Пе ле шет җи ре,
чөн ки төнь як тан ту зан бо лы ты ки лә,
һәм дош ман гас кә рен дә арт та ка лу чы юк».

32 Чит ха лык ның ил че лә ре нә нин ди җа вап би рер гә?
«Си он ның ни ге зен Раб бы сал ды,
Аның хал кын нан би ча ра маз лум нар шун да
сы е ныр урын та ба чак!» – җа вап әнә шул бу лыр.

Мәабҗиренеңһәлакбулуы

15 1 Мә аб ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Төн лә бе лән Мә аб ның Ар ка ла сы та ла ныр, юк ите лер!
Төн лә Мә аб ның Кыйр ка ла сы та ла ныр, юк ите лер!

2 Ме нә, Ди бон ке ше лә ре, елар га дип,
кал ку жир дә ге сгый ба дәт ха нә гә ки лә,
Нә бу бе лән Ме де ба ха кын да мә а би ләр үкереп-үкереп елый,
һәм мә се нең чәч-сакалы кы рыл ган.

3 Ке ше ләр урам да сту пас ту кы ма га тө ре неп йө ри,
өй тү бә лә рен дә* вә мәй дан нар да ба ры сы үке реп елый,
күз яше нә бат кан.

4 Хиш бун һәм Эл га ле шә һә рен дә ха лык иле реп кыч кы ра,
алар ның та вы шы хәт та Яһас та да ише те лә;
Мә аб су гыш чы ла ры үке рә, алар ның җа ны кур ку дан кал ты рый!

* 15:3 ...өйтүбәләрендә...– Ул за ман да йор т лар ның тү бә лә ре яс сы бу лып, ке ше ләр шун да ял 
ит кән нәр, йок ла ган нар, мәҗ лес ләр үт кәр гән нәр. 
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5 Мә аб ха кын да йө рә гем сыз лый.
Мә аб ке ше лә ре Со гар га, Эгләт-Шелишиягә ка ча лар,
елый-елый Лу хит кә та ба ме нә ләр,
үз лә ре нә ябы рыл ган афәт тән Хорунаим юлын да зар ела ша лар.

6 Ним рим су ла ры ко ры ган, бо лын нар ки беп бет кән,
үлән нәр көй гән, яшел лек тә мам юк ка чык кан.

7 Шу ңа кү рә мә а би ләр үз лә ре нең мал ла рын, сак ла ган әй бер лә рен
Тал лар үзә не нең аръ я гы на кү че рә ләр.

8 Мә аб ның бар лык чик лә рен дә үке реп елый лар,
ела ган та выш лар хәт та Эглаимгә вә Беер-Элимгә ба рып җи тә.

9 «Әнә, Ди мон су ла ры кан бе лән тул ды! – ди Раб бы. –
Лә кин әле Мин Ди мон га* та гын шун дый ка за әзер лә дем:
Мә аб тан ка чып кит кән
һәм ил дә кал ган ке ше ләр гә арыс лан нар өс те рә чәк мен!»

16 1 Се ла дан чүл аша Си он та вы на,
ил нең ида рә че се нә бү ләк кә бә рән нәр җи бә ре гез!

2 Ар нон ел га сын да гы ки чү ләр янын да мә а би ләр нең кыз ла ры
кая ба рып бә ре лер гә бел мә гән кош лар,
оя сын нан чы га рып таш лан ган кош ба ла ла ры хә лен дә.

3 «Ки ңәш бир без гә, ка рар кыл:
көн үзә ген дә без не төн сы ман кү лә гәң бе лән кап ла,
сө рел гән ха лык ны яшер, ка чак лар ны сат ма.

4 Ил лә рен нән сө рел гән Мә аб хал кы син дә яшәп тор сын,
җимерүче-талаучыдан сак ла алар ны!»*

Изү че юк ител гәч, җимерү-талау тук та гач,
бу җир не тап тау чы юк бул гач,

5 Да выт ча ты рын да мәр хә мәт кә ни гез лән гән тә хет ур на ша чак,
ан да га дел лек эз ләү че һәм дө рес лек кә ом ты лу чы,
ыша ныч лы ха ким уты ра чак.

6 Мә аб ның го рур лы гы, аның ча ма сыз го рур лы гы,
мин-минлеге вә тә кәб бер ле ге ха кын да ишет кән идек без,
әм ма бу – ша пы ры ну гы на.

7 Ин де Мә аб, үзен кыз га нып, үкереп-үкереп елый,
һәм мә се күз яше коя,

* 15:9 Димон– яһүд те лен дә ге кай бер кулъ яз ма лар да «Ди бон» дип языл ган. 
* 16:4 Мә а би ләр нең кыз ла ры әй т кән сүз ләр дип фа раз ла на. 
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Кыйр-Харесетның тат лы йө зем көл чә лә рен са гы нып ың гы ра ша.
8 Хиш бун кыр ла ры да, Сиб ма ның йө зем ку ак ла ры да ко ры ган,

ә элек ха лык лар ның җи тәк че лә ре
алар ның иң шәп жи меш лә рен нән кә еф лә нә иде;
ул йө зем бо так ла ры бит Ягы зер га ка дәр ба рып җи тә,
чүл буй лап су зы ла иде,
аның үсен те лә ре, тар мак ла нып, диң гез аръ я гы на хәт ле чы га иде.

9 Ме нә, Сиб ма ның йө зем ку ак ла рын кыз га нып, 
мин Ягы зер бе лән бер гә елыйм;
сез не, и Хиш бун, и Эл га ле, күз яшь лә рем бе лән чы ла там,
чөн ки сез нең йө зем җый ган да гы һәм иген ур ган да гы
шат лык лы аваз ла ры гыз ин де ише тел ми;

10 мул уңыш лы бак ча лар дан шатлык-куанычлар юк ка чык ты,
йө зем бак ча ла рын да ин де бер кем җыр ла мый –
сө е неч ле аваз лар яң гы ра мый,
бер кем сйө зем из геч ләр дә җи меш изми-таптамый;
кү ңел ле аваз лар тын ды.

11 Шу ңа кү рә йө рә гем, Мә аб ны кыз га нып, гөс лә ке бек ың гы ра ша,
җа ным Кыйр-Хересны кай гыр тып кый на ла.

12 Мә аб ке ше лә ре, скал ку җир гә ки леп, ары ган чы ялынса-ялварса да,
из ге урын га ки леп, күп ме ге нә до га кыл са да, 
һәм мә се фай да сыз га.

13 Мә аб ха кын да Раб бы күп тән нән әй т кән сүз әнә шун дый иде. 14 Ә хә зер Раб бы 
бо лай ди:

– Ял ла нып эш лә гән ке ше ел лар ны тө гәл са на ган ке бек, нәкъ өч ел үтү гә Мә аб-
ның мә һа бәт ле ле ге күп сан лы хал кы бе лән бер гә тү бән се те лә чәк. Бик аз ке ше ге нә 
ко ты лып ка ла чак, һәм алар көч сез бу ла чак.

АрамгаһәмИсраилгәбиреләчәкҗәза

17 1 Дәмәшкъ ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

«Ме нә, Дәмәшкъ ка ла лар исә бен нән чы га рып таш ла на чак,
хә ра бә ләр өе ме нә әве ре лә чәк.

2 Аро гыр ка ла ла ры бу шап ка ла чак,
ан да көтү-көтү мал лар гы на ты ныч ята чак –
алар ны һич кем бор чы ма я чак.

3 Эф ра им – ны гыт ма сыз, Дәмәшкъ пат ша лык сыз ка ла чак,
Арам ның исән кал ган хал кы
Ис ра ил хал кы ның да ны бет кән ке бек бе тә чәк», –
ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

4 «Ул көн не шу лай бу ла чак:
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Ягъ куб ның* да ны сү ре лә чәк, си мез тә не арык бу лып ка ла чак.
5 Урак ка төш кән чак та гы ке бек бу ла чак:

урак чы, ку лы на урак то тып, иген нәр не урып ала чак,
ке ше ләр Ре фа им үзә нен дә ге кыр лар да
ял гыз ба шак лар ны җы еп йө ри я чәк.

6 Шу лай, бик аз лар гы на ко ты лып ка ла чак.
Бу – зәй түн ага чын сел кет кән дә ге ке бек тер:
иң оч та – ике-өч,
җи меш ле бо так лар да дүрт-биш да нә се ге нә ка ла чак», –
ди Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы.

7 Ке ше ул көн не күз ка ра шын үзен Бар итү че гә юнәл тә чәк,
күз лә рен Ис ра ил нең из ге Ал ла сы на тө бә я чәк.

8 Ке ше үз кул ла ры бе лән яса ган мәз бәх ләр гә,
али һә сАши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар га
һәм хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бәх лә ре нә ин де 

ка ра ма я чак.

9 Ул көн не Ис ра ил нең ны гы тыл ган ка ла ла ры,
ис ра и ли ләр дән ка чу чы лар кал ды рып кит кән шә һәр ләр ке бек,
бу шап ка ла чак –
ан да агач вә ку ак лар гы на үсә чәк.
Бар җир вәй ран лык та ята чак.

10 Хак дө рес тер: син, Ис ра ил, кот ка ру чы Ал лаң ны оныт тың,
си не сы ен ды ру чы Кыяташыңны ис кә ал ма дың;
шу ңа кү рә гү зәл үсем лек ләр утырт саң да,
чит үсен те ләр үс тер сәң дә,

11 чәч кән көн не үк алар шы тып чык са да,
утыр т кан ир тә дә үк чә чәк ат са да,
га зап чи гү, сыкрану-сызлану кө нен дә уңы шың юк ка чы га чак.

12 Әнә, күп ха лык лар ның шау ла шуы ише те лә –
ко ты рын ган диң гез сы ман ша у лый алар!
Бу – ка вем нәр гө рел те се;
алар таш кын су ке бек үке рә.

13 Ка вем нәр ку әт ле су лар ке бек үке рә;
лә кин Раб бы алар га яна я чак,
һәм алар бик ерак ка ка чып ки тә чәк –
тау лар буй лап җил ку ган аш лык ки бә ге сы ман,
өер мә кү тәр гән дүң гә ләк сы ман ку ы лып йөр те лә чәк.

* 17:4 ...Ягъкубның...– Ягъ ни Ис ра ил хал кы ның. 
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Иша гыйя 17 , 18, 19

14 Ки чен бу ха лык лар дәһ шәт та рат са,
таң ат кан да ин де юк ка чы га чак.
Без не та лау чы лар ның яз мы шы,
без не ту нау чы лар ның өле ше әнә шун дый.

РаббыныңХәбәшстанилчеләренәҗавабы

18 1 Хә бәш стан ел га ла ры аръ я гы на, ка нат ша вы ише тел гән ил гә – кай гы!
2 Бу ил, ка мыш көй мә ләр гә утыр тып,

су буй лап үзе нең ил че лә рен җи бә рә.

Әй җи тез ил че ләр! Җир лә рен ел га лар кис кә лә гән,
озын буй лы, шо ма тән ле ха лык яны на,
бар та раф ка дәһ шәт са ла, сә ер тел дә сөй лә шә тор ган,
көчле-җиңүчән ка вем яны на ба ры гыз!

3 Әй әһ ле җи һан! Әй җир йө зен дә яшәү че ләр!
Тау лар да бай рак кү тә рел гәч – кү рер сез,
быр гы кыч кыр т кач – ише тер сез!

4 Чөн ки Раб бы ми ңа бо лай ди де:
«Эс се көн дә һа ва да эле неп тор ган рә шә ке бек,
урак өс те чел лә сен дә хә рә кәт сез тор ган чык бо лы ты ке бек,
Мин дә Үз то ра гым нан ты ныч кы на кү зә теп то рыр мын».

5 Йө зем ку ак ла ры ин де чә чәк ко еп, тәл гәш лә ре ту ла баш ла гач,
уңыш өл гер гән не көт ми чә,
бак ча чы пы ча гы бе лән Раб бы үсен те ләр не ки сеп ала чак,
бо так лар ны өзеп таш ла я чак.

6 Алар ны тау лар да гы ерт кыч кош лар га,
кыр гый җән лек ләр гә кал ды ра чак;
җә ен алар бе лән – кош лар, ә кы шын кыр гый җән лек ләр тук ла на чак.

7 Җир лә рен ел га лар кис кә лә гән,
озын буй лы, шо ма тән ле ха лык яны на,
бар та раф ка дәһ шәт са ла, сә ер тел дә сөй лә шә тор ган,
көчле-җиңүчән ка вем шул чак та Күк ләр Ху җа сы Раб бы га,
Аның исе мен йөр т кән урын га – Си он та вы на бү ләк ләр ки те рә чәк.

РаббыныңМисыргаҗибәргәнҗәзасы

19 1 Ми сыр ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Ме нә, Раб бы, җи тез бо лыт ка уты рып, Ми сыр га ки лә чәк.
Аның кар шын да Ми сыр пот ла ры дер кал ты ра я чак,
ми сыр лы лар ның йө рә ге кур ку дан тук тап ка ла чак.
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Иша гыйя 19

2 «Ми сыр лы лар ны Мин бер-берсенә кар шы ко тыр там:
шул чак ту ган – ту ган га, күр ше – күр ше гә,
ка ла – ка ла га кар шы чы га чак,
һәм бер пат ша лык икен че пат ша лык ка кар шы су гы ша чак.

3 Ми сыр лы лар тө шен ке лек кә би ре лә чәк;
Мин алар ның ни ят лә рен бо за чак мын,
алар пот лар га, үл гән нәр нең ру хы на,
әр вах лар ны ча кы ру чы лар га, кү рә зә че ләр гә яр дәм эз ләп ба ра чак.

4 Ми сыр лы лар ны Мин рә хим сез хө кем дар ку лы на 
тап шы ра чак мын –

ми һер бан сыз бер пат ша ха ким лек итә чәк алар өс тен нән», –
ди Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

5 Нил ел га сы ның су ла ры ки беп, ул тә мам ко ры я чак,
6 аның ер мак ла ры са сып бе тә чәк;

Ми сыр да гы агым су лар са е га чак һәм ки бә чәк,
ка мыш ла ры ши ңеп тө шә чәк.

7 Ел га та ма гын да гы үсем лек ләр,
ел га бу ен да чә чел гән бар ча иген нәр, ко рып,
җил гә очып юк ка чы га чак.

8 Ба лык чы лар кай гы ра чак,
ел га га кар мак сал ган бар ке ше үке реп ела я чак,
су га ять мә сал ган ке ше ләр тө шен ке лек кә би ре лә чәк.

9 Ми сыр ның җи тен тал ку чы ла ры ап ты раш ка ка ла чак,
ту ку чы ла ры өмет сез лек кә би ре лә чәк;

10 җи тен эр ләү че ләр кай гы га ба та чак;
бар лык эш че ләр гамь чи гә чәк.

11 Со ган* тү рә лә ре тә мам акыл дан яз ды,
сфир га вен нең зи рәк ки ңәш че лә ре мәгъ нә сез ки ңәш ләр би рә.
Фир га вен гә: «Без – зи рәк ләр за тын нан,
бо рын гы пат ша лар нә се лен нән», –
дип әй тер гә ни чек тел лә ре ба ра?!

12 Кай да соң си нең зи рәк ке ше лә рең, фир га вен?
Хә зер ин де алар әй т сен си ңа,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның
Ми сыр га нин ди яз мыш бил ге лә гә нен бел дер сен.

13 Со ган тү рә лә ре акыл сыз,
Мем фис* тү рә лә ре үз-үзләрен ал дый.
Ми сыр ның ка би лә баш лык ла ры Ми сыр хал кын юл дан яз дыр ды.

* 19:11 Соган– Нил та ма гын да ур наш кан Ми сыр шә һә ре. 
* 19:13 Мемфис– Ми сыр да гы шә һәр; яһүд чә «Ноф». 
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14 Раб бы алар ның зи һен нә рен чу алт ты,
һәм алар Ми сыр ның йөр гән юл ла рын са таш тыр ды лар –
Ми сыр, сәрхуштәй чай ка лып, үзе нең ко сы гы өс тен дә йө ри.

15 Ни баш, ни кой рык, ни хөр мә бо та гы, ни ка мыш* –
бо лар ның берсе-бер ин де Ми сыр өчен һич нәр сә эш ли ал ма я чак.

РаббыныңМисырга,АшшургаһәмИсраилгәфатихасы
16 Ул көн не ми сыр лы лар кур как хатын-кызга ох шап ка ла чак: Күк ләр Ху җа сы 

Раб бы алар га Үзе нең ку лын кү тә рү гә тет рә неп ки тә чәк. 17 Ми сыр өчен Яһү дә ко-
точ кыч бер нәр сә гә әве ре лә чәк: Яһү дә не ис кә тө шер гән са ен, алар Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы бил ге лә гән яз мыш тан дер кал ты рап то ра чак.

18 Ул көн не Ми сыр җи рен дә скән га ни ләр те лен дә* сөй ләш кән һәм Күк ләр Ху җа-
сы Раб бы га туг ры лык сак лар га дип ант эч кән биш ка ла бу ла чак; шу лар ның бер се 
Ко яш ка ла сы* дип ата ла чак.

19 Ул көн не Ми сыр ур та сын да – Раб бы га ба гыш лан ган мәз бәх, аның чи тен дә 
Раб бы хөр мә те нә ку ел ган из ге ба га на бу ла чак. 20 Бо лар Ми сыр җи рен дә Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы бар лы гын та ныт кан бил ге вә ша һит лык бу ла чак; һәм Ми сыр хал-
кы, изү че ләр дән зар ла нып Раб бы га ял вар гач, Ул алар га кот ка ру чы вә як лау чы 
җи бә рә чәк. 21 Раб бы шу лай Ми сыр га Үзен та ны та чак, һәм алар ул көн не Раб бы ны 
та нып бе лә чәк, Аңа сәҗ дә кы лып, кор бан нар вә бү ләк ләр ки те рә чәк, Аның ал-
дын да нә зер ләр әй теп, алар ны үтә я чәк. 22 Раб бы Ми сыр ны бик ка ты җә за ла я чак, 
ә ан на ры дә ва лап те рел тә чәк. Алар Раб бы га мө рә җә гать ит кәч, Ул, ял ва ру ла рын 
ише теп, алар ны те рел тә чәк.

23 Ул көн не Ми сыр дан Аш шур га олы юл ачы ла чак, аш шур лы лар – Ми сыр га, ә 
ми сыр лы лар Аш шур га ки лә чәк; алар бер гә ләп Раб бы га сәҗ дә кы ла чак. 24 Ул көн не 
Ис ра ил, шу шы ике ил – Ми сыр вә Аш шур бе лән бер дә рә җә дә бу лып, бө тен дөнья 
ур та сын да хәер-фатиха ала торган җир гә әве ре лә чәк. 25 Күк ләр Ху җа сы Раб бы алар-
га фа ти ха би реп: «Әй хал кым Ми сыр, кул ла рым бар кыл ган Аш шур һәм би лә мәм 
Ис ра ил, мө ба рәк фа ти ха лы бу лы гыз!» – ди я чәк.

Ишагыйя–МисырвәХәбәшстанөченкисәтүчебилге

20 1 Аш шур пат ша сы Сар гон үзе нең гас кәр ба шын Аш дод ка* җи бәр де, һәм ул, 
Аш дод ка һө җүм итеп, аны ба сып ал ды. 2 Аңар чы Амотс уг лы Иша гыйя аша 

Раб бы бо лай дип әй т кән иде:
– Бар, би ле ңә ура ган ту пас ту кы ма ла рың ны, ая гың да гы сан да лың ны са лып таш ла.
Иша гыйя нәкъ шу лай эш лә де, шә рә ки леш вә ялан аяк йө ри баш ла ды.
3 Шун нан Раб бы бо лай дип әйт те:

* 19:15 Нибаш,никойрык,нихөрмәботагы,никамыш...– 9:14, 15 не ка ра гыз. 
* 19:18 ...кәнганиләртелендә...– Би ре дә бо рын гы яһүд те лен дә дип аң лар га ки рәк. 
* 19:18 Кояшкаласы– Ми сыр да гы Ге ли о поль шә һә ре (ко яш – грек те лен дә «һе ли ос», шә-
һәр – «по лис»). 
* 20:1 Ашдод– Пе ле шет илен дә ге шә һәр. 
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Иша гыйя 20 , 21

– Ко лым Иша гыйя нең өч ел буе шә рә ки леш вә ялан аяк йө рүе – Ми сыр вә Хә-
бәш стан ту рын да ал дан җи бә рел гән ки сә тү че бил ге дер: 4 Аш шур пат ша сы Ми сыр 
әсир лә рен вә Хә бәш стан тот кын на рын – яшь ләр не дә, карт лар ны да – яп-ялангач 
вә ялан аяк, хәт та оят җир лә ре дә кап лан ма ган ки леш ку ып алып ки тәр, һәм Ми-
сыр мәс хә рә ите лә чәк. 5 Шул ча гын да Хә бәш стан га өмет баг ла ган, Ми сыр бе лән 
го рур лан ган ке ше ләр нең кот ла ры алы на чак, һәм алар хур лык ка ка ла чак. 6 Бу яр да 
яшәү че ләр* ул көн не: «Ка ра гыз, Аш шур пат ша сын нан кот ка рыр дип, без өмет лә неп 
тор ган, без яр дәм со рап бар ган ке ше ләр гә нәр сә бул ган! Ни чек ко ты лыр га ин де 
хә зер без гә?!» – ди я чәк ләр.

Бабилнеңҗиңелүетурындапәйгамбәрлексүзе

21 1 Диң гез бу ен да гы чүл ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Нә геб тә* ду ла ган өер мә сы ман, чүл дән, кур кы ныч ил дән ки лә ул.
2 Ми ңа кур кы ныч бер вә хи* ки леп иреш те:

«Хы я нәт че са та, та лау чы та лый.
Элам, һө җүм гә бар! Ма дай, ка мап ал!
Ба бил ки тер гән бар лык аһ-зарга Мин чик ку я чак мын!»

3 Бо лар ны кү реп, тә нем не авыр ту би ләп ал ды,
ба ла та бу чы ха тын дай га зап ки чер дем.
Ишет кән бар нәр сәм ми не кур ку га сал ды,
күр гән бар нәр сәм ко тым ны ал ды.

4 Йө рә гем кал ты ра ды, бө тен тә нем дер-дер кил де;
элек мин кө теп ал ган эңгер-меңгер ва кыт
ми нем өчен ко точ кыч бер нәр сә гә әй лән де.

5 Та бын нар ко рыл ган, ке ләм нәр җә ел гән: аш мәҗ ле се ба ра...
То ры гыз, гас кәр баш ла ры, кал кан на ры гыз ны май ла гыз!

6 Чөн ки Хуҗа-Хаким ми ңа бо лай ди де:
«Бар, кү зәт че куй, күр гән нә рен әй тә бар сын.

7 Пар ат җи гел гән ар ба лар ны,
ишәк ләр гә һәм дө я ләр гә ат лан ган җай дак лар ны күр гәч,
игъ ти бар лы бул сын ул, ты ры шып кү зәт сен!»

8 Шун да кү зәт че* кыч кыр ды:
«Ха ки мем, кү зә тү ма на ра сын да мин кө но зын то рам,
төн нә рен дә уры ным нан кит мим.

9 Ме нә кү рә мен: пар ат җи гел гән ар ба лар да ир ләр ки лә!»

* 20:6 Буярдаяшәүчеләр...– Ягъ ни Пе ле шет иле нең диң гез бу ен да гы тө бәк лә рен дә яшәү че ләр. 
* 21:1 Нәгеб– Кән ган җи ре нең көнь я гын да ур наш кан чүл-дала. 
* 21:2 ...вәхи...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ила һи кү ре неш. 
* 21:8 ...күзәтче...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: арыс лан. 
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Шун нан соң кү зәт че:
«Тө ше рел де, бә реп тө ше рел де Ба бил!
Илаһ ла ры ның бар лык сын на ры җи ме рел де,
алар җир дә ау нап ята!» – ди де.

10 Әй ын дыр да сук ты рыл ган хал кым ми нем!
Күк ләр Ху җа сы Раб бы дан, Ис ра ил Ал ла сын нан нәр сә ишет сәм,
сез гә шу ны җит кер дем.

Эдомтурындаәйтелгәнпәйгамбәрлексүзе
11 Ду маһ* ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Ми ңа Сә гыйрь дән*: «Әй сак чы, төн әле күп ме гә чә су зы ла чак?
Күп ме гә су зы ла чак ул, әй сак чы?» – дип кыч кы ра лар.

12 Сак чы ның җа ва бы шун дый дыр:
«Таң атып ки лә, лә кин әле төн дә вам итә.
Әгәр ин де күб рәк бе лә се гез кил сә, ка бат ки леп со ра гыз».

Гарәпләрҗиретурындаәйтелгәнпәйгамбәрлексүзе
13 Га рәп ләр җи ре ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Әй де да ни ләр* кәр ва ны,
га рәп ләр җи рен дә ге әрәмәләрдә төн ку нар сың!

14 Тей ма* җи рен дә яшәү че ләр,
шул су са ган нар га су алып ки ле гез, шул ка чак лар га ик мәк ки те ре гез!

15 Чөн ки алар кы лыч тан ка ча лар,
кы ны сын нан чык кан кы лыч тан,
ки е рел гән җә я дән, дәһ шәт ле су гыш тан ка ча алар.

16 Хуҗа-Хаким ми ңа бо лай ди де:
– Ял ла нып эш лә гән ке ше ел лар ны тө гәл са на ган ке бек, нәкъ өч ел үтү гә, Кы-

дар ның* бар лык шөһ рә те юк ка чы га чак. 17 Ук чы лар дан, Кы дар су гыш чы ла рын нан, 
бик азы гы на исән ка ла чак.

Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы әнә шу лай дип әйт те.

* 21:11 Думаһ– яһүд чә «тын лык, ты ныч лык» мәгъ нә сен дә. Би ре дә бу исем Эдом иле өчен 
кул ла ны ла. 
* 21:11 Сәгыйрь– Эдом ның икен че исе ме. 
* 21:13 Деданиләр– га рәп ләр нең бер ка би лә се, Иб ра һим ның икен че ха ты ны Кы ту ра ның 
нә сел ва рис ла ры. 
* 21:14 Тейма– га рәп ләр җи ре нең төнь я гын да ур наш кан тө бәк. 
* 21:16 Кыдар– Ис мә гый ль нең икен че уг лын нан бар лык ка кил гән һәм га рәп ләр җи ре нең 
төнь як өле шен дә яшә гән ка би лә. 
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ИерусалимнеңРаббыныонытыпкүңелачуы

22 1 Вә хи* үзә не ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Нәр сә бул ды си ңа, ни гә бар лык ке ше лә рең өй тү бә се нә мен гән?
2 Әй шау-шулы, гөжләп-кайнап тор ган ка ла!

Си нең һә лак бул ган ке ше лә рең кы лыч тан да үт мә де,
бә ре леш тә дә үл мә де;

3 си нең юл баш чы ла рың ба ры сы бер гә кач ты,
җәя ки ер ми чә ге нә әсир лек кә төш те;
ни чек ке нә ерак кач ма сын нар, һәм мә се бер гә әсир лек кә алын ды.

4 Шу ңа кү рә: «Кал ды ры гыз ми не, мин әче күз яшь лә ре тү гәм;
хал кым ның һә ла кә те өчен кай гыр ган да юа тыр га ма таш ма гыз 

ми не!» – ди дем.

5 Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Вә хи үзә нен дә ыгы-зыгы,
изү-кысу, чу а лыш баш ла на чак көн не бил ге лә де ин де.
Ди вар ны җи ме рә чәк ләр,
кыч кыр ган та выш лар тау га ка дәр ба рып җи тә чәк.

6 Ар ба лар га утыр ган, ат лар га ат лан ган,
са дак лар* ас кан элам лы лар ки лә,
кыйр лы лар ин де кал кан на рын кү тәр гән!

7 Ме нә, си нең гү зәл үзән нә рең ар ба лар бе лән тул ды,
җай дак лар шә һәр кап ка ла ры кар шы на ки леп бас ты.

8 Яһү дә як лау чы сыз кал ды.

Ул көн не сез «Ли ван ур ма ны йор ты»нда сак лан ган ко рал лар ны бар ла ды гыз; 
9 Да выт ка ла сы ди вар ла рын да бик күп җи ме рек урын нар күр де гез һәм Ас кы бу а да 
су җый ды гыз; 10 Ие ру са лим дә ге йор т лар ны тик ше реп ка рап чык ты гыз, ди вар ны 
ны гы тыр өчен, кай бер йор т лар ны җи мер де гез; 11 Ис ке бу а дан ал ган су ны сак лар 
өчен, ике ди вар ара сын да чо кыр ка зы ды гыз. Лә кин һәм мә нәр сә не ал дан ни ят лә-
гән Ал ла һы га йө зе гез бе лән бо рыл ма ды гыз, алар ны га мәл гә ашы ру чы Ал ла һы га 
ка ра шы гыз ны юнәлт мә де гез.

12 Ул көн не Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, сез не елар га, кай гы рыр га,
чәч лә ре гез не кы рып, ту пас ту кы ма лар га тө ре нер гә ча кыр ды.

13 Лә кин сез кү ңел ача бир де гез, кәеф-сафа кор ды гыз,
үгез суй ды гыз, са рык чал ды гыз, ит аша ды гыз, шә раб эч те гез:
«Ашап-эчеп ка лыйк, чөн ки ир тә гә үлә без!» – ди де гез.

* 22:1 ...вәхи...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ила һи кү ре неш. Би ре дә Иеру са лим 
ту рын да сүз ба ра дип фа раз ла на. 
* 22:6 Садак– ук са вы ты. 
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14 Күк ләр Ху җа сы Раб бы та ра фын нан ми ңа әй тел де:
«Сез нең бу гө на һы гыз үл гән че ки че рел мә я чәк!»
Бу – Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе.

ШебнаһәмЭльякыйм
15 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ми ңа бо лай ди де:

«Са рай баш лы гы мө дир Шеб на яны на бар да әйт аңар га:
16 „Ни эшең бар си нең би ре дә?

Ни ха кың бар мон да үзе ңә ка бер чо кыр га?
Ту ган на рың кү мел гән ме әл лә би ре дә?! – ди ген. –
Син әнә би ек урын да үзе ңә ка бер чо кы дың,
кы я да үзе ңә то рыр урын әзер лә дең.

17 Раб бы си не мон нан чы га рып ыр гы та чак, әй ке ше!
Ул си не, ны гы тып эләк те реп алып, 18 тө ен чек ке бек тө реп,
зур-киң бер ил гә ыр гы тып бә рә чәк;
син – ху җаң йор ты на хур лык ки те рү че бән дә –
шун да җан би рә чәк сең,
һәм шәп ар ба ла рың да си нең шун да ка ла чак!“

19 Си не Мин дә рә җә ле уры ның нан тө ше рә чәк мен:
си не ку ып чы га ра чак лар!

20 Ул көн не Мин ко лым Хил кыйя уг лы Элья кыйм ны ча кы рып ала чак мын. 21 Аңа 
си нең ки е мең не ки де реп, би ле нә си нең бил ба вың ны бу ып, си нең ха ки ми ят не аның 
ку лы на тап шы ра чак мын; һәм ул Ие ру са лим дә яшәү че ләр вә Яһү дә хал кы өчен ата 
бу ла чак. 22 Да выт йор ты ның ач кы чын аның иңе нә са ла чак мын: ул ач са, бер кем бик-
ли, ә бик лә сә, бер кем ача ал ма я чак. 23 Аны нык урын га чөй итеп ка га чак мын, һәм 
аның тә хе те ата сы йор ты на дан ки те рә чәк. 24 Аның нә се ле нең бө тен дан-шөһрәте, 
ягъ ни бар лык ба ла ла ры һәм ва рис ла ры, ка сә дән алып чүл мәк ләр гә ка дәр бар лык 
кеч ке нә са выт ла ры, аңар да чөй дә ге сы ман эле неп то ра чак».

25 – Ул көн не, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – нык урын га ка гыл ган чөй 
сы нып тө шә чәк, һәм ул то тып тор ган йөк ха рап бу ла чак.

Бу – Раб бы сү зе.

Суртурындаәйтелгәнпәйгамбәрлексүзе

23 1 Сур* ка ла сы ха кын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе.

Тар шиш* ко раб ла ры, үке реп ела гыз!
Чөн ки баш ка ла гыз җи ме рел гән, бер ге нә йорт та кал ма ган.
Бу хә бәр сез гә кит ти ләр җи рен нән* кай т кан ча гы гыз да иреш те.

* 23:1 Сур– Фой ни кә (рус ча сы: Фи ни кия) иле нең баш ка ла сы; рус ча сы: Тир. 
* 23:1 Таршиш– Ис па ни я дә ур наш кан Фой ни кә ко ло ни я се дип фа раз ла на. 
* 23:1 Киттиләрҗире– Кипр ут ра вы. 
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2 Тын ка лы гыз, әй яр бу ен да яшәү че ләр һәм
диң гез дә йөр гән Си дун сәү дә гәр лә ре!

3 Ши хор да*, Нил ел га сы бу ен да үс кән аш лык
зур су лар буй лап Сур га –
ха лык лар сәү дә итә тор ган шу шы үзәк кә кай та иде.

4 Оят си ңа, Си дун, диң гез ярын да гы ны гыт ма!
Диң гез хә зер бо лай ди:
«Мин тул гак га зап ла рын бел мә дем, ба ла тап ма дым,
егет ләр үс тер мә дем, кыз лар тәр би я лә мә дем дә ке бек».

5 Сур яз мы шын ише теп, Ми сыр кай гы га ка ла чак.

6 Тар шиш ка кү че неп ки те гез, әй яр бу ен да яшәү че ха лык,
үкереп-үкереп ела гыз!

7 Бо рын гы за ман нар да ук ни гез са лын ган,
сө е не че та шы ган шә һә ре гез гә ни бул ган?
Хә зер ин де сез ерак ил ләр дә яшәр сез,
чит-ят җир ләр дә каң гы рып йө рер сез.

8 Сур га мон дый яз мыш ны кем бил ге лә де?
Бу ка ла пат ша лар га таҗ ки де рә иде,
аның сәү дә гәр лә ре, хө кем дар лар ке бек,
бө тен дөнь я ның их ти ра мын ка зан ган ке ше ләр иде.

9 Күк ләр Ху җа сы Раб бы шу лай ка рар кыл ды:
Сур ның тә кәб бер ле ге вә мә һа бәт ле ле ге хур бул сын,
бө тен дөнья кү зен дә их ти рам ка зан ган нар тү бән се тел сен!

10 Әй Тар шиш хал кы,
Нил буе иген че лә ре сы ман үз җи ре гез не эш кәр те гез,
чөн ки син дә ко раб тө зи тор ган га вань юк ин де.

11 Раб бы, диң гез өс те нә ку лын су зып, пат ша лык лар ны дер сел кет те;
Кән ган җи рен дә ге ны гыт ма лар ны җи ме рер гә әмер бир де, әйт те:

12 «Бү тән ин де сө е нә ал мас сың,
әй мәс хә рә ител гән гыйф фәт ле Сидун-кыз!
Бар, кит ти ләр җи ре нә кү чеп кит!
Тик ан да да ты ныч лык тап мас сың».

13 Кил да ни ләр җи ре нә күз тө ше ре гез: бу ха лык бү тән юк!
Аш шур, ка мау ко рыл ма ла ры тө зеп,
алар ның скальга-ныгытмаларын җи мер де, хә ра бә гә әй лән дер де,
җир лә рен чүл җан вар ла ры на бир де.

* 23:3 Шихор– Нил ел га сы ның көн чы гыш тар ма гы һәм аның ти рә сен дә ге җир ләр. 
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14 Үкереп-үкереп ела гыз, Тар шиш ко раб ла ры!
Чөн ки сез сы ен ган ны гыт ма җи ме рел гән.

15 Шу шы көн нән алып Сур ны җит меш ел бу е на – бер пат ша ның го ме ре нә тәң гәл 
ва кыт ка оны тып то ра чак лар. Сур бе лән, җит меш ел үт кән нән соң, фа хи шә ха тын 
ту рын да гы җыр да гы ча бу ла чак:

16 «Гөс ләң не ал да ка ла буй лап уй нап йөр,
оны тыл ган фа хи шә ха тын!
Ма тур итеп уй на,
ке ше ләр си не ис лә ре нә тө шер сен өчен, күп ләп җыр җыр ла».

17 Җит меш ел уз ган нан соң, Раб бы Сур ха кын да кай гыр та чак: шә һәр яңа дан 
үз сәү дә се бе лән шө гыль лә нә, бө тен дөнь я да гы пат ша лык лар бе лән уй наш итә 
баш ла я чак. 18 Лә кин сәү дә дән кил гән та быш ны туп ла мас лар һәм сак ла мас лар, ул 
та быш Раб бы га ба гыш ла ныр: туй ган чы аша сын нар һәм зат лы ки ем нәр ки сен нәр 
өчен, Раб бы га та бы ну чы лар фай да сы на ки тәр.

Раббыныңҗирнехөкемитүе

24 1 Ме нә, Раб бы бө тен дөнь я ны бөл ген лек кә тө ше рә чәк, вәй ран итә чәк,
җир нең йө зен бо за чак һәм хал кын төр ле як ка та ра та чак.

2 Ха лык ны һәм ру ха ни ны да,
кол ны һәм аның ху җа сын да,
кол ха тын ны һәм аның ху җа би кә сен дә,
са тып алу чы ны һәм са ту чы ны да,
әҗәт кә алу чы ны һәм би реп то ру чы ны да,
бу ры чы бул ган ны һәм ри ба чы ны да бер үк яз мыш кө тә.

3 Җир тә мам таш лан дык хәл гә ки леп та ла нып бе тә чәк.
Раб бы, әнә шу лай бу ла чак, дип әйт те.

4 Җир кай гы рып сү ре лә,
бө тен дөнья ки бә, су ла,
аның мәгъ рур зат ла ры көч тән яза.

5 Яшәү че ләр та ра фын нан җир нә җес лән гән,
чөн ки алар ка нун нар ны сан га сук ма ды лар,
ка гый дә ләр не хур ла ды лар, мәң ге лек Ки ле шү не боз ды лар.

6 Шу ңа кү рә җир не кар гыш ки ме рә:
аның хал кы үз гө наһ ла ры өчен тү ли;
шу ңа кү рә җир дә яшәү че ләр юк ка чы га,
алар ин де бик аз хә зер.

7 Яшь шә раб ки ми, йө зем бо так ла ры ки бә;
элек шат бул ган нар һәм мә се көр се нә.

8 Дәрт ле ба ра бан нар ише тел мәс бул ды,
ке ше ләр нең шат лык лы аваз ла ры да,



1025

Иша гыйя 24

гөс лә нең моң лы та выш ла ры да ты нып кал ды.
9 Ин де шә раб эчел ми, җыр лар җыр лан мый,

сы ра әче бу лып то е ла.
10 Җи ме рел гән шә һәр бу шап кал ган,

бар лык йорт лар бик ле, ан да ке реп бул мый.
11 Урам нар да шә раб ны са гы нып елый лар,

ил дә шат лык сүн де, сө е неч бет те.
12 Шә һәр тә мам вәй ран бул ган, кап ка ла ры җи ме рел гән.

13 Уңыш ны җы еп ал ган нан соң,
зәй түн ага чын да яки йө зем ку а гын да берән-сәрән җи меш 

кал ган ке бек,
җир йө зен дә ге ха лык лар да шу лай аз сан лы бу лыр.

14 Шат лык лы, көч ле та выш ише те лә:
көн ба тыш та Раб бы ның мә һа бәт ле ле ге нә дан җыр лый лар.

15 Әй көн чы гыш хал кы, әй диң гез бу ен да яшәү че ләр,
Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы исе мен дан ла гыз!

16 Җир нең чит лә рен нән без
«Хак лык ия се нә дан-шәрәфләр!» ди гән җыр ише тә без.

Лә кин мин: «Бет тем! Бет тем! Кай гы ми ңа!
Хы я нәт че ләр хы я нәт итә, ха ин лек* кы ла!» – дип әй тәм.

17 Әй җир ке ше се, си не афәт, чо кыр, то зак кө тә!
18 Дәһ шәт ле та выш ише теп ка ча баш ла ган ке ше  

чо кыр га егы лыр,
чо кыр дан чык ка ны ять мә гә элә гер,
чөн ки күк тә рә зә лә ре ачык, җир нең ни гез лә ре чай ка ла.

19 Җир шарт лап яры ла, сел ке нә, тет ри,
20 исе рек ке ше ке бек чай ка ла ул,

кыр да гы ял гыз ала чык ке бек тиб рә нә;
җир нең гө наһ ла ры аның өс те нә авыр йөк бу лып ята –
җир егы лыр һәм ин де бү тән аяк ка бас мас!

21 Ул көн не Раб бы күк гас кә рен – күк тә,
ә җир пат ша ла рын җир өс тен дә җә за га тар тыр.

22 Һәм мә се дә, тот кын нар ке бек, бер чо кыр га туп ла ныр,
зин дан га ябы лыр һәм күп ва кыт үт кән нән соң җә за га тар ты лыр.

23 Ай вә ко яш оят ла рын нан йөз лә рен кап лар,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы Си он та вын да
вә Ие ру са лим дә пат ша лык итәр
һәм Үзе нең шөһ рә тен Үз хал кы ның өл кән нә ре нә күр сә тер.

* 24:16 Хаинлек– хы я нәт че бу лу. 
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Раббыгаданҗырлау

25 1 Әй Раб бы, Син – ми нем Ал лам!
Си не зур лыйм, исе ме ңә рәх мәт ләр юл лыйм!
Чөн ки Син га җә еп эш ләр баш кар дың,
Үзең нең күп тән ге ни я тең не –
дө рес вә ыша ныч лы ни я тең не тор мыш ка ашыр дың.

2 Син шә һәр ләр не таш өе ме нә әй лән дер дең,
ны гы тыл ган ка ла лар ны хә ра бә ит тең;
чит-ят ке ше ләр нең ны гыт ма ла ры җи ме рел де,
алар ин де бер кай чан да тер ге зел мәс.

3 Шу ңа кү рә көч ле ха лык лар Си не дан лый,
мәр хә мәт сез ка вем нәр нең ка ла ла ры Син нән өр кеп то ра.

4 Юксыл-мескенгә, мох таҗ лар га Син авыр ва кыт та сы е ныр урын,
да выл да – ышык лык би рә торган,
эс се көн дә сак лый торган кү лә гә бул дың.
Чөн ки за лим нәр нең су лы шы – ди вар га кар шы ко еп яу ган яң гыр,

5 чүл-сахрадагы чел лә ке бек тер.
Син чит-ят ха лык лар ның шау-шуын бас тың;
бо лыт кү лә гә се ко яш ны кап ла ган ке бек,
за лим нәр нең җы рын то ма ла дың.

6 Күк ләр Ху җа сы Раб бы Си он та вын да бар лык ха лык лар өчен
тәмле-тәмле ашам лык лар дан, иң ях шы шә раб лар дан та бын ко ра чак;
ан да тук лык лы ри зык лар һәм иң ях шы, сө зел гән шә раб лар бу ла чак.

7 Бу тау да Раб бы бар лык ха лык лар ны кап лап тор ган яп ма ны,
бар лык ка вем нәр өс те нә ябыл ган пәр дә не алып таш ла я чак,

8 йо тып җи бәр гән дәй үлем не мәң ге гә юк итә чәк.
Хуҗа-Раббы бар лык ке ше ләр нең күз яшен сөр тә чәк,
бө тен җир буй лап Үз хал кын хур лык тан кот ка ра чак.
Раб бы, әнә шу лай бу ла чак, дип әйт те.

9 Ул көн не бо лай дип әй тә чәк ләр:
«Ме нә бу – без нең Ал ла быз!
Без Аңа өмет лә неп тор ган идек, һәм Ул без не кот кар ды.
Ул – без нең Ал ла быз!
Өме те без не Аңа баг ла ган идек,
ин де без не кот кар ган өчен шат ла ныйк, ку а ныйк!

10 Раб бы ның ку лы шу шы тау ны сак ла я чак».

Мәабныңҗимерелүе

Ә Мә аб ти рес кә тап тал ган са лам ке бек бу ла чак;
11 су га ба ту чы ке ше ке бек кул ла рын бол гат са да, ни чек ке нә ты рыш са да,
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Раб бы аның тә кәб бер ле ген тү бән се тә чәк.
12 Мә аб ның нык-биек ди вар ла рын Ул җи ме рә чәк,

җир гә ау да рып көл-тузан итә чәк.

ЯһүдәнеңРаббыныданлауҗыры

26 1 Ул көн не Яһү дә җи рен дә мон дый җыр җыр ла на чак:
«Без нең ка ла быз көч ле!
Раб бы – без нең Кот ка ру чы быз,
дивар-ныгытмабыз ке бек Ул.

2 Ачы гыз кап ка лар ны! Туг ры вә тәкъ ва ха лык кер сен би ре гә!
3 Син, Раб бы, ру хы нык бул ган нар ны имин лек тә сак лый сың,

чөн ки алар Си ңа ыша на лар.
4 Раб бы га гомер-гомергә ыша нып яшә гез,

чөн ки Раб бы – мәң ге лек Кыяташыбыз!
5 Шу лай, би ек тә яшә гән нәр не Ул егып са лыр,

юга ры кү тә рел гән ка ла ны тү бән тө ше рер, ту зан га ба ты рыр.
6 Шул урын маз лум нар ның аяк ла ры,

юксыл-мескеннәрнең та бан ас тын да ка лыр».

7 Тәкъ ва лар ның юлы ту ры,
алар ның юл ла рын Син, Раб бы, ти гез кы ла сың.

8 Ка рар ла рың куш кан юл дан йөр гән дә, өме те без не Си ңа баг лый быз;
бар теләк-эстәгәнем – исе мең не зе кер кы лу дыр*.

9 Төн лә ми нем җа ным Си ңа су сый, ру хым их лас тан Си не эз ли,
чөн ки җир дә Си нең хөкем-карарларың үтәл гән дә,
дөнь я да яшәү че ләр хаклык-дөреслекнең ни икә нен бе лер ләр.

10 Явыз ке ше ләр гә ми һер бан лык күр сә тел сә дә,
алар хаклык-дөреслекнең ни икә нен бе лә ал мас лар,
га дел лек хө кем сөр гән җир дә явыз лык кы лу ла рын дә вам итәр ләр,
Раб бы ның мә һа бәт ле ле ге нә сок ла нып ка ра мас лар.

11 И Раб бы, Си нең ку лың су гар га дип юга ры кү тә рел гән,
лә кин явыз лар мо ны күр ми.
Хал кың өчен ашкынып-атлыгып то ру ың ны кү реп, 
алар хур лык ка кал сын,
дош ман на ры ңа әзер лән гән ут-ялкының алар ны ял мап ал сын.

12 И Раб бы, Син без не имин кы ла сың;
әйе, без нең ка за ныш лар – һәм мә се Си нең эшең дер.

13 И Раб бы Ал ла быз, без нең өс тән бү тән ху җа лар ха ким лек ит те,
лә кин без фә кать Си нең исем не яд итә без.

14 Алар үл де, ин де те рел мәс,
үле ләр нең ру хы аяк ка бас мас,

* 26:8 Зекеркылу– ис кә алу. 
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чөн ки Син алар ны җә за лап юк ит тең,
алар ту рын да гы ха ти рә не юк ка чы гар дың.

15 Син, Раб бы, Үз хал кың ны ишәйт тең,
аны ишәй теп Үзе ңә дан ка зан дың;
Син ил нең бар лык чик лә рен ки ңәйт тең.

16 И Раб бы, бә ла кил гән дә, хал кың Си не эз лә де,
җә заң ны җи бәр гән дә, хәс рәт лә неп, үзе нең до га ла рын пы шыл да ды.

17 Тул гак тот кан ха тын ни чек га зап лан са һәм кыч кыр са,
Си нең хо зу рың да без дә шун дый бул дык, Раб бы.

18 Без авыр лы идек, га зап лан дык,
лә кин без ту дыр ган нәр сә җил ге нә бу лып чык ты.
Без җир гә ко ты лу алып ки лә ал ма дык,
дөнь я да яшәр өчен, һич кем не ту дыр ма дык.

19 Әм ма Си нең мәр хүм нә ре ңә җан ке рә чәк,
ми нем хал кым нан үле ләр аяк ка то рып ба са чак!
Җир ку е ны на кер гән нәр, уя ны гыз, сө е неч ләр эчен дә тан та на ите гез!
Чөн ки Си нең чык там чы сы – як ты лык би рү че чык ул:
үле ләр не җир яңа дан дөнь я га ту ды ра чак.

Исраилнеңкотылуы
20 Бар, хал кым, бүл мә ләр гә ке реп яше рен,

үз ар тың нан ишек ләр не бик лә,
Раб бы ның ачу-ярсуы үт кән че, бе раз га яше ре неп тор.

21 Ме нә, кыл ган гө наһ ла ры өчен җир дә яшәү че ләр гә җә за би рер гә дип,
Раб бы Үзе нең то ра гын нан чы га.
Шул ча гын да җир үзе нә сең дер гән кан нар ны күр сә теп би рә чәк,
җан на ры кы ел ган ке ше лә рен бү тән яшер мә я чәк.

27 1 Ул көн не Раб бы Үзе нең дәһ шәт ле,
бө ек вә көч ле кы лы чы бе лән Ливь я тан ны*,
боргалана-боргалана шу ы шу чы җи тез елан ны орып са ла чак,
диң гез аж да һа сын үте рә чәк.

2 Ул көн не гү зәл йө зем бак ча сы* ту рын да җыр ла гыз:
3 «Мин, Раб бы, – аның сак чы сы, аңа гел су си беп то рам,

кем дә бул са зы ян сал ма сын дип, аны көне-төне сак лыйм.
4 Мин үч-ачу тот мыйм,

лә кин ул Ми ңа кү гән ку а гы, чә неч ке ле бил чән үс тер сә,
аңа кар шы су гыш ача чак мын, аны тә мам көй де реп бе те рә чәк мен.

* 27:1 Ливьятан– бо рын гылар күзаллаганча, явыз лык, тә кәб бер лек һәм чуалыш-буталышны 
бел де рә трган диң гез аж да һа сы; рус ча сы: Ле ви а фан. 
* 27:2 ...гүзәлйөзембакчасы...– Ягъ ни Ис ра ил хал кы. 
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5 Иң ях шы сы Ми нем як ла вым ны эз лә сен ул,
Ми нем бе лән ты ныч лык та яшә сен,
әйе, ты ныч лык та яшә сен».

6 Ки лә чәк көн нәр дә Ягъ куб та мыр җә я чәк,
Ис ра ил чә чәк ата чак, үсен те ләр җи бә рә чәк,
җир йө зен җи меш лә ре бе лән ту ты ра чак.

7 Раб бы Үз хал кын дош ман на ры ке бек җә за ла ды мы?!
Хал кын үтер гән ка тыйль ләр ке бек аны үтер де ме?!

8 Ул Үз хал кын бо лай җә за ла ды: аны сөр ген гә җи бәр де,
көч ле көн чы гыш җи ле сы ман Үзе нең су лы шы бе лән чит кә сөр де.

9 Үз хал кы мәз бәх ләр нең* та шын
ак таш ны вак ла ган дай чәр дәк ләп бе тер сә,
али һә Аши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар ны
һәм хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бәх лә рен җи мер сә,
гө наһ лар дан ары ну бил ге се шул бу лыр,
һәм Ягъ куб ның гө наһ ла ры йо лы ныр.

10 Таш лан дык хәл гә кил гән кальга-шәһәр* ке ше сез кал ды,
чүл-далага әй лән де.
Ан да хә зер агач яф рак ла ры ки ме реп бо зау лар ут лап йө ри.

11 Бо так лар ко ры гач,
хатын-кызлар ки лә дә, алар ны сын дыр га лап, утын әзер ли.
Бу ха лык мәгъ нә сез бул ган га,
Бар итү че аңа рәхим-шәфкать күр сәт мә я чәк,
дөнь я ны ярат кан Зат аны кыз ган ма я чак.

12 Раб бы ул көн не Фырат ел га сын нан алып 
Ми сыр үзә не нә ка дәр аш лык су га чак,
һәм сез не, әй Ис ра ил ба ла ла ры, бе рәм тек ләп бер урын га җы я чак.

13 Ул көн не, бө ек быр гы кыч кыр т кач,
Аш шур җи рен дә юга лып кал ган нар
һәм Ми сыр җи ре нә ку ыл ган нар, кай тып,
Ие ру са лим дә ге из ге тау да Раб бы га сәҗ дә кы ла чак.

Бозыкруханиларныһәмпәйгамбәрләрнехөкемитү

28 1 Эф ра им сәр хуш лә ре го рур лан ган таҗ га,
Эфраимнең гү зәл ле ге вә да ны бул ган,

* 27:9 Би ре дә мә җү си ләр нең илаһ ла ры на ба гыш лан ган мәз бәх ләр күз дә то ты ла. 
* 27:10 ...кальга-шәһәр...– Би ре дә Иеру са лим яки Са ма рея күз дә то ты ла. 
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ин де ши ңә бар ган чә чәк кә,
уң ды рыш лы үзән ур та сын да кал кып тор ган,
хал кы шә раб эчү гә са быш кан ка ла га* – кай гы!

2-3 Ме нә, Хуҗа-Хакимнең көч ле бер ба һа ди ры* бар:
боз лы яң гыр, һә ла кәт ле да выл ке бек,
ярын нан та шы ган яр су лы су лар ке бек ул.
Эф ра им сәр хуш лә ре го рур лан ган таҗ ны ул
үз ку лы бе лән җир гә орып са ла чак, аяк ла ры бе лән тап та я чак.

4 Ва кы тын нан ал да өл гер гән ин җир җи ме шен
бе рен че күр гән ке ше өзеп кап кан ке бек,
уң ды рыш лы үзән ур та сын да кал кып тор ган,
Эфраимнең гү зәл ле ге вә да ны бул ган,
ши ңә бар ган чә чәк бе лән дә нәкъ шу лай бу ла чак.

5 Ул көн не Күк ләр Ху җа сы Раб бы
Үзе нең исән кал ган хал кы өчен гү зәл таҗ, дан та кы я сы бу ла чак.

6 Хө кем чы га ру чы га Ул га дел хө кем ру хы иң де рә чәк,
дош ман ны кап ка дан ки ре бо ру чы су гыш чы га
ба тыр лык чы га на гы бу ла чак.

7 Ру ха ни лар вә пәй гам бәр ләр шә раб тан исе реп алпан-тилпән йө ри ләр,
исер т кеч эчем лек тән чай ка лы шып, шә раб тан акыл ла рын җуй ган нар;
алар ның га ип тән алын ган хә бәр лә ре* ял гыш,
ка бул ит кән ка рар ла ры дө рес тү гел.

8 Та бын өс тәл лә ре ко сык бе лән тул ган – бер чис та җир юк.
9 Раб бы пәй гам бә ре ту рын да алар бо лай ди ләр:

«Кем гә нәр сә аң ла тыр га те ли ул? Кем гә са бак өй рә тә? –
Әле ге нә күк рәк сө те им гән,
яңа гы на күк рәк тән ае рыл ган им чәк ба ла сы на мы?!

10 Әйе, сүз ар ты сүз, ка гый дә ар ты ка гый дә – ан нан бе раз, мон нан бе раз».
11 Шу ңа кү рә Раб бы алар бе лән

чит ха лык те лен дә аң ла еш сыз сүз ләр бе лән сөй лә шә чәк.
12 Ул алар га: «Ме нә сез гә ты ныч лап ял итәр урын,

ары ган нар хәл ал сын», – дип әй т кән иде,
тик алар тың лар га те лә мә де.

13 Хә зер ин де Раб бы сү зе алар га мон дый бу ла чак:
«Сүз ар ты сүз, ка гый дә ар ты ка гый дә – ан нан бе раз, мон нан бе раз».
Шун нан алар ат лап бар ган уңай га арт ка егы лып җә рә хәт лә нә чәк,
ять мә гә элә геп, то зак ка тө шә чәк.

* 28:1 ...калага...– Би ре дә Төньяк пат ша лык ның (Ис ра ил нең) баш ка ла сы Са ма рея күз дә то ты ла. 
* 28:2 ...баһадиры...– Би ре дә Аш шур пат ша сы күз дә то ты ла бул са ки рәк. 
* 28:7 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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РаббыныңСионганигезташыкуюы
14 Шу ңа кү рә, әй сез, мәс хә рә ләп кө лү че ләр,

Ие ру са лим дә бу ха лык өс тен нән ха ким лек итү че ләр,
Раб бы сү зен тың ла гыз!

15 Сез бо лай ди сез: «Без үлем бе лән ки ле шү тө зе дек,
үле ләр дөнь я сы бе лән сүз бер кет тек,
һә ла кәт ле таш кын без гә ти ми үтә чәк,
чөн ки без ял ган ны – сы е ну уры ны,
ал дау ны яше ре нү уры ны ит тек».

16 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы сез гә бо лай ди:
«Ме нә, Мин Си он га сы нал ган,
бә һа сез поч мак та шы, нык ни гез та шы ку ям,
аңа ышан ган ке ше ике лә неп кал ма я чак.

17 Га дел лек не Мин – үл чәү ба вы,
ә дө рес лек не кур гаш ас ма итеп ку ям.
Ял ган ны – сы е ну уры ны гыз ны – боз су га чак,
яше ре нү уры ны гыз ны су юып алып ки тә чәк.

18 Үлем бе лән тө зе гән ки ле шү е гез бе те ре лә чәк,
үле ләр дөнь я сы бе лән бер кет кән сү зе гез җи ме ре лә чәк.
Һә ла кәт ле таш кын сез не юып алып ки тә чәк:

19 һәр ир тә не, көн де зен һәм төн лә ябы рыл ган са ен, 
ул сез не үзе бе лән агы зып алып ки тә чәк».
Бу хә бәр не аң ла гач, сез нең ко ты гыз алы ныр.

20 Су зы лып ятар өчен урын-җирегез кыс ка,
тө ре неп ятар өчен юр га ны гыз бик тар бу лыр.

21 Раб бы, Пе ра сим та вын да кү тә ре леп тор ган ке бек*, 
уры нын нан кал кыр,
Гиб гон үзә нен дә ге ке бек* ачуы чы гар Аның:
Ул Үзе нең га дә ти бул ма ган эшен баш ка рыр,
га җә еп га мә лен тор мыш ка ашы рыр.

22 Шу лай бул гач, мыс кыл лап кө лү дән тук та гыз,
юк са зын җыр ла ры гыз та гын да авы рая тө шәр.
Чөн ки Ха ким нән – Күк ләр Ху җа сы Раб бы дан – 
мин бө тен ил гә яна ган һә ла кәт ту рын да бел дем.

Остаигенченеңгакыллыэшләре
23 Игъ ти бар бе лән сүз лә рем не тың ла гыз,

сөй лә гән нә ре мә дикъ кать бе лән ко лак са лы гыз!

* 28:21 Ка ра гыз: «II Пат ша лар», 5:17-21. 
* 28:21 Ка ра гыз: «Ешуа», 10:1-10 һәм «II Пат ша лар», 5:22-25. 
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24 Чә чү ва кы ты җит кәч,
иген че үзе нең җи рен сө рә, тыр ма лый, йом шар та гы на мы?!

25 Юк, җир не ти гез лә гәч,
ул ан да ук роп, әнеч*, рәт-рәт итеп бо дай, ар па чә чә,
кыр чи те нә бо рай чә чә.

26 Бу һө нәр гә аны Ал ла сы өй рә тә, тәр ти бен Үзе күр сә теп то ра.
27 Ук роп ны – теш ле ча ба гач, әнеч не ар ба бе лән сук тыр мый лар;

ук роп ны – та як, әнеч не кү сәк бе лән су га лар.
28 Аш лык ны сук кан да, аның өс тен нән ат-арбаны озак йөрт ми ләр,

югый сә аш лык бөр те ге сы ты ла.
29 Бо лар һәм мә се дә Күк ләр Ху җа сы Раб бы дан ки лә:

Аның ки ңәш лә ре ис кит кеч, зи рәк ле ге бө ек!

Давыткаласына–кайгы

29 1 И-и Ари ил, Ари ил*,
и-и Да выт яшә гән ка ла, кай гы си ңа!
Әй дә, елдан-елга бәй рәм нә ре гез не үт кә рә би ре гез,

2 тик Мин Ари ил не кыс рык ла я чак мын:
ан да кай гы һәм егъ лау хө кем сө рә чәк,
Ми нем ал да ул мәз бәх уча гы ке бек бу ла чак.

3 Мин си ңа кар шы гас кәр туп ла я чак мын,
кү зә тү ма на ра ла ры бе лән урап, кормап-чолгап ала чак мын.

4 Син, җир гә авып, шун нан дә шә чәк сең:
ава зың ту зан эчен нән ки лә чәк,
та вы шың җир ас тын нан ише тел гән өрәк та вы шы ке бек бу ла чак,
сүз лә рең не ту зан эчен нән пы шыл да я чак сың.

5 Лә кин си нең күп сан лы дош ман на рың
вак ту зан бөр те ге ке бек,
рә хим сез ләр ур да сы җил гә оч кан ки бәк ке бек бу ла чак.
Ки нәт ке нә, күз ачып йом ган ара да,

6 Күк ләр Ху җа сы Раб бы си ңа күк күк рәү вә җир тет рәү,
дөбердәү-гөрелдәү, да выл вә өер мә,
ял мап ала тор ган ут ял кы ны бе лән ки лә чәк.

7 Ари ил гә кар шы су гы шу чы,
аңа һәм аның ны гыт ма сы на һө җүм итү че,
аны кыс рык лау чы ха лык лар өе ре төш ке бек ке нә бу лып ка ла чак.

8 Ач ке ше, тө шен дә үзе нең аша га нын кү реп тә, ачы гып уян са,
су са ган ке ше, тө шен дә су эч кә нен кү реп тә, та ма гы ки беп уян са,

* 28:25 Әнеч– рус ча сы: тмин. 
* 29:1 Ариил– яһүд чә «мәз бәх уча гы» мәгъ нә сен дә. Би ре дә Ие ру са лим нең шигъ ри ата ма сы 
бу ла рак кул ла ны ла. 
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Си он та вы на кар шы су гыш кан бар лык ха лык лар өе ре бе лән дә 
шун дый хәл бу ла чак.

9 Га җәп лә не гез, шак ка ты гыз,
кү зе гез не су кы рай ты гыз һәм су кыр ки леш ка лы гыз,
шә раб сыз дә исе ре гез, исер т кеч эчем лек сез дә чай ка лы гыз.

10 Раб бы сез не ти рән йо кы га тал дыр ды;
пәй гам бәр ләр – ха лык ның күз лә ре дер, әм ма Ул алар ны йом дыр ды,
га ип тән хә бәр би рү че ләр – ха лык ның ба шы дыр,
әм ма Ул әле ге баш ны то ма ла ды.

11 Ме нә, шу шы вә хи сез нең өчен мө һер лән гән стөр гәк тә ге сүз ке бек: әгәр аны хә-
реф та ны ган ке ше гә би реп: «Укы!» – ди сә ләр, әле ге адәм: «Укый ал мыйм, чөн ки ул 
мө һер лән гән», – дип җа вап би рер. 12 Әгәр яз ма ны хә реф та ны ма ган ке ше гә би реп: 
«Укы!» – ди сә ләр, әле ге адәм: «Укый бел мим», – дип җа вап би рер.

13 Хуҗа-Хаким бо лай ди:
«Бу ха лык Ми не тел дә ге нә хөр мәт ли,
Ми нем яны ма ки лүе сүз дә ге нә,
аның йө рә ге Мин нән ерак;
бу ха лык ның Ми ңа та бы нуы 
ке ше ләр ара сын да ка бул ител гән ка гый дә дән ге нә ки лә.

14 Шу ңа кү рә бу ха лык ка янә Мин га дә ти бул ма ган шак ка тыр гыч 
эш ләр эш лим:

аның зи рәк лә ре нең зи рәк ле ге бе тә чәк,
акыл лы ла ры ның акы лы юк ка чы га чак.

15 Ни ят лә рен, Раб бы га күр сәт мәс өчен, ти рән гә яшер гән,
кың гыр эш лә рен ка раң гы да эш ләп:
„Кем күр сен, кем та ны сын без не?!“ –
дип уй ла ган бән дә ләр гә – кай гы!

16 Сез нең фи кер йөр тү е гез бо зык!
Чүл мәк че не бал чык бе лән ча гыш ты рып бу ла мы?!
Үзен яса ган зат ка бе рәр әй бер: „Ул ми не яса ма ды“, – дип әй тә ала мы?!
Яи сә үзен яса ган чүл мәк че ту рын да бал чык са выт:
„Ул бер ни дә аң ла мый“, – дип әй тә ала мы?!»

Исраилнеңөметлекиләчәге
17 Бик тиз дән Ли ван – мул уңыш лы бак ча га,

ә бак ча бул ган җир ләр ур ман га әй лән мәс ми кән?!
18 Ул көн не чук рак лар яз ма дан укыл ган сүз ләр не ише тер,

ка раң гы лык дөнь я сын да яшә гән су кыр лар ның күз лә ре кү рер!
19 Би ча ра маз лум нар Раб бы дан яңа сө е неч ләр алыр,

фәкыйрь-юксыллар Ис ра ил нең из ге Ал ла сын тел гә алып  
тан та на итәр.



1034

Иша гыйя 29 , 30

20 Чөн ки за лим нәр юк ка чы гар, мәс хә рә ләп кө лү че ләр га ип бу лыр,
кү ңел лә ре бе лән явыз лык ка бе рек кән нәр кы ры лып бе тәр.

21 Ан дый лар ке ше ләр гә яла яга лар,
хө кем че ләр гә сшә һәр кап ка сы тө бен дә то зак ко ра лар,
ял ган сөй ләп, хак лы ке ше не га дел хө кем нән мәх рүм итә ләр.

22 Шу ңа кү рә Иб ра һим ны сйо лып ал ган Раб бы Ягъ куб ның йор ты ту рын да бо лай ди:
«Ягъ куб нә се ле бү тән оят ка кал ма я чак, хур лык тан ага рын ма я чак!

23 Үз янын да ба ла ла рын – кул ла рым ның иҗат җи ме шен күр гәч,
алар Ми нем исем не мө кат дәс дип хөр мәт лә я чәк,
Ягъ куб ның из ге Ал ла сын из ге дип та ны я чак,
Ис ра ил Ал ла сы ал дын да дер кал ты рап то ра чак.

24 Ту ры юл дан яз ган нар га шул ча гын да акыл ке рә чәк,
сук ра ну чы лар га үгет-нәсыйхәт би ре лә чәк».

Мисыргаөметләнүфайдасыз

30 1 «Тың лау сыз ба ла ла ры ма – кай гы! – дип бел де рә Раб бы. –
Ми нем ни ят ләр не тү гел, ә бәл ки үз лә ре не кен тор мыш ка ашы ра алар.
Ми нем рөх сә тем нән баш ка ки ле шү ләр тө зи,
шул рә веш ле гө наһ өс те нә гө наһ өс ти.

2 Ми нем бе лән ки ңәш ми чә фир га вен нән як лау эз ләр гә,
Ми сыр кү лә гә се нә сы е ныр га Ми сыр га ба ра лар.

3 Лә кин фир га вен нең як ла вы алар га – оят,
Ми сыр кү лә гә се нә сы е ну хур лык ки те рер.

4 Гәр чә тү рә лә ре ин де Со ган га, ил че лә ре Хә нес кә* ба рып җит сә дә,
5 алар ның һәм мә се фай да сыз шул ха лык ар ка сын да рис вай бу ла чак –

аңар дан, оят бе лән хур лык тан баш ка,
ни бу лыш лык, ни яр дәм ти мә я чәк».

6 Нә геб хай ван на ры ту рын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе:
«Бай лык ла рын – ишәк ләр гә, хә зи нә лә рен дөя өр кәч лә ре нә тө яп,
Ми сыр га бү ләк кә алып ба ра лар,
бәла-каза вә кур кы ныч ту лы, ана вә ата арыс лан нар,
ка ра вә ка нат лы елан нар яши тор ган җир не ки чә ләр.
Әм ма Ми сыр алар га бу лы ша ал мас,

7 аның яр дә ме за я га, фай да сыз га бу лыр.
Шу ңа кү рә Ми сыр га Мин „Буй сын ды рыл ган Ра һаб*“ ди гән исем 

бир дем».
8 Раб бы әйт те ми ңа:

* 30:4 Соган,Хәнес– Ми сыр да гы шә һәр ләр. 
* 30:7 Раһаб– бо рын гылар күзаллаганча, явыз лык ны һәм җи ме ргеч кө чне бел де рә торган 
диң гез аж да һа сы. 
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«Ки лә чәк көн нәр дә мәң ге лек ша һә дәт на мә бул сын өчен,
хә зер ин де бар,
ха лык өчен бо лар ны таш так та га тер кәп куй, төр гәк ле ки тап ка яз».

9 Алар – фет нә чел ха лык, ял ган чы угыл лар,
Раб бы ка ну нын тың лар га те лә мәү че угыл лар.

10 Га ип тән хә бәр би рү че ләр гә алар:
«Ин де Ал ла һы дан иң гән кү ре неш ләр не сөй ләү дән тук та гыз»,
пәй гам бәр ләр гә: «Без гә дө рес лек не сөй ләү че вә хи ләр ки рәк ми,
җа ны быз га рә хәт сүз ләр ге нә әй те гез,
ял ган вә хи ләр ге нә җит ке ре гез, – ди ләр. –

11 Бар ган юлы гыз дан ки те гез, чит кә тай пы лы гыз,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы ту рын да исе без гә тө шер мә гез», – ди ләр.

12 Шу ңа кү рә Ис ра ил нең из ге Ал ла сы бо лай ди:
«Сез Ми нем сүз ләр не ки ре как ты гыз,
изү һәм ял ган га өмет лә неп, шу лар га та ян ды гыз.

13 Шу лай бул гач, бу гө наһ сез нең өчен
би ек ди вар да гы һа ман ки ңәя бар ган ярык ке бек бу ла чак;
ки нәт ке нә, бер миз гел эчен дә ише леп тө шә чәк ул ди вар.

14 Чәл пә рә мә ки леп уал ган чүл мәк кыйпылчыгының бер се дә
учак тан – ут лы кү мер,
бу а дан су чу мы рып алыр га яра ма ган ке бек,
ул ди вар да шул хәл гә ки леп җи ме ре лә чәк».

15 Хуҗа-Раббы, Ис ра ил нең из ге Ал ла сы бо лай ди гән иде:
«Ки ре кай тып ты ныч лык та яшә сә гез, ко ты лып ка лыр сыз.
Сез нең кө че гез ты ныч кы на өмет лә неп яшәү дә.
Лә кин сез мо ны те лә мә де гез.

16 „Юк, ат лар га ат ла нып ка чар быз!“ – ди де гез сез.
Ярый соң, ка чар сыз да!
„Җи тез ат лар га ат ла нып ча бар быз!“ – ди де гез сез.
Ярый, сез не эзәр лек ләү че ләр дә бик җи тез бу ла чак!

17 Бер ке ше яна са, ме ңе гез кур кып ка чар,
биш ке ше яна са, ба ры гыз да ча бар сыз.
Ә исән нәр – тау ба шын да гы кол га,
кал ку лык та гы бай рак ке бек ял гыз ка лыр».

РаббыныңИерусалимхалкынарәхим-шәфкатькүрсәтүе
18 Хак тыр, Раб бы көтәр-көтәр дә сез не кыз га ныр,

куз га лыр да рәхим-шәфкатен күр сә тер;
чөн ки Раб бы – га дел лек Ал ла сы,
Аңа өмет лән гән һәр кем бә хет ле!
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19 Си он та вын да, Ие ру са лим дә яшәү че ха лык, сез бү тән ела мас сыз! Сез нең яр-
дәм со рап ял ва ру ы гыз ны кү реп, Ул ми һер бан лык кы лыр, сез не ише тү гә җа ва бын 
би рер. 20 Гәр чә Хуҗа-Хаким сез гә кай гы ик мә ге ашат са да, га зап суы эчер сә дә, 
Ул, Ос та зы гыз, ин де сез дән яше рен мәс – Аны үз кү зе гез бе лән кү рер сез. 21 Уң га 
яки сул га тай пыл са гыз, ар ты гыз дан «Ме нә юл, шун нан ба ры гыз!» ди гән не үз ко-
ла гы гыз бе лән ише тер сез. 22 Шул ва кыт кө меш йө гер тел гән сын на ры гыз ны, ал тын 
йө гер тел гән пот ла ры гыз ны мәс хә рә итәр сез, алар ны нә җес әй бер ләр ке бек чы га рып 
таш лап: «Күз ал дын нан юга лы гыз!» – дип әй тер сез.

23 Кыр га чәч кән ор лы гы гыз га Раб бы яң гы рын яу ды рыр, җир ки тер гән уңыш 
бик мул бу лыр. Шул чак та тер лек лә ре гез ир кен кө тү лек ләр дә ут лап йө рер; 24 басу-
кырларны эш кәр тү че үгез-ишәкләрегез кө рәк вә сә нәк бе лән җил гә рел гән чис та 
азык ашар. 25 Һәр би ек тау ба шын нан, һәр кал ку лык тан чиш мә ләр, таш кын су-
лар агып то рыр. Зур кы ры лыш ва кы тын да, ма на ра лар ау ган да бу лыр бу хәл. 26 Ай 
як ты сы – ко яш ны кы ке бек, ә ко яш як ты сы, җи де көн як ты сы дай, җи де мәр тә бә 
як ты рак бу лыр. Раб бы, Үз хал кы ның яра сын бәй ләп, Үзе яса ган җә рә хәт ләр не дә-
ва ла ган көн не бу лыр бу хәл.

РаббыныңАшшургахөкемчыгаруы
27 Әнә, Раб бы Үзе ки лә ерак тан,

яр су ын нан кай нап, куе тө тен эчен дә ки лә Ул,
авы зы ачу бе лән тул ган,
те ле – өтеп ала тор ган ут ке бек тер.

28 Аның су лы шы – яр ла рын нан чык кан таш кын сы ман дыр,
су ла ры му ен га ка дәр җи тә.
Ха лык лар ны Ул һә ла кәт илә ген нән или,
авыз ла ры на юл дан яз ды ра торган йө гән ки де рә.

29 Ә сез из ге бәй рәм тө нен дә ге ке бек җыр лар җыр лар сыз;
ку рай да уй нап, Раб бы та вы на, Ис ра ил нең Кы я сы яны на кил гән 

ке ше ләр не ке дәй,
йө рә ге гез сө е неч бе лән ту лыр.

30 Шул ча гын да Раб бы Үзе нең мә һа бәт ава зын ишет те рер,
ка ты ачуы вә дәһ шәт ле уты бе лән,
да выл ла ры, ко еп яу ган яңгыр-бозлары бе лән Үз ку лы ның кө чен 

күр сә тер.
31-32 Раб бы та вы шын нан Аш шур кур кып ка лыр.

Раб бы аны та як бе лән,
шөл дер ле ба ра бан вә гөс лә аваз ла ры на ку шы лып,
Үзе нең җә за та я гы бе лән кый нар.
Шу лай, Аш шур га кар шы Ул ку лын кү тә рер – су гыш алып ба рыр.

33 То фет* ин де әл лә кай чан әзер – пат ша өчен әзер лән гән ул.

* 30:33 Тофет– яһүд чә «ян ды ру уры ны» мәгъ нә сен дә. 
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Әле ге ут чо кы ры ти рән вә киң, уты ны күп.
Ял кын ла нып ян ган кү керт таш кы ны сы ман,
Раб бы ның су лы шы аны дөр лә теп җи бә рер.

Мисыргаярдәмэзләпбаручыларга–кайгы

31 1 Ми сыр га яр дәм эз ләп ба ру чы лар га – кай гы!
Алар ат ла ры на ыша на лар,
күп сан лы ар ба ла ры на өмет лә нә ләр,
җай дак ла ры ның кө че нә та я на лар,
ә Ис ра ил нең из ге Ал ла сы на ка раш ла рын тө бә ми ләр,
Раб бы дан ки ңәш со ра мый лар!

2 Ә бит Ул зи рәк – афәт җи бә рер һәм Үз ка ра рын нан ки ре 
кай т мас,

явыз лык кы лу чы га да,
яман бән дә ләр гә яр дәм итү че гә дә кар шы чы гар.

3 Ми сыр лы лар Ал ла һы тү гел, га ди ке ше ләр;
алар ның ат ла ры да рух тү гел, җисем-тәннән гый ба рәт.
Раб бы Үзе нең ку лын җәй гәч,
яр дәм гә ки лү че абы ныр, яр дәм алу чы егы лыр –
ике се бер гә һә лак бу лыр.

РаббыныңИерусалимнеяклавы
4 Раб бы ми ңа шу лай дип әйт те:

«Үзе нең та бы шы өс тен дә ыр лап тор ган арыс лан, яшь 
арыс лан,

әй лә нә се нә күп ме ге нә кө тү че җы ел са да,
алар ның кыч кы ру ын нан өрек мәс, шау-шуыннан ку рык мас.
Шу ның ке бек, Күк ләр Ху җа сы Раб бы да Си он та вы на,
шу шы кал ку урын га су гы шыр га тө шә чәк.

5 Үзе нең ба ла ла рын кай гыр тып,
алар өс тен дә әй лән гән кош ке бек,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы да Ие ру са лим не кай гыр та чак –
аны як лап йо лып ала чак, кыз га нып кот ка рып ка ла чак».

6 Әй Ис ра ил ба ла ла ры! Үҗәт лә неп Раб бы гыз дан йөз чө ер сә гез дә, ки ре Аңа кай-
ты гыз! 7 Шул көн не сез нең һәр бе ре гез гө наһ лы кул ла ры бе лән яса ган кө меш вә 
ал тын пот лар ны чы га рып таш лар.

8 «Аш шур кы лыч тан һә лак бу ла чак,
лә кин ке ше ку лын да гы кы лыч тан тү гел;
кы лыч аны аша я чак, лә кин ке ше ку лын да гы кы лыч тү гел.
Аш шур кы лыч тан ка ча чак;
аның яшь егет лә рен кол итеп эш кә җи гә чәк ләр.
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9 Аш шур пат ша сы кур кып ка ча чак*,
дош ман бай ра гын кү реп, тү рә лә ре нең ко ты алы на чак».
Уты – Си он да, уча гы Ие ру са лим дә бул ган Раб бы сү зе бу.

Дөреслеквәгаделлекпатшалыгы

32 1 Шун дый ва кыт ки лә чәк:
пат ша – дө рес лек бе лән,
тү рә ләр га дел лек бе лән ха ким лек итә чәк.

2 Алар ның һәр бер се – җил дән сак ла на,
да выл дан ышык ла на тор ган урын,
чүл-далада – су таш кы ны,
корыган-кипкән җир дә би ек кыя кү лә гә се ке бек бу ла чак.

3 Шул ча гын да ин де кү рү че ләр нең күз лә ре то ма лан мас,
ко ла гы ишет кән нәр ко лак са лып тың лар;

4 уй лап эш ит мәү че ләр фи кер йөр тә баш лар,
са кау лар ның тел лә ре җи ңел һәм ачык итеп сөй ләр;

5 ах мак ке ше не ин де – на мус лы,
ә адәм ак ты гын мөх тә рәм дип ата мас лар.

6 Ах мак ке ше бит акыл сыз сүз сөй ли,
аның йө рә ге явыз лык ны үз итә;
иман сыз га мәл ләр кы ла ул, Раб бы ха кын да ял ган та ра та,
ач ке ше не – ри зык сыз, су са ган ке ше не су сыз кал ды ра.

7 Адәм ак ты гы ның кыл ган га мәл лә ре явыз:
ярлы-мазлумның дәгъ ва сы дө рес бул са да,
аны ял ган сүз ләр бе лән һә лак итәр өчен, төр ле хәй лә ләр ко ра ул.

8 Ә на мус лы ке ше хак эш ту рын да уй лый
һәм хак нәр сә не як лап нык то ра.

Хатын-кызгамьсезлегенеңкуркубеләналышынуы
9 Әй сез, ва ем сыз ха тын нар! То ры гыз, сү зе мә ко лак са лы гыз!

Гамь сез кыз лар! Мин әй т кән нәр не тың ла гыз!
10 Бер ел дан ар тык ва кыт үтәр,

һәм сез нең кур ку дан ко ты гыз алы ныр, гамь сез ләр!
Чөн ки йө зем җы ю лар бул ма я чак,
җиләк-җимеш өл гер ми ка ла чак.

11 Әй ва ем сыз лар! Кур ку дан ко ты гыз алын сын!
Әй гамь сез ләр! Дер кал ты рап то ры гыз!
Ки ем нә ре гез не са лып атып ту пас ту кы ма га тө ре не гез!

12-13 Гү зәл басу-кырларны, мул уңыш лы йө зем бак ча ла рын,
хал кым ның җи рен кыз га нып, күк рә ге гез не тө е гез:

* 31:9 Ашшурпатшасыкуркыпкачачак...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Аны сак ла ган 
ны гыт ма кур ку дан җи ме ре леп тө шә чәк. 
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ул җир дә кү гән ку а гы һәм чә неч ке ле бил чән ге нә үсә чәк.
Бә хет ле йорт лар, шат лык та шып тор ган ка ла ту рын да ела гыз!

14 Чөн ки зин нәт ле са рай – ке ше сез,
шау-шулы ка ла таш лан дык хәл дә ка ла чак;
кал ку лык вә кү зә тү ма на ра сы мәң ге лек буш лык ка әве ре лә чәк,
ан да – кыр гый ишәк ләр нең ярат кан уры ны,
тер лек өчен кө тү лек бу ла чак.

Хаклык-дөреслекнеңҗимеше–иминлек
15 Юга ры дан без гә Рух иң гән че,

бо лар һәм мә се шу лай бу лыр.
Ан на ры чүл – мул уңыш лы бак ча га,
ә бак ча бул ган җир ләр ур ман га әй лә нер,

16 чүл дә га дел лек хө кем сө рер,
бак ча да хаклык-дөреслек ур на шыр;

17 хаклык-дөреслек шул ча гын да имин лек,
мәң ге лек ты ныч лык вә хә веф сез лек ки те рер.

18 Ул ва кыт та ми нем хал кым
имин йорт лар да, хә веф сез урын нар да,
ты ныч то рак лар да яшәр.

19 Боз лы яң гыр ур ман ны ау да рып,
ни ге зе нә ка дәр ка ла җи ме рел сә дә,

20 бә хет сез не таш ла мас:
сез су бул ган җир ләр дә иген чә чәр сез,
үгез вә ишәк лә ре гез не ут лар га җи бә рер сез.

Афәтһәмаңарданкотылу

33 1 Әй син, әле гә җи ме ре лү бел мә гән җи ме рү че,
хы я нәт та ты ма ган хы я нәт че,
кай гы ки лә чәк си ңа!
Син та лау дан тук та гач, үзең не дә та лар лар,
хы я нәт лә рең не кы лып бе тер гәч, үзең не дә са тар лар.

2 И Раб бы, смәр хә мәт ле бул без гә: без Си ңа өмет лә неп то ра быз;
һәр ир тә дә без нең як лау чы быз бул,
афәт кил гән дә кот ка ру чы быз бул!

3 Күк ләр не күк рәт кән дәһ шәт ле та вы шың нан ха лык лар ка ча баш лар,
Син уры ның нан куз га лу га, ка вем нәр та ра лып бе тәр,

4 ә алар ның тап кан ма лы на ке ше ләр са ран ча дай ябы ры лыр,
са ран ча өе ре ке бек таш ла ныр.

5 Раб бы бар нәр сә дән өс тен!
Ул күк ләр дә яши.
Си он да Ул га дел хө кем вә дө рес лек ур наш тыр ды.
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6 Ул – тор мы шы гыз ның ыша ныч лы Сак чы сы,
Кот ка ру чы, зи рәк лек вә бе лем нең мул Чы га на гы.
Сез нең хә зи нә гез – Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү.

7 Ише тә сез ме, хәт та ба тыр лар* да урам нар да яр дәм со рап 
кыч кы ра;

со лых тө зер гә те ләү че ләр әче күз яшь лә ре тү гә.
8 Олы юл лар бу шап кал ды, ан да сә я хәт че ләр юк.

Ки ле шү бо зыл ды, аның ша һит ла ры* ки ре ка гыл ды;
һич кем гә их ти рам күр сә тел ми.

9 Җир кай гы ра, ки бә;
Ли ван оят ка кал ган, сул ган,
Ша рон үзә не чүл гә ох шап кал ган,
Ба шан бе лән Кәр мил нең яф рак ла ры ко ел ган*.

Утянындакайсыбызяшиала?!
10 «Хә зер Мин то рып ба сам, – ди Раб бы, –

ин де уры ным нан куз га лам, юга ры кү тә ре ләм.
11 Сез, ха лык лар, пе чән бе лән авыр лы бу лып са лам ту ды ра сыз,

сез нең су лы шы гыз ут бу лып үзе гез не үк ял мап алыр.
12 Ха лык лар, янып бе теп, ак таш ка ка лыр,

ки сеп таш лан ган чә неч ке ле ку ак сы ман көл гә әй лә нер.
13 Әй сез, ерак та гы лар, кыл ган эш лә рем ту рын да тың лап то ры гыз;

якын да гы лар, Ми нем кө чем не бе ле гез!»

14 Си он да гө наһ кяр ләр нең кот ла ры алын ды,
иман сыз лар кур ку га кал ды:
«Дәһ шәт ле көй дер геч ут янын да кай сы быз яши ала?!
Мәң ге лек ял кын кар шын да кай сы быз яши ала без нең?!»

15 Хак юл да йө реп дө ре сен ге нә сөй лә гән,
ке ше ләр не җә бер лә мә гән һәм та быш ар тын нан ку ма ган,
риш вәт алыр га дип ку лын суз ма ган,
кан га су сау чы лар ның сүз лә рен ишет мәс өчен ко ла гын то ма ла ган,
явыз эш ләр дән йө зен бор ган ке ше ге нә яши ала дыр!

16 Ул ке ше би ек тә яшәр,
аның яшәү уры ны кы я да гы ны гыт ма бу лыр,
аның ашар ик мә ге дә, эчәр суы да бет мәс.

* 33:7 ...батырлар...– Яһүд тек с ты би ре дә анык тү гел; «Ари ил хал кы» дип тәр җе мә итәр гә 
дә мөм кин. 
* 33:8 ...шаһитлары...– Кум ран кулъязмасыннан тәржемә ител гән. Масорет тек с тын да: ка-
ла ла ры. 
* 33:9 Ливан,Шарон,Башан,Кәрмил– әле ге җир ләр иң уң ды рыш лы са нал ган. 
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Патша–Сионда
17 Си нең күз лә рең пат ша ның бө тен ма тур лы гын кү рә чәк,

ка ра шың җәй рәп ят кан җир ләр не иң ләп ала чак.
18 Син, элек ке ге кур ку ла рың ны ис кә тө ше реп:

«Исәп-хисап ал ган те ге ке ше кай да хә зер?!
Ясак ны үл чә гән,
ма на ра лар ны са нап йөр гән адәм кай да?!»* – ди я чәк сең.

19 Аң ла еш сыз, сә ер тел дә сөй ләш кән бу усал ха лык ны
син бү тән күр мә я чәк сең.

20 Бәй рәм нә ре без ка ла сы Си он га ка ра әле:
күз лә рең Ие ру са лим не,
хәвеф-хәтәрдән сак лау чы то рак ны,
уры нын нан куз гал мас ча тыр ны кү рер;
аның ка зык ла ры һәр ва кыт нык то рыр,
ба вы да бер кай чан өзел мәс.

21 Хак тыр, код рәт ле Раб бы ан да без нең өчен
киң ел га лы, таш кын су лы җир сы ман бу ла чак;
ан да иш кәк ле бер ге нә көй мә дә кер мә я чәк,
бер ге нә зур ко раб та үтә ал ма я чак.

22 Чөн ки Раб бы – без нең Хө кем че без,
ка нун чы га ру чы быз вә Пат ша быз;
без не Ул кот ка ра чак!

23 Си нең* бау ла рың бу ша ган,
алар ин де мач та ны то тып то ра
һәм җил кән не ки е рә ал мый лар.

Шун да без та быш ны бү лә баш лар быз,
хәт та ак сак лар да та лау чы лар га ку шы лыр.

24 Җир ле ха лык тан бер се дә ин де «мин хас та мын» дип әй т мәс,
чөн ки ул ха лык ның гө наһ ла ры ки че ре лер.

Раббыныңхалыкларгабирәсеҗәзасы

34 1 Әй ха лык лар, якын рак ки леп тың ла гыз!
Ка вем нәр, игъ ти бар ите гез!
Җир вә ан да бул ган һәр нәр сә,
дөнья вә ан да ту ган һәр нәр сә тың лап тор сын!

2 Раб бы ның бар ча ха лык лар га ачуы чык ты,

* 33:18 Ясак җы еп йөр гән Аш шур тү рә лә ре ха кын да сүз ба ра. 
* 33:23 Синең...– Би ре дә Яһү дә яки Аш шур күз дә то ты ла. 
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алар ның бар лык гас кәр лә ре нә ка һә ре төш те Аның.
Ул алар ны ту лы сын ча кы рып таш ла ды, бу газ лар га хө кем ит те.

3 Алар ның мә ет лә ре кү мел ми чә ятып ка ла чак,
алар дан авыр ис та ра ла чак,
тү гел гән кан на рын нан тау лар юпь-юеш бу ла чак.

4 Бар лык күк җи сем нә ре янып бе тә чәк,
күк ләр кулъ яз ма төр гә ге дәй бө те ре леп ки лә чәк;
бө тен күк җи сем нә ре, йө зем ку а гы ның яф рак ла ры
вә ин җир ага чы ның җи ме ше ке бек, сар га еп ши ңә чәк.

5 Раб бы бо лай ди:
«Ми нем кы лы чым күк тә кан эчеп туй ды;
ме нә ул, хө кем ясар өчен, Эдом га –
Мин тә мам юк итәр гә хәл кыл ган ха лык өс те нә тө шә».

6 Раб бы ның кы лы чы кан га һәм тер лек ма е на –
бә рән вә кә җә тә кә се ка ны на,
са рык тә кә се нең бө ер ма е на бу ял ган,
чөн ки Раб бы Бос ра да кор бан ки те рә –
эдо ми ләр җи рен дә зур кы ры лыш ба ра.

7 Алар бе лән бер гә кыр гый үгез ләрнең яше дә, көч ле се дә 
егы ла чак,

җир алар ның ка ны бе лән ту е на чак, май ла ры туф рак ка се ңә чәк.
8 Чөн ки Раб бы ның үч алу кө не,

Си он ны рән җет кән өчен тү ләү елы җит те.

9 Эдом ның ел га ла ры – су ма ла га,
туф ра гы кү керт кә әй лә нә чәк,
җи ре янып тор ган су ма ла бу ла чак,

10 һәм ул, ир тән дә, ки чен дә сүн ми чә, мәң ге тө тен ләп то ра чак.
Бу җир озак ел лар дә ва мын да вәй ран бу лып ята чак,
ан нан бер кай чан бер кем үтеп йөр мә я чәк.

11 Ан да чүл яба ла гы бе лән кер пе ләр ге нә ху җа бу лыр,
бай гыш бе лән коз гын нар гы на яшәр.
Раб бы бу җир дә үл чәү ба вы су зар һәм кур гаш ас ма асар –
ан да вәй ран лык вә буш лык хө кем сө рер.

12 Ан да пат ша итеп ку яр лык бер зат лы ке ше дә кал мас,
Эдом ның бар лык тү рә лә ре ки рәк сез гә әй лә нер.

13 Аның са рай ла рын да – чә неч ке ле үлән вә ку ак лар,
ны гыт ма ла рын да кы чыт кан вә ти гә нәк үсеп чы гар.
Ул фә кать чүл бү ре лә ре оя сы на
вә тә вә кош ла ры яши тор ган урын га әй лә нер.

14 Кыр гый мә че ләр ан да сырт лан нар га тап бу лыр,
кә җә тә кә лә ре бер-берсенә та выш би рер;
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төн ия лә ре* ан да ял итәр, үзе нә ты ныч урын та бар.
15 Яба лак лар ан да оя ко рып йо мыр ка са лыр, ба ла чы га рыр

һәм алар ны үз кү лә гә се нә җы яр;
ан да пар-пар бу лып ла чын нар да җы е лыр.

16 Раб бы ки та бын нан та бып укы гыз:
әле ге җән лек ләр нең бер се дә шун да кил ми кал мас,
һәр кай сы үз па ры бе лән бу лыр.
Чөн ки бу әмер Раб бы авы зын нан чык ты.
Аның Ру хы алар ны бер гә җы яр.

17 Жи рә бә не алар га Ул Үзе сал ды,
алар ның өлеш лә рен үл чәү ба вы бе лән Үзе бүл де;
алар го мер ба кый шул җир нең ху җа сы бу лыр лар,
то кым на ры бу ын ар ты бу ын шун да яшәр.

Чәчәкатканчүлһәмизгеюл

35 1 Чүл, ко рып бет кән җир шат ла на чак,
да ла сө е нә чәк һәм чә чәк ата чак.
Нәр кис ке бек 2 мул бу лып чә чәк ат сын ул,
ку а ны чын нан тан та на ит сен.
Аңа Ли ван да ны, Кәр мил вә Ша рон ның мә һа бәт ле ге би ре лә чәк.
Ба ры сы да Раб бы ның шөһ рә тен,
Ал ла быз ның мә һа бәт ле ле ген кү рә чәк.

3 Көч сез лә неп кал ган кул лар га көч би ре гез,
кал ты рап тор ган тез ләр не ны гы ты гыз.

4 Кур кып кал ган нар га:
«Нык бу лы гыз, ку рык ма гыз! Ме нә сез нең Ал ла гыз!
Сез нең өчен үч алыр га,
дош ман на ры гыз га җә за би рер гә ки лә чәк Ул,
ки леп, сез не кот ка ра чак», – ди е гез.

5 Шул ча гын да су кыр лар ның кү зе ачы лыр,
чук рак лар ның ко ла гы ише тә баш лар,

6 ак сак ке ше бо лан ке бек си кер гә ләп йө рер,
тел сез ке ше шат лы гын нан җыр лап җи бә рер,
чөн ки чүл дә чиш мә ләр бә реп чы гар,
да ла да таш кын бу лып су ага баш лар,

7 кай нар ком сах ра сы күл гә әй лә нер,
су га тил мер гән җир су чы га на гы на әве ре лер,
чүл бү ре лә ре яшәп ят кан җир дә ка мыш уры ны на үлән үсәр.

* 34:14 Төниясе– таш лан дык урын нар да йө ри торган, хатын-кыз за тын нан бул ган җен-пәрине 
шу лай ата ган нар. 
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8 Ан нан зур юл үтәр, аны Из ге юл дип атар лар:
нә җес ке ше ул юл дан йө ри ал мас,
Раб бы юлын да йө рү че ләр өчен ге нә бу лыр ул;
хәт та мәгъ нә сез бән дә ләр дә ул юл да адаш мас.

9 Ан да арыс лан нар бул мас, ерт кыч җән лек аяк бас мас –
ан да алар ның берсе-бер кү рен мәс.
Ан да фә кать ко ты лу тап кан нар гы на йө рер.

10 Раб бы йо лып ал ган ке ше ләр ки ре кай тыр,
сөенешеп-гөрләшеп, Си он га ки лер,
алар ның баш очын да шат лык та җы мәң ге бал кыр.
Алар кү ңел кү тә рен ке ле ге, шатлык-куаныч та бар,
кайгы-хәсрәт вә көр се нү ләр ка чып ки тәр.

СанхерибнеңИерусалимгәянавы

36 1 Хи зә кыйя пат ша ха ким ле ге нең ун дүр тен че елын да Аш шур пат ша сы Сан-
хе риб, Яһү дә нең бар лык ны гы тыл ган ка ла ла ры на һө җүм итеп, алар ны яу лап 

ал ды. 2 Ан на ры Аш шур пат ша сы Ие ру са лим гә, Хи зә кыйя пат ша яны на, Ла хиш 
ка ла сын нан зур гас кәр бе лән үзе нең баш ки ңәш че сен җи бәр де; те ге се, Йон юу чы-
лар кы ры на ил тә тор ган юл га, юга ры бу а ның су үт кәр ге че яны на җит кәч, тук тап 
кал ды. 3 Аның кар шы на са рай баш лы гы Хил кыйя уг лы Элья кыйм, скә тип Шеб на 
вә Асаф ның уг лы елъ яз ма чы Йо ах чык ты.

4 Баш ки ңәш че алар га әйт те:
– Хи зә кыйя пат ша га җит ке ре гез: олуг пат ша, Аш шур пат ша сы, бо лай ди:

«Нәр сә гә өмет лә нә сең син? 5 Ми нем чә, бо лар ба ры сы да буш сүз дер, су гыш өчен 
бит хәр би ос та лык һәм көч ки рәк. Син ми ңа кар шы баш кү тәр дең – хә зер кем гә 
өмет лә неп то ра сың? 6 Син Ми сыр га, шул чат на ган ка мыш та як ка та ян мак чы бу-
ла сың, ә бит ул үзе нә та ян ган ке ше нең ку лын җә рә хәт ләп ти шеп ке рә чәк! Ми сыр 
пат ша сы, фир га вен, үзен нән яр дәм өмет ит кән һәр кем өчен шун дый.

7 Бәл ки, сез ми ңа: „Раб бы Ал ла быз яр дә ме нә ыша на быз“, – дип әй тер сез. Әм ма 
кал ку лык лар да Ал ла гыз га гый ба дәт кы лу урын на рын һәм Аның мәз бәх лә рен Хи-
зә кыйя юк ит те тү гел ме?! Яһү дә бе лән Иеру са лим хал кы на ул: „Ба ры тик шу шы 
мәз бәх кар шын да гы на сәҗ дә кы лы гыз!“ – дип әйт те тү гел ме?!

8 Әй дә, ми нем ху җам Аш шур пат ша сы бе лән кул су гып ки ле ше гез әле. Ул: „Ике 
мең баш атым ны би рәм, тик җай дак лар та ба алыр сың ми кән?!“ – дип әй тә. 9 Ми-
сыр ның су гыш ар ба ла ры вә җай дак ла ры на өмет лән сәң дә, ху җам хез мә тен дә ге иң 
кеч ке нә җи тәк че гә ни чек кар шы то ра алыр сың икән?! 10 Әл лә мин бу җир не Раб бы 
их ты я рын нан баш ка тар-мар итә дип уй лый сың мы?! Раб бы Үзе ми ңа: „Ул җир гә 
һө җүм ит һәм аны вәй ран кыл“, – ди де».

11 Элья кыйм бе лән Шеб на вә Йо ах:
– Без кол ла рың бе лән сара мей те лен дә сөй ләш, без аны аң лый быз. Ка ла ди ва-

рын да ба сып тор ган ха лык ал дын да без нең бе лән яһүд чә сөй ләш мә, – ди де ләр 
баш ки ңәш че гә.

12 Әм ма баш ки ңәш че алар га:
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– Ху җам ми не бу сүз ләр не сез нең ху җа га һәм сез гә әй тер өчен ге нә җи бәр гән ди-
сез ме әл лә?! Юк, ди вар өс тен дә ба сып тор ган, сез нең бе лән бер гә үз ти зә ген ашап, 
үз си де ген эчәр гә мәҗ бүр бу ла чак ке ше ләр гә әй тер өчен дә җи бәр де ул ми не, – ди де.

13 Шун нан соң баш ки ңәш че уры нын нан тор ды да сяһүд те лен дә бо лай дип кыч-
кыр ды:

– Олуг пат ша ның, Аш шур пат ша сы ның сүз лә рен тың ла гыз! 14 Ул бо лай ди: «Хи зә-
кыйя сез не са таш тыр ма сын, ул сез не кот ка ра ал ма я чак! 15 Хи зә кыйя сез не: „Раб бы, 
һич шик сез, кот ка ра чак без не, бу ка ла Аш шур пат ша сы ку лы на би рел мә я чәк“, – дип 
өмет лән дер мә сен». 16 Хи зә кый я не тың ла ма гыз, чөн ки Аш шур пат ша сы бо лай ди: 
«Ми нем бе лән со лых тө зе гез, ми нем як ка чы гы гыз; шул ча гын да һәр кем үз йө зем 
ку а гы ның, үз ин җир ага чы ның җи ме шен ашар, үз кое сы ның су ын эчәр. 17 Соң рак 
мин, ки леп, сез не үзе гез не ке ке бек үк җир гә, аш лык вә шә раб ка, ик мәк вә йө зем 
бак ча ла ры на бай бул ган җир гә алып ки тәр мен. 18 „Раб бы без не кот ка ра чак“, – дип, 
Хи зә кыйя сез не са таш тыр ма сын. Бү тән ха лык лар ның илаһ ла рын нан бе рәр се Аш-
шур пат ша сы ку лын нан үз җи рен кот ка рып ка ла ал ды мы?! 19 Ха мат бе лән Ар пад 
илаһ ла ры кай да?! Се фар ва им илаһ ла ры кай да?! Са ма ре я не ми нем кул дан кот ка рып 
ка ла ал ды мы алар?! 20 Бу җир ләр нең илаһ ла рын нан кай сы сы ми нем кул дан үз җи-
рен кот ка рып ка ла ал ды?! Шу лай бул гач, ни чек итеп Раб бы Ие ру са лим не ми нем 
кул дан кот ка рыр икән?!»

21 Лә кин ха лык дәш мә де, бер ни чек тә җа вап кай тар ма ды, чөн ки пат ша алар га 
«җа вап бир мә гез» дип бо ер ган иде. 22 Шун нан соң са рай баш лы гы Хил кыйя уг лы 
Элья кыйм, кә тип Шеб на һәм Асаф ның уг лы елъ яз ма чы Йо ах, ки ем нә рен ер тып, 
Хи зә кыйя яны на кайт ты лар һәм баш ки ңәш че нең сү зен җит кер де ләр.

ХизәкыйянеңИшагыйядәнкиңәшсоравы

37 1 Мо ны ишет кәч, Хи зә кыйя пат ша, үзе нең ки ем нә рен ер тып һәм ту пас ту-
кы ма га тө ре неп, Раб бы йор ты на кит те, 2 ә са рай баш лы гы Элья кыйм ны, 

кә тип Шеб на ны һәм өл кән ру ха ни лар ны (алар ба ры сы да ту пас ту кы ма га тө рен гән 
иде) Амотс уг лы Иша гыйя пәй гам бәр яны на җи бәр де. 3 Алар, ки леп:

– Хи зә кыйя ме нә нәр сә әй тә: «Бү ген ге көн – кай гы вә җә за, хур лык кө не дер, 
әй тер сең ба ла ның ту ар ва кы ты җит кән, ә аны ту ды рыр га көч кал ма ган. 4 Ху җа бу-
ла рак Аш шур пат ша сы үзе нең баш ки ңәш че сен те ре Зат бул ган Ал ла һы ны хур лар га 
җи бәр гән. Бәл ки, Раб бы Ал лаң, аны ише теп, шул сүз лә ре өчен җә за сын би рер, әгәр 
син әле гә чә исән кал ган нар өчен до га да тор саң», – ди де ләр.

5 Хи зә кыйя пат ша дан кил гән хез мәт че ләр гә 6 Иша гыйя бо лай ди де:
– Ху җа гыз га Раб бы әй т кән нәр не тап шы ры гыз: «Аш шур пат ша сы ның хез мәт-

че лә ре Ми не хур ла ган һәм син ишет кән шул сүз ләр дән ку рык ма. 7 Ме нә, Аш шур 
пат ша сы на Мин шун дый рух иң де рә чәк мен, ул, бер хә бәр ише тү гә, үз җи ре нә 
кай тып ки тә чәк, һәм Мин аны шун да кы лыч тан уз ды ра чак мын».

8 Аш шур пат ша сы Ла хиш ка ла сын кал ды рып кит кән не ишет кән нән соң, баш 
ки ңәш че аның яны на әй лә неп кайт ты һәм пат ша ның Либ на га һө җүм итү ен бел де.

9 Аш шур пат ша сы, Хә бәш стан пат ша сы Тир һа ка ның үзе нә кар шы су гыш ка чы-
гу ын ишет кәч, Хи зә кыйя гә ил че ләр җи бәр де һәм алар га:
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10 – Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя гә әй те гез: «Өмет лә неп тор ган Ал лаң, Аш шур 
пат ша сы Ие ру са лим не яу лап ала ал мас, дип си не ал да ма сын. 11 Аш шур пат ша ла-
ры ның бар лык ил ләр не нәр сә эш ләт кә нен ишет тең бит син: ул ил ләр не алар ту-
лы сын ча юк ит те; бер син ге нә ко ты лып ка лыр мын дип уй лый сың мы?! 12 Ми нем 
ата-бабаларым тар-мар ит кән ха лык лар ның илаһ ла ры алар ны кот кар ды мы соң?! 
Гө зән бе лән Ха ран ны, Ре сеф не, Те лас сар да гы Эден хал кын кот ка рып ка ла ал ды-
мы?! 13 Ха мат бе лән Ар пад пат ша ла ры, Се фар ва им ка ла сы ның, Һе на вә Ив ва ның 
пат ша ла ры кай да хә зер?!» – дип әй тер гә бо ер ды.

ХизәкыйянеңРаббыгаялваруы
14 Ил че ләр ку лын нан хат ны алып укы гач, Хи зә кыйя Раб бы йор ты на юнәл де һәм 

хат ны Раб бы кар шын а җә еп сал ды. 15 Ул Раб бы га до га кыл ды:
16 – И-и Күк ләр Ху җа сы Раб бы, ске ру бим нәр өс тен дә уты ру чы Ис ра ил Ал ла-

сы! Син ге нә җир дә ге бар лык пат ша лык лар ның бер дән бер Ал ла сы! Син күк не вә 
җир не бар кыл дың. 17 И-и Раб бым, ко ла гың ны са лып тың ла! Раб бым, күз лә рең не 
ач вә күр! Те ре Зат бул ган Ал ла һы ны хур лау чы Сан хе риб нең сүз лә рен ишет! 18 И-и 
Раб бым, Аш шур пат ша ла ры ның бар лык ил ләр не* ха рап итүе 19 һәм илаһ ла рын ут ка 
ыр гы туы хак тыр. Лә кин бит алар илаһ лар тү гел, ә бәл ки ке ше ку лы яса ган агач вә 
таш нәр сә ләр иде, шу ңа кү рә алар ны юк ит те ләр дә. 20 Хә зер исә, Раб бы Ал ла быз, 
без не аның ку лын нан кот ка ра күр; шул ча гын да җир дә ге бар лык пат ша лык лар 
Раб бы ның гы на Ал ла һы икә нен бе лер ләр.

Санхерибнеңҗиңелүе
21 Амотс уг лы Иша гыйя шун нан соң Хи зә кыйя гә мон дый хә бәр җи бә рер гә куш ты:
– Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Син Ми ңа Аш шур пат ша сы Сан хе риб ту-

рын да до га кыл ган идең. 22 Аның ту рын да Мин, Раб бы, әй т кән сүз ләр мон дый дыр:
Гыйф фәт ле Сион-кыз си не ким се теп кө лә,
Иерусалим-кыз ар тың нан баш чай кап ка ла.

23 Кем не хур ла дың син? Кем не яман ла дың?
Кем гә кар шы та вы шың ны кү тәр дең,
тә кәб бер лә неп кем гә кү зең не кү тә реп ка ра дың? –
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы на!

24 Син үзең нең кол ла рың аша Хуҗа-Хакимне хур ла дың
һәм: „Күп сан лы ар ба ла рым бе лән би ек тау баш ла ры на,
Ли ван ның ке ше аяк бас ма ган сырт ла ры на кү тә рел дем,
ан да гы биек-биек эр бет агач ла рын, гү зәл ки па рис лар ны кис тем,
тау ның иң очы на, ур ман нар ның үзә ге нә ба рып җит тем;

25 җир не ка зып, шун нан чык кан чиш мә нең су ын эч тем;
аяк та бан на рым бе лән бар лык Ми сыр ел га ла рын кип тер дем“, – 

ди дең.

* 37:18 ...барлыкилләрне...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: бар лык ил ләр не һәм алар-
ның илен. 
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26 Ишет мә дең ме ни? Мин мо ны ин де күп тән әзер лә гән,
бо рын за ман нар да ук ал дан ни ят ләп куй ган идем,
хә зер исә тор мыш ка ашыр дым –
ны гы тыл ган ка ла лар ны 
си нең ку лың бе лән хә ра бә ләр өе ме нә әй лән дер дем.

27 Ан да яшәү че ләр көч сез лә неп кал ды,
алар рис вай бу лып дер кал ты рап то ра;
алар кыр да гы үлән, бо лын да гы яшел лек,
тү бә дә та мыр җи бәр мәс бо рын көн чы гыш җи лен нән көй гән 

үсен те ке бек.
28 Уры ның нан то ра сың мы син,

уты ра сың мы, чы га сың мы, ке рә сең ме –
Мин ба ры сын бе леп то рам,
Ми ңа кар шы баш кү тә рү ең не дә бе ләм Мин си нең.

29 Ми ңа кар шы баш кү тә рү ең,
Ми нем ко лак ка ки леп иреш кән тә кәб бер ле гең өчен,
бо ры ны ңа – ыр гак, авы зы ңа авыз лык ки де рәм Мин си нең,
кил гән юлың нан ки ре кай та рып җи бә рәм».

30 Әй Хи зә кыйя, ме нә си ңа бил ге: бы ел – ко ел ган иген нән үс кән не, ки лә се ел-
ны үзеннән-үзе ти шел гән не ашар сыз, өчен че ел ны исә үзе гез чә чәр сез, урыр сыз, 
йө зем бак ча ла ры утыр тыр сыз, алар ның җи меш лә рен ашар сыз. 31 Яһү дә хал кы ның 
ко ты лып кал га ны, янә дән та мыр җи бә реп, җи меш би рер. 32 Чөн ки исән кал ган нар 
Ие ру са лим нән чы гар, ко ты лып кал ган нар Си он та вын нан тө шәр. Бо лар ның һәм-
мә сен Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның көч ле яра туы тор мыш ка ашы рыр.

33 Шу ңа кү рә Аш шур пат ша сы ту рын да Раб бы бо лай ди:
«Ул мон да кер мә я чәк, 
бу ка ла га үзе нең ук ла рын очыр ма я чак,
кал ка ны бе лән якын кил мә я чәк,
һө җүм итәр өчен, ка ла ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәрт мә я чәк.

34 Кил гән юлын нан ки ре кай тып ки тә чәк ул,
бу ка ла га кер мә я чәк, – ди Раб бы. –

35 Мин бу ка ла ны Үзем вә ко лым Да выт ха кы на
кот ка рып һәм сак лап ка ла чак мын».

36 Шул ча гын да Раб бы сфә реш тә се, ки леп, Аш шур гас кә ре тук та ган урын да йөз 
сик сән биш мең ке ше не һә лак ит те. Ир тә ге сен уян са лар – бө тен әйләнә-тирә мә ет 
бе лән тул ган. 37 Шун нан соң Аш шур пат ша сы Сан хе риб, тук та ган уры нын нан куз-
га лып, үзе яшә гән Ни не вә гә кай тып кит те. 38 Көн нәр дән бер көн не, үзе нең ила һы 
Нис рох йор тын да гый ба дәт кыл ган чак та, угыл ла ры Ад рам мә лик бе лән Са ри сир 
аны кы лыч бе лән ча бып үтер де ләр дә Ара рат җи ре нә кач ты лар. Аның уры ны на 
пат ша бу лып уг лы Эсар-Хаддон кил де.
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Хизәкыйянеңавырыпкитүеһәмсихәтләнүе

38 1 Хи зә кыйя нең бик ка ты авы рып үлем тү шә ген дә ят кан ча гы иде. Аның 
яны на Амотс уг лы Иша гыйя пәй гам бәр ки леп әйт те:

– Раб бы бо лай ди: «Эш лә рең не тәр тип кә ки тер, чөн ки әҗә лең якын, син ин де 
те рел мә я чәк сең».

2 Шун да Хи зә кыйя йө зе бе лән ди вар га та ба бо рыл ды да Раб бы га ял ва рыр га то-
тын ды:

3 – Йа Раб бым, Си нең кү зе ңә ятыш лы га мәл ләр кы лып, туг ры лык бе лән, чын 
йө рәк тән Си нең юл дан йөр гә нем не исе ңә тө шер сәң иде.

Шу лар ны әй теп, Хи зә кыйя әче күз яшь лә ре бе лән елый баш ла ды.
4 Шул ва кыт Иша гый я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
5 – Хи зә кыйя гә, атаң Да выт ның Раб бы Ал ла сы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин си-

нең до гаң ны ишет тем, күз яшь лә рең не күр дем; Мин си ңа ун биш ел го мер өс тим. 
6 Аш шур пат ша сы ку лын нан си не дә, бу ка ла ны да кот ка рыр мын, як лап ка лыр мын. 
7 Вәгъ дәм нең үтә лүенә  ишарә  итеп, Мин нән си ңа ме нә шун дый бил ге: 8 Әхәз бас-
кы чы буй лап тү бән тө шеп бар ган кү лә гә не ун бас ма га ки ре чи ге рәм».

Һәм кү лә гә үзе үт кән бас ма лар буй лап ун бас ма га ки ре чи ген де.
9 Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя нең урын өс тен дә ятып си хәт лән гән нән соң яз ган 

мәд хи я се:
10 «Мин бо лай дип уй ла дым:

го ме рем ур та сын да тор мыш тан ки тәр гә,
үле ләр дө нь я сы ның кап ка сын нан узар га,
кал ган бар лык көн нә рем нән мәх рүм бу лыр га яз ган ми кән ни?

11 Мин уй ла дым:
Раб бы ны кү рә ал мам, те ре ләр җи рен дә Аны күр мәм;
як ты дөнь я да яшәү че ләр бе лән бер гә
күз лә рем баш ка лар га ин де ка рый ал мас.

12 Кө тү че үз ча ты рын сү теп алып кит кән ке бек,
ми нем то ра гым да мин нән шу лай алын ды;
ту ку чы үзе нең ту кы ма сын тө реп куй ган ке бек,
мин дә го ме рем не тө реп куй дым.
Раб бы, ту ку ста нын да гы буй җеп не ки сеп ал ган ке бек,
го ме рем не ки сеп ал ды.
Йа Раб бы, Син ми не көн де зен дә, төн лә дә үлем гә алып ба ра сың.

13 Мин таң га ка дәр яр дәм гә ча кы рып кыч кы рам:
Раб бы, арыс лан ке бек, ми нем бө тен сө як лә рем не ва та.
Йа Раб бы, Син ми не көн де зен дә, төн лә дә үлем гә алып ба ра сың.

14 Кар лы гач ке бек, ке рә шә ке бек кыч кы ра мын,
кү гәр чен ке бек яман су лыйм;
күк кә карый-карый күз лә рем тал ды:
йа Хуҗа-Хакимем, ча ра сыз дыр мин, яр дәм ит ми ңа!
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15 Нәр сә әй тим соң?!
Ул ни чек әй т сә, нәкъ шу лай эш лә де дә.
Кал ган го ме рем не мин кай гы лар да үт кә рер мен.

16 Йа Хуҗа-Хакимем!
Бән дә ба ла сы ның да, ми нем тор мы шым да әнә шу лай үтеп ба ра.
Те релт ми не, го ме рем не сак ла!

17 Чын лап та, авыр кай гы ми ңа фай да га бул ды,
ярат кан га кү рә Син ми не һә ла кәт чо кы рын нан кот кар дың,
ми нем бө тен гө наһ ла рым ны җил кәң аша ыр гы тып юк ит тең.

18 Си ңа мактау-шөкерләр яу ды ру чы үле ләр дөнь я сы тү гел дер,
Си ңа дан җыр лау чы да әҗәл тү гел;
ка бер дә ге ләр ин де Си нең туг ры лы гы ңа өмет лә нә ал мый.

19 Бү ген мин Си ңа рәх мәт бел дер гән ке бек,
те ре ләр, ба ры тик те ре ләр ге нә Си ңа рәх мәт бел де рә!
Си нең яр дәм гә ки лү ең ту рын да ата лар ба ла ла ры на сөй ли.

20 Раб бы ми не кот ка рыр га әзер!
Без го мер буе Раб бы йор тын да, моң лы кыл лар га ия реп,
Аңа дан җыр ла я чак быз».

21 Иша гыйя:
– Ин җир ка гы ки тер сен нәр һәм җә рә хәт кә яп сын нар; шун нан ул те ре лә чәк, – 

ди гән иде.
22 Хи зә кыйя исә:
– Раб бы йор ты на әле та гын йө ри ала ча гы ма иша рә итә торган бил ге нин ди? – 

дип со ра ган иде.

Бабилдәнкилгәнилчеләр.Ишагыйянеңпәйгамбәрлексүзе

39 1 Шул көн нәр дә Ба бил пат ша сы, Ба ла дан ның уг лы Меродах-Баладан, авы-
рып ят кан Хи зә кыйя нең те ре лү ен ише теп, аңа хат вә бү ләк ләр җи бәр де. 

2 Хи зә кыйя ил че ләр гә бик сө ен де, алар га хә зи нә сак ла гыч ла рын, кө меш вә ал ты-
нын, хуш ис ле су ма ла вә кыйм мәт ле май ла рын, ко рал сак лан ган йор тын вә сак лау 
урын на рын да гы бар лык бай лы гын күр сәт те; үз са ра ен да һәм дәү лә тен дә ку нак лар га 
күр сәт мә гән бер нәр сә дә кал ма ды.

3 Иша гыйя пәй гам бәр, Хи зә кыйя пат ша га ки леп:
– Бу ке ше ләр ни ләр сөй лә де? Алар ка ян кил гән нәр? – дип со ра ды.
Хи зә кыйя:
– Алар ми нем ян га ерак җир дән – Ба бил дән кил гән нәр, – дип җа вап бир де.
4 Иша гыйя:
– Си нең са ра ең да ни ләр күр де алар? – дип со ра ды.
Хи зә кыйя:
– Са ра ем да бул ган бар нәр сә не күр де ләр; сак лау урын на рым да алар га күр сәт-

мә гән бер ни кал ма ды, – дип җа вап ла ды.
5 Шун да Иша гыйя Хи зә кыйя гә бо лай ди де:
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– Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның сү зен тың ла: 6 «Ме нә, шун дый көн нәр ки лер, си нең 
са ра ең да бул ган бар нәр сә не, шу шы көн гә ка дәр ата-бабаларың җый ган бар бай-
лык ны Ба бил гә алып ки тәр ләр, бер ни дә кал мас, – ди Раб бы. – 7 Си нең нә сел дә ге 
угыл лар ның да кай бер лә рен алып ки тәр ләр, алар Ба бил пат ша сы са ра ен да хә рәм 
ага ла ры бу лып хез мәт итәр ләр».

8 Хи зә кыйя исә Иша гый я гә:
– Си нең аша Раб бы тап шыр ган сүз ләр әй бәт, – ди де, чөн ки кү ңе лен нән ул: «Ми-

нем го мер дә тынычлык-иминлек хө кем сө рә чәк икән әле», – дип уй ла ды.

Раббыхалкынаюатусүзе

40 1 Ал ла гыз: «Юа ты гыз Ми нем хал кым ны, юа ты гыз! – ди. –
2 Иеру са лим бе лән ягым лы сөй лә ше гез, игъ лан ите гез аңа:

„Си нең мих нәт ле тор мы шың тә мам лан ды, га е бең йо лын ды,
бар лык гө наһ ла рың өчен Раб бы дан җә за сын ике лә тә ал дың“, – 

дип әй те гез».

3 Бер-бер аваз ише те лә:
«Раб бы га чүл дә юл әзер лә гез,
Ал ла быз га да ла да ту ры юл са лы гыз!

4 Үзән җир ләр кү тә рел сен,
тау лар вә кал ку урын нар тү бә нәй сен,
бор ма лы юл лар ту ры лан сын,
си кәл тә ләр ти гез лән сен.

5 Шул ча гын да Раб бы шөһ рә те нең бал кы шы кү ре нә чәк;
бар лык җан ия лә ре аны бер үк ва кыт та кү рә чәк.
Әле ге сүз ләр Раб бы авы зын нан ки леп иреш те».

6 Ул аваз: «Игъ лан ит!» – дип әй тә.
Мин исә: «Нәр сә игъ лан итим?» – дип со ра дым.
«Һәр җан ия се үлән сы ман,
аның бө тен күр кәм ле ге кыр чә чә ге сы ман.

7 Раб бы Үз су лы шын өр гән дә, үлән ки бә, чә чәк ши ңә;
хак тыр, ке ше дә әнә шул үлән сы ман.

8 Үлән ки бә, чә чәк ши ңә,
ә Ал ла быз ның сү зе мәң ге бу ла чак», – ди де аваз.

9 Шат лык лы хә бәр җит ке рү че Си он, би ек тау га мен!
Шат лык лы хә бәр җит ке рү че Иеру са лим, кыч кы рып игъ лан ит,
ку рык мый ча, ка ты итеп кыч кыр!
Яһү дә ка ла ла ры на: «Ме нә сез нең Ал ла гыз!» – ди ген.

10 Ме нә, Хуҗа-Раббы көч-куәте бе лән ки лә,
Ул Үзе нең код рә те бе лән җи тәк че лек итә.
Аның бү лә ге Үзе бе лән,
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Аның ал дын нан әҗе ре ки лә.
11 Ул, кө тү че сы ман, Үз кө тү ен кө тә чәк;

бә рән нә рен ку лы на кү тә реп, күк рәк өс тен дә йөр тә чәк,
ана ла рын да ияр теп ба ра чак.

КемМинембеләнтиңләшәала?!
12 Су лар ны – учы бе лән, күк не ка рыш лап кем үл чә гән?!

Җир туф ра гын кем үл чәү тә лин кә се нә сый дыр ган?!
Тау лар ны, кал ку лык лар ны биз мән гә кем сал ган?!

13 Раб бы Ру хы на кем тө шен гән?!
Аның ки ңәш че се кем бул ган?

14 Кем нән Ул ки ңәш со ра ган?!
Кем Аңа нә сый хәт бир гән дә хак юл ны өй рәт кән?!
Кем Аңа гый лем бир гән дә зи рәк лек юлын күр сәт кән?!

15 Хак тыр, ха лык лар – чи ләк тө бен дә ге су там чы сы,
үл чәү тә лин кә сен дә ге ту зан бөр те ге ке бек.
Ут рау лар ны кү тә рү Аңа – ту зан бөр те ген кү тә рү бе лән бер!

16 Кор бан уты өчен Ли ван ур ман на ры да җи тәр лек тү гел,
Аңа, сту ла ем ян ды ру кор ба ны ки те рү өчен, ан да гы хай ван нар да аз.

17 Аның ал дын да бар лык ха лык лар бер ни тор мый,
Аның өчен алар юк тан да юг рак.

18 Шу лай итеп, Ал ла һы ны кем бе лән ча гыш ты ра,
нин ди зат бе лән тиң ләш те рә ала сыз?!

19 Һө нәр че кой ган сын-пот бе лән ме?!
Ос та аны ал тын бе лән йө гер тә, аның өчен кө меш чыл быр лар коя.

20 Ан дый бү ләк ки те рә ал ма ган яр лы ке ше исә
че ре ми тор ган агач сай лый,
нык то рыр дай сын ясар өчен, уң ган һө нәр че эз ли.

21 Сез әле бел ми сез ме?! Ишет кә не гез юк мы?!
Баш тан ук әй тел мә де ме сез гә?!
Җир нең ни ге зе ни чек са лын ган ны әле тө шен мә де гез ме?!

22 Юга ры да Ул, күк гөм бә зен дә уты ра,
ә җир дә яшәү че ләр Аның ал дын да чи кер т кә ке бек.
Күк ләр не Ул юка ту кы ма сы ман җә еп җи бәр де,
яшәр өчен, ча тыр итеп кор ды.

23 Тү рә ләр не Ул юк ка чы га ра,
җир хө кем дар ла рын буш нәр сә гә әй лән де рә.

24 Туф рак ка утыртылуга, чәчелүгә, та мыр ла на баш лау га,  
Раб бы алар га өр сә,

ки беп бе тә ләр һәм өер мә уңа е на са лам ке бек очып ки тә ләр.
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25 «Ми не кем бе лән ча гыш ты рыр сыз?!
Кем Ми нем бе лән тиң лә шә ала?!» – ди из ге Зат.

26 Күз е гез не күк ләр гә кү тә реп ка ра гыз:
алар ны кем бар кыл ды соң?
Йол дыз лар ны са нап күк ләр киң ле ге нә чы га ру чы,
һәр бер сен исе ме бе лән атау чы – Раб бы;
Аның зур кө че вә код рә те бе лән
алар ның һәм мә се үз уры нын да дыр.

27 Ни чек итеп син, әй Ягъ куб,
син, әй Ис ра ил:
«Ми нем юлым Раб бы га кү рен ми,
Ал лам ал дын да ми нем эшем оны тыл ган», –
дип зар ла на ала сың?

28 Син бел ми сең ме ни? Ишет кә нең юк мы ни?
Раб бы – мәң ге лек Ал ла һы,
җир нең бө тен та раф ла рын Бар кы лу чы.
Ул ары мый да, ал җы мый да;
Аның зи рәк ле ге – акыл иреш мәс лек.

29 Ары ган бән дә гә Ул – көч, хәл дән тай ган га нык лык би рә.
30 Яшь ләр дә арып хәл дән тая,

яшь егет ләр дә абы нып егы ла,
31 ә Раб бы га өмет лән гән нәр яңа көч ала:

бөр кет сы ман ка нат ла рын да кү тә ре лә,
йө ге рә ләр алар – ал җы мый лар, ба ра лар – ары мый лар.

РаббыныңИсраилгәярдәмвәгъдәитүе

41 1 «Тын ка лып Ми не тың ла гыз, яр буй ла ры!
Ха лык лар яңа көч җый сын нар, якын ки леп сөй лә сен нәр.
Бер гә ләп хө кем гә җы е лыйк, – ди Раб бы. –

2 Адым са ен җи ңү яу ла ган ир не
көн чы гыш та раф та кем уят ты?*
Ха лык лар ны аңа кем тап шы ра,
пат ша лар ны кем буй сын ды ра?
Кы лы чы бе лән ул алар ны ту зан га әй лән де рә,
ук-җәясе бе лән җил дә са лам дай та ра та.

3 Ул алар ны куа ба ра, аяк ла ры җир гә дә ти ми,
зарар-зыян күр ми ат лый ул.

4 Мо ны кем шу лай эш лә де, кем оеш тыр ды соң? –

* 41:2 Яһүд те лен дә әле ге җөм лә «Җи ңү че не көн чы гыш та ра фын нан кем алып кил де, аны 
Үзе нә хез мәт кә кем ча кыр ды?» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. Би ре дә Ба бил не яу лап ал-
ган һәм яһү ди ләр гә сөр ген нән кай тыр га рөх сәт бир гән фар сы пат ша сы Кир күз дә то ты ла. 
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Җир яра тыл ган нан бир ле ке ше ләр не бу ын ар ты бу ын дөнь я га 
ки те рү че Зат!

Мин, Раб бы, – бе рен че мен,
соң гы бу ын бе лән дә Мин бу ла чак мын!»

5 Мо ны кү реп, яр буй ла ры ның ко ты алын ды,
җир нең бө тен як ла ры тет рән де;
ки лү че ләр ин де якын.

6 Һәр кем үз ип тә ше нә бу лы ша, бер-берсенә: «Нык тор!» – дип әй тә.
7 Һө нәр че – ал тын эре тү че не, ә чү кеч че, са лын ган җөй не хуп лап,

сан дал да ти мер чү кү че не дәрт лән де рә
һәм, ау ма сын өчен, сын ны ка дак лар бе лән ны гы та.

8 «Әй ко лым Ис ра ил, Үзем сай лап ал ган Ягъ куб,
дус тым Иб ра һим то кы мы! –
ди Раб бы. –

9 Мин си не җир чит лә рен нән ки тер теп,
аның иң ерак урын на рын нан ча кыр тып:
„Син – Ми нем ко лым,
Мин си не сай ла дым, син нән баш тарт ма дым“, –
дип әй т кән идем.

10 Ку рык ма, чөн ки Мин си нең бе лән,
ап ты ра ма, чөн ки Мин си нең Ал лаң.
Мин си ңа көч би рер мен, яр дәм итәр мен,
си не Үзем нең җи ңү че уң ку лым бе лән як лар мын.

11 Әйе, си ңа ачу сак ла ган һәр кем оят вә хур лык ка ка ла чак;
си ңа кар шы ки лү че ләр юк ка чы га чак, һә лак бу ла чак.

12 Эз лә сәң дә, дош ман на рың ны тап ма я чак сың,
си ңа кар шы кө рәш кән нәр юк тан да юг рак бу ла чак.

13 Чөн ки Мин, Раб бы, си нең Ал лаң, уң ку лың нан то тып:
„Ку рык ма, си ңа Мин яр дәм итәр мен“, – дим.

14 „Ку рык ма, Ягъкуб-корт – аз сан лы Ис ра ил:
Мин си ңа бу лы шыр мын, –
дип бел де рә кот ка ру чың Раб бы, Ис ра ил нең из ге Ал ла сы. –

15 Ме нә, Мин си не яңа,
үт кен теш ле аш лык су гу җай лан ма сы ке бек итәр мен:
син, сук ты рып, тау лар ны вак лар сың,
кал ку лык лар ны ки бәк кә әй лән де рер сең.

16 Син алар ны җил гә рер сең;
җил алар ны алып ки тәр, өер мә чә чеп та ра тыр.
Шул ча гын да Раб бы си нең сө е не чең бу лыр,
син Ис ра ил нең из ге Ал ла сы бе лән мак та ныр сың“.
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17 Маз лум нар вә фәкыйрь-юксыллар су эз ли,
тел лә ре су сау дан ки бә, ә су юк.
Мин, Раб бы, алар ны ише тер мен,
Мин, Ис ра ил Ал ла сы, алар ны таш ла мам!

18 Шә рә кал ку лык лар дан ел га лар агы зыр мын,
үзән нәр дә чиш мә ләр ачар мын;
чүл не күл итәр мен, ко ры җир не су чы га нак ла ры на ба е тыр мын.

19 Чүл дә эр бет, сәр ви, мәр сид*, зәй түн агач ла ры,
да ла да ки па рис, чи нар вә на рат агач ла ры үс те рер мен.

20 Бо лар ны Раб бы ку лы эш лә гән не,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы бул дыр ган ны
ке ше ләр күр сен һәм бел сен өчен,
әй бәт ләп ка рап тө шен сен нәр өчен эш ләр мен Мин мо ны».

Пот-сыннарныңбернигәяраксызбулуы
21 «Әй илаһ лар, үзе гез нең дәгъ ва гыз ны әй те гез! – ди Раб бы. –

Ышан ды рыр лык дә лил ләр ки те ре гез! – ди Ягъ куб Пат ша сы. –
22 Дә лил ләр ки те реп, ни ләр бу ла сын алар ал дан әй т сен нәр,

уз ган ва кый га лар ту рын да сөй ләп бир сен нәр,
һәм, фи кер йөр теп,  

без ул эш нең ни чек тә мам ла на сын үзе без тө ше нер без;
әйе, без гә ки лә чәк ту рын да хә бәр ит сен нәр.

23 Ки лә чәк тә нәр сә бу ла сын әй те гез,
һәм сез нең илаһ лар икә не гез не бе лер без;
нин ди дә бул са ях шы яки яман эш кы лы гыз,
һәм без, бо лар ны кү реп, бәл ки, әле кур ка да ка лыр быз.

24 Лә кин сез бер ни гә тор мый сыз,
эш лә ре гез дә бер ни гә ярак сыз;
сез не сай лап ал ган ке ше әшә ке дер.

25 Мин төнь як та раф та бе рәү не уят тым, һәм ул кил де.
Ко яш чы гы шы ягын нан ул исе мем не әй теп ча кыр ды.
Ха ким нәр не пыч рак тап та ган ке бек тап тый,
чүл мәк че бал чык ны из гән ке бек изә ул.

26 Без бел сен өчен, бу хак та кем ал дан сөй ләп бир де?!
Без: „Ул хак лы бул ган“, – дип әй тә ал сын өчен,
илаһ лар ның бе рәр се бу хак та ал дан хә бәр ит те ме?!
Сез нең ара да бу хак та әй тү че, хә бәр би рү че бул ма ды,
бер кем сез дән бер сүз ишет мә де.

27 Си он га: „Кү ре гез, ме нә нәр сә ләр бу ла чак!“ –
дип, бе рен че бу лып Мин әйт тем,

* 41:19 Мәрсид– мирт. 
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Ие ру са лим гә сө ен че ки те рү че не юл ла дым.
28 Мин кү рәм ки, илаһ лар ара сын да ки ңәш би рер лек бе рәү дә юк,

со рау бир сәм, җа вап кай та ру чы да юк.
29 Алар ба ры сы да бер ни тү гел,

эш лә ре дә бер ни гә тор мый;
ко еп эш лән гән сын на ры исә – җил вә буш ку ык тыр».

Раббыколы

42 1 «Ме нә Мин як лый тор ган ко лым.
Мин аны Үзем сай лап ал дым;
җа ным ның шат лы гы дыр ул.
Мин аны Үз Ру хым бе лән су га рыр мын,
һәм ул ха лык лар га га дел хө кем чы га рыр.

2 Ул кыч кыр мас, та вы шын кү тәр мәс,
урам нар да аның та вы шы ише тел мәс;

3 ул хәт та чат на ган ка мыш ны да сын дыр мас,
пыс кып тор ган фил тә не дә сүн дер мәс.
Ха кый кать кә ту ры ки те реп, га дел хө кем уз ды рыр ул.

4 Җир дә га дел хө кем уз дыр мый то рып, ул сүн мәс тә, сын мас та.
Яр буй ла ры аның нә сый хә тен кө тә».

5 Күк ләр не бар ит кән һәм тү шә гән,
җир не вә җир ту дыр ган нәр сә ләр не бул дыр ган,
ан да яшә гән ке ше ләр гә су лыш өр гән,
җир дә йөр гән нәр гә тор мыш бир гән Раб бы Ал ла бо лай ди:

6-7 «Мин, Раб бы, си не Үзем нең га дел ни я тем бу ен ча ча кыр дым,
Мин си не ку лың нан то тып то рам һәм сак лыйм.
Су кыр лар ның күз лә рен ачар, тот кын нар ны төр мә дән азат итәр
һәм зин дан ка раң гы лы гын да уты ру чы лар ны як ты га чы га рыр өчен,
Мин си не ха лык ка – Ки ле шү ем нең бил ге се,
ка вем нәр гә як ты лык ну ры итәр мен.

8 Мин – Раб бы, бу – Ми нем исе мем!
Үз да ным ны Мин бү тән бе рәү гә,
Ми ңа ти еш ле мак тау ны пот-сыннарга бир мә я чәк мен.

9 Ме нә, ал дан әй тел гән нәр тор мыш ка аш ты,
хә зер исә Мин сез гә яңа нәр сә игъ лан кы лам,
әле га мәл гә аш ма ган ны ал дан хә бәр итәм».

Раббыгамактауҗыры
10 Әй сез, диң гез че ләр һәм диң гез дә ге бар нәр сә,

әй сез, яр бу ен да гы җир ләр һәм ан да яшә гән һәр кем,
Раб бы га яңа җыр җыр ла гыз,
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җир нең һәр чи тен нән Аңа мак тау яу ды ры гыз!
11 Чүл һәм ан да гы ка ла лар,

Кы дар авыл ла ры да бар та вы шы на кыч кыр сын,
Се ла да яшәү че ләр шат ла нып җыр ла сын,
тау баш ла рын нан аваз сал сын,

12 Раб бы га дан яу дыр сын,
Аны яр бу ен да гы җир ләр дә мак та сын!

13 Раб бы әз мә вер ба һа дир дай чы га чак,
су гыш чы сы ман Үзе нең яр су ын уя та чак,
гай рәт ле оран са лып, дош ман на ры на көч-куәтен күр сә тә чәк.

14 «Озак дәш ми тор дым Мин, түз дем, Үзем не ты еп кил дем;
хә зер ин де ба ла та бу чы ха тын ке бек кыч кы ра мын,
ты ным кы сы лып һа ва йо та мын, – ди Раб бы. –

15 Тау лар ны вә кал ку лык лар ны ко ры тып бе те рә чәк мен –
ан да гы бө тен үлән ши ңә чәк;
ел га лар ны ут рау лар га әй лән де рә чәк мен,
күл ләр не ко ры та чак мын.

16 Су кыр лар ны үз лә ре бел мә гән юл дан алып ба ра чак мын,
бил ге сез сук мак лар дан йөр тә чәк мен;
алар ал дын да гы ка раң гы лык ны – як ты лык,
си кәл тә ле җир не ти гез итә чәк мен.
Ме нә нәр сә ләр кы ла чак мын Мин,
әй т кә нем не эш лә ми кал ма я чак мын.

17 Лә кин пот лар га ыша нып тор ган, ко еп ясал ган сын нар га:
„Сез – без нең илаһ ла ры быз“, – дип әй тү че ләр хур бу лып ка ча чак».

СукырвәчукракИсраил
18 Раб бы бо лай дип әй тә:

«Әй чук рак лар, тың ла гыз!
Ка ра гыз, су кыр лар, кү ре гез!

19 Ми нем ко лым ке бек кем шу лай су кыр?!
Мин җи бәр гән хә бәр чем ке бек кем шу лай чук рак?!
Мин ча кыр тып ал ган Раб бы ко лы сы ман кем шу лай су кыр?!

20 Син күп нәр сә ләр күр дең, лә кин игъ ти бар ит мә дең,
ко лак ла рың ачык бул ды, тик ишет мә дең».

21 Үзе нең хак лы гын күр сә тер өчен,
Раб бы Үз ка ну нын бө ек вә дан лы итәр гә те лә де.

22 Лә кин бу ха лык бөл ген лек кә тө ше рел гән һәм та лан ган;
алар һәм мә се чо кыр лар га таш лан ган, зин дан нар га ябыл ган;
алар дош ман та бы шы на әй лән гән – кот ка ру чы ла ры юк,
әсир ител гән – «Ки ре бир!» дип, як лау чы ла ры юк.
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23 Сез нең кай сы гыз мо ңа ко лак са лыр,
мон нан ары кай сы гыз игъ ти бар бе лән тың лап то рыр икән?

24 Ягъ куб ны – та лау чы лар га, Ис ра ил не юл ба сар лар га кем тап шыр ды? –
Раб бы Үзе тү гел ме?!
Чөн ки без Аңа кар шы гө наһ кыл дык;
Ис ра ил хал кы Аның юлын нан ба рыр га те лә мә де,
Ка ну нын сан ла ма ды,

25 шу ның өчен Ул алар га Үзе нең дөр ләп ян ган яр су ын яу дыр ды –
рә хим сез су гыш ач ты;
ял кын алар ны бө тен як тан чорнап-өтеп ал са да,
алар аң ла ма ды лар һәм йө рәк лә ре бе лән тө шен мә де ләр.

Раббы–ИсраилнеңбердәнберКоткаручысы

43 1 Әй Ягъ куб, си не бар ит кән,
әй Ис ра ил, си не бар лык ка ки тер гән Раб бы бү ген бо лай ди:
«Ку рык ма, Мин си не йо лып ал дым,
исе мең не атап ча кы рып ал дым; син – Ми не ке!

2 Дәрь я лар ны ки чеп чык ка ның да, Мин си нең бе лән бу лыр мын,
ел га лар ны кич кә нең дә, су лар си не ба тыр мас,
ут аша уз га ның да ян мас сың: ял кы ны си не өтеп ал мас.

3 Чөн ки Мин – Раб бы, си нең Ал лаң,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы, Кот ка ру чың!
Си нең өчен йо лым итеп Мин Ми сыр ны,
си нең урын га Хә бәш стан ны вә Ше ба ны би рәм.

4 Син Ми нем кар шым да бик ка дер ле вә га зиз бул ган га,
си не бик нык ярат кан га, си нең урын га Мин бү тән ке ше ләр не,
җа ның ны кот ка рыр өчен, баш ка ха лык лар ны би рәм.

5 Ку рык ма, чөн ки Мин си нең бе лән!
Ба ла ла рың ны көн чы гыш тан ки те рер мен,
ке ше лә рең не көн ба тыш тан җы яр мын.

6 Төнь як ка: „Бир алар ны!“ – дип әй тер мен,
көнь як ка: „Тот кар ла ма алар ны!
Ми нем угыл ла рым ны ерак тан,
кыз ла рым ны җир чит лә рен нән ки тер,

7 Ми нем исем гә бе рек кән һәр кем не,
Үз да ным өчен Үзем ярат кан,
Үзем бар ит кән һәр ке ше не ки ре ки тер!“ – ди яр мен.

8 Күз лә ре бул са да – су кыр,
ко лак ла ры бул са да чук рак шу шы ха лык ны ирек кә чы гар!

9 Бар лык ха лык лар бер гә җы ел сын, ка вем нәр бер гә туп лан сын!
Элек бул ган хәл ләр не алар ара сын нан кем ал дан хә бәр ит кән дә
кем әү вәл әй т кән?!
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Ша һит ла рын ки те реп, бү тән нәр ишет сен һәм „Бу дө рес!“ дип әй т сен 
өчен,

үз лә ре нең хак лы бу лу ын ис бат ла сын нар!
10 Ми нем ша һит ла рым, Үзем сай лап ал ган кол ла рым –

сез ул, ис ра и ли ләр, –
дип бел де рә Раб бы. –
Сез Ми не та нып бел сен, Ми ңа ышан сын,
Ми нем бер дән бер Ал ла һы икә нем не аң ла сын өчен сай лап ал дым 

Мин сез не.
Ми ңа ка дәр бү тән ал ла лар бул ма ды,
Мин нән соң да бул ма я чак!

11 Мин, ба ры тик Мин – Раб бы,
Мин нән баш ка кот ка ру чы юк тыр!

12 Ал дан вәгъ дә итеп, сез не кот кар ган,
шул ту ры да игъ лан ит кән Зат – Мин ул,
сез нең ара да чит ал ла юк иде.
Сез – Ми нем ша һит ла рым, – дип бел де рә Раб бы. –
Мин – Ал ла һы!

13 Мин – бо рын гы за ман нар дан бир ле Ал ла мын!
Ми нем кул дан бер кем кот ка ра ал мас!
Мин эш лә гән не кем ки ре ка га алыр?!»

Раббыныңчүлдәюлсалуы
14 Кот ка ру чы гыз Раб бы, Ис ра ил нең из ге Ал ла сы, бо лай ди:

«Сез нең хак ка Мин Ба бил гә гас кәр җи бә рәм,
кил да ни ләр нең бар ча сын ка чак лар га әй лән де рәм,
алар ның ко раб ла ры аһ-зарга кү ме лер.

15 Мин – Раб бы, сез нең из ге Ал ла гыз,
Ис ра ил не Бар итү че, сез нең Пат ша гыз!»

16-17 Раб бы диң гез аша юл сал ды,
ку әт ле су лар аша юл ач ты.
Ар ба ла ры вә ат ла ры бе лән бер гә Ул
гай рәт ле су гыш чы лар чи рү ен юл га куз гат ты,
һәм алар бө те не се үлеп кал ды лар –
баш ла рын кал кыт мас бул ды лар,
фил тә ке бек сү неп юк ка чык ты лар.
Мо ны эш лә гән Раб бы бо лай ди:

18 «Сез элек бул ган нар ны ис кә ал ма гыз,
үт кән нәр ту рын да уй лан ма гыз.

19 Ме нә, Мин яңа бер эш кы лам –
ул хә зер га мәл гә аша чак! Күр ми сез ме ни сез?
Чүл дә юл са лам Мин,
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ко ры да ла да ел га лар агы зам.
20 Кыр гый җән лек ләр, чүл бү ре лә ре вә тә вә кош лар Ми не дан ла я чак,

чөн ки Мин, Үзем сай лап ал ган ха лык туй ган чы эч сен өчен,
чүл дә – су, ко ры да ла да ел га лар ха сил итәм.

21 Бу ха лык ны Мин Үзем өчен,
ул Ми ңа дан җыр ла сын өчен бар ит тем.

ИсраилнеңгөнаһыһәмРаббыныңмәрхәмәте
22 Ә син, Ягъ куб, Ми ңа мө рә җә гать ит мә дең,

син, Ис ра ил, Мин нән авыр сын дың.
23 Син Ми ңа ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп са рык лар ки тер мә дең,

кор бан на рың бе лән Ми ңа хөр мәт күр сәт мә дең.
Мин, сик мәк бү лә ге со рап, си нең тең кә ңә ти мә дем,
хуш ис ле сумала-майлар көй рәт, дип си не ал җыт ма дым.

24 Кө меш би реп, Ми ңа хуш ис ле ка мыш са тып ал ма дың син,
кор бан на рың ның мае бе лән ту ен дыр ма дың.
Ки ре сен чә, кыл ган гө наһ ла рың бе лән тең кә мә ти дең,
язык эш лә рең бе лән Ми не ал җыт тың.

25 Си нең җи на ять лә рең не Үзем ха кы на Мин,
ба ры Мин сы зып таш ла я чак мын
һәм гө наһ ла рың ны да ис кә ал ма я чак мын.

26 Дәгъ ваң ны исе мә тө шер! Әй дә, хө кем оеш ты рыйк!
Сөй лә, хак лы гың ны ис бат ла!

27 Си нең ерак ба баң гө наһ кыл ды,
си нең өчен ара даш чы бул ган нар* Ми ңа кар шы баш кү тәр де.

28 Шу ның өчен Мин Из ге йорт ның баш лык ла рын хә рәм кыл дым,
Ягъ куб ны – һә ла кәт кә, Ис ра ил не мәс хә рә гә ду чар ит тем.

РаббыныңИсраилгәхәер-фатихасы

44 1 Ә хә зер, ко лым Ягъ куб, тың ла!
Мин сай лап ал ган Ис ра ил, ко лак сал!

2 Си не ярат кан, ана ка ры нын да бар ит кән яр дәм чең Раб бы си ңа 
бо лай ди:

„Ку рык ма, ко лым Ягъ куб – Үзем сай лап ал ган Ешу рун*,
3 чөн ки су са ган туф рак ка – су,

ко ры ган җир гә ташкыннар-елгалар агы зам Мин,
Үзем нең Ру хым ны нә сел ва рис ла ры ңа,
фа ти хам ны ба ла ла ры ңа яу ды рам.

* 43:27 ...арадашчыбулганнар...– Ягъ ни ру ха ни лар һәм пәй гам бәр ләр. 
* 44:2 Ешурун– яһүд чә «туг ры» мәгъ нә сен дә; би ре дә Ис ра ил нең шигъ ри ку ша ма ты бу ла рак 
кул ла ны ла (карагыз: «Канун», 32:15). 
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4 Алар, су бу ен да гы тал лар ке бек, үлән ара сын нан шы тып чы га чак.
5 Бер се: ‘Мин – Раб бы ны кы’, – ди яр,

икен че се үзен: ‘Ягъ куб’, – дип атар,
өчен че се исә ку лы на ‘Раб бы ны кы’ дип язып ку яр
һәм Ис ра ил исе мен алыр“».

6 Ис ра ил Пат ша сы Раб бы, аны йо лып алу чы Күк ләр Ху җа сы Раб бы 
бо лай ди:

«Мин – бе рен че һәм соң гы сы мын,
Мин нән баш ка икен че бер ал ла юк!

7 Кем Ми ңа тиң лә шә ала?! Кил сен дә шул ту ры да әй теп бир сен!
Бо рын гы ха лык ны Мин бар ит кән нән бир ле
ни ләр бул га нын бер-бер арт лы сөй ләп күр сәт сен,
шу лай ук ки лә чәк тә ни ләр бу ла сын да хә бәр ит сен!

8 Ку рык ма гыз да, кал ты ран ма гыз да:
Мин бо лар ны бо рын гы за ман нар да ук сез гә игъ лан ит мә дем ме,
ал дан әй теп куй ма дым мы әл лә?!
Сез – Ми нем ша һит ла рым.
Мин нән баш ка икен че бер ал ла бар мы?! –
Юк, бү тән кыя юк!
Мин бер сен дә бел мим!»

Сыннаргатабынуныңмәгънәсезлеге
9 Пот лар ны ясау чы лар – ба ры сы да ярак сыз ке ше ләр, алар ның ярат кан пот ла ры 

да бер нин ди фай да ки тер ми. Пот лар, алар ның ша һит ла ры, бер ни күр ми ләр дә, 
аң ла мый лар да, шу ңа кү рә ясау чы ла ры хур лык ка тө шә чәк. 10 Бер нин ди фай да сы 
бул ма ган илаһ ны кем ясый, сын нар ны кем коя соң? 11 Сын нар га та бы ну чы лар һәм-
мә се рис вай бу ла чак, һө нәр че ләр ба ры тик ке ше ге нә бит! Һәм мә се бер гә җы е лып 
бас сын нар – кур ку га ка лып, һәм мә се хур лык ка тө шә чәк!

12 Ти мер че, ко рал то тып, ут лы кү мер өс тен дә эш ли, чү кеч ләр яр дә мен дә сын ны 
эш кәр тә, үзе нең көч ле ку лы бе лән аны ясый; эшли-эшли ул ачы га, хәл дән тая, су 
да эч ми, тә мам кө чен җуя. 13 Бал та ос та сы агач ны бау бе лән үл чи, яса ла сы сын ның 
су рә тен оч лы эш ко ра лы бе лән сы зып чы га, аны кис кеч бе лән эш кәр тә, җәз бә* 
яр дә мен дә тик ше рә. Ан на ры, из ге урын га ку яр өчен, ке ше гә ох ша тып ма тур су рәт 
ясый. 14 Ул үзе нә эр бет ага чы ки сеп ала; ур ман да гы бү тән агач лар ара сын нан ки-
па рис бе лән имән не сай лап алып үсәр гә кал ды ра. Шун нан на рат ага чы утыр та, ә 
яң гыр су ла ры аны үс те рә. 15 Агач лар ке ше гә ягар өчен утын бу ла; аның бер өле ше 
ут тер ге зү гә, өй җы лы ту га, ик мәк пе ше рү гә ки тә. Шул агач тан ке ше үзе нә илаһ 
та ясый, аңа та бы на, пот ясый һәм аның ал дын да сәҗ дә кы ла. 16 Шу лай агач ның 
бер яр ты сын ул яга, аның өс тен дә ит кыз ды рып, туй ган чы ашый. Җы лын ган нан 
соң, ул: «Аһ, мин җы лын дым, ут җы лы сын си зәм», – ди. 17 Кал ган агач тан ул үзенә 

* 44:13 Җәзбә– цир куль. 
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илаһ, сын ясый, аңа та бы нып сәҗ дә кы ла, «Кот кар ми не, син ми нем ила һым бит!» 
дип до га укый.

18 Бу ке ше ләр бел ми ләр һәм тө шен ми ләр, алар ның күз лә ре йо мык – күр ми ләр, 
алар ның акыл ла ры то ма лан ган, фи кер йөр тә бел ми ләр. 19 Ара ла рын да бер се нең 
дә: «Мин агач ның яр ты сын ян дыр дым, кү ме рен дә ик мәк пе шер дем, ит кыз ды рып 
аша дым. Кал ган яр ты сын нан, җи рән геч сын ясап, шул агач ки сә ге нә сәҗ дә кы-
лый м мы ин де?!» – дип уй лар га акы лы җит ми. 20 Ан дый ке ше ту зан ар тын нан куа, 
чу ал ган акы лы аны ял гыш юл га кер тә, ул үзен кот ка ра ал мый яи сә: «Уң ку лым да гы 
әй бер ял ган тү гел ми кән?» – дип әй тә ал мый.

Раббы–БаритүчеһәмКоткаручы
21 «Бо лар ны исең дә тот, әй Ягъ куб,

исең дә тот, Ис ра ил, чөн ки син – Ми нем ко лым!
Си не Мин бар ит тем, син – Ми нем ко лым,
һәм Мин си не оныт ма я чак мын, Ис ра ил!

22 Си нең җи на ять лә рең не – то ман,
гө наһ ла рың ны бо лыт ке бек ку ып та ра та чак мын.
Ми ңа кайт, чөн ки Мин си не йо лып ал дым», – ди Раб бы.

23 И күк ләр, сөенегез-гөрләшегез, чөн ки мо ны Раб бы эш лә де!
Җир ти рән лек лә ре, шат лык тан кыч кы ры гыз!
Ку а ны шып җыр лап җи бә ре гез, тау лар,
ур ман вә ан да гы бар лык агач лар,
чөн ки Раб бы Ягъ куб ны йо лып ал ды,
һәм Ис ра ил дә Ул Үзе нең дан-шөһрәтен күр сә тә чәк!

24 Си не йо лып алу чы Раб бы,
ана ка ры нын да си не бар ит кән Раб бы бо лай ди:
«Мин – Раб бы, һәм мә нәр сә не Бар итү че,
Мин бе рү зем күк ләр не тү шә дем,
һич бер яр дәм че сез җир не җә еп җи бәр дем.

25 Ял ган пәй гам бәр ләр күр сәт кән бил ге ләр не юк ка чы га рам,
кү рә зә че ләр нең акыл сыз лык ла рын фаш итәм,
акыл ия лә рен җи ңеп чы гам,
алар ның бе лем нә рен ах мак лык ка әй лән де рәм,

26 Үз ко лым ның сү зен рас лыйм,
Үз ил че лә рем әй т кән не тор мыш ка ашы рам,
Иеру са лим ту рын да:
„Ан да ке ше ләр ки те реп ур наш ты рыр мын“, – дим,
Яһү дә ка ла ла ры ту рын да:
„Алар яңа дан тө зе лер, хә ра бә дән кал кып чы гар“, – дим,

27 ти рән су лар га:
„Ки бе гез! Мин сез нең таш кын су лар ны кип те рәм“, – дим,
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28 Кир ту рын да: „Ул – Ми нем кө тү чем,
һәм ул Ми нем их ты я рым ны үтиячәк“, – дим,
Иеру са лим ха кын да: „Ул яңа дан тө зе лә чәк!“,
Ал ла һы йор ты ха кын да: „Ул ка бат тер ге зе лә чәк!“ – дип әй тәм».

Кир–Раббысайлапалганпатша

45 1 Кир ның ба шы на Раб бы Үзе смай сөрт те.
Ул, аны уң ку лын нан то тып, ха лык лар ны аңа буй сын ды ра,
пат ша лар ны ко рал сыз лан ды ра,
аның ал дын да бө тен ишек ләр не ача – кап ка лар аны тук та та ал мый.
Кир га Раб бы бо лай ди:

2-3 «Мин, си нең ал дың нан ба рып, тау лар ны ти гез ләр мен,
ба кыр ишек ләр не җи ме рер мен, ти мер бик ләр не ва тар мын,
ка раң гы да сак лан ган хә зи нә ләр не,
яше реп кал дыр ган бай лык лар ны си ңа би рер мен.
Шун да син Ми нем Ис ра ил Ал ла сы,
исе мең не атап си ңа дә шү че Раб бы икә нем не бе лер сең!

4 Ко лым Ягъ куб – Үзем сай лап ал ган Ис ра ил ха кы на
Мин си нең исе мең не атап ча кыр дым,
си ңа мак тау лы исем бир дем, гәр чә син Ми не бел мә сәң дә.

5 Мин – Раб бы, баш ка сы юк,
Мин нән баш ка икен че бер ал ла юк!
Гәр чә Ми не бел мә сәң дә, Мин си не көч ле итәм.

6 Мин Раб бы икән не, икен че бе рәү нең юк лы гын
ко яш чы гы шын нан ко яш ба ты шы на ка дәр бел сен нәр өчен,
шу лай эш лим Мин.

7 Мин як ты лык бар лык ка ки те рәм һәм ка раң гы лык ясыйм,
имин лек алып ки ләм һәм бәла-казалар җи бә рәм.
Бо лар ның һәм мә сен Мин – Раб бы эш лим!

8 Әй күк ләр, хаклык-дөреслек яу ды ры гыз,
өс тән, бо лыт лар дан яу сын ул.
Җир өс лә ре ачы лып ки теп, ко ты лу кал кып чык сын,
хак лык, шы тып чы гып, аның бе лән бер гә үс сен.
Мо ны Мин – Раб бы бар ит тем».

Раббы–бердәнберХаким
9 Үзен Бар итү че бе лән бә хәс ләш кән,

чүл мәк ва тык ла ры ара сын да 
үзе дә чүл мәк ки те ге бул ган зат ка – кай гы!
Чүл мәк че гә бал чык: «Син нәр сә ясый сың?» – дип әй тер ме?!
Ку лың яса ган әй бер си нең хак та: 
«Аның кул ла ры бул дык сыз!» – дип әй тер ме?!
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10 Ата сы на: «Дөнь я га кем не ту ды ра сың?»,
ә ана сы на: «Кем гә тор мыш би рә сең?» – дип әй тү че зат ка – кай гы!

11 Раб бы, Ис ра ил нең из ге Ал ла сы, аны Бар итү че бо лай ди:
«Сез гә ме Мин нән ба ла ла рым ның ки лә чә ге ту рын да со рар га?!
Сез гә ме иҗат җи ме шем бе лән нәр сә эш ләр гә ки рәк ле ген Ми не 

өй рә тер гә?!
12 Мин Җир не, ан да гы адәм ба ла ла рын бар кыл дым,

Ми нем кул ла рым күк ләр не тү шә де,
һәм күк гас кә ре бе лән дә Мин җи тәк че лек итәм.

13 Кир пат ша ны Мин хак ни я тем бе лән уят тым,
Мин аның бар лык юл ла рын ти гез лә я чәк мен.
Ул Ми нем ка лам ны төзеячәк,
сө рел гән хал кым ны тү ләү вә бү ләк та ләп ит ми чә азат итә чәк», –
ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

14 Раб бы бо лай ди:
«Ми сыр ның бай лы гы, Хә бәш стан ның ке ре ме
һәм озын буй лы се ба лы лар си нең кул га тө шә чәк, си не ке бу ла чак.
Алар, зын җыр ла рын өс те рәп, си нең арт тан ки тә чәк,
кар шың да баш иеп: „Ал ла һы ба ры си нең бе лән ге нә,
Аңар дан баш ка икен че бер ал ла юк!“ – дип ял ва ра чак».

15 Син, чын лап та, яше рен Ал ла һы, Ис ра ил Ал ла сы, Кот ка ру чы!

16 Пот ясау чы лар һәм мә се оят-хурлыкка ка лыр,
рис вай бу лып ба ры сы бер гә ки теп ба рыр.

17 Ис ра ил не исә Раб бы кот ка рыр, мәң ге лек кә кот ка рыр!
Сез го мер дә дә оят вә хур лык ка кал ма я чак сыз!

18 Җир не бар ит кән,
аны шу шы рә ве ше нә ки те реп ны гыт кан,
буш кал дыр мый ча яшәр лек итеп ярат кан Ал ла һы,
күк ләр не бул ды ру чы Раб бы, бо лай дип әй тә:
«Мин – Раб бы, баш ка сы юк! – ди. –

19 Мин яшер тен ге нә, ка раң гы поч мак тан то рып сөй лә мә дем,
Ягъ куб нә се ле нә: „Ми не буш урын нан эз лә гез“, – дип әйт мә дем.
Мин – Раб бы, дө рес лек не әй тү че, ха кый кать не игъ лан итү че!

РаббыһәмБабилилаһлары
20 Әй ха лык лар ның имин кал ган на ры, бер гә җы е лып якын рак ки ле гез!

Агач пот лар кү тә реп йө рү че ләр,
кот ка ра ал ма ган илаһ ка до га кыл ган ке ше ләр бер ни аң ла мый.
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21 Сөй ләп би ре гез, дә лил ләр ки те ре гез!
(Әй дә, ки ңәш ләш сен нәр үз ара!)
Кем бу ту ры да ал дан хә бәр ит те,
бо рын гы за ман да ук кем сөй ләп бир де? – Мин, Раб бы, тү гел ме?!
Мин нән баш ка икен че бер ал ла юк!
Мин га дел вә кот ка ру чы Ал ла һы,
бү тән ан дый бе рәү дә юк!

22 Ми ңа йө зе гез бе лән бо ры лы гыз, җир нең бар та раф ла ры,
шул чак сез ко ты лып ка лыр сыз,
чөн ки Мин – Ал ла һы, баш ка сы юк!

23 Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант ит тем,
авы зым нан ба ры тик дө рес лек ке нә,
һич үз гәр мәс хак сүз ге нә чык ты:
„Ми нем ал да һәр кем тез чү гә чәк,
һәр тел Ми нем исем бе лән ант итә чәк!“

24 „Хаклык-дөреслек вә көч ба ры тик Раб бы да гы на“, –
ди я чәк ләр Ми нем хак та.
Ми ңа дош ман лык сак ла ган һәр кем
Ми нем ал да оят-хурлыкка ка ла чак.

25 Ә Ис ра ил нең бар лык то кым на ры 
Раб бы ха кы на ак ла на чак һәм дан га кү ме лә чәк!»

46 1 Бәл тез чүк те, Нә бу* буй сон ды –
алар ның сын на ры тер лек, йөк хай ван на ры өс те нә тө ял гән.
Элек алар ны сез кү тә реп йөр сә гез,
хә зер исә алар йон чы ган хай ван нар өс те нә
авыр йөк бу лып тө ял гән*.

2 Илаһ ла ры гыз буй сон ды, тез чүк те,
үз лә рен кот ка ра ал ма ды – әсир төш те.

3 Раб бы бо лай дип әй тә:
«Тың ла гыз Ми не, Ягъ куб угыл ла ры,
Ис ра ил хал кы ның исән кал ган на ры!
Мин сез не ту ган кө не гез дән үк,
дөнь я га кил гән нән бир ле кү тә реп йөрт тем.

4 Сез кар тай ган чы, Мин шул бу лып ка лыр мын,
Мин сез не, чәч лә ре гез агар ган чы, кү тә реп йөр тер мен.
Сез нең Бар итү че гез дә, кү тә реп йөр тү че гез дә – Мин ул!
Мин кү тә реп йөр тәм һәм кот ка рам.

* 46:1 Бәл,Нәбу– Ба бил илаһ ла ры. 
* 46:1 Ба бил нең җи ңе лүе һәм ан да гы илаһ лар ның «әсир тө шүе» ту рын да сүз ба ра. 
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5 Кем гә ох ша тыр сыз, кем бе лән ча гыш ты рыр сыз икән Ми не?!
Ми ңа* тиң лә шер дәй кем гә ох ша тыр сыз икән?!

6 ...Ал тын ны ак ча ян чы гын нан чы га рып,
кө меш не үл чәү гә ку еп үл чи ләр дә, 
илаһ ко еп ясар өчен, кө меш че гә би рә ләр,
ан на ры шул ясал ма сын га та бы на лар, аның ал дын да сәҗ дә кы ла лар.

7 Аны иң баш ла ры на кү тә реп йөр тә ләр дә
үз уры ны на бас ты рып ку я лар –
ул шун да куз гал мый ча тик ба сып то ра.
Аңа ка ты итеп дәш сәң дә, ул җа вап бир мәс, бә ла дән кот кар мас.

8 Әй фет нә че ләр, исе гез дә то ты гыз сез мо ны,
кай гы дан ың гы ра шы гыз һәм акы лы гыз га ки ле гез!

9 Элек тә, бо рын гы да бул ган нар ны исе гез гә тө ше ре гез.
Ал ла һы – Мин дер, баш ка сы юк!
Мин – Ал ла һы, Ми ңа ох ша ган бү тән зат юк!

10 Ахыр да нәр сә ләр бу ла сын баш тан ук әй тәм,
әле бул ма ган ны Мин бо рын гы за ман нар дан ук әй теп ки ләм.
Мин: „Үз ни я тем не тор мыш ка ашы рыр мын,
те лә гән һәр нәр сәм не җи ре нә җит ке рер мен!“ – дим.

11 Көн чы гыш тан, ерак ил дән Мин бер кыр гый кош ны* –
ни я тем не тор мыш ка ашы ру чы ны ча кыр дым.
Мин әйт тем ме – сү зем не җи ре нә җит ке рәм,
ни ят лә дем ме – баш ка рып чы гам!

12 Үҗәт ләр, туг ры лык тан ерак то ру чы лар, тың ла гыз Ми не!
13 Ме нә, Мин ко ты лу алып ки ләм, ул ин де бик якын,

кот ка ру га мә лем ки чек мә я чәк.
Си он га Мин – ко ты лу,
Ис ра ил гә Үзем нең дан-шөһрәтемне бү ләк итәм.

Бабилнеңкимсетелүе

47 1 Уры ның нан төш, гыйф фәт ле Бабил-кыз, ту зан га утыр!
Тә хе тең юк ин де, җир гә утыр, кил да ни ләр кы зы!
Мон нан ары си не наз лы вә нә фис дип әйт мәс ләр.

2 Те гер мән та шы алып он тарт;
бөр кән че гең не сал,
итәк лә рең не җы еп, аяк ла рың ны шә рә лән дер дә
ел га лар ны ки чеп чык.

3 Тә нең ачы лыр си нең, хәт та оят җи рең дә кү ре неп то рыр.

* 46:5 Миңа...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Без гә. 
* 46:11 ...кошны...– Би ре дә фар сы пат ша сы Кир күз дә то ты ла. 
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Үчем не алыр мын,
бер кем Ми ңа ко ма чау ла мас!»

4 Без нең Кот ка ру чы быз – Ис ра ил нең из ге Ал ла сы!
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!

5 Раб бы бо лай ди:
«Дәш ми ге нә утыр да ка раң гы га ке реп югал, кил да ни ләр кы зы!
Чөн ки си не ин де пат ша лык лар ху җа би кә се дип йөрт мә я чәк ләр.

6 Үз хал кы ма ачу ым чы гып,
Мин аны – мил кем не – мәс хә рә гә ду чар ит тем,
си нең кул га тап шыр дым, Ба бил,
ә син алар га рәхим-шәфкать күр сәт мә дең,
хәт та карт-корылар җил кә се нә чик тән тыш авыр йөк сал дың.

7 Син: „Мәң ге ху җа би кә бу ла чак мын!“ – ди дең,
мо ның нәр сә бе лән бе тә сен уй ла ма дың да,
фи кер дә йөр теп ка ра ма дың.

8 Ә хә зер, байлык-ләззәт сө ю че, имин лек тә яшәү че кыз,
эчең нән: „Мин ге нә! Мин нән баш ка бер кем юк!
Мин тол ха тын бу лып кал ма я чак мын,
ба ла ла рым ны бер кай чан да югалт ма я чак мын!“ –
дип уй лау чы кыз, әй т кән нә рем не тың ла!

9 Ки нәт ке нә, бер көн эчен дә бу ике бә ла – ба ла сыз вә тол ка лу –
өс те ңә берь ю лы ки лә чәк, бар кө че нә си ңа ябы ры ла чак,
гәр чә си хер ле эш лә рең күп, тыл сы мың ку әт ле бул са да.

10 Эш лә рең не син явыз лы гы ңа та я нып эш лә дең,
„Ми не бер кем күр ми“, – ди дең.
Акы лың вә бе ле мең юл дан яз дыр ды си не.
Эчең нән: „Мин ге нә! Мин нән баш ка бер кем юк!“ – дип уй ла дың.

11 Өс те ңә бә ла ки лә чәк си нең – си хер бе лән ко ты ла ал мас сың,
афәт ябы ры ла чак – син аңар дан ка чал мас сың;
ки нәт тән, кө тел мә гән һә ла кәт ки лер си ңа.

12 Әй дә, яшь ча гың нан ук шө гыль лән гән си хер эш лә рең не дә вам ит,
күп төр ле әфсен-төфсеннәреңне таш ла ма:
бәл ки, бе рәр нәр сә гә ире шер сең дә,
кем не дә бул са кур кы та алыр сың.

13 Си ңа би рел гән ки ңәш ләр дән арып бет тең ин де.
Әй дә, күк кү зә тү че ләр вә йол дыз чы ла рың –
һәр яңа ай ба шын да га ип тән хә бәр би рү че лә рең, ки леп,
си не кот ка рып ка ра сын нар.
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14 Әнә, алар са лам ке бек:
ут алар ны ян ды рып бе те рә – алар үз лә рен дә кот ка ра ал мый.
Җы лы ныр лык кү мер тү гел бу, кар шын да уты рыр лык ут тү гел.

15 Си нең бе лән бер гә эш лә гән,
яшь ча гың нан ук сәү дә итеш кән ке ше ләр әнә шун дый бу лып чык ты:
алар ның һәм мә се үз юлы бе лән ки теп бар ды,
си не кот ка рыр дай бер кем кал ма ды».

БашбирмәсИсраил

48 1 Тың ла гыз, Ис ра ил исе мен йөр тү че ләр,
Яһү дә нең нә сел ва рис ла ры – Ягъ куб угыл ла ры!
Сез Раб бы исе ме бе лән ант итә сез,
Ис ра ил Ал ла сын ча кы ра сыз,
лә кин туг ры лык вә тәкъ ва лык тан ерак то ра сыз.

2 Шу лай, сез үзе гез не из ге ка ла исе ме бе лән атый сыз,
Ис ра ил Ал ла сы на та я на сыз,
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!

3 Ул бо лай ди:
«Бу лып уз ган ва кый га лар ту рын да
Мин ал дан ук әй теп куй ган идем –
ул сүз ләр Ми нем авыз дан чык ты;
Мин игъ лан ит тем һәм тор мыш ка да ашыр дым,
ба ры сын ки нәт тән эш лә дем.

4 Үҗәт ха лык икә нең не, му е ның ның – ти мер дән,
маң га ең ның ба кыр дан бу лу ын бел дем Мин си нең.

5 Шу ңа кү рә бо лар ны си ңа күп кә ал дан бел дер дем,
со ңын нан син: „Ила һым эш лә де мо ны,
агач тан ясал ган, ко еп эш лән гән сын на рым шу лай бил ге лә де“, –
дип әйт мә сен өчен, ал дан хә бәр итеп куй дым.

6 Син бу хак та ишет тең – ин де ме нә ка рап бак!
Мо ның хак бу лу ын та ны мый сың мы?
Хә зер исә Мин си ңа яңа,
син бел мә гән яше рен нәр сә ләр ха кын да бел де рәм.

7 Бо лар элек бул ма ды, хә зер ге нә га мәл гә аша.
Бү ген гә ка дәр син бу хак та ишет мә дең,
„Мин ин де мо ны бе лә идем“, – дип әй тә ал мый сың.

8 Син ишет мә дең дә, бел мә дең дә,
ко ла гың күп тән нән то ма лан ган ин де си нең.
Мин си нең хы я нәт че икә нең не бе лә идем;
ту ган нан алып фет нә че дип йөрт те ләр си не.

9 Ачу ым ны Мин Үз исе мем ха кы на бас ты рып ки ләм,
Үзем не дан-шөһрәтем ха кы на ты еп ки ләм – си не юк ит мим.
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10 Ме нә, Мин си не ут та эре теп чис тарт тым,
лә кин кө меш ке бек итеп тү гел –
Мин си не га зап уча гы на са лып сы на дым.

11 Мо ны Мин Үзем нең хак ка эш лим,
чөн ки Ми нем исем мәс хә рә гә ка лыр га ти еш тү гел!*
Үзем нең дан-шөһрәтемне Мин икен че бе рәү гә бир мә я чәк мен!

РаббыныңИсраилнеБабилдәнкоткаруы
12 Тың ла әле Ми не, Ягъ куб йор ты,

Үзем сай лап ал ган Ис ра ил хал кы!
Бу – Мин, бе рен че һәм соң гы сы мын!

13 Ми нем ку лым җир гә ни гез сал ды,
һәм Ми нем уң ку лым күк ләр не тү шә де –
Мин ча кы ру га, алар бер гә ләп то рып ба са чак.

14 Һәм мә гез җы е лы гыз һәм тың ла гыз:
пот-сыннар ара сын нан кем мо ны ал дан әй тә ал ды?!
Раб бы ның сө ек ле ке ше се*
Ба бил гә ка гы лыш лы Раб бы их ты я рын тор мыш ка ашы ра чак,
үз ку лы бе лән кил да ни ләр гә кар шы кө рә шә чәк.

15 Ал дан Мин әйт тем мо ны, Мин!
Аны ча кы рып алу чы да Мин!
Аны Мин ки тер дем, һәм ул җи ңә чәк!

16 Ки ле гез яны ма, тың ла гыз Ми не:
Мин баш тан ук яше реп сөй лә мә дем;
бу ва кый га лар баш лан ган да, Мин шун да идем ин де».

«Хә зер Хуҗа-Раббы ми не* вә Үзе нең Ру хын җи бә рә!»

17 Кот ка ру чы Раб бы, Ис ра ил хал кы ның из ге Ал ла сы, бо лай ди:
«Мин – Раб бы, си нең Ал лаң,
си нең фай да ңа өй рә тү че мен,
си не ба рыр юлы ңа бас ты ру чы мын.

18 Ми нем әмер лә ре мә ко лак сал саң икән!
Шул ча гын да бә хе тең ел га бу лып агар,
бә рә кә тең диң гез дул кын на ры сы ман мул бу лыр иде.

19 То кым на рың ком бөр тек лә ре сы ман иш ле,
син нән ту ган ба ла лар ком бөр тек лә ре са нын ча хи сап сыз бу лыр иде;

* 48:1 ...Минемисеммәсхәрәгәкалыргатиештүгел!– Бу урын бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе-
мә гә ни гез лән гән. 
* 48:14 ...кешесе...– Би ре дә фар сы пат ша сы Кир күз дә то ты ла. 
* 48:16 ...мине...– Фар сы пат ша сы Кир сүз лә ре дип фа раз ла на. 
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алар ның исе ме сы зып таш лан мас, Ми нем ал да юк ка чык мас иде».

20 Ба бил дән чы гы гыз, кил да ни ләр дән ка чы гыз!
Бу хак та кыч кы рып игъ лан ите гез,
җир чи те нә ка дәр хә бәр та ра ты гыз:
«Раб бы Үзе нең ко лы Ягъ куб ны йо лып ал ды!» – дип әй те гез.

21 Ис ра и ли ләр не Ул чүл дән алып бар ган да,
су сау дан га зап чик мә де алар.
Ул алар га су ны таш тан агы зып бир де:
кы я ны яр ды, һәм ан нан су бә реп чык ты.

22 «Явыз лар га ты ныч лык юк!» – ди Раб бы.

Раббыколы–бархалыкларгаяктылыкчыганагы

49 1 «Әй диң гез яр ла ры, тың ла гыз ми не!
Ерак ил ләр дә ге ха лык лар, ко лак са лы гыз!
Мин дөнь я га ту ган чы ук, Раб бы ми не ча кыр ды,
ана ка ры нын да ча гым да ук исе мем не атап дәш те.

2 Те лем не үт кен кы лыч ке бек ит те,
ку лы ның кү лә гә се бе лән ми не кап ла ды,
ми не оч лы ук ит те һәм Үзе нең са да гы на яшер де.

3 Ул ми ңа: „Син – Ми нем ко лым, Ис ра ил.
Си нең ар кы лы Мин Үзе мә дан-шөһрәт та ба чак мын“, – ди де.

4 Мин: „Юк ка гы на ты рыш кан мын,
кө чем не буш ка, за я га әрәм ит кән мен“, – дип уй ла дым.
Әм ма Раб бы ми не ак лар;
ми ңа ти еш ле бү ләк Ал лам ку лын да.

5-6 Ягъ куб то кы мын Үзе нә кай та ру,
Ис ра ил хал кын Үз яны на җыю өчен,
Раб бы ми не анам ка ры нын да бар кыл ды һәм Үз ко лы ит те.
Аның ал дын да мин дан лы,
Ал лам – ми нем кө чем ул.
Хә зер Раб бы: „Ягъ куб ыруг ла рын яңа дан аяк ка бас ты ру,
Ис ра ил нең кал ган хал кын ки ре кай та ру өчен,
Ми нем ко лым бу лу ың гы на аз;
кот ка ру га мә лем җир нең чит лә ре нә ба рып җит сен дип,
Мин әле си не ха лык лар га як ты лык чы га на гы итә чәк мен“, – ди».

7 Һәм мә се нәф рәт лә неп ка ра ган,
ха лык лар та ра фын нан мәс хә рә ител гән кол га –
хө кем дар лар ның ко лы на –
Ис ра ил нең Кот ка ру чы сы, аның из ге Раб бы Ал ла сы, бо лай ди:
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«Туг ры Раб бы ха кы на,
си не сай лап ал ган Ис ра ил нең из ге Ал ла сы ха кы на пат ша лар,
си не кү реп, урын на рын нан то рыр,
тү рә ләр си нең ал да җир гә йөз тү бән кап ла ныр».

Сионбалаларыныңкирекайтуы
8 Раб бы бо лай ди:

«Кү ңе лем нең хуш ча гын да Мин си ңа җа вап би рер мен,
ко ты лу кө нен дә си ңа яр дәм итәр мен.
Ил не тер ге зү, таш лан дык би лә мә ләр не янә өлә шү өчен,
Мин си не сак лар мын;
син – хал кым бе лән тө зе гән ки ле шү нең бил ге се бу лыр сың.

9 Тот кын нар га син: „Чы гы гыз!“,
ка раң гы да кал ган нар га: „Сез ирек ле сез!“ – дип әй тер сең.
Алар үз лә ре нә юл буй ла рын да,
шә рә кал ку лык лар да кө тү лек ләр та бар лар.

10 Алар ач бул мас лар, су га ин тек мәс ләр,
көй дер геч эс се дән, кы зу ко яш тан зы ян күр мәс ләр,
чөн ки алар ны Шәф кать күр сә тү че җи тәк ләп йөр тер,
чиш мә ләр яны на ки те рер.

11 Мин Үзем нең бар лык тау ла рым ны юл га әй лән де рер мен,
олы юл ла рым би ек тә бу лыр.

12 Ме нә, ерак тан ке ше ләр ки лер:
бе рәү ләр төнь як тан вә көн ба тыш тан,
икен че ләр исә Се ве не* җи рен нән ки лер.

13 Әй күк ләр, сөенегез-гөрләшегез!
Әй җир, шат лан!
Әй тау лар, ку а ны шып җыр лап җи бә ре гез!
Чөн ки Раб бы Үзе нең хал кы на юа ныч бир де
һәм җәбер-золым күр гән нәр гә шәф кать кыл ды».

14 Си он: «Раб бы ми не таш ла ды, Хуҗам-Хаким ми не оныт ты!» – ди.
15 Раб бы әй тә: «Ана ке ше үзе нең им чәк ба ла сын оны тыр мы?!

Йө рә ген нән өзе леп төш кән ба ла сын кыз ган мас мы?!
Хатын-кыз үз ба ла сын оны та кал са да, Мин си не оныт ма я чак мын!

16 Мин си не Үзем нең уч ла ры ма язып куй дым,
ди вар ла рың һәр чак күз ал дым да.

17 Угыл ла рың си ңа ашы га,
ә си не җи ме реп бөл ген лек кә тө шер гән нәр чит кә ки теп ба ра.

18 Күз лә рең не кү тә реп тирә-ягыңа ка ра:

* 49:12 Севене– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Си ним. Бо рын гы Ми сыр ның көнь я-
гын да ур наш кан ка ла; хә зер ге Асу ан. 
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угыл ла рың, җы е лы шып, си нең ян га ки лә.
Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм:
син алар ның ба ры сын зин нәт ле әй бер ке бек өс те ңә ки яр сең,
кә ләш сы ман би зә нер сең, – дип бел де рә Раб бы. –

19 Җи ме ре леп бу шап кал ган идең син, җи рең та лан ган иде.
Хә зер ин де, Си он, хал кың күп ле ген нән син дә кы сан бу ла чак,
ә си не та ла ган нар син нән ки тә чәк.

20 Син „ин де югалт кан мын“ дип уй ла ган ба ла ла рың си ңа:
„Мон да без гә кы сан, ир кен ләп яшәр гә без гә урын бир!“ – 

ди я чәк ләр.
21 Шул ча гын да син кү ңе лең нән:

„Кем ту дыр ды соң ми ңа бу ба ла лар ны?
Мин бит алар ны югал т кан һәм кы сыр кал ган идем,
йор тым нан чит тә, ку ыл ган идем.
Алар ны кем үс тер гән соң?
Мин бө тен ләй ял гыз кал ган идем бит, ка ян кил гән соң алар?“ – 

ди я чәк сең».

22 Хуҗа-Раббы бо лай ди:
«Мин, ку лым ны су зып, ха лык лар га иша рә ясар мын,
ка вем нәр кү рер лек итеп, бай ра гым ны кү тә рер мен,
һәм алар си нең угыл ла рың ны кул ла ры на алып,
кыз ла рың ны иң баш ла ры на утыр тып алып ки лер ләр.

23 Пат ша лар си нең ба ла ла рың ны тәр бия кы лыр,
пат ша би кә ләр исә ба ла ла рың ның сөт ана сы бу лыр.
Ха лык лар, маң гай ла ры җир гә ти гән че, си ңа баш ияр,
ая гың да гы ту зан ны ялар.
Шул ва кыт син Ми нем Раб бы бу лу ым ны аң лар сың.
Ми ңа өмет баг ла ган нар оят ка кал ма я чак».

24 Көч ле ке ше нең та бы шын ку лын нан тар тып алыр га мөм кин ме?!
За лим ку лы на* әсир төш кән не кот ка рып бу ла мы?!

25 Раб бы шу лай ди:
«Әйе, әсир төш кән нәр көч ле ке ше дән тар тып алы ныр,
за лим нең та бы шы йо лып алы ныр!
Си ңа кар шы бул ган нар га Мин Үзем кар шы то рыр мын
һәм си нең угыл ла рың ны кот ка рыр мын!

26 Си ңа зо лым кыл ган нар га үз тә нен дә ге ит не аша тыр мын,
һәм алар, шә раб эч кән ке бек, үз ка нын нан исе рер.

* 49:24 Залимкулына...– Кум ран кулъязмасыннан тәржемә ител гән. Масорет тек с тын да: 
тәкъ ва ке ше гә. 
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Шул ча гын да һәр төр ле җан ия се Ми нем – Раб бы,  
си нең Кот ка ру чың,
Йо лып алу чың вә Ягъ куб ның код рәт ле Ал ла сы 

икә нем не бе лә чәк».

КоткарырөченРаббыныңкөчеҗитәрлек

50 1 Раб бы бо лай ди:
«Мин ку ып чы гар ган ән кә гез нең та лак ха ты бар мы әл лә?!
Яи сә Мин сез не бе рәр се нә әҗә тем не кай та рыр өчен са тып 

җи бәр дем ме?!
Ме нә, гө наһ ла ры гыз өчен са тыл ды гыз сез,
сез нең җи на я ть ләр ар ка сын да ку ыл ды ән кә гез.

2 Мин кил гән дә, ни өчен бер кем юк иде,
Мин ча кыр ган да, ни гә бер кем җа вап бир мә де?
Сез не йо лып алыр өчен, Ми нем ку лым кыс кар ды мы,
кот ка рыр өчен, көчем-куәтем җит ми ме әл лә?!
Мин җи ке рү гә диң гез ки бә, ел га лар чүл гә әй лә нә,
ба лык лар су сыз че ри, су җит мә гән гә үлә.

3 Мин күк ләр гә ка раң гы лык яп ма сы ябам, 
кай гы ки е ме ки де рәм».

Раббыколыныңхурителүеһәмаклануы
4 «Хәл дән тай ган бән дә гә сү зем бе лән нык лык би рер өчен,

Хуҗа-Раббы ми ңа
үгет-нәсыйхәткә ко лак са лу чы зи рәк ләр те ле бир де.
Үгет-нәсыйхәт алу чы зи рәк ләр ке бек тың ла сын дип,
һәр ир тә дә Ул ми нем ко ла гым ны уя та.

5 Хуҗа-Раббы ми нем ко ла гым ны ач ты,
һәм мин кар шы лык күр сәт мә дем, ка чып кит мә дем.

6 Кый нау чы лар га – җил кәм не,
са ка лым ны йол ку чы лар га яңа гым ны куй дым,
би тем не – хур лау дан, тө ке рек ләр дән яшер мә дем.

7 Хуҗа-Раббы яр дәм итә ми ңа,
шу ңа кү рә хур лык ми ңа ка гыл мый,
шу ңа кү рә йө зем не чак ма таш ке бек то там:
үзем нең оят ка кал ма я ча гым ны бе ләм.

8 Ми не ак лау чы ин де якын!
Кем дәгъ ва ла шыр га те ли ми нем бе лән?
Әй дә, хө кем ал ды на ба сыйк!
Кем ми нем бе лән хө кем ите шер гә те ли – кар шы ма чык сын!

9 Хуҗа-Раббы Үзе ми ңа яр дәм итә – кем ми не хө кем итә алыр?!
Ме нә, алар һәм мә се дә ки ем ке бек ту зып бе тә чәк,
алар ны көя аша я чак».
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10 Раб бы әй тә:
«Сез нең кай сы гыз Раб бы дан кур ка, Аның ко лы ның сү зен тың лый?
Ка раң гы да ут сыз йө рү че Раб бы исе ме нә өмет лән сен,
үзе нең Ал ла сы на та ян сын!

11 Ә сез, ут ка бы зу чы, яна тор ган ук лар бе лән ко рал ла ну чы ке ше ләр,
әй дә, йө ри би ре гез үзе гез ка быз ган ут,
үзе гез ян дыр ган ук як ты сын да!
Ку лым җи бәр гән өле ше гез шун дый бу лыр:
сез га зап эчен дә ята чак сыз!»

РаббыныңСионныюатуы

51 1 Раб бы бо лай дип әй тә:
«Хаклык-дөреслеккә ом ты лу чы лар, Раб бы ны эз ләү че ләр,
тың ла гыз Ми не!
Үзе гез уелып алын ган кы я га,
үзе гез чо кып алын ган тау-ташка ка ра гыз –

2 ата гыз Иб ра һим га вә сез не ту дыр ган Са ра га күз са лы гыз!
Мин Иб ра һим ны ча кыр ган да, ул әле ял гыз иде,
әм ма Мин аны фа ти ха ла дым, аның нә се лен үр чет тем.

3 Раб бы Си он ны юа та чак, аның бө тен хә ра бә лә рен ты ныч лан ды ра чак,
чүл лә рен Га дән бак ча сы дай,
сах ра ла рын Раб бы бак ча сы дай итә чәк.
Ан да шат лык вә кү ңел ле лек,
Раб бы га рәх мәт уку вә дан җыр лау хө кем сө рә чәк.

4 Тың ла Ми не, хал кым! Ко ла гың ны ку еп тың ла, ка би ләм!
Хак тыр: Ми нем та раф тан канун-карар би ре лә чәк,
һәм га дел хө ке мем ха лык лар га ут як ты сы бу ла чак.

5 Мин якларга-сакларга әзер мен,
Мин алып ки лә тор ган ко ты лу ин де юл да.
Үз ку лым бе лән Мин ха лык лар га га дел хө кем чы га ра чак мын.
Яр бу ен да гы җир ләр Ми ңа ыша нып, көч-куәтемә өмет лә неп то ра чак.

6 Күз лә ре гез не күк кә кү тә реп ба гы гыз һәм ас ка – җир гә ка ра гыз:
күк ләр тө тен ке бек та ра ла чак, ә җир ки ем ке бек ту за чак,
ке ше лә ре че бен ке бек үлеп бе тә чәк,
Ми нем кот ка ру ым исә мәң ге лек, хак лы гым дә вам лы.

7 Хаклык-дөреслекне бе лү че ләр,
Ми нем ка ну ным ны йө рә ген дә йөр тү че ләр, тың ла гыз Ми не!
Ке ше ләр нең сез не хур ла вын нан ку рык ма гыз,
мәс хә рә ле сүз лә рен нән ко ты гыз алын ма сын,

8 чөн ки алар корт төш кән ки ем, көя аша ган йон ке бек бу ла чак;
ә Ми нем хак лы гым мәң ге лек,
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Ми нем кот ка ру ым буыннан-буынга дә вам итә чәк».

9 Уян, уян, и Раб бы ку лы, көч җый!
Элек ке көн нәр дә ге, бо рын гы за ман нар да гы сы ман уян!
Ра һаб ны кис кә ләп таш лау чы,
аж да һа елан ны чән чеп үте рү че син тү гел ме?!

10 Диң гез не, ти рән уп кын су ла рын кип те рү че,
йо лып алын ган ке ше ләр үтә ал сын өчен, диң гез ти рән лек лә рен
та кыр юл га әй лән де рү че син тү гел ме?!

11 Раб бы йо лып ал ган ке ше ләр ки ре кай тыр,
Си он га сөенешеп-гөрләшеп ки лер,
алар ның баш очын да шат лык та җы мәң ге бал кыр.
Алар кү ңел кү тә рен ке ле ге, шатлык-куаныч та бар,
кайгы-хәсрәт, көр се нү ләр ка чып ки тәр.

12 Раб бы әй тә:
«Мин, Мин Үзем – сез нең Юа ту чы гыз!
Үлем ле адәм уг лын нан,
үлән дәй ши ңә тор ган бән дә дән ни гә кур кыр га сез гә?

13 Сез не бар ит кән Раб бы ны,
күк ләр не тү шә гән һәм җир нең ни ге зен сал ган Зат ны оныт ты гыз сез.
Сез не изү че за лим нең ачу ын нан һәр көн не бер тук та мый дер 

кал ты рап то ра сыз.
Әм ма кай да соң хә зер ул за лим нең ачуы?!

14 Әсир лек кә эләк кән нәр озак ла мый азат ите лә чәк –
чо кыр тө бен дә үл мә я чәк*, ик мәк кә мох таҗ лык ки чер мә я чәк.

15 Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз,
дул кын нар үке рер лек итеп диң гез не яр сы ту чы мын;
Ми нем исе мем – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!

16 Мин Үз сүз лә рем не сез нең авыз га сал дым,
сез не Үз ку лым ның кү лә гә се нә яшер дем;
күк ләр не тү шә дем, җир нең ни ге зен сал дым,
Си он га: „Син – Ми нем хал кым“, – ди дем».

Раббыныңачукасәсе
17 Уян, уян, ая гы ңа то рып бас, Иеру са лим!

Раб бы ку лын нан ал ган ачу ка сә сен –
си не чай ка лыр га мәҗ бүр ит кән ул тус та ган ны –
тө бе нә ка дәр эч тең син.

18 Үзең тап кан угыл лар ара сын нан си не бер кем дә оза та бар ма ды,

* 51:14 ...чокыртөбендәүлмәячәк...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «һә лак бул ма я чак, ка бер гә 
кер мә я чәк» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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үзең үс тер гән угыл лар ара сын нан бе рәү дә ку лың нан җи тәк лә мә де.
19 Бер-бер арт лы ике бә ла кил де си нең ба шы ңа –

кем кыз га ныр икән си не?
Бөл ген лек вә һә ла кәт, ач лык вә кы лыч кил де –
кем юатыр икән си не?

20 Угыл ла рың хәл дән тай ган,
то зак ка эләк кән бо лан ке бек, һәр бер урам ча тын да ята;
Раб бы ның ачу-каһәре алар ны шу шы хәл гә сал ды –
Ал лаң ның җи ке рүе дәһ шәт ле дер!

21 Шу лай итеп, тың лап тор мо ны, га зап чи гү че,
шә раб сыз сәр хуш бул ган Иеру са лим!

22 Хуҗа-Раббы, Үз хал кы ның эшен як лау чы Ал лаң бо лай ди:
«Ме нә, си не чай ка лыр га мәҗ бүр ит кән ка сә не Мин 

ку лың нан ал дым,
син ин де Ми нем ачу ым тус та га нын нан бү тән эч мәс сең.

23 Мин аны га зап лау чы ла рың ку лы на,
си ңа: „Җир гә ят, без си не тап тап үтәр без!“ – дип,
сыр тың ны урам туф ра гы уры ны на тап тау чы лар га тап шы рам».

РаббыныңИерусалимнейолыпалуы

52 1 Уян, уян, Си он, көч җый!
Асыл ки ем нә рең не ки, Иеру са лим, из ге ка ла!
Чөн ки мон нан ары ин де си ңа
ссөн нәт сез вә пакь бул ма ган ке ше кер мә я чәк.

2 Ая гы ңа то рып бас, өс тең дә ге ту зан ны как,
уры ны ңа утыр, Иеру са лим!
Му е ның нан зын җыр лар ны алып таш ла, әсир төш кән Сион-кыз!

3 Чөн ки Раб бы бо лай ди:
– Сез буш ка са тыл ган иде гез, шу ңа кү рә кө меш тү лә ми чә йо лып алы на чак сыз.
4 Хуҗа-Раббы бо лай ди:
– Ми нем хал кым кил ме шәк сый фа тын да яшәр өчен, баш та Ми сыр га кит кән иде, 

ан на ры аны бер га еп сез гә Аш шур җә бер лә де. 5 Хә зер ин де мон да Ми нем нәр сәм 
кал ды? – дип бел де рә Раб бы. – Хал кым түләүсез-нисез ку ып алып ки те лә, ә аның 
хаким-түрәләре үке реп елый, – ди Раб бы. – Да и ми рә веш тә, һәр көн не Ми нем 
исе мем хур ите лә. 6 Әм ма Ми нем хал кым исе мем не та ны я чак; кө не җит кәч: «Ме нә 
Мин!» – дип әй т кән Зат бу лу ым ны бе лә чәк.

7 Тау лар кич кән хә бәр че нең ки лүе ни чек ку а ныч лы!
Ул ты ныч лык игъ лан итә, сө е неч ле хә бәр алып ки лә,
ко ты лу ту рын да бел де рә,
Си он га: «Си нең Ал лаң – пат ша дыр!» – дип әй тә.
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8 Тың ла: си нең сак чы ла рың ның та вы шы кө чәя,
алар бер гә ләп шат ла ны шып кыч кы ра лар,
чөн ки Раб бы ның Си он га ки ре кай ту ын
үз күз лә ре бе лән кү реп то ра лар.

9 Сө е неч ле җыр җыр ла гыз, Иеру са лим хә ра бә лә ре,
чөн ки Раб бы Үзе нең хал кы на юа ныч ки тер де,
Ие ру са лим не йо лып ал ды!

10 Раб бы Үзе нең из ге ку лы ның кө чен бар лык ха лык лар күз ал дын да 
күр сәт те –

җир нең бар лык чит лә рен дә Ал ла быз ның кот ка ру ын кү рә ләр.

11 Ки те гез, ки те гез, чы гы гыз ан нан!
Нә җес нәр сә гә ка гыл ма гыз!
Ул урын нан чы гы гыз, пакь лә не гез,
Раб бы са выт ла рын алып ба ру чы лар!

12 Лә кин сез ашык мый гы на чы гар сыз;
чы гу бе лән ка чып кит мәс сез,
чөн ки Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы сез не ал дан да,
ар ты гыз дан да сак лап ба рыр.

Раббыныңгазапчигүчеколы
13 Раб бы бо лай ди:

«Ме нә, Ми нем ко лым уңыш ка ире шер,
дә рә җә ка за ныр, мак тау лы бу лыр, юга ры кү тә ре лер!

14 Кай чан дыр аңа ка рап бик күп ләр шак кат кан иде:
аның кы я фә те бо зыл ган, ке ше не ке нә ох ша ма ган,
килеш-килбәте адәм ба ла сы ны кы ке бек тү гел иде.

15 Әм ма ул күп ха лык лар ны га җәп лән де рә чәк әле,
пат ша лар аның ал дын да ты нып ка ла чак!
Дө рес тән дә, ке ше ләр үз лә ре нә әй т мә гән нәр сә ләр не кү рә чәк,
ишет мә гән нәр сә ләр гә тө ше нә чәк».

53 1 Без алып кил гән хә бәр гә кем ышан ды?
Раб бы ку лы ның кө че кем гә ачыл ды?

2 Раб бы ал дын да ул* – нә фис үлән, ко ры җир дә ге та мыр ке бек үс те;
аның кы я фә тен дә без сок ла ныр лык ма тур лык та, бө ек лек тә,
без не җә леп итәр дәй бер ни дә юк иде.

3 Кы ен күр гән, чир-газап та ты ган ул адәм
ке ше ләр нәф рә те нә ду чар ител гән,
алар та ра фын нан чит кә ти бә рел гән иде;
ан дый ке ше дән йөз не чит кә бор ган ке бек,

* 53:2 ...ул...– Ал да гы бү лек ләр дә тел гә алын ган Раб бы ко лы ту рын да сүз ба ра. 
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аңа да нәф рәт бе лән ка ра ды лар.
Без нең ал да ул бер ни гә дә тор мый иде.

4 Лә кин ул без нең сыр хау лар ны үз өс те нә ал ды,
авы ру ла ры быз ны кү тә реп алып кит те.
Без аны Ал ла һы та ра фын нан кый нал ган,
җә за би рел гән һәм җә бер лән гән дип уй ла дык,

5 ул исә без нең җи на ять лә ре без ар ка сын да тә не нә җә рә хәт ал ды,
гө наһ ла ры быз ар ка сын да кый нал ды.
Аның җә за ла нуы без гә имин лек,
җә рә хәт лә ре си хәт лек ки тер де.

6 Без ба ры быз са рык лар сы ман адашып йөр дек –
һәр кай сы быз үз юлын да бул ды,
ә Раб бы ба ры быз ның гө наһ ла рын аның өс те нә өй де.

7 Аны га зап лар га ду чар ит те ләр,
әм ма ул күн дәм лек бе лән алар ны ка бул ит те,
авы зын ачып бер ни дәш мә де;
ча лыр га алып бар ган са рык бә рә не сы ман,
йон кыр ку чы лар ал дын да та вы шын чы гар ма ган бә рән сы ман
һич бер аваз сал ма ды.

8 То тып алып аны хө кем ит те ләр.
Аның яз мы шы ту рын да кем уй лап тор ган?!
Те ре ләр җи рен нән ул тар тып алын ды,
хал кым ның җи на я ть лә ре ар ка сын да үлем гә хө кем ител де.

9 Ка бер не аңа яман нар ара сын да бил ге лә де ләр –
аның уры ны бай ке ше* янын да бул ды,
гәр чә ул җәбер-золым кыл ма са да,
те ле ял ган сүз сөй лә мә сә дә.

10 Раб бы аңа газап-сызланулар җи бә рер гә хәл кыл ды,
кый на лу га ду чар ит те.

Әгәр дә Син, Раб бы, аның җа нын сга еп йо лу кор ба ны ит сәң,
ул үзе нең то кы мын кү рә чәк, озак яшә я чәк,
аның аша Раб бы их ты я ры тор мыш ка аша чак.

11 Ки чер гән га зап лар дан соң ул як ты лык* кү рә чәк,
үз эше нең асы лы на тө ше неп ка нә га ть лә нү та ба чак.
«Ми нем тәкъ ва ко лым күп ләр не ак ла я чак,
алар ның гө наһ ла рын үз өс те нә ала чак, – ди Раб бы. –

* 53:9 ...байкеше...– Би ре дә ке ше ләр не талап-рәнҗетеп мал туп лау чы лар күз дә то ты ла. 
Пәй гам бәр ләр үз яз ма ла рын да ан дый юл бе лән ба е ган ке ше ләр не еш кы на фаш итә тор ган 
бул ган нар. 
* 53:11 ...яктылык...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай. 
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12 Үзен үлем ку лы на то тып бир гән,
җи на ять че ләр исә бе нә кер тел гән өчен,
Мин аның уры нын бө ек ләр ара сын да ясар мын,
һәм та быш ны ул көч ле ләр бе лән бү ле шер.
Ул күп ләр нең гө на һын үз өс те нә ал ды,
җи на ять че ләр нең як лау чы сы, ара даш чы бул ды».

РаббыныңИерусалимгәтугрылыгыһәмАныңтынычлык
турындагыкилешүе

54 1 «Сө ен, ба ла сыз кы сыр ха тын!
Шат лы гың нан кыч кыр, җыр лап җи бәр,
тул гак авыр лы гын ки чер мә гән ха тын!
Чөн ки ир ле ха тын ны кы на ка ра ган да
ире таш ла ган ха тын да ба ла лар күб рәк бу лыр, – ди Раб бы. –

2 Ча ты рың ны ки ңәйт, яшә гән уры ның да пәр дә ләр не озы найт,
уңай сыз ла нып тор ма;
ча тыр бау ла рын озын рак ит, ка зык ла рын ны гыт!

3 Чөн ки син уң га та ба да, сул га та ба да ки ңә я чәк сең,
си нең то кы мың ха лык лар ның җир лә рен би ләп алыр,
бу шап кал ган ка ла лар да ур на шыр.

4 Ку рык ма, оят ка кал мас сың!
Ру хың ны тө шер мә, чөн ки син хур лык ки чер мәс сең!
Яшь ча гың да гы оят ка ка лу ла рың ны оны тыр сың,
тол ха тын бу лып яшә гән ва кыт та гы хур лы гың ны
бү тән исе ңә дә ал мас сың!

5 Чөн ки си нең ирең – си не Бар итү че;
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!
Си не йо лып алу чы – Ис ра ил нең из ге Ал ла сы!
Аны бө тен җир нең Ал ла сы дип йөр тә ләр.

6 Раб бы си не – таш лан ган вә ру хы төш кән ха тын ны,
яшь лек тә ки яү гә чык кан һәм
ире таш лап кит кән ха тын ны ча кыр ган ке бек ча кы ра, – ди Ал лаң. –

7 Мин си не аз гы на ва кыт ка кал ды рып тор дым,
лә кин зур рәхим-шәфкать күр сә теп ки ре ка бул итәм.

8 Ачу ым кыз ган чак та,
Мин йө зем не син нән кыс ка ва кыт ка яше реп тор дым,
лә кин, бетмәс-төкәнмәс мәр хә мә тем не күр сә теп,
си ңа рәхим-шәфкать кы лам, –
ди си не йо лу чы Раб бы. –

9 Бу Ми нем өчен Нух за ма нын да гы ке бек:
Нух ту фа ны ның су ла ры җир йө зен бү тән бас ма я чак,
дип ант ит кән сы ман,
Мин си не бү тән ачуланмаска, битәрләмәскә ант итәм.
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10 Гәр чә тау лар уры нын нан күч сә дә, кал ку лык лар как ша са да,
Ми нем мәр хә мә тем син нән кит мәс,
ты ныч лык ту рын да гы ки ле шү ем как ша мас, –
ди си ңа рәхим-шәфкать күр сә тү че Раб бы.

11 И син, да выл лар да йон чы ган, кай гы га чум ган би ча ра ка ла!
Ме нә, ма тур итеп таш тан ди вар ла рың ны тө зим,
ни ге зең не зәң гәр якут тан са лам,

12 ма на ра баш ла рын кы зыл ахак тан ясыйм Мин си нең,
кап ка ла рың ны ял ты рап тор ган асыл таш тан,
әй лән де реп ал ган бар лык ди вар ла рың ны кыйм мәт ле таш тан эш лим.

13 Си нең бар лык ба ла ла рың ны Раб бы өй рә тер,
алар тыныч-имин яшәр.

14 Син хаклык-дөреслек бе лән ны гыр сың;
җәбер-изелүдән ерак то рыр сың, кур кыр уры ның кал мас;
афәт тән азат бу лыр сың, ул си ңа якын кил мәс.

15 Кем дә бул са си ңа һө җүм итә кал са, бел: бу Мин нән бул мас;
си ңа кар шы кем ге нә һө җүм ит сә дә, син нән һә ла кә тен та бар.

16 Кү мер ләр гә ут өрү че, эш ко ра лы ясау чы ти мер че не Мин бар ит тем,
җи ме рү алып ки лү че не дә Мин бар лык ка ки тер дем.

17 Си ңа кар шы ясал ган бер ге нә ко рал да уңыш лы бул мас;
мәх кә мә дә га еп таш ла ган һәр кем не син ки ре ка гар сың.
Ме нә шун дый ул, Раб бы кол ла ры на ти гән өлеш;
Мин алар ны ак лар мын», – ди Раб бы.

Әйсусаганнар,килегез

55 1 Раб бы бо лай ди:
«Әй су са ган нар, һәм мә гез су яны на ки ле гез!
Кө ме ше гез бул ма ган нар, ки ле гез, ри зык алып аша гыз,
ки ле гез, кө меш тү лә ми чә, буш лай гы на шә раб вә сөт алы гыз!

2 Ни гә сез ри зык за тын нан бул ма ган әй бер өчен кө меш са рыф итә сез,
авыр хез мәт бе лән тап ка ны гыз ны
та мак туй дыр мый тор ган нәр сә гә алыш ты ра сыз?
Ми не дикъ кать бе лән тың ла гыз, һәм нигъ мәт ләр дән авыз итәр сез,
сый-хөрмәттән ләз зәт та бар сыз!

3 Сүз лә ре мә ко лак са лы гыз, яны ма ки ле гез,
тың ла гыз Ми не, һәм сез яшәр сез.
Мин сез нең бе лән мәң ге лек ки ле шү тө зер мен,
Да выт ка ни чек туг ры бул сам,
сез гә дә туг ры лык сак лар га вәгъ дә итә мен.

4 Ме нә, Да выт ны Мин ха лык лар га ша һит, юл баш чы вә ха ким ит тем.
5 Син, Ис ра ил, үзең бел мә гән ха лык лар ны ча кы рыр сың,

һәм си не бел мә гән ха лык лар Раб бы Ал лаң,
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Ис ра ил нең из ге Ал ла сы ха кы на си нең ян га ашы гыр,
чөн ки Ул си не дан лы ит те».

6 Та бар га мөм кин бул ган да, Раб бы ны эз лә гез,
Ул якын да чак та ча кы ры гыз Аны!

7 Яман ке ше – үзе нең юлын,
бо зык ке ше үзе нең ни ят лә рен кал ды рып,
Раб бы га әй лә неп кай т сын,
һәм Ул аңа рәхим-шәфкать күр сә тер,
Ал ла быз га кил сен: яр лы кау га Ул бик юмарт.

8 «Ми нем уй ла рым – сез нең уй лар тү гел дер,
сез нең юл лар – Ми нем юл лар тү гел, – дип бел де рә Раб бы. –

9 Күк ләр җир өс тен нән ни ка дәр би ек бул са,
Ми нем юл ла рым да сез нең юл лар дан шу ның ка дәр би ег рәк,
Ми нем уй ла рым да сез нең уй лар дан шу ның ка дәр юга ры рак.

10 Күк тән яу ган яң гыр яки кар ки ре күк кә кайт ма ган,
бәл ки, су га рып, җир не уң ды рыш лы ит кән,
чәч кән ке ше гә – ор лык, аша ган ке ше гә ик мәк бир гән ке бек,

11 Ми нем авы зым нан чык кан сүз дә Ми ңа фай да сыз бу лып ки ре 
кай т мый,

ә бәл ки Мин те лә гән не баш ка ра:
Мин аны нин ди йо мыш бе лән җи бәр гән бул сам,
шул эш не үтәп чы га».

12 Шу лай итеп, сез шат кү ңел бе лән юл га чы гар сыз
һәм исән-имин ки ре кай тыр сыз;
тау лар вә кал ку лык лар сез нең ал да шат ла нып җыр су зар,
кыр да гы бар лык агач лар кул ча бар.

13 Чә неч ке ле ку ак уры ны на – ки па рис,
кы чыт кан уры ны на мәр сид ку а гы үсеп чы гар,
һәм бо лар ба ры сы да, мәң ге югал мый тор ган бил ге бу ла рак,
Раб бы га дан өс тәр.

Раббыныңчитхалыкларныкабулитүе

56 1 Раб бы бо лай ди:
«Ми нем кот ка ру ым ин де якын,
хак бу лу ым да тиз дән ачык ла ныр,
шу ңа кү рә га дел лек бе лән эш ите гез,
дө рес эш ләр баш ка ры гыз.

2 Шу лай эш лә гән, әле ге га мәл ләр гә ике кул лап ябыш кан,
шим бә көн ка гый дә лә рен та ны ган һәм
алар ны нә җес ләү дән сак лан ган,
һәр төр ле явыз лык тан ты ел ган ке ше бә хет ле дер!»
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3 Раб бы юлы на күн гән чит җир ке ше се:
«Раб бы ми не Үз хал кын нан аера чак!» – дип,
хә рәм ага сы: «Мин – ба ры тик ко ры ган агач!» – дип әйт мә сен.

4 Чөн ки Раб бы бо лай ди:
«Ми нем шим бә көн ка гый дә лә рен та ны ган,
кү ңе ле мә хуш кил гән га мәл не сай ла ган,
Мин тө зе гән Ки ле шү гә нык то тын ган хә рәм ага ла ры на

5 угыл лы вә кыз лы бу лу га ка ра ган да да әй бәт рәк нәр сә би рәм –
Үз йор тым ның ди вар ла ры эчен дә исем нә рен атап һәй кәл ку ям;
Мин алар га мәң ге гә бир гән исем бер кай чан юк ка чык ма я чак.

6 Ә Раб бы га хез мәт ит кән, Аның исе мен ярат кан,
Аның ко лы на әй лән гән, Раб бы юлы на күн гән чит җир ке ше лә рен,
шим бә көн ка гый дә лә рен та ны ган һәм
алар ны нә җес ләү дән сак лан ган,
Мин тө зе гән Ки ле шү гә нык лап то тын ган бар лык ке ше не

7 из ге та вы ма алып ки ләм һәм
Үзем нең гый ба дәт ха нәм дә сө е неч кә кү мәм.
Мәз бә хем дә алар ки тер гән ту ла ем ян ды ру кор бан на рын
вә бү тән кор бан нар ны Мин хуш кү рер мен.
Ми нем йор тым бар ча ха лык лар өчен до га кы лу йор ты дип ата лыр».

8 Сө рел гән ис ра и ли ләр не бер гә җы ю чы Хуҗа-Раббы бо лай ди:
«Би ре гә җы ел ган нар яны на Мин әле бү тән нәр не дә җы яр мын».

Исраилнеңсукыркөтүчеләре
9 Әй кыр гый җан вар лар вә ур ман җән лек лә ре, ашар га ки ле гез!
10 Ис ра ил нең сак чы ла ры су кыр вә акыл сыз дыр.

Алар ның һәм мә се – өрә бел ми торган тел сез эт ләр,
ята лар да че рем итә ләр, йо кы си мер тә ләр.

11 Һич туя бел мә гән ком сыз эт ләр бу!
Алар – акыл сыз кө тү че ләр: һәр кем үз юлын нан ат лый,
үз җа ен кай гыр та.

12 «Ки ле гез, – ди ләр алар, – шә раб мин нән бу лыр,
исер гән че эчик!
Ир тә гә дә көн не шу лай үт кә рер без,
та гын да шәб рәк итеп кә еф лә нер без!» – ди ләр.

Исраилхалкыныңхыянәте

57 1 Тәкъ ва ке ше ләр һә лак бу ла,
әм ма мо ңа бер кем нең дә йө рә ге сыз ла мый.
Туг ры ке ше ләр юк ка чы га.
Тәкъ ва ке ше ләр, үлеп, явыз лык тан ко ты ла лар,
һәм шу шы хәл нең асы лы на бе рәү дә тө шен ми.
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2 Ту ры юл дан йө рү че ләр ты ныч лык ка ире шә –
мәң ге лек урын на ры на ял итәр гә ята.

3 «Әй сез, си хер че ха тын ба ла ла ры,
хы я нәт че вә фа хи шә ха тын то кы мы, би ре ки ле гез!

4 Кем не мәс хә рә ли сез сез?
Кем гә авы зы гыз ны зур итеп ача сыз, те ле гез не чы га ра сыз?
Әй җи на ять ба ла ла ры, ял ган ор лы гы тү гел ме сез?!

5 Имән нәр ара сын да,
киң ябал даш лы һәр агач ас тын да дәр те гез ко ты ра,
тар ла вык лар да, са лын кы кыя таш лар ас тын да
ба ла ла ры гыз ны кор бан га ки те рә сез*.

6 Тар ла вык та гы шо ма таш лар – си нең ярат кан пот ла рың!
Алар – си нең яз мы шың, и Ис ра ил!
Син алар га шә раб вә ик мәк бү лә ге ки тер дең.
Шу шы лар ны кү реп, Мин ка нә гать бу лыр га ти еш ме?!

7 Син үзең нең ята гың ны би ек тау ба шы на мен гер дең дә
шун да кор бан ки те рер гә бар дың.

8 Ишек-бусагаң ар ты на мә җү си ләр нең там га ла рын куй дың;
Ми не таш лап кал ды рып,
ята гың ны җәй дең дә шун да ме неп ят тың,
үз сө яр кә лә рең бе лән ки ле шү бер кет тең,
шәһ вәт бе лән алар ның шә рә ле ге нә те кәл дең.

9 Мо лых ила һы на* син зәй түн мае кү тә реп бар дың,
бик күп хуш буй лар са рыф ит тең;
ил че лә рең не ерак ка, хәт та үле ләр дө нья сы на – ти рән гә җи бәр дең.

10 Озын юл да син ары дың,
лә кин: „Өме тем бет те!“ – дип әй т мә дең,
яңа көч тап тың, хәл сез лек сиз мә дең.

11 Ми ңа туг ры лы гың ны бо зар лык, Ми не исең нән чы га рыр лык,
йө рә гең нән сы зып таш лар лык дә рә җә дә
кем нән ку рык тың соң син, кем нән ко тың алын ды?
Мин озак дәш ми тор ган га мы, Мин нән ку рык мый баш ла дың?

12 Си нең „тәкъ ва“ эш лә рең не Мин фаш итәр мен –
алар си нең фай да га бул мас!

13 Җый ган илаһ ла рың
яр дәм со рап кыч кыр ган ча гың да кот ка рыр мы си не?!

* 57:5 Би ре дә мә җү си ха лык лар ның ди ни йо ла ла ры ту рын да сүз ба ра. 
* 57:9 Молыхилаһына...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «пат ша га» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
Мо лых – ам мо ни ләр ила һы; аңа ба гыш лап ба ла лар ны кор бан ит кән нәр (57:5 не ка ра гыз). 
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Алар ның һәм мә сен өер мә очы рып алып ки тә чәк,
ис кән җил си беп җи бә рә чәк.
Ә Мин дә сы е ну уры ны эз лә гән ке ше шу шы җир не би лә мә гә ала чак,
из ге та вы ма ху җа бу ла чак».

Хәсрәткичерүчеләргәюаныч
14 Раб бы әй тә:

«Юл са лы гыз, юл са лы гыз, ти гез лә гез юл ны!
Хал кым юлын да гы бар лык кир тә ләр не алып таш ла гыз!»

15 Мә һа бәт вә бө ек, мәң ге яшәү че, исе ме Из ге бул ган Зат бо лай ди:
«Мин из ге би ек лек тә яшә сәм дә,
хәс рәт ле ләр, тө шен ке лек кә би рел гән нәр янындамын –
Мин алар ның ру хын кү тә рер мен, йө рә ген те рел тер мен!

16 Мин сез дән һәр чак га еп эз лә мәм,
бер тук тау сыз яр су ым ны түк мәм,
юк са Ми нем хо зу рым да ке ше ләр нең ру хы,
Мин бар лык ка ки тер гән җа ны хәл дән та яр иде.

17 Ком сыз лык ке бек гө наһ ла ры өчен хал кы ма ачу ым ка бын ды,
һәм Мин алар ны җә за ла дым, яр сып, йө зем не яшер дем;
лә кин алар, үҗәт лә неп, йө рәк лә ре куш кан юл дан ба ра бир де ләр.

18-19 Мин алар ның юл ла рын кү реп тор дым,
тик шу лай да алар ны дә ва лап са вык ты рыр мын,
Үзем җи тәк ләп алып ба рыр мын, юа тыр мын,
хәс рәт ле ләр нең те ле нә шат лык лы сүз ләр са лыр мын.
Ерак та гы лар га да, якын да гы лар га да – тынычлык-иминлек! –
ди Раб бы. –
Мин алар ны дә ва лар мын!

20 Ә явыз лар – һич тук та мый ко ты рын ган,
дул кын на ры яр бу е на ләм вә пыч рак чы гар ган диң гез ке бек.

21 Явыз лар га ты ныч лык бул мас!» – ди Ал лам.

Раббыкушканчауразатотуһәмшимбәкөннеолылау

58 1 Раб бы бо лай дип әй тә:
«Ка ты итеп кыч кыр, та вы шың ны тый ма,
быр гы ны кы сы ман көч ле ит!
Хал кым кыл ган җи на ять ләр не,
Ягъ куб нә се ле кыл ган гө наһ лар ны алар ның үз лә ре нә бел дер!

2 Алар, дө рес га мәл кы лу чы ха лык,
үз Ал ла ла ры ның ка нун на рын таш ла мау чы ха лык сы ман,
көн ар ты көн Ми не эз ли, Ми нем юл ла рым ны бе лер гә те ли;
алар Ми нем га дел хө кем итү ем не со рый,
Ал ла һы га якы на ер га ом ты ла.

3 „Без сура за то та быз, Син ни гә мо ны күр ми сең?
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Үзе без не ты я быз, ә Син мо ны игъ ти бар га ал мый сың!“ – ди  алар.
Чын лык та исә, сез ура за тот кан көн не ни те лә сә гез, шу ны эш ли сез,
хез мәт че лә ре гез не авыр эш кә җи гә сез.

4 Ура за гыз ны ызгыш-талаш вә гау га да уз ды ра сыз,
рә хим сез лә неп баш ка лар га кул кү тә рә сез.
Ура за то ту ы гыз әнә шул рә веш ле бул ган да,
до га ла ры гыз юга ры да ка бул кы лын мас.

5 Мин те лә гән ура за шун дый бу ла мы?!
Үзең не ты еп то ру ны, ка мыш ке бек ба шың ны ию не,
ту пас ту кы ма җә еп, көл өс тен дә яту ны сез
Раб бы кү ңе ле нә хуш кил гән ура за кө не дип атый сыз мы?!

6 Мин те лә гән ура за ме нә мон дый бу ла:
га дел сез лек бо гау ла рын өз,
ка мыт бау ла рын чиш,
изел гән нәр не ирек кә җи бәр,
һәр төр ле ка мыт ны җи ме реп таш ла.

7 Ач лар га ик мәк бү леп бир,
йорты-җире бул ма ган би ча ра ны өе ңә ча кыр,
ялан гач ке ше не ки ен дер,
ту ган на рың нан ка чып йөр мә.

8 Ме нә шул ча гын да як ты лы гың таң ке бек бал кып то рыр,
тиз рәк си хәт лә нер сең;
си нең тәкъ ва лык үзең нән ал да ат лар,
ә Раб бы шөһ рә те ар тың нан сак лап ба рыр.

9 Раб бы га дәш кән дә, Ул си ңа җа вап би рер,
яр дәм гә ча кыр ган да, „Мин би ре дә!“ дип әй тер.
Баш ка лар га ки дер гән ка мы тың ны җи ме реп таш ла саң,
бар мак тө бәп ке ше ләр не мәс хә рә ләү дән тук та саң,

10 ач ке ше гә үз ри зы гың нан өлеш чы гар саң,
мох таҗ га кирәген-теләгәнен бир сәң,
як ты лы гың ка раң гы да бал кып то рыр,
дөм ка раң гы ва кы тың да көн үзә ге сы ман як ты бу лыр.

11 Раб бы һәр чак си не җи тәк ләп ба рыр,
ко рып кип кән җир дә ту ен ды рыр, тән-бәдәнеңне ны гы тыр;
син мул итеп су га рыл ган бак ча,
суы бер кай чан да бет ми тор ган чиш мә ке бек бу лыр сың.

12 Бо рын гы хә ра бә ләр уры нын да син яңа ка ла лар ко рыр сың,
ис ке ни гез ләр дә би на лар кү тә рер сең,
һәм си не „ишел гән ди вар лар ны тө зә тү че“,
„яшәү өчен урам нар ны яңар ту чы“ дип атар лар.

13 Әгәр дә син шим бә көн нәр не аяк ас ты на са лып тап та ма саң,
Ми нем из ге кө нем дә үз фай даң ны кай гыр ту дан ты ел саң,
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шим бә не, Раб бы ның из ге кө нен, шат лык лы вә хөр мәт ле дип ата саң,
үз их ты я рың ны ка нә гать лән де рә торган көн дә лек эш лә рең бе лән 

шө гыль лән ми чә,
та быш ар тын нан ку мый ча,
буш сүз ләр сөй лә ми чә, шим бә көн гә хөр мәт күр сәт сәң,

14 Раб бы си нең сө е не чең бу лыр,
һәм Мин си не ил нең би ек лек лә ре өс тен нән ху җа итәр мен,
атаң Ягъ куб би лә мә сен нән фай да ла ныр га мөм кин лек би рер мен».
Әле ге сүз ләр Раб бы авы зын нан ки леп иреш те.

Халыкныңгөнаһыһәмүкенүе

59 1 Юк, Раб бы ның кот ка ру чы ку лы кө чен җуй ма ды,
ко ла гы ише тә Аның, то ма лан ма ган.

2 Лә кин га еп эш лә ре гез Ал ла гыз бе лән сез нең ара да кир тә бул ды,
кыл ган гө наһ ла ры гыз Аның йө зен сез дән яшер де,
шу ңа кү рә Ул сез не ишет ми.

3 Сез нең кул лар кан га бу ял ган,
бар мак ла ры гыз га еп эш ләр бе лән нә җес лән гән,
авы зы гыз – ял ган, те ле гез га дел сез лек сөй ли.

4 Һич кем, хө кем га дел бул сын, дип әй т ми,
үз дәгъ ва сын дө рес лек бе лән як ла мый;
буш сүз гә ыша на лар, ял ган сөй ли ләр,
явыз лык бе лән йөк ле бу лып, бо зык лык ту ды ра лар.

5 Ка ра елан йо мыр ка сы өс тен дә уты ра алар, пә рә вез үрә.
Шул йо мыр ка лар ны ашау чы үлә чәк,
йо мыр ка ва ты ла кал са, эчен нән агу лы елан шу ып чы га чак.

6 Алар ның пә рә ве зен нән ки ем те геп бул мый –
үз лә ре яса ган нәр сә гә алар тө ре нә ал мый.
Алар кыл ган га мәл ләр бо зык,
кул ла ры көч ләү, изү не ге нә бе лә.

7 Аяк ла ры явыз лык кы лыр га йө ге рә,
га еп сез ке ше нең ка нын тү гәр гә ашы га;
алар ның уй-ниятләре бо зык,
йөр гән юл ла рын да та лау вә җи ме рү ге нә.

8 Алар имин лек юлын бел ми ләр,
юл ла рын да га дел лек юк;
алар үз юл ла рын кәк ре ит те ләр,
шул юл дан йө рү че ләр ты ныч лык ның нәр сә икә нен бел ми ләр.

9 Ме нә шу ңа кү рә Раб бы ның га дел ле ге без дән ерак,
Раб бы Үзе нең хак лы гы бе лән без гә ки леп иреш мә де.
Без як ты лык кө тә без, әйләнә-тирәдә исә ка раң гы лык,
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без нур эз ли без, әм ма дөм ка раң гы лык та йө ри без.
10 Су кыр лар сы ман ди вар га то ты нып,

күз сез ке ше ләр ке бек кап ша нып йө ри без.
Эңгер-меңгердә бар ган сы ман көн ур та сын да абы на быз;
сау-сәламәтләр ара сын да үле ләр ке бек без.

11 Без ба ры быз да аю дай үке рә без,
кү гәр чен дәй моң ла на быз;
га дел лек кө тә без, ә ул юк,
ко ты лу кө тә без, тик ул без дән ерак.

12 Чөн ки без Си нең ал да күп җи на я ть ләр кыл дык,
гө наһ ла ры быз без гә кар шы ша һит лык би рә.
Җи на ять лә ре без һәр чак күз ал ды быз да,
га еп эш лә ре без не үзе без бе леп то ра быз.

13 Без Раб бы га кар шы баш кү тәр дек,
Аңар дан йөз чө ер дек, Ал ла быз дан чит кә кит тек,
җәбер-золым кы лыр га, фет нә чы га рыр га өн дә дек,
йө рәк лә ре без дә ял ган ту ды рып, шу ны сөй ләп йөр дек.

14 Га дел лек арт ка чи ге рел де,
хаклык-дөреслек ерак та кал ды;
ха кый кать мәй дан да абын ды,
на мус лы лык ке рер юл тап мый.

15 Бер җир дә дә ха кый кать юк,
явыз лык тан ты е лу чы ке ше үзе та быш ка әй лә нә.

Раббыныңгөнаһтанбаштартучыларныкоткаруы

Га дел лек юк лы гын кү реп, Раб бы ның җа ны әр не де.
16 Шу шы хәл не һич кем нең,

бер зат ның да үз гәр тер гә те лә мә ве нә Ул бик га җәп лән де.
Шул ча гын да җи ңү не Аңа Үз ку лы алып кил де,
хак лы гы Аңа та я ныч бул ды.

17 Хак лык ны Ул иңе нә кө бә күл мәк итеп яп ты,
кот ка ру ны оч лым итеп ки де,
үч не – өс ки е ме, яр су ны Үзе нә япан ча ит те.

18 Кыл ган эш лә ре нә ка рап, Ул һәр кем гә әҗе рен би рә чәк:
дош ман на ры на ка һә ре бе лән ябы ры ла чак,
Аны кү рәл мау чы лар ны җә за га тар та чак,
яр бу ен да гы лар га ти еш ле сен тү лә я чәк!

19 Раб бы ның исе мен нән – көн ба тыш та,
Аның дан-шөһрәтеннән көн чы гыш та кур ку га тө шә чәк ләр,
чөн ки Ул таш кын су дай –
Раб бы су лы шын нан ур гы лып ак кан таш кын дай ябы ры ла чак.

20 «Си он га – гө наһ ла рын нан баш тар т кан Ягъ куб ба ла ла ры на –
Кот ка ру чы ки лә чәк!» – дип бел де рә Раб бы.
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21 «Ме нә, Мин алар бе лән тө зе гән ки ле шү шун дый дыр: сез гә иң де рел гән Ру хым, 
те ле гез гә сал ган сүз лә рем сез дән алын мас, сез нең үзе гез дән, ба ла вә онык ла ры-
гыз дан бү ген нән баш лап һич кай чан алын мас», – ди Раб бы.

Иерусалимнеңданы

60 1 Ая гы ңа то рып бас, Иеру са лим, нур чәч!
Чөн ки си нең як тың кил де,
си нең өс тә Раб бы ның дан-шөһрәте бал кы ды.

2 Ме нә, җир не ка раң гы лык,
ха лык лар ны ти рән ка раң гы лык кап лап ал ды,
ә си нең өс тә Раб бы ну ры, Аның дан-шөһрәте бал кып чык ты.

3 Ха лык лар – си нең як ты ңа,
пат ша лар син нән сир пел гән нур ти рә се нә җы е лыр.

4 Раб бы бо лай дип әй тә:
«Күз лә рең не кү тә реп тирә-ягыңа ка ра әле!
Алар, һәм мә се дә җы е лы шып, си нең ян га ки лә:
угыл ла рың ерак тан кай та,
кыз ла рың ны, әнә, кул ла ры на кү тә реп ки лә ләр.

5 Мо ны кү реп, син шат лы гың нан бал кыр сың,
йө рә гең ку а ныч бе лән ту лыр, дул кын ла нып ти бә баш лар.
Диң гез буй лап си ңа мал-мөлкәт ки те рер ләр –
ха лык лар ның бай лы гы си не ке бу лыр.

6 Мидь ян бе лән Эй фа дан кил гән яшь дө я ләр –
күп сан лы дө я ләр ту ты рыр җи рең не.
Ше ба ның бар хал кы си нең ян га ки лер,
ал тын вә хуш ис ле сумала-майлар ки те рер һәм Раб бы га дан җыр лар.

7 Кы дар ка ве ме нең бар лык са рык кө тү лә рен си нең ян га җы яр лар,
Нә ба ют ка ве ме нең са рык тә кә лә рен си ңа ки те рер ләр:
алар Ми нем мәз бәх тә кү ңе ле мә ятыш лы кор бан бу лыр,
һәм Мин шу лай Үзем нең дан лы йор ты ма шөһ рәт өс тәр мен.

8 Күк тә йөз гән бо лыт лар дай,
оя ла ры на кай та торган кү гәр чен нәр дәй кем нәр оча ан да?

9 Тар шиш ко раб ла ры би ре гә бе рен че бу лып йө зеп ки лә –
яр бу ен да гы җир ләр әнә Ми ңа өмет лә неп то ра.
Бу ко раб лар Раб бы Ал лаң исе ме ха кы на,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы ха кы на кө меш вә ал тын на ры бе лән бер гә
ерак тан си нең ба ла ла рың ны алып ки лә,
чөн ки си не Ул, Иеру са лим, дан лы ит те.

10 Чит-ятлар си нең ди вар ла рың ны тер ге зә чәк,
ә алар ның пат ша ла ры си ңа хез мәт итә чәк.
Ачу лы ча гым да Мин си ңа җә за бир гән бул сам да,
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ин де, иге лек кы лып, рәхим-шәфкатемне күр сә тәм.
11 Си нең кап ка ла рың һәр ва кыт ачык то ра чак,

көн дез дә, төн лә дә ябыл ма я чак:
шул кап ка лар дан ха лык лар ның бай лы гын
һәм алар ның пат ша ла рын си ңа ки те рә чәк ләр.

12 Си ңа хез мәт итәр гә те лә мә гән пат ша лык лар һә лак бу ла чак,
ан дый ха лык лар тә мам юк ите лә чәк.

13 Ми нем из ге йор тым ны би зәр өчен,
Ли ван ның күр ке бул ган ки па рис,
чи нар вә на рат агач ла ры си ңа ки те ре лә чәк.
Аягым бас кан урын ны Мин шу лай дан га кү мә чәк мен.

14 Си не җә бер кыл ган нар ның угыл ла ры кар шы ңа баш иеп ки лә чәк,
си ңа ким се теп ка ра ган нар ның һәм мә се ая гы ңа егы ла чак;
алар си не Раб бы ның,
Ис ра ил нең из ге Ал ла сы ның Сионы дип йөр тә чәк.

15 Син таш лан дык идең, си не кү рәл ма ды лар,
си нең аша бер кем үтеп йөр мә де,
әм ма Мин си не мәң ге гә го рур лык
һәм бар лык бу ын нар өчен шат лык чы га на гы итә чәк мен.

16 Син ха лык лар ның сө те бе лән ту е на чак сың,
алар ның пат ша ла ры күк рә ген дә ри зык та ба чак сың.
Шул ча гын да син Ми нем кот ка ру чы Раб бы,
си не йо лып алу чы,
Ягъ куб то кы мы ның код рәт ле За ты икә нем не бе лә чәк сең.

17 Ба кыр уры ны на – ал тын, ти мер уры ны на – кө меш,
агач уры ны на – ба кыр,
таш лар уры ны на ти мер ки те рер мен Мин си ңа.
Җи тәк чең итеп – ты ныч лык ны,
си нең өс тән баш лык итеп хаклык-дөреслекне ку яр мын.

18 Си нең җи рең дә көчләү-изү ту рын да бү тән ише тел мәс,
чик лә рең эчен дә та лау вә бөл ген лек ту рын да сүз бар мас.
Ди вар ла рың ны син – Ко ты лу, кап ка ла рың ны Мак тау дип атар сың.

19 Ко яш ин де си нең көн дез ге як тырт кы чың бул мас,
ай да си ңа нур сип мәс;
си нең мәң ге лек як тырт кы чың – Раб бы Үзе,
си нең дан-шөһрәтең Ал лаң Үзе бу лыр.

20 Си нең ко я шың ин де бат мас, аең яше рен мәс,
чөн ки Раб бы Үзе си нең мәң ге лек як тырт кы чың бу лыр,
һәм кай гы лы көн нә рең шу лай тә мам ла ныр.

21 Си нең бар хал кың тәкъ ва бу лыр,
җир нең мәң ге лек ху җа сы на әй лә нер.
Алар – Мин утыр т кан үсен те,
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Ми ңа дан ки те рү че иҗа тым җи ме ше.
22 Алар ның иң кеч ке нә дип са нал ган гаи лә сен нән – мең лә гән,

иң көч се зен нән ку әт ле ха лык чы гар.
Ва кы ты җит кәч, Мин, Раб бы, бу эш не тиз ара да башкарырмын».

Раббыныңшәфкатькүрсәтүелы

61 1-3 Хуҗа-Раббы, ми не сай лап алып, ми ңа Үзе нең Ру хын иң дер де;
Ул ми не маз лум нар га шат лык лы хә бәр җит ке рер,
хәс рәт ле йө рәк ләр не дә ва лар,
әсир ләр гә вә тот кын нар га: «Сез – азат!» – дип бел де рер,
Раб бы ның шәф кать күр сә тү елын
һәм Ал ла быз ның үч алу кө нен игъ лан итәр,
бар лык хәс рәт ле ке ше ләр не юатыр,
Си он да хәс рәт чи гү че ләр гә көл уры ны на – баш ки е ме,
аһ-зар уры ны на – шат лык мае,
тө шен ке рух уры ны на дан лы ки ем би рер өчен җи бәр де.
Раб бы Үзе нең дан-шөһрәте ха кы на утыр т кан
«тәкъ ва лык имән нә ре» дип йөр тер ләр ул ке ше ләр не.

4 Бо рын гы хә ра бә ләр уры нын да алар яңа ка ла лар ко ра чак,
элек ке за ман нар да җи ме рел гән не тер ге зә чәк,
ни чә мә бу ын нар дә ва мын да буш ят кан,
та лан ган ка ла лар ны ка бат тан яңар та чак.

5 Чит-ятлар, ки леп, мал-туарыгызны кө тәр,
сез нең өчен иген игәр,
йө зем бак ча ла ры гыз ны ка рар.

6 Ә сез «Раб бы ру ха ни ла ры» дип йөр те лер сез,
сез не «Ал ла быз ның хез мәт че лә ре» дип атар лар.
Сез ха лык лар бай лы гын нан фай да ла ныр сыз,
алар дан күч кән мөл кәт бе лән мак та ныр сыз.

7 Ки чер гән хур лык вә мәс хә рә уры ны на
ике лә тә рә хәт лек ләр алыр сыз.
Әйе, үз җи ре гез дән би лә мә өс те нә би лә мә алыр сыз –
шат лы гы гыз го мер лек бу лыр.

8 Чөн ки Мин, Раб бы, га дел лек яра там,
та лау бе лән җәбер-золымны күрәлмыйм;
туг ры ка лып, хал кы ма Мин ти еш ле әҗе рен кай та рыр мын,
алар бе лән мәң ге лек ки ле шү тө зер мен.

9 Алар ның то кы мы – ха лык лар ара сын да,
нә се ле ка вем нәр ара сын да мәш һүр бу лыр.
Алар ны күр гән һәр кем:
«Бу – Раб бы фа ти ха сын ал ган ха лык», – ди яр.
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10 Раб бы да мин зур сө е неч та бам,
Ал лам да җа ным шат лык лар ки че рә,
чөн ки Ул ми не ко ты лу ки ем нә ре нә ки ен дер де,
җи ңү япан ча сы на төр де.
Мин – ба шы на та кыя ки гән ки яү гә,
зин нәт лә ре бе лән би зән гән кә ләш кә ох шап то ра мын.

11 Үсен те ләр нең – җир дә,
чә чел гән ор лык ның бак ча да үсеп чы га сы хак бул ган ке бек,
Хуҗа-Раббының да бар ка вем нәр күз ал дын да
Үз хал кы на җи ңү ки те рә се һәм мак тау га кү ме лә се хак нәр сә дер!

Иерусалимнеңяңаисеме

62 1 Җи ңүе – шә фәкъ ну ры сы ман бал кый,
ко ты луы ял кын ке бек дөр ли баш ла мас бо рын,
Си он ны як лап сүз дәш ми тор мам,
Ие ру са лим не кай гыр ту дан тук та мам.

2 Ха лык лар – си нең җиңүеңне,
бар лык пат ша лар дан-шөһрәтеңне кү рер;
си ңа яңа исем бе лән дә шәр ләр,
аны си ңа Раб бы Үзе ку шар.

3 Син – Раб бы ку лын да гы гү зәл та кыя,
Ал лаң ку лын да гы пат ша та җы бу лыр сың.

4 Си не ин де «таш лан дык» дип,
җи рең не дә «вәй ран бул ган» дип әйт мәс ләр,
син «Ми нем ку а ны чым» дип ата лыр сың,
җи рең не «ир ле ха тын» дип йөр тер ләр,
чөн ки Раб бы син дә ку а ны чын та бар,
җи рең хуҗалы-ирле бу лыр.

5 Яшь егет үзе нә ха тын итеп кыз ке ше не ал ган ке бек,
угыл ла рың да си не мәң ге гә үзе нә алыр;
кияү үзе нең кә лә ше нә ни чек сө ен сә,
си нең Ал лаң да си ңа шу лай сө е нер.

6 «Си нең ди вар ла ры ңа, Иеру са лим, Мин сак чы лар куй дым,
көн дез дә, төн лә дә алар ның та вы шы ты нып тор мас», – ди Раб бы.

Әй сез, үзегезгә ял бир ми чә, Раб бы ның исе нә тө ше реп то ры гыз;
7 Раб бы, Ие ру са лим не аяк ка бас ты рып,

аны бө тен җир дә дан лык лы ит кән че, сез Аңа тын гы лык бир мә гез!
8 Раб бы, Үзе нең уң ку лын – көч ле ку лын су зып, бо лай дип ант ит те:

«Си нең аш лы гың ны дош ман на ры ңа ри зык итеп бү тән бир мәм,
хез мәт ку еп тап кан шә ра бың ны чит-ятлар эч мәс;

9 аш лык ны уру чы лар, Раб бы ны мак тап, ик мәк не үз лә ре ашар,
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йө зем җы ю чы лар да 
Ми нем из ге йорт ның ишег ал ла рын да шә раб эчәр».

10 Чы гы гыз кап ка лар дан, чы гы гыз!
Ха лык ка юл әзер лә гез: са лы гыз сез аны, тө зе гез!
Аяк ас тын да гы таш лар ны чит кә алып аты гыз,
ха лык лар га юл күр сә теп, бай рак кү тә ре гез!

11 Ме нә, Раб бы җир нең чит лә ре нә ка дәр игъ лан итә:
«Әй те гез Сион-кызга: „Әнә, си нең Кот ка ру чың ки лә!
Аның бү лә ге – Үзе бе лән, әҗе ре – ал дын нан ат лый“, – ди е гез.

12 Си нең хал кың ны „из ге, Раб бы йо лып ал ган ха лык“ дип йөр тер ләр,
ә үзең не „Раб бы ның сө ек ле се, таш лан ма ган ка ла“ дип атар лар».

Коткаруелыкилепҗитте

63 1 Кем ул Эдом нан ки лә?
Җе те кы зыл ки ем нәр ки еп, Бос ра дан кем ки лә?
Куп шы ки ем нәр гә тө ре неп, нык-нык ат лап, кем ки лә ан да?

«Мин ул – җи ңү игъ лан итү че,
кот ка рыр га кө че җит кән Зат», – ди Раб бы.

2 Күл мә гең ни лек тән кы зыл төс тә Си нең,
ки ем нә рең ни лек тән йө зем из гән ке ше не ке сы ман?

3 «Йө зем из геч тә җи меш ләр не Мин бе рү зем тап та дым,
ха лык лар дан бе рәү дә яным да бул ма ды.
Мин алар ны ачу бе лән из дем, яр сып тап та дым,
шу лар ның ка ны өс те мә чәч рә де,
ки ем нә рем не таплап бе тер де, – ди Раб бы. –

4 Шу лай, Мин үч алу кө нен бил ге ләп куй ган идем,
һәм ме нә хал кым ны кот ка ру елы ки леп җит те.

5 Мин бе рәр бу лыш чы юк ми кән дип ка ра дым,
әм ма бер кем не дә тап ма дым,
та я ныч бу лыр дай һич кем бул ма ган га бик га җәп лән дем.
Шул ча гын да җи ңү не Ми ңа Үз ку лым алып кил де,
яр су ым Ми ңа та я ныч бул ды.

6 Ачу ым чы гып, ха лык лар ны тап та дым Мин,
яр су ла нып, алар ны исерт кән че эчер дем
һәм кан на рын җир гә түк тем».

Раббыныңрәхим-шәфкатевәчиксезмәрхәмәте
7 Раб бы ның без нең өчен баш кар ган бө тен га мәл лә ре ха кы на

мин Аның мәр хә мә тен игъ лан итәр мен,
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рәхим-шәфкате вә чик сез мәр хә мә те бе лән
Ис ра ил хал кы на күр сәт кән зур иге ле ген мак тар мын!

8 Ул: «Хак тыр, алар – Ми нем хал кым,
Ми не ал да мас ба ла ла рым!» – ди де.
Шу лай итеп, Ул алар ның Кот ка ру чы сы бул ды.

9 Алар ның кай гы ла рын Ул һәр чак ур так лаш ты,
Аның хо зу рын нан кил гән фә реш тә алар ны кот ка ра кил де.
Яра ту чан, кыз га ну чан бу ла рак Ул алар ны йо лып ал ды,
бо рын гы за ман нар да кул ла рын да кү тә реп йөрт те.

10 Лә кин алар, баш кү тә реп, Аның сиз ге Ру хын рән җет те ләр.
Шу ңа кү рә Ул алар ның дош ма ны на әй лән де,
алар га кар шы су гыш ач ты.

11 Һәм бу Аңа бо рын гы көн нәр не –
Му са ны, шул чор да яшә гән хал кы ның яз мы шын ис кәрт те.

Үз са рык ла рын һәм алар ның кө тү че лә рен диң гез ар кы лы алып 
чык кан Зат кай да?

Алар га Үзе нең из ге Ру хын иң дер гән,
12 көч ле ку лы бе лән Му са ны уң бе лә ген нән то тып алып бар ган,

Үзе нең исе мен мәң ге ләш те рер өчен,
ха лык ал дын да диң гез не ике гә ае рып,

13 алар ны ти рән лек ләр аша алып чык кан Зат кай да?
Та кыр юл дан бар ган ат лар ке бек, алар абын ма ды лар.

14 Үзән лек кә тө шеп ял тап кан кө тү ке бек,
Раб бы Ру хын нан алар ты ныч лык ка бул ит те ләр.
Ха лык ны Ул җи тәк ләп бар ды,
шул рә веш ле, Үз исе мен дан лы ит те.

Мәрхәмәтһәмярдәмсорапялвару
15 Күк ләр дән тү бән ка рап,

Үзең нең из ге вә дан лы то ра гың нан күз сал!
Без не көч ле яра ту ың вә көч-куәтең кай да?
Си нең на зың вә рәхим-шәфкатеңнән без мәх рүм дер.

16 Ә бит Син – без нең Ата быз!
Иб ра һим без не бел мә гән, Ис ра ил без не та ны ма ган бул са да,
Син, Раб бы, – без нең Ата быз!
Бо рын гы дан ук Си нең исе мең – Кот ка ру чы быз!

17 И Раб бы, ни гә Үзең нең юл ла рың нан яз ды ра сың без не,
Син нән ку рык мас лык итеп ни гә йө рәк лә ре без не ки ре лән де рә сең?
Без кол ла рың ха кы на,
Си нең би лә мәң са нал ган ыруг лар ха кы на ки ре кайт!

18 Си нең хал кың из ге йор ты ңа аз ва кыт ка гы на ху җа бу лып тор ды,
хә зер ул йорт дош ман на ры быз ая гы ас тын да.
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19 Син бер кай чан да ха ким лек ит мә гән,
исе мең не йөрт мә гән ха лык ке бек бул дык без хә зер.

64 1-2 И Раб бы, күк ләр не ярып җир гә төш сәң икән Син!
Ул ча гын да, ут та чыбык-чабык дөр лә гән,
су гө бер дәп кай на ган ке бек,
Си нең кар шы да тау лар тет рәп то рыр иде.
Шу ның бе лән Син исе мең не дош ман на ры ңа та ны тыр идең,
ха лык лар Си нең ал да кал ты рап то рыр иде.

3 За ма нын да бит Син кө тел мә гән га җә еп га мәл ләр кыл дың:
җир гә иң дең, һәм тау лар Си нең кар шы да тет рәп тор ды.

4 Үзе нә өмет тотканнарга
шун дый га мәл ләр кы лу чы баш ка бер ал ла ту рын да
бо рын гы за ман нар дан бир ле һич кем нең,
бер колакның да ишет кә не,
Си ңа ох ша ган ал ла ны бер кем нең күр гә не бул ма ды.

5 Сө е неп тәкъ ва га мәл ләр кыл ган, Си не оныт ма ган,
юл ла рың нан йөр гән бән дә не Син хуп лап кар шы лый сың.
Әм ма без күп тән нән гө наһ кы ла кил дек,
Си нең ачу ың ны чы гар дык.
Ин де ни чек ко ты лып ка лыр быз икән?

6 Без ба ры быз да нә җес лән дек,
бө тен тәкъ ва эш лә ре без – пыч ран ган ки ем сы ман;
без ба ры быз да яф рак ке бек ши ңә без,
га еп эш лә ре без без не җил ке бек се бе реп алып ки тә.

7 Си нең исе мең не яд итү че юк,
Си ңа ны гы тып то ты ныр га ом ты лу чы бе рәү дә юк;
шу ңа кү рә Син йө зең не без дән яшер дең,
без не гө наһ ла ры быз бат ка гы на ба тыр дың.

8 Тик шу лай да, Син бит, Раб бы, – без нең Ата быз!
Без – бал чык, ә Син – без нең чүл мәк че,
без ба ры быз да Си нең иҗат җи ме ше ңдер.

9 Әй Раб бы, без гә бул ган ачу ың ны тый саң,
га еп эш лә ре без не исең дә мәң ге тот ма саң иде!
Ка рап бак: без ба ры быз да – Си нең хал кың!

10 Си нең из ге ка ла ла рың чүл гә әй лән де;
Си он чүл гә әве рел гән,
Иеру са лим бу шап кал ган.

11 Без нең из ге, дан лы йор ты быз –
ата ла ры быз Си ңа мак тау лар яу дыр ган йорт көл гә әй лән гән,
ка дер ле бар нәр сә без хә ра бә эчен дә ята.

12 Ин де Син, Раб бы, мо ңа шу лай тү зеп то рыр сың мы?
Дәш ми чә без не шу лай га зап лар га ду чар итәр сең ме?
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Раббыхөкемеһәмкотылу

65 1 Раб бы бо лай ди:
«Ми нем хак та со ра ма ган нар га Мин кү рен дем,
Ми не эзләмәгәннәргә Ми не та бар га мөм кин лек бир дем.
Исе мем бе лән Ми ңа дәш мә гән ка вем гә:
„Мон да Мин, мон да!“ – ди дем.

2-5 Кө не буе Мин Үзем нең буй сын мас хал кы ма,
үз лә ре сай ла ган на чар юл дан йө рү че ләр гә 
кул ла рым ны су зып тор дым.
Йө зе мә ка рап, Ми не һәр чак мәс хә рә ит кән,
бак ча лар да кор бан ки тер гән,
кир печ мәз бәх ләр дә хуш ис ле сумала-майлар көй рәт кән,
ка бер ләр ара сын да утыр ган,
тау ку ыш ла рын да төн үт кәр гән,
дуң гыз ите аша ган, нә җес ит тән шул па пе шер гән,
бер-берсенә:
„Ераг рак тор, кил мә яны ма, си нең өчен мин ар тык пакь мен“, –
ди гән ке ше ләр гә су зып тор дым Мин кул ла рым ны.
Бу ха лык – Ми нем бо ры ным ны әчет те реп
кө но зын янып тор ган учак тө те не дер.

6-7 Ми нем күз ал дым да ме нә нәр сә языл ган:
„Дәш ми кал мам, әҗе рен кай та рыр мын, – ди Раб бы. –
Алар үз лә ре һәм ата ла ры кыл ган га еп эш ләр өчен ти е шен тү ләр мен.
Тау лар да алар хуш ис ле сумала-майлар көй рәт те ләр,
кал ку җир ләр дә Ми не хур ла ды лар,
шу ңа кү рә кыл ган га мәл лә ре нә ка рап
әҗе рен ту лы сын ча би рер мен“».

8 Раб бы бо лай ди:
«Йө зем тәл гә шен дә тат лы суы кал ган да:
„Ха рап ит мә аны, ул әле фай да ки те рер“, – ди ләр.
Мин дә кол ла рым ха кы на шу лай эш ләр мен:
алар ның ба ры сын да ха рап итеп бе тер мәм.

9 Ягъ куб то кы мын нан Мин яңа бу ын нар ту ды рыр мын,
Яһү дә нә се лен нән тау ла рым ның ху җа сын бар кы лыр мын.
Ми нем сай лап ал ган хал кым шу шы тау лар ны би ләр,
кол ла рым шун да го мер итәр.

10 Ми не эз лә гән хал кы ма Ша рон үзә не – са рык лар өчен кө тү лек,
Ахор үзә не үгез ләр өчен ял итү уры ны бу лыр.

11 Ә сез не исә – Раб бы ны таш ла ган, из ге та вым ны оныт кан,
Бә хет ила һы өчен та бын әзер лә гән,
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Яз мыш ила һы* өчен ка сә ләр гә шә раб ту тыр ган ке ше ләр не –
12 кы лыч хө ке ме нә тап шы рыр мын:

сез не су ем га алып ки тәр ләр,
чөн ки Мин ча кыр ган да, сез җа вап бир мә де гез,
дәш кән дә тың ла ма ды гыз,
Ми нем күз ал дым да явыз га мәл ләр кыл ды гыз,
Мин өнә мә гән юл ны сай ла ды гыз».

13 Шу лай итеп, Хуҗа-Раббы бо лай ди:
«Ми нем кол ла рым ашар, ә сез ач лык тан ин те гер сез;
Ми нем кол ла рым су сы нын ба сар, ә сез су сау дан га зап чи гәр сез;

14 алар кү ңел ачар, ә сез хур лык ка тө ре нер сез;
алар шат лык тан җыр лар,
ә сез йө рә ге гез дә ге хәс рәт тән кыч кы рыр сыз,
ру хы гыз сы нып, үке реп елар сыз.

15 Мин сай лап ал ган ке ше ләр исе ме гез не ка һәр уку өчен кул ла ныр.
Хуҗа-Раббы сез не үлем гә ду чар итәр,
ә Үзе нең кол ла ры на бү тән исем би рер.

16 Шу лай бу лыр: ил дә үзе нә фа ти ха со ра ган һәр кем
туг ры Ал ла һы га мө рә җә гать итеп фа ти ха алыр,
ант ит кән дә, туг ры Ал ла һы бе лән ант эчәр,
чөн ки элек ке ге кай гы лар оны ты лыр,
Ми нем күз ал дым нан юк ка чы гар».

Яңакүкһәмяңаҗир
17 Раб бы бо лай дип әй тә:

«Ме нә, Мин яңа күк бе лән яңа җир ясыйм.
Элек бул ган хәл ләр ин де хә тер дә кал мас, уй га да кер мәс.

18 Ми нем эше мә ка рап, го мер ба кый шат ла ны гыз вә сө е не гез:
Ие ру са лим не – сө е неч ка ла сы,
ә хал кын шат лык чы га на гы итеп бар кы лам!

19 Иеру са лим өчен сө е нер мен, хал кым өчен шат ла ныр мын Мин.
Ан да елау да, үке рү ләр дә бү тән ише тел мәс,

20 яңа ту ган са бый лар бү тән үл мәс,
өл кән яшь кә җит ми чә, бер ге нә ке ше дә дөнья куй мас –
йөз яшен ту ты рып үл гән ке ше „яшь ли кит кән“,
ә йөз гә җит ми чә ки теп бар га ны „кар гал ган“ дип исәп лә нер.

21 Хал кым, йорт лар тө зеп, шун да яшәр,
йө зем бак ча ла ры утыр тып, шу лар ның җи ме шен ашар.

22 Алар тө зе гән йорт лар да бү тән нәр яшә мәс,
алар утыр т кан йө зем ага чы ның җи ме шен баш ка лар аша мас,

* 65:11 Бәхетилаһы,Язмышилаһы– мә җү си ләр нең илаһ ла ры. 
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чөн ки хал кым ның го ме ре агач го ме ре ке бек озын бу лыр,
Мин сай лап ал ган нар үз хез мә те нең җи ме шен нән рә хәт кү рер.

23 Алар ның хез мәт лә ре буш ка кит мәс,
ту дыр ган ба ла ла ры бәла-каза күр мәс,
чөн ки алар үз лә ре дә,
нә сел ва рис ла ры да Раб бы фа ти ха сын ал ган ха лык бу лыр.

24 Алар ча кыр ган чы ук, Мин ин де җа вап би рер мен,
сөй ли баш ла ган чы ук ише тер мен.

25 Бү ре бе лән са рык бә рә не кө тү лек тә бер гә йө рер,
арыс лан, үгез ке бек үк, са лам ашар,
елан исә туф рак бе лән ту е ныр.
Ми нем из ге тау да зыян-зарар вә җи ме рү ләр бул мас», – ди Раб бы.

Хөкемвәөмет

66 1 Раб бы бо лай ди:
«Күк – Ми нем тә хе тем, Җир – аяк ла рым бас кан урын дыр.
Нин ди йорт са ла ала сыз соң сез Ми ңа?!
Нин ди урын Ми ңа то рак бу ла ала?!

2 Бо лар ның һәм мә сен Ми нем кул лар бар кыл ды,
һәм мә нәр сә әнә шу лай бар лык ка кил де, – ди Раб бы. –

Ми нем кү ңел гә ба сын кы, ру хы сын ган,
сү зем нән тет рәп тор ган нар хуш ки лә.

3 Кор бан итеп үгез су ю чы лар исә – ке ше үте рү че гә,
бә рән ча лу чы лар эт му е нын сын дыр ган ке ше гә тиң,
ик мәк бү лә ге тәкъ дим итү че ләр –
кор бан га дуң гыз ка ны ки те рү че бе лән,
хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү че ләр
пот ка та бы ну чы бе лән бер дер.
Үз юл ла рын алар үз лә ре сайлаганнар,
үз лә ре нең җи рән геч нәрсәләреннән рә хәт лек та ба лар.

4 Мин дә Үз юлым ны сай лыйм:
алар ны җә за га тар там, кот ла рын алыр лык нәр сә ләр җи бә рәм,
чөн ки Мин ча кыр ган да, һич кем җа вап бир мә де,
Мин дәш кән дә, һич кем тың ла ма ды.
Алар Ми нем күз ал дын да явыз га мәл ләр кыл ды лар,
Мин өнә мә гән юл ны сай ла ды лар».

5 Раб бы сү зен нән тет рә нү че ләр, тың ла гыз Аның сү зен:
«Сез не күрәлмаган, Ми нем исем гә та бын ган өчен,
сез дән йөз чө ер гән кар дәш лә ре гез:
„Әй дә, Раб бы гыз Үзе нең дан-шөһрәтен күр сәт сен,
шун да без шат ла ну ы гыз ны ка рап то рыр быз“, – ди ләр,
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тик алар рис вай ка ла чак.
6 Әнә, тың ла гыз, ка ла дан шау-шу,

Ал ла һы йор тын нан та выш ише те лә –
Раб бы ның Үз дош ман на ры на үч кай та руы бу.

7 Тул гак га зап ла рын ки че рер гә дә өл гер ми чә,
Си он ин де ба ла сын ту дыр ды,
авыр ту лар баш лан ган чы ук угыл тап ты!

8 Мон дый хәл не кем нең ишет кә не бар?! Мо ны кем нең күр гә не бар?!
Бер көн эчен дә ил ту ар мы?! Бер миз гел эчен дә ха лык ту ар мы?!
Лә кин тул га гы баш ла ну га ук,
Си он үзе нең ба ла ла рын дөнь я га ки тер де.

9 Ба ла ны та бу га ки те реп җит кер гәч,
аны ту ды рыр га яр дәм ит мәм ме ин де?! – ди Раб бы. –
Ту ды рыр га көч би реп тә,
кө мә нен нән ко ты лыр га ирек бир мәм ме?! – ди Ал лаң.

10 Әй Ие ру са лим не яра ту чы лар, аның бе лән бер гә ләп шат ла ны гыз,
аның өчен сө е не гез!
Әй аның ту рын да кай гы ру чы лар,
ин де аның шат лы гын ур так ла шы гыз!

11 Шун да сез аның күк рәк сө тен имәр сез, үзе гез гә юа ныч та бар сыз,
аның та шып тор ган мул лы гын нан ләз зәт лә нер сез».

12 Раб бы бо лай ди:
«Ме нә, Си он га Мин ел га сы ман итеп иминлек-бәрәкәт,
таш кын сы ман итеп ха лык лар ның бай лы гын җи бә рәм.
Си он сез не* им чәк ба ла сы ман кул ла рын да кү тә реп йөр тер,
тез лә ре нә утыр тып наз лар.

13 Ба ла сын ты ныч лан дыр ган ана ке бек,
Мин дә сез не юа тыр мын – Ие ру са лим дә сез юа ныч та бар сыз.

14 Сез мо ны күр гәч, йө рә ге гез шат ла нып ти бәр,
тән-бәдәнегез яшь үлән ке бек чә чәк атар.
Үзе нең кол ла ры на Раб бы көч ле ку лын су зар,
ә дош ман на ры на яр сып ябы ры лыр».

15 Ме нә, Раб бы ут эчен дә ки лә,
ар ба ла ры өермәгә тиң,
Үзе нең ачу ын Ул яр сып яу ды ра,
дәһшәтен янып тор ган ут итеп чә чә.

16 Бар ча җан ия лә рен Ул ут вә кы лы чы бе лән хө кем итәр –
Аның ку лын нан юк ител гән нәр би хи сап бу лыр.

* 66:12 ...сезне...– Ягъ ни Иеру са лим хал кын. 
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17 «Әй дәү че ар тын нан бак ча лар га та бы ныр га ба ру өчен,
из ге ләш те рү йо ла сын үтәп, үз лә рен пакь лә гән,
дуң гыз ите, кү се ке бек төр ле хә рәм нәр сә аша ган ке ше ләр
һәм мә се бер гә һә лак ите лә чәк, – дип бел де рә Раб бы. –

18 Алар ның эш лә рен дә, уй-ниятләрен дә Мин ях шы бе ләм.

Ме нә, бар лык ха лык лар ны вә ка вем нәр не җы яр ва кыт җит те. Алар, ки леп, Ми нем 
дан-шөһрәтемне кү рер. 19 Алар га Мин бер га лә мәт күр сә тер мен, исән кал ган нар-
ның кай бер лә рен исә баш ка ха лык лар ара сы на – Тар шиш, Пул*, укчы-мәргәннәр 
иле Луд, Тү бәл, Яван, Ми нем хак та ишет мә гән, дан-шөһрәтемне күр мә гән ерак 
диң гез бу ен да гы җир ләр гә оза тыр мын, һәм алар ан да Ми нем дан-шөһрәтемне 
игъ лан итәр ләр. 20 Шун нан соң алар, ис ра и ли ләр чис та са выт та Раб бы кар шы на 
ик мәк бү лә ге алып кил гән ке бек, шул ха лык лар ара сын да бул ган бө тен кардәш-
туганнарыгызны Раб бы га бү ләк итеп ки те рер ләр – алар ны ат лар га вә ар ба лар га, 
ябу лы ар ба лар га, ка чыр лар га вә дө я ләр гә утыр тып Ми нем из ге та вы ма, Ие ру са лим гә 
алып ки лер ләр, – ди Раб бы. – 21 Шу лар ара сын нан кай бер лә рен Мин ру ха ни вә 
ле ви ләр хез мә те нә ба гыш лар мын, – дип әй тә Раб бы. –

22 Мин бар итә чәк яңа күк бе лән яңа җир
һәр ва кыт Ми нем ал да ни чек тор ган бул са, – дип бел де рә Раб бы, –
сез нең то кы мы гыз вә исе ме гез дә шу лай ук күз ал дым да бу лыр.

23 Һәр Яңа ай бәй рә мен дә, һәр шим бә көн не бар лык җан ия лә ре
Ми нем ал ды ма ки леп сәҗ дә кы лыр лар, – ди Раб бы. –

24 Яным нан кит кән дә, алар
Ми ңа кар шы баш кү тәр гән ке ше ләр нең мә ет лә рен кү рер ләр.
Әле ге мә ет ләр не ки ме рү че кор т лар үл мәс, ян ды ру чы ут та сүн мәс,
һәм бар ке ше бу кү ре неш кә җи рә неп ка рар».

* 66:19 Пул– ягъ ни Ли вия. 
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Ире мия пәй гам бәр
1 1 Бень я мин җи рен дә ге Ана тот шә һә рен дә яшәү че сру ха ни лар ның бер се бул ган 

Хил кыйя уг лы Ире мия сүз лә ре бу. 2 сРаб бы сү зе аңа сЯһү дә пат ша сы Амон уг лы 
Йо шия ха ким ле ге нең ун ө чен че елын да ки леп иреш те. 3 Яһү дә илен дә Йо шия уг-
лы Яһо я кыйм, ан на ры Йо шия уг лы Сә ды кы йя пат ша лык ит кән чор да, Сә ды кы йя 
ха ким ле ге нең ун бе рен че елы на, ел ның би шен че ае на ка дәр – Иеру са лим хал кы үз 
җи рен нән сө рел гән че – Ире ми я гә Раб бы сү зе ире шә тор ды.

РаббыныңИремиянечакырыпалуы
4 Ми ңа Раб бы сү зе бул ды:
5 «Мин си не анаң ка ры нын да бар ит кән че үк сай лап ал ган идем,

анаң ту дыр ган чы ук, бү тән нәр дән ае рып куй ган
һәм ха лык лар өчен пәй гам бәр итеп бил ге лә гән идем», – ди де Ул.

6 Ә мин Аңа:
– Йа Хуҗа-Раббым, ма тур итеп сөй ли бел мим бит мин, чөн ки әле бик яшь мен, – 

дип җа вап кай тар дым.
7 Лә кин Раб бы ми ңа:

«Син: „Мин яшь мен“, – дип әй т мә,
чөн ки кем яны на җи бәр сәм дә ба рыр сың,
нәр сә сөй ләр гә куш сам да сөй ләр сең.

8 Алар ның бер сен нән дә ку рык ма,
чөн ки Мин, си не сак лар өчен, һа ман яның да бу лыр мын, – ди де. –
Бу – Раб бы сү зе».

9 Шун нан соң Раб бы, ку лын су зып, ире не мә ти дер де дә:
«Ме нә, сүз лә рем не Мин си нең те ле ңә сал дым, – ди де. –

10 Ка ра, бү ген нән Мин си не ха лык лар вә пат ша лык лар дан өс тен ку ям:
бе рәү лә рен син та мыр ла ры бе лән йол кыр сың,
бөл ген лек кә тө ше рер сең,
юк ка чы га рыр сың һәм җи ме рер сең,
икен че лә рен ны гы тыр сың һәм төп лән де рер сең».

11 Ан на ры Раб бы:
– Ал дың да нәр сә кү рә сең, Ире мия? – дип со ра ды.
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Мин:
– Ба дәм* ага чы ның бо та гын кү рәм, – дип җа вап бир дем.
12 Раб бы ми ңа:
– Син дө рес кү рә сең. Әй т кән сү зем тор мыш ка аш сын өчен, Мин кү зә теп то ра-

чак мын*, – ди де.
13 Шун нан соң ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
– Ал дың да нәр сә кү рә сең?
Мин:
– Төнь як та раф та кай нап тор ган бер ка зан кү рәм, без гә та ба авыш кан ул ка зан 

тү ге лер гә то ра, – дип җа вап бир дем.
14 Раб бы ми ңа:

«Бу җир дә яшәү че ләр өс те нә төнь як тан афәт якын ла ша, –
дип әйт те. –

15 Ме нә, Мин төнь як пат ша лык лар дан
бар ха лык ны ча кы рып ала чак мын, – дип бел де рә Раб бы. –
Алар, ки леп, Иеру са лим кап ка ла ры кар шы на ук тә хет лә рен 

ку я чак лар,
ка ла ны ура тып ал ган ди вар лар га
һәм Яһү дә нең бар лык шә һәр лә ре нә һө җүм итә чәк ләр.

16 Мин, шу лай итеп,
Үз хал кы ма бар лык явыз лык ла ры өчен хө кем оеш ты ра чак мын,
чөн ки алар Мин нән йөз чө ер де ләр,
чит илаһ лар га ба гыш лап, кор бан ян дыр ды лар,
үз кул ла ры бе лән яса ган пот лар га та бын ды лар.

17 Ә син би лең не әй бәт ләп бу да әзер лән,
уры ның нан тор һәм Мин куш кан нар ның ба рын да алар га җит кер.
Син алар дан ку рык ма,
юк са алар күз ал дын да Мин си не Үзем дәһ шәт кә са ла чак мын.

18 Ме нә, бү ген Мин си не бө тен җир гә –
Яһү дә пат ша ла ры на, аның тү рә лә ре нә,
ру ха ни ла ры на һәм шул җир нең хал кы на кар шы то ра алыр лык
ны гы тыл ган шә һәр, ти мер ба га на, ба кыр ди вар итеп ку ям.

19 Алар си ңа һө җүм итәр ләр, лә кин җи ңә ал мас лар,
чөн ки Мин, си не сак лар өчен, яның да бу лыр мын.
Бу – Раб бы сү зе».

ИсраилнеңРаббыданйөзчөерүе

2 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Бар, Ие ру са лим гә ишет тер. Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген:

* 1:11 Бадәм– рус ча сы: мин даль. 
* 1:11-12 Би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «ба дәм» һәм «кү зә теп то ра чак мын» – аваз даш сүз ләр. 
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«Мин си нең яшь чак та гы туг ры лы гың ны,
кә ләш ча гың да гы мә хәб бә тең не,
Ми нем ар тым нан ия реп, чүл гә,
бер ни үс ми тор ган кы сыр җир гә бар ган ча гың ны ис кә тө ше рәм.

3 сИс ра ил – Раб бы Үзе өчен сай ла ган ха лык,
уңыш ның бе рен че җи ме ше ке бек иде;
аңа зы ян ки тер гән һәр кем хө кем ител де – бәла-казага та ры ды.
Бу – Раб бы сү зе».

4 Әй Ягъ куб йор ты, Ис ра ил* хал кы ның бар лык ка би лә лә ре, Раб бы сү зен ише-
те гез! 5 Раб бы бо лай ди:

«Ата ла ры гыз Мин нән йөз чө е рер гә сә бәп бу лыр лык
нин ди га дел сез лек тап ты Мин дә?
Алар бер ни гә яра ма ган пот лар га ияр де ләр,
шу ның бе лән үз лә ре дә бер ни гә ярак сыз зат лар га әве рел де ләр.

6 Ата-бабаларыгыз:
„Без не Ми сыр җи рен нән алып чы гып, чүл-сахрадан,
чокыр-чакырлы, ки беп ко ры ган, ка раң гы,
бер кем йөр мә гән һәм яшә мә гән җир дән алып бар ган Раб бы 

кай да?“ – дип со ра ма ды лар.
7 Мин бит сез не, җи меш лә ре бе лән тук лан сын,

бай лы гын нан фай да лан сын дип,
уң ды рыш лы җир гә алып кил дем.
Ә сез, Ми нем җи ре мә ке реп, аны нә җес лә де гез* –
би лә мәм не чир ка ныч бер урын га әве рел дер де гез.

8 Ру ха ни ла ры гыз: „Раб бы кай да?“ – дип со ра ма ды,
сез нең сКа нун бел геч лә ре Ми не бел мә де,
хө кем дар ла ры гыз Ми ңа кар шы баш кү тәр де,
спәй гам бәр лә ре гез сБа гал исе мен нән сөй лә де,
яр дәм күр сә тә ал ма ган пот лар га ияр де.

9 Шу ның өчен Мин әле сез гә,
хәт та угыл ла ры гыз ның угыл ла ры на да дәгъ ва 

бел де рә чәк мен! – ди Раб бы. –
10 Кит ти ләр яшә гән ут рау га* ба рып ка ра гыз,

Кы дар га* ке ше ләр җи бә ре гез һәм ба рын да әй бәт ләп тик ше ре гез:

* 2:4 Исраил– Ягъ куб ның икен че исе ме (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 32:22-32). 
* 2:7 ...нәҗесләдегез...– Би ре дә ди ни йо ла лар ны бо зу ту рын да сүз ба ра. 
* 2:10 ...утрауга...– Ягъ ни Кипр ут ра вы на. Би ре дә Ис ра ил дән көн ба тыш та яшә гән бар лык 
ха лык лар күз дә то ты ла. 
* 2:10 Кыдар– Га рәб с тан чү лен дә ге күч мә бә дә ви ләр җи ре. Би ре дә Ис ра ил дән көн чы гыш та 
яшә гән бар лык ха лык лар күз дә то ты ла. 
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сез дә ге ке бек хәл бул ды мы икән кай чан да бер –
11 нин ди дә бул са бер ха лык үзе нең ила һын,

гәр чә ул чын бул ма са да, баш ка га алыш тыр ды мы икән?!
Ә Ми нем хал кым үзе нең сда нын – үз сАл ла сын –
яр дәм күр сә тә ал ма ган нәр сә гә алыш тыр ды!

12 И күк ләр, таң ка лы гыз мо ңа,
кот оч ар лык бу хәл дән тет рә не гез! –  

дип бел де рә Раб бы. –
13 Ми нем хал кым ике яман эш эш лә де:

Ми не – те рек су чы га на гын таш ла ды
һәм су җы яр га үзе нә таш кы я да чо кыр лар яса ды,
лә кин алар яры лып, ан да су тор мас бул ды.

14 Ис ра ил кол мы ни?!
Кол бу лып ту ган мы ни ул?!
Ни өчен соң ау ла ды лар аны?

15 Ис ра ил гә ка рап, дош ман на ры арыс лан дай үке рә,
яман та выш бе лән ырыл дый.
Алар аның җи рен чүл гә әй лән дер де –
Ис ра ил шә һәр лә ре ян ды рыл ды,
яшәр гә ке ше лә ре дә кал ма ды.

16 Бо лар га өс тәп, Мем фис* бе лән Тах пан хес* ке ше лә ре
си нең ба шың ны яра чак*, әй Ис ра ил!

17 Си не җи тәк ләп бар ган Раб бы Ал лаң ны таш лап,
үз ба шы ңа үзең бә ла ал дың тү гел ме?!

18 Әйт әле: Нил су ын эчәр өчен, Ми сыр га юл то ту дан
си ңа нин ди фай да?
Фырат ел га сын нан су эчәр өчен, сАш шур га юл то ту дан
си ңа нин ди фай да?*

19 Үз явыз лы гың си ңа үзе җә за би рә чәк,
Мин нән йөз чө е рү ең си не үзе га еп лә я чәк.
Раб бы Ал лаң ны таш лап ки тү нең,
Мин нән ку рык ма у ның ни дә рә җә дә яман вә ачы эш 

икән ле ген бе леп тор!
Бу – Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе.

20 Син ин де күп тән ка мы тың ны сын дыр дың,

* 2:16 Мемфис– Ми сыр да гы шә һәр; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә: Ноф. 
* 2:16 Тахпанхес– Ми сыр да гы шә һәр. 
* 2:16 ...ярачак...– Яһүд те лен дә әле ге сүз «кы ра чак» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 2:18 Ис ра ил, яр дәм со рап, еш кы на Ми сыр га һәм Аш шур га мө рә җә гать итә тор ган бул ган. 
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си не бәй лә гән бау лар ны* өз дең,
„Си ңа хез мәт ит мә я чәк мен!“ – ди дең.
Һәр би ек скал ку лык та,
киң ябал даш лы һәр агач ас тын да фа хи шә лек ит тең –
баш ка илаһ лар га та бын дың.

21 Мин си не иң саф ор лык –
иң зат лы йө зем ку а гы итеп утыр т кан идем.
Ни чек соң син Ми ңа чит бул ган кыр гый йө зем ку а гы на әй лән дең?

22 Шу ңа кү рә, сел те бе лән юын саң да,
са бын ны күп итеп кул лан саң да,
га е бең нең та бы һа ман күз ал дым да Ми нем, –
дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –

23 Син: „Мин спакь мен, Ба гал га ияр мә дем!“ –
дип, ни чек әй тә ала сың?!
Үзән лек тә кыл ган га мәл лә ре ңә ка ра,
үзең нең нәр сә ләр эш лә гә нең не исе ңә тө шер.
Юл ла рың да уй нак лап, си кер гә ләп йөр гән ана дө я не 

хә тер лә тә сең син.
24 Дәр те та шу дан җил не ис нәү че,

чүл киң ле ген дә үс кән кыр гый ишәк не дә хә тер лә тә сең –
ан дый ишәк не кем тыя алыр?!
Бер ге нә ата ишәк кә дә, аны эз ләп, кө чен әрәм итә се юк:
җен си те лә ге та шып тор ган да, кыр гый ана ишәк не та бу бик җи ңел.

25 Аяк ла рың хәл сез лән мә сен,
та ма гың су сау дан ко рып кип мә сен ди сәң, сак лан син!
Лә кин син: „Юк ка өмет лән мә,
мин чит илаһ лар ны яра там
һәм алар ар тын нан ба ра чак мын“, – ди дең.

26 Ис ра ил нең хал кы, пат ша ла ры, тү рә лә ре, ру ха ни ла ры, 
пәй гам бәр лә ре,

то тыл ган ка рак ке бек, оят ка кал ды лар.
27 Агач ка алар: „Син – ми нем атам“, – дип,

таш ка: „Ми не син ту дыр дың“, – дип әй тә ләр.
Алар бит Ми ңа йөз лә ре бе лән тү гел –
ар ка ла ры бе лән бо рыл ды лар;
әм ма бә ла гә та ры ган да: „Ки леп кот кар без не!“ – ди ләр.

28 Үзең яса ган илаһ ла рың кай да соң си нең?!
Бә ла кил гән дә кот кар сын нар си не, бул ды ра ал са лар!
Син дә бит, әй Яһү дә, һәр шә һәр нең үз ила һы бар.

* 2:20 ...камытыңны...бауларны...– Би ре дә Ал ла һы ның ха лык бе лән тө зе гән ки ле шү шар т ла ры 
ту рын да сүз ба ра, Ис ра ил исә мон да чы гым чы хай ван ны гәү дә лән де рә. 
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29 Ни гә сез Ми нем бе лән дәгъ ва ла ша сыз?
Сез ба ры гыз да Ми ңа кар шы баш кү тәр де гез! – дип бел де рә Раб бы. –

30 Юк ка гы на Мин сез гә, әй хал кым, җә за бир дем –
акы лы гыз га кил мә де гез сез.
Кы лы чы гыз, ерт кыч арыс лан сы ман, пәй гам бәр лә ре гез не үтер де.

31 И-и бү ген ге бу ын, Раб бы сү зе нә ко лак сал:
әл лә Мин Ис ра ил өчен чүл яи сә ка раң гы лык иле идем ме?!
Ни гә соң Ми нем хал кым: „Без үзе без гә үзе без ху җа,
без ин де Си ңа кай т ма я чак быз!“ – дип әй тә?

32 Кыз ке ше үзе нең би зә нү әй бер лә рен,
кә ләш үзе нең туй тас ма ла рын оны тыр мы?!
Ә Ми нем хал кым күп тән ин де Ми не оныт ты!

33 Сө яр кә ләр та бу да нин ди ос та син!
Иң бо зык ха тын да син нән өй рә нә алыр иде.

34 Си нең итәк лә ре ңә бер га еп сез яр лы ке ше ләр ка ны ябыш кан;
әй тер сең, син алар ны уг ры лык өс тен дә тот кан сың.
Шу ңа да ка ра мас тан син: 35 „Ми нем га е бем юк!
Ин де ми ңа ачу тот мый Ул“, – ди сең.
„сГө наһ кыл ма дым“ ди гә нең өчен, Мин си не хө кем итә чәк мен!

36 Юл ла рың ны ни гә шу лай җи ңел ге нә алыш ты ра сың син?
Аш шур си не хур лык ка кал дыр ган ке бек,
Ми сыр да си не хур итә чәк.

37 Син Ми сыр дан да ба шың ны то тып ки тә чәк сең,
чөн ки син өмет баг ла ган нар дан Раб бы баш тарт ты –
алар дан бер нин ди яр дәм бул ма я чак си ңа».

3 1 Әгәр дә ире ха ты нын ае рып җи бәр сә, һәм ул бү тән ир нең ха ты ны бу ла кал са, 
бе рен че ир элек ке ха ты ны на ки ре кай та ал мый! Югый сә ош бу җир нә җес лә нер 

иде. Ә син, Ис ра ил, күп сө яр кә ләр бе лән уй наш лык итеп, Ми ңа ки ре кай тыр га 
җы е на сың мы? – дип бел де рә Раб бы. –

2 Шә рә кал ку лык лар га те кә леп ка ра,
син фа хи шә лек ит мә гән бе рәр урын бар мы ан да?!
Чүл дә са га лап утыр ган бә дә ви* сы ман,
юл чи тен дә син сө яр кә лә рең не көт тең.
Фахишәлегең, явыз лы гың бе лән җир не нә җес лә дең син.

3 Шу ның өчен җир гә яң гыр лар яу ма ды,
хәт та язын да яң гыр лар бул ма ды.
Лә кин шул ча гын да да си нең йө зең фахишәнеке ке бек иде,
шул ча гын да да оя лу ны бел мә дең син.

4 Әле күп тән тү гел ге нә Ми ңа:
«сАтам! Син ми нем яшь лек дус тым!

* 3:2 Бәдәви– күч мә тор мыш алып ба ру чы чүл ке ше се. 
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5 Шу лай һәр ва кыт ачу лы бу лыр сың ми кән ни?
Бер кай чан ачу ың оны тыл мас ми кән ни?» – ди дең син,
әм ма шу лай дип әй т сәң дә,
үзең һа ман явыз лык кы ла сың.

РаббыданйөзчөергәнИсраилһәмхыянәтчелЯһүдә
6 Йо шия пат ша лык ит кән көн нәр дә Раб бы ми ңа:
– Ире мия, Мин нән йөз чө ер гән Ис ра ил нең явыз лык ла рын күр дең ме син? – ди-

де. – Ул һәр би ек тау га, киң ябал даш лы һәр агач ас ты на ба рып уй наш лык ит те*. 
7 Ул, шу шы лар ны эш лә гән нән соң, Ми ңа ки ре кай тыр дип уй ла дым, лә кин ул 
кай т ма ды; һәм мо ны аның хы я нәт чел кыз ту га ны Яһү дә кү реп тор ды. 8 Мин нән 
йөз чө ер гән Ис ра ил не бар лык фа хи шә лек га мәл лә ре өчен ае рып җи бә реп, аңа та лак 
ха ты тот тыр га ным ны кү реп тор са да, хы я нәт чел сең ле се Яһү дә ку рык ма ды, үзе дә 
аның ар тын нан кит те һәм уй наш лык ит те. 9 Ачыктан-ачык фа хи шә лек итеп, бө тен 
ил не нә җес лә де ул, таш вә агач ка та бы нып, Ми ңа хы я нәт ит те. 10 Шу лай, Ис ра ил-
нең хы я нәт чел сең ле се Яһү дә бө тен йө рә ге бе лән Ми ңа бо рыл ма ды, ул Ми ңа ки ре 
кай т кан бу лып кы лан ды гы на. Бу – Раб бы сү зе.

11 Раб бы ми ңа:
– Мин нән йөз чө ер гән Ис ра ил хы я нәт чел Яһү дә гә ка ра ган да тәкъ ва рак бу лып 

чык ты, – ди де. – 12 Төнь як та раф ка юл алып, Ми нем сүз лә рем не җит кер! Раб бы 
бо лай дип әй тә, ди ген:

«Мин нән йөз чө ер гән Ис ра ил, ки ре кайт!
Мон нан ары Мин си ңа ачу тот мам,
чөн ки Мин смәр хә мәт ле,
мәң ге ачу ла нып тор мам.

13 Ба ры тик га е бең не ге нә та ны:
Син, үзең нең Раб бы Ал ла ңа кар шы баш кү тә реп,
киң ябал даш лы һәр агач ас тын да чит илаһ лар ны ир кә лә дең,
Мин әй т кән нәр не исә ише тер гә те лә мә дең.
Бу – Раб бы сү зе.

14 Мин нән йөз чө ер гән ба ла ла рым, ки ре кай ты гыз, –
дип бел де рә Раб бы, – чөн ки Мин сез нең Ху җа гыз.
Һәр шә һә ре гез дән – бе рәр,
һәр ка би лә гез дән ике шәр ке ше алып,
Мин сез не Си он га кай та рыр мын,

15 Үз йө рә ге мә якын кө тү че ләр би рер мен –
алар сез нең өс тән зи рәк лек вә акыл бе лән җи тәк че лек итәр ләр».

16 Ки лер шун дый ва кыт: сез җир дә бик нык ишә ер сез, үр чер сез; ул за ман нар да 
ин де, – дип бел де рә Раб бы, – бер кем дә Раб бы ның сКи ле шү сан ды гы ту рын да сүз 

* 3:6 ...уйнашлыкитте.– Би ре дә чит илаһ лар га гый ба дәт кы лу ту рын да сүз ба ра. 
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алып бар ма я чак, аның ту рын да бер кем дә уй ла ма я чак, бер кем аны ис кә ал ма я чак, 
са гын ма я чак, ин де икен че бер сан дык та эш лә мә я чәк. 17 Ул ча гын да Ие ру са лим не 
Раб бы тә хе те дип ата я чак лар; һәм бар лык ха лык лар, Раб бы исе мен олы лар өчен, 
Ие ру са лим гә җы е ла чак, алар ин де үз лә ре нең явыз вә үҗәт йө рәк лә ре куш кан ча 
эш лә мә я чәк. 18 Ул көн нәр дә Яһү дә вә Ис ра ил ха лык ла ры бер гә ку шы ла чак һәм 
Мин сез нең ата-бабаларыгызга төнь як җи рен нән би лә мә гә бир гән җир гә ки лә чәк.

РаббыныңИсраилнетәүбәгәчакыруы
19 «Үзал ды ма әйт тем Мин:

„Си не Үз ба ла ла рым исә бе нә кер тер гә
һәм гү зәл җир не, дөнь я да гы иң ма тур би лә мә не
си ңа би рер гә шул ка дәр те лә гән идем.
Син Ми ңа ‘Атам!’ дип дә шәр сең,
Мин нән йөз чө ер мәс сең дип уй ла ган идем.

20 Лә кин ха ты ны үзе нең ире нә ни чек хы я нәт ит сә,
син дә Ми нем бе лән шу лай кы лан дың, Ис ра ил хал кы!
Бу – Раб бы сү зе“.

21 Шә рә кал ку лык лар да кыч кыр ган та выш лар ише те лә –
Ис ра ил хал кы ның ела вы вә ял ва руы бу.
Ял гыш юл дан ки теп,
Раб бы ны – үз лә ре нең Ал ла сын оныт кан алар.

22 Ки ре кай ты гыз, Мин нән йөз чө ер гән ба ла лар:
Мин сез не мөр тәт лек тән дә ва лар мын!»

«Ме нә, без Си ңа ки лә без,
чөн ки Син – Раб бы, без нең Ал ла быз!

23 Хак тыр: кал ку лык лар да – ял ган,
тау лар да* – ха лык гөж лә ве ге нә.
Хак тыр: Ис ра ил нең ко ты луы Раб бы Ал ла быз да!

24 Яшь ча гы быз дан бир ле бу чир ка ныч илаһ*
ата-бабаларыбызның хез мәт җи ме шен,
алар ның сарык-кәҗәләрен вә тер ле ген,
угыл вә кыз ла рын ашый кил гән.

25 Оят вә хур лык бат ка гы на бат тык без,
чөн ки үзе без дә, ата-бабаларыбыз да
яшь ча гы быз дан алып бү ген ге көн гә ка дәр
Раб бы Ал ла быз кар шын да гө наһ кыл дык
һәм Раб бы Ал ла быз та вы шы на ко лак сал ма дык».

* 3:23 ...калкулыкларда...тауларда...– Ягъ ни пот-сыннарга гый ба дәт кы лу урын на рын да. 
* 3:24 ...чирканычилаһ...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: чир ка ныч. Би ре дә мә җү си-
ләр нең Ба гал исем ле ила һы ту рын да сүз ба ра (11:13 бе лән ча гыш ты ры гыз). 
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4 1 «Ми ңа әй лә неп кайт саң иде, Ис ра ил,
ки ре кайт саң иде, – дип бел де рә Раб бы. –
Җи рән геч пот ла рың ны Ми нем күз ал дым нан алып таш ла саң,
бү тән ада шып йөр мә сәң,

2 ант ит кән дә, дө рес лек, га дел лек вә стәкъ ва лык бе лән:
„Раб бы Үзе ша һит тыр!“ – дип әй т сәң иде.
Шул ча гын да ха лык лар Ми нем фа ти хам ны алыр га ом ты лыр
һәм Ми нем бе лән мак та ныр иде».

3 Яһү дә вә Иеру са лим ке ше лә ре нә Раб бы бо лай дип әй тә:
«Сө рел мә гән җир не су ка ла гыз,
чә неч ке ле үлән ара сы на иген чәч мә гез!

4 Үзе гез не Ми ңа – Раб бы га ба гыш лап,
йө рәк лә ре гез не ссөн нәт кә утыр ты гыз,
әй Яһү дә хал кы вә Ие ру са лим дә яшәү че ләр!
Югый сә Ми нем ачу ым явыз га мәл лә ре гез ар ка сын да
ут ке бек ка бы ныр һәм сүн мәс тәй бу лып дөр ләп ки тәр».

Төньяктанкилүчеафәт
5 Бө тен ил дә быр гы кыч кыр ты гыз,

Яһү дә дә игъ лан ите гез, Ие ру са лим дә бел де ре гез:
«Җы е ны гыз, ны гы тыл ган шә һәр ләр гә ки тик! –
дип сө рән са лы гыз. –

6 Си он га ба рып сы е ныр өчен иша рә би ре гез – бай рак кү тә ре гез!
Хә веф сез урын га ка чы гыз, тук та ма гыз,
чөн ки Мин төнь як тан бә ла, зур һә ла кәт җи бә рәм».

7 Әнә, чы тыр ман лык тан чык кан арыс лан сы ман,
ха лык лар ны кы ру чы үз уры нын нан куз гал ды.
Ул си нең җи рең не, Яһү дә, чүл гә әй лән де рер гә дип ки лә –
си нең шә һәр лә рең җи ме ре лә чәк, ке ше сез ка ла чак.

8 Шу лай бул гач, сту пас ту кы ма га тө ре неп ела гыз, үке ре гез,
чөн ки Раб бы ның ачу-ярсуы без не чит лә теп үт мә я чәк.

9 «Ул көн не, – дип бел де рә Раб бы, –
пат ша ның да, тү рә ләр нең дә йө рәк лә ре тет рә нер,
ру ха ни лар ның ко ты алы ныр,
пәй гам бәр ләр га җәп кә ка лыр».

10 Мин шун да:
– Йа Хуҗа-Раббы! Син бу ха лык ны вә Ие ру са лим не «Сез гә ты ныч лык ки лер!» 

ди гән вәгъ дәң бе лән ал да дың мы ни? Бу га зы быз га ин де кы лыч ки леп те рәл гән 
бит! – ди дем.
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11 Шул ва кыт та Иеру са лим хал кы на Раб бы бо лай дип әй тер:
– Би ча ра хал кы ма сах ра да гы шә рә кал ку лык лар дан кай нар җил исә. Мон дый 

җил дә аш лык җил гә рү, ки бәк тән ае ру мөм кин тү гел – 12 Ми нем әме рем бу ен ча ис кән 
ул җил ар тык көч ле дер. Шу лай, ха лык ка Үз хө ке мем не игъ лан итәр ва кыт җит те.

13 Ме нә, дош ман бо лыт ке бек кү тә ре лә,
аның ар ба ла ры өер мә ке бек,
ат ла ры бөр кет ләр дән җи тез рәк.
Аһ, кай гы без гә! Һә лак бул дык без!

14 «Ко ты лыр өчен, йө рә гең дә ге явыз лык ны юып тө шер, Иеру са лим!
Бо зык уй лар кай чан га ка дәр яшәр икән син дә? – ди Раб бы. –

15 Дан шә һә рен нән ин де та выш ише те лә,
Эф ра им тау ла рын нан бә ла ту рын да хә бәр ки лә.

16 Ха лык лар га игъ лан ите гез,
Ие ру са лим гә җит ке ре гез:
„Ерак ил дән бас кын чы лар ки лә,
Яһү дә шә һәр лә ре өс тен дә алар ның сө рән лә ве яң гы рый.

17 Басу-кырларны сак лау чы лар сы ман,
алар Ие ру са лим не урап ал ды лар,
чөн ки әле ге шә һәр Ми ңа кар шы кү тә ре леп чык ты“.
Бу – Раб бы сү зе.

18 Тот кан юлың, кыл ган га мәл лә рең
шу шы хәл гә тө шер де си не, Яһү дә!
Си ңа би рел гән ачы җә за бу –
йө рә ге ңә ка дәр үтеп ке рә ул».

ҖирнеңвәйранбулуынаИремиянеңкайгыруы
19 Аһ, авыр ту дан сыз ла нам мин – га зап ла рым көч ле дер!

Аһ, йө рә гем яна, дөп-дөп ка га!
Ты ныч ка ла ал мыйм мин,
чөн ки дош ман нар ның быр гы та вы шын,
сө рән ләп кыч кы ру ын ише тәм.

20 Бә ла ар тын нан бә ла ябы ры ла,
бө тен җир вәй ран* хәл дә;
күз ачып йом ган ара да – ча тыр ла рым,
миз гел эчен дә ча тыр ла рым ның пәр дә лә ре та лан ды.

21 Кай чан га ка дәр яу бай ра гы күз ал дым да то рыр?
Кай чан га ка дәр быр гы аваз ла ры ко ла гым да яң гы рар?

22 «Ми нем хал кым аң гы ра, – ди Раб бы, –
алар Ми не бел ми;

* 4:20 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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ах мак ба ла сы ман алар, акыл ла ры җит ми;
явыз лык кы лыр га ос та,
ях шы лык кы лу исә кул ла рын нан кил ми».

23 Мин җир гә күз сал дым – ул су рәт сез вә буп-буш,
күк кә күз сал дым – ан да як ты лык ның әсә ре дә юк.

24 Тау лар га күз сал дым – алар сел ке нә,
бар лык кал ку лык лар тир бә леп то ра.

25 Әйләнә-тирәдә ке ше за ты кү рен ми,
күк кош ла ры да очып-таралышып бет кән,

26 уң ды рыш лы җир ләр чүл гә әй лән гән,
Раб бы ның ачу-ярсуыннан ан да гы бар лык шә һәр ләр җи ме рел гән.

27 Раб бы бо лай ди:
«Бар җир бу шап ка ла чак,
лә кин аны тә мам юк ит мә я чәк мен!

28 Җир кай гы рып елар, күк ләр ка ра лыр.
Мо ны Мин әйт тем һәм сү зем нән ки ре кайт ма я чак мын,
ка рар кыл дым һәм ка ра рым ны үз гәрт мә я чәк мен.

29 Җай дак лар вә ук чы лар кү тәр гән шау-шудан
шә һәр ләр нең бар хал кы ка чып бе тәр:
алар куе ур ман нар га ки тәр,
тау-ташлар ара сы на ме неп яше ре нер.
Бар ча шә һәр ләр таш лан дык бу лыр –
ан да һич бер ке ше кал мас».

30 Ә син, җи ме ре лү гә ду чар ител гән шә һәр,
нәр сә гә дип куе кы зыл дан ки е нә сең,
ал тын би зән геч лә рең не та га сың,
күз лә ре ңә сөр мә ләр тар та сың?
Син юк ка би зә нә сең! –
Сө яр кә лә рең си ңа мәс хә рә бе лән ка рый,
алар си не үте рер гә те ли.

31 Ба ла та бу чы ха тын сы ман кыч кыр ган,
бе рен че ба ла сын ту ды ру чы ха тын ке бек ың гы раш кан та выш ише тәм.
Сион-кыз шу лай ин те геп ың гы ра ша, кул ла рын су зып:
«Ни кай гы! Үте рү че ләр не кү реп, җа ным сык рый!» – дип өз гә лә нә.

ИсраилбеләнЯһүдәнеңРаббыданвазкичүе

5 1 Раб бы бо лай ди:
«Иеру са лим урам на ры буй лап узы гыз,
тик ше ре гез, мәй дан на рын кү зә те гез:
га дел лек сак лау чы, туг ры бе рәр ке ше та бар сыз мы икән?!
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Тап са гыз, Ие ру са лим не Мин ки че рер идем.
2 Шә һәр хал кы:

„Раб бы Үзе ша һит тыр!“ – дип әй т сә дә,
ант итүе ял ган аның».

3 Йа Раб бы!
Күз лә рең туг ры лык ка тө бәл мә гән ме ни Си нең?!
Син бу ха лык ны кый на дың, ә алар аны сиз мә де дә,
Син алар ны аз дан гы на юк ка чы гар ма дың, ә алар са бак ал ма ды,
таш тан да ка ты рак бу лып үҗәт лә нә бар ды,
Си ңа кай тыр га те лә мә де.

4 Мин: «Бо лар – яр лы, на дан ке ше ләр,
Раб бы юлын, үз Ал ла сы ның ка ну нын бел ми ләр, – дип уй ла дым. –

5 Зат лы тү рә ләр яны на ба рыйм әле, алар бе лән сөй лә шим,
чөн ки алар Раб бы юлын,
үз Ал ла сы ның ка ну нын бе лә дер», – ди дем.
Лә кин алар да ка мыт ла рын сын дыр ган нар,
бау ла рын* өз гән нәр икән.

6 Шу ның өчен, ур ман нан арыс лан чы гып, алар ны үте рә чәк,
чүл бү ре се бо тар ла я чак.
Шә һәр лә ре янын да алар ны кап лан са га лап то ра чак –
ка ла дан чык кан һәр кем не өз гә ләп ыр гы та чак,
чөн ки ха лык ның сҗи на я ть лә ре зур дыр,
Раб бы га кыл ган хы я нәт лә ре хи сап сыз дыр.

7 «Ни чек итеп яр лы кыйм ди Мин си не, Ис ра ил?!
Ба ла ла рың, Ми не таш лап, ял ган илаһ лар бе лән ант итә.
Мин алар ның та ма гын туй дыр дым,
ә алар уй наш лык ит те ләр,
өер лә ре бе лән фа хи шә ләр йор ты на йөр де ләр.

8 Си мер тел гән, нә фес ле тай лар бо лар:
һәр бер се икен че бе рәү нең ха ты ны на ка рап кеш ни.

9 Мо ның өчен җә за сыз кал ды рыйм мы алар ны?! –
дип бел де рә Раб бы. –
Шу шын дый ха лык тан үч ал мыйм мы?!

10 Ба ры гыз, алар ның йө зем бак ча ла рын туз ды рып таш ла гыз*,
лә кин бө тен ләй юк ит мә гез;
йө зем ку ак ла ры ның бо так ла рын ки сеп ыр гы ты гыз,
чөн ки алар ин де Ми не ке тү гел.

* 5:5 ...камытларын...бауларын...– 2:20 гә ис кәр мә не ка ра гыз. 
* 5:10 Ал ла һы би ре дә Ис ра ил дош ман на ры на мө рә җә гать итә. 
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11 Ис ра ил вә Яһү дә хал кы Ми ңа хы я нәт ит те.
Бу – Раб бы сү зе».

12 Алар Раб бы ту рын да ял ган сөй лә де ләр:
«Ул бер ни дә эш лә мә я чәк,
һәм без нең өс кә бә ла кил мә я чәк,
без кы лыч та, ач лык та күр мә я чәк без.

13 Пәй гам бәр ләр – фә кать җил ге нә,
алар да Раб бы сү зе юк;
әй т кән нә ре үз ба шы на төш сен!» – ди де ләр.

14 Шу ңа кү рә Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла, бо лай ди:
«Ке ше ләр шун дый сүз ләр сөй лә гән өчен,
Мин Үз сүз лә рем не си нең авы зың да, Ире мия, ут ка әй лән де рәм,
ә бу ха лык ны утын итәм,
һәм шул ут алар ны ян ды рып бе те рә чәк.

ЕрактанкилгәнхалыкныңИсраилгәһөҗүмитүе
15 Ме нә, Ис ра ил, Мин си ңа ерак тан бер ха лык ки те рәм, –

дип бел де рә Раб бы, –
ку әт ле, бо рын гы ха лык ул.
Тел лә рен бел мә гән гә, син алар ны аң ла мас сың.

16 Аның са да гы* – ачык ка бер сы ман;
һәр бер су гыш чы сы гаярь-батырдыр.

17 Алар си нең уңы шың ны вә ри зы гың ны,
сарык-кәҗәләреңне вә тер ле гең не,
йө зем вә ин җир җи меш лә рең не аша я чак,
угыл-кызларыңны үте рә чәк,
ны гы тыл ган, өмет баг лап тор ган шә һәр лә рең не
кы лы чы бе лән җи ме рә чәк».

18 Лә кин ул көн нәр дә дә Мин си не ахыр га ка дәр кы рып бе тер мә я чәк мен, – дип 
бел де рә Раб бы. – 19 Әгәр ке ше ләр: «Раб бы Ал ла быз без гә бо лар ның һәм мә сен нәр сә 
өчен эш лә де икән?» – дип со ра са, син, Ире мия: «Сез, Аны таш лап, үз җи ре гез дә 
чит илаһ лар га хез мәт ит кән лек тән, ят җир ләр дә чит ке ше ләр гә хез мәт итәр сез!» – 
дип җа вап бир.

Халыкныңялганныхуплавы
20 Мо ны Ягъ куб нә се ле нә игъ лан ите гез,

Яһү дә хал кы на җит ке ре гез:
21 «Әй аң гы ра вә акыл сыз,

* 5:16 Садак– ук са вы ты. 
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кү зе бу ла то рып күр мә гән,
ко ла гы бу ла то рып ишет мә гән ха лык, тың ла!

22 Мин нән кур кыр га,
Ми нем ал да дер кал ты рап то рыр га ти еш тү гел ме сез?! –
дип бел де рә Раб бы. –
Ком ны Мин диң гез мәң ге үтеп чы га ал мас лык чик итеп куй дым:
дул кын нар ни ка дәр ге нә ур гы лып бә рел сә дә,
яр ны җи ме рер гә көч лә ре җит ми,
үкерсә-сикерсә дә, яр сы зы гын үтеп чы га ал мый.

23 Лә кин бу ха лык ның йө рә ге үҗәт, фет нә чел;
алар Мин нән йөз чө е реп ки теп бар ды лар;

24 кү ңел лә рен нән: „Раб бы Ал ла быз дан кур кып, Аны хөр мәт лик!
Язын-көзен Ул без гә үз ва кы тын да яң гы рын яу ды ра,
иген не урып-җыяр өчен, һәр ел ны ва кыт би рә“, – дип әй т мә де ләр.

25 Кыл ган җи на ять лә ре гез сез не шу шы нәр сә ләр дән мәх рүм ит те,
гө наһ ла ры гыз шу шы иге лек ләр дән аер ды.

26 Хак тыр: Ми нем хал кым ара сын да яман ке ше ләр бар:
алар, кош ау ла у чы лар сы ман, то зак ку я лар
һәм по сып ятып ке ше ләр не ау лый лар.

27 Кош лар бе лән тул ган чит лек ке бек,
алар ның йорт ла ры мә кер бе лән тул ган;
шул мә кер лә ре ар ка сын да алар ба еп кит те ләр,
юга ры кү тә рел де ләр,

28 тә мам си мер де ләр – си мез лек тән бит лә ре май ла нып то ра.
Явыз лык кы лу да алар бар лык чик ләр не узып кит те ләр,
мәх кә мә дә ятим нәр нең эш лә рен га дел лек бе лән,
алар фай да сы на ка ра мый лар,
яр лы лар хо ку кын як ла мый лар.

29 Шу шы лар ның ба ры сы өчен
җә за сыз кал ды рыйм мы алар ны?! – дип бел де рә Раб бы. –
Мон дый ха лык тан үч ал мыйм мы?!

30 Бу ил дә ко точ кыч вә шак кат ма лы хәл ләр кы лы на:
31 пәй гам бәр ләр ял ган хә бәр сөй ли,

ру ха ни лар алар сү зе бу ен ча ха ким лек итә,
ә Ми нем хал кым мо ңа кар шы кил ми.
Шу шы лар ның бө те не се нә чик ку ел гач,
ни ләр кы лыр лар икән?

Иерусалимнеңкамалыштакалуы

6 1 Әй Бень я мин ке ше лә ре, Ие ру са лим нән ка чы гыз!
Ты куа шә һә рен дә быр гы кыч кыр ты гыз!
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Бәйт-Һаккеремда учак ягып ки сә те гез! –
Төнь як тан әнә афәт вә зур һә ла кәт яный!

2 Нә фис, гү зәл Сион-кызны Мин бөл ген лек кә тө ше рәм!
3 Дош ман кө тү че лә ре, үз лә ре нең кө тү лә ре бе лән

аның яны на ки леп, әйләнә-тирәсендә ча тыр ла рын ко рыр,
һәр кем үз өле ше нә ти гән җир дә кө тү кө тәр.

4 „Си он га кар шы су гыш ка әзер лә не гез;
то ры гыз, көн ур та сын да һө җүм итә без!“ –
„Юк шул, көн ин де кич кә авы шып ба ра,
кич ке кү лә гә ләр тө шә баш ла ды“. –

5 „Әй дә гез, то ры гыз, төн лә һө җүм итик,
шә һәр дә ге ны гыт ма лар ны җи ме рик!“ – ди алар бер-берсенә».

6 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
«Ие ру са лим гә һө җүм итәр өчен, агач ки се гез,
шә һәр ти рә ли туф рак өем нә ре кү тә ре гез!
Бу шә һәр не җә за кө тә,
чөн ки ул җәбер-золым бе лән тул ган.

7 Чиш мә дән су бә реп чык кан ке бек,
аңар дан явыз лык бөр ке лә – ан да көч ләү вә та лау хө кем сө рә;
Ми нем күз ал дым да ба ры тик авыру-газаплар вә җә рә хәт ләр ге нә.

8 Акы лы ңа кил, Иеру са лим!
Юк са Мин син нән йөз чө е рер мен,
си не чүл гә әй лән де рер мен,
ке ше яшә ми тор ган җир итәр мен».

9 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ми ңа бо лай ди де:
«Ис ра ил нең исән кал ган ке ше лә ре
бо так лар да гы соң гы йө зем җи ме ше ке бек җы еп алы ныр:
син, Ире мия, йө зем җы ю чы ка бат тик шер гән ке бек,
ку лың бе лән бо так лар ны тик ше реп чык!»

10 «Кем гә сөй лим?! Кем не ки сә тим?!
Сүз лә ре мә кем ко лак са лыр?! –
Алар ның ко лак ла ры то ма лан ган*, ишет ми ләр;
Раб бы сү зен алар мәс хә рә дип ка бул итә, хуш күр ми.

11 Шу ңа кү рә эчем дә Раб бы ны кы на тиң яр су кай ный,
аны баш ка ча ты еп то ра ал мыйм».

Раб бы бо лай ди:

* 6:10 ...колакларытомаланган...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ко лак ла ры сөн нәт-
лән мә гән. 
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«Шул ачу-ярсуымны урам да гы ба ла лар,
җы е лып тор ган яшь егет ләр өс те нә түк!
Ир бе лән ха тын да,
соң гы көн нә рен яшәү че карт та аңар дан ка чып ко тыл мас.

12 Алар ның йорт ла ры,
шу лай ук басу-кырлары вә ха тын на ры бү тән нәр гә кү чә чәк,
чөн ки Мин Үзем нең ку лым ны
бу ил дә яшәү че ке ше ләр гә кар шы кү тә рәм, –
дип бел де рә Раб бы. –

13 Алар ның һәм мә се, ке че сен нән алып олы сы на ка дәр,
баю ягын гы на ка рый,
пәй гам бәр дән алып ру ха ни га ка дәр ба ры сы да ял ган га мәл кы ла.

14 Хал кым ның җә рә хә тен алар өстән-өстән ге нә дә ва лый лар,
„Имин лек, имин лек!“ – дип сөй лә нә ләр, ә имин лек юк.

15 Ка ба хәт лек эш лә гәч, оя ла мы соң алар?! –
Юк, оял мый да, кы зар мый да!
Шу ның өчен алар егыл ган нар ара сы на егы ла чак,
Мин җә за би реп, алар һә лак бу ла чак!» – ди Раб бы.

16 Раб бы бо лай ди:
«Мин: „Юл лар ки сеш кән урын да тук тап,
тирә-якка күз са лы гыз,
бо рын гы юл ту рын да со ра гыз,
дө рес юл ның кай да икә нен бе ле гез дә шу ның буй лап ба ры гыз –
һәм җа ны гыз га ты ныч лык та бар сыз!“ – ди дем.
Лә кин сез: „Бар мый быз!“ – ди де гез.

17 Мин: „Быр гы та вы шы на ко лак са лы гыз!“ –
дип, сез гә сак чы лар куй дым,
лә кин сез: „Ко лак сал мый быз!“ – ди де гез.

18 Шу лай бул гач, әй ка вем нәр, тың ла гыз,
хал кым ни хәл гә тө шә сен бе леп то ры гыз!

19 Әй җир, тың ла!
Бу ха лык өс те нә Мин һә ла кәт җи бә рәм! –
Яман ни ят лә ре нең җи ме ше бу.
Алар әй т кән нә рем не тың ла ма ды
һәм Ка ну ным нан баш тарт ты.

20 Ше ба җи рен нән кил гән хуш ис ле сумала-майлар
вә ерак ил дән кай тарт кан хуш ис ле ка мыш нәр сә гә Ми ңа?!
Сез нең сту ла ем ян ды ру кор бан на ры гыз ки рәк ми –
сез ки тер гән кор бан нар кү ңе ле мә ят мый Ми нем».

21 Шу лай итеп, Раб бы бо лай ди:
«Бу ха лык ал дын да Мин зур кар шы лык лар ко рам,
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ата лар – ба ла ла ры бе лән,
күр ше – дус ты бе лән шул кар шы лык лар га
абы нып егы ла чак һәм һә лак бу ла чак!»

22 Раб бы бо лай ди:
«Ме нә, төнь як илен нән бер ха лык ки лә,
җир чи тен нән бө ек ка вем кү тә ре леп чы га.

23 Кул ла рын да – җәя бе лән сөң ге;
алар рә хим сез вә ми һер бан сыз,
диң гез ке бек шау ла ша лар, ат лар га ат ла нып ча ба лар;
си ңа һө җүм итәр өчен, Сион-кыз,
гас кә ри ләр саф лар га те зе леп бас ты лар».

24 Иеру са лим хал кы:
«Алар ту рын да гы бу хә бәр не ише теп,
кул ла ры быз хәл сез лә неп асы лы нып төш те;
без сыз ла на быз – ба ла ту ды ру чы ха тын ке бек га зап ла на быз.

25 Кыр га чык ма гыз, юл лар да йөр мә гез,
чөн ки һәр та раф тан дош ман кы лы чы һәм дәһ шәт яный!» – дип әй тә.

26 Әй би ча ра хал кым!
Ту пас ту кы ма га тө ре неп, көл дә ау на,
бер дән бер уг лың үл гән дәй кай гыр, ачыр га ла нып ела,
чөн ки җан кы ю чы дош ман
без нең өс кә көт мә гән дә ки лер!

27 «Мин си не, Ире мия, – ти мер эре тү че,
ә хал кым ны мәгъ дән* ит тем:
син аны сы нар га, тот кан юлын бә я ләр гә ти еш сең.

28 Алар бө те не се ки ре бет кән вә тың лау сыз лар,
ялган-гайбәт та ра ту чы лар;
бә гырь лә ре ба кыр йә ти мер дәй ка ты алар ның,
һәм ба ры сы да аз гын дыр.

29 Ти мер че кү ре ге әнә һа ва өр де рә,
учак ял кы нын да кур гаш ин де эреп бет те,
әм ма юш кын ае ры лып чык ма ды –
эре тү че юк ка гы на ты рыш ты*.

30 Алар ны „чит кә ти бә рел гән кө меш“ дип йөр тер ләр,
чөн ки Раб бы алар дан баш тарт ты».

* 6:27 Мәгъдән– би ре дә: ка зыл ма бай лык, ру да. 
* 6:29 Би ре дә бо рын гы ысул – кур гаш ку шып, мәгъ дән нән саф кө меш ае рып алу ту рын да 
сүз ба ра. 
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Аллаһыйорты–юлбасарларөне

7 1 Ире ми я гә Раб бы дан сүз ки леп иреш те:
2 – сРаб бы йор ты ның кап ка сы яны на бас та ке ше ләр гә ме нә бу сүз ләр не җит кер: 

«Раб бы га та бы ныр өчен, шу шы кап ка дан ке рү че бар лык Яһү дә ке ше лә ре, Раб бы сү зен 
тың ла гыз! 3 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы бо лай ди: „Яшәү рә ве ше гез не 
дө рес лә гез, га мәл лә ре гез не тө зә те гез, шул ча гын да Мин сез не бу урын да яшәр гә 
кал ды рыр мын. 4 ‘Раб бы ның из ге йор ты шу шы урын да! Раб бы ның из ге йор ты шу-
шы урын да! Раб бы ның из ге йор ты шу шы урын да!’ ди гән ял ган сүз гә ышан ма гыз! 
5 Яшәү рә ве ше гез не дө рес лә гез, эш-гамәлләрегезне тө зә те гез, бер-берегезгә ка ра та 
га дел эш ите гез, 6 чит тән кил гән нәр не, ятим нәр не вә тол лар ны кыс ма гыз, бу җир дә 
га еп сез ке ше ләр нең ка нын түк мә гез, үзе гез гә зы ян ки те реп, бү тән илаһ лар га ияр-
мә гез, 7 шул ча гын да Мин сез не шу шы урын да – сез нең ата-бабаларыгызга мәң ге гә 
бир гән җир дә яшәр гә кал ды рыр мын.

8 Сез ял ган сүз ләр гә ыша на сыз, әм ма алар дан сез гә фай да бул мас. 9 Сез ур ла-
ша сыз, үте рә сез, уй наш лык кы ла сыз һәм ял ган ан т лар итә сез, Ба гал га ба гыш лап, 
кор бан нар ян ды ра сыз, үзе гез бел ми тор ган илаһ лар ар тын нан ба ра сыз. 10 Шу лай 
икән, ни өчен сез Ми нем исем гә ба гыш лан ган йорт ка аяк ба са сыз, Ми нем ал ды ма 
ки леп: ‘Без ко тыл дык!’ – дип әй тә сез? Ан на ры шул ук җи рән геч эш ләр не дә вам 
итәр өчен ме?! 11 Ми нем исе мем бе лән атал ган йорт ны сез юл ба сар лар оя сы дип 
са ный сыз мы? Мин ба рын да кү реп то рам! – дип бел де рә Раб бы. –

12 Ми нем исе мем шу шын да яшәр гә ти еш, дип Ши лоһ шә һә рен дә Үзем бил-
ге лә гән урын га ба ры гыз да хал кым Ис ра ил нең явыз лы гы өчен ул урын га ни ләр 
эш лә гә нем не кү ре гез! 13 Сез алар ның явыз эш лә рен ка бат ла ган чак та, – дип бел-
де рә Раб бы, – Мин сез гә кат-кат дәш тем, ә сез тың ла ма ды гыз, ча кыр дым, ә сез 
җа вап бир мә де гез. 14 Шу лай икән, Үз исе мем бе лән атал ган, сез ыша ныч баг ла ган 
бу йорт ка – Мин сез гә һәм ата-бабаларыгызга бир гән бу урын га – Ши лоһ шә һә ре-
нә кыл ган ны кы ла чак мын! 15 Кар дәш лә ре гез Эф ра им то кы мын ку ган ке бек, Мин 
сез не күз ал дым нан ку ып җи бә рә чәк мен!“»

ХалыкныңРаббысүзенәколаксалмавы
16 Ә син, Ире мия, бу ха лык өчен Ми ңа до га кыл ма, алар өчен ял ва рып со ра ма, 

Ми нем ал да алар өчен үтен мә – Мин си не тың ла ма я чак мын! 17 Яһү дә шә һәр лә-
рен дә вә Иеру са лим урам на рын да алар ни ләр кыл ган ны күр ми сең ме син?! 18 Әнә, 
ба ла лар утын җыя, ата ла ры ут дөр лә тә, хатын-кызлар, күк али һә се нә* кор бан ик-
мә ге пе ше рер өчен, ка мыр ба са. Чит илаһ лар га сшә раб бү лә ге ки те реп, алар Ми не 
рән җет мәк че бу ла лар. 19 Шу шы кы лан мыш ла ры бе лән алар үз лә рен рән җе тә, үз лә-
ре оят ка ка ла, – дип бел де рә Раб бы. 20 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай ди: – Ме нә, 
Ми нем ачу-ярсуым бу җир гә, ке ше ләр гә вә хай ван нар га, кыр да үс кән агач лар га вә 
җир бир гән җи меш ләр гә тү ге лә, һәм ул мәң ге сүн мәс ял кын бу лып дөр ләр.

21 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:

* 7:18 Күкалиһәсе– Аш то рет (Сүз лек не ка ра гыз) исем ле али һә бул са ки рәк. 
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– Кор бан ма лы ның итен аша ган ке бек, ту ла ем ян ды ру кор бан на ры ның да итен 
аша гыз! 22 Ата-бабаларыгызны Ми сыр җи рен нән алып чык кан ва кыт та, Мин 
ту ла ем ян ды ру кор бан на ры, бү тән кор бан нар ту рын да һич ни әйт мә дем, күр-
сәт мә ләр бир мә дем; 23 Мин алар га ме нә нәр сә куш кан идем: «Сүз лә ре мә ко лак 
са лы гыз, шул ча гын да Мин – сез нең Ал ла гыз, ә сез Ми нем хал кым бу лыр сыз. 
Үзе гез гә ях шы бул сын өчен, Мин куш кан юл дан гы на йө ре гез!» 24 Лә кин алар Ми-
не тың ла ма ды лар, сүз лә ре мә ко лак сал ма ды лар, үз лә ре нең үҗәт, явыз йө рәк лә ре 
куш кан ча яшә де ләр, Ми ңа йөз лә ре бе лән тү гел – ар ка ла ры бе лән бо рыл ды лар. 
25 Ата-бабаларыгыз Ми сыр җи рен нән чык кан көн нән алып бү ген гә чә Мин сез-
нең ян га Үзем нең кол ла рым ны – пәй гам бәр лә рем не юл лый тор дым. 26 Лә кин сез 
Ми не тың ла ма ды гыз, сүз лә ре мә ко лак сал ма ды гыз, ки ре лә неп, ата ла ры гыз дан 
да яман рак кы лан ды гыз.

27 Ан на ры Раб бы әйт те:
– Син, Ире мия, бо лар ның һәм мә сен алар га әй тер сең, лә кин алар си не тың-

ла мас; син алар ны ча кы рыр сың, лә кин алар җа вап бир мәс. 28 Шу ның өчен син 
алар га бо лай дип әйт: «Раб бы ның – үз Ал ла сы ның сү зен тың ла ма ган, Аның үгет-
нәсыйхәтләрен ка бул ит мә гән ха лык – сез ул! Ха кый кать кал ма ды, авыз ла рын нан 
хак сүз чык мас бул ды.

29 Чәч лә рең не ки сеп таш ла, Иеру са лим,
шә рә кал ку лык лар да ела,
чөн ки Раб бы ның ачу ын чы гар ган бу ын нан
Раб бы ваз кич те һәм аны таш ла ды».

30 Яһү дә хал кы Ми нем күз ал дым да явыз лык кыл ды, – дип бел де рә Раб бы. – 
Ми нем исем гә ба гыш лан ган йорт ка алар үз лә ре нең җи рән геч пот ла рын куй ды лар, 
шу ның бе лән аны нә җес лә де ләр. 31 Бен-Һинном үзә нен дә ге То фет* кал ку лы гын да 
кор бан ки те рү урын на ры яса ды лар, шун да угыл вә кыз ла рын ут та ян дыр ды лар. 
Мин алар га аның ише әмер бир мә гән, ан дый нәр сә акы лы ма да кил мә гән иде! 
32 Шун дый көн нәр җи тәр: бу урын ны ин де Бен-Һинном үзә не йә То фет дип тү гел, 
ә Су еш үзә не дип атар лар, – ди Раб бы. – Ул урын да мә ет ләр күп ле ген нән ка бер-
ләр гә хәт та урын җит мәс. 33 Үле гәү дә ләр күк кош ла ры на вә җир җан вар ла ры на 
азык бу лыр, һәм алар ны ку ып җи бә рер дәй ке ше кал мас. 34 Яһү дә шә һәр лә рен дә 
һәм Иеру са лим урам на рын да сө е неч ле аваз лар ны вә кү ңел ачу лар ны, кияү бе лән 
кә ләш нең ку а ныч лы та выш ла рын ты яр мын, чөн ки бу ил бу шап ка лыр.

8 1 Шул көн нәр җит кәч, – дип бел де рә Раб бы, – Яһү дә пат ша ла ры ның, тү рә-
ләр нең, ру ха ни лар ның, пәй гам бәр ләр нең, Иеру са лим ке ше лә ре нең сө як лә рен 

ка бер лә рен нән чы га рып ыр гы тыр лар. 2 Алар ны ко яш вә ай, бар лык күк йол дыз ла-
ры ал дын да чә чеп таш лар лар. Кай чан дыр бу ха лык әле ге күк җи сем нә рен яра та, 
алар га хез мәт итә, та бы на, алар дан ки ңәш эз ли һәм алар ал дын да сәҗ дә кы ла иде. 
Ул сө як ләр не бер кем җы еп алып җир лә мәс – алар җир дә ти рес бу лып ятар. 3 Бу 

* 7:31 Тофет– яһүд чә «ян ды ру уры ны» мәгъ нә сен дә. 
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явыз то кым нан исән кал ган адәм нәр не Мин кай та раф лар га сөр сәм дә, алар үлем не 
яшәү дән ар тык кү рер ләр. Бу – Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе.

Халыкның,Раббыныташлап,үзюлыннанбаруы
4 Син алар га, Раб бы ның сү зе мон дый дыр, ди ген:

«Ке ше, егыл са, то рыр га ты рыш мас мы?!
Юлын да адаш са, ки ре кайт мас мы?!

5 Бу ха лык ни гә һа ман шу лай ада шып йө ри соң,
ни гә Иеру са лим гел ял гы ша, ада шып йө ри?
Алар ял ган га бик нык ябыш кан нар,
һич ке нә дә ки ре кай тыр га те лә ми ләр.

6 Мин алар ны кү зә теп һәм тың лап тор дым:
алар дө ре сен сөй лә ми ләр,
бер кем дә: „Нәр сә эш лә дем соң мин?“ – дип әй теп,
үзе кыл ган явыз лык лар га үкен ми,
һәр кем, су гыш ка таш лан ган ат ке бек, үз юлын нан ча ба.

7 Күк ко шы ләк ләк тә үзе нең килү-китү ва кы тын бе лә,
кү гәр чен дә, кар лы гач та, ке рә шә дә
ту ган як ла ры на кай чан очып кай тыр га икә нен бе лә,
ә Ми нем хал кым Раб бы куш кан нар ны бел ми.

8 Ни чек итеп сез:
„Без акыл лы, Раб бы ка ну ны бу ен ча эш итә без“, –
дип әй тә ала сыз?!
сКә тип ләр нең ял ган чы ка ләм нә ре аны үз гәрт те бит!

9 Акыл ия лә ре оят ка кал ды,
алар, кау шап, ять мә гә эләк те.
Раб бы сү зен сан га сук мау чы лар ны акыл лы дип әй теп бу ла мы соң?!

10 Шу ның өчен алар ның ха тын на рын – баш ка лар га,
кыр ла рын бү тән ху җа лар га би рәм,
чөн ки алар ның һәм мә се, ке че сен нән алып олы сы на ка дәр,
баю ягын гы на ка рый,
пәй гам бәр дән алып ру ха ни га ка дәр ба ры сы да ял ган га мәл кы ла.

11 Би ча ра хал кым ның җә рә хә тен алар өстән-өстән ге нә дә ва лый лар,
„Имин лек, имин лек!“ – дип сөй лә нә ләр, ә имин лек юк.

12 Ка ба хәт лек эш лә гәч оя ла мы соң алар?! –
Юк, оял мый да, кы зар мый да!
Шу ның өчен алар егыл ган нар ара сы на егы ла чак,
Мин җә за би реп, алар һә лак бу ла чак!» – ди Раб бы.

13 «Мин алар ның бө тен уңы шын тар тып алыр мын, –
дип бел де рә Раб бы, –
бо так лар да – бер ге нә йө зем дә,
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ин җир ага чын да бер ге нә җи меш тә кал мас,
хәт та яф рак ла ры да ши ңеп бе тәр.
Мин бир гән нәр сә ләр алар дан тар тып алы ныр».

14 «Ниш ләп бо лай уты ра быз соң әле без? – ди Яһү дә хал кы. –
Җы е ныйк, ны гы тыл ган шә һәр ләр гә ба рыйк,
шун да һә лак бу лыйк,
чөн ки Раб бы Ал ла быз без не һә ла кәт кә ду чар ит те,
Аңа кар шы гө наһ кыл ган өчен, без гә агу лы су эчер де.

15 Без ты ныч лык эз лә дек, әм ма ях шы лык кил мә де;
си хәт лә нү көт тек, әм ма ко точ кыч хәл ләр гә ду чар бул дык.

16 Дан шә һә ре ягын нан дош ман ат ла ры ның пош кы руы ише те лә,
тай лар кеш нә вен нән бө тен җир дер сел ке нә.
Дош ман, ки леп, иле без не
һәм ан да гы бар нәр сә не тар-мар ки тер мәк че,
шә һә ре без не дә, аның хал кын да юк ит мәк че».

17 «Ме нә, Мин сез нең өс кә агу лы елан нар җи бә рәм,
алар сез не ча га чак, һәм алар дан әф сен юк тыр.
Бу – Раб бы сү зе».

ИремиянеңИерусалимөченкайгыруы
18 Кай гым ба сы лыр лык тү гел ми нем.

Йө рә гем сык рый, өз гә лә нә.
19 Ме нә, ерак ил дән би ча ра хал кым ның фө рья ды* ише те лә:

«Раб бы Си он да тү гел ме ни?
Аның Пат ша сы ин де ан да юк мы ни?»

Раб бы: «Ниш ләп алар үз лә ре нең пот ла ры,
бер ни гә тор ма ган чит-ят илаһ ла ры бе лән
ачу ым ны чы гар ды лар?» – дип әй тә.

20 «Урак өс те бет те, җәй үт те,
ә без гә ко ты лу кил мә де!» – ди ха лык.

21 Би ча ра хал кым ның җә рә хәт лә ре ар ка сын да
мин дә җә рә хәт лән дем;
мин кай гы да, ко точ кыч кур ку чол гап ал ды ми не.

22 Ги лы гад та бәл зәм юк мы әл лә?!
Ан да та биб юк мы әл лә?!
Би ча ра хал кым ни лек тән си хәт лә нә ал мый соң?

* 8:19 Фөрьяд– яр дәм со рап ял ва ру. 
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9 1 Ба шым – чиш мә,
күз лә рем яшь чы га на гы бул са,
яу да һә лак бул ган би ча ра хал кым ны кыз га нып,
көн-төн елар идем.

Беркемдәдөресенсөйләми
2 Әгәр чүл дә сы е ныр уры ным бул са,

хал кым ны кал ды рып ки тәр идем –
алар һәм мә се дә – уй наш чы лар,
хы я нәт чел ке ше ләр өе ре.

3 «Алар ның тел лә ре, ял ган сөй ләр өчен, җәя ке бек ки е рел гән;
җир дә алар дө рес лек бе лән тү гел,
га дел сез лек кы лып кө чә еп ба ра лар;
бер явыз лык ар тын нан икен че сен эш ләп то ра лар,
Ми нем бар лы гым ны да бел ми ләр, –
дип бел де рә Раб бы. –

4 Һәр кем үзе нең дус ла рын нан сак лан сын,
ту ган на ры на ышан ма сын,
чөн ки һәм мә се үз ту га ны ның үк чә се нә ба са*,
һәр дус үз дус ты на яла яга.

5 Һәр кем үзе нең дус тын ал дый,
бер кем дә дө ре сен сөй лә ми –
тел лә ре ял ган сөй ләр гә өй рә неп бет кән;
хәл дән тай ган чы гө наһ кы ла лар да
тәү бә итәр гә көч лә ре кал мый.

6 Җә бер өс те нә җә бер,
мә кер өс те нә мә кер!*
Алар Ми не бе лер гә те лә ми ләр», –
дип бел де рә Раб бы.

7 Әнә шу ның өчен Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
«Мин алар ны ти мер эрет кән ке бек эре теп сы нар мын!
Би ча ра хал кым бе лән та гын нәр сә эш ли алам Мин?!

8 Алар ның тел лә ре – үтер геч ук,
авыз ла ры мә кер бе лән тул ган;
якы ны бе лән дус лар ча сөй ләш сә дә,

* 9:4 ...һәммәсеүзтуганыныңүкчәсенәбаса...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Ягъ куб ке бек, үз 
ту га нын ал дый» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. Би ре дә абый сы Эсау ны ал да ган Ягъ куб 
ту рын да гы хи кә я гә иша рә (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 27). 
* 9:5-6 ...хәлдәнтайганчыгөнаһкылалардатәүбәитәргәкөчләрекалмый.Җәберөстенәҗәбер,мә-
керөстенәмәкер!– Бу урын бо рын гы грек те лен дә ге төп нөс хә гә ни гез лә неп тәр җе мә ител де. 
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кү ңе лен нән, ни чек ал дар га икән мо ны, дип уй лап то ра.
9 Шу лай икән, Мин алар ны җә за сыз кал ды рыйм мы?! –

дип бел де рә Раб бы. –
Шун дый ха лык тан үч ал мыйм мы?!»

Иерусалимнеңбушапкалуы
10 Мин тау лар ны кыз га нып елар мын,

да ла да гы кө тү лек ләр не кыз га нып, үке реп елар мын,
чөн ки алар кө еп бет кән,
ан да хә зер бер кем йөр ми,
тер лек ләр мөг рә ве ише тел ми;
күк кош ла рын нан алып хай ван нар га ка дәр
ба ры сы да качып-таралып бет кән.

11 «Ие ру са лим не таш лар өе ме,
чүл бү ре лә ре өчен сы е ну уры ны итәм,
Яһү дә шә һәр лә рен ке ше яшә ми тор ган чүл гә әй лән де рәм!» –
ди Раб бы.

Раб бы дан мин:
12 – Бу җир ни өчен һә лак бул ды, җан ия се йөр ми тор ган чүл сы ман кө еп бет те? 

Мо ны аң лар га кем нең акы лы җи тәр икән?! Раб бы сөй лә гән не аң ла тып би рү че ке ше 
та бы лыр ми кән?! – дип со ра дым.

13 Раб бы әйт те:
– Ми нем Ка ну ным ны ки ре как кан, сөй лә гән нә ре мә ко лак сал ма ган, Ка нун 

куш кан ча яшә мә гән өчен бу. 14 Алар үҗәт йө рәк лә ре нә буй сын ды лар, ата-бабалары 
өй рәт кән чә, Ба гал га ияр де ләр.

15 Шу ңа кү рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:
– Мин бу ха лык ка әрем аша там, агу лы су эчер тәм. 16 Алар ны үз лә ре дә, ата-

бабалары да бел мә гән ха лык лар ара сы на та ра там, арт ла рын нан кы лыч җи бә реп, 
тә мам кы рып бе те рәм.

17 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
«Ин де ко лак са лы гыз!
Егъ лау чы ха тын нар ял ла гыз,
алар ның иң оста ла рын ча кы ры гыз».

18 «Тиз рәк кил сен нәр,
күз лә ре без дән яшь ләр агар лык,
кер фек лә ре без дән су лар тү ге лер лек итеп,
без нең хак та ела сын нар, – ди ха лык. –

19 Әнә, Си он ягын нан
„Аһ, нин ди бөл ген лек кә төш тек,
оя ты быз нин ди зур!
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Йорт ла ры быз җи ме рек,
яшә гән җи ре без не таш лап ки тәр гә мәҗ бүр без“
ди гән та выш ише те лә».

20 Әй ха тын нар, Раб бы сү зен тың ла гыз,
Ул әй т кән нәр гә ко лак са лы гыз!
Кыз ла ры гыз га, бер-берегезгә кай гы җыр ла ры өй рә те гез:

21 «Тә рә зә лә ре без дән үлем кер де,
зин нәт ле са рай ла ры быз га аяк бас ты,
урам да уй на ган ба ла лар ны,
мәй дан нар да җы е лып тор ган егет ләр не алып кит те».

22 «Әйт, Ире мия,
Раб бы бо лай дип бел де рә, ди ген:
„Ке ше ләр нең мә ет лә ре кыр да ти рес ке бек,
урак чы ар тын нан те зе леп кал ган көл тә ләр ке бек ятып ка лыр –
алар ны җы еп алу чы да бул мас“».

23 Раб бы бо лай ди:
«Зи рәк ке ше – үзе нең зи рәк ле ге,
көч ле ке ше – үзе нең кө че,
бай ке ше үзе нең бай лы гы бе лән мак тан ма сын!

24 Әгәр мак та на икән,
Ми не Раб бы дип та нып бе лүе бе лән,
Ми нем кү ңел гә хуш кил гән мәр хә мәт, га дел лек
вә хак лык ка та я нып эш итү ем бе лән мак тан сын!
Бу – Раб бы сү зе».

25 Ме нә, – дип бел де рә Раб бы, – йө рәк лә ре сөн нәт лән мә гән* ке ше ләр гә – 26 Ми-
сыр, Яһү дә, сЭдом, Ам мон, сМә аб хал кы на һәм, чүл дә көн кү реп, чи гә чәч лә рен 
кы ру чы лар га җә за би рер көн нә рем якын ла ша, чөн ки ис ра и ли ләр не ке ке бек үк 
алар ның да йө рә ге сөн нәт сез дер.

Раббы–бердәнберхакАллаһы

10 1 Әй Ис ра ил хал кы,
Раб бы ның сез гә әй т кән сүз лә рен тың ла гыз!

2 Раб бы бо лай ди:
«Чит ха лык лар юлын нан бар ма гыз,
күк га лә мәт лә рен нән алар сы ман ку рык ма гыз.

3 Бу ха лык лар ның йо ла ла ры буш нәр сә дер:

* 9:25 ...йөрәкләресөннәтләнмәгән...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: тә не ге нә сөн-
нәт лән гән. 
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алар ур ман нан бер агач ки сеп алып кай та лар да,
ос та аны бал та бе лән юна,

4 кө меш вә ал тын бе лән би зи,
ан на ры, ау ма сын дип, чүкеч-кадак бе лән бер ке теп куя.

5 Алар ның пот ла ры кы яр тү тә лен дә ге ка рач кы га ох шаш –
сөй лә шә бел ми;
алар ны кү тә реп йөр тер гә ки рәк,
чөн ки үз лә ре йө ри ал мый.
Алар дан ку рык ма гыз,
чөн ки алар яман лык кы ла ал мый,
ях шы лык кы лыр га да хәл лә рен нән кил ми».

6 Йа Раб бы, Си ңа тиң һич кем юк!
Син бө ек сең, исе мең олуг вә код рәт ле!

7 Си не сан ла ма ган бе рәр зат бар мы икән, и ха лык лар Пат ша сы?!
Син их ти рам га ла ек!
Бар ча ха лык лар ның акыл ия лә ре ара сын да
һәм бар ча пат ша лык лар да
Си ңа тиң бу лыр дай һич кем юк!

8 Ул ха лык лар мәгъ нә сез вә ах мак –
агач пот лар дан ки ңәш со рый лар.

9 Чү кел гән кө меш не – Тар шиш тан,
ал тын ны Уфаз дан кай тар тып,
пот лар ясар өчен, бал та ос та ла ры бе лән кө меш че ләр гә би рә ләр;
пот лар өс тен дә ге зәң гәр вә җе те кы зыл төс тә ге ки ем – ос та лар эше.

10 Раб бы – бер дән бер хак Ал ла һы!
Ул – те ре Ал ла һы вә мәң ге лек Пат ша!
Аның ачу ын нан җир ләр сел ке нә,
яр су ы на ха лык лар тү зә ал мый.

11 Ха лык лар га бо лай дип әй те гез:
– Күк бе лән җир не бар кыл ма ган бу илаһ лар җир йө зен нән, күк ләр ас тын нан 

юк ка чы га чак!*

12 Раб бы Үзе нең код рә те бе лән җир не бар ит те,
зи рәк ле ге бе лән га ләм не ны гыт ты,
га кы лы бе лән күк ләр не тү шә де.

13 Ул аваз са лу га,
күк ләр киң ле ген дә су лар ша у лый баш лый;
җир нең чит лә рен нән бо лыт лар алып ки лә Ул,
яшен ле яң гыр ла рын яу ды ра,

* 10:11 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә бу аять ара мей те лен дә языл ган. 
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Үзе нең сак ла гыч ла рын нан җил ләр ис те рә.
14 Аның ал дын да һәр ке ше ах мак вә на дан;

кө меш че, пот-сыннар ко еп, үзен хур гы на итә,
чөн ки ул яса ган әй бер ләр – ял ган,
һәм алар ның җаны-тыны юк.

15 Бер ни гә ярак сыз, ада шу дан ки леп чык кан бу нәр сә ләр
җә за кө нен дә юк ка чы га чак.

16 Лә кин Ягъ куб нә се ле нең Өле ше, Ал ла һы, ан дый тү гел:
Ул – һәм мә нәр сә не бар кыл ган Зат,
һәм Ис ра ил хал кы – Аның би лә мә се;
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!

Яһүдәшәһәрләренеңчүлгәәйләнүе
17 И-и ка ма лыш та яшәү че Иеру са лим хал кы!

Бул ган бар нәр сәң не җы еп төй нә дә җи рең нән ки тәр гә әзер лән!
18 Раб бы әй тә:

«Шу шы җир дә яшәү че ләр не Мин бу юлы ку ып чы га ра мын,
дош ман нар то тып ал сын өчен,
алар ба шы на бәла-каза җи бә рә мен!» – ди.

19 Кай гы ми ңа! Га зап ла рым чик сез дер,
яра ла рым тө зә лер лек тү гел,
лә кин мин үз-үземә:
«Әйе, ба шы ма хәс рәт төш кән икән,
тү зәр гә ти еш мен», – ди дем.

20 Ча ты рым җи ме рел гән, бау ла ры өзел гән;
ба ла ла рым ки теп югал ды.
Ин де ча ты рым ны кем ко рыр,
кем аны тарт ты рып бәй ләр?!

21 Ха лык ның кө тү че лә ре мәгъ нә сез –
Раб бы дан ки ңәш со ра мый лар,
шу ңа кү рә бер эш лә ре дә ал га бар мый,
кө тү дә ге бар лык мал ла ры та ра лып бет кән.

22 Ише тә сез ме, бер хә бәр ки лә:
төнь як та раф тан зур шау-шу кү тә ре лә!
Яһү дә шә һәр лә рен таш лан дык җир гә,
чүл бү ре лә ре сы е на тор ган урын га әй лән дер мәк че дош ман.

23 И Раб бы, мин шу ны бе ләм:
ке ше үз яз мы шын үзе сай лый ал мый,
кая та ба ба рыр га ки рәк ле ге дә мәгъ лүм тү гел аңа.
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24 И Раб бы, ми ңа бир гән җә заң га дел бул сын,
ачу лы ча гың да ми не җә за ла ма,
юк са һә лак бу лыр мын.

25 Си ңа сы гын ма ган ха лык лар,
исе мең не тел гә ал ма ган ка би лә ләр өс те нә түк ачу ың ны,
чөн ки алар Ягъ куб нә се ле нең ба шын аша ды лар,
аны йот ты лар, юк ит те ләр,
ил-йортларын вәй ран хәл гә ки тер де ләр.

ХалыкныңИзгекилешүнебозуы

11 1 Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Әле ге Ки ле шү нең шарт ла рын Яһү дә хал кы на, Ие ру са лим дә яшәү че ләр-

гә җит кер! 3 Син алар га бо лай ди ген: «Тың ла гыз! Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил 
Ал ла сы, бо лай дип әй тә: „Бу Ки ле шү нең шарт ла рын үтә мә гән ке ше гә ләгънәт-
каргыш тө шә чәк! 4 Сез нең ата-бабаларыгызны Ми сыр дан – ти мер эре тә тор ган 
мич тән алып чык кан чак та, ул шарт лар ту рын да алар га: ‘Ми не тың ла са гыз, Мин 
куш кан нар ны җи ре нә җит ке реп үтә сә гез, сез – Ми нем хал кым, ә Мин сез нең Ал-
ла гыз бу лыр мын’, – дип әй т кән идем. 5 Мин, шу лай итеп, сез нең ата-бабаларыгызга 
бир гән ан т лы вә гъ дәм не үтә дем – бү ген ге көн дә сез сөт вә бал агып тор ган шул 
җир ләр дә яшәп ята сыз“».

– Амин, Раб бым! – дип җа вап бир дем мин.
6 Шун нан Раб бы ми ңа бо лай ди де:
– Әй т кән сүз лә рем нең һәм мә сен Яһү дә шә һәр лә рен дә вә Иеру са лим урам на рын да 

игъ лан ит. «Әле ге Ки ле шү нең шарт ла рын тың лап, алар ны үтә гез! – ди ген. – 7 Сез-
нең ата-бабаларыгызны Ми сыр җи рен нән алып чык кан нан баш лап бү ген ге көн гә чә 
Мин: „Куш кан на рым ны үтә гез!“ – дип ки сә тә кил дем. 8 Лә кин алар сүз лә ре мә ко лак 
сал ма ды, әйт кән нә ре мә игъ ти бар ит мә де, һәр бер се, үзе нең явыз йө рә ген тың лап, 
үҗәт лә неп йөр де. Шу ңа кү рә Мин, Ки ле шү не үтәр гә ку шып та, аны үтә мә гән нә ре 
өчен, Ки ле шү дә әй тел гән җә за лар ның ба рын да алар га җи бәр дем».

9 Ан на ры Раб бы ми ңа бо лай ди де:
– Яһү дә ке ше лә ре вә Ие ру са лим дә яшәү че ләр бер гә ләп Ми ңа кар шы фет нә 

оеш тыр ды лар. 10 Алар Ми нем сүз лә ре мә ко лак сал ма ган ата-бабаларының гө наһ-
ла рын ка бат лый лар, чит илаһ лар га ия реп ки теп сәҗ дә кы ла лар; Ис ра ил вә Яһү дә 
хал кы ның ата-бабалары бе лән Мин тө зе гән Ки ле шү не бо за лар. 11 Шу ңа кү рә Раб бы 
бо лай ди: «Мин алар га ко ты ла ал мас лык бәла-каза җи бә рәм! Алар Ми не яр дәм гә 
ча кы ра чак, лә кин Мин алар ны тың ла ма я чак мын. 12 Шул ча гын да Яһү дә шә һәр лә ре 
вә Иеру са лим ке ше лә ре, үз лә ре кор бан ки те рә тор ган илаһ ла ры яны на ба рып, яр дәм 
со ра я чак, лә кин, бә ла кил гән дә, ул илаһ лар кот ка ра ал ма я чак. 13 Яһү дә хал кы ның 
шә һәр лә ре күп ме бул са, илаһ ла ры да шу ның ка дәр. Ие ру са лим дә ни чә урам бул са, 
Ба гал га кор бан ян ды ру смәз бәх лә ре дә шу лар са нын ча». 14 Син, Ире мия, бу ха лык 
өчен Ми ңа до га кыл ма, алар өчен го зер ләп со ра ма, чөн ки, бә ла кил гән дә, Ми ңа 
ял вар са лар да, Мин алар ның сүз лә ре нә ко лак сал ма я чак мын.
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15 «Әй сө ек ле хал кым, күп ме явыз лык лар кыл ган нан соң,
ни ха кың бар Ми нем йор ты ма ке рер гә?!
„Ки лә се афәт тән кор бан ит лә ре кот ка рып ка лыр да,
янә кү ңел ачып яшәр мен“, – дип уй лый сың мы?!*»

16 Раб бы си не «куе яф рак лы,
мул җи меш ле зәй түн ага чы» дип ата ган иде,
әм ма, күк ләр күк рә гән дә, Раб бы ул агач ка ут төр тә чәк,
һәм аның бо так ла ры ха рап бу ла чак.

17 Си не утыр т кан Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үзе үк си не юк итәр гә әмер бир де, чөн ки 
Ис ра ил вә Яһү дә хал кы Ба гал хөр мә те нә кор бан нар ки те реп явыз лык кыл ды һәм 
шу ның бе лән Раб бы ның ачу ын чы гар ды.

Иремиягәкаршыфетнәоештыру
18 Раб бы Үзе ми ңа ачып бир де, һәм мин хә бәр дар бул дым: Ул ми ңа дош ман на-

рым ның явыз эш лә рен күр сәт те. 19 Ә мин ча лыр га алып бар ган юаш бә рән сы ман 
бул ган мын, дош ман на рым ми ңа кар шы фет нә оеш тыр ган ны бел мә дем. «Әй дә гез, 
агач ны җи меш лә ре бе лән бер гә юк итик, аны исән нәр дән ае рып ки сик, исе ме дә 
тел гә алын ма сын», – ди гән алар.

20 И Күк ләр Ху җа сы Раб бы, га дел Хө кем че,
кү ңел вә акыл ны сы нау чы,
алар дан ни рә веш ле үч алу ың ны үз күз лә рем бе лән кү рим,
чөн ки дәгъ вам ны мин Си ңа тап шыр дым!

21 Раб бы ми ңа бо лай дип әйт те:
– Әй Ире мия, Ана тот хал кы, си не үте рер гә ни ят ләп, си ңа: «Раб бы исе мен нән 

пәй гам бәр лек кыл ма, юк са без нең кул дан һә лак бу лыр сың!» – ди. 22 Шу ңа кү рә 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы алар ту рын да бо лай ди: «Мин алар ны җә за га тар та чак мын – 
егет лә ре кы лыч тан уза чак, ә угыл вә кыз ла ры ач тан үлә чәк! 23 Җә за би рә се ел ны 
Мин Ана тот хал кы на афәт җи бә рә чәк мен – алар ның бер се дә исән кал ма я чак!»

ИремиянеңРаббыгазарлануы

12 1 Йа Раб бым, әгәр мин Си нең бе лән бә хәс кә кер сәм,
Син һәр ва кыт хак лы бу лып ка ла чак сың;
шу лай да мин Си нең бе лән га дел хө кем ту рын да 

сөй лә шә чәк мен:
ни өчен яман ке ше ләр нең юлы уңа,
хы я нәт че ләр ни лек тән әй бәт яши?

2 Син алар ны утырт тың,
һәм алар та мыр җи бәр де ләр, үсеп кит те ләр,

* 11:15 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә соң гы ике юл бик үк анык тү гел. 
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ин де җи меш би рә ләр.
Исе мең не алар тел лә рен нән тө шер ми ләр,
лә кин кү ңел лә ре Син нән иф рат ерак тыр.

3 Ә ми не Син, Раб бы, бе лә сең, кү реп то ра сың,
йө рә гем нең Си ңа нин ди мө нә сә бәт тә бу лу ын сы ный сың.
Ин де ул яман нар ны, са рык лар ке бек, су ем га ку ып алып кит,
ча лыр көн өчен ае рып куй.

4 Кай чан га ча җир кай гы рып,
кыр лар да үлән ки беп ятар?
Шул җир дә яшәү че ке ше ләр нең явыз лы гы ар ка сын да
хай ван нар вә кош лар һә лак бу ла,
чөн ки бу адәм нәр:
«Без нең юл лар ны Ул күр ми*», – ди ләр.

5 Әгәр син җә яү ле ләр бе лән яры шып йө гер гән дә
хәл дән та я сың икән,
ат лар бе лән ни чек яры шыр сың?!
Әгәр ты ныч лык хө кем сөр гән ил дә дә абы нып егы ла сың икән,
Үр дүн ел га сы агач лык ла рын ни чек үтәр сең?!

6 Хәт та ту ган на рың вә га и ләң дә
си нең бе лән хы я нәт че ләр сы ман кы ла на лар,
ар тың нан кыч кы рып ка ла лар.
Си ңа ях шы сүз әй т сә ләр дә
ышан ма син алар га.

РаббыныңҮзхалкынкалдырыпкитүе
7 «Мин Үз ил-йортымны кал ды рып кит тем,

Үз би лә мәм Ис ра ил не таш лап кит тем, – ди Раб бы. –
Сө ек ле хал кым ны дош ман на ры ку лы на тап шыр дым.

8 Үз хал кым Ми нем өчен ур ман да гы арыс лан ке бек бул ды –
Ми ңа кар шы та вы шын кү тәр де;
шу ның өчен Мин аны күрәлмый баш ла дым.

9 Ми нем җи рем сырт лан өне сы ман бу лып кит те,
аның өс тен дә ерт кыч кош лар бө те ре лә.
Хал кым ны аша рга дип,
бар ча кыр гый җан вар лар би ре җы ел сын!

10 Кө тү че ләр өе ре, йө зем бак ча ла рым ны ха рап итеп,
би лә мәм не тап тап бе тер де,
гү зәл җи рем не буш чүл гә әй лән дер де.

11 Аны чүл гә әй лән дер де алар –
таш лан дык ул җир Ми нем ал да елап ята;

* 12:4 Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай. 



1128

Ире мия 12 , 13

бар җир бу шап кал ган,
лә кин мо ңа бер ке ше нең дә эче пош мый.

12 Чүл дә ге шә рә кал ку лык лар буй лап бас кын чы лар ки лә;
Раб бы кы лы чы ил нең бер чи тен нән икен че чи те нә ка дәр
бар нәр сә не кы рып ба ра,
һич бер җан ия се нә ты ныч лык юк.

13 Ми нем хал кым, бо дай чә чеп, чә неч ке ле үлән җы еп ал ды,
ин те гүе фай да сыз га бул ды.
Раб бы ның көч ле яр суы ар ка сын да
сез хур лык ка төш те гез – уңы шы гыз дан мәх рүм бул ды гыз!»

РаббыныңҮзенәхезмәтиткәнхалыкларныярлыкавы
14 Раб бы бо лай ди:
– Үзем нең Ис ра ил хал кы ма Мин би лә мә гә җир бир гән идем, лә кин явыз күр ше-

лә ре шу ңа кул су за лар. Мин алар ны ил лә рен нән ку ып чы га рыр мын, ара ла рын нан 
Яһү дә хал кын йол кып алыр мын. 15 Йол кып ал ган нан соң, Мин алар ны янә ки че-
рер мен, һәм мә сен үз иле нә, үз би лә мә се нә кай та рыр мын. 16 Әгәр шул чит ха лык лар 
Ми нем хал кым юлын нан йөр сә ләр, кай чан дыр хал кым ны Ба гал бе лән ант итәр гә 
өй рәт кән чә, «Раб бы Үзе ша һит тыр!» дип, Ми нем исе мем бе лән ант ит сә ләр, Ми нем 
хал кым ара сын да ур на шып ка лыр лар. 17 Ин де Ми не тың ла ма са лар, йол кып алып 
юк итәр мен. Бу – Раб бы сү зе.

Киндербилбау

13 1 Раб бы ми ңа әйт те:
– Бар, кин дер бил бау са тып ал да би ле ңә бу, лә кин су га чы лат ма, – ди де. 

2 Мин, Раб бы куш кан ча, бил бау са тып ал дым һәм аны би ле мә бу ып куй дым. 3 Ан-
на ры ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:

4 – Са тып алып би ле ңә бу ган бил ба вың ны ал да юл га чык, Пе рат ел га сы бу е на 
бар һәм аны кы я да гы ярык ка яше реп куй.

5 Мин, Раб бы куш кан ча Пе рат яны на ба рып, аны яше реп куй дым.
6 Бай так көн нәр уз ган нан соң, Раб бы ми ңа:
– Пе рат бу е на бар да Мин си ңа яше реп ку яр га куш кан бил бау ны ки ре ал, – ди-

де. 7 Мин, Пе рат бу е на ба рып, кү меп куй ган урын нан бил ба вым ны ка зып ал дым; 
бил бау че ре гән, бер ни гә ярак сыз бу лып кал ган иде.

8 Шун да ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те.
9 – Раб бы бо лай ди: «Яһү дә нең тә кәб бер ле ген, Ие ру са лим нең ча ма сыз го рур лы-

гын Мин ме нә шу лай юк ка чы га рыр мын! 10 Әй т кән нә рем не тың лау дан баш тар т кан 
бу явыз ха лык үзе нең үҗәт йө рә ге куш кан ча яши, хез мәт итәр һәм сәҗ дә кы лыр 
өчен, чит илаһ лар га ия рә. Алар шу шы че рек бил бау ке бек бер ни гә ярак сыз бу лып 
ка лыр лар. 11 Бил бау ке ше нең би ле нә ни чек якын бул са, Мин дә бө тен Ис ра ил вә 
Яһү дә хал кын Үзе мә шу лай якы най т кан идем. Алар Ми нем хал кым бу лыр, исе-
ме мә мак тау вә дан-шөһрәт ки те рер, дип өмет лән гән идем, лә кин алар сүз лә ре мә 
ко лак сал ма ды лар».
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Шәрабсавытлары
12 Син, Ире мия, алар га шу шы сүз ләр не җит кер: «Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай 

ди: „Һәр шә раб са вы тын шә раб бе лән ту ты рыр га ки рәк“. Алар си ңа әй тер ләр: „Без 
һәр бер шә раб са вы тын шә раб бе лән ту ты рыр га ки рәк ле ген бел ми без ме әл лә?!“ – 
ди яр ләр. 13 Ә син алар га, Раб бы бо лай дип җа вап би рә, ди ген: „Шу шы җир дә яшәү че 
бар ке ше не – Да выт тә хе тен дә уты ру чы пат ша лар ны, шу лай ук ру ха ни лар ны вә 
пәй гам бәр ләр не, Ие ру са лим нең бар хал кын исер гән че шә раб бе лән ту ты рыр мын. 
14 Мин алар ны бер-берсе бе лән, хәт та ата ла ры бе лән угыл ла рын бә ре ле шер гә мәҗ-
бүр итәр мен, – дип бел де рә Раб бы, – бер кем не кыз ган мам һәм ая мам, рә хим сез 
рә веш тә юк итү дән тай чан мам“».

Яһүдәхалкынаәсирлеккуркынычыянавы
15 Тың ла гыз һәм кү ңе ле гез гә сең де ре гез,

тә кәб бер бул ма гыз!
Чөн ки мо ны Раб бы әйт те.

16 Раб бы җир йө зе нә ка раң гы лык иң дер гән че,
эңгер-меңгердә аяк ла ры гыз тау лар да абын ган чы,
Раб бы Ал ла гыз ны дан ла гыз!
Сез як ты лык кө тәр сез,
ә Ул аны то таш кү лә гә гә,
дөм ка раң гы га әй лән де рер.

17 Әгәр әй т кән нәр гә ко лак сал ма са гыз,
ми нем кү ңе лем яшер тен ге нә сык тар,
тә кәб бер ле ге гез ар ка сын да
кү зем нән ел га бу лып яшь лә рем агар,
чөн ки Раб бы кө түе әсир лек кә алы на.

18 «Пат ша бе лән пат ша ның ана сы на син, Ире мия, бо лай ди ген:
„Тә хет тән тү бән рәк тө шеп уты ры гыз,
чөн ки да ны гыз ның та җы ба шы гыз дан тө шеп кит те“».

19 Нә геб шә һәр лә ре чол гап алын ган,
алар га үтеп ке рер дәй ке ше юк.
Яһү дә нең бар хал кы әсир ител гән,
бө тен ләе бе лән сөр ген кит кән.

20 Күз лә рең не кү тә реп,
төнь як тан ки лү че ләр гә ка ра әле, Иеру са лим:
си ңа тап шы рыл ган кө тү,
шәп-шәп са рык ла рың кай да соң?

21 Син ос таз лык кыл ган ар ка даш ла рың ны
Раб бы си нең өс тән ха ким лек итәр гә бил ге лә сә, ни әй тер сең?
Ба ла та бу чы ха тын ке бек га зап лан мас сың мы икән?!
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22 Син үзең нән:
«Ни гә бо лар ба шы ма төш те икән?» – дип со ра саң,
җа вап мон дый бу лыр:
«Би хи сап күп гө наһ ла рың өчен итә гең кү тә рел гән си нең,
үзең хур бул ган сың».

23 «Хә бә ши – тә не нең тө сен,
юл ба рыс үзе нең тап ла рын үз гәр тә ала мы?!
Явыз лык кы лыр га өй рән гән гә,
сез дә шу лай иге лек кы ла ал мый сыз.

24 Чүл дән ис кән җил ки бәк не туз дыр ган дай,
Мин сез не төр ле як ка си бәр мен.

25 Си ңа чык кан жи рә бә,
Мин бү леп бир гән өлеш әнә шул дыр, Иеру са лим, –
дип бел де рә Раб бы, –
чөн ки син Ми не оныт тың, ял ган га ышан дың.

26 Әнә шу ның өчен итә гең не йө зе ңә кап лар мын –
хур итәр мен Мин си не.

27 Мин си нең уй наш лык итү ең не, дәрт лә неп кеш нә вең не,
кыр лар да, кал ку лык лар да оятсызланып
фә хеш лек кы лу ың ны кү реп тор дым.
Кай гы си ңа, Иеру са лим!
Син пакь лән гән че, күп ме го мер ләр үтәр икән әле?»

Корылык,кылыч,ачлыквәүләтзәхмәтетурындаРаббысүзе

14 1 Ко ры лык ту рын да Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 «Яһү дә хәс рәт чи гә, шә һәр лә ре хәл сез лә нә,

кай гы га бат кан ке ше ләр җир дә уты ра,
Ие ру са лим дә үке реп ела ган та выш ише те лә.

3 Тү рә ләр хез мәт че лә рен су га җи бә рә,
хез мәт че ләр су сак ла гыч яны на ки лә, лә кин ан да су юк,
буш са выт ла рын кү тә реп, алар ки ре әй лә неп кай та,
ча ра сыз лык тан ап ты рап, кул ла ры бе лән баш ла рын кап лый.

4 Яң гыр яу ма ган га, җир яр га ла нып бет кән,
шу ңа кү рә иген че ләр дә, ап ты рап, кул ла ры бе лән баш ла рын кап лый.

5 Кыр да үлән кал ма ган га, бо лан нар хәт та
яңа ту ган ба ла ла рын таш лап ки тә.

6 Кыр гый ишәк ләр дә шә рә кал ку лык лар өс тен дә,
чүл бү ре лә ре сы ман, әл се рәп һа ва йо та,
күз лә ре то нып кал ган,
чөн ки ашар га үлән юк».

7 Җи на ять лә ре без без гә кар шы сөй лә сә дә,
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Үз исе мең ха кы на без гә яр дәм ит, Раб бы!
Хак тыр: без Син нән күп мәр тә бә ләр йөз чө ер дек,
Си ңа кар шы гө наһ кыл дык.

8 Әй Ис ра ил нең өме те, кай гы лы ва кыт та Кот ка ру чы быз!
Ни өчен Син хә зер бу җир дә чит ке ше ке бек,
төн ку нар га кер гән юл чы ке бек?

9 Ни өчен Син хә зер сә ер се неп кал ган ке ше,
кот ка рыр га кө че җит мә гән су гыш чы ке бек?
Син бит, Раб бы, без нең ара да!
Син без не Үзең не ке дип ата дың –
таш ла ма без не!

10 Бу ха лык ту рын да Раб бы ме нә нәр сә ди:
– Хак тыр: аяк ла рын тыя ал мый ча, тегендә-монда су гы лып йө рер гә яра та алар. 

Шу ңа кү рә Мин бу ха лык тан ри за тү гел: кыл ган җи на я ть лә рен исе мә тө ше реп, 
гө наһ ла ры өчен хә зер җә за би рәм!

11 Ан на ры Раб бы ми ңа бо лай ди де:
– Бу ха лык ка имин лек со рап до га кыл ма син! 12 сУра за тот са лар да, Мин алар ның 

елау-сыктауларын ишет мәм; ту ла ем ян ды ру һәм ик мәк кор бан на ры ки тер сә ләр 
дә ка бул ит мәм. Мин алар ны кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те бе лән юк итә чәк мен!

13 Шун да мин әйт тем:
– И Хуҗа-Раббы! Пәй гам бәр ләр алар га: «Кы лыч күр мәс сез, ач лык ки чер мәс сез, чөн-

ки Раб бы сез гә бу җир дә мәң ге гә ты ныч лык би рә», – дип, һа ман са ен ту кып то ра лар.
14 Раб бы, ми ңа җа вап итеп:
– Ул пәй гам бәр ләр Ми нем исем нән ял ган нәр сә ләр сөй ли, – ди де. – Мин алар-

ны җи бәр мә дем, алар га бер нин ди бо е рык бир мә дем, бер ни сөй лә мә дем. Алар сез гә 
ял ган вә хи ләр*, буш кү рә зә лек ләр, уй дыр ма хә бәр ләр җит ке рә ләр. 15 Шул сә бәп ле 
Раб бы бо лай ди: «Ми нем исем нән пәй гам бәр лек кыл са лар да, алар ны Мин җи бәр-
мә дем. Әнә шу ның өчен „Бу ил дә кы лыч күр мәс сез, ач лык ки чер мәс сез“ дип әй тү че 
пәй гам бәр ләр үз лә ре кы лыч тан вә ач лык тан һә лак бу лыр! 16 Алар ның пәй гам бәр лек 
сүз лә рен тың ла ган ке ше ләр дә кы лыч вә ач лык тан үләр, җә сәд лә ре* Иеру са лим 
урам на рын да ау нап ятар! Алар ның үз лә рен дә, ха тын на рын да, угыл-кызларын да 
кү мү че бул мас – кыл ган явыз лык ла ры үз ба шлары на тө шәр!»

17 «Үз исе мең нән шу шы хә бәр не җит кер алар га, Ире мия:
„Күз лә рем яшь бе лән тул сын,
көн-төн ак сын бер тук та мый күз яшем,
чөн ки ми нем би ча ра хал кым – гыйф фәт ле кы зым –
авыр тет рә нү гә ду чар бул ды,
зур җә рә хәт ал ды.

* 14:14 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. 
* 14:16 Җәсәд– гәү дә. 
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18 Кыр га чык сам – кы лыч тан һә лак бул ган нар ята,
шә һәр гә кер сәм – ач лык тан ин тек кән нәр не кү рәм.
Ә пәй гам бәр ләр вә ру ха ни лар ил буй лап хез мәт күр сә теп йө ри ләр,
әм ма нәр сә эш лә гән нә рен үз лә ре дә аң ла мый лар*“».

19 И Раб бы, Яһү дә дән тә мам йөз чө ер дең ме ни Син?
Си он бө тен ләй кү ңе лең не кай тар ды мы ни?
Ни гә Син без гә тө зәл мәс лек җә рә хәт яса дың?
Без ты ныч лык көт тек,
лә кин ях шы лык кил мә де,
си хәт лә нер көн не көт тек,
лә кин ко точ кыч хәл ләр гә ду чар бул дык.

20 И Раб бы, үзе без кыл ган явыз лык ны,
ата-бабаларыбыз кыл ган җи на ять не та ный быз –
Си нең ал да гө наһ лы быз!

21 Үзең нең исе мең ха кы на баш тарт ма без дән,
дан лы тә хе тең тор ган урын ны хур кыл ма,
без нең бе лән тө зе гән Ки ле шү не исе ңә тө шер,
аны га мәл дән чы гар ма!

22 Чит ха лык лар ның илаһ ла ры яң гыр җи бә рә ала мы?!
Үзеннән-үзе күк тән яң гыр коя ала мы?!
Мо ны эш ләү че Син тү гел ме, Раб бы Ал ла быз?!
Без Си ңа гы на өмет лә неп то ра быз –
бо лар ның һәм мә сен Син ге нә бул ды ра ала сың.

Җәза–котылгысыз

15 1 Раб бы ми ңа әйт те:
– Ал ды ма Му са бе лән Ше му ил ки леп бас са да, бу ха лык ка ка ра та җа ным 

эре мәс. Ку ып җи бәр алар ны Ми нем күз ал дым нан! 2 Әгәр дә ин де: «Кая ки тик соң 
без?» – дип со ра са лар, алар га, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген:

«Үләт зәх мә те нә ду чар ител гә не авы рып үл сен,
кы лыч ка ду чар ител гә не кы лыч ас ты на кер сен,
ач лык ка ду чар ител гә не ач ка ин тек сен,
әсир лек кә ду чар ител гә не әсир кит сен!»

3 Алар га Мин, – ди де Раб бы, – дүрт төр ле җә за: үте рер өчен кы лыч, сөй рәп 
алып ки тәр өчен эт ләр, ашап бе те рер һәм юк итәр өчен күк кош ла ры вә кыр гый 
җан вар лар җи бә рер мен. 4 Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя уг лы Ме наш ше ның Ие ру са-
лим дә кыл ган га мәл лә ре өчен алар ны җир дә ге бар лык пат ша лык лар га ко точ кыч 
ми сал итәр мен.

* 14:18 Яһүд те лен дә әле ге җөм лә «Пәй гам бәр ләр вә ру ха ни лар үз лә ре бел мә гән җир гә ба ра-
лар» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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5 «Си не кем кыз га ныр икән, Иеру са лим?!
Кем си ңа те ләк тәш лек күр сә тер икән?!
Си нең исән-имин икә нең не бе ле шер өчен,
яны ңа кем ки лер икән?!

6 Син Ми не таш ла дың, – дип бел де рә Раб бы, – чит кә кит тең,
шу ңа кү рә Мин си ңа кар шы ку лым ны кү тә рәм
һәм си не һә лак итәм,
чөн ки Мин си ңа шәф кать күр сә теп ары дым ин де.

7 Хал кым ны Мин, сә нәк бе лән җил пе гән дәй,
ил дә ге бар лык шә һәр ләр дән очы рып җи бә рер мен,
ба ла ла рын нан мәх рүм кы лыр мын,
үз юл ла рын нан ки ре кайт ма ган өчен һә лак итәр мен!

8 Алар ның тол ха тын на рын Мин
диң гез бу ен да гы ком бөр те ген нән дә күб рәк итәр мен;
көн ур та сын да егет ләр нең ана ла ры на җи ме рү че җи бә рер мен –
алар ны гел көт мә гән дә шом вә кур ку би ләп алыр.

9 Җи де угыл тап кан ха тын әнә хәл сез лек тән егы лып ята,
ты нын көч кә ала:
әле көн дез үк аның ко я шы бат ты –
оят ка кал ды, хур бул ды ул.
Исән кал ган ха лык ны Мин
дош ман на ры ку лы на тап шы рыр мын –
кы лыч тан уз ды рыр мын.
Бу – Раб бы сү зе».

Иремиянеңзары
10 И анам, кай гы ми ңа!

Ник ләр ге нә ту дыр дың ми не:
бө тен дөнья бе лән әр лә шеп, бә хәс лә шеп яшим.
Бер кем гә бу рыч ка бир мә сәм дә,
һич кем нән әҗәт кә ал ма сам да,
бар ке ше ка һәр ли ми не.

11 Раб бы әйт те:
«Хак тыр: си ңа иге лек кы лып, Мин си не азат итәр мен;
бә ла кил гән дә, кай гы лы ва кыт та
дош ман ны Мин, һич шик сез, си ңа ял ва рыр га мәҗ бүр итәр мен.

12 Ти мер не – төнь як тан кил гән ти мер не – яки ба кыр ны кем 
сын ды ра ала?!

13 Си нең мал-мөлкәтеңне вә хә зи нәң дә ге бай лы гың ны,
илең дә кы лын ган гө наһ лар өчен,
та лау чы лар га буш лай би рәм, Яһү дә.
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14 Мин си не үзең бел мә гән ил дә дош ман на ры ңа хез мәт ит те рә чәк мен,
чөн ки Ми нем си ңа кар шы ачу ым ка бын ды,
сүн мәс ял кын ке бек яна ул».

15 Мин Раб бы га әйт тем:
«Йа Раб бым! Син ба рын да бе леп то ра сың.
Исе ңә тө шер, кай гырт ми не,
эзәр лек ләү че ләр дән үч ал!
Син сабыр-түзем бит – һә лак ит мә ми не!
Си нең хак ка ким се те лү ем не бе лә сең бит.

16 Ки леп иреш кән сүз лә рең ми нем өчен җан азы гы бул ды,
алар ми ңа шат лык, кү ңе ле мә ку а ныч ки тер де,
чөн ки Син ми не Үзең не ке дип ата дың, и Күк ләр Ху җа сы Раб бы!

17 Кө лү че ләр ара сын да утыр ма дым һәм кү ңел ач ма дым мин,
Си нең авыр ку лың ны то еп, ял гы зым утыр дым,
чөн ки алар га куз гал ган ачу-ярсуың бе лән тул ган идем.

18 Ни гә ми нем сыз ла ну ым ба сыл мый,
яра ла рым тө зәл ми икән?
Ми нем өчен шу лай ыша ныч сыз инеш,
ко ры ган чиш мә бу лыр сың ми кән ни Син?»

19 Мо ңа кар шы Раб бы бо лай дип җа вап бир де:
«Әгәр дә Ми ңа ки ре кайт саң,
Мин си не янә дән ка бул кы лыр мын,
һәм син Ми ңа хез мәт итәр сең.
Буш нәр сә ләр сөй лә ми чә, дө ре сен ге нә әй т сәң,
ке ше ләр гә Ми нем сүз лә рем не иреш те рү че бу лыр сың.
Шун да син алар ал ды на бар мый ча,
алар си нең кар шы ңа ки лер ләр.

20 Мин си не бу ха лык өчен как ша мас ба кыр ди вар итәр мен:
алар һа ман са ен си ңа һө җүм итеп то рыр лар,
лә кин җи ңә ал мас лар,
чөн ки си не азат итәр вә кот ка рыр өчен,
Мин гел янә шәң дә бу лыр мын, – ди де Раб бы. –

21 Мин си не явыз лар дан азат итәр мен,
мәр хә мәт сез ләр ку лын нан сйо лып алыр мын!»

Яһүдәхалкынкөткәнхөкем

16 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Би ре дә үзе ңә ха тын ал ма, угыл ла рың да, кыз ла рың да бул ма сын! 3 Чөн ки 

бу җир дә ту ган угыл-кызлар һәм алар ны дөнь я га бар кыл ган ата-аналар ту рын да 
Раб бы бо лай ди: 4 «Алар авыр, га зап лы үлем бе лән үлә чәк, алар ны кыз га нып елау-
чы да, кү мү че дә бул ма я чак; җә сәд лә ре, ти рес ке бек, җир өс тен дә ята чак. Алар 
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кы лыч тан вә ач лык тан һә лак бу ла чак; мә ет лә ре күк кош ла ры на вә җир дә ге җан-
вар лар га азык бу ла чак».

5 Раб бы бо лай ди:
– Кай гы мәҗ ле се бар ган йорт ка кер мә, ма тәм тот ма һәм кай гы ла рын ур так лаш ма! 

Чөн ки Мин бу ха лык ның ты ныч лы гын ал дым, – дип әй тә Раб бы, – алар ны мәр хә-
мә тем нән вә рәхим-шәфкатемнән мәх рүм ит тем. 6 Бу җир дә ке ше ләр нең дә рә җә ле се 
дә, ке че се дә үлә чәк, һәм алар ны һич кем күм мә я чәк; алар ту рын да кай гы рып елау-
чы да, алар ны хә тер дә сак лап, тә нен җә рә хәт ләү че вә чә чен кы ру чы да бул ма я чак. 
7 Ма тәм то ту чы лар ны юатыр өчен, бер кем ик мәк ки тер мә я чәк, ата-аналарыннан 
мәх рүм бул ган нар ны юа тып, һич кем бер ка сә шә раб тәкъ дим ит мә я чәк.

8  Мәҗ лес бар ган йорт ка кер мә, – ди Раб бы, – алар бе лән бер гә уты рып аша ма 
һәм эч мә! 9 Чөн ки Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Сез яшә гән 
за ман да, Мин бу җир дә шат лык вә кү ңел ачу аваз ла рын, кияү бе лән кә ләш нең ку-
а ныч лы та выш ла рын ты яр мын. Сез мо ны үз кү зе гез бе лән кү рер сез».

10 Шу шы сүз ләр не ха лык ка җит кер гәч, – ди Раб бы, – алар син нән: «Ни гә Раб бы 
без гә шун дый зур бә ла бе лән яный икән? Га е бе без нәр сә дә? Раб бы Ал ла быз кар шын-
да нин ди гө наһ кыл дык?» – дип со рар лар. 11 Ә син алар га, Раб бы бо лай дип әй тә, 
ди ген: «Сез нең ата-бабаларыгыз Ми не таш ла ды; Мин нән йөз чө е реп, Ка ну ным ны 
ин кяр ит те, баш ка илаһ лар га ияр де, алар га та бын ды һәм сәҗ дә кыл ды. 12 Сез исә, 
ата-бабаларыгыздан да уз ды рып, на чар рак га мәл ләр кы ла сыз; Ми не тың ла мый ча, 
һәр кай сы гыз үзе нең тис кә ре, явыз йө рә ге куш кан ча яши. 13 Шу ның өчен Мин сез-
не, бу җир дән ку ып, үзе гез дә, ата-бабаларыгыз да бел мә гән ил гә олак ты рыр мын, 
шун да сез чит илаһ лар га көне-төне хез мәт итәр сез – ин де Мин сез не кыз ган мам».

14-15 – Ме нә, шун дый көн нәр ки лер, – ди Раб бы, – ант ит кән дә, ке ше ләр: «Ис-
ра ил хал кын Ми сыр дан алып чык кан Раб бы Үзе ша һит тыр!» – дип әй т ми чә, «Ис-
ра ил хал кын төнь як ил дән һәм Үзе ку ып җи бәр гән бар ча җир ләр дән алып чык кан 
Раб бы Үзе ша һит тыр!» – дип ант итә баш лар лар. Чөн ки бу ха лык ны Мин алар ның 
ата-бабаларына бир гән җир гә ки ре кай та рыр мын.

16 Ә хә зер, – дип бел де рә Раб бы, – Мин күп сан лы ба лык чы лар җи бә рә мен: алар 
Яһү дә хал кын ба лык тот кан ке бек то тар. Шун нан соң күп сан лы ау чы лар җи бә-
рер мен: алар һәр тау да, һәр кал ку лык та һәм кыя ярык ла рын да Ми нем хал кым ны 
ау лар. 17 Чөн ки алар ның йөр гән юл ла рын Мин кү реп то рам; алар Мин нән яше ре нә 
ал мый лар – гө наһ ла ры күз ал дым да. 18 Га еп эш лә ре, кыл ган гө наһ ла ры өчен ти еш-
ле әҗе рен алар га ике лә тә би рер мен, чөн ки үз лә ре нең җан сыз пот ла ры бе лән алар 
Ми нем җи рем не нә җес лә де ләр, би лә мәм не җи рән геч нәр сә лә ре бе лән ту тыр ды лар.

19 Йа Раб бым, ми нем код рә тем,
та я ны чым вә кай гы кө нен дә сы е ныр уры ным!
Ха лык лар, җир чит лә рен нән Си нең яны ңа ки леп:
«Без нең ата-бабаларыбыз фә кать ял ган нәр сә ләр не,
бер ни гә ярак сыз пот лар ны гы на ми рас итеп ал ган.

20 Адәм ба ла сы үзе нә илаһ лар ясый ала мы?!
Яса са да, алар бит чын Ал ла һы тү гел!» – дип әй тер ләр.
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21 «Шу ңа кү рә Мин бү ген алар га са бак би рәм,
Үзем нең көч-кодрәтемне күр сә тәм,
һәм алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр!» – ди Раб бы.

Яһүдәкылгангөнаһһәмаңабирелгәнҗәза

17 1 «Яһү дә хал кы ның гө на һы ти мер кис кеч бе лән чо кып языл ган,
таш йө рә ге өс те нә вә мәз бәх лә ре нең мө ге зе нә* ал маз очы 

бе лән уел ган.
2-3 Хәт та алар ның ба ла ла ры да киң ябал даш лы агач лар тө бен дә,

би ек кал ку лык лар да вә ялан җир дә ге тау лар да ко рыл ган 
мәз бәх ләр не,

али һә сАши рә хөр мә те нә ку ел ган ба га на лар ны ис кә ала лар.
Бө тен ил бе лән кыл ган гө наһ ла рың өчен,
Мин си нең бар ча мал-мөлкәтеңне, хә зи нә дә ге бай лы гың ны,
кор бан ки те рә тор ган бар лык кал ку урын на рың ны
дош ман ку лы на тап шы рам.

4 Үзең нең га е бең ар ка сын да
Мин бир гән би лә мә дән мәх рүм бу лыр сың.
Мин си не дош ман на ры ңа,
үзең бел мә гән ил гә кол лык ка оза там,
чөн ки син ачу ым ны ка быз дың,
һәм ул мәң ге янып то рыр!»

5 Раб бы бо лай ди:
«Өме тен адәм за ты на баг ла ган,
ке ше код рә те нә ыша нып,
йө рә ге Раб бы дан чит кә бо рыл ган бән дә – кар гыш ия се дер!

6 Чүл дә үс кән чә неч ке ле ку ак ке бек бу лыр ул:
ях шы лык ның кил гә нен күр ми ка лыр,
да ла да гы ко рып кип кән урын нар да,
тоз бас кан, ке ше яшә ми тор ган җир дә көн кү рер.

7 Өме тен Раб бы га баг ла ган,
Аңа инан ган ке ше – фа ти ха ия се дер!

8 Су бу ен да үс кән,
та мыр ла рын ел га га та ба җәй гән агач ке бек бу лыр ул:
эс се көн нәр аны кур кыт мас,
яф рак ла ры һәр чак яшел ка лыр;
ел ко ры кил гән дә дә бор чыл мас ул,
җи меш би рү дән дә тук та мас.

9 Ке ше йө рә ге га ять хәй лә кәр,

* 17:1 ...мәзбәхләренеңмөгезенә...– Кор бан ки те рә тор ган мәз бәх ләр нең һәр дүрт поч ма гын да 
мө гез сы ман чы гын ты бул ган (ка ра гыз: «Чы гыш», 27:2). 
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аның тө зә лә се юк!
Кем аң лап бе тер гән аны?!

10 Ә Мин, Раб бы, һәр йө рәк кә үтеп ке рәм,
кү ңел ләр не сы нап ка рыйм –
тот кан юлы на вә кыл ган эше нә ка рап,
һәр кем гә әҗе рен би рәм.

11 Бай лык ны хә рәм юл бе лән тап кан ке ше –
үзе сал ма ган йо мыр ка өс тен дә утыр ган көрт лек ке бек.
Мон дый адәм, го мер юлы ның яр ты сын уз гач,
бай лы гын нан ко лак ка га чак
һәм, ахыр чик тә, ах мак бу лып ка ла чак».

12 Без нең из ге йор ты быз бул ган урын –
Раб бы ның дан лы тә хе те –
әзәл дән үк юга ры то ра!

13 И Раб бы, Син – Ис ра ил нең өме те!
Син нән йөз чө ер гән һәр кем оят ка ка ла чак.
Си не ин кяр ит кән нәр нең исе ме ту зан га язы ла чак,
чөн ки алар Раб бы ны – те ре су чы га на гын таш ла ды лар.

14 Дә ва ла ми не, Раб бым, – си хәт лә ним!
Кот кар ми не – ко ты лыйм!
Чөн ки Син – ми нем мак та ны чым!

15 Ме нә, бе рәү ләр ми ңа:
«Кай да соң Раб бы сү зе?!
Әй т кән нә ре тор мыш ка аш сын ин де!» – ди ләр.

16 Мин Си нең хез мәт тә ге кө тү че бу лу дан баш тарт ма дым*
һәм афәт ки лер көн не көт мә дем.
Авы зым нан чык кан сүз ләр Си ңа мәгъ лүм –
алар Си нең ал да.

17 Ми не дәһ шәт кә сал ма саң иде,
афәт кө нен дә сы е ныр уры ным бул саң иде!

18 Ми не эзәр лек ләү че ләр оят ка ка лып,
ми не хур лык тан сак ла саң иде;
алар кур ку дан дер кал ты рап,
ми не шом-шөбһә әй лә неп уз са иде;
алар га афәт кө не җи бәр сәң,
ту лы сын ча тар-мар ит сәң иде үз лә рен!

* 17:16 Яһүд те лен дә әле ге юл «Афәт ар ка сын да ашык ма дым мин Си нең арт тан» ди гән не дә 
аң ла тыр га мөм кин. 
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Шимбәкөннеизгедипбелегез
19 Раб бы ми ңа бо лай ди де:
– Яһү дә пат ша ла ры кереп-чыгып йө ри тор ган Ха лык кап ка сы яны на ба рып 

бас, шу лай ук Ие ру са лим нең баш ка кап ка ла ры ал ды на бар 20 һәм: «Яһү дә пат ша-
ла ры, Яһү дә хал кы, шу шы кап ка лар дан кереп-чыгып йө рү че Иеру са лим хал кы, 
Раб бы сү зен тың ла гыз! – ди ген. – 21 Раб бы бо лай ди: „Җа ны гыз ны сак лый сы гыз 
кил сә, сшим бә көн не йөк та шы ма гыз һәм аны Иеру са лим кап ка ла рын нан алып 
кер мә гез. 22 Шим бә көн не өй лә ре гез дән йөк алып чык ма гыз, бер нин ди эш бе лән 
шө гы ль лән мә гез – ул көн не из ге дип бе ле гез. Мин ата-бабаларыгызга шу лай әмер 
ит кән идем, 23 лә кин алар әйт кән нә ре мә ко лак сал ма ды лар, ки ре лә неп, Ми не 
тың ла ма ды лар, үгет-нәсыйхәтемне ка бул ит мә де ләр. 24 Әгәр сез, Мин әй т кән-
нәр гә ко лак са лып, – дип бел де рә Раб бы, – шим бә көн не шә һәр кап ка ла рын нан 
йөк та шы ма са гыз, бу көн не из ге дип са нап, бер нин ди эш эш лә мә сә гез, 25 шә һәр 
кап ка ла рын нан, ат-арбаларга уты рып, Да выт тә хе тен би ләү че пат ша лар үз лә ре 
дә, алар ның зат лы тү рә лә ре дә, шу лай ук Яһү дә хал кы вә Иеру са лим ке ше лә ре 
дә һәр да им кереп-чыгып йө рер, һәм бу шә һәр мәң ге яшәр, 26 би ре гә Яһү дә шә-
һәр лә рен нән, Ие ру са лим нең әйләнә-тирәсеннән, Бень я мин җи рен нән, тау итә ге 
сШе фе ла дан, тау лы тө бәк тән, шу лай ук Нә геб чү лен нән ке ше ләр агы лыр, Раб бы 
йор ты на ту ла ем ян ды ру кор бан на ры, ик мәк кор бан на ры, хуш ис ле сумала-майлар, 
рәх мәт бү ләк лә ре ки те рер. 27 Әгәр ин де әй т кән нә рем не игъ ти бар га ал ма са гыз, 
шим бә көн не из ге итеп та ны мый ча, Иеру са лим кап ка ла рын нан йөк кү тә реп кер-
сә гез, шә һәр кап ка ла ры на ут төр тер мен, һәм шул сүн мәс ут Ие ру са лим нең бар лык 
зин нәт ле са рай ла рын ян ды рып бе те рер!“»

Чүлмәкчеһәмбалчык

18 1 Ире ми я гә Раб бы сү зе бул ды:
2 – Бар, чүл мәк че нең өе нә кер, сүз лә рем не Мин си ңа шун да җит ке рер мен.

3 Шун нан мин чүл мәк че өе нә кит тем – ул чүл мәк ясый тор ган тә гәр мәч янын да үз 
эше бе лән мәш гуль иде. 4 Бал чык тан ясый тор ган са вы ты бо зыл гач, әле ге бал чык тан 
ул үзе те лә гән чә икен че са выт яса ды. 5 Шул ча гын да ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:

6 – Әй Ис ра ил хал кы, Мин дә си ңа шу шы чүл мәк че кыл ган эш не кы ла ал мыйм-
мы?! – ди де Раб бы. – Чүл мәк че ку лын да гы бал чык сы ман, син дә Ми нем ку лым да 
бит, Ис ра ил хал кы. 7 Кай чак Мин нин ди дә бул са ха лык ка яи сә пат ша лык ка: «Йол-
кып алам да җи ме реп бе те рәм, юк итәм!» – дип яныйм. 8 Лә кин Мин яна ган ха лык 
үзе нең явыз эш лә рен нән ки ре кай т са, Мин дә аңа һә ла кәт җи бә рү уен нан ки ре 
кай там. 9 Әгәр Мин нин ди дә бул са ха лык ка яи сә пат ша лык ка: «Сез не ны гы тыр мын 
һәм тө зек лән де рер мен!» – дип әй тә то рып та, 10 алар Ми нем күз ал дым да явыз лык 
кыл са һәм әйт кән нә ре мә ко лак сал ма са, алар га эш ләр гә те лә гән иге ле гем не эш лә ми 
ка лам. 11 Шу ңа кү рә Яһү дә хал кы на вә Ие ру са лим дә яшәү че ләр гә җит кер, Раб бы 
бо лай дип әй тә, ди ген: «Сез нең өс кә афәт җи бә рер гә әзер лә нү че, сез гә кар шы эш 
кы лыр га ни ят ләү че чүл мәк че Мин! Һәр бе ре гез на чар юлы гыз дан ки ре кай ты гыз, 
юл ла ры гыз ны вә га мәл лә ре гез не тө зә те гез!» 12 Лә кин алар: «Өметләнеп тор ма! Без 
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үзе без те лә гән чә яшә я чәк без, һәр кай сы быз үҗәт вә явыз йө рә ге без куш кан ча га-
мәл кы ла чак быз», – дип әй тер ләр.

13 Шу лай итеп, Раб бы бо лай ди:
«Ха лык лар дан со ра гыз:
мон дый хәл не бе рәр се нең ишет кә не бар мы икән?!
Гыйф фәт ле кыз Ис ра ил бик зур әшә ке лек эш лә де.

14 Ли ван тау баш ла рын нан кар ки тә ме?!
Шул тау лар дан агып төш кән сал кын су лар ки бә ме?!*

15 Ә Ми нем хал кым, Ми не оны тып,
бер ни гә ярак сыз пот лар га кор бан ян ды ра,
үзе нең бо рын гы юлын нан тай пы лып,
сук мак төш мә гән җир ләр дән ат лый.

16 Үз җи рен ул ко точ кыч хәл гә тө шер де,
мәң ге лек хур лык ка ду чар ит те –
узып ба ру чы һәр кем, хәй ран ка лып, ба шын чай кый.

17 Көн чы гыш тан ис кән җил ке бек,
Мин алар ны дош ман на ры күз ал дын да чәчеп-туздырып таш лар мын,
баш ла ры на бә ла кил гән дә,
алар га йө зем бе лән тү гел, ар кам бе лән бо ры лыр мын».

Иремиягәкаршыяшеренэшоештыру
18 Шун нан соң кай бер ке ше ләр:
– Әй дә гез, Ире ми я гә кар шы яше рен эш оеш ты ра быз! Үгет би рү че ру ха ни лар га, 

ки ңәш би рү че акыл ия лә ре нә, Раб бы сү зен игъ лан итү че пәй гам бәр ләр гә кыт лык 
бул ма я чак без дә. Аны те ле без бе лән җи ңик, сүз лә ре нә ко лак сал мыйк! – ди де ләр.

19 Тың ла ми не, Раб бым!
Дош ман на рым сү зен ишет!

20 Ях шы лык ка явыз лык бе лән җа вап кай та ра лар мы ни?!
Хә тер ли сең ме, хо зу ры ңа ки леп:
«Ачу ың ны юнәлт мә алар га!» – дип, Си ңа ял вар ган идем.
Ә ме нә алар ми ңа чо кыр ка зы ды лар.

21 Ме нә шу ның өчен алар ның ба ла ла рын ач лык ка ду чар ит,
кы лыч их ты я ры на тап шыр;
ха тын на ры ба ла ла рын җуй сын, һәм мә се тол кал сын;
ир лә ре үләт зәх мә тен нән кы рыл сын,
ир-егетләре су гыш та кы лыч тан һә лак бул сын!

22 Син, Раб бы, өс лә ре нә ки нәт дош ман яу ла ры җи бәр гән дә,
өй лә рен дә ела ган та выш лар яң гы рап тор сын,
чөн ки алар, ми не тот мак чы бу лып, чо кыр ка зы ды лар,
ая гым нан эләк те рер гә ни ят ләп, ять мә суз ды лар.

* 18:14 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә әле ге урын бик үк анык тү гел. 
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23 Син бит, Раб бым,
алар ның ми не үте рер гә җы е ну ын бе лә сең.
Га фу кыл ма җи на я ть лә рен,
гө наһ ла ры на кү зең не йом ма!
Ачу ың куз гал ган көн дә җә заң ны бир алар га –
Си нең ал да егы лып ят сын нар!

Бәрепватылганбалчыкчүлмәк

19 1 Раб бы бо лай ди де:
– Бар, чүл мәк че дән бал чык чүл мәк са тып ал да, ха лык ара сын нан бер ни чә 

ил кар тын вә өл кән ру ха ни ны ияр теп, 2 ва тык чүл мәк ләр кап ка сы кар шын да гы 
Бен-Һинном үзә не нә чык һәм Мин си ңа әй тә се сүз ләр не игъ лан ит. 3 Әйт алар га: 
«Яһү дә пат ша ла ры вә Иеру са лим хал кы, Раб бы сү зен тың ла гыз! Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: „Бу җир гә Мин шун дый афәт җи бә рер мен: бу 
хак та ишет кән ке ше ләр нең ко лак ла ры зең ләп то рыр. 4 Иеру са лим хал кы Мин нән 
ваз кич те, бу урын ны нә җес лә де. Алар үз лә ре бел мә гән, ата-бабалары һәм Яһү дә 
пат ша ла ры да бел мә гән чит-ят илаһ лар га кор бан нар ян дыр ды лар, шу шы урын да 
бер га еп сез ке ше ләр нең ка нын кой ды лар; 5 кал ку урын нар да, илаһ ла ры Ба гал га 
атап, пот ха нә ләр тө зе де ләр, шун да үз лә ре нең угыл ла рын кор бан лык итеп ян дыр-
ды лар. Мин алар га аның ише әмер бир мә гән, ан дый нәр сә ту рын да әй т мә гән дә, 
уй ла ма ган да идем. 6 Шун дый көн нәр ки лер: бу урын ны ин де Бен-Һинном үзә-
не йә То фет дип тү гел, ә Су еш үзә не дип атар лар, – ди Раб бы. – 7 Шу шы урын да 
Мин Яһү дә вә Ие ру са лим нең ни ят лә рен бо зар мын, хал кым ны дош ман кы лы чы, 
алар га үлем те ләү че ләр ку лы бе лән һә лак итәр мен, мә ет лә рен күк кош ла ры на вә 
җир җан вар ла ры на азык итәр мен. 8 Бу шә һәр не Мин, шом са ла тор ган бер урын-
га әй лән де реп, хур лык ка кал ды рыр мын; шул ти рә дән узып ба ру чы һәр кем, ко ты 
алы нып, аның җә рә хәт лә рен кү реп сыз гы рып ку яр. 9 Мин алар ны үз лә ре нең угыл-
кызларын ашар га мәҗ бүр итәр мен. Дош ман на ры, шә һәр не ка мап алып, ха лык ны 
үлем га за бы на ду чар ит кәч, алар бер-берсен ашый баш лар“».

Раб бы Үзе нең сү зен дә вам ит те:
10 – Шу шы сүз ләр не әй т кән нән соң, үзең бе лән кил гән ир ләр ал дын да чүл мәк не 

бә реп ват та 11 бо лай дип әйт: «Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди: „Шу шы ва тык чүл-
мәк тө зә теп бул мас тай хәл гә кил гән. Нәкъ шу лай Мин дә бу ха лык ны вә шә һәр не 
чәл пә рә мә ки те рер мен; һәм бо лай бу лыр ки, То фет та мә ет ләр не җир ләр гә урын 
җит мәс. 12 Бу шә һәр не һәм аның хал кын Мин әнә шул хәл гә са лыр мын, – дип бел-
де рә Раб бы. – Әле ге шә һәр То фет ке бек бу лып ка лыр. 13 Ие ру са лим нең йорт ла ры, 
Яһү дә пат ша ла ры ның са рай ла ры – тү бә лә рен дә, бар ча күк җи сем нә ре нә ба гыш лап, 
хуш ис ле сумала-майлар көй рә тел гән һәм чит илаһ лар хөр мә те нә шә раб бү лә ге 
ки те рел гән һәр бер йорт – То фет сы ман нә җес бу лыр“».

РуханиПашхурныңИремиянекулгаалуы
14 Раб бы их ты я ры бу ен ча То фет та пәй гам бәр лек кы лып кай т кан нан соң, Ире мия 

Раб бы йор ты ның ише гал ды на ке реп бас ты да бар ча ха лык ка бо лай дип бел дер де:
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15 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Бу үҗәт ха лык Ми нем 
ки сә тү ләр не ише тер гә те лә мә де, шу ның өчен Мин әле ге ка ла ны һәм аның ти рә-
сен дә ге бар ча шә һәр ләр не баш тан ук әй теп куй ган бәла-казаларга ду чар итәр мен!»

20 1 Раб бы йор тын да на зыйр ва зифа сын баш ка ру чы Им мер уг лы ру ха ни Паш-
хур, Ире ми я нең әле ге пәй гам бәр лек сүз лә рен ише теп, 2 аны сук тыр ды да 

Раб бы йор ты ның Юга ры Бень я мин кап ка сы яны на агач бо гау га утыр тыр га бо ер ды. 
3 Икен че көн не Паш хур Ире ми я не бо гау дан чы гар гач, Ире мия аңа:

– Раб бы си ңа «Паш хур» уры ны на «Магор-Миссабиб»* ди гән исем ку ша, – ди-
де. – 4 Чөн ки Раб бы әй тә: «Мин си нең һәм бар лык дус-ишләреңнең ко тын ала чак-
мын – алар си нең күз ал дың да дош ман на ры кы лы чын нан егы лып үлә чәк. Мин 
бө тен Яһү дә хал кын сБа бил пат ша сы ку лы на тап шы ра чак мын, бе рәү лә рен ул әсир-
лек кә ку ып алып ки тә чәк, икен че лә рен кы лыч тан уз ды ра чак. 5 Бу шә һәр нең бө тен 
бай лы гын вә мал-мөлкәтен, бар лык кыйм мәт ле әй бер лә рен, Яһү дә пат ша ла ры ның 
хә зи нә лә рен дош ман на ры ку лы на тап шы ра чак мын – алар, шә һәр не тә мам та лап 
бе те реп, бар нәр сә не Ба бил гә алып ки тә чәк ләр. 6 Син, Паш хур, үзең дә, си нең йор-
тың да яшәү че ләр дә Ба бил гә әсир ки тә чәк сез. Син шун да җан би реп, си нең үзең не 
дә, ял ган пәй гам бәр лек сүз лә рең не тың ла ган дус ла рың ны да шун да кү мә чәк ләр».

Дөньягакилгәнкөнемәләгънәт-каргышяусын
7 Син ми не хәй лә ләп инан дыр дың, Раб бым,

ә мин ал дан дым.
Син мин нән көч ле рәк,
һәм Син ми не җиң дең.
Кө но зын кө лә ләр мин нән хә зер,
һәр кай сы ми не мәс хә рә итә.

8 Авы зым ны ачып сөй ли баш лау га,
көч ләү, җи ме рү ту рын да кыч кы рыр га ти еш мен.
Раб бы сү зе һәр чак ми не ким се тү гә,
мин нән кө лү гә сә бәп бу ла.

9 «Бү тән Аны тел гә ал мыйм,
Аның исе мен нән сөй лә мим!» – дип уй ла сам,
Аның сү зе йө рә гем дә ут сы ман дөр ли,
сө як лә рем не ян ды ра баш лый!
Ул сүз не мин эчем дә ты еп то рыр га ты ры шам,
лә кин бул ды ра ал мыйм.

10 Бик күп ләр нең яман тел лә нү ен ише тәм мин:
«Һәр та раф тан дәһ шәт яный!
Әләк лә гез аның өс тен нән, әләк лә гез!» – ди ләр.
Хәт та якын дус ла рым да са га лап йө ри ми не,
абын га ным ны кө теп то ра:

* 20:3 Магор-Миссабиб– яһүд чә «һәр та раф тан дәһ шәт яный!» мәгъ нә сен дә. 
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«Бәл ки, элә гер.
Шун да аны то тып алыр быз,
үче без не кай та рыр быз!» – ди ләр.

11 Лә кин Раб бы, пәһ ле ван дай су гыш чы сы ман, һа ман янә шәм дә;
шу ңа кү рә эзәр лек ләү че ләр абы ныр, ми не җи ңә ал мас.
Ма та шу ла ры ба рып чык ма гач, алар мәс хә рә гә ка лыр,
һәм бу хур лык ла ры мәң ге оны тыл мас.

12 И Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
Син тәкъ ва ке ше не сы ный сың,
аның акы лын, кү ңе лен үтә ли кү рә сең.
Си нең алар дан үч алу ың ны күр сәм иде,
чөн ки үз дәгъ вам ны Си ңа тап шыр дым.

13 Раб бы га дан җыр ла гыз,
Аңа мак тау лар яу ды ры гыз!
Чөн ки мескен-бичараның җа нын явыз лар дан кот ка ра Ул.

14 Дөнь я га кил гән кө не мә ләгънәт-каргыш яу сын!
Ән кәм ми не тап кан көн фа ти ха лан ма сын!

15 «Си нең ир ба лаң ту ды!» ди гән хә бәр алып ки леп,
атам ны чик сез сө ен дер гән ке ше гә ләгънәт-каргыш яу сын!

16 Раб бы һич кыз ган мый җи мер гән шә һәр ләр ке бек бул сын ул ке ше:
ир тән – иле реп ела ган,
көн ур та сын да исә су гыш ка ча кыр ган аваз лар ишет сен!

17 Ән кәм ка ры ны мәң ге йөк ле ка лыр лык,
ми ңа та бут бу лыр лык итеп,
ми не кор сак та чак та ук үтер мә гән өчен
төш сен иде бу афәт ләр шул хә бәр че ба шы на!

18 Кайгы-хәсрәт ки че рер,
го ме рем не хур лык эчен дә тә мам лар өчен ге нә,
ән кәм ка ры нын нан ту дым мы мин?

ИерусалимнеңБабилпатшасыкулынатапшырылуы

21 1-3 Сә ды кы йя пат ша, тү бән дә ге сүз ләр не җит ке рер өчен, Ире мия яны на 
Мал кия уг лы Паш хур ны һәм Ма га сея уг лы ру ха ни Се фа ни я не җи бәр де:

– Без нең өчен Раб бы дан үте неп со ра әле, чөн ки Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар* 
без гә кар шы яу га куз гал ды; бәл ки, Раб бы, әү вәл ге чә мог җи за кы лып, Нә бу хад-
нес сар ны чи ге нер гә мәҗ бүр итәр.

Шун да Раб бы сү зе Ире ми я гә ире шеп, ул бо лай дип җа вап бир де:

* 21:1-3 Нәбухаднессар– б. э. к. 605–562 нче ел лар да Ба бил им пе ри я сен дә ха ким лек ит кән 
мәшһүр пат ша; рус ча сы: На ву хо до но сор.
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– Сә ды кы йя гә җит ке ре гез: 4 «Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай дип әй тә: „Ме нә, 
ди вар ла ры гыз ны ка ма лыш та тот кан Ба бил пат ша сы на – скил да ни ләр гә кар шы 
су гы ша тор ган ко рал ла ры гыз ны үзе гез гә та ба бо рыр мын, шул ко рал ла ры гыз ны 
шә һәр ур та сы на өеп ку яр мын; 5 код рәт ле ку лым ны су зып, ачу вә яр су, зур нәф рәт 
бе лән Мин сез гә кар шы Үзем су гы шыр мын; 6 бу шә һәр дә яшәү че бар ча җан ия сен: 
ке ше ләр не дә, мал-туарны да ко точ кыч үләт зәх мә те нә ду чар итәр мен! 7 Шун нан 
соң, – дип бел де рә Раб бы, – Яһү дә пат ша сы Сә ды кый я не, аның хез мәт че лә рен һәм 
шә һәр дә үләт зәх мә тен нән, кы лыч тан вә ач лык тан исән кал ган бар ча ха лык ны 
Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сарга – алар ны кы рып бе те рер гә те лә гән дош ман на ры 
ку лы на тап шы рыр мын. Пат ша алар ны кыз ган мас та, рәхим-шәфкать тә күр сәт мәс, 
ая мас та – һәм мә сен кы лыч тан уз ды рыр“».

8 Ха лык ка син, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин сез гә ике юл би рәм – яшәү 
яки үлем не сай ла гыз! 9 Шә һәр дә кал ган нар кы лыч тан, ач лык тан вә үләт зәх мә тен-
нән һә лак бу ла чак; ә шә һәр не ка ма лыш та тот кан дош ман на ры ку лы на би рел гән 
ке ше ләр исән ка ла чак – алар га тор мыш бү ләк ите лә чәк. 10 Бу шә һәр гә ях шы лык 
кы лыр өчен тү гел, зы ян ки те рер өчен йө зем бе лән бо рыл дым Мин, – дип бел де рә 
Раб бы. – Шә һәр Ба бил пат ша сы ку лы на тап шы ры ла чак, һәм пат ша аңа ут са ла чак».

РаббыныңЯһүдәпатшасыйорт-гаиләсенкисәтүе
11 Яһү дә пат ша сы ның йорт-гаиләсенә шу ны җит кер: «Раб бы сү зен тың ла гыз! 12 И 

Да выт пат ша нә се ле, Раб бы сез гә бо лай ди:
„Һәр ир тә дә хө ке ме гез га дел бул сын,
җә бер кү рү че не за лим* ку лын нан йо лып алы гыз,
югый сә явыз эш лә ре гез не кү реп, яр су ым ут тай ка бы ныр,
бер кем сүн де рә ал мас лык бу лып дөр ләр.

13 И Иеру са лим, үзән дә ге тау өс тен дә ур наш кан ка ла,
Мин си ңа кар шы чы га мын! – дип бел де рә Раб бы. –
Сез: ‘Без гә кар шы кем чы га алыр,
яшә гән уры ны быз га кем ке рә алыр?!’ – ди сез.

14 Лә кин Мин сез гә җә за ны
кыл ган га мәл лә ре гез гә ка рап би рер мен! – ди Раб бы, –
Ур ма ны гыз да ут дөр лә тер мен,
ул ут тирә-яктагы бар нәр сә не ян ды рып юк итәр“».

22 1 Раб бы бо лай ди де:
– Яһү дә пат ша сы са ра е на ба рып, ме нә бу сүз ләр не җит кер: 2 «Да выт пат ша 

тә хе тен дә уты ру чы Яһү дә пат ша сы, Раб бы сү зен тың ла! Си нең бе лән бер гә хез-
мәт че лә рең дә, хал кың да – шу шы кап ка лар дан кереп-чыгып йө рү че бө тен ке ше 
тың ла сын! 3 Раб бы әй тә: „Га дел лек вә дө рес лек бе лән эш ите гез, җә бер кү рү че не 
за лим ку лын нан йо лып алы гыз, чит тән кил гән ке ше не, ятим вә тол лар ны рән-

* 21:12 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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җет мә гез, га зап ла ма гыз, әле ге җир дә га еп сез ләр ка нын түк мә гез. 4 Әй т кән нә рем не 
тө гәл үтә сә гез, ки лә чәк тә дә бу са рай ның кап ка ла рын нан, ат-арбаларга уты рып, 
Да выт тә хе тен би ләү че пат ша лар үз лә ре дә, алар ның хез мәт че лә ре вә хал кы да һәр-
да им кереп-чыгып йө рер. 5 Ә ин де әй т кән нә рем не үтә ми сез икән, – дип бел де рә 
Раб бы, – Үз За тым нан ант итеп әй тәм: бу са рай хә ра бә гә әй лә нер!“»

6 Яһү дә пат ша сы ның са рае ту рын да Раб бы бо лай ди:
«Ми нем өчен син Ги лы гад җи ре,
Ли ван тау баш ла ры сы ман ма тур сың;
лә кин ант итеп әй тәм: Мин си не – чүл гә,
таш лан дык шә һәр гә әй лән де рер мен.

7 Си ңа кар шы бас кын чы лар әзер лим Мин –
алар ның һәм мә се ко рал лан ган,
алар си нең иң ях шы эр бет агач ла рың ны ки сеп ут ка ыр гы тыр».

8 Бу шә һәр янын нан күп ха лык лар үтеп йө рер ләр һәм бер-берсеннән: «Бу бө ек 
шә һәр не Раб бы ни өчен шу шы хәл гә тө шер де икән?» – дип со рар лар. 9 Алар га: «Бу 
шә һәр нең хал кы, Үз Раб бы Ал ла сы бе лән тө зе гән ки ле шү не бо зып, чит илаһ лар га 
та бы на һәм хез мәт итә баш ла ган өчен», – дип җа вап би рер ләр.

10 Үл гән ке ше не кыз га нып ела ма гыз сез,
ә бәл ки әсир төш кән бән дә өчен күз яшь лә ре тү ге гез,
чөн ки ул ин де ту ган иле нә әй лә неп кай т мас
һәм аны бү тән күр мәс.

11 Ата сы Йо ши я дән соң Яһү дә тә хе те нә утыр ган, әм ма сөр ген гә ку ыл ган Шал-
лум* пат ша ту рын да Раб бы бо лай ди:

– Ул ин де мон да әй лә неп кай т мас, 12 сөр ген кит кән җи рен дә үлеп ка лыр һәм үз 
илен бү тән күр мәс.

Яһоякыймга–кайгы
13 Раб бы бо лай дип әй тә:

«Үз йор тын хә рәм юл бе лән сал ган,
өс ке кат та гы бүл мә лә рен га дел сез юл бе лән тө зе гән,
якын на рын буш ка эш ләт кән,
хез мәт ха кын тү лә мә гән ке ше гә – кай гы!

14 „Ме нә, үзе мә зур итеп са рай са лам,
өс ке кат та гы бүл мә лә рен ир кен итеп ясыйм“, – дип әй т кән,
тә рә зә ләр ти шеп, са ра ен эр бет ага чы бе лән тыш ла ган,
кы зыл бу яу га бу я ган ке ше гә – кай гы!

15 Эр бет ага чын күп ләп кул ла ну ың
си не әй бәт пат ша итә дип уй лый сың мы?!

* 22:11 Шаллум– Яһү ә хәз пат ша ның икен че исе ме (ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 23:31). 
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Атаң ны ис кә тө шер: ул туй ган чы аша ды һәм эч те,
әм ма га дел лек вә дө рес лек бе лән эш ит те,
шу ңа кү рә кай гы күр мә де;

16 маз лум ның*, фәкыйрь-юксылның эшен га дел хө кем ит те,
шу ңа кү рә кай гы күр мә де.
Раб бы ны та нып бе лү әнә шул тү гел ме ин де?! – ди Раб бы. –

17 Лә кин си нең күз лә рең дә, йө рә гең дә фай да ягын гы на ка рый,
га еп сез ке ше нең ка нын тү гү,
җә бер ләү һәм та лау ту рын да уй лый».

18 Шу ңа кү рә Яһү дә пат ша сы Йо шия уг лы Яһо я кыйм ту рын да Раб бы бо лай ди:
«Ул үл гәч: „И ми нем ир ту га ным,
и ми нем кыз ту га ным ке бек якын күр гән ке шем!“ –
дип күз яшь лә ре түк мәс ләр,
„И ху җа быз! И га ли җә наб!“ – дип ела мас лар;

19 аны үле ишәк не күм гән дәй кү мәр ләр:
Иеру са лим кап ка сын нан өс те рәп алып чы гып, чит кә атар лар!»

Иерусалимгә–кайгы
20 «Бар, Иеру са лим хал кы, Ли ван тау ба шы на ме неп кыч кыр,

егъ ла вың Ба шан нан яң гы ра сын,
Әба рим нән аваз сал,
чөн ки бар ча сө яр кә лә рең юк бул ды.

21 Имин яшә гән ча гың да, Мин си не, Иеру са лим, ки сәт кән идем,
лә кин син Ми ңа: „Тың лап та тор мыйм!“ – ди дең.
Яшь ча гың нан бир ле үзең не шу лай тот тың,
әйт кән нә ре мә ко лак сал ма дың.

22 Си нең бар лык кө тү че лә рең не җил ләр алып ки тәр,
сө яр кә лә рең әсир лек кә ку ы лыр,
шул ча гын да син бар лык явыз эш лә рең өчен
оят вә хур лык ка ка лыр сың.

23 Әй Ли ван да яшәү че, әй эр бет ага чын да оя ко ру чы,
ба ла та бу чы ха тын ке бек га зап ла ныр сың син,
авыр ту дан ың гы ра шыр сың!»

Яһояхинга–кайгы
24 – Үз За тым нан ант итәм: Син, Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм уг лы Яһо я хин*, уң 

ку лым да гы мө һер йө зе ге бул саң да, са лып таш лар идем, – дип бел де рә Раб бы. – 
25 Си ңа үлем те ләү че ләр һәм үзең ку рык кан ке ше ләр ку лы на – Ба бил пат ша сы Нә-
бу хад нес сар га вә кил да ни ләр гә тап шы рам Мин си не. 26 Си нең үзең не һәм си нең 

* 22:16 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
* 22:24 Яһояхин– яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Кө нья (Яһо я хин ның икен че исе ме). 
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анаң ны чит бер ил гә сө рәм; сез ан да ту ма ган сыз, лә кин әҗә ле гез не шун да та бар сыз; 
27 үзе гез те лә гән җир гә әй лә неп кай та ал мас сыз.

28 Яһо я хин ди гән бу ке ше –
чы га рып ыр гы тыл ган, ярык бер чүл мәк ме?!
Әл лә ул ки рәк сез бер са выт мы?!
Ни өчен ул вә аның то кы мы чы га рып ыр гы тыл ган,
үз лә ре бел мә гән ят бер ил гә олак ты рыл ган соң?

29 Әй җир*, Раб бы сү зен тың ла!
30 Раб бы бо лай ди:

«Бу ке ше не ба ла сыз лар исем ле ге нә язы гыз,
үз го ме рен дә бер ни гә иреш мә гән ке ше итеп язы гыз,
чөн ки аның нә се лен нән бер кем дә Да выт тә хе тен дә бү тән уты ра
һәм Яһү дә дә ха ким лек итә ал мас».

Давытнәселеннәнчыгачактәкъвапатша

23 1 – Кө тү ем дә ге са рык лар ны ха рап итү че һәм ку ып та ра ту чы кө тү че ләр гә – 
кай гы! – дип бел де рә Раб бы.

2 Шу ңа кү рә Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, ми нем хал кым ны бак кан кө тү че ләр гә бо-
лай ди:

– Сез Ми нем кө тү ем не та ра тып бе тер де гез, са рык ла рым ны ку ды гыз, алар ны 
кай гырт ма ды гыз; шу шы явыз эш лә ре гез өчен сез не җә за га тар тыр мын, – дип бел-
де рә Раб бы. – 3 Исән кал ган са рык ла рым ны Мин, Үзем ку ып җи бәр гән ил ләр дән 
җы еп алып, ту ган кө тү лек лә ре нә ки ре кай та рыр мын, шун да алар үр чер һәм ишә ер. 
4 Алар га кө тү че ләр ку яр мын, ул кө тү че ләр са рык ла рым ны ка рап ба гар. Са рык ла рым 
ин де бү тән куркып-өркеп йөр мәс, югал мас, – дип бел де рә Раб бы.

5 «Ме нә, шун дый көн нәр җи тәр,
Да выт нә се лен нән тәкъ ва бер үсен те үс те рер мен,
– дип бел де рә Раб бы, –
һәм ул акыл бе лән ида рә итү че,
җир дә га дел хө кем вә дө рес лек ур наш ты ру чы пат ша бу лыр.

6 Ул пат ша лык ит кән за ман да, Яһү дә гә ко ты лу ки лер,
Ис ра ил хәвеф-хәтәрсез яшәр,
һәм аны „Раб бы – без нең хак ка дө рес лек ур наш ты ру чы!“ дип 

йөр тер ләр».

7 Раб бы бо лай ди:
– Ме нә, шун дый көн нәр ки лер, ант ит кән дә, ке ше ләр: «Ис ра ил хал кын Ми сыр 

җи рен нән алып чык кан Раб бы Үзе ша һит тыр!» – дип әй т ми чә, 8 «Ис ра ил то кы мын 
төнь як ил дән һәм Үзе ку ып җи бәр гән бар ча җир ләр дән алып чык кан Раб бы Үзе 

* 22:29 Әйҗир...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Әй җир, җир, җир. 



1147

Ире мия 23

ша һит тыр!» – дип ант итә баш лар лар; ул ва кыт та ин де алар үз җир лә рен дә го мер 
ки че рер ләр.

Ялганпәйгамбәрләр
9 Пәй гам бәр ләр ту рын да.

Ми нем йө рә гем өз гә лә нә,
сө як лә рем дер-дер ки лә;
Раб бы әй т кән из ге сүз ләр дән мин
Аның кар шын да исе рек сы ман,
шә раб егып сал ган ке ше сы ман.

10 Шу лай, бу җир зи на чы лар бе лән тул ган,
шу ңа кү рә ул кар гал ган һәм елый;
да ла да гы кө тү лек ләр ко рып бет те;
пәй гам бәр ләр нең бар бел гә не – явыз лык,
көч лә рен га дел сез лек юлын да кул ла на лар.

11 «Әйе, пәй гам бәр ләр дә, ру ха ни лар да – ден сез!
Хәт та Үз Йор тым да да явыз лык ла рын күр дем Мин алар ның, –
дип бел де рә Раб бы. –

12 Шу ның өчен бар ган юл ла ры тай гак һәм ка раң гы бу лыр –
алар ны шул юл да төр теп җи бә рер ләр,
һәм алар егы лып ка лыр лар,
чөн ки җә за би рә се елым да
Мин алар ның ба шын бә ла гә са лыр мын, –
дип бел де рә Раб бы. –

13 сСа ма рея пәй гам бәр лә ре нең акыл га сый мас лык эш лә рен  
күр дем Мин:

Ба гал исе мен нән пәй гам бәр лек итеп,
хал кым Ис ра ил не алар юл дан яз дыр ды лар.

14 Лә кин Иеру са лим пәй гам бәр лә ре нең
та гын да юнь сез рәк эш лә рен күр дем Мин:
алар уй наш лык итә ләр, ял ган эчен дә яши ләр
һәм явыз лар га те ләк тәш лек күр сә тә ләр,
һич кем яман лык кы лу дан тай чан мый.
Ми нем өчен алар ба ры сы да Сә дүм ке бек,
Иеру са лим хал кы исә Га му ра ке бек тер».

15 Шу ңа кү рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы пәй гам бәр ләр ха кын да бо лай ди:
«Мин алар га әрем аша тыр мын, агу лы су эчер тер мен,
чөн ки Иеру са лим пәй гам бәр лә рен нән ден сез лек бө тен җир 

буй лап та рал ды».
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16 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
«Пәй гам бәр ләр сү зен тың ла ма гыз –
алар сез не юк ка өмет лән де рә:
Мин әй т кән нәр не тү гел,
үз лә ре нең хы я лы на кил гән не сөй ли алар.

17 Ми не сан га сук мау чы лар га алар һа ман:
„Раб бы сез гә имин лек вәгъ дә итә!“ – ди ләр;
үҗәт йө рәк лә ре куш кан ча эш ләү че ләр гә:
„Сез гә һич нин ди бә ла кил мә я чәк!“ – дип әй тә ләр.

18 Әм ма алар ның кай сы сы Раб бы ки ңәш мә сен дә бул ган?!
Аның сү зен кем ишет кән дә кем күр гән әле?!
Кем Аны игъ ти бар бе лән тың ла ган?!»

19 Ме нә, Раб бы дан яр су лы да выл ки лә,
өер мә лә неп кү тә ре лә –
явыз лар өс те нә ябы ры ла чак ул.

20 Кү ңе лен дә ге ни я тен га мәл гә ашыр мый то рып,
Раб бы Үзе нең ачу-ярсуын тый мас.
Ал да гы көн нәр дә сез мо ны аң лар сыз.

21 Раб бы бо лай ди:
«Бу пәй гам бәр ләр не Мин җи бәр мә дем,
алар үз лә ре йө ге реп кил де ләр;
Мин алар га сөй лә мә дем,
алар үз лә ре пәй гам бәр лек ит те ләр.

22 Әгәр ул пәй гам бәр ләр Ми нем ки ңәш мәм дә бул са лар,
сүз лә рем не хал кы ма җит ке рер ләр,
алар ны явыз юл ла рын нан,
явыз эш лә рен нән ты еп ка лыр лар иде.

23 Мин бар та раф та –
якын да да, ерак та да шул ук Ал ла мын! – 
дип бел де рә Раб бы. –

24 Кем дә бул са Мин күр мәс тәй урын да яше ре нә ала мы ни?! –
ди Раб бы. –
Күк не дә, җир не дә иң ләп ал ма ган мы Мин?!
Бу – Раб бы сү зе».

25 – Ми нем исем нән ял ган нәр сә ләр сөй ләү че пәй гам бәр ләр нең сүз лә рен ишет-
тем Мин. Алар: «Мин төш күр дем! Мин төш күр дем!» – ди ләр. 26 Кай чан га ча дә вам 
итәр бу? Ял ган сүз ләр, уй дыр ма хә бәр ләр сөй ләү че бу пәй гам бәр ләр нең кү ңе лен дә 
нәр сә бу лыр га мөм кин?! 27 Ба гал ар ка сын да ата-бабалары Мин нән биз гән ке бек, 
бер-берсенә сөй лә гән төш лә ре бе лән хал кым ны Мин нән биз де рер гә те ли алар. 
28 Әгәр пәй гам бәр төш кү рә икән, ул аны төш итеп сөй лә сен, әгәр ин де аңа Ми нем 
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сү зем ки леп ире шә икән, хак сү зем не җит кер сен! – дип бел де рә Раб бы. – Ки бәк 
бе лән ор лык ның нин ди ур так ягы бар?!

29 «Ми нем сү зем – ял кын га,
кыя-ташларны җи ме рү че чү кеч кә тиң!» – дип бел де рә Раб бы.

30 – Шу лай итеп, «Бу – Раб бы сү зе» дип ышан дыр ган, лә кин ул сүз ләр не бер-
берсеннән ур ла ган пәй гам бәр ләр гә кар шы Мин! – дип бел де рә Раб бы. – 31 Әйе, 
тел лә ре нә ни кил сә, шу ны сөй ләп, «Бу – Раб бы сү зе!» дип әй тү че пәй гам бәр ләр гә 
кар шы Мин! – дип бел де рә Раб бы. – 32 Ял ган төш ләр сөй ләү че, үз лә ре нең шул 
төш лә ре вә уй дыр ма ла ры бе лән хал кым ны юл дан яз ды ру чы пәй гам бәр ләр гә кар-
шы Мин! – дип бел де рә Раб бы. – Мин алар ны җи бәр мә дем, алар га мо ны эш ләр гә 
куш ма дым. Алар бу ха лык ка бер нин ди фай да ки тер ми ләр. Бу – Раб бы сү зе.

ЯлганпәйгамбәрлексүзләреһәмРаббыйөгетурында
33 Әй Ире мия, Ми нем хал кым нан бе рәр ке ше, пәй гам бәр яки ру ха ни син нән: 

«Раб бы, вә хи иң де реп, без гә нәр сә йөк лә мәк че икән?» – дип со ра са, син, җа-
вап итеп: «Раб бы: „Сез үзе гез Ми ңа йөк*, Мин сез не чы га рып ыр гы там!“ – дип 
бел де рә», – дип әйт. 34 Әгәр дә пәй гам бәр, ру ха ни яки ха лык ара сын нан бе рәү: 
«Бу – Раб бы иң дер гән йөк!» – дип әй т сә, Мин ул ке ше не бө тен гаи лә се бе лән җә-
за га тар тыр мын. 35 Бер-берегез бе лән сөй ләш кән дә, сез: «Раб бы нәр сә дип җа вап 
бир де?» яи сә «Раб бы нәр сә дип әйт те?» – дип со рар га ти еш сез. 36 Лә кин бер кай-
чан да «Раб бы ның йө ге» ту рын да сүз куз гат ма гыз, чөн ки һәр кем нең үз сү зе – үз 
йө ге дер. Сез те ре Ал ла һы ның, Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның – үз Ал ла гыз ның сүз-
лә рен бо за сыз. 37 Пәй гам бәр дән сез: «Раб бы си ңа нәр сә дип җа вап бир де?» яи сә 
«Раб бы нәр сә әйт те?» – дип со рар га ти еш сез. 38 Әгәр сез «Раб бы йө ге» ту рын да 
сүз куз гат са гыз, Мин әй т мәс кә куш кан сүз ләр не сөй лә гән өчен, 39 Мин сез не бө-
тен ләй гә оны тыр мын, сез нең үзе гез дән дә, сез гә һәм ата-бабаларыгызга бир гән 
шу шы шә һәр дән дә ваз ки чәр мен. 40 Сез не мәң ге оны тыл мас лык оят-хурлыкка, 
мәс хә рә гә ду чар итәр мен!

Инҗирҗимешесалынганикекәрзин

24 1 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар Ие ру са лим нән Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм 
уг лы Яһо я хин ны, аның бе лән бер гә Яһү дә нең тү рә лә рен, бал та ос та ла рын 

вә ти мер че лә рен Ба бил гә әсир лек кә алып кит кәч, Раб бы дан ми ңа вә хи иң де, һәм 
мин шу ны күр дем: Раб бы йор ты ал дын да ин җир са лын ган ике кәр зин то ра иде. 
2 Кәр зин нең бер сен дә ир тә өл гер гән ях шы ин җир, ә икен че сен дә на чар, бо зык, 
ашар га ярак сыз җи меш ләр иде. 3 Шун да Раб бы мин нән:

– Ире мия, син нәр сә кү рә сең? – дип со ра ды.
– Ин җир җи ме ше кү рәм. Ях шы ди гән нә ре – ис кит кеч шәп, на чар ди гән нә ре – 

үтә бо зык, шул ка дәр на чар ки, хәт та ашар га ярак сыз, – ди дем.
4 Ан на ры Раб бы ми ңа әйт те:

* 23:33 ...вәхи...йөк...– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә әле ге сүз ләр нең язы лы шы бер төр ле. 
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5 – Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Бу ях шы ин җир ләр не Мин шу шы җир дән 
кил да ни ләр иле нә Үзем сө реп җи бәр гән Яһү дә хал кы на ох ша там. 6 Алар га ка ра-
шым ны юнәл теп, Мин иге лек кы лыр мын: алар ны бу җир гә ки ре кай та рыр мын; 
шу шын да әй бәт ләп ур наш ты рыр мын – бөл ген лек кә ду чар ит мәм; шу шы урын да 
төп лән де рер мен – йол кып ал мам. 7 Ми не бел сен, Раб бы дип та ны сын өчен, алар га 
акыл лы йө рәк би рер мен, һәм алар – Ми нем хал кым, ә Мин алар ның Ал ла сы бу-
лыр мын, чөн ки алар их лас кү ңел дән Ми ңа бо ры лыр лар. 8 Ә ин де Яһү дә пат ша сы 
Сә ды кый я не, аның тү рә лә рен, Ие ру са лим нең исән кал ган һәм Ми сыр га ка чып 
кит кән хал кын Мин ме нә шу шы бо зык, ашар га ярак сыз ин җир сы ман итәр мен, – 
ди Раб бы. – 9 Җир дә ге бар лык пат ша лык лар өчен алар кот оч ыр гыч, җи рән геч 
бер нәр сә гә әй лә нер ләр. Үзем ку ып җи бәр гән бар лык урын нар да алар хур лык ка 
ка лыр лар, афәт бил ге се бу ла рак тел гә ке рер ләр, адәм мыс кы лы вә ка һәр ия се бу-
лыр лар. 10 Мин алар ның үз лә ре нә һәм ата-бабаларына бир гән җир дән алар тә мам 
юк ка чык кан чы, өс лә ре нә кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те җи бә реп то рыр мын».

Бабилдәҗитмешеләсирлектәбулуныалданәйтү

25 1 Яһү дә пат ша сы Йо шия уг лы Яһо я кыйм ха ким ле ге нең дүр тен че елын да 
Ире ми я гә Яһү дә хал кы ту рын да Раб бы сү зе ки леп иреш те. Ба бил пат ша сы 

Нә бу хад нес сар ха ким ле ге нең бе рен че елы иде бу. 2 Ире мия пәй гам бәр, әле ге хә-
бәр не бар лык Яһү дә вә Иеру са лим хал кы на җит ке реп, бо лай ди де:

3 – Яһү дә пат ша сы Амон уг лы Йо шия ха ким ле ге нең ун ө чен че елын нан алып 
бү ген ге көн гә ка дәр, ме нә ин де егер ме өч ел дә ва мын да, ми ңа Раб бы сү зе ире шеп 
то ра. Аның сүз лә рен мин сез гә һа ман са ен җит ке рә кил сәм дә, сез тың ла ма ды гыз. 
4 Раб бы сез нең ян га әледән-әле Үзе нең кол ла рын – пәй гам бәр лә рен җи бә реп тор са 
да, сез алар ның сүз лә ре нә ко лак сал ма ды гыз, игъ ти бар да ит мә де гез. 5 Сез гә: «Һәм-
мә гез яман юлы гыз дан кай ты гыз, явыз эш ләр кыл ма гыз, шул ча гын да Раб бы сез гә 
вә ата-бабаларыгызга мәң ге лек кә бир гән җир дә яшәр сез. 6 Чит илаһ лар га ияр мә гез, 
алар га хез мәт ит мә гез һәм та бын ма гыз, үз кул ла ры гыз яса ган пот лар бе лән Ми-
нем ачу ым ны чы гар ма гыз, шул ча гын да сез гә бер нин ди дә зы ян ки тер мәм», – дип 
әй тел де. 7 «Лә кин сез Ми не тың ла ма ды гыз, – дип бел де рә Раб бы, – пот ла ры гыз 
бе лән ачу ым ны чы гар ды гыз, ба шы гыз ны бә ла гә сал ды гыз».

8 Шу ңа кү рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
– Сүз лә рем не тың ла ма ган өчен, 9 Мин, бар лык төнь як ка би лә лә рен һәм Ба бил 

пат ша сы ко лым Нә бу хад нес сар ны ча кы рып алып, алар ны шу шы җир гә һәм би ре-
дә яшәү че ләр гә, тирә-юньдәге баш ка ха лык лар га кар шы алып ба рыр мын, – дип 
бел де рә Раб бы. – Бу ха лык лар ны Мин тә мам кы рып бе те рер мен, ко точ кыч бер 
нәр сә гә әве рел де реп хур итәр мен, мәң ге лек хә ра бә ләр өе ме нә әй лән де рер мен. 
10 Алар ара сын да шат лык вә кү ңел ачу аваз ла рын, кияү бе лән кә ләш нең ку а ныч лы 
та выш ла рын ты яр мын, те гер мән та шы ның ша вын вә шәм як ты сын бе те рер мен. 
11 Бө тен бу җир, вәй ран хәл гә ки леп, ко точ кыч бер урын га әве ре лер; бу ха лык лар 
исә җит меш ел бу е на Ба бил пат ша сы на хез мәт итәр. 12 Әм ма җит меш ел дан соң 
Ба бил пат ша сын, аның хал кын, кил да ни ләр яшә гән бу җир не Мин җи на я ть лә ре 
өчен җә за га тар тыр мын, мәң ге гә чүл гә әй лән де рер мен, – дип бел де рә Раб бы. – 
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13 Ба бил гә Мин Үзем әй т кән бө тен бәла-казаларны яу ды рыр мын; ош бу стөр гәк тә 
языл ган нар ны – Ире мия пәй гам бәр бар ча ха лык лар га кар шы әй т кән нәр не га мәл гә 
ашы рыр мын. 14 Ба бил ле ләр күп сан лы ха лык лар ның вә бө ек пат ша лар ның кол-
ла ры на әй лә нер – кыл ган эш лә ре нә вә га мәл лә ре нә ка рап, Мин алар га ти еш ле 
әҗе рен би рер мен.

Раббыныңярсушәрабысалынганкасә
15 Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, ми ңа бо лай ди де:
– Яр су ым шә ра бы са лын ган шу шы ка сә не ку лым нан ал да, Мин кай сы ха-

лык лар га эче рер гә куш сам, шу лар га эчер. 16 Шул шә раб ны эчеп, алар исе ре шеп 
чай ка лып йө рер ләр һәм, Мин алар га кар шы җи бәр гән кы лыч ны күр гәч, акыл-
ла рын җу яр лар.

17 Мин Раб бы ку лын нан ка сә не ал дым да, Раб бы ми не кай сы ха лык яны на җи-
бәр гән бул са, шул ха лык лар ның бар сы на шә раб ны эчерт тем. 18 Иеру са лим вә Яһү дә 
шә һәр лә ре вәй ран хәл гә кил сен, кот оч ар лык урын га әй лән сен, ил нең пат ша ла ры 
вә тү рә лә ре мәс хә рә гә кал сын, ка һәр лән сен өчен (мо ның шу лай икә нен хә зер дә 
кү рер гә мөм кин) эчер дем мин ул шә раб ны. 19 Шу лай ук мин аны Ми сыр пат ша сы 
сфир га вен гә, аның хез мәт че лә ре нә, тү рә лә ре нә вә бар лык хал кы на, 20 ан да гы бар лык 
кил ме шәк ләр гә; Утс иле нең бар лык пат ша ла ры на; пе леш ти ләр җи рен дә ге Аш кы-
лун, Га за, Эк рон шә һәр лә рен дә ха ким лек ит кән бө тен пат ша лар га һәм Аш дод ның 
исән кал ган хал кы на; 21 Эдом, Мә аб, Ам мон хал кы на; 22 Сур һәм Си дун ның бар-
лык пат ша ла ры на; диң гез аръ я гын да гы җир ләр нең пат ша ла ры на, 23 Де дан, Тей ма 
һәм Буз ил лә ре нә; чи гә чәч лә рен кы рып йө рү че бар лык ха лык лар га; 24 Га рәп ләр 
җирендәге бар лык пат ша лар га, чүл дә яшәү че бар ча ка би лә ләр нең пат ша ла ры на; 
25 Зим ри, Элам, Ма дай ил лә ре нең бар лык пат ша ла ры на; 26 төнь як та ур наш кан якын 
һәм ерак ил ләр нең бар лык пат ша ла ры на; җир йө зен дә ге бар лык пат ша лык лар га 
бер-бер арт лы эчер дем. Иң ахыр дан Ше шах* пат ша сы эчәр.

27 Ан на ры Раб бы ми ңа әйт те:
– Син алар га, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай дип әй тә, ди ген: 

«Исер гән че, кос кан чы эче гез, тор мас тай бу лып егы лы гыз, чөн ки Мин сез нең өс кә 
кы лыч җи бә рәм!» 28 Әгәр ин де алар си нең кул дан ка сә не алу дан һәм эчү дән баш 
тар т са лар, син алар га, Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Сез һич шик-
сез эчә чәк сез! 29 Ми нем исем гә ба гыш лан ган шә һәр гә дә бәла-каза җи бә рәм икән, 
сез не җә за сыз кал ды рыйм мы?! Сез җә за сыз кал ма я чак сыз, чөн ки җир дә яшәү че 
бар лык ке ше ләр өс те нә Мин кы лыч тө ше рә чәк мен. Бу – Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе».

30 Шу лай итеп, алар га ме нә шу шы сүз ләр не игъ лан ит, ди де ми ңа Раб бы:
«Раб бы юга ры дан күк рәр,
из ге уры нын нан сө рән ләп та выш би рер;
Үзе нең җи ре нә кот очар лык итеп җи ке рер;
йө зем тап тау чы лар сы ман кыч кы рыр;
җир дә яшәү че бө тен ке ше ләр гә дәһ шәт ле та вы шын ишет те рер.

* 25:26 Шешах– әле ге исем би ре дә Ба бил не аң ла та. 
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31 Гө рел те се җир чи те нә ба рып җи тәр,
чөн ки Раб бы ха лык лар бе лән тар ты ша;
Ул һәр бер җан ия сен хө кем итәр,
яман нар ны кы лыч тан уз ды рыр.
Бу – Раб бы сү зе».

32 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә:
«Ме нә, бә ла бер ха лык тан икен че се нә кү чә,
җир нең чит лә рен нән зур өер мә кү тә ре лә!»

33 Ул көн не бө тен җир йө зе, бер чи тен нән икен че чи те нә ка дәр, Раб бы һә лак 
ит кән ке ше ләр нең мә е те бе лән ту лыр; мәр хүм нәр не кыз га нып елау чы да, җыеп-
җыештырып җир ләү че дә бул мас; җир өс тен дә ти рес ке бек ятар алар.

34 Үке реп ела гыз, кө тү че ләр, кай гы ры гыз!
Туф рак та ау на гыз, кө тү җи тәк че лә ре!
Чөн ки сез нең суелыр көн нә ре гез ки леп җит те;
сез чәл пә рә мә ки леп ва тыл ган кыйм мәт ле са выт ке бек 

бу лыр сыз.
35 Кө тү че ләр гә – ка чар урын,

кө тү җи тәк че лә ре нә ко ты лу бул мас.
36 Кө тү че ләр нең, кө тү җи тәк че лә ре нең үке реп ела вы ише те лә,

чөн ки Раб бы алар ның кө тү лек лә рен туз ды рып таш ла ды.
37 Раб бы ның ачу-ярсуыннан ты ныч кө тү лек җир лә ре ха рап ите лә.
38 Өнен таш лап чык кан арыс лан га тиң Ул!

Раб бы ның ачу-ярсуыннан, бас кын чы лар ның кы лы чын нан
алар ның җир лә ре чүл гә әй лән де.

Иремиягәүлемянавы

26 1 Яһү дә илен дә Йо шия уг лы Яһо я кыйм пат ша ха ким лек итә баш ла ган көн-
нәр дә Раб бы дан Ире ми я гә сүз ки леп иреш те.

2 – Раб бы бо лай ди: «Раб бы йор ты ның ише гал ды на ке реп бас та, сәҗ дә кы лыр 
өчен, бө тен Яһү дә шә һәр лә рен нән җы ел ган ха лык ка Мин әй тер гә куш кан нар ның 
берсен-бер кал дыр мый җит кер! 3 Бәл ки, алар сүз лә ре мә ко лак са лыр, һәм һәр кай-
сы үзе нең яман юлын нан ки ре бо ры лыр, шул ча гын да Мин алар ның явыз эш лә ре 
өчен би рер гә ни ят лә гән афәт не җи бәр ми ка лыр мын. 4 Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген 
алар га: „Әгәр дә сез Ми не тың ла мый сыз, Мин бир гән Ка нун бу ен ча яшәр гә те лә-
ми сез икән, 5 бер-бер арт лы сез гә җи бәр гән кол ла рым – пәй гам бәр лә рем сү зе нә 
ко лак сал мый сыз икән (сез алар ны һич кай чан тың ла ма ды гыз), 6 Ши лоһ шә һә ре нә 
нәр сә кыл сам, бу йорт ка да шу ны эш ләр мен, ка ла гыз ны исә җир йө зен дә ге бар лык 
ха лык лар ның кар гы шы на ду чар итәр мен“».

7 Ру ха ни лар, пәй гам бәр ләр вә бар ха лык Раб бы йор тын да Ире мия сөй лә гән шу-
шы сүз ләр не ише теп тор ды. 8 Раб бы иң дер гән шу шы сүз ләр не Ире мия ке ше ләр гә 
сөй ләп бе те рү гә, ру ха ни лар, пәй гам бәр ләр һәм бар ха лык аны эләк те реп ал ды да:



1153

Ире мия 26

– Үте ре гез аны, үте ре гез! – дип кыч кы рыр га то тын ды. – 9 Ни өчен син: «Бу йорт 
Ши лоһ хә ле нә тө шәр, шә һәр, вәй ран бу лып, ке ше сез ка лыр», – дип, Раб бы исе мен-
нән пәй гам бәр лек итә сең? – ди де алар, Ире ми я не Раб бы йор тын да ура тып алып.

10 Шул ту ры да ишет кән Яһү дә тү рә лә ре, пат ша са ра ен нан Раб бы йор ты на юнә леп, 
Раб бы йор ты ның Яңа кап ка сы яны на үз урын на ры на ки леп утыр ды лар. 11 Шун нан 
соң ру ха ни лар вә пәй гам бәр ләр тү рә ләр гә һәм бар лык ха лык ка:

– Бу ке ше үлем гә хө кем ите лер гә ти еш, чөн ки ул, үзе гез ише теп тор ган ча, шә-
һә ре без гә кар шы пәй гам бәр лек ит те, – ди де ләр.

12 Шун да Ире мия бар лык тү рә ләр гә вә ха лык ка бо лай ди де:
– Шу шы йорт ка вә шу шы шә һәр гә кар шы сез ишет кән пәй гам бәр лек сүз лә рен 

әй тер гә ми не Раб бы җи бәр де. 13 Йөр гән юл ла ры гыз дан кай тып, яман эш лә ре гез дән 
баш тарт са гыз һәм Раб бы Ал ла гыз әй т кән нәр гә ко лак сал са гыз, Раб бы да ни я тен-
нән ки ре кай тыр, сез гә игъ лан ит кән һә ла кәт не бул дыр мый ка лыр. 14 Ин де ми ңа 
кил гән дә, ме нә, мин сез нең кул да мын – үзе гез дө рес вә га дел дип тап кан ча эш лә-
гез; 15 лә кин шу ны бе ле гез: әгәр ми не үте рә сез икән, бер га еп сез адәм нең ка нын 
түк кән өчен, сез үзе гез дә, шу шы шә һәр һәм аның хал кы да җа вап би рә чәк. Хак 
дө рес тер: әле ге сүз ләр не сез гә җит ке рер өчен, ми не Раб бы Үзе җи бәр де.

16 Шун нан тү рә ләр һәм бар ха лык ру ха ни лар га вә пәй гам бәр ләр гә:
– Бу ке ше үлем гә хө кем ите лер гә ти еш тү гел, чөн ки ул без гә Раб бы Ал ла быз 

исе мен нән сөй лә де! – ди де.
17 Ил сөл кән нә рен нән кай бе рәү ләр, урын на рын нан то рып, ха лык җы е ны на шу-

ны җит кер де:
18 – Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя за ма нын да пәй гам бәр лек ит кән мо ре шет лы Ми хә 

дә Яһү дә хал кы на бо лай дип әй т кән иде:
«Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
„Си он ны ба су ке бек сө рә чәк ләр,
Иеру са лим хә ра бә ләр өе ме нә әй лә нә чәк,
һәм Ал ла һы йор ты ур наш кан тау ур ман бе лән кап ла на чак*“».

19 Шу шы сүз лә ре өчен Яһү дә пат ша сы Хи зә кыйя һәм бө тен Яһү дә хал кы аны үтер-
гән ме соң?! Ки ре сен чә, пат ша, Раб бы дан кур кып, Аңар дан мәр хә мәт со ра ган; һәм 
Раб бы, ни я тен нән ки ре кай тып, алар га игъ лан ит кән һә ла кәт не бул дыр мый кал ган. 
Ә без үз-үзебезгә зур явыз лык кы ла быз!

Урияпәйгамбәрнеүтерү
20 Ул за ман да Раб бы исе мен нән пәй гам бәр лек кы лу чы та гын бе рәү – кыръят-яга-

римле Шә мә гыйя уг лы Урия исем ле ке ше бар иде. Ул да шу шы шә һәр гә һәм шу шы 
җир гә кар шы нәкъ Ире мия сөй лә гән чә пәй гам бәр лек ит те. 21 Яһо я кыйм пат ша, 
аның бар лык гас кә ри лә ре вә тү рә лә ре, Ури я нең сүз лә рен ише теп, аны үте рер гә 
уй ла ды. Әм ма Урия бу ту ры да бел де дә, кур кып, Ми сыр га ка чып кит те. 22 Шун нан 
соң Яһо я кыйм пат ша аның ар тын нан Ми сыр га үз ке ше лә ре бе лән Ах бор уг лы Эл-
на тан ны җи бәр де. 23 Алар, Ури я не Ми сыр дан алып кай тып, аны Яһо я кыйм пат ша 

* 26:18 Ка ра гыз: «Ми хә», 3:12. 
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хо зу ры на ки тер де ләр. Пат ша аны кы лыч бе лән ча бып үтерт те дә мә е тен га ди ха лык 
кү ме лә тор ган урын га таш лар га куш ты.

24 Лә кин Ша фан уг лы Ахи кам Ире ми я не як лап чык ты – аның җа нын кы яр га 
те лә гән ха лык ку лы на тап шы рыр га ирек бир мә де.

ЯһүдәнеңБабилгәбуйсыныргатиешлегетурында

27 1 Яһү дә илен дә Йо шия уг лы Сә ды кы йя* пат ша ха ким лек итә баш ла ган 
көн нәр дә Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те.

2 Раб бы ми ңа бо лай дип әйт те:
– Бау ла ры бе лән бер гә үзе ңә ка мыт яса да му е ны ңа ки. 3 Яһү дә пат ша сы Сә ды-

кы йя яны на Ие ру са лим гә кил гән ил че ләр аша Эдом, Мә аб, Ам мон, Сур һәм Си дун 
пат ша ла ры на да бе рәр ка мыт җи бәр. 4 Ил че ләр үз лә ре нең ху җа ла ры на, Күк ләр Ху-
җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай дип әй тә, ди сен нәр: 5 «Җир не, җир йө зен дә ге 
ке ше ләр не вә хай ван нар ны Мин Үзем нең бө ек код рә тем вә су зыл ган ку лым бе лән 
бар ит тем һәм Мин алар ны кү ңе ле мә хуш кил гән ке ше гә би рәм. 6 Хә зер Мин бар лык 
бу җир ләр не Үзем нең ко лым – Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ку лы на тап шы рам, 
хәт та кыр гый җан вар лар ны да аңа буй сын ды рам. 7 Бар ча ха лык лар аңа, аның уг-
лы на вә оны гы на хез мәт итәр. Тик, ва кы ты җит кәч, аның үзен дә, җи рен дә баш ка 
зур ха лык лар һәм бө ек пат ша лар буй сын ды рыр. 8 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар га 
хез мәт итәр гә те лә мә гән, ул ки герт кән ка мыт ка му е нын ку еп тор ма ган һәр бер ха-
лык ны һәм пат ша лык ны Мин кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те бе лән җә за лар мын, 
Нә бу хад нес сар ку лы бе лән тә мам юк итәр мен, – дип бел де рә Раб бы. – 9 Шу ңа кү-
рә пәй гам бәр лә ре гез, кү рә зә че лә ре гез, төш юрау чы ла ры гыз, фал чы ла ры гыз һәм 
си хер че лә ре гез нең „Ба бил пат ша сы на хез мәт ит мә я чәк сез!“ дип әй т кән сүз лә рен 
тың ла ма гыз, 10 чөн ки алар сез гә ял ган сөй ли. Әгәр алар ны тың ла са гыз, Мин сез-
не үз җи ре гез дән ку ып җи бә рер мен – сез не ерак ка алып ки тәр ләр, һәм сез шун да 
һә лак бу лыр сыз. 11 Ба бил пат ша сы ның ка мы тын ки яр өчен, му е нын ку еп тор ган 
һәм аңа хез мәт ит кән ха лык ны Мин үз җи рен дә кал ды рыр мын, – дип бел де рә 
Раб бы, – ул шу шы җир не эш кәр тер һәм шун да яшәр».

12 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя гә дә мин шу шы ук сүз ләр не җит кер дем:
– Ба бил пат ша сы ның ка мы тын ки яр өчен, му е ны гыз ны ку еп то ры гыз һәм аның 

үзе нә, хал кы на хез мәт ите гез, шул ча гын да исән ка лыр сыз, – ди дем. – 13 Ни өчен 
си ңа һәм си нең хал кы ңа кы лыч тан, ач лык тан вә үләт зәх мә тен нән үләр гә?! Чөн ки, 
Раб бы ки сәт кән чә, Ба бил пат ша сы на хез мәт итәр гә те лә мә гән һәр ха лык ны шу шы 
ка за лар кө тә. 14 «Ба бил пат ша сы на хез мәт ит мә я чәк сез!» дип әй тү че пәй гам бәр ләр не 
тың ла ма гыз, чөн ки алар сез гә ял ган сөй ли. 15 Әле ге пәй гам бәр ләр ха кын да Раб бы: 
«Сез нең ян га алар ны җи бәр мә дем Мин, – ди. – Алар Ми нем исем нән ял ган сөй-
ли. Әгәр алар ны тың ла са гыз, Мин сез не дә, пәй гам бәр лек кы лу чы лар ны да ку ып 
җи бә рер мен, һәм сез һә лак бу лыр сыз».

16 Ан на ры мин ру ха ни лар га һәм бар ха лык ка шу ны җит кер дем:

* 27:1 Сәдыкыйя– яһүд те лен дә ге кай бер чы га нак лар да «Яһо я кыйм» дип языл ган. 
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– Раб бы бо лай ди: «„Раб бы йор ты әй бер лә рен Ба бил дән озак ла мый ки ре кай-
та ра чак лар!“ дип әй тү че пәй гам бәр ләр не тың ла ма гыз, чөн ки алар ял ган сөй ли. 
17 Тың ла ма гыз алар ны, Ба бил пат ша сы на хез мәт ите гез һәм исән-имин ка лыр сыз. 
Ни өчен бу шә һәр хә ра бә гә әй лә нер гә ти еш?! 18 Әгәр алар чын пәй гам бәр икән 
һәм Раб бы исе мен нән сөй ли ләр икән, „Раб бы йор тын да, Яһү дә пат ша сы са ра ен да 
һәм Ие ру са лим дә кал ган са выт лар ны Ба бил гә алып кит мә сен нәр!“ дип, Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы дан ял ва рып со ра сын нар. 19-21 Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм уг лы Яһо-
я хин ны, шу лай ук Яһү дә һәм Ие ру са лим нең бар лык ак сө як зат ла рын Ие ру са лим-
нән Ба бил гә әсир лек кә ку ып алып кит кән чак та, Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар 
Раб бы йор тын да гы ба га на лар ны, ба кыр дан эш лән гән ясал ма диң гез не*, кү чер мә 
ас куй ма лар ны һәм шә һәр дә кал ган кай бер әй бер ләр не үзе бе лән алып кит мә гән 
иде. Раб бы йор тын да, Яһү дә пат ша сы са ра ен да һәм Ие ру са лим дә кал ган шул әй-
бер ләр ту рын да Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: 22 „Алар ны Ба-
бил гә алып ки тә чәк ләр, һәм Мин, шул әй бер ләр не кай гыр тып, ка бат үз уры ны на 
кай тар ган чы, алар шун да ка ла чак лар“. Бу – Раб бы сү зе».

ИремияһәмХанания

28 1 Шул ук ел ның би шен че аен да, Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя ха ким ле ге нең 
дүр тен че елын да, гиб гон лы Аз зур уг лы Ха на ния пәй гам бәр ми ңа Раб бы 

йор тын да ру ха ни лар вә бар лык ха лык ал дын да шу шы сүз ләр не әйт те:
2 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ба бил пат ша сы ның ка мы-

тын сын ды рам! 3 Ике ел да үт мәс, Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар Раб бы йор тын-
нан Ба бил гә алып кит кән бар лык әй бер ләр не Мин ки ре шу шы урын га кай та рам. 
4 Шу лай ук Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм уг лы Яһо я хин ны һәм әсир итеп Ба бил гә 
ку ыл ган бар лык Яһү дә сөр ген че лә рен шу шы урын га кай та рам, – дип бел де рә Раб-
бы, – чөн ки Ба бил пат ша сы ның ка мы тын сын ды рам».

5 Ире мия пәй гам бәр Раб бы йор тын да гы ру ха ни лар һәм бө тен ха лык ал дын да 
Ха на ния пәй гам бәр гә бо лай дип җа вап бир де:

6 – Амин! Раб бы шу лай кыл сын! Син пәй гам бәр лек ит кән нәр не Ул га мәл гә ашы-
ра күр сен – Раб бы йор ты са выт ла рын һәм бар лык сөр ген че ләр не Ба бил дән ки ре 
мон да кай тар сын. 7 Тик си ңа һәм би ре дә ге ке ше ләр гә әй тә се сүз лә рем не тың ла: 
8 мин нән һәм син нән элег рәк кил гән пәй гам бәр ләр бо рын за ман нар дан бир ле 
бай так ил ләр не вә бө ек пат ша лык лар ны су гыш лар, афәт ләр һәм үләт зәх мәт лә ре 
ту рын да ал дан ки сә тә то ран бул ган нар. 9 Әм ма иминлек-тынычлык ки лә сен ал дан 
хә бәр ит кән пәй гам бәр нең әй т кән нә ре тор мыш ка аш кан нан соң гы на, аны Раб бы 
җи бәр гән чын пәй гам бәр дип та ны ган нар.

10 Шун да Ха на ния пәй гам бәр, Ире мия пәй гам бәр му е нын нан ка мыт ны сал ды рып 
алып, аны сын ды рып таш ла ды да 11 җы ел ган ха лык ка мө рә җә гать ит те:

– Раб бы бо лай ди: «Ике ел да үт мәс, Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар бар ха лык лар 
му е ны на ки дер гән ка мыт ны Мин әнә шу лай сын ды рып таш лар мын!»

Бу сүз ләр дән соң Ире мия пәй гам бәр үз юлы бе лән ки теп бар ды.

* 27:19-21 Диңгез– Раб бы йор ты ише гал дын да гы «диң гез» дип атал ган бас сейн. 
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12 Ире мия му е нын да гы ка мыт ны Ха на ния пәй гам бәр сын ды рып таш ла ган нан 
соң, Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:

13 – Бар, Ха на ни я гә, Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Син агач ка мыт ны сын дыр дың, 
лә кин аның уры ны на син ти мер ка мыт ясар сың! 14 Чөн ки Күк ләр Ху җа сы Раб бы, 
Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: „Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар га хез мәт ит сен нәр өчен, 
Мин шу шы ха лык лар ның му е ны на ти мер ка мыт ки де рер мен, һәм алар Нә бу хад-
нес сар га хез мәт итәр. Мин хәт та кыр гый җан вар лар ны да аңа буй сын ды рыр мын“».

15 Ире мия пәй гам бәр шун нан соң Ха на ния пәй гам бәр гә бо лай ди де:
– Тың ла әле, Ха на ния! Раб бы җи бәр мә гән си не, ә син, ял ган сөй ләп, бу ха лык ны 

өмет лән дер дең. 16 Шу ңа кү рә Раб бы бо лай ди: «Ме нә, Мин си не җир йө зен нән юк 
кы ла мын – ха лык ны Раб бы га кар шы ко тырт кан өчен, син шу шы ел да үлә чәк сең».

17 Шул ук ел ның җи ден че аен да Ха на ния пәй гам бәр ва фат бул ды.

ИремиянеңБабилдәгесөргенчеләргәязганхаты

29 1 Сөр ген че ләр ара сын да гы ил өл кән нә ре нә, шу лай ук Нә бу хад нес сар пат ша 
Ие ру са лим нән Ба бил гә ку ып алып кит кән ру ха ни лар га, пәй гам бәр ләр гә вә 

бар ха лык ка Ире мия пәй гам бәр Ие ру са лим нән хат җи бәр де. 2 Бу хат Яһо я хин пат ша 
һәм аның ана сы бе лән са рай хез мәт че лә ре, Яһү дә вә Иеру са лим тү рә лә ре, бал та ос-
та ла ры вә ти мер че ләр Ие ру са лим нән ку ыл ган нан соң языл ды. 3 Ире мия аны Яһү дә 
пат ша сы Сә ды кы йя Ба бил гә Нә бу хад нес сар пат ша яны на җи бәр гән Ша фан уг лы 
Эл га са вә Хил кыйя уг лы Ге ма рия аша юл ла ды. Хат та тү бән дә ге ләр языл ган иде:

4 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, Ие ру са лим нән Ба бил гә сө реп җи-
бәр гән бар лык ке ше ләр гә бо лай ди: 5 «Үзе гез гә йорт лар са лып, шун да яшә гез, 
бак ча лар утыр тып, җи ме шен аша гыз. 6 Ха тын нар алып, угыл-кызлар ту ды ры-
гыз; угыл ла ры гыз га да ха тын нар алып, кыз ла ры гыз ны ки яү гә би ре гез, алар 
да угыл-кызлар тап сын нар; шун да ишә е гез, са ны гыз ки ме мә сен. 7 Мин сез не 
сөр ген лек кә ку ган шә һәр гә имин лек те лә гез, аның өчен Раб бы га до га кы лы-
гыз, чөн ки шә һә ре гез имин бул ган да, сез дә имин яшәр сез».

8 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ара гыз да гы пәй гам-
бәр ләр гә, кү рә зә че ләр гә ышан ма гыз; төш юрау чы лар ның сүз лә ре нә ко лак 
сал ма гыз. 9 Ми нем исем нән алар сез гә ял ган сөй ли ләр; Мин алар ны җи бәр-
мә дем», – дип бел де рә Раб бы.

10 Раб бы бо лай ди: «Ба бил нең ха ким лек итү е нә бү ген ге дән баш лап җит меш 
ел уз ган нан соң, из ге вәгъ дә мә туг ры кал ган хәл дә, Мин, сез не кай гыр тып, 
шу шы җир гә ки ре кай та рыр мын. 11 Чөн ки сез гә ка ра та нәр сә ләр ни ят лә гә нем-
не Мин ге нә бе лә мен, – дип бел де рә Раб бы. – Ни я тем яман лык та тү гел, сез гә 
иге лек кы лу да дыр; Мин сез не өмет вә як ты ки лә чәк бе лән бү ләк ләр мен. 12 Сез 
Ми ңа мө рә җә гать итәр сез, до га ла ры гыз бе лән яны ма ки лер сез, һәм Мин сез не 
ише тер мен; 13 Ми не эз ләр сез һәм та бар сыз – чын йө рәк тән эз лә сә гез, тап мый 
кал мас сыз. 14 Ми не та бар га мөм кин лек би рер мен Мин сез гә, – дип бел де рә 
Раб бы, – элек ке ге мул-имин тор мы шы гыз ны кай та рыр мын, сез не Үзем ку ып 
җи бәр гән бар лык урын нар дан, бар лык ха лык лар ара сын нан җы еп алыр мын, 
әсир лек кә кит кән че яшә гән җи ре гез гә ки те рер мен», – дип бел де рә Раб бы.
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15 Сез: «Раб бы без гә Ба бил дә дә пәй гам бәр ләр бир де», – дип әй т кән гә кү-
рә, 16 Да выт тә хе тен дә уты ру чы пат ша ха кын да һәм бу шә һәр дә яшәү че бө тен 
ха лык – сез нең бе лән бер гә сө рел мә гән ту ган на ры гыз ха кын да Күк ләр Ху-
җа сы Раб бы бо лай ди: 17 «Ме нә, Мин алар га кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те 
җи бә рер мен һәм алар ны бо зык, ашар га ярак сыз ин җир җи ме ше ке бек итәр-
мен; 18 алар ны кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те бе лән эзәр лек ләр мен – җир дә ге 
бар лык пат ша лык лар өчен алар кот оч ыр гыч бер нәр сә гә әй лә нер. Үзем ку ып 
җи бәр гән бар ха лык лар ара сын да алар ны шом са ла тор ган ка һәр ия се итәр-
мен, хур лык ка тө ше реп, адәм мыс кы лы на кал ды рыр мын. 19 Чөн ки Мин, – дип 
бел де рә Раб бы, – кат-кат җи бә реп тор ган кол ла рым – пәй гам бәр лә рем аша 
тап шыр ган сүз ләр не тың ла ма ды алар. Сез дә, сөр ген че ләр, Ми не тың ла ма ды-
гыз! – ди Раб бы. – 20 Ди мәк ки, Ие ру са лим нән Ба бил гә Мин сөр гән ке ше ләр, 
Раб бы сүз лә рен тың ла гыз!»

21 Раб бы исе мен нән сез гә ял ган нәр сә ләр пәй гам бәр лек итү че Ко лая уг лы Ахаб 
һәм Ма га сея уг лы Сә ды кы йя ту рын да Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, 
бо лай ди: «Мин алар ны Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ку лы на тап шы рыр мын, 
һәм ул алар ны сез нең күз ал дын да үте рер. 22 Яһү дә дән Ба бил гә ку ыл ган сөр-
ген че ләр ара сын да шул за ман нар дан „Ба бил пат ша сы те ре ләй учак ка сал ган 
Сә ды кы йя бе лән Ахаб хә ле нә тө шер сә иде сез не Раб бы!“ ди гән кар га ну яшәп 
ка ла чак. 23 Чөн ки Ахаб бе лән Сә ды кы йя Ис ра ил дә бик күп ка ба хәт лек ләр эш-
лә де: бү тән ир ләр нең ха тын на ры бе лән зи на кыл ды; гәр чә Мин алар га һич нәр сә 
сөй ләр гә куш ма сам да, Ми нем исем нән пәй гам бәр лек итеп, ял ган сүз ләр та-
рат ты. Бу хак та мәгъ лүм Ми ңа – мо ңа Үзем ша һит тыр», – дип бел де рә Раб бы.

ШәмәгыйянеңхатыһәмИремиянеңҗавабы
24-25 Раб бы Ире ми я гә әйт те:
– Не хе лам лы Шә мә гый я гә, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай дип 

әй тә, ди ген: «Син үз бел де гең бе лән Иеру са лим хал кы на, Ма га сея уг лы Се фа ния 
ру ха ни га вә бар лык ру ха ни лар га хат җи бәр дең; Се фа ни я гә син бо лай дип яз дың:

26 Раб бы си не Еһо я да ру ха ни уры ны на Раб бы йор ты на ру ха ни итеп, үзен 
пәй гам бәр дип игъ лан ит кән һәр ди ва на га агач бо гау вә ти мер му ен чак ки де-
рер гә ти еш ле на зыйр итеп бил ге лә де. 27 Ни өчен син ара гыз да пәй гам бәр лек 
итү че ана тот лы Ире ми я не тый мый сың? 28 Чөн ки ул, без гә дип, Ба бил гә шун-
дый хә бәр җи бәр де: „Әсир лек тә сез озак ел лар яшә я чәк сез. Го мер итәр өчен, 
үзе гез гә йорт лар са лы гыз, бак ча лар утыр ты гыз, шу лар ның җи ме шен аша гыз“».

29 Се фа ния ру ха ни шу шы хат ны Ире мия пәй гам бәр гә кыч кы рып укып бир де. 
30 Шун нан соң Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:

31 – Бар лык сөр ген че ләр гә, не хе лам лы Шә мә гыйя ту рын да Раб бы бо лай дип әй тә, 
ди ген: «Мин аны пәй гам бәр итеп җи бәр мә сәм дә, Шә мә гыйя сез дә пәй гам бәр лек 
ит те, сез не ял ган га ышан дыр ды; 32 шу ның өчен, – ди Раб бы, – Мин не хе лам лы 
Шә мә гый я не һәм аның то кы мын җә за га тар тыр мын; аның то кы мын нан бе рәү дә 
бу ха лык ара сын да яшә мәс һәм бер се дә Мин Үз хал кы ма кы ла чак иге лек не күр-
мәс, чөн ки Шә мә гыйя Ми ңа кар шы ха лык ны ко тырт ты», – дип бел де рә Раб бы.
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РаббыныңҮзхалкынкирекайтарыргавәгъдәбирүе

30 1 Ире ми я гә Раб бы дан мон дый сүз ки леп иреш те:
2 – Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Мин си ңа әй т кән бар лык сүз ләр не 

төр гәк ле ки тап ка тер кәп куй. 3 Шун дый көн нәр җи тәр, – дип бел де рә Раб бы, – Мин 
Үз хал кы ма, Ис ра ил бе лән Яһү дә гә, элек ке ге мул-имин тор мы шын кай та рыр мын, 
алар ны янә дән ата-бабаларына бир гән җир гә ки те рер мен, алар шул җир гә ху җа 
бу лыр», – дип бел де рә Раб бы.

4 Раб бы ның Ис ра ил бе лән Яһү дә ту рын да әй т кән сүз лә ре мон дый:
5 «Кот оч ыр гыч та выш, кур кып кыч кыр ган аваз лар ише те лә;

ты ныч лык юк! – ди Раб бы. –
6 Со раш ты рып ка ра гыз әле: ир ке ше ба ла та ба ала мы?!

Ни өчен соң алай са Мин күр гән ир-атлар,
тул га гы баш лан ган ха тын дай, кор сак ла рын тот кан,
һәм ни өчен һәм мә се нең йө зе ап-ак бул ган?

7 Ай-яй, нин ди дәһ шәт ле көн бу!
Мон дый көн нең әле бул га ны юк иде.
Ягъ куб то кы мы өчен бу – афәт ле чор,
лә кин ул аңар дан ко ты ла чак».

8 – Ул көн не, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – хал кым му е нын да гы ка-
мыт ны сын ды рыр мын, бау ла рын өзәр мен; шун нан соң ин де ул чит ха лык лар га 
тү гел, 9 ә үз Раб бы Ал ла сы на һәм Мин тә хет кә утыр т кан – Да выт то кы мын нан 
бул ган пат ша га хез мәт итәр.

10 «Шу лай итеп, ко лым Ягъ куб, ку рык ма!
Син, Ис ра ил, тө шен ке лек кә би рел мә! – дип бел де рә Раб бы. –
Чөн ки Мин си не ерак ил дән,
то кы мың ны әсир лек тә бул ган җи рен нән кот ка рыр мын!
Ягъ куб ки ре әй лә неп кай тыр,
имин лек вә ты ныч лык та яшәр,
һәм аңа ин де бер кем дә яна мас.

11 Чөн ки Мин янә шәң дә бу лыр мын, Ягъ куб,
һәм си не кот ка рыр мын! – дип бел де рә Раб бы. –
Мин си не ха лык лар ара сы на ку ып та рат кан идем,
ин де шул ха лык лар ның һәм мә сен кы рып бе те рер мен,
ә си не юк ит мәм.
Җә за сыз кал дыр мам си не,
әм ма җә за ны га дел лек бе лән би рер мен».

12 Раб бы Си он га бо лай ди:
«Җә рә хә тең тө зә лер лек тү гел,
яраң бик авыр.
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13 Си нең дәгъ ваң ны бер кем кай гыр т мый,
җә рә хә те ңә дә ва юк,
тө зә лер лек тү гел ул.

14 Сө яр кә лә рең һәм мә се си не оныт ты,
алар ин де си нең ян га кил ми ләр.
Зур га е бең, күп сан лы гө наһ ла рың өчен
дош ман явы ке бек ябы рыл дым си ңа,
һич кыз ган мый җә за ла дым.

15 Ни гә син җә рә хәт лә рең ту рын да,
тө зәл мәс авы ру ың ту рын да ың гы ра шып зар ла на сың?
Га е бең – зур,
гө наһ ла рың күп бул ган га эш лә дем Мин си ңа мо ны.

16 Лә кин си не аша ган нар ның һәм мә сен дә ашар лар,
бар лык дош ман на рың үз лә ре әсир ки тәр,
си не та ла ган нар үз лә ре та ла ныр,
си не та быш ит кән нәр нең үз лә рен та быш итәр мен.

17 „Бер кем гә ки рәк мә гән, таш лан дык“ исе мен йөрт кән гә кү рә,
Мин си не, Си он, дә ва лар мын, яра ла рың ны тө зә тер мен», –
дип бел де рә Раб бы.

18 Раб бы бо лай ди:
«Ягъ куб то кы мы ның ча тыр ла рын ка бат ко рыр мын,
алар ның то рак ла ры на мәр хә мәт күр сә тер мен;
хә ра бә ләр бул ган урын да ка бат шә һәр кал кып чы гар,
зин нәт ле са рай да элек ке чә үк итеп са лы ныр.

19 Алар яшә гән урын да рәх мәт җыр ла ры,
кү ңел ачу чы ке ше ләр та вы шы яң гы рап то рыр.
Мин алар ны ишәй тер мен,
һәм алар ның са ны бер дә ки ме мәс;
алар ны дан лы итәр мен,
һәм алар ким се тел мәс.

20 Ягъ куб ның ба ла ла ры әү вәл ге чә рә хәт тор мыш ки че рер,
җәм гы я ть лә ре Ми нем кар шым да ны гыр,
алар ны җә бер ләү че ләр гә җә за би рер мен.

21 Алар ның юл баш чы сы үз ара ла рын нан бу лыр,
ха ки ме үз ара ла рын нан чы гар.
Мин аны Үзе мә якы най тыр мын,
һәм ул Ми нем яны ма ки лер.
Шу лай, үз бел де ге бе лән Ми ңа якы на ер га
кем нең кы ю лы гы җи тәр икән?! –
дип бел де рә Раб бы. –

22 Сез – Ми нем хал кым,
ә Мин сез нең Ал ла гыз бу лыр мын».
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23 Ме нә, Раб бы дан яр су лы да выл ки лә,
өер мә лә неп кү тә ре лә –
явыз лар өс те нә ябы ры ла чак ул.

24 Кү ңе лен дә ге ни я тен га мәл гә ашыр мый то рып,
Раб бы Үзе нең көй дер геч ачу-ярсуын тый мас.
Ал да гы көн нәр дә сез мо ны аң лар сыз.

31 1 – Шул ва кыт та Мин – бар лык Ис ра ил ыруг ла ры ның Ал ла сы, ә алар Ми-
нем хал кым бу лыр, – дип бел де рә Раб бы.

Исраилнеңүзҗиренәкайтуы
2 Раб бы бо лай ди:

«Кы лыч тан исән кал ган ха лык чүл дә ил ти фа тым ны ка за ныр,
һәм Ис ра ил гә Мин ты ныч лык ки те рер мен!»

3 Раб бы ми ңа ерак тан кү ре неп:
«Мин си не яра там, Ис ра ил,
һәм Ми нем мә хәб бә тем мәң ге лек тер,
шу ңа кү рә си ңа мәр хә мәт кы лам, – ди де. –

4 Әй гыйф фәт ле кыз Ис ра ил,
Мин си не яңа дан тө зер мен,
һәм син төзек-бөтен бу лыр сың,
ку лы ңа янә дән шөл дер ле ба ра ба ның ны алыр сың
һәм шатланып-дәртләнеп би ю че ләр гә ку шы лыр сың.

5 Са ма рея тау ла рын да янә йө зем бак ча ла ры утыр тыр сың;
алар ны утыр т кан бак ча чы лар уңыш ны да үз лә ре җы яр.

6 Шун дый көн ки леп җи тәр:
Эф ра им тау ла рын да гы сак чы лар: „Әй дә гез, Си он га,
үзе без нең Раб бы Ал ла быз яны на ме ник!“ – дип кыч кы рыр».

7 Раб бы бо лай ди:
«Ягъ куб то кы мын тел гә алып, сөенеп-куанып җыр ла гыз,
баш ка лар ара сын да бе рен че са нал ган ха лык ны дан ла гыз,
мак тау сүз лә ре яу ды ры гыз,
„Йа Раб бы, кот кар Үз хал кың ны –
Ис ра ил нең исән кал ган ке ше лә рен!“ – дип әй те гез!

8 Ме нә, Мин алар ны төнь як та гы ил дән ки тер тер мен,
җир чит лә рен нән җы еп алыр мын;
ара ла рын да су кыр вә ак са гы,
йөк ле ха тын вә тул гак тот ка ны –
ба ры сы, зур бер төр кем бу лып, би ре гә кай тыр.

9 Алар күз яшь лә ре түгә-түгә,
ялынып-ялварып кай тыр лар;
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Мин алар ны таш кын су лар бу ен нан,
абын дыр мый ча ту ры юл дан җи тәк ләп ба рыр мын,
чөн ки Мин – Ис ра ил нең Ата сы мын,
ә Эф ра им – Ми нем бе рен че уг лым дыр».

10 Әй ха лык лар, Раб бы сү зен тың ла гыз!
Ерак та гы яр буй ла ры на шу ны бел де ре гез:
«Ис ра ил не Кем та рат кан бул са, Шул җы яр
һәм аны Үз тер ле ген сак лау чы кө тү че ке бек ба гар.

11 Чөн ки Раб бы Ягъ куб то кы мын йо лып алыр,
көч ле ләр ку лын нан кот ка рыр.

12 Алар, Си он та вы на ки леп, шат ла нып кыч кы рыр лар,
Раб бы ның юмарт лы гы на –
бо дай, шә раб вә зәй түн ма е на,
са рык лар га, мал-туарга ку а ныр лар.
Алар ның җа ны мул итеп су га рыл ган бак ча ке бек бу лыр,
һәм алар ин де бер кай чан да кай гы күр мәс.

13 Кыз лар би еп кү ңел ачар,
алар бе лән бер гә егет ләр вә карт лар шат ла ны шыр;
Мин алар ның кай гы сын ку а ныч ка алыш ты рыр мын,
ки чер гән кайгы-хәсрәттән соң, юа тып,
алар га сө е неч бү ләк итәр мен.

14 Ру ха ни лар ны нигъ мәт лә рем бе лән ри зык лан ды рыр мын,
ха лык Ми нем иге лек лә рем нән тук бу лыр.
Бу – Раб бы сү зе».

15 Раб бы бо лай ди:
«Ра маһ шә һә рен дә бер та выш –
ачыр га ла нып ела ган та выш ише те лә.
Ба ла ла рын кыз га нып, Ра хи лә* елый ан да,
һич кем нең юа ту ын те лә ми,
чөн ки ин де ба ла ла ры юк».

16 Раб бы аңа:
«Үке реп елау дан тук та,
күз лә рең нән яшь чык ма сын,
чөн ки хез мә те ңә кү рә әҗе ре бу лыр, – ди, –
ба ла ла рың дош ман җи рен нән әй лә неп кай тыр!

17 Ки лә чә гең өмет ле, – дип бел де рә Раб бы, –
ба ла ла рың үз иле нә кай тыр!

* 31:15 Рахилә– Ягъ куб ның ха ты ны, Йо сыф бе лән Бень я мин нең ана сы. Би ре дә әле ге исем 
бө тен Ис ра ил не бел де рә. 
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18 Эфраимнең иң рәп ың гы ра шу ын ише тәм:
„Син ми ңа җә за бир дең,
һәм мин, тис кә ре бо зау сы ман, са бак ал дым.
Ки ре Үзе ңә кай тар ми не,
һәм мин кай тыр мын,
чөн ки Син – ми нем Раб бы Ал лам!

19 Юлым нан чит кә тай пыл дым мин,
лә кин со ңын нан тәү бә ит тем;
акы лы ма кил гәч, кай гы дан ба шым са лын ды.
Яшь ле гем дә оят эш кы лып
хур бул дым, мәс хә рә ител дем“.

20 Уг лым Эф ра им Ми ңа ка дер ле тү гел ме ни?!
Ярат кан ба лам тү гел ме ни ул?!
Аны еш кы на шел тә лә сәм дә,
һа ман җы лы лык бе лән ис кә алам;
йө рә гем аны уй лап бор чы ла,
һәм Мин аңа рәхим-шәфкатемне күр сә тер мен!
Бу – Раб бы сү зе».

21 И гыйф фәт ле кыз Ис ра ил!
Үзең өчен юл га таш лар ку еп кал дыр,
юнә леш күр сә тү че бил ге ләр куй,
бар ган шу шы юлың ны хә те ре ңә сең дер!
Кайт, үз шә һәр лә ре ңә ки ре кайт!

22 Озак бәр гә лә неп йө рер сең ме әле, юл дан яз ган кыз?!
Раб бы җир дә яңа бер нәр сә бул дыр ды:
хатын-кыз ир не як лый*.

23 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:
«Мин алар га элек ке ге мул-имин тор мыш ла рын кай тар гач,
Яһү дә җи рен дә вә аның шә һәр лә рен дә яңа дан:
„Әй га дел лек йор ты, әй из ге тау,
Раб бы си ңа хәер-фатихасын бир сен!“ – ди я чәк ләр.

24 Ха лык Яһү дә дә вә аның бар лык шә һәр лә рен дә бер гә яшә я чәк,
иген че ләр дә, мал ла рын бак кан кө тү че ләр дә
шун да көн кү рә чәк.

25 Хә ле кит кән нәр гә Мин – су,
ал җы ган нар га ри зык би рә чәк мен».

26 Шул ча гын да мин уя нып кит тем һәм як-ягыма ка ран дым; тө шем үзе мә бик 
оша ды.

* 31:22 ...хатын-кызирнеяклый.– Әле ге кат лау лы урын ны тәр җе мә итүнең бер мөм кин ле ге. 
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27 – Ме нә, шун дый көн нәр җи тәр, – дип бел де рә Раб бы, – Ис ра ил һәм Яһү дә 
җи рен дә Мин адәм за тын вә тер лек не мул дан кы лыр мын. 28 Мо ңар чы Мин бу ха-
лык ны та мы ры бе лән йол кып алыр, җи ме реп таш лар, юк ка чы га рыр, һә лак итәр 
һәм бә ла гә са лыр өчен кү зәт кән бул сам, хә зер исә тер ге зер, та мыр җәй де рер өчен 
алар дан кү зем не ал ма мын, – дип бел де рә Раб бы. – 29 Ул ча гын да ин де:

«Ата ла ры әче йө зем аша ган,
ә ба ла ла ры ның теш лә ре ка ма ша», –

дип әйт мәс ләр. 30 Һәр кем үзе кыл ган җи на ять өчен ге нә үлем җә за сы на тар ты лыр – 
әче йө зем аша ган ке ше нең ге нә теш лә ре ка ма шыр.

Яңакилешү
31 – Ме нә, шун дый көн нәр җи тәр, – дип бел де рә Раб бы, – Мин Ис ра ил вә Яһү-

дә хал кы бе лән яңа ки ле шү тө зер мен. 32 Бу ки ле шү Мин алар ның ата-бабаларын 
Ми сыр дан җи тәк ләп алып чык кан чак та тө зе гән ки ле шү сы ман бул мас, – дип 
бел де рә Раб бы. – Ата-бабалары ул ки ле шү не боз ды, гәр чә Мин алар ның Ху җа сы 
бул сам да. 33 Ки лә чәк тә, – дип бел де рә Раб бы, – Мин Ис ра ил хал кы бе лән ме нә 
мон дый ки ле шү тө зер мен: Үз Ка ну ным ны кү ңел лә ре нә са лыр мын, йө рәк лә ре нә 
язып ку яр мын. Мин – алар ның Ал ла сы, ә алар Ми нем хал кым бу лыр. 34 Шул чак 
ин де бер кем дә үзе нең дус тын яи сә ту га нын: «Раб бы ны та нып бел!» – дип өй рәт мәс, 
ин де һәм мә се: олы сы да, ке че се дә Ми не үзе та нып бе лер, – дип әй тә Раб бы, – 
чөн ки Мин алар ның җи на я ть лә рен ки че рер мен, гө наһ ла рын бү тән ис кә ал мам.

35-36 Көн дез лә рен бал кып тор сын өчен – ко яш ны,
төн нә рен як ты лык чәч сен өчен, ай вә йол дыз лар ны бар кыл ган,
дул кын нар үке рер лек итеп, диң гез не ку бар ган Раб бы ның исе ме –
Күк ләр Ху җа сы Раб бы!
«Мин ур наш тыр ган шу шы тәр тип
как ша мас лык бул ган ке бек, – дип бел де рә Раб бы, –
Ис ра ил то кы мы да мәң ге Ми нем хал кым бу лып ка ла чак».

37 Раб бы бо лай ди:
«Юга ры да – күк не,
тү бән дә җир нең ни гез лә рен үлчәп-тикшереп бул са,
га мәл лә ре өчен Мин Ис ра ил нең то кы мын ки ре ка гар мын!
Бу – Раб бы сү зе».

38 Шун дый көн нәр җи тәр, – дип бел де рә Раб бы, – Ха на нел ма на ра сын нан алып 
Поч мак кап ка сы на ка дәр Иеру са лим Ми нем өчен яңа дан тө зе лер. 39 Шә һәр чи ге* 
Гә реб кал ку лы гы на, шун нан исә Гө ә гә ка дәр су зы лыр. 40 Мә ет ләр кү мел гән вә көл 
өем нә ре ас тын да кал ган бө тен үзән – Кыд рун үзә не нең көн чы гы шын да гы Ат лар 

* 31:39 Шәһәрчиге...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: үл чәү ба вы. 
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кап ка сы на ка дәр су зыл ган җир – Раб бы ның из ге уры ны бу лыр. Иеру са лим ка ла сы 
ин де һич кай чан җи ме рел мәс һәм вәй ран ител мәс.

Халыккаөметбирүөчен,Иремиянеңҗирсатыпалуы

32 1 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя ха ким ле ге нең унын чы, ә Нә бу хад нес сар пат ша 
ха ким ле ге нең ун си ге зен че елын да Ире ми я гә Раб бы сү зе бул ды. 2 Бу ва кыт та 

Ба бил пат ша сы ның гас кә ре Ие ру са лим не ка ма лыш та то тып, Ире мия пәй гам бәр 
Яһү дә пат ша сы са ра ен да гы сак чы лар йор ты ише гал дын да тот кын лык та ята иде. 
3 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя аны ме нә шу шы сүз лә ре өчен яп кан иде: «Раб бы бо лай 
дип әй тә: „Ме нә, Мин бу шә һәр не Ба бил пат ша сы ку лы на тап шы рам, һәм ул аны 
ба сып алыр! 4 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя кил да ни ләр дән ко ты лып ка ла ал мас, ул, 
һич шик сез, Ба бил пат ша сы ку лы на тө шәр һәм аның бе лән күзгә-күз ка рап, йөзгә-
йөз то рып сөй лә шер. 5 Нә бу хад нес сар Сә ды кый я не Ба бил гә алып ки тәр, һәм Мин 
Сә ды кый я не ис кә тө шер гән че, ул шун да го мер сө рер, – дип бел де рә Раб бы. – Сез 
кил да ни ләр бе лән су гы шыр сыз, лә кин җи ңә ал мас сыз“».

6 Ире мия бо лай ди де:
– Ми ңа Раб бы дан шун дый сүз ки леп иреш те: 7 «Ме нә, си нең яны ңа аб заң Шал-

лум ның уг лы Ха на мил ки леп: „Ми нем Ана тот та гы ба су ым ны са тып ал, чөн ки, иң 
якын ту га ным бу ла рак, си нең аны са тып алыр га хо ку кың бар“, – ди яр». 8 Һәм, Раб бы 
әй т кән чә, ту га ным Ха на мил ми нем яны ма – сак чы лар йор ты ның ише гал ды на ки леп: 
«Бень я мин җи рен дә ге, Ана тот та гы ба су ым ны са тып ал, чөн ки ху җа бу лу хо ку кы 
да, са тып алу хо ку кы да си не ке. Ал аны!» – ди де. Шун да мин, дө рес тән дә, мо ның 
Раб бы сү зе икән ле ген аң ла дым. 9 Шу лай итеп, мин ту га ным Ха на мил дән Ана тот та гы 
ба су ны са тып ал дым һәм аңар га ун җи де шә кыл* кө меш үл чәп бир дем. 10 Са тып алу 
ту рын да кә газь язып мө һер лә дем, ша һит лар ча кыр дым һәм, үл чәү гә са лып, кө меш 
үл чәп бир дем. 11 Шун нан соң сату-алу шар т ла ры вә ка гый дә лә ре языл ган кә газь-
ләр нең мө һер су гыл га нын да, ачык кал га нын да ал дым 12 һәм ту га ным Ха на мил, 
шул кә газь ләр гә кул куй ган ша һит лар, сак чы лар йор ты ның ише гал дын да утыр ган 
бар лык яһү ди ләр күз ал дын да Мах се я дән ту ган Не рия уг лы Ба рух ка тот тыр дым, 
13 бар ке ше ал дын да аңа әйт тем: 14 «Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай 
ди: „Озак ва кыт лар сак лан сын өчен, бу кә газь ләр нең ябыш ты рып мө һер лән гә нен 
дә, ачык кал га нын да бал чык са выт ка са лып куй“. 15 Чөн ки Күк ләр Ху җа сы Раб-
бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: „Бу җир дә ке ше ләр янә йорт лар, ба су лар вә йө зем 
бак ча ла ры са тып ала баш лар“».

16 Ире мия үзе нең сү зен дә вам ит те:
– Шун нан соң, сату-алу кә га зен Не рия уг лы Ба рух ка тап шы рып, мин Раб бы-

га до га кыл дым: 17 «Йа Хуҗа-Раббым! Син, ку лың ны су зып, бө ек код рә тең бе лән 
күк не вә җир не ярат тың. Си нең өчен мөм кин бул ма ган эш юк ул! 18 Син мең лә гән 
ке ше гә мәр хә мә тең не күр сә тә сең, ата ла ры ның җи на я ть лә ре өчен ти еш ле җә за ны 
ба ла ла ры на би рә сең. Син – бө ек, ку әт ле Ал ла һы! Исе мең – Күк ләр Ху җа сы Раб бы! 
19 Ни ят лә рең дә – бө ек, эш лә рең дә ку әт ле Син, күз лә рең адәм ба ла ла ры ның бар лык 

* 32:9 Шәкыл– 10 гр. 
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юл ла рын кү зә теп то ра, һәм Син һәр кем гә, ни чек яшә ве нә вә кыл ган га мәл лә ре нә 
ка рап, әҗе рен би рә сең. 20 Ми сыр җи рен дә Син мог җи за лар вә га лә мәт ләр күр сәт тең, 
алар ны Син әле бү ген дә Ис ра ил дә вә бар лык ке ше ләр ара сын да эш ли сең. Син Үз 
исе мең не дан лы ит тең, һәм ул бү ген ге көн дә дә мәш һүр дер! 21 Син, га лә мәт ләр вә 
мог җи за лар күр сә теп, ку әт ле ку лың ны су зып, бө ек дәһ шә тең не та ра тып, Үзең нең 
Ис ра ил хал кың ны Ми сыр җи рен нән алып чык тың. 22 Син алар га, ата-бабаларына 
бир гән ан ты ңа туг ры ка лып, сөт вә бал агып тор ган шу шы җир не бир дең. 23 Шу шы 
җир гә ки леп, алар ху җа бул ды лар, лә кин Си ңа буй сын ма ды лар, Ка ну ның ны үтә-
мә де ләр, куш кан на рың ның бер сен дә эш лә мә де ләр, шу ның өчен Син алар га бө тен 
шу шы бә ла ләр не җи бәр дең. 24 Әнә, Ие ру са лим не ба сып алыр өчен, кил да ни ләр шә һәр 
ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәрт те ләр. Ин де шә һәр алы на чак – кы лыч, ач лык вә үләт 
зәх мә те нә ду чар бу лып, бас кын чы лар ку лы на тө шә чәк. Әйт кән нә рең га мәл гә аш ты, 
Син мо ны Үзең кү реп то ра сың. 25 Ә Син, Хуҗа-Раббым, шә һәр кил да ни ләр ку лы на 
кал ган мәл дә ми ңа: „Ша һит лар ча кыр да, кө меш тү ләп, ба су са тып ал!“ – ди сең».

26 Шун да Ире ми я гә Раб бы дан мон дый сүз ки леп иреш те:
27 – Мин – Раб бы, бө тен те рек лек дө нь я сы ның Ал ла сы! Ми нем өчен мөм кин 

бул ма ган эш бар мы ни?! 28 Шун лык тан Раб бы бо лай ди: «Ме нә, Мин бу шә һәр не 
кил да ни ләр – Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ку лы на тап шы рам, һәм ул аны ба сып 
алыр. 29 Ие ру са лим не ка ма лыш та то ту чы кил да ни ләр, шә һәр не яу лап алып, аңа 
ут са лыр лар, йор т лар ны ян ды рыр лар. Шул йор т лар ның тү бә лә рен дә Иеру са лим 
хал кы, Ми нем ачу ым ны чы га рып, илаһ Ба гал хөр мә те нә хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тә, чит илаһ лар га ба гыш лап, шә раб бү ләк лә ре ки те рә иде бит! 30 Ис ра ил вә 
Яһү дә хал кы яшь ча гын нан Ми нем күз ал дын да фә кать явыз лык кыл ды; Ис ра ил 
ке ше лә ре үз кул ла ры яса ган пот ла ры бе лән Ми нем ачу ым ны чы гар ды, – ди Раб-
бы. – 31 Тө зел гән кө нен нән алып бү ген гә ка дәр бу шә һәр Ми не ачу лан ды ра һәм 
яр сы та, шу ның өчен Мин аңар дан ваз ки чә мен. 32 Ис ра ил вә Яһү дә хал кы – пат-
ша лар, тү рә ләр, ру ха ни лар, пәй гам бәр ләр, Яһү дә дә һәм Ие ру са лим дә яшәү че бар 
ке ше – үзе нең явыз лы гы бе лән Ми нем ачу ым ны чы гар ды. 33 Алар Ми ңа йөз лә ре 
бе лән тү гел, ар ка ла ры бе лән бо рыл ды; Мин алар га бер тук тау сыз са бак бир дем, лә кин 
алар Ми не тың ла ма ды лар, үгет-нәсыйхәтемне ка бул итәр гә те лә мә де ләр. 34 Ми-
нем исем гә ба гыш лан ган йорт ка үз лә ре нең җи рән геч пот ла рын ку еп, йор тым ны 
нә җес лә де ләр. 35 Бен-Һинном үзә нен дә Ба гал хөр мә те нә кор бан ки те рү урын на ры 
яса ды лар, шун да, угыл-кызларын ут ка са лып, илаһ ла ры Мо лых ка кор бан ки тер-
де ләр. Мин алар га аның ише әмер бир мә гән идем, мон дый ка ба хәт лек не эш ләр ләр 
дип акы лы ма да кил мә гән иде! Шу ның бе лән алар Яһү дә не гө наһ ка ба тыр ды лар».

36 Иеру са лим ту рын да сез: «Кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те нә ду чар ите леп, бу 
шә һәр Ба бил пат ша сы ку лы на тап шы ры ла чак», – ди сез, әм ма Раб бы, Ис ра ил Ал-
ла сы, бо лай ди:

37 – Ме нә, Мин алар ны ачу лы, яр су лы ча гым да ку ып җи бәр гән бар лык ил ләр дән 
бер гә җы еп алыр мын, шу шы урын га кай та рыр мын һәм алар га имин тор мыш на сыйп 
итәр мен. 38 Алар – Ми нем хал кым, ә Мин алар ның Ал ла сы бу лыр мын. 39 Үз лә ре нең 
вә то кым на ры ның имин ле ге ха кы на го мер буе Мин нән кур кып, Ми не хөр мәт ләп 
яшә сен нәр өчен, алар ның һәм мә се нә бер йө рәк вә бер юл би рер мен. 40 Мин алар 
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бе лән мәң ге лек ки ле шү тө зер мен, алар дан йөз чө ер мәм, иге лек кы лу дан тук та мам. 
Мин нән чит кә кит мә сен нәр өчен, алар ның йө рә ге нә Ми ңа ка ра та хөр мәт ка тыш 
кур ку са лыр мын. 41 Алар га иге лек кы лу дан Мин ку а ныч та бар мын, бө тен йө рә-
гем не вә кү ңе лем не би реп, алар ны, һич шик сез, шу шы урын да төп лән де рер мен.

42 Раб бы бо лай ди:
– Бу ха лык ка әле ге олы афәт не ни чек җи бәр гән бул сам, алар га вәгъ дә ит кән 

бар лык иге лек ләр не дә шул рә веш ле би рер мен. 43 Сез: «Буш чүл ул, ан да ке ше дә, 
җән лек тә яшә ми, кил да ни ләр ку лын да ул хә зер», – дип әй т кән бу урын да ке ше ләр 
үз лә ре нә басу-кырлар са тып ала баш лар лар. 44 Бень я мин җи рен дә, Ие ру са лим нең 
тирә-ягында, Яһү дә вә тау шә һәр лә рен дә, тау итә ге Ше фе ла да гы вә Нә геб тә ге шә-
һәр ләр дә – бар лык шу шы урын нар да, кө меш тү ләп, басу-кырлар са тып алыр лар, 
ша һит лар ча кы рып, сату-алу кә га зе нә тер кәр ләр һәм мө һер ләп ку яр лар, чөн ки 
хал кы ма Мин элек ке ге мул-имин тор мы шын кай та рыр мын. Бу – Раб бы сү зе.

Җәзагатартканнансоңтергезү

33 1 Сак чы лар йор ты ның ише гал дын да бик ас тын да ят кан чак та, Ире ми я гә 
икен че мәр тә бә Раб бы сү зе ки леп иреш те.

2 – Җир не бар ит кән, аңа кы я фәт бир гән һәм аны оештырган-ныгыткан, исе ме 
Раб бы бул ган Зат бо лай ди: 3 «Ми ңа мө рә җә гать ит – һәм Мин си ңа җа вап би рер-
мен, син бел мә гән бө ек вә яше рен нәр сә ләр не сөй ләр мен».

4 Дош ман ның шә һәр ти рә ли кү тәрт кән туф рак өе ме нә һәм кы лы чы на кар шы 
то рыр өчен, ха лык, йорт ла рын вә Яһү дә пат ша ла ры ның са рай ла рын сү теп, ка ла 
ди вар ла рын ны гыт ты. Бу хак та Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:

5 – Шә һәр хал кы кил да ни ләр гә кар шы су гыш ка кү тә рел сә дә, алар ның йорт ла ры 
һә лак бул ган ке ше ләр нең мә ет лә ре бе лән ту лыр! Мин, ачу ым чы гып һәм яр сып, 
шә һәр хал кын кы рыр мын, чөн ки кыл ган явыз лык ла ры өчен Мин бу шә һәр дән йө-
зем не бор дым. 6 Әм ма со ңын нан Мин шу лай да бу шә һәр гә дәва-сихәт би рер мен, 
хал кын са вык ты рыр мын, алар га чик сез ты ныч лык вә хә веф сез тор мыш на сыйп 
итәр мен. 7 Яһү дә вә Ис ра ил гә элек ке ге мул-имин тор мыш ла рын кай та рыр мын, 
алар ны элек ке ге ке бек итеп ур наш ты рыр мын. 8 Ми нем ал да кыл ган гө наһ ла рын нан 
алар ны пакь ләр мен, бар лык җи на я ть лә рен, Ми ңа кар шы оеш тыр ган фет нә лә рен 
га фу кы лыр мын. 9 Җир йө зен дә ге бар лык ха лык лар ал дын да Иеру са лим Ми ңа 
шөһ рәт, шат лык вә дан-шәрәфләр ки те рер. Ие ру са лим дә яшәү че ләр гә кыл ган 
бар ча иге лек ле эш лә рем не вә алар га бир гән имин лек не кү реп, бу ха лык лар кур-
ку ла рын нан кал ты рап тө шәр.

10 Раб бы бо лай ди:
– Әле ге җир ту рын да сез: «Буш җир бу, ан да ни адәм, ни җан вар яшә ми», – ди-

сез. Әм ма бу шап кал ган, ке ше дә, җан вар да яшә ми тор ган Яһү дә шә һәр лә рен дә 
вә Иеру са лим урам на рын да 11 янә дән шатлыклы-куанычлы та выш лар, кияү бе лән 
кә ләш аваз ла ры, Раб бы йор тын да рәх мәт кор ба ны ки те рү че ләр нең:

«Күк ләр Ху җа сы Раб бы га рәх мәт ләр укы гыз,
чөн ки Раб бы иге лек ле,
чөн ки Аның мәр хә мә те мәң ге лек!» –
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ди гән сүз лә ре яң гы рап то рыр. Мин бу җир гә элек ке ге мул-имин тор мыш ны кай-
та рыр мын, – ди Раб бы.

12 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
– Бу шап кал ган, ке ше дә, җан вар да яшә ми тор ган бу урын да, ан да гы шә һәр ләр-

нең һәм мә се янын да ка бат тан җәй ләү ләр бу лып, кө тү че ләр ан да үз лә ре нең мал ла-
рын йөр тер. 13 Тау лар да гы шә һәр ләр дә, тау итә ге Ше фе ла вә Нә геб шә һәр лә рен дә, 
Бень я мин җи рен дә, Ие ру са лим нең тирә-ягында вә Яһү дә шә һәр лә рен дә мал лар 
янә кө тү че нең кай гыр ту чан ку лы ас тын да бу лыр, – ди Раб бы.

ТәкъваүсентеһәмРаббыныңДавытбеләнтөзегәнкилешүе
14 – Шун дый көн нәр җи тәр, – дип бел де рә Раб бы, – Мин Ис ра ил вә Яһү дә хал кы 

ту рын да әй т кән ях шы сү зем не га мәл гә ашы рыр мын. 15 Шул көн нәр дә, шул ва кыт та 
Ми нем их ты я рым бе лән Да выт нә се лен нән тәкъ ва бер үсен те кал кып чы гар, һәм 
ил дә ул га дел хө кем вә дө рес лек ур наш ты рыр. 16 Шул көн нәр дә Яһү дә гә ко ты лу 
ки лер, Иеру са лим хәвеф-хәтәрсез яшәр, һәм аны «Раб бы – без нең хак ка дө рес лек 
ур наш ты ру чы!» дип йөр тер ләр.

17 Раб бы бо лай ди:
– Ис ра ил тә хе тен дә һәр ва кыт Да выт то кы мы уты ра чак. 18 Ле ви то кы мын нан 

бул ган ру ха ни лар Ми нем ал да һәр ва кыт сту ла ем ян ды ру кор ба ны, сик мәк бү лә ге 
һәм баш ка төр кор бан лык лар тәкъ дим итә чәк.

19 Раб бы дан Ире ми я гә сүз ки леп иреш те:
20 – Раб бы бо лай ди: «Көн вә төн үз ва кы тын да кил сен өчен, Мин көн вә төн 

бе лән тө зе гән ки ле шү не һич кем бо за ал ма ган ке бек, 21 ко лым Да выт бе лән тө зе гән 
ки ле шү дә бо зыл мас, һәм тә хет тә һәр ва кыт аның нә сел ва ри сы пат ша лык итәр; 
шу лай ук Ми ңа хез мәт күр сәт кән Ле ви то кы мын нан бул ган ру ха ни лар бе лән дә 
ки ле шү бо зыл мас. 22 Күк тә ге йол дыз лар ны – исәп ләп, диң гез дә ге ком бөр тек лә-
рен са нап бе те реп бул ма ган ке бек, ко лым Да выт то кы мын да, Ми ңа хез мәт итү че 
ле ви ләр не дә шу лай ишәй тер мен».

23 Раб бы дан Ире ми я гә мон дый сүз ки леп иреш те:
24 – Бу ке ше ләр нең ни сөй лә гә нен ишет ми сең ме ни? Алар: «Раб бы кай чан дыр 

Үзе сай ла ган ыруг лар ның ике сен нән – Ис ра ил бе лән Яһү дә дән ваз кич те», – дип, 
Ми нем хал кым ны ким се тә ләр, аны ин де ха лык дип тә са на мый лар. 25 Раб бы бо лай 
ди: «Көн вә төн бе лән тө зе гән ки ле шү ем не, күк вә җир өчен ур наш тыр ган канун-
кагыйдәләремне үз гәрт мә гән ке бек, 26 Ягъ куб то кы мын, ко лым Да выт то кы мын 
Мин ки ре как мам, Иб ра һим, Ис хак вә Ягъ куб то кы мы бе лән ида рә итәр өчен, Да-
выт нә се лен нән ха ким нәр куя то рыр мын. Хал кы ма элек ке ге мул-имин тор мы шын 
кай та рыр мын, рәхим-шәфкатемне күр сә тер мен!»

СәдыкыйяпатшаныңәсирлегеһәмүлеметурындаИремиянеңалданәйткәнсүзе

34 1 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар үзе нең бө тен гас кә ре һәм аңа буй сын ган 
җир ләр дә ге пат ша лык лар вә ха лык лар бе лән бер гә Ие ру са лим гә һәм аның 

тирә-ягындагы шә һәр ләр гә кар шы су гыш алып бар ган көн нәр дә Ире ми я гә Раб бы 
сү зе ки леп иреш те:
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2 – Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Бар, Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя гә, Раб бы 
бо лай дип әй тә, ди ген: „Мин бу шә һәр не Ба бил пат ша сы ку лы на би рәм, һәм ул аңа 
ут төр тер; 3 син дә аның ку лын нан ко ты лып кал мас сың, һич шик сез аның ку лы на 
элә гер сең; Ба бил пат ша сы бе лән күзгә-күз оч ра шыр сың, йөзгә-йөз ки леп сөй лә-
шер сең, һәм шун нан соң си не Ба бил гә сө рер ләр. 4 Лә кин Ми нем сү зем не тың ла, 
Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя! Раб бы си нең хак та бо лай ди: син кы лыч тан үл мәс сең, 
5 дөнь я дан ты ныч кы на ки теп ба рыр сың, си нең ата-бабаларыңны – элек ке ге пат-
ша лар ны җир лә гән дә, ни чек итеп хуш ис ле сумала-майлар ян дыр ган бул са лар, 
си нең хөр мәт кә дә шу лай ян ды рыр лар һәм ‘И ха ки ме без!’ дип яшь тү гәр ләр. Мо ны 
Мин әй тәм“», – дип бел де рә Раб бы.

6 Ире мия пәй гам бәр шу шы сүз ләр нең ба ры сын Ие ру са лим дә Яһү дә пат ша сы 
Сә ды кы йя гә сөй лә де; 7 бу ва кыт та Ба бил пат ша сы ның гас кә ре Ие ру са лим гә һәм 
Яһү дә нең әле гә чә җи ме рел ми кал ган ике шә һә ре нә – Ла хиш һәм Азы ка га кар шы 
су гы ша иде.

Колларныиреккәҗибәрүтурындагыкилешүнеңбозылуы
8 Сә ды кы йя пат ша кол лар ны ирек кә чы га ру ту рын да бар лык ха лык бе лән Ие-

ру са лим дә ки ле шү тө зе гән нән соң, Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те. 9 (Үзе нең 
яһү ди ту га нын бе рәү дә кол лык та тот ма сын өчен, шул ки ле шү бу ен ча, һәр бер ке-
ше үзен дә ге кол гый б ри не* вә кол гый б ри хатын-кызны ирек кә җи бә рер гә ти еш 
иде. 10 Бар лык тү рә ләр вә бө тен ха лык, үзен дә ге кол ир не вә кол ха тын ны ирек кә 
җи бә рер гә һәм ки лә чәк тә кол ал мас ка ки ле шү тө зеп, кол ла рын ирек кә җи бәр де-
ләр; 11 лә кин со ңын нан, ки ре уй лап, ирек кә җи бәр гән кол ир ләр не вә ха тын нар ны 
та гын үз лә ре нә җыя баш ла ды лар, алар ны яңа дан кол бу лыр га мәҗ бүр ит те ләр.)

12 Шун да Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
13 – Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ми сыр җи рен нән, кол лык йор тын нан алып 

чык кан чак та, Мин сез нең ата-бабаларыгыз бе лән ки ле шү тө зе дем, Мин әйт тем: 
14 „Си ңа ал ты ел эш ләп, җи ден че ел га чык кан нан соң, үзең нең ту га ның ны – үзен 
си ңа сат кан гый б ри не ирек кә җи бәр; си ңа ал ты ел эш лә гәч, аны ирек кә җи бәр“, – 
ди дем. Лә кин сез нең ата-бабаларыгыз Ми не тың ла ма ды, сүз лә ре мә ко лак сал ма-
ды. 15 Күп тән тү гел сез, тәү бә гә ки леп, Ми нем күз ал дым да га дел эш кыл ды гыз: 
үз якы ны гыз га ирек игъ лан ит те гез, Ми нем исе ме мә ба гыш лан ган йорт та Ми нем 
кар шым да ки ле шү тө зе де гез, 16 лә кин со ңын нан, ки ре уй лап, исе мем не хур лык ка 
кал дыр ды гыз: һәр кай сы гыз үзе нең кол ир вә кол ха ты нын, үз лә ре те лә гән як ка 
ирек кә җи бәр гән нән соң, ки ре кай та рып ал ды, әле ге ир-ат һәм хатын-кызларны 
янә дән кол бу лыр га мәҗ бүр ит те. 17 Шу ңа кү рә Раб бы бо лай ди: „Сез, Ми не тың-
ла мый ча, ту ган на ры гыз га, якын на ры гыз га ирек бир мә де гез. Шу ның өчен, – ди 
Раб бы, – хә зер сез гә Мин ирек би рәм: кы лыч тан, үләт зәх мә тен нән яки ач лык тан 
кы ры лу ире ге би рәм! Мин сез не җир дә ге бар лык пат ша лык лар өчен кот оч ыр гыч 
үр нәк итәм. 18-19 Яһү дә тү рә лә ре, Иеру са лим тү рә лә ре, са рай хез мәт че лә ре, ру ха нилар 

* 34:9 Гыйбри– ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы; та мы ры Гый бер ди гән ке ше исе мен нән алын-
ган (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 10:21). 
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вә бар ха лык Ми нем ал да ул ки ле шү не тө зе де ләр, ике гә яр ган бо зау ара сын нан 
чы гып, аны рас ла ды лар*, лә кин со ңын нан ки ле шү не боз ды лар, аның шарт ла рын 
үтә мә де ләр. Шу ның өчен Мин алар ны су ел ган бо зау хә ле нә тө ше рә мен. 20 Мин 
алар ны дош ман на ры ку лы на – алар ны үте рер гә те ләү че ләр ку лы на тап шы рам, 
алар ның мә ет лә ре күк тә ге кош лар га вә җир дә ге җан вар лар га азык бу лыр. 21 Яһү дә 
пат ша сы Сә ды кый я не вә аның тү рә лә рен дош ман на ры ку лы на – алар ны үте рер-
гә те ләү че ләр ку лы на, ва кыт лы ча чи ген гән Ба бил пат ша сы гас кә ре нә тап шы рам. 
22 Ми нем их ты я рым бе лән дош ман бу шә һәр гә ки ре кай тыр, һө җүм итеп, аны ба-
сып алыр һәм ян ды рыр. Яһү дә шә һәр лә рен Мин ке ше яшә ми тор ган буш урын га 
әй лән де рер мен“», – дип бел де рә Раб бы.

Рехабнәселеннәнүрнәкалыргаөндәү

35 1 Яһү дә җи рен дә Йо шия уг лы Яһо я кыйм ха ким лек ит кән за ман да, Ире ми-
я гә Раб бы дан мон дый сүз бул ды:

2 – Ре хаб нә се ле бе лән ба рып сөй ләш тә алар ны, Раб бы йор тын да гы бүл мә ләр нең 
бер се нә алып ки леп, шә раб бе лән сый ла.

3 Шун нан мин, Ха ба си ни я дән ту ган Ире мия уг лы Яһазанияне һәм аның бар-
ча ир кар дәш лә рен вә угыл ла рын – бө тен Ре хаб нә се лен ияр теп, 4 алар ны Раб бы 
йор ты на, Иг дә лия уг лы Ха нан пәй гам бәр нең угыл ла ры бүл мә се нә алып кил дем. 
Ул бүл мә тү рә ләр бүл мә се янын да, ишек сак чы сы Шал лум уг лы Ма га сея бүл мә се 
өс тен дә иде. 5 Ре ха би ләр ал ды на шә раб са лын ган са выт лар вә ка сә ләр ку еп, алар га:

– Шә раб тан авыз ите гез, – ди дем.
6 Лә кин алар:
– Без шә раб эч ми без, чөн ки ата быз, Ре хаб уг лы Йо на даб, без гә: «Үзе гез дә шә раб 

эч мә гез, ба ла ла ры гыз да бер кай чан эч мә сен! 7 Йорт лар сал ма гыз, ор лык чәч мә гез, 
йө зем бак ча ла ры утыр т ма гыз – сез дә бул ма сын алар! Күч мә тор мыш алып бар-
ган шу шы җир дә озын-озак ва кыт лар яши се гез кил сә, го мер буе ча тыр лар да көн 
кү ре гез», – дип ва сы ять әй теп кал дыр ган. 8 Ата быз, Ре хаб уг лы Йо на даб, ва сы ять 
ит кән нең без ба ры сын да үти без: бер кай чан шә раб эч ми без, ха тын на ры быз, угыл-
кызларыбыз да эч ми. 9 Яшәр өчен йорт лар сал ма дык, без нең йө зем бак ча ла ры быз 
да, басу-кырларыбыз да, чә чү лек лә ре без дә юк; 10 без ча тыр лар да яши без һәм һәр 
нәр сә не ата быз Йо на даб ва сы ять ит кән чә эш ли без, аның куш кан на рын үти без. 
11 Бу җир ләр гә Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар һө җүм ит кәч исә, без: «Әй дә гез, 
кил да ни ләр һәм сара ми ләр гас кә рен нән Ие ру са лим гә ка чыйк!» – ди дек. Шу лай 
итеп, без хә зер Ие ру са лим дә яши без.

12 Шул чак Раб бы дан Ире ми я гә мон дый сүз ки леп иреш те:
13 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Бар, Яһү дә хал кы на һәм 

Ие ру са лим дә яшәү че ләр гә әйт: „Сез шу лай Ми нем үгет-нәсыйхәтләремә ко лак сал-
мас сыз, сүз лә рем не тың ла мас сыз ми кән ни?! 14 Әнә, Ре хаб уг лы Йонадабның шә раб 
эч мәс кә ди гән сүз лә ре үтәл де: аның угыл ла ры хә зер дә эч ми ләр, чөн ки ата ла ры ның 
ва сы я тен үти ләр. Мин исә сез гә кат-кат әй тә кил сәм дә, сез Ми не тың ла ма ды гыз. 

* 34:18-19 ...икегәярганбозауарасыннанчыгып,анырасладылар...– Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:9-10, 17. 
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15 Сез нең ян га бер-бер арт лы Үзем нең кол ла рым ны – пәй гам бәр ләр не җи бә реп: 
‘Һәр кай сы гыз үзе нең яман юлын нан ки ре кай т сын! Яшәү рә ве шен үз гәр теп, чит 
илаһ лар га ияр мә сен, алар га та бын ма сын; шул ча гын да Мин ата-бабаларыгызга 
һәм сез гә бир гән җир дә го мер итәр сез’, – ди дем, лә кин сез Мин әй т кән нәр гә ко-
лак сал ма ды гыз, Ми не тың ла ма ды гыз. 16 Ре хаб уг лы Йо на даб нә се ле ата ла ры ның 
ва сы я тен үти, ә бу ха лык Ми не тың ла мый! 17 Шу ңа кү рә Раб бы, Күк ләр Ху җа сы 
Ал ла, Ис ра ил Ал ла сы: ‘Яһү дә гә вә Ие ру са лим нең бар хал кы на ал дан әй т кән бө тен 
бәла-казаларны җи бә рәм, чөн ки Мин алар га әй тә кил дем, әм ма алар тың ла ма ды-
лар, ча кыр дым – җа вап бир мә де ләр’, – дип әй тә“».

18 Ә ре ха би ләр гә Ире мия әйт те:
– Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ата гыз Йо на даб ва сы я тен 

үтә гән гә һәм аның куш кан на рын җи ре нә җит ке реп баш кар ган га, бар нәр сә не ул 
әй т кән чә эш лә гән гә кү рә, 19 Ре хаб уг лы Йо на даб нә се лен нән һәр чак кем дер Ми ңа 
хез мәт күр сә тә чәк», – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы.

ИремияәйткәнсүзләрнеБарухныңтөргәккәязабаруы

36 1 Яһү дә пат ша сы Йо шия уг лы Яһо я кыйм ха ким ле ге нең дүр тен че елын да 
Ире ми я гә Раб бы сү зе бул ды:

2 – Төр гәк ле ки тап ал да Йо шия пат ша лык ит кән дә вер дән баш лап бү ген ге көн-
гә ка дәр Ис ра ил, Яһү дә һәм бар лык ха лык лар ту рын да әй тә кил гән сүз лә рем нең 
һәм мә сен язып куй. 3 Яһү дә хал кы, бәл ки, Мин алар га җи бә рер гә уй ла ган бар лык 
афәт ләр ха кын да ише теп, үзе нең яман юлын нан ки ре бо ры лыр, һәм шул ча гын да 
Мин алар ның җи на я ть лә рен вә гө наһ ла рын ки че рер мен.

4 Не рия уг лы Ба рух ны ча кы рып алып, Ире мия Раб бы дан иреш кән сүз ләр нең 
һәм мә сен әй теп яз дыр ды. 5 Шун нан Ире мия Ба рух ка бо лай ди де:

– Раб бы йор ты на ке рер гә ми ңа рөх сәт юк. 6 Ура за кө нен дә син шун да бар да 
мин си ңа әй теп яз дыр ган Раб бы сүз лә рен ха лык ка ише те лер лек итеп кыч кы рып 
укы. Ул көн не Яһү дә шә һәр лә рен нән кил гән ха лык та Раб бы йор тын да бу ла, алар 
да укы га ның ны ишет сен. 7 Бәл ки, алар Раб бы га до га ла рын кы лыр лар, яман юл ла-
рын нан ки ре кай тыр лар, чөн ки Раб бы бу ха лык ка Үзе нең дәһ шәт ту лы ачу-ярсуын 
игъ лан ит те.

8 Не рия уг лы Ба рух Ире мия пәй гам бәр куш кан нар ның һәм мә сен җи ре нә җит-
ке реп үтә де – төр гәк ле ки тап ка языл ган Раб бы сүз лә рен Раб бы йор тын да укы ды.

9 Яһү дә пат ша сы Йо шия уг лы Яһо я кыйм ха ким ле ге нең би шен че елын да, ту-
гы зын чы ай да Ие ру са лим дә яшәү че ләр һәм Яһү дә шә һәр лә рен нән Ие ру са лим гә 
кил гән ха лык Раб бы га ба гыш лап ура за тот ты. 10 Шун да Ба рух, Раб бы йор ты ның 
Яңа кап ка сы янын да гы юга ры ише гал дын да ур наш кан бүл мә дән – кә тип Ша фан 
уг лы Ге ма рия бүл мә сен нән то рып, төр гәк кә языл ган Ире мия сүз лә рен бар ха лык 
ише те лер лек итеп кыч кы рып укып бир де.

Яһоякыймпатшаныңтөргәкнеяндыруы
11 Ша фан нан ту ган Ге ма рия уг лы Ми хая төр гәк кә языл ган Раб бы сүз лә рен 

ишет кән нән соң, 12 пат ша са ра е на тө шеп, пат ша кә ти бе бүл мә се нә кер де. Ан да 
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пат ша кә ти бе Эли ша ма, Шә мә гыйя уг лы Де лая, Ах бор уг лы Эл на тан, Ша фан уг-
лы Ге ма рия, Ха на ния уг лы Сә ды кы йя һәм баш ка тү рә ләр уты ра иде. 13 Ба рух ның 
кулъ яз ма төр гә ген нән ха лык ка кыч кы рып укы ган бө тен сүз лә рен Ми хая алар га 
сөй ләп бир де. 14 Шун нан соң тү рә ләр Кү ши уг лы Ше ле ми я дән ту ган Не та ния уг лы 
Еһү ди не, «Ха лык ка кыч кы рып укы ган төр гәк не ал да би ре кил» ди гән сүз ләр не 
тап шы рыр өчен, Ба рух яны на юл ла ды лар. Не рия уг лы Ба рух, төр гәк не алып, алар 
яны на кил де. 15 Аңа:

– Утыр, без гә дә кыч кы рып укып бир, – ди де ләр. Ба рух укып бир де. 16 Ахыр га 
ка дәр тың ла гач, алар, кот ла ры очып, бер-берсенә ка ра шып ал ды лар һәм Ба рух ка:

– Без бу сүз ләр не пат ша га тап шы рыр га ти еш без! – ди де ләр. 17 Ан на ры Ба рух тан: – 
Бу сүз ләр не син кай дан алып яз дың? Ире мия әй теп тор ды мы? – дип со ра ды лар.

18 – Ире мия бу сүз ләр не ми ңа үзе әй теп тор ды, ә мин ка ра бе лән алар ны шу шы 
төр гәк кә яз дым, – ди де алар га Ба рух.

19 Шун да тү рә ләр Ба рух ка:
– Бар, Ире мия бе лән ка чы гыз! Кай да икә не гез не бер кем дә бел мә сен, – ди де ләр.
20 Тү рә ләр төр гәк не пат ша кә ти бе Эли ша ма бүл мә сен дә кал дыр ды лар да, пат ша 

яны на ба рып, төр гәк кә языл ган нар ның һәм мә сен аңа сөй ләп бир де ләр. 21 Пат ша 
шун нан Еһү ди гә төр гәк не ки те рер гә куш ты, һәм те ге аны, пат ша кә ти бе Эли ша-
ма ның бүл мә сен нән алып ки леп, пат ша га һәм аның янын да ба сып тор ган бар лык 
тү рә ләр гә кыч кы рып укып бир де. 22 Бу хәл ел ның ту гы зын чы аен да бул ды; пат ша 
үзе нең кыш кы са ра ен да уты ра, аның ал дын да кү мер са лын ган җы лыт кыч яна иде. 
23 Еһү ди өч-дүрт ба га на укы ган са ен, пат ша шул укыл ган өлеш не кә тип нең пы ча гы 
бе лән ки сеп ала һәм җы лыт кыч та гы ут ка ыр гы та тор ды. Ул бө тен төр гәк не шу лай 
ян ды рып бе тер де. 24 Төр гәк тә языл ган нар ны ише теп, ни пат ша, ни аның хез мәт-
че лә ре кур кып кал ма ды, ки ем нә рен дә ерт ма ды*. 25 Эл на тан, Де лая вә Ге ма рия 
пат ша дан төр гәк не ян дыр ма вын үтен сә ләр дә, ул алар ны тың ла ма ды, 26 пат ша 
нә се лен нән бул ган Ерах мел га, Аз ри ел уг лы Се ра яһ ка, Аб де ил уг лы Ше ле ми я гә кә-
тип Ба рух ны һәм Ире мия пәй гам бәр не кул га алыр га бо ер ды, лә кин Раб бы алар ны 
яшер гән иде ин де.

Иремиянеңикенчекулъязматөргәге
27 Ире мия Ба рух ка әй теп яз дыр ган төр гәк не пат ша ян дыр ган нан соң, Ире ми я гә 

Раб бы дан мон дый сүз ки леп иреш те:
28 – Икен че бер төр гәк ал да Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм ян дыр ган кулъ яз ма да гы 

сүз ләр нең һәм мә сен яңа дан язып куй. 29 Ә Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм га, Раб бы бо-
лай дип әй тә, ди ген: «Кулъ яз ма төр гә ген дә „Ба бил пат ша сы һич шик сез ки лер, бу 
җир не та лар, ан да гы ке ше ләр не вә тер лек не кы рып бе те рер!“ ди гән сүз ләр не яз ган 
өчен, син Ире ми я гә яна дың, шул кулъ яз ма ны ут ка сал дың. 30 Әнә шу ның өчен, 
әй Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм, Раб бы си ңа шу ны әй тә: „Да выт тә хе тен дә уты рыр-
дай нә сел ва рис ла рың ту мас си нең, мә е тең көн дез ге эс се дә һәм төн ге сал кын да 

* 36:24 ...киемнәрендәертмады...– Ки ем нә рен ер тып, ке ше ләр үке нү һәм кай гы ру ны бел-
дер гән нәр. 
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җир лән ми чә ятар. 31 Әй т кән нә рем не тың ла ма ган өчен, Мин си не, ба ла ла рың ны 
вә хез мәт че лә рең не җи на ять лә ре гез гә кү рә җә за лар мын! Мин сез гә дә, Иеру са лим 
вә Яһү дә хал кы на да Үзем әй т кән бө тен бәла-казаларны җи бә рер мен!“»

32 Ире мия, икен че төр гәк не алып, Не рия уг лы Ба рух кә тип кә бир де, ә ул Яһү дә 
пат ша сы Яһо я кыйм ян дыр ган төр гәк тә бул ган, Ире мия әй теп тор ган бар лык сүз-
ләр не шун да язып куй ды; ан да әле та гын Ире ми я гә ки леп иреш кән күп ке нә шу ңа 
ох шаш сүз ләр дә өс тәл де.

ИремиянеңСәдыкыйяпатшаныкисәтүе

37 1 Яһо я кыйм уг лы Яһо я хин уры ны на Йо шия уг лы Сә ды кы йя ха ким лек итә 
баш ла ды. Яһү дә җи ре нә пат ша итеп аны Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар 

куй ды. 2 Сә ды кы йя үзе дә, хез мәт че лә ре дә, ил нең хал кы да Раб бы ның Ире мия 
пәй гам бәр аша иреш тер гән сүз лә рен тың ла ма ды. 3 Сә ды кы йя пат ша бер ва кыт 
Ше ле мия уг лы Яһу хал ны вә Ма га сея уг лы Се фа ния ру ха ни ны Ире мия пәй гам-
бәр гә «Без нең өчен Раб бы Ал ла быз га до га кыл!» ди гән сүз ләр не әй тер гә җи бәр де. 
4 Ире мия ул ча гын да ха лык ара сын да ир кен ләп йө ри, чөн ки зин дан га ябыл ма ган 
иде әле. 5 Ул ва кыт лар да Ие ру са лим не чол га ныш та тот кан кил да ни ләр, фир га вен 
гас кә ре нең Ми сыр дан яу бе лән чы гу ын ише теп, Ие ру са лим нән ки ре чи ген де.

6 Шун да Ире мия пәй гам бәр гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
7 – Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ми нем нәр сә әй тә сем не бел мәк че бу лып, 

сез не йо мыш бе лән җи бәр гән Яһү дә пат ша сы на әй те гез: „Сез гә яр дәм ит мәк че бул-
ган фир га вен гас кә ре үз җи ре нә, Ми сыр га кай тып ки тәр; 8 ә кил да ни ләр, яңа дан 
ки леп, шә һәр гә кар шы су гыш баш лар, аны ба сып алыр һәм ян ды рып бе те рер“». 
9 Раб бы сез не ки сә тә: «„Кил да ни ләр мон нан, әл бәт тә, ки тә чәк ләр!“ дип, үзе гез не 
ал да ма гыз – алар кит мәс! 10 Әгәр дә сез үзе гез гә кар шы су гыш кан кил да ни ләр нең 
бө тен гас кә рен тар-мар итеп, ча тыр лар да яра лы гас кә ри лә ре ге нә ятып кал са да, 
һәр бер се, чы гып, бу шә һәр не ян ды рып бе те рер иде».

Иремиянезиндангаябыпкуюлары
11 Фир га вен гас кәр лә ре Ие ру са лим гә якын ла ша баш ла гач, кил да ни ләр чи ге нер гә 

то тын ды. 12 Нәкъ шул көн нәр дә Ире мия үзе нең ту ган на ры бе лән Ие ру са лим нән 
Бень я мин тө бә ге нә үз өле ше нә ти гән җир не алыр га дип юнәл де. 13 Әм ма алар Бень-
я мин кап ка сы на җи тү гә, ан да гы ка ра выл баш лы гы, Ха на ни я дән ту ган Ше ле мия 
уг лы Ирия, пәй гам бәр не то тып алып:

– Кил да ни ләр ягы на кач мак чы бу ла сың мы?! – ди де.
14 – Ял ган сүз сөй ли сең! Кил да ни ләр ягы на ка чар га те лә мим мин!
Лә кин Ирия аны тың ла ма ды, Ире ми я не то тып алып, тү рә ләр яны на алып кит-

те. 15 Тү рә ләр Ире ми я гә ачу лы иде, алар аны кый нат ты лар да кә тип Йо на тан ның 
зин дан га әй лән де рел гән өе нә ябып куй ды лар.

16 Бай так көн нәр баз да ябы лу да ят кан нан соң, 17 Сә ды кы йя пат ша аны алыр га 
җи бәр де. Ире ми я не са рай га алып кил де ләр, һәм пат ша, баш ка лар га сиз дер ми чә 
ге нә, аңар дан:

– Раб бы дан бе рәр хә бәр бар мы? – дип со ра ды.
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– Бар! – ди де Ире мия. – Син Ба бил пат ша сы ку лы на тө шәр сең, – ди де. 18 Ан-
на ры: – Си нең ал да, хез мәт че лә рең яки ха лык ал дын да ни га е бем бар ми нем?! Ни 
өчен ми не зин дан га яп ты гыз? – дип со ра ды. – 19 «Ба бил пат ша сы сез гә һәм иле гез-
гә һө җүм ит мәс!» ди гән пәй гам бәр лә ре гез кай да сез нең?! 20 Хә зер ми не тың ла саң 
иде, ха ки мем пат ша, үте не чем не аяк ас ты на сал ма саң иде: кә тип Йо на тан йор ты на 
кай тар ма ми не, юк са мин ан да үлә чәк мен!

21 Шун нан соң Сә ды кы йя пат ша Ире ми я не сак чы лар йор ты ның ише гал дын да 
ябып то тар га куш ты. Аңар га һәр көн не, шә һәр дә ик мәк бет кән че, ик мәк пе ше-
рү че ләр ура мын нан бе рәр ик мәк ки те рә иде ләр; шу лай итеп, Ире мия сак чы лар 
йор ты ның ише гал дын да тот кын лык та кал ды.

Иремиянесуҗыяторганчокыргаташлаулары

38 1-3 Бө тен ха лык ка мө рә җә гать ит кән Ире ми я нең «Раб бы бо лай ди: „Бу шә-
һәр дә кал ган ке ше кы лыч тан, ач лык тан вә үләт зәх мә тен нән һә лак бу ла-

чак, ә кил да ни ләр ягы на чык кан нар, үз лә ре нең җан на рын сак лап, исән ка ла чак. 
Бу шә һәр, һич шик сез, Ба бил пат ша сы гас кә ре ку лы на тап шы ры ла чак, һәм пат ша 
аны ба сып ала чак!“» ди гән сүз лә рен ишет кән нән соң, тү рә бул ган Мат тан уг лы 
Ше фа тия, Паш хур уг лы Ге да лия, Ше ле мия уг лы Яһу хал, Мал кия уг лы Паш хур:

4 – Бу ке ше не үте рер гә ки рәк! Чөн ки ул шун дый сүз лә ре бе лән шә һәр дә кал ган 
гас кә ри ләр нең вә бар ха лык ның ру хын тө ше рә. Бу ке ше ха лык ка имин лек тү гел, 
ә бәла-каза те ли, – ди де ләр пат ша га.

5 Сә ды кы йя пат ша алар га:
– Ул сез нең кул да, пат ша сез гә кар шы бер ни дә эш ли ал мый, – дип җа вап кай-

тар ды.
6 Шун нан соң Ире ми я не то тып ал ды лар да, бау бәй ләп, ссу җыя тор ган чо кыр га 

тө шер де ләр. Сак чы лар йор ты ның ише гал дын да ур наш кан бу чо кыр пат ша уг лы 
Мал ки я не ке бу лып, ан да ин де су бет кән, тө бен дә ба ры ләм ге нә кал ган иде. Ире-
мия шул ләм гә ке реп бат ты.

Эбед-МәликнеңИремиянеазатитүе
7-8 Хә бә ши Эбед-Мәлик, пат ша са ра ен да гы хез мәт че ләр нең бер се, Ире ми я не су 

җыю чо кы ры на таш ла ган на рын ишет кәч, пат ша са ра ен нан чы гып, Бень я мин кап-
ка сы янын да утыр ган пат ша ал ды на кил де һәм:

9 – Ха ки мем пат ша! Ире мия пәй гам бәр не чо кыр га таш лап, бу ке ше ләр бик на чар 
эш лә де. Ул ан да ач тан үлә чәк, чөн ки шә һәр дә ик мәк бет те, – ди де.

10 Хә бә ши Эбед-Мәликкә пат ша:
– Үзең бе лән би ре дән утыз ке ше ал да Ире мия пәй гам бәр не, үлеп кит кән че, чо-

кыр дан чы гар, – дип бо ер ды.
11 Эбед-Мәлик үзе бе лән ке ше ләр не ияр теп алып кит те һәм, пат ша са ра ен да ки-

ем нәр сак ла на тор ган бүл мә гә ке реп, ан нан ис ке кием-салым ал ды да, бау га бәй ләп, 
Ире мия ят кан чо кыр га тө шер де; 12 ан на ры Ире ми я гә:

– Бау ны кул тык ас ты ңа бәй лә дә, кыр ма сын өчен, бу ис ке чүп рәк ләр не шун-
да кыс тыр, – ди де. Ире мия ул куш кан ча эш лә де. 13 Шун нан Ире ми я не бау лар 
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ярдәмен дә чо кыр дан тар тып чы гар ды лар. Ире мия, шу лай итеп, сак чы лар йор ты-
ның ише гал дын да кал ды.

СәдыкыйяпатшаныңИремиянеүзяныначакырыпалуы
14 Сә ды кы йя пат ша Ире мия пәй гам бәр не ча кырт ты, һәм аны Раб бы йор ты ның 

өчен че ише ге яны на алып кил де ләр. Сә ды кы йя:
– Со рый сы сү зем бар син нән, тик мин нән бер ни дә яшер мә, – диде.
15 Сә ды кы йя пат ша дан Ире мия:
– Әгәр си ңа дө ре сен әй т сәм, ми не үтер мәс сең ме? Ки ңәш бир сәм тың лар сың-

мы? – дип со ра ды.
16 Сә ды кы йя пат ша, Ире ми я гә яше рен рә веш тә ант итеп:
– Без гә җан өр гән Раб бы Үзе ша һит тыр: мин си не үтер мәм, үте рер гә те ләү че 

ке ше ләр ку лы на да бир мәм! – ди де.
17 Шун да Ире мия:
– Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай дип әй тә: «Әгәр син Ба бил 

пат ша сы ның гас кәр баш ла ры на би рел сәң, го ме рең не сак лап ка лыр сың, шә һәр гә 
дә ут сал мас лар, үзең дә, га и ләң дә исән-имин бу лыр. 18 Ин де Ба бил пат ша сы ның 
гас кәр баш ла ры на би рел мә сәң, бу шә һәр кил да ни ләр ку лы на тап шы ры лыр, һәм 
алар аны ян ды рыр лар, син үзең дә алар ку лын нан ко ты ла ал мас сың», – ди де.

19 – Мин кил да ни ләр ягы на күч кән яһү ди ләр дән кур кам. Кил да ни ләр ми не 
яһү ди ләр гә тап шыр са, алар ми не җә за лар га мөм кин.

20 – Тап шыр мас лар! Раб бы ның ми ңа әй т кән сүз лә ре нә ко лак сал, шул ча гын да 
си нең бе лән бар да әй бәт бу лыр, син исән ка лыр сың, – ди де Ире мия. – 21 Ә ин де 
алар га би ре лү дән баш тар та кал саң, Раб бы ның ми ңа нин ди кү ре неш иң дер гә нен 
тың ла: 22 ме нә, Яһү дә пат ша сы са ра ен да кал ган бар лык хатын-кызларны Ба бил 
пат ша сы ның гас кәр баш ла ры кар шы на алып чы гар лар. Шул хатын-кызлар:

«Дус ла рың, ал дап, си не кү нәр гә мәҗ бүр ит те,
аяк ла рың пыч рак ка бат кач, ка чып кит те», – ди ләр.

23 Си нең бар лык ха тын на рың ны вә ба ла ла рың ны кил да ни ләр гә алып ки тәр ләр, 
син үзең дә алар ку лын нан ко ты ла ал мас сың; си не Ба бил пат ша сы эләк те реп алыр, 
һәм бу шә һәр ян ды ры лыр.

24 Сә ды кы йя Ире ми я гә әйт те:
– Без нең сөй ләш кән не бер кем бел мәс кә ти еш, шул ча гын да исән ка лыр сың. 

25 Әгәр тү рә ләр, си нең бе лән сөй ләш кә нем не ише тә ка лып: «Пат ша га нәр сә ләр 
әй т кә нең не, аның си ңа нин ди җа вап бир гә нен сөй лә без гә, яшер мә, без си не 
үтер мә без», – ди сә ләр, 26 алар га бо лай ди ген: «Мин пат ша га үте неч бе лән кил дем, 
Йо на тан йор тын да һә лак бул мас өчен, ан да кай тар ма вын со ра дым».

27 Тү рә ләр Ире мия яны на кил де ләр, со раш ты рыр га то тын ды лар, ул алар га пат-
ша куш кан ча җа вап бир де. Шун нан тү рә ләр баш ка со рау лар бир ми чә ки теп бар-
ды лар, чөн ки пат ша бе лән ике ара да бул ган сөй лә шү нең эч тә ле ген бер кем бел ми 
иде. 28 Иеру са лим алын ган көн гә ка дәр Ире мия сак чы лар йор ты ның ише гал дын да 
ка ла бир де.
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Иерусалимнеңалынуы

Ие ру са лим нең алы нуы бо лай бу ла.

39 1 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя ха ким ле ге нең ту гы зын чы елын да, унын чы 
ай да Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар, үзе нең бө тен гас кә ре бе лән Ие ру са-

лим янына ки леп, аны ка мап ал ды. 2 Сә ды кы йя ха ким ле ге нең ун бе рен че елын да, 
дүр тен че ай ның ту гы зын чы кө нен дә дош ман шә һәр нең ди ва рын җи ме реп тө шер де.

3 Иеру са лим алын ган нан соң, Ба бил пат ша сы ның бар лык тү рә лә ре, шә һәр гә ке реп, 
Ур та кап ка яны на ки леп утыр ды лар. Алар ара сын да симмагирле Нергәл-Саресер, 
са рай хез мәт че лә ре баш лы гы Нәбу-Сарсехим, гас кәр ба шы Нергәл-Саресер бар иде. 
4 Алар ны кү рү гә, Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя вә аның бө тен гас кә ри лә ре төн лә шә-
һәр дән кач ты лар: пат ша бак ча сы аша үтеп, ике ди вар ара сын да гы кап ка дан чык ты лар 
да Ара ба ти гез ле ге нә та ба кит те ләр. 5 Лә кин кил да ни ләр алар ны эзәр лек ли чык ты; 
Сә ды кый я не алар Әри хә ти гез ле ген дә ку ып җит те ләр дә, то тып алып, Ба бил пат-
ша сы Нә бу хад нес сар яны на – Ха мат җи рен дә ге Риб ла шә һә ре нә ки тер де ләр; шун да 
Нә бу хад нес сар аңа хө кем ка ра ры чы гар ды. 6 Ба бил пат ша сы Риб ла да Сә ды кы йя нең 
күз ал дын да аның угыл ла рын, шу лай ук Яһү дә нең бар лык зат лы ке ше лә рен ка дап 
үтер де. 7 Ан на ры, Сә ды кы йя нең күз лә рен су кы рай тып, Ба бил гә алып ки тәр өчен, аңа 
ба кыр бо гау ки гез де. 8 Кил да ни ләр пат ша са ра ен вә ха лык ның йорт ла рын ян дыр ды, 
Иеру са лим ди вар ла рын җи мер де. 9 Җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан шә һәр дә 
кал ган ха лык ны, ба бил ле ләр ягы на чык кан нар вә бү тән нәр бе лән бер гә әсир итеп, 
Ба бил гә алып кит те; 10 бер нәр сә лә ре бул ма ган яр лы ке ше ләр нең кай бер лә рен исә 
Яһү дә җи рен дә кал ды рып, алар га йө зем бак ча ла ры вә кыр лар бир де.

Иремиянеңиреккәчыгуы
11 Ире мия ту рын да Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар җан сак чы лар баш лы гы Нә-

бу за ра дан га мон дый әмер бир де:
12 – Син аны үз ка ра ма гы ңа ал һәм аның ту рын да кай гырт, бер нин ди яман лык 

кыл ма; ул ни чек әй т сә, шу ны эш лә.
13 Шун нан җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан, са рай хез мәт че лә ре баш лы гы 

Нә бу шаз бан, гас кә ри ләр баш лы гы Нергәл-Саресер һәм Ба бил пат ша сы ның баш ка 
тү рә лә ре, 14 Ире мия яны на ке ше җи бә реп, аны сак чы лар йор ты ның ише гал дын нан 
чы гар ды лар да, үз өе нә ил теп ку яр өчен, Ша фан нан ту ган Ахи кам уг лы Ге да лия 
ка ра ма гы на тап шыр ды лар. Ире мия, шул рә веш ле, үз хал кы ара сын да кал ды.

РаббыныңЭбед-Мәликнекоткарыргавәгъдәитүе
15 Әле сак чы лар йор ты ның ише гал дын да тот кын лык та ят кан да ук, Ире ми я гә 

Раб бы сү зе ки леп иреш те*:
16 – Бар, хә бә ши Эбед-Мәликкә, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо-

лай дип әй тә, ди ген: «Ме нә, Мин бу шә һәр ту рын да әй т кән сүз лә рем не га мәл гә 

* 39:15 Хро но ло гия бу ен ча 39:15-18 дә ге ва кый га 38:13 тә ге хәл ләр дән соң дә вам итә. 
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ашы рам – Мин аңа ях шы лык тү гел, яман лык кы лам! Кө не җит кәч, син мо ны үз 
күз лә рең бе лән кү рер сең. 17 Лә кин ул көн не Мин си не кот ка рыр мын, – дип бел-
де рә Раб бы, – һәм син үзең ку рык кан ке ше ләр ку лы на эләк мәс сең. 18 Мин си не 
һич шик сез кот ка рыр мын, кы лыч тан үл мәс сең син. Ми ңа өмет баг ла ган өчен, си ңа 
тор мыш бү ләк ите лер. Бу – Раб бы сү зе».

ИремиянеңЯһүдәбашлыгыГедалияянынакилүе

40 1 Җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан, Ба бил гә сөр ген гә ки теп ба ру чы 
Иеру са лим һәм Яһү дә әсир лә ре ара сын нан бо гау лан ган Ире ми я не та бып 

алып, аны Ра маһ шә һә рен дә азат ит те. Ире ми я гә Раб бы сү зе әнә шун нан соң ки-
леп иреш кән иде. 2 Җан сак чы лар баш лы гы, Ире ми я не ча кы рып алып, бо лай ди де:

– Раб бы, си нең Ал лаң, бу урын га һә ла кәт ки те рер гә вәгъ дә ит кән иде, – ди де. – 
3 Ин де ме нә әй т кә нен Ул га мәл гә ашыр ды – сез нең өс кә афәт җи бәр де, чөн ки сез 
Раб бы ал дын да гө наһ эш кыл ды гыз, сүз лә ре нә ко лак сал ма ды гыз. 4 Лә кин мин бү ген 
ку лың да гы бо гау лар ны чи шәм. Әгәр ми нем бе лән Ба бил гә ба ра сың кил сә – бар, 
мин си нең ту ры да кай гыр тыр мын; ә ин де ми нем бе лән Ба бил гә ба ра сың кил ми 
икән – би ре дә кал. Ме нә, бө тен җир си нең ал дың да; үзең ки рәк дип тап кан, ба-
ра сың кил гән урын га бар.

5 Ире мия әле ки тәр гә дә өл гер мә де, Нә бу за ра дан аңа:
– Ба бил пат ша сы Яһү дә шә һәр лә ре нә баш лык итеп куй ган Ша фан нан ту ган 

Ахи кам уг лы Ге да лия яны на кайт та шун да ха лык ара сын да яшә яи сә үзең те лә гән 
урын га бар, – ди де. Ан на ры җан сак чы лар баш лы гы, азык-төлек вә бү ләк ләр би-
реп, аны чы га рып җи бәр де. 6 Ире мия шун нан, Ахи кам уг лы Ге да лия яны на Мис па 
шә һә ре нә ки теп, ил дә кал ган ха лык ара сын да яшә де.

7 Үз ке ше лә ре бе лән чүл дә ка чып ят кан бар лык гас кәр баш ла ры, Ахи кам уг лы 
Ге да ли я нең Ба бил пат ша сы та ра фын нан ида рә че итеп, ягъ ни Ба бил гә сө рел мә гән 
ярлы-ябага ир ләр, ха тын нар, ба ла лар өс тен нән баш лык итеп бил ге лә нү ен ишет-
кән нән соң, 8 аның яны на Мис па га кил де ләр. Бо лар – Не та ния уг лы Ис мә гыйль, 
Ка ре ах угыл ла ры Йо ха нан һәм Йо на тан, Тан ху мет уг лы Се ра яһ, не то фа лы Эфай-
ның угыл ла ры, мә га кә һи ләр ка ве мен нән бер адәм нең уг лы Яза ния һәм алар ның 
су гыш чы ла ры иде. 9 Ша фан нан ту ган Ахи кам уг лы Ге да лия алар га һәм алар ның 
су гыш чы ла ры на, ант итеп:

– Кил да ни ләр гә хез мәт итү дән ку рык ма гыз, үз иле гез дә ка лып, Ба бил пат ша сы на 
хез мәт ите гез, шул ча гын да ба ры сы да ях шы бу лыр. 10 Без нең ил гә ки лү че кил да-
ни ләр ал дын да сез нең вә ки ле гез бу лыр өчен, мин Мис па да ка лам. Сез исә җәй ге 
җи меш ләр не җы еп алы гыз, шә раб, зәй түн мае әзер ләп, са выт ла ры гыз га ту ты рып 
ку е гыз һәм үзе гез ур наш кан шә һәр ләр дә яшә гез, – ди де.

11 Мә аб, Ам мон, Эдом җи рен дә һәм баш ка ил ләр дә көн кү рү че яһү ди ләр, Ба бил 
пат ша сы Яһү дә дә яшәү че ләр нең бер өле шен үз җир лә рен дә кал дыр ган ны һәм алар 
өс тен нән Ша фан нан ту ган Ахи кам уг лы Ге да ли я не бил ге лә гән не ишет кән нән соң, 
12 үз лә ре ка чып кит кән җир ләр дән Яһү дә иле нә – Ге да лия яны на Мис па га әй лә неп 
кайт ты лар; алар күп итеп шә раб әзер лә де ләр, җәй ге җи меш ләр җый ды лар.



1177

Ире мия 40 , 41

Гедалиянеүтерүләре
13 Бер көн Ка ре ах уг лы Йо ха нан һәм әле гә чә чүл дә яше ре неп ят кан гас кәр баш-

ла ры, Ге да лия яны на Мис па га ки леп, 14 аңар дан:
– Ам мо ни ләр пат ша сы Ба га лис, си не үте рер өчен, Не та ния уг лы Ис мә гый ль не 

җи бәр гән не бел ми сең ме ни? – дип со ра ды лар. Лә кин Ахи кам уг лы Ге да лия алар га 
ышан ма ды. 15 Шун да, Мис па да, Ка ре ах уг лы Йо ха нан Ге да ли я гә яшер тен ге нә:

– Рөх сәт ит сәң, мин Не та ния уг лы Ис мә гый ль не ба рып үте рер идем, мо ны бер-
кем дә бел мәс; ни гә әле аңа си не үте рер гә юл ку яр га?! Югый сә си нең ян га җы ел ган 
яһү ди ләр та ра лып бе тәр һәм Яһү дә дә кал ган ха лык һә лак бу лыр, – ди де.

16 Лә кин Ахи кам уг лы Ге да лия аңа:
– Алай эш лә мә, си нең Ис мә гыйль ха кын да әйт кән нә рең дө рес тү гел, – ди де.

41 1 Шул ел ның җи ден че аен да Эли ша ма дан ту ган Не та ния уг лы Ис мә гыйль 
үзе нең ун ке ше се бе лән Ахи кам уг лы Ге да лия яны на Мис па га кил де. Әле ге 

Ис мә гыйль, пат ша нә се лен нән бу лып, пат ша тү рә лә ре нең бер се иде. Алар Мис па-
да бер гә ләп ашап утыр ган да, 2 Не та ния уг лы Ис мә гыйль һәм аның бе лән бул ган 
ун ке ше, то рып, Ша фан нан ту ган Ахи кам уг лы Ге да ли я не – Ба бил пат ша сы ил гә 
баш лык итеп куй ган ке ше не – кы лыч бе лән ча бып үтер де ләр. 3 Ис мә гыйль Мис-
па да Ге да лия бе лән бер гә бул ган бар лык яһү ди ләр не дә, ан да гы кил да ни ләр нең 
хәр би лә рен дә үтер де.

ИсмәгыйльнеңРаббыйортынабүләккитерүчеләрнеүтерүе
4 Ир тә ге се көн не, Ге да ли я нең үте ре лүе ту рын да әле бер кем бел мә гән дә, 5 Шә кем, 

Ши лоһ вә Са ма рея шә һәр лә рен нән са кал ла ры кы рыл ган, ки ем нә ре ерт ка лан ган, 
тән нә ре җә рә хәт бе лән кап лан ган* сик сән ке ше кил де. Алар Раб бы йор ты на ик-
мәк бү ләк лә ре һәм хуш ис ле сумала-майлар алып кил гән иде. 6 Не та ния уг лы Ис-
мә гыйль, күз яшь лә ре түк кән бу лып, Мис па дан алар ны кар шы лар га чык ты һәм, 
те ге ләр гә якын ла ша төш кәч:

– Ахи кам уг лы Ге да лия яны на ба рыйк, – ди де. 7 Те ге ләр шә һәр эче нә ке рү гә, Не-
та ния уг лы Ис мә гыйль һәм аның ке ше лә ре алар ны кы рып бе тер де ләр дә җә сәд лә рен 
су җыю чо кы ры на таш ла ды лар. 8 Лә кин ара дан ун ке ше, Ис мә гый ль гә ял ва рып:

– Үтер мә без не, кыр да яше реп сак ла ган бо дай вә ар па, зәй түн мае вә ба лы быз 
бар, – ди де, һәм ул, баш ка лар ны үтер сә дә, бо лар ны үте рү дән ты е лып кал ды.

9 Ис мә гыйль мә ет ләр не таш лат кан су җыю чо кы ры бик зур* бу лып, кай чан дыр 
аны, Ис ра ил пат ша сы Баг ша дан сак ла нып, Аса пат ша ка зы та. Не та ния уг лы Ис-
мә гыйль үл гән ке ше ләр нең мә ет лә рен шул чо кыр га ту тыр ды. 10 Шун нан соң Ис-
мә гыйль Мис па да кал ган бар ха лык ны – пат ша кыз ла рын, җан сак чы лар баш лы гы 
Нә бу за ра дан әме ре бе лән Ахи кам уг лы Ге да лия ка ра ма гы на тап шы рыл ган һәм мә 

* 41:5 ...сакалларыкырылган,киемнәреерткаланган,тәннәреҗәрәхәтбеләнкапланган...– Ти-
рән кай гы ны бел де рү че бил ге ләр. 
* 41:9 ...бикзур...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай. 
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ке ше не әсир лек кә ал ды; Не та ния уг лы Ис мә гыйль, алар ны үзе бе лән ияр теп, ам-
мо ни ләр җи ре нә та ба юнәл де. 11 Лә кин Ка ре ах уг лы Йо ха нан һәм аның янын да гы 
гас кәр баш ла ры, Не та ния уг лы Ис мә гыйль эш лә гән явыз лык лар ны ише теп, 12 бар-
лык су гыш чы ла рын туп ла ды лар да Не та ния уг лы Ис мә гый ль гә кар шы су гы шыр-
га кит те ләр һәм аны Гиб гон да гы зур буа янын да ку ып җит те ләр. 13-14 Ис мә гыйль 
Мис па дан әсир лек кә ку ып алып кит кән ха лык, Ка ре ах уг лы Йо ха нан ны һәм аның 
янын да гы гас кәр баш ла рын күр гәч, ки ре гә бо рыл ды да шат ла ны шып Ка ре ах уг лы 
Йо ха нан га та ба йө гер де. 15 Әм ма Не та ния уг лы Ис мә гыйль, үзе нең си гез ке ше се 
бе лән Йо ха нан нан ка чып, ам мо ни ләр җи ре нә юл ал ды.

Иремиянең«Мисыргакермәгез!»дип,халыкныкисәтүе
16 Ахи кам уг лы Ге да ли я не үтер гән нән соң, Не та ния уг лы Ис мә гыйль Мис па да әсир 

ит кән бар ке ше не – хәр би хез мәт кә ярак лы ир ләр не, хатын-кызларны, ба ла лар ны, 
са рай хез мәт че лә рен – Ка ре ах уг лы Йо ха нан һәм аның янын да гы гас кәр баш ла ры 
үз лә ре бе лән Гиб гон нан җы еп алып кит те. 17 Алар юл га куз гал ды лар һәм Бәйт-Лехем 
янын да гы Герут-Кимһамда ял га тук тал ды лар. 18 Кил да ни ләр дән ку рык кан га кү рә, 
алар Ми сыр га ка чар га бул ды лар, чөн ки Ба бил пат ша сы ил гә баш лык итеп бил ге-
лә гән Ахи кам уг лы Ге да ли я не Не та ния уг лы Ис мә гыйль үтер гән иде.

42 1 Бө тен гас кәр баш ла ры, Ка ре ах уг лы Йо ха нан, Һо ша гыйя уг лы Аза рия* һәм 
ке че сен нән алып олы сы на ка дәр бар ха лык, Ире мия пәй гам бәр яны на ки леп:

2 – Го зе ре без не тың ла, зин һар! Исән кал ган шу шы ха лык өчен үзең нең Раб бы 
Ал ла ңа до га кыл! Үзең кү реп то ра сың: әү вәл ге күп сан лы ха лык тан бик азы быз исән 
кал ды, – ди де ләр. – 3 Си нең Раб бы Ал лаң нин ди юл дан ба ра сын, нәр сә эш ләр гә 
икә нен әй т сә иде без гә, – ди де ләр.

4 Ире мия пәй гам бәр алар га:
– Үте не че гез не ишет тем. Әй т кә не гез чә, Раб бы Ал ла гыз га до га кы лыр мын һәм 

Раб бы ның сүз лә рен түкми-чәчми сез гә җит ке рер мен, – ди де.
5 Алар исә:
– Әгәр без Раб бы Ал лаң си нең аша әй т кән нәр нең һәм мә сен җи ре нә җит ке реп 

үтә мә сәк, без гә кар шы Раб бы Үзе хак лык вә га дел лек бе лән ша һит лык бир сен, – 
ди де ләр. – 6 Без си не Раб бы Ал ла быз яны на җи бә рә без һәм Аның әй т кән нә рен, 
без нең өчен ях шы яки яман бу лу га ка ра мас тан, тай пы лыш сыз үтәр без. Раб бы Ал-
ла быз га ита гать кыл сак, ба ры сы да ях шы бу лыр.

7 Ун көн үтү гә, Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те. 8 Ире мия, Ка ре ах уг лы Йо ха-
нан ны, аның бар ча гас кәр баш ла рын, ке че сен нән алып олы сы на ка дәр бар ха лык ны 
ча кыр тып алып, 9 алар га әйт те:

– Сез мин нән Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы на го зе ре гез не җит ке рер гә үтен гән 
иде гез. Ул сез гә ме нә бо лай ди: 10 «Әгәр шу шы җир дә кал са гыз, Мин сез не би ре дә 
төп лән де рер мен – бөл дер мәм, сез не та мыр җәй де рер мен – йол кып ал мам, чөн-
ки сез нең өс кә җи бәр гән афәт өчен үке нә мен. 11 Сез хә зер Ба бил пат ша сын нан 

* 42:1 Азария– бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә: Яза ния. 
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кур ка сыз. Аңар дан ку рык ма гыз! – дип бел де рә Раб бы. – Чөн ки сез не кот ка рыр 
өчен, аның ку лын нан йо лып алыр өчен, Мин янә шә гез дә бу лыр мын. 12 Мин сез гә 
Үзем нең рәхим-шәфкатемне күр сә тер мен, һәм Ба бил пат ша сы, сез не кыз га нып, үз 
җи ре гез гә ки ре кай та рыр».

13 Әм ма сез Раб бы Ал ла гыз сү зе нә буй сын мый ча: «Без бу җир дә яшә ми без, 
14 Ми сыр га ки тә без! Ан да су гыш күр мә без һәм су гыш быр гы сын ишет мә без, ач-
лык тан җә фа чик мә без, шун да го мер итәр без», – ди сә гез, 15 сез гә әй тәм, әй Яһү-
дә нең исән кал ган хал кы, Раб бы сү зен тың ла гыз! Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил 
Ал ла сы, бо лай ди: «Әгәр сез чын лап та „Ми сыр да яши без!“ дип ка рар кыл са гыз, 
шун да ки теп ур наш са гыз, 16 сез не кур кы та тор ган кы лыч Ми сыр җи рен дә дә ку ып 
җи тәр, сез не кур кы та тор ган ач лык ар ты гыз дан кал мас, һәм сез шун да әҗә ле гез не 
та бар сыз. 17 Ми сыр га ки теп ур на шыр га ка рар кыл ган бар ке ше кы лыч тан, ач лык-
тан вә үләт зәх мә тен нән һә лак бу лыр; алар ның бер се дә Мин җи бәр гән афәт тән 
ко ты ла ал мас».

18 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ми сыр га кит сә гез, Иеру-
са лим хал кы на ябы рыл ган ачу-ярсуым сез гә дә ябы ры лыр! Сез шом са ла тор ган 
ка һәр ия се бу лыр сыз, хур лык ка тө шеп, адәм мыс кы лы на ка лыр сыз һәм бу җир не 
бү тән кү рә ал мас сыз». 19-20 Әй Яһү дә нең исән кал ган хал кы, Раб бы сез гә: «Ми сыр га 
бар ма гыз!» – дип әйт те. Бе леп то ры гыз: мин бү ген сез не, ко точ кыч ха та ясый сыз, 
дип ки сәт тем. Сез бит, мин нән үте неп, Раб бы Ал ла гыз га: «Без нең өчен Раб бы Ал-
ла быз га до га кыл һәм Ул әй т кән нәр не түкми-чәчми без гә җит кер, без ба ры сын да 
Ул куш кан ча эш ләр без», – дип әй тер гә куш ты гыз. 21 Мин бү ген Ул әй т кән нәр не 
сез гә җит кер дем, лә кин сез Раб бы Ал ла гыз ми нем аша әй т кән нәр нең бер се нә дә 
буй сын ма ды гыз. 22 Шу ңа кү рә бе леп то ры гыз: ба рып ур на шыр га те лә гән җи ре гез дә 
кы лыч тан, ач лык тан вә үләт зәх мә тен нән кы ры лыр сыз!

ХалыкныңМисыргакитүе

43 1 Раб бы Ал ла ла ры әй тер гә куш кан бар лык сүз ләр не Ире мия бө тен ха лык-
ка җит кер гәч, 2 Һо ша гыйя уг лы Аза рия, Ка ре ах уг лы Йо ха нан һәм баш ка 

тә кәб бер ке ше ләр Ире ми я гә:
– Ял ган лый сың син! Раб бы Ал ла быз си не «Ми сыр га кит мә гез, ан да яшә мә гез!» 

дип әй тер гә җи бәр мә гән, – ди де ләр. – 3 Без гә кар шы си не Не рия уг лы Ба рух ко-
тыр та; ул без не ба бил ле ләр ку лы на тап шы рып кы рып бе те рер гә яки Ба бил гә сө-
рер гә ни ят лә нә.

4 Шу лай итеп, Ка ре ах уг лы Йо ха нан, гас кәр баш ла ры һәм бар ха лык, Раб бы их-
ты я ры на буй сын мый ча, Яһү дә җи рен дә ка лу дан баш тарт ты лар. 5 Төр ле ил ләр дә 
си бе леп яшә гән һәм үз ил лә ре Яһү дә дә яшәр гә дип әй лә неп кай т кан бар ха лык ны 
Ка ре ах уг лы Йо ха нан һәм гас кәр баш ла ры үз лә ре бе лән ияр теп кит те ләр. 6 Шул 
исәп тән алар, Ша фан нан ту ган Ахи кам уг лы Ге да лия ка ра ма гы на җан сак чы лар 
баш лы гы Нә бу за ра дан кал ды рып кит кән бар ча ир ләр не, ха тын нар ны, ба ла лар ны, 
пат ша кыз ла рын, шу лай ук Ире мия пәй гам бәр һәм Не рия уг лы Ба рух ны үз лә ре 
бе лән алып, 7 Раб бы сү зе нә буй сын мый ча, Ми сыр җи ре нә кит те ләр һәм Тах пан хес 
шә һә ре нә җит те ләр.



1180

Ире мия 43 , 44

НәбухаднессарныңМисыргаһөҗүмитәсенИремиянеңалданәйтепкуюы
8 Тах пан хес та Ире ми я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
9 – Зур-зур таш лар ал да яһү ди ләр күз ал дын да алар ны Тах пан хес та гы фир га вен 

са ра е ның ише ге яны на тү шәл гән бал чык ас ты на кү меп, 10 яһү ди ләр гә әйт: «Күк-
ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай дип әй тә, ди ген: „Ме нә, Мин Үзем нең 
ко лым ны, Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ны, би ре гә ки те рәм, аның тә хе тен шу шы 
яше рел гән таш лар өс те нә ку ям, һәм ул үзе нең мә һа бәт ча ты рын шун да ко рыр. 11 Ул, 
ки леп, Ми сыр илен тар-мар ки те рер:

үләт зәх мә те нә ду чар ител гә не – авы рып үләр,
әсир лек кә ду чар ител гә не – әсир ки тәр,
кы лыч ка ду чар ител гә не – кы лыч ас ты на ке рер!

12 Ба бил пат ша сы Ми сыр илаһ ла ры ның гый ба дәт ха нә лә ре нә ут са лыр; пот лар ның 
кай бер лә рен ян ды рыр, кай бер лә рен үзе бе лән алып ки тәр. Бет лә рен чүп ләп, үзе-
нең ки е мен чис тарт кан кө тү че ке бек, Нә бу хад нес сар да Ми сыр җи рен чис тар тыр 
һәм шул ил дән ты ныч кы на чы гып ки тәр. 13 Ми сыр җи рен дә ге Ко яш йор ты на* 
ку ел ган из ге ба га на лар ны җи ме рер ул, Ми сыр илаһ ла ры ның гый ба дәт ха нә лә рен 
ян ды рып бе те рер“».

Потларгатабынуныхөкемитү

44 1 Ми сыр да гы Миг дол, Тах пан хес, Мем фис һәм Пат рос шә һәр лә рен дә көн 
кү рү че яһү ди ләр ту рын да Ире ми я гә Раб бы сү зе бул ды.

2 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ие ру са лим гә вә бар лык 
Яһү дә шә һәр лә ре нә Мин җи бәр гән афәт ләр нең һәм мә сен сез күр де гез; ме нә, ул 
ка ла лар хә зер хә ра бә бу лып ята, һәм ан да яшәү че юк бү тән. 3 Яһү ди ләр кыл ган 
явыз лык лар өчен бул ды бу. Алар, кор бан нар ян ды рып, чит илаһ лар га хез мәт итеп 
йө рү лә ре бе лән Ми нем ачу ым ны чы гар ды лар. Ул илаһ лар алар га да, сез гә дә, ата-
бабаларыгызга да чит-ят иде. 4 „Ми не нәф рәт лән де рә тор ган бу әшә ке эш лә ре гез не 
эш лә мә гез!“ – дип әй тер өчен, Мин сез нең ян га Үзем нең кол ла рым ны – пәй гам-
бәр лә рем не – бер-бер арт лы җи бәр дем, 5 лә кин сез Ми не тың ла ма ды гыз, сүз лә ре мә 
ко лак сал ма ды гыз, явыз га мәл лә ре гез дән баш тар тмадыгыз, чит илаһ лар га кор бан-
нар ян ды ру дан тук та ма ды гыз. 6 Шу ңа кү рә Ми нем ачу-ярсуым, ка бы нып, Яһү дә 
шә һәр лә ре нә вә Иеру са лим урам на ры на ябы рыл ды; хә зер алар, бү ген кү рен гән чә, 
хә ра бә ләр өе ме нә әве рел гән, бу шап кал ган».

7 Ин де Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ни гә сез үз ба шы гыз га 
зур бә ла ала сыз, Яһү дә илен нән кил гән ир ләр не, ха тын нар ны, ба ла лар ны вә яңа 
ту ган са бый лар ны ха рап итә сез – бе ре гез дә исән кал мый бит! 8 Ни гә сез үз кул-
ла ры гыз яса ган пот лар бе лән Ми нем ачу ым ны чы га ра сыз, үзе гез ки леп ур наш кан 
Ми сыр җи рен дә чит илаһ лар га кор бан нар ян ды ра сыз?! Сез үзе гез не һә лак итәр сез, 
җир дә ге бар лык ха лык лар ның кар гы шы на вә мәс хә рә се нә ду чар бу лыр сыз! 9 Яһү дә 

* 43:13 Кояшйорты– әле ге йорт Он (грек ча: Ге ли о по лис) шә һә рен дә ур на шып, ан да ми сыр-
лы лар ның ко яш ила һы Рага сәҗ дә кы лу үзә ге бул ган. 
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җи рен дә вә Иеру са лим урам на рын да ата-бабаларыгыз, Яһү дә пат ша ла ры һәм алар-
ның ха тын на ры кыл ган явыз лык ны, үзе гез нең һәм ха тын на ры гыз ның явыз лы гын 
оныт ты гыз мы ни?! 10 Сез әле дә буй сын мый сыз, Мин нән ку рык мый сыз, сез гә һәм 
ата-бабаларыгызга Мин бир гән Ка нун һәм ка гый дә лә рем бу ен ча га мәл кыл мый-
сыз». 11 Шу ңа кү рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Ме нә, Мин 
сез гә афәт җи бә рер гә, бө тен Яһү дә хал кын юк итәр гә бул дым. 12 Исән кал ган һәм 
Ми сыр га ки теп ур на шыр га ка рар кыл ган яһү ди ләр не Мин юк итәр мен – алар Ми-
сыр да һә лак бу лыр! Кы лыч тан яки ач лык тан үләр алар, олысы-кечесе кы лыч тан яки 
ач лык тан кы ры лыр. Шом са ла тор ган ка һәр ия се нә әй лә нер алар, хур лык ка тө шеп, 
адәм мыс кы лы на ка лыр. 13 Ие ру са лим не җә за ла ган ке бек, Ми сыр җи рен дә яшәү че 
яһү ди ләр не кы лыч, ач лык вә үләт зәх мә те бе лән җә за лар мын. 14 Исән кал ган һәм 
Ми сыр га яшәр гә дип кү чеп кил гән яһү ди ләр нең бер се дә ко ты лып кал мас. Алар 
бө тен җаннары-тәннәре бе лән Яһү дә гә кай тыр га аш кы ныр, лә кин кач кын нар ның 
бик азы гы на әй лә неп кай тыр».

15 Ха тын на ры чит илаһ лар га кор бан нар ян дыр ган ны бел гән бар лык ир-атлар һәм 
ан да җы е лып тор ган күп лә гән хатын-кыз – Ми сыр җи рен дә, Пат рос өл кә сен дә 
яшә гән бар ха лык – Ире ми я гә бо лай дип җа вап бир де:

16 – Раб бы исе мен нән без гә сөй лә гән сүз лә рең не тың ла мый быз! 17 Әй т кән нә зе-
ре без гә туг ры ка лып, ата-бабаларыбыз, пат ша ла ры быз, тү рә лә ре без һәм без үзе без 
элек Яһү дә шә һәр лә рен дә һәм Иеру са лим урам на рын да эш лә гән чә, Күк али һә се нә 
ба гыш лап, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тер без, кор бан бү лә ге итеп шә раб ки те-
рер без, чөн ки ул ва кыт лар да без тук вә бә хет ле, кай гы күр ми яши идек. 18 Күк али-
һә се хөр мә те нә хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү дән, бү ләк итеп шә раб ки те рү дән 
тук та гач, хә ер че лек тә яши без, кы лыч тан һәм ач лык тан кы ры ла быз.

19 – Күк али һә се хөр мә те нә хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү е без не, бү ләк кә 
шә раб ки те рү е без не һәм али һә су рә те тө ше рел гән кор бан ик мәк лә ре пе ше рү е без не 
ир лә ре без бел ми иде ме ни?! – дип өс тә де ха тын нар.

20 Шун да Ире мия бө тен ха лык ка – ир-ат вә хатын-кызларга, аңа кар шы сөй ләү че 
бар ча ке ше гә – бо лай ди де:

21 – Сез үзе гез, сез нең ата-бабаларыгыз, пат ша ла ры гыз, тү рә лә ре гез, ил нең 
хал кы Яһү дә шә һәр лә рен дә вә Иеру са лим урам на рын да кор бан нар ян дыр ган ны 
Раб бы хә тер лә ми дер, оныт кан дыр ди сез ме?! 22 Раб бы сез кыл ган явыз лык лар га вә 
әшә ке лек ләр гә бү тән чә тү зеп то ра ал ма ды; шу ңа кү рә дә сез нең җи ре гез, үзе гез 
күр гән чә, таш лан дык хәл гә тө шеп, кур кы ныч бер урын га, кар гал ган, ке ше яшә ми 
тор ган җир гә әве рел де. 23 Хуш ис ле сумала-майлар көй рә теп, сез Раб бы ал дын да 
гө наһ кыл ды гыз, Аның әй т кән нә рен тың ла ма ды гыз, Аның Ка ну ны, ка гый дә вә 
күр сәт мә лә ре бу ен ча га мәл кыл ма ды гыз, шу ның өчен, үзе гез кү реп тор ган ча, өс-
те гез гә шу шы афәт кил де.

24 Ире мия бө тен ха лык ка һәм ае ру ча бар лык хатын-кызларга әйт те:
– Ми сыр җи рен дә яшәү че Яһү дә хал кы, Раб бы сү зен тың ла гыз! 25 Күк ләр Ху җа-

сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди: «Сез вә сез нең хатын-кызларыгыз: „Әй т кән 
нә зе ре без гә туг ры ка лып, Күк али һә се хөр мә те нә без кор бан нар ян ды рыр быз, бү-
ләк итеп шә раб ки те рер без“, – ди де гез һәм әйт кән нә ре гез не га мәл гә ашы ра сыз. 
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Ярый соң, әйт кән нә ре гез не үтә гез! Үтә гез әй дә!» 26 Лә кин Ми сыр җи рен дә яшәү че 
бар лык яһү ди ләр, тың ла гыз: «Мин, – ди Раб бы, – Үзем нең бө ек исе мем бе лән ант 
ит тем: бө тен Ми сыр илен дә бер яһү ди дә бү тән, Ми нем исе мем не әй теп: „Хуҗа-
Раббы Үзе ша һит тыр!“ – дип ант ит мәс! 27 Ме нә, Мин имин лек тү гел, ә һә ла кәт 
ки те рер өчен кү зә тәм сез не; Ми сыр җи рен дә ге бар лык яһү ди ләр соң гы ке ше се нә 
ка дәр кы лыч тан вә ач лык тан һә лак бу лыр! 28 Кы лыч тан ко тыл ган бик аз лар гы на 
Ми сыр дан Яһү дә җи ре нә әй лә неп кай тыр. Исән кал ган һәм Ми сыр га яшәр гә дип 
кү чеп кил гән бар лык яһү ди ләр шул чак үз лә ре нең тү гел, ә Ми нем сү зем нең рас 
чы гу ын бе лер. 29 Мин сез не ме нә шу шы җир дә җә за га тар тыр мын, – дип бел де рә 
Раб бы. – Әй т кән сүз лә рем нең га мәл гә аша сы на сез ышан сын өчен, Мин сез гә ме нә 
шун дый бил ге җи бә рәм: 30 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя нең җа нын кы яр га те лә гән 
Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ку лы на Сә ды кый я не ни рә веш ле тап шыр ган бул сам, 
Ми сыр пат ша сын – Хоф ра фир га вен не дә – аңа үлем те ләү че дош ман на ры ку лы на 
тап шы рыр мын!» – ди Раб бы.

РаббыныңБарухкабиргәнвәгъдәсе

45 1 Яһү дә пат ша сы Йо шия уг лы Яһо я кыйм ха ким ле ге нең дүр тен че елын да 
Ире мия пәй гам бәр әй т кән сүз ләр не Не рия уг лы Ба рух төр гәк ле ки тап ка 

язып бе тер гән нән соң, Ире мия аңа әйт те:
2 – Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, си ңа бо лай ди, Ба рух: 3 «Син: „Аһ! Раб бы ми нем га-

зап ла ры ма кай гы өс тә де; Мин ың гы ра шып ары дым, ты ныч лык та ба ал мыйм“, – 
ди сең». 4 Шу ңа кү рә Раб бы си ңа бо лай дип әй тер гә бо е ра: «Ме нә, Үзем тө зе гән не 
Мин Үзем җи ме рер мен, утырт ка ным ны йол кып алыр мын, һәм бө тен җир дә шу лай 
бу лыр! 5 Син үзе ңә күп не со рый сың. Со ра ма! Чөн ки һәр җан ия сен Мин бәла-казага 
ду чар итәр мен, – дип бел де рә Раб бы, – әм ма син кай та раф ка юнәл сәң дә, си нең 
җа ның ны сак лап ка лыр мын».

МисырныңКәркәмешянындагысугыштаҗиңелүе

46 1 Раб бы чит ха лык лар ту рын да Ире мия пәй гам бәр гә Үз сү зен җит кер де.
2 Бу сүз ләр Ми сыр ту рын да һәм Фырат ел га сы бу ен да гы Кәркәмеш шә һә ре 

яны на ки леп тук тал ган Ми сыр пат ша сы – Не хо фир га вен гас кә ре ту рын да иде. 
(Яһү дә пат ша сы Йо шия уг лы Яһо я кыйм ха ким ле ге нең дүр тен че елын да Ба бил 
пат ша сы Нә бу хад нес сар шул гас кәр не тар-мар итә.)

3 «Зур вә кеч ке нә кал кан на ры гыз ны әзер лә гез!
Су гыш ка ке ре гез!

4 Ат ла ры гыз ны ияр лә гез,
ме неп ат ла ны гыз, җай дак лар!
Ба шы гыз га оч лым нар ки еп, саф лар га ба сы гыз!
Сөң ге лә ре гез не үт кен лә гез,
кө бә күл мәк лә ре гез не ки е гез!

5 Әм ма ни кү рәм Мин? –
Алар кур кып кал ды лар һәм ки ре гә бо рыл ды лар.
Алар ның иң көч ле гас кә ри лә ре тар-мар ител де,
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ар т ла ры на да ка ра мый ка ча лар;
һәр та раф тан дәһ шәт яный! –
дип бел де рә Раб бы. –

6 Җи тез аяк лы ка чып ко ты ла ал мас,
көч ле ке ше ко тыл мас;
төнь як та, Фырат ел га сы янын да, алар абы нып егы лыр.

7 Кем ул ан да Нил ел га сы ке бек та шый,
су ла ры таш кын ке бек яр сый, дул кын ла на?

8 Ми сыр ул – Нил ел га сы дай та шый,
су ла ры таш кын ке бек яр сый, дул кын ла на:
„Кү тә ре леп, җир не кап лар мын,
шә һәр ләр не вә алар ның хал кын һә лак итәр мен!“ – ди ул.

9 Һө җүм гә таш ла ны гыз, ат лар!
Ал га очы гыз, су гыш ар ба ла ры!
Ку әт ле гас кә ри ләр –
кал кан тот кан хә бә ши ләр һәм Пут су гыш чы ла ры,
җә я лә рен ки ер гән Луд* яу гир лә ре* – су гыш ка ке ре гез!

10 Әйе, бу – Ха ким нең, Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның, үч алу кө не,
дош ман на рын җа вап ка тар та сы көн.
Кы лыч туй ган чы аша я чак,
кан ны туй ган чы эчә чәк,
һәм бу – Ха ким гә, Күк ләр Ху җа сы Раб бы га,
төнь як җи рен дә, Фырат ел га сы бу ен да ки те рел гән кор бан бу ла чак.

11 Ги лы гад ка ба рып, бәл зәм ал, и гыйф фәт ле кыз Ми сыр;
юк ка гы на күп төр ле да ру лар эчә сең – син ин де те рел мәс сең.

12 Ха лык лар си нең хур лык ка ка лу ың ны ишет те –
иле реп кыч кы ру ың бө тен дөнь я га та ра ла,
чөн ки су гыш чы ла рың бер-берсенә абын ды да
бер гә ләп җир гә ау ды».

БабиллеләрнеңМисырҗиренәһөҗүмитүе
13 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ның Ми сыр җи ре нә һө җүм итәр гә җы е нуы ту-

рын да Ире мия пәй гам бәр гә Раб бы дан мон дый сүз бул ды:
14 «Бу хак та Ми сыр га хә бәр юл ла гыз,

Миг дол, Мем фис вә Тах пан хес шә һәр лә рен дә бел де ре гез:
„Саф ка ба сы гыз һәм әзер лә не гез,
чөн ки кы лыч тирә-ягыгыздагы ке ше ләр не ашый!“ – дип әй те гез.

15 Апис ни гә ка чып кит те соң,

* 46:9 Пут,Луд– Ми сыр ягын да су гыш кан ил ләр. 
* 46:9 Яугир– су гыш чы. 
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үге зе гез ни гә кар шы то ра ал ма ды?* –
Аны Раб бы егып таш ла ды!

16 Күп ләр не абы ныр га мәҗ бүр ит те Ул.
Бер-берсенең өс те нә егыл ды алар
һәм: „То ры гыз, хал кы быз яны на,
үзе без нең ту ган җи ре без гә кай тыйк,
дош ман кы лы чын нан ко ты лыйк!“ – ди де.

17 „Фор сат ны ыч кын дыр ган мак тан чык“ ди гән исем би ре гез
Ми сыр пат ша сы фир га вен гә!»

18 Исе ме Күк ләр Ху җа сы Раб бы бул ган Пат ша бо лай ди:
«Мин Үзем ша һит тыр:
баш ка тау лар ара сын да кал кып тор ган Та вор та вы
һәм диң гез бу ен да гы Кәр мил та вы ке бек ку әт ле бе рәү ки лә чәк.

19 Әй Ми сыр хал кы, сөр ген гә ки тү өчен,
кирәк-яракларыгызны әзер лә гез,
чөн ки Мем фис җи ме ре лә чәк, чүл гә әй лә нә чәк һәм ке ше сез ка ла чак.

20 Ми сыр ма тур бер бо зау сы ман,
лә кин аңа төнь як тан ки гә вен якын ла шып ки лә.

21 Ми сыр ның ял лан ган гас кә ри лә ре дә си мер тел гән бо зау лар ке бек;
алар бо ры лып ки ре гә ча бар лар,
кар шы то ра ал мас лар,
чөн ки алар ның һә ла кәт кө не, җә за алыр ва кы ты җит те.

22 Ми сыр әнә ка чар га ма таш кан елан дай ысыл дый:
ку әт ле көч бу лып, утын чы лар сы ман бал та кү тә реп,
аның өс те нә дош ман ки лә.

23 Аның ур ма нын ки сеп бе те рер ләр, – дип бел де рә Раб бы, –
гәр чә ул ки чеп чы га ал мас лык ка лын бул са да.
Дош ман на ры са ран ча дан да күб рәк,
исә бе нә чы гар лык тү гел.

24 Мисыр-кыз хур лык ка ка лыр,
төнь як хал кы ку лы на тө шәр».

25 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:
– Ме нә, Мин Фи ва* ила һы Амон ны, фир га вен не, Ми сыр ны, аның илаһ ла рын 

вә пат ша ла рын, фир га вен гә ыша нып то ру чы лар ны җә за га тар тыр мын – 26 алар-
га үлем те ләү че Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар һәм аның хез мәт че лә ре ку лы на 

* 46:15 Апис– Птах исем ле илаһ ны гәү дә лән дер гән, Мем фис хал кы та бын ган из ге үгез сы ны. 
Бу урын бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә гә ни гез лә неп эш лән де. 
* 46:25 Фива– көнь як Ми сыр да ур наш кан бу шә һәр яһүд тек с тын да Но дип би рел гән. 
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тапшы рыр мын. Әм ма соң рак, элек ке ва кыт та гы ке бек, Ми сыр да та гын ке ше ләр 
яши баш лар. Бу – Раб бы сү зе.

РаббыныңкиләчәктәИсраилнекоткаруы
27 «Ә син, ко лым Ягъ куб, ку рык ма!

Син, Ис ра ил, тө шен ке лек кә би рел мә!
Чөн ки Мин си не ерак ил дән кот ка рыр мын,
то кы мың ны әсир лек тә бул ган җи рен нән кай та рыр мын!
Ягъ куб ки ре әй лә неп кай тыр,
имин лек вә ты ныч лык та яшәр,
һәм аңа ин де бер кем дә яна мас.

28 Ку рык ма, ко лым Ягъ куб, – дип бел де рә Раб бы, –
чөн ки Мин – янә шәң дә!
Мин си не ха лык лар ара сы на ку ып та рат кан идем,
ин де шул ха лык лар ның һәм мә сен кы рып бе те рер мен,
ә си не юк ит мәм.
Җә за сыз кал дыр мам си не,
әм ма җә за ны га дел лек бе лән би рер мен».

Пелештиләргәкилгәнбәла

47 1 Ми сыр фир га ве не Га за шә һә ре нә һө җүм итәр ал дын нан, Ире мия пәй гам-
бәр гә пе леш ти ләр ту рын да Раб бы дан хә бәр ки леп иреш те.
2 «Раб бы бо лай ди:

„Ме нә, төнь як тан су лар ур гы лып ки лә,
алар, ел га ке бек та шып, җир не вә ан да бул ган һәр нәр сә не,
шә һәр не вә ан да яшәү че ләр не ба сып ки тәр;
шул ча гын да ке ше ләр үке реп елар,
ил дә яшәү че бар ке ше илереп-илереп елар.

3 Дош ман тай ла ры ның то як та вы шын,
ар ба лар дө бер дә вен, көп чәк ләр ша кыл да вын ише теп,
ата лар, яр дәм итәр гә дип, үз лә ре нең ба ла ла ры на әй лә неп ка ра мас,
чөн ки кул ла ры хәл сез лә неп са лы нып тө шәр.

4 Бар ча пе леш ти ләр не һәм алар ның исән кал ган яр дәм че лә рен –
Сур вә Си дун ны юк итү кө не ул.
Мин, Раб бы, Кәф тур* ут ра вын нан кил гән пе леш ти ләр не кы рып 

бе те рер мен!
5 Га за кай гы дан чә чен кы рыр,

Аш кы лун ты нып ка лыр.
Әй исән кал ган үзән хал кы,
кай чан га ка дәр тә не гез не җә рә хәт ләр сез* икән?!“»

* 47:4 Кәфтур– Крит ут ра вы. 
* 47:5 Кай гы бил ге се итеп үз-үзеңне җә рә хәт ләү ту рын да сүз ба ра. 
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6 «И Раб бы кы лы чы,
кай чан да бул са ты ныч ла ныр сың мы икән син?
Әй дә, ки ре кы ны ңа ке реп утыр,
җи тәр ин де, тук та!»* –

7 Лә кин Раб бы Үзе әмер ит кән дә, кы лыч ни чек ты ныч ла на ал сын?!
Аш кы лун шә һә ре нә һәм диң гез яры на кар шы
Раб бы Үзе җи бәр де бит аны!

ДошманныңМәабкаһөҗүмитүе

48 1 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, Мә аб иле ту рын да бо лай ди:
«Би ча ра Нә бу ка ла сы на – кай гы!
Бу шап кал ды ул.
Кыръ я та им хур лык ка төш те – аны яу лап ал ды лар,
аның скаль га-ныгытмасы рис вай бул ды – ул җи ме рел де.

2 Мә аб ның да ны юк ка чык ты,
Хиш бун да* аңа кар шы явыз лык кы лыр га ни ят ли ләр*:
„Әй дә гез, ба рып,
аны ха лык лар исә бен нән юк итик!“ – ди ләр.
Син дә ты нып ка лыр сың, Мад мен*:
ар тың нан кы лыч ия реп ки лә.

3 Хорунаимнән* иле реп ела ган та выш ки лә:
„И-и, нин ди вай ран лык,
нин ди ко точ кыч җи ме рек лек!“

4 Мә аб җи ме рел гән,
ба ла ла ры үке реп елый*.

5 Лу хит кә* та ба елый-елый ме неп ба ра алар.
Хорунаим юлын да кай гы дан ың гы раш кан та выш лар ише те лә.

6 Ба ры гыз, ка чы гыз,
җа ны гыз ны сак лап ка лыр га ты ры шы гыз!
Чүл дә ге кыр гый ишәк* сы ман бу лы гыз.

* 47:6 Пе леш ти ләр сү зе бул са ки рәк. 
* 48:2 Хишбун– амо ри ләр нең баш ка ла сы. 
* 48:2...Хишбундааңакаршыявызлыккылырганиятлиләр...– Би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә 
«Хиш бун» һәм «ни ят» – аваз даш сүз ләр. 
* 48:2 Синдәтыныпкалырсың,Мадмен...– Би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «Мад мен» һәм 
«ты нып ка лу» – аваз даш сүз ләр. 
* 48:3 Хорунаим– Мә аб илен дә ге шә һәр бул са ки рәк. 
* 48:4 ...балаларыүкерепелый.– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «үке реп ела ган та выш лар Со гар га 
ка дәр җи тә» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 48:5 Лухит– Мә аб илен дә ге шә һәр бул са ки рәк. 
* 48:6 ...кыргыйишәк...– Бо рын гы грек те лен дә ге тәр җе мә дә шу лай; яһүд те лен дә ге төп нөс-
хә дә исә: чә неч ке ле ку ак.
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7 Кыл ган га мәл лә ре ңә, хә зи нә лә ре ңә ыша нып тор ган лык тан,
син дә әсир лек кә тө шәр сең, Мә аб;
ила һың Ке мош та үзе нең ру ха ни ла ры вә тү рә ләр бе лән сөр ген ки тәр.

8 Җи ме рү че ләр һәр шә һәр гә ки лер –
бер ге нә шә һәр дә ко ты лып кал мас.
Раб бы әй т кән чә, үзән һә лак бу лыр,
ти гез лек бу шап ка лыр.

9 Мә аб тә мам җи ме ре лер,
шу ңа кү рә аның өс те нә тоз си бе гез*,
аның шә һәр лә ре чүл гә әй лә нер,
ан да яшәр ке ше кал мас!»

10 Раб бы эшен эленке-салынкы баш кар ган ке ше гә – кар гыш! Кан ко ю дан үзе нең 
кы лы чын тый ган ке ше гә – кар гыш!

11 «Мә аб яшь ча гын нан ты ныч яшә де,
сөр ген дә бул ма ды,
апа ра сы төп кә утыр ган,
бер са выт тан икен че се нә са лып бол ган ма ган,
шун лык тан тәмен-исен югал т ма ган шә раб ке бек бул ды».

12 – Әм ма шун дый көн нәр ки лер, – дип бел де рә Раб бы, – Мин шә раб чы ла рым ны 
җи бә рер мен, һәм алар, шә ра бын агы зып, са выт лар ны бу ша тыр лар, чүл мәк ләр не 
чәл пә рә мә ки те рер ләр. 13 Бәйт-Элдәге илаһ ка өмет лә неп оят ка кал ган Ис ра ил дәй, 
Мә аб та ила һы Ке мош ар ка сын да хур бу лыр.

14 «Ни чек итеп сез: „Кур ку сыз, ба тыр су гыш чы лар без!“ –
дип әй тә ала сыз?!

15 Мә аб иле җи ме рел гән,
шә һәр лә ре ба сып алын ган,
асыл егет лә ре кы ры лып бет кән, –
ди Пат ша, исе ме Күк ләр Ху җа сы Раб бы бул ган Зат. –

16 Мә аб ның һә лак бу лыр кө не якын ла ша,
аның өс те нә бә ла ябы ры лып ки лә.

17 Кыз га ны гыз аны, бар лык күр ше лә ре,
дан лы исе мен бе лү че бар лык ке ше ләр:
„Кай гы! Ку әт ле схө кем дар лык та я гы,
дан та я гы сын ды!“ – дип әй те гез.

18 Әй Ди бон ка ла сын да яшәү че ләр,
дә рә җә ле уры ны гыз дан тө ше гез дә

* 48:9 Мәабтәмамҗимерелер,шуңакүрәаныңөстенәтозсибегез...– Яһүд те лен дә әле ге җөм лә 
«Мә аб ка ка нат лар би ре гез, һәм ул очып ки тәр» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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кибеп-корыган туф рак ка уты ры гыз,
чөн ки Мә аб ны вәй ран кы лу чы,
ны гыт ма ла ры гыз ны җи ме рү че ки лә.

19 Юл чи тен дә ба сып ка рап то ры гыз,
Аро гыр ка ла сын да яшәү че ләр,
ка чып ба ру чы ир вә ха тын нар дан: „Ни бул ды?“ – дип со ра гыз.

20 Мә аб хур бул ды, җи ңел де – үке реп, иле реп ела гыз!
Мә аб ның ха рап бу лу ын Ар нон яр буй ла рын да игъ лан 

ите гез».

21 – Яс сы тау лык лар да ур наш кан бар лык шә һәр ләр гә: Ху лун га, Яһас ка, Ме фа гат-
ка, 22 Ди бон га, Нә бу га, Бәйт-Диблатаимгә, 23 Кыръятаимгә, Бәйт-Гәмулга, Бәйт-
Мегонга, 24 Кыръ ют ка, Бос ра га – Мә аб җи рен дә ге ерак һәм якын шә һәр ләр нең 
ба ры сы на хө кем кил де.

25 «Мә аб ның мө ге зе* ки сел де,
ку лы сын ды», – дип бел де рә Раб бы.

26 Исер гән че эчер те гез аны, чөн ки ул Раб бы га кар шы кү тә рел де. Әй дә, Мә аб үзе-
нең ко сы гын да ау на сын, адәм көл ке се нә кал сын! 27 И Мә аб, Ис ра ил өс тен нән син 
көл гән идең тү гел ме?! Ул уг ры лык өс тен дә то тыл ган сы ман, аның ха кын да сөй ли 
баш лау га, ба шың ны чай кый идең тү гел ме?!

28 «Шә һәр лә ре гез не кал ды рып ки те гез дә кы я лар ара сын да яшә гез, 
Мә аб ке ше лә ре,

уп кын чи тен дә оя ко ру чы кү гәр чен нәр ке бек бу лы гыз!» – 
ди Раб бы.

Мәабныңтәкәбберлегеһәмһәлакбулуы
29 Мә аб ның тә кәб бер ле ге,

чик сез тә кәб бер ле ге ха кын да ишет тек без,
үзен зур га ку юы, мак тан чык лы гы,
һа ва лы, ма са ю чан бу луы ха кын да ишет тек.

30 «Аның тә кәб бер ле ген бе ләм Мин, –
дип бел де рә Раб бы. –
Аның мак та нып сөй лә нүе дә,
кыл ган га мәл лә ре дә – ял ган.

31 Шу ңа кү рә Мин, Мә аб ны кыз га нып, күз яшь лә ре тү гәм,
бө тен Мә аб өчен үкереп-үкереп елыйм,
Кыйр-Херес* хал кын уй лап кай гы рам.

* 48:25 Мөгез– көч-кодрәт бил ге се. 
* 48:31 Кыйр-Херес– Мә аб ның элек ке ге баш ка ла сы. 
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32 И Сиб ма ка ла сы ның йө зем ку ак ла ры!
Си нең хак та Мин Ягы зер ка ла сын кыз га нып ела ган нан да ныг рак 

елыйм.
Си нең йө зем бо так ла рың диң гез аръ я гы на – Ягы зер га ка дәр җит те.
Әм ма си нең җәй ге җи меш лә рең не
һәм өл ге реп җит кән йө зе мең не ха рап ит те җи ме рү че.

33 Уң ды рыш лы Мә аб җи рен дә
шат лык вә кү ңел ачу аваз ла ры ише тел ми хә зер.
сЙө зем из геч ләр не Мин шә раб сыз кал дыр дым –
ин де бер кем шатланып-сөенеп йө зем тап та мый.
Кыч кыр ган та выш лар ише те лә,
тик алар ку а ныч лы тү гел.

34 Хиш бун вә Эл га ле иң рә ве Яһас ка, Со гар га, Хорунаимгә, Эгләт-Шелишиягә 
ка дәр җи тә чәк, хәт та Ним рим су ла ры да ки бәр. 35 Мә аб гый ба дәт ха нә лә рен дә, 
кал ку җир ләр дә кор бан нар ки те рү че һәм үз илаһ ла ры на хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тү че ке ше ләр не юк итәм! – дип бел де рә Раб бы. – 36 Шу ңа кү рә җа ным Мә аб 
ха кын да ку рай ке бек сыз ла на; әйе, Кыйр-Херес хал кы өчен йө рә гем ку рай ке бек 
сыз ла на Ми нем, чөн ки алар җый ган мал һә лак бул ды.

37 Кай гы дан һәм мә се нең ба шы кы рыл ган,
са ка лы ки сел гән, ку лы җә рә хәт лән гән,
һәм өс лә рен дә ту пас ту кы ма.

38 Мә аб та гы бар лык өй тү бә лә рен дә вә мәй дан нар да
фә кать елау-сыктау гы на ише те лә,
чөн ки Мин Мә аб ны ки рәк сез са выт сы ман ва тып таш ла дым», –
дип бел де рә Раб бы.

39 «Мә аб җи ме рел де!» – дип үке реп елый ха лык, «Мә аб дош ман нан ка чып хур 
бул ды!» – ди. Мә аб бө тен күр ше лә ре ал дын да мәс хә рә гә кал ды, шом са ла тор ган 
бер нәр сә гә әй лән де.

40 Раб бы бо лай дип әй тә:
«Ме нә, дош ман бөр кет ке бек ябы ры лып ки лер дә
ка нат ла рын Мә аб өс те нә җә яр.

41 Мә аб шә һәр лә ре ба сып алы ныр, каль га ла ры яу ла ныр.
Мә аб су гыш чы ла ры ның йө рә ге ул көн не
тул гак га зап ла ры ки че рү че ха тын ны кы сы ман кур кып ка лыр.

42 Раб бы га кар шы баш кү тәр гән өчен, Мә аб ха лык бу ла рак юк ите лер.
43 Сез не, мә а би ләр, афәт, чо кыр вә то зак кө тә, –

дип бел де рә Раб бы. –
44 Афәт тән ка чып ко тыл га ны чо кыр га тө шәр,

чо кыр дан чык ка ны то зак ка элә гер.
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Бу бәла-казаларны Мин Мә аб ка җә за елын да яу ды рыр мын.
Бу – Раб бы сү зе.

45 Ка чып ба ру чы лар, хәл дән та еп,
Хиш бун ка ла сы ның ди вар ла ры кү лә гә сен дә тук тап кал ды,
әм ма Хиш бун нан – ут,
Си хон пат ша йор тын нан ял кын бөр ке леп,
Мә аб ка ве ме нең чи гә лә рен,
фет нә чел хал кы ның баш тү бә сен ян дыр ды.

46 Кай гы си ңа, әй Мә аб!
Ке мош исем ле ила һы на та бын ган ха лык һә лак бул ды!
Угыл ла рың әсир лек кә төш те,
кыз ла рың да әсир ител де.

47 Лә кин ки лә чәк көн нәр дә
Мә аб ка Мин элек ке ге мул-имин тор мы шын кай та рыр мын.
Бу – Раб бы сү зе».

Мә аб ка чы гар ган хө кем сүз лә ре шу шын да тә мам ла на.

Раббыныңаммониләргәчыгарганхөкеме

49 1 Ам мо ни ләр ту рын да Раб бы бо лай ди:
«Ис ра ил нең угыл ла ры юк мы ни?!
Ва ри сы юк мы ни аның?!
Ни өчен соң Гәд җи рен илаһ Мил күм* би ләп ал ган
һәм хал кы аның* Гәд шә һәр лә рен дә яши?

2 Әм ма шун дый көн нәр ки лер, – дип бел де рә Раб бы, –
ам мо ни ләр мәр кә зе Ра баһ ка кар шы
Ми нем их ты я рым бу ен ча су гыш чан аваз лар яң гы рар;
һәм ул шә һәр хә ра бә ләр өе ме нә әй лә нер,
әйләнә-тирәдәге авыл лар янып бе тәр, – ди Раб бы. –
Шун да Ис ра ил үз җи рен дош ман нар дан ки ре 

кай та рыр.

3 Үке реп ела, Хиш бун, чөн ки Гай шә һә ре вәй ран бул ган!
Ра баһ ка ла сы ның кыз ла ры, кыч кы рып ела гыз,
ту пас ту кы ма га тө ре неп, күз яшь лә ре тү ге гез,
ела гыз һәм арлы-бирле су гы лып йө ре гез,
чөн ки ила һы гыз Мил күм
үзе нең каһиннәре, тү рә ләре бе лән бер гә сөр ген ки тә.

4 И хы я нәт чел Аммон-кыз,

* 49:1 Милкүм– ам мо ни ләр та бын ган илаһ. Аның икен че исе ме: Мо лых. 
* 49:1 ...халкыаның...– Би ре дә ам мо ни ләр ту рын да сүз ба ра. 
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ни гә син уң ды рыш лы үзән нә рең бе лән мак та на сың,
үзең нең хә зи нә лә ре ңә ыша нып то ра сың,
„Кем ми ңа кар шы ки лер?!“ – ди сең.

5 Ме нә, Мин си нең өс те ңә һәр як тан афәт яу ды рам, –
ди Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы. –
Артыгызга-алдыгызга ка ра мый ка чар сыз,
лә кин ул ка чак лар ны ка бат бер кем җы еп ал мас.

6 Әм ма шун нан соң Мин ам мо ни ләр гә элек ке ге мул-имин тор мыш ла рын кай-
та рыр мын», – дип бел де рә Раб бы.

Раббыныңэдомиләргәхөкемчыгаруы
7 Күк ләр Ху җа сы Раб бы Эдом* ту рын да бо лай ди:

«Те ман да* зи рәк ләр бет кән ме ни ин де,
акыл лы ке ше ләр ки ңәш би рә ал мый баш ла ган мы,
алар ның зи рәк ле ге са ек кан мы?!

8 Ки ре бо ры лы гыз, ка чы гыз,
ти рән мә га рә ләр гә яше ре не гез, Де дан ке ше лә ре,
чөн ки Эсау га җә за би рер кө нем җит те –
Мин аның өс те нә афәт җи бә рәм!

9 Әгәр сез нең ян га йө зем җы ю чы лар кил гән бул са,
бо так лар да бер ни чә җи ләк кал ды рыр иде;
төн лә ка рак лар кил сә дә,
үз лә ре нә ки рәк ка дәр ге нә ур лар иде;

10 ә Мин Эсау ны тә мам шә рә кал дыр ган чы ту нар мын,
аның яше рен урын на рын фаш итәр мен,
һәм ул бер кай да да по сып ята ал мас.
Аның ба ла ла ры, ту ган на ры вә күр ше лә ре һә лак бу лыр,
үзе нең дә го ме ре ки се лер.

11 Ятим нә рең не яным да кал дыр, Эдом:
Мин алар ның го ме рен сак лар мын,
тол ха тын на рың да өмет лә неп тор сын Ми ңа».

12 Раб бы бо лай ди:
– Ачу ым ка сә сен нән эчәр гә ла ек бул ма ган нар да эч кәч, ни чек ин де син, Эдом, 

җә за сыз ка лыр сың?! Син җә за сыз кал мас сың, ка сә дән һич шик сез эчәр сең! 13 Үз 
За тым нан ант итеп әй тәм: Бос ра шә һә ре кур кы ныч хәл гә ки лер, хур ите лер, тә мам 
вәй ран бу лыр, кар гал ган урын га әй лә нер, әйләнә-тирәсендәге шә һәр ләр дә мәң ге 
хә ра бә бу лып ка лыр, – дип бел де рә Раб бы.

14 Раб бы дан мин бер хә бәр ишет тем:

* 49:7 Эдом– Эсау ның икен че исе ме (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 25:30); эдо ми ләр нең нә сел ба шы. 
* 49:7 Теман– Эдом (Эсау) оны гы ның исе ме бе лән атал ган тө бәк. Би ре дә бө тен Эдом иле 
күз дә то ты ла. 
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«Җы е лы гыз да Эдом га кар шы су гыш ка кү тә ре ле гез!»
Мо ны әй тер өчен, ха лык лар га Ул Үзе нең ил че сен җи бәр гән.

15 «Ха лык лар ара сын да Мин си не иң мес ке не итәр мен,
адәм мыс кы лы на кал ды рыр мын.

16 Рә хим сез ле гең вә йө рә гең нең тә кәб бер ле ге ал да ды си не.
Син кыя таш лар ара сын да, тү бә җир дә яшә сәң дә,
бөр кет сы ман, ояң ны би ек урын да кор саң да,
Мин си не ан нан бә реп тө ше рер мен! – ди Раб бы. –

17 Һәм Эдом шом са ла тор ган бер урын га әй лә нер; шул ти рә дән узып ба ру чы һәр-
кем, ко ты алы нып, аның җә рә хәт лә рен кү реп сыз гы рып ку яр.

18 Сә дүм, Га му ра вә алар ти рә сен дә ге шә һәр ләр ни чек вәй ран бул са,
Эдом да шул хәл гә тө шәр –
ан да бер кем ки леп ур наш мас, һич бер ке ше яшә мәс, – ди Раб бы. –

19 Ме нә, Үр дүн бу ен да гы ку ак лар ара сын нан
чә чәк ле кө тү лек кә ки леп чык кан арыс лан ке бек,
эдо ми ләр не Мин күз ачып йом ган ара да ку ып җи бә рер мен,
алар ның иң шәп са рык тә кә лә рен сай лап алыр мын.
Ми нем бе лән кем тиң лә шә,
кем Ми не хө кем гә тар та алыр?!
Нин ди кө тү че Ми ңа кар шы чы гар?!

20 Шу лай итеп, – ди Раб бы. –
Раб бы ның Эдом ту рын да гы ка ра рын,
Те ман ке ше лә ре нә ка гы лыш лы ни я тен тың ла гыз.
Хак тыр: кө тү дә ге яшь мал лар ны сөй рәп алып ки тәр ләр,
алар бе лән бер гә кө тү лек не дә ха рап итәр Ул.

21 Эдом гөр сел дәп ау ган да, җир тет рәр,
үке реп ела ган та выш лар хәт та сКа мыш лы диң гез бу ен да ише те леп 

то рыр.
22 Ме нә, дош ман бөр кет ке бек ябы ры лып ки лер дә

ка нат ла рын Бос ра өс те нә җә яр;
һәм Эдом су гыш чы ла ры ның йө рә ге ул көн не
тул гак га зап ла ры ки че рү че ха тын ны кы сы ман кур кып ка лыр».

Дәмәшкъкәкиләсебәла
23 Дәмәшкъ ту рын да.

«Күр ше дә ге Ха мат бе лән Ар пад шә һәр лә ре ап ты раш та,
чөн ки кай гы лы хә бәр не ишет те ләр.
Алар кал ты рап төш те ләр;
дул кын лан ган диң гез ты ныч ла на ал ма ган ке бек бор чу га кал ды лар.

24 Дәмәшкъ, ба тыр лы гын җу еп, ка чып кит те –
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кур ку га кал ды,
ба ла та бу чы ха тын ке бек тул гак лый вә га зап ла на ул.

25 Дан лык лы шә һәр, Ми нем шат лы гым,
шу лай таш лан дык мы хә зер?!

26 Хак тыр: ул көн не аның яшь егет лә ре мәй дан нар да егы лып ка лыр,
бө тен су гыш чы ла ры һә лак бу лыр.
Бу – Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе.

27 Дәмәшкъ ди вар ла ры на Мин ут төр тер мен,
һәм ул ут Бен-Һадад пат ша ның зин нәт ле са рай ла рын юк итәр».

КыдарбеләнХатсоргачыгарганхөкем
28 Кы дар ту рын да һәм Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар тар-мар ит кән Хат сор* 

пат ша лык ла ры ту рын да Раб бы бо лай ди:
«Әй дә гез, Кы дар га кар шы чы гы гыз
һәм Шә рык ка би лә лә рен юк ите гез!

29 Алар ның ча тыр ла рын вә кө тү лә рен,
ча тыр пәр дә лә рен,
бар лык кирәк-яракларын вә дө я лә рен тар тып алыр лар,
алар га: „Һәр та раф тан дәһ шәт яный!“ – дип кыч кы рыр лар.

30 Хат сор да яшәү че ләр, ка чы гыз, ки те гез тиз рәк,
ти рән мә га рә ләр дә яше ре не гез! – дип бел де рә Раб бы. –
Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар сез нең хак та ка рар ка бул ит те,
сез гә кар шы ни ят кыл ды.

31 Әй дә гез, ты ныч кы на яшәп ят кан
шу шы гамь сез ха лык ка кар шы чы гы гыз! – дип бел де рә Раб бы. –
Кап ка ла ры да, бик лә ре дә юк алар ның,
баш ка ха лык лар дан ае рым яши алар.

32 Дө я лә ре бү тән нәр гә та быш бу лыр,
көтү-көтү мал ла ры урланыр-таланыр;
чи гә чәч лә рен кы рып йө рү че бу адәм нәр не
төр ле та раф лар га җил ләр гә чә чәр мен,
һәр як тан алар га бә ла җи бә рер мен, – дип бел де рә Раб бы. –

33 Хат сор – чүл бү ре лә ре өчен сы е ныр урын,
мәң ге шә рә ялан бу лыр.
Ан да һич кем яшә мәс,
адәм уг лы ан да ур наш мас».

РаббыныңЭламгабәла-казаҗибәрүе
34 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя ха ким лек итә баш ла ган чор да, Ире мия пәй гам бәр гә 

Элам иле ту рын да Раб бы сү зе ки леп иреш те.
35 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:

* 49:28 Кыдар,Хатсор– га рәп ка би лә лә ре яшә гән тө бәк ләр. 
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«Ме нә, Элам га көч бир гән җә я не Мин сын ды рыр мын!
36 Элам га кар шы күк нең дүрт ягын нан дүрт җил куп та рыр мын,

алар ны шул җил ләр гә чә чәр мен,
һәм ку ыл ган элам лы лар ба рып сы ен ма ган ха лык та был мас.

37 Эламлыларны Мин дош ман на ры
һәм алар га үлем те ләү че ләр кар шын да кал ты рый тор ган итәр мен;
алар га бәла-каза җи бә рер мен,
ачу-ярсуымны яу ды рыр мын, – ди Раб бы, –
арт ла рын нан кы лыч җи бә реп, тә мам кы рып бе те рер мен.

38 Тә хе тем не Мин Элам да ку яр мын,
ан да гы пат ша ны вә тү рә ләр не юк итәр мен, – дип бел де рә Раб бы. –

39 Әм ма ки лә чәк көн нәр дә Мин
Элам га элек ке ге мул-имин тор мы шын кай та рыр мын.
Бу – Раб бы сү зе».

Бабилнеңҗиңелүе.Әсиркиткәннәрнеңүзөйләренәкайтуы

50 1 Кил да ни ләр яшә гән Ба бил иле ту рын да Ире мия пәй гам бәр аша Раб бы дан 
мон дый сүз ки леп иреш те:
2 «Ха лык лар га игъ лан кы лы гыз, хә бәр ите гез.

Бай рак кү тә реп, яшерми-нитми шу ны бел де ре гез:
„Ба бил алын ды,
Бәл мәс хә рә гә кал ды,
Мар дук* ау да рып таш лан ды –
Ба бил пот ла ры хур бул ды,
җи рән геч сын на ры җи ме рел де!“ – дип әй те гез.

3 Төнь як тан Ба бил гә кар шы бер ха лык кү тә рел де;
ба бил ле ләр нең җи рен алар чүл гә әй лән де рер,
ан да һич кем яшә мәс,
ке ше ләр дә, җән лек ләр дә таш лап ки тәр ул җир не.

4 Шул көн нәр дә, шул ва кыт та, – дип бел де рә Раб бы, –
Ис ра ил вә Яһү дә хал кы елый-елый үзе нең Раб бы Ал ла сын эз ләр.

5 Алар Си он га алып ба ра тор ган юл ны со раш ты рыр лар
һәм, йөз лә рен шул та раф ка бо рып:
„Әй дә гез, Раб бы га баг ла ныйк,
Аның бе лән мәң ге лек, оны тыл мас ки ле шү тө зик!“ – ди яр ләр.

6 Ми нем хал кым адаш кан са рык лар сы ман иде;
кө тү че лә ре алар ны юл дан яз дыр ды,
тау лар ара сы на та ра лыр га ирек бир де;
тау лар, кал ку лык лар ара сын да йө ри тор гач,

* 50:2 Бәл,Мардук(яһүд чә: Ме ро дах) – ба бил ле ләр та бын ган баш илаһ лар. 
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яшә гән уры нын оныт ты алар.
7 Са рык ла ры ма тап бул ган һәр кем алар ны аша ды;

дош ман на ры: „Без га еп ле тү гел,
чөн ки алар үз лә ре нең кө тү лек җи ре,
ата-бабаларының өме те бул ган
хак Раб бы га кар шы гө наһ кыл ды лар“, – ди де ләр».

Бабилнеҗәзагатарту.Исраилнекичерү
8 «Кил да ни ләр яшә гән Ба бил илен нән ка чы гыз,

кө тү ал дын нан бар ган кә җә тә кә се ке бек ба ры гыз!
9 Чөн ки Мин ме нә төнь як җи рен нән

Ба бил гә кар шы бө ек ха лык лар ны җы еп ки те рәм;
алар саф лар га те зе леп ки лер ләр
һәм, төнь як тан һө җүм итеп, Ба бил не ба сып алыр лар;
алар ның ук ла ры һәр ва кыт ти еш ле урын га элә гә,
ул ук лар – ос та су гыш чы лар ның ук ла ры дыр.

10 Кил да ни ләр җи ре тә мам та ла нып бе тәр,
дош ман аны га рык бул ган чы та лар! – дип бел де рә Раб бы. –

11 Сез кү ңел ача сыз, тан та на итә сез,
Ми нем би лә мәм не та лау чы ба бил ле ләр!
Бо лын да бо зау ке бек си ке ре шә сез,
тай лар ке бек кеш ни сез,

12 лә кин сез нең ана гыз хур бу лыр,
сез не ту дыр ган ха тын мәс хә рә ите лер;
хак тыр: ха лык лар ара сын да ул иң мес ке не,
как да ла, корып-кипкән җир ке бек бу лыр.

13 Раб бы ның ачуы чы гып,
ке ше яшә ми тор ган урын га әй лә нер ул җир,
бө тен ләй таш лан дык бу лып ка лыр;
Ба бил янын нан үт кән һәр кем шом ла нып ка лыр,
аның җә рә хәт лә рен кү реп сыз гы рып ку яр.

14 Ба бил ти рә ли су гыш чан тәр тип тә те зе леп ба сы гыз;
ук чы лар, җә я гез не ки е реп аты гыз аңа, ук лар ны жәл лә мә гез,
чөн ки Ба бил Раб бы га кар шы гө наһ кыл ды!

15 Ба бил гә кар шы һәр та раф тан та выш кү тә ре гез!
Ул җи ңел де, ма на ра ла ры ау ды аның, ди вар ла ры җи ме рел де –
Раб бы үче бу.
Җә за га тар ты гыз аны,
баш ка лар га нәр сә эш лә гән бул са,
аның үзе нә дә шу ны эш лә гез!

16 Ба бил дә ор лык чә чү че не дә,
урып-җыю ва кы тын да ку лы на урак алу чы ны да юк ите гез!
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Аяу сыз кы лыч тан кур кып, һәр кил ме шәк
үз хал кы на әй лә неп кай тыр, үз җи ре нә ка чар.

17 Ис ра ил – арыс лан нар ку ып та рат кан кө тү ул;
баш та аны Аш шур пат ша сы аша ды,
ан на ры Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар
сө як лә ре нә ка дәр ки ме реп бе тер де.

18 Шу лай итеп, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:
„Ме нә, Мин Аш шур пат ша сын җә за ла ган ке бек,
Ба бил нең пат ша сын һәм аның җи рен җә за лар мын.

19 Ә Ис ра ил кө тү ен Мин үз җи ре нә кай та рыр мын,
һәм ул Кәр мил дә вә Ба шан да ут лап йө рер,
Эф ра им тау ла рын да вә Ги лы гад та та ма гын туй ды рыр“».

20 – Шул көн нәр дә, шул ва кыт лар да, – дип бел де рә Раб бы, – Ис ра ил нең җи на-
я тен эз ләр ләр, лә кин ты ры шу ла ры юк ка бу лыр; Яһү дә нең гө на һын эз ләр ләр, әм ма 
бер ни тап мас лар, чөн ки Үзем исән кал дыр ган ке ше ләр не Мин ки че рер мен.

ҮзенеңизгейортынҗимерүчеләрдәнРаббыныңүчалуы
21 «Ме ра та им җи ре нә,

шу лай ук Пы код та* яшәү че ләр гә кар шы һө җүм гә кү тә ре ле гез!
Үте ре гез алар ны, соң гы ке ше се нә ка дәр кы рып бе те ре гез, –
дип бел де рә Раб бы, –
Мин куш кан нар ның ба рын да эш лә гез!

22 Шу шы ил дә сугыш-кырылыш та вы шы яң гы рый,
бар нәр сә җи ме ре лә!

23 Бө тен дөнь я ны җи ме рү че чү кеч ин де үзе яр га лан ган, ва тыл ган.
Ха лык лар күз ал дын да Ба бил кот оч ыр гыч бер нәр сә гә әве рел де.

24 Мин си ңа ять мә куй дым, Ба бил,
һәм син, үзең дә сиз мәс тән, шул ять мә гә эләк тең.
Ми ңа кар шы баш кү тәр гән өчен, си не та бып эләк те реп ал ды лар.

25 Раб бы Үзе нең сак ла гы чын ач ты
һәм га зап ко рал ла рын алып чык ты,
чөн ки Ха ким нең, Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның,
кил да ни ләр җи рен дә баш ка ра сы эше бар.

26 Бар та раф тан Ба бил гә һө җүм ите гез,
аның ам бар ла рын ачы гыз,

* 50:21 Мератаим,Пыкод– Ба бил илен дә ге өл кә ләр. Яһүд те лен дә ге текст та сүз уй на ту: «ме-
ра та им» – фет нә өс те нә фет нә, «пе код» – җә за би рү. Ба бил нең үзен тас вир лап, әле ге сүз ләр 
аның фет нә өс те нә фет нә оеш тыр ган өчен җә за га тар ты ла ча гын аң ла та. 
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бар ма лын аш лык кө ше ле сы ман итеп бер урын га өе гез;
ил не ту лы сын ча җи ме ре гез – бер ни кал ма сын!

27 Аның бар лык үгез лә рен ча лы гыз!
Әй дә, су ем га бар сын нар!
Кай гы алар га! Үз лә ре нә тә га ен лән гән җә за көн нә ре җит те!

28 Әнә, Ба бил не таш лап ки тү че ләр нең та вы шы ише те лә;
алар, Си он га ки леп, Үзе нең Из ге йор ты өчен
Раб бы Ал ла быз ның үч алуы ту рын да сөй лә мәк че ләр.

29 Ба бил гә һө җүм итәр өчен, ук чы лар ны ча кы ры гыз!
Җә я лә рен ки е реп, шә һәр не ка мап ал сын нар –
бер кем ка чып ко ты лыр лык бул ма сын!
Аңа, эш лә ре нә ка рап, әҗе рен би ре гез,
ул ни кыл ган бул са, үзе нә дә шу ны кы лы гыз,
чөн ки Раб бы га – Ис ра ил нең из ге За ты на кар шы баш кү тәр де ул.

30 Шу лай, ул көн не Ба бил нең яшь егет лә ре
мәй дан нар да егы лып ка лыр,
бар лык су гыш чы ла ры һә лак бу лыр, – дип бел де рә Раб бы. –

31 Ме нә, Мин си ңа кар шы кү тә ре ләм, тә кәб бер Ба бил, –
ди Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы, –
чөн ки си нең кө нең – си ңа җә за би рер ва кыт җит те!

32 Тә кәб бер әнә абы нып егы лыр,
һәм аны бер кем кү тә реп тор гыз мас.
Аның шә һәр лә ре нә Мин ут са лыр мын,
һәм ял кын тирә-яктагы бар нәр сә не ял мап алыр».

РаббыныңҮзхалкыняклавы
33 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:

«Яһү дә хал кы ке бек үк, ис ра и ли ләр дә җәбер-золымнан ин те гә;
әсир итү че ләр нең һәм мә се алар ны кул ла рын да нык то та,
һич ке нә дә ыч кын ды рыр га те лә ми.

34 Лә кин алар ны йо лып алу чы Зат көч ле,
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!
Үз хал кын Ул һич шик сез як лар,
ил-йортларына ты ныч лык иң де рер,
ә Ба бил дә яшәү че ләр нең ты ныч лы гын алыр.

35 Кил да ни ләр гә – бө тен Ба бил ке ше лә ре нә,
аның тү рә лә ре нә, акыл ия лә ре нә кы лыч төш сен! –
дип бел де рә Раб бы. –

36 Кы лыч Ба бил си хер че лә ре нә төш сен! –
Алар ның акы лын ал сын!
Га ярь су гыш чы ла ры на төш сен! –
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Алар ны кал ты рар га мәҗ бүр ит сен!
37 Кы лыч Ба бил ат ла ры на вә ар ба ла ры на,

чит ха лык лар дан тор ган гас кә ре нә төш сен! –
Алар ны кур как ха тын нар ит сен!
Кы лыч Ба бил хә зи нә лә ре нә төш сен! –
Алар га та лау кил сен!

38 Ко ры лык баш ла нып*, елга-сулары ки беп бет сен,
чөн ки пот лар җи ре бу!
Шул шом лан дыр гыч сын нар ил нең хал кын акыл дан яз дыр ды ин де.

39 Хак тыр: ан да кыр гый җән лек ләр,
сырт лан нар вә тә вә кош ла ры яшәр.
Бу җир гә һич кай чан ке ше ки леп ур наш мас,
һәм бу ын ар ты бу ын алы шы на тор са да,
ул шу лай таш лан дык хәл дә ка ла би рер.

40 Сә дүм, Га му ра вә алар ти рә сен дә ге шә һәр ләр не
Ал ла һы ни чек вәй ран ит сә,
бу җир дә шул хәл гә тө шәр:
ан да бер кем ки леп ур наш мас, һич бер ке ше яшә мәс, – ди Раб бы, –

41 Ме нә, төнь як тан бер ха лык ки лә;
җир чи тен нән бө ек ка вем
һәм күп ке нә пат ша лар кү тә ре леп чы га.

42 Кул ла ры на җәя бе лән сөң ге тот кан нар;
алар ми һер бан сыз вә шәф кать сез;
та выш ла ры – диң гез ша вы дай.
Ат лар га ат ла нып ки лә ләр;
си ңа кар шы су гы шыр өчен, Бабил-кыз,
һәм мә се бер бу лып, саф ка те зел гән нәр.

43 Алар ха кын да гы хә бәр не ишет кәч,
Ба бил пат ша сы ның кул ла ры хәл сез лә неп са лы нып төш те,
хәс рәт бас ты аны;
тул гак тот кан ха тын ке бек га зап лан ды ул.

44 Ме нә, Үр дүн бу ен да гы ку ак лар ара сын нан
чә чәк ле кө тү лек кә ки леп чык кан арыс лан ке бек,
ба бил ле ләр не Мин күз ачып йом ган ара да ку ып җи бә рер мен,
алар ның иң шәп са рык тә кә лә рен сай лап алыр мын.
Ми нем бе лән кем тиң лә шә,
кем Ми не хө кем гә тар та алыр?!
Нин ди кө тү че Ми ңа кар шы чы гар?!»

* 50:38 Корылыкбашланып...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «кы лыч тө шеп» ди гән не дә аң ла-
тыр га мөм кин. 
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45 Шу лай итеп, Раб бы ның Ба бил ту рын да гы ка ра рын, кил да ни ләр гә ка гы лыш лы 
ни я тен тың ла гыз:

хак тыр: кө тү дә ге яшь мал лар ны сөй рәп алып ки тәр ләр,
алар бе лән бер гә кө тү лек не дә ха рап итәр Ул.

46 Ба бил не яу ла ган да куп кан шау-шудан җир тет рәр,
үке реп ела ган та выш ла рын баш ка ха лык лар ише теп то рыр.

РаббыныңБабилдәнүчалуы

51 1 Раб бы бо лай ди:
«Ме нә, Мин Ба бил гә, Ләб-Камайда* яшәү че ләр гә кар шы
Үзем нең җи ме рү че җи лем не куз га там.

2 Ба бил гә чит ка вем нәр не җи бә рәм:
алар, бо дай җил гәр гән дәй, Ба бил не җил гә туз ды рыр лар,
җи рен та лар лар,
бә ла кил гән көн не һәр та раф тан аңа һө җүм итәр ләр.

3 Ба бил ук чы ла ры на җә я сен ки е рер гә ирек бир мә гез,
кө бә күл мәк лә рен ки яр гә юл куй ма гыз!
Ба бил нең яшь егет лә рен кыз ган ма гыз,
бө тен гас кә рен ту лы сын ча юк ите гез!

4 Кил да ни ләр җи ре мә ет ләр бе лән тул сын,
кы лыч тан тө зәл мәс яра ал ган нар
Ба бил урам на рын да ятып кал сын.

5 Чөн ки Ис ра ил вә Яһү дә не үз Ал ла сы,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы, ял гыз кал дыр ма ды,
гәр чә Ис ра ил нең из ге За ты ал дын да
җир лә ре гө наһ ка бат кан бул са да.

6 Ба бил кыл ган җи на я ть ләр ар ка сын да һә лак бул мас өчен ка чы гыз 
ан нан,

го ме ре гез не сак лап ка лы гыз,
чөн ки Раб бы ның үч алыр ва кы ты җит те;
һәм Ул аңа ти еш ле әҗе рен кай та рыр!

7 Ба бил – Раб бы ку лын да гы ал тын ка сә иде,
бө тен дөнь я ны исерт те ул;
аның шә ра бын эчеп, ха лык лар акыл ла рын җуй ды лар.

8 Ки нәт ке нә егы лып, Ба бил ва тыл ды –
кыз га нып ела гыз аны!
Җә рә хәт лә ре нә бәл зәм алып ки ле гез,
бәл ки, әле те ре лер ул».

* 51:1 Ләб-Камай– яһүд чә «дош ман на рым ның йө рә ге» мәгъ нә сен дә. Әле ге исем би ре дә Ба-
бил не аң ла та. 
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9 «Без Ба бил не дә ва лап ка ра дык,
лә кин ул те рел мә де, – ди де ха лык лар. –
Кал ды ры гыз аны,
һәр кай сы быз үз җи ре нә кит сен,
чөн ки Ба бил гә чы гар ган хө кем күк ләр гә җит те,
бо лыт лар га ка дәр кү тә рел де».

10 «Раб бы без не ак ла ды:
әй дә гез, Си он га ба рып,
Раб бы Ал ла быз ның бө ек эш лә ре ту рын да хә бәр итик!»

11 Ук ла ры гыз ны оч ла гыз, са дак ла ры гыз ны ту ты ры гыз!
Раб бы, Үз йор ты өчен үч алыр га,
Ба бил не юк итәр гә ни ят ләп,
Ма дай пат ша ла рын Ба бил гә кар шы куз гат ты.

12 Ба бил ди вар ла ры кар шын да бай рак кү тә ре гез,
сак чы лар са нын арт ты ры гыз,
кү зәт че ләр ку е гыз,
һө җүм итәр гә әзер то ры гыз!
Раб бы Үз ни я тен га мәл гә ашы рыр –
Ба бил хал кы ту рын да әй т кән нә рен үтә ми кал мас.

13 Әй син, зур су лар янын да яшәү че,
бай хә зи нә гә ия бул ган шә һәр!
Соң гы сә га тең сук ты,
го мер җе бең өзел де си нең.

14 Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үз За тын нан ант итеп әйт те:
«Хак тыр: си не са ран ча чи рүе сы ман дош ман гас кә ре ба сып алыр,
алар ның га ли ба нә аваз ла ры син дә яң гы рап то рыр!»

Раббыныңкодрәтенәһәмзирәклегенәмәдхия
15 Раб бы Үзе нең код рә те бе лән җир не бар ит те,

зи рәк ле ге бе лән га ләм не ны гыт ты,
га кы лы бе лән күк ләр не тү шә де.

16 Ул аваз са лу га,
күк ләр киң ле ген дә су лар ша у лый баш лый.
Җир нең чит лә рен нән бо лыт лар алып ки лә Ул,
яшен ле яң гыр ла рын яу ды ра,
Үзе нең сак ла гыч ла рын нан җил ләр ис те рә.

17 Аның ал дын да һәр ке ше ах мак вә на дан;
кө меш че, пот-сыннар ко еп, үзен хур гы на итә,
чөн ки ул яса ган әй бер ләр – ял ган,
һәм алар ның җаны-тыны юк.

18 Бер ни гә ярак сыз,
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ада шу дан ки леп чык кан бу нәр сә ләр җә за кө нен дә юк ка чы га чак.
19 Лә кин Ягъ куб нә се ле нең Өле ше, Ал ла һы, ан дый тү гел:

Ул – һәм мә нәр сә не бар кыл ган Зат,
һәм Ис ра ил хал кы – Аның би лә мә се;
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Раб бы!

Бабил–Раббыныңчүкече
20 «Син, Ба бил, – Ми нем чү ке чем, су гыш ко ра лым;

си нең яр дә мең дә Мин ха лык лар ны кы рам,
пат ша лык лар ны бөл де рәм,

21 ат лар ны вә җай дак ла рын җи ңәм,
ар ба лар ны вә йөк че лә рен тар-мар ки те рәм,

22 ир ләр не вә ха тын нар ны,
карт лар ны вә яшь ләр не,
егет ләр не вә кыз лар ны юк итәм,

23 кө тү че не һәм аның кө тү ен,
иген че не һәм аның үгез лә рен,
өл кә баш лык ла рын вә ида рә че лә рен үте рәм Мин.

24 Лә кин Ба бил гә, кил да ни ләр җи рен дә яшәү че бар ха лык ка
Си он да кыл ган явыз лык ла ры өчен Мин
сез нең күз ал дын да ти еш ле җә за сын би рер мен.
Бу – Раб бы сү зе.

25 Әй Ба бил, син, тау дай бу лып, бө тен дөнь я ны һә лак итә сең,
шу ның өчен Мин си ңа кар шы кү тә ре лер мен, – дип бел де рә Раб бы, –
си ңа та ба ку лым ны су зып,
кыя баш ла рын нан тү бән та ба тә гә рә тер мен,
янып кү мер лән гән тау итәр мен си не.

26 Өй нең ди вар поч мак ла ры өчен дә,
ни ге зе өчен дә син нән таш ал мас лар,
син мәң ге гә буш җир бу лып ка лыр сың.
Бу – Раб бы сү зе».

Бабилнеңяулапалынуы
27 Ил өс тен дә бай рак кү тә ре гез,

ха лык лар га быр гы кыч кыр ты гыз!
Ха лык лар ны Ба бил гә кар шы орыш ка әзер лә гез,
аңа кар шы Ара рат, Мин ни вә Аш ке наз пат ша лык ла рын ча кы ры гыз,
гас кәр ба шы бил ге лә гез,
са ран ча чи рү е дәй исәпсез-хисапсыз ат ла ры гыз ны юнәл те гез!

28 Ба бил гә кар шы ха лык лар ны,
Ма дай пат ша ла рын, өл кә баш лык ла рын, ида рә че лә рен
һәм алар га буй сын ган бар ил ләр не су гыш ка әзер лә гез!
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29 Җир тет ри, кал ты ра на,
чөн ки Раб бы ның Ба бил гә кар шы ни ят лә гә не га мәл гә аш ты –
ке ше яшә ми тор ган чүл гә әй лән де ул.

30 Ба бил гас кә ри лә ре, су гы шу дан тук тап, каль га ла рын да уты ра –
көч лә ре бет те,
кур как ха тын нар ке бек бул ды алар;
Ба бил би на ла ры – ут-ялкын эчен дә,
кап ка бик лә ре – җи ме рек.

31-32 «Шә һә ре без не ба сып ал ды лар,
ки чү ләр не кул га тө шер де ләр,
ны гыт ма лар – ял кын эчен дә,
су гыш чы лар – кур ку да!»
ди гән хә бәр не Ба бил пат ша сы на җит ке рер өчен,
чап кын ар ты – чап кын,
йо мыш чы ар ты йо мыш чы йө ге рә.

33 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы, бо лай ди:
«Бабил-кыз ын дыр та ба гын да гы аш лык ка тиң дер:
тиз дән урак өс те җи тәр, һәм аны су гар лар».

34 «Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ки мер де без не, ашап бе тер де,
буп-буш чүл мәк кә әй лән дер де;
аж да һа дай йот ты,
ка ры нын тат лы нигъ мәт лә ре без бе лән ту тыр ды,
ан на ры без не чы га рып таш ла ды.

35 Без ки чер гән җәбер-золымны Ба бил үзе дә ки чер сен! –
ди яр Си он ке ше лә ре. –
Без нең кан – кил да ни ләр өс тен дә!» –
ди яр Иеру са лим хал кы.

36 Шу лай итеп, Раб бы бо лай ди:
«Ме нә, Мин сез не як лар мын,
сез нең өчен үч алыр мын,
Ба бил нең ел га сын кип те рер мен,
су чы га нак ла рын ко ры тыр мын!

37 Ба бил – хә ра бә ләр өе ме нә,
чүл бү ре лә ре сы е на тор ган урын га әй лә нер,
кот оч ыр гыч бер нәр сә гә әве ре лер,
адәм мыс кы лы на ка лыр,
һәм ан да һич кем яшә мәс.

38 Кил да ни ләр арыс лан нар ке бек үке рер,
арыс лан ба ла ла ры дай ырыл дар.
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39 Алар тә мам кы зып җит кәч,
мәҗ лес оеш ты рыр мын һәм, туй ган чы кү ңел ач сын нар да
мәң ге лек йо кы ла рын нан уян ма сын нар дип,
исер гән че эчер тер мен, –
дип бел де рә Раб бы. –

40 Мин алар ны бә рән, са рык вә кә җә тә кә се сы ман
су яр га алып ки тәр мен!

41 Ше шах җи ңел де,
бө тен дөнь я ның го рур лы гы бул ган Ба бил яу лан ды!
Ха лык лар ның ко тын ала тор ган дәһ шәт ле урын га әй лән де ул!

42 Диң гез су ла ры Ба бил не бас ты,
ша у лы дул кын нар аны кап лап кит те.

43 Шә һәр лә ре ко точ кыч нәр сә гә – как җир гә, чүл гә,
һич кем яшә ми тор ган, ке ше үтеп йөр ми тор ган урын га әй лән де.

44 Ба бил ила һы Бәл не җә за га тар тыр мын,
йот ка нын авы зын нан ки ре чы га рыр мын.
Ха лык лар ин де аның яны на агыл мас,
Ба бил нең ди вар ла ры авып тө шәр.

45 Хал кым Ми нем, чык ан нан!
Раб бы ның ачу-ярсуыннан җа ның ны кот кар!

46 Ба тыр лы гы гыз ны җуй ма гыз,
җир дә та рал ган имеш-мимештән ку рык ма гыз!
Бер ел да бер хә бәр ки лер, икен че ел да икен че се ки лер:
„Ил дә – көч ләү,
бер ида рә че икен че ида рә че гә кар шы кү тә ре лә!“»

Бабилнеңтар-марителүетурындаРаббыкарарыныңтормышкаашуы
47 «Ме нә, Ба бил пот ла ры на җә за би рер көн нә рем җи тә;

бө тен Ба бил җи ре хур бу ла чак,
бар җир дә мә ет ләр ята чак.

48 Күк, җир һәм ан да бул ган бар нәр сә тан та на итә чәк,
чөн ки Ба бил өс те нә төнь як тан җи ме рү че ләр ки лә, –
дип бел де рә Раб бы. –

49 Ба бил җир йө зен дә бай так ке ше нең җа нын кый ды;
ис ра и ли ләр не һә лак ит кән ке бек, ул үзе дә үләр гә ти еш!

50 Кы лыч тан ко ты лып кал ган нар,
тиз рәк ка чып ки те гез, тот кар лан ма гыз!
Ерак ил дә Раб бы ны исе гез дән чы гар ма гыз,
Иеру са лим йө рә ге гез дә бул сын.

51 Сез: „Хур бул дык без, мәс хә рә ле сүз ләр ишет тек,
йө зе без не кы зыл лык кап ла ды,
чөн ки чит-ятлар Раб бы ның Из ге йор ты на аяк бас ты“, – ди сез.
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52 Ме нә, шун дый көн нәр җи тәр, – ди Раб бы, –
Ба бил пот ла рын Мин җә за га тар тыр мын,
бар җир дә яра лы лар ың гы ра шып ятар.

53 Ба бил хәт та күк ләр гә ме неп кит сә
һәм юга ры да үзе нең каль га сын ны гыт са да,
Мин аңа кар шы җи ме рү че ләр җи бә рер мен», –
дип бел де рә Раб бы.

54 Ба бил дән – үке реп ела ган та выш лар,
кил да ни ләр җи рен нән көч ле җи ме ре лү аваз ла ры ише те лә,

55 Раб бы ның Ба бил не җи ме рүе бу;
ан да гы тә кәб бер аваз лар га чик ку яр Ул.
Ба бил дош ман на ры таш кын су лар ке бек ша у лый,
гө рел те се яң гы рап то ра!

56 Ба бил гә җи ме рү че ки лә,
Ба бил су гыш чы ла ры әсир тө шәр, җә я лә ре сы нар,
чөн ки Раб бы – җа вап ка тар ту чы Ал ла һы,
әҗе рен Ул ту лы сын ча би рер!

57 «Ба бил нең тү рә лә рен вә акыл ия лә рен,
өл кә баш лык ла рын, ида рә че лә рен вә су гыш чы ла рын Мин
исер гән че эчер тер мен,
һәм алар мәң ге лек йо кы га та лыр – уян мас!» –
дип бел де рә Пат ша, исе ме Күк ләр Ху җа сы Раб бы бул ган Зат.

58 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
«Ба бил нең ка лын ди вар ла рын ни ге зе нә ка дәр җи ме рер ләр,
би ек кап ка ла рын ян ды рыр лар;
шу лай итеп, ха лык лар ның* ты ры шуы за я га ки тәр,
ка вем нәр нең хез мәт лә ре ут ка азык бу лыр!»

ИремиягәиңгәнхәбәрнеңБабилгәюллануы
59 Яһү дә пат ша сы Сә ды кы йя ха ким ле ге нең дүр тен че елын да Сә ды кы йя бе лән 

бер гә Ба бил гә ки тәр гә ти еш бул ган Мах сея уг лы Не ри я дән ту ган Се ра яһ ка – сә фәр 
кы лу чы пат ша га ку нар урын та бар га ти еш ле хез мәт че ләр нең баш лы гы на – Ире мия 
пәй гам бәр әй т кән сүз ләр тү бән дә ге чә. 60 Ба бил гә ки лә се бар лык афәт ләр ту рын-
да – Ба бил ха кын да гы бар лык шу шы сүз ләр не – Ире мия төр гәк ле ки тап ка яз ган 
иде. 61 Ире мия Се ра яһ ка бо лай ди де:

– Ба бил гә ки леп җит кәч, ка ра аны, шу шы сүз ләр нең ба рын да кыч кы рып укы! 
62 Ан на ры әйт: «И Раб бы! Бу җир ха кын да Син: „Аны юк итәм, ан да бер ге нә ке-
ше дә, җән лек тә яшә мә я чәк, ул мәң ге лек чүл бу ла чак!“ – ди дең». 63 Бу төр гәк не 
укып бе тер гәч, аңа таш бәй лә дә Фырат ел га сы на ыр гыт 64 һәм Раб бы сү зен җит кер: 

* 51:58 ...халыкларның...– Би ре дә Ба бил як лы бул ган ха лык лар күз дә то ты ла. 
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«Бабил дә әнә шу лай ба та чак һәм Мин җи бәр гән бә ла дән соң ая гы на ба са ал ма я-
чак, тә мам хәл дән та я чак!»

Шу шы урын да Ире ми я нең сүз лә ре тә мам ла на.

Иерусалимнеңяулапалынуы.Сәдыкыйянеңязмышы

52 1 Тә хет кә утыр ган да, Сә ды кы йя гә егер ме бер яшь бу лып, Ие ру са лим дә ул 
ун бер ел дә ва мын да ида рә ит те. Аның ән кә се, Ха му тал, либ на лы Ире мия 

кы зы иде. 2 Сә ды кы йя, Яһо я кыйм ке бек үк, Раб бы кү зе нә ятыш сыз кү рен гән га-
мәл ләр кыл ды. 3 Иеру са лим ка ла сы на һәм Яһү дә җи ре нә Раб бы ның ачуы шул 
дә рә җә дә зур иде ки, нә ти җә дә Ул алар ны Үзен нән чит кә ти бәр де. Соң га та ба Сә-
ды кы йя Ба бил пат ша сы на кар шы баш кү тәр де.

4 Сә ды кы йя ха ким ле ге нең ту гы зын чы елын да, унын чы ай ның унын чы кө нен дә 
Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар, үзе нең бө тен гас кә ре бе лән Иеру са лим яны на ки-
леп, аны ка мап ал ды һәм ка ла ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәр де. 5 Сә ды кы йя пат ша 
ха ким ле ге нең ун бе рен че елы на ка дәр шә һәр ка ма лыш та бул ды. 6 Шә һәр дә ач лык 
һа ман кө чәя ба рып, дүр тен че ай ның ту гы зын чы кө нен дә ха лык ның ри зы гы тә мам 
бет те. 7 Шул көн не дош ман шә һәр ди ва ры ның бер уры нын җи ме реп тө шер де. Гәр чә 
кил да ни ләр шә һәр не ка ма лыш та тот са да, төн лә Сә ды кы йя, үзе нең гас кә ри лә ре 
бе лән пат ша бак ча сы янын да гы ике ди вар ара сын да гы кап ка дан чы гып, Ара ба ти-
гез ле ге нә та ба кит те. 8 Кил да ни ләр гас кә ре Сә ды кы йя пат ша ар тын нан эзәр лек ли 
чык ты һәм аны Әри хә ти гез ле ген дә ку ып җит те; Сә ды кы йя нең гас кә ри лә ре, пат ша-
ны кал ды рып, кай сы кая та ра лы шып бет те. 9 Сә ды кый я не то тып ал ды лар да Ха мат 
җи рен дә ге Риб ла га – Ба бил пат ша сы яны на алып кил де ләр, һәм Нә бу хад нес сар 
аңа хө кем ка ра ры чы гар ды. 10 Ба бил пат ша сы Риб ла да Сә ды кы йя нең күз ал дын да 
аның угыл ла рын, шу лай ук Яһү дә нең бар лык тү рә лә рен ка дап үтер де. 11 Ан на ры, 
Сә ды кы йя нең күз лә рен су кы рай тып, аңа ба кыр бо гау ки гез де дә Ба бил гә алып 
кит те һәм, әҗә ле җит кән че, зин дан да тот ты.

РаббыйортыныңҗимерелүеһәмИерусалимкешеләренеңсөргенгәозатылуы
12 Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ха ким ле ге нең ун ту гы зын чы елын да, би шен че 

ай ның унын чы кө нен дә Ба бил пат ша сы на хез мәт итү че җан сак чы лар баш лы гы 
Нә бу за ра дан Ие ру са лим гә кил де 13 һәм Раб бы йор ты бе лән пат ша са ра ен, Ие ру са-
лим дә ге бар лык йор т лар ны – бар ча зур йор т лар ны ян ды рып бе тер де. 14 Ул җи тәк-
че лек ит кән кил да ни ләр гас кә ре Иеру са лим ти рә ли са лын ган ди вар ны җи мер де. 
15 Җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан яр лы лар ның кай бер лә рен, шә һәр дә ге исән 
кал ган ке ше ләр не, шу лай ук Ба бил пат ша сы ягы на чык кан адәм нәр не һәм кал ган 
һө нәр че ләр не әсир лек кә алып кит те, 16 кай бер яр лы ке ше ләр не ге нә йө зем бак ча-
ла рын да эш ләр һәм иген игәр өчен кал дыр ды.

17 Кил да ни ләр, Раб бы йор тын да гы ба кыр ба га на лар ны, ас куй ма лар ны, ба кыр-
дан эш лән гән ясал ма диң гез не ватып-җимереп, бар лык ба кыр ны Ба бил гә алып 
кит те ләр; 18 шу лай ук ка зан нар ны, кө рәк ләр не, фил тә кыс кыч ла рын, та бак лар ны, 
ка сә ләр не, го му мән, Раб бы га гый ба дәт кыл ган да кул ла ныл ган бар лык ба кыр са выт-
лар ны ал ды лар. 19 Кеч ке нә ка сә ләр не, кү мер ал гыч лар ны, ка сә ләр не, ка зан нарны, 
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шәм дәл ләр не, са выт лар ны, шә раб бү ләк лә ре өчен ка сә ләр не – саф ал тын нан һәм 
кө меш тән ко ел ган бар нәр сә не – җан сак чы лар баш лы гы ал ды. 20 Раб бы йор ты 
өчен Сө ләй ман пат ша ясат кан ике те рәк ба га на га, ясал ма диң гез гә, диң гез не то-
тып тор ган ун и ке үгез сы ны на һәм ас куй ма лар га кит кән ба кыр үл чәп бе те рер лек 
тү гел иде. 21 Һәр ба га на ның би ек ле ге – ун си гез, әй лә нә озын лы гы ун и ке тер сәк кә 
тәң гәл бу лып, дүрт бар мак калынлыгындагы ба кыр дан эш лән гән бу ба га на лар ның 
эч лә ре ку ыш иде. 22 Ба га на ба шын да гы ба кыр таҗ ның би ек ле ге биш тер сәк кә тәң-
гәл бу лып, таҗ ти рә ли ку ел ган чел тәр дә, анар җи меше сурәтлә ре дә – һәм мә се 
ба кыр дан ко ел ган иде; анар җи меш лә ре ку ел ган икен че ба га на нәкъ бе рен че се 
ке бек иде. 23 Һәр ба га на ба шын да гы чел тәр дә йө зәр анар җи ме ше бу лып, алар ның 
тук сан ал ты сы ас тан кү ре неп то ра иде*.

24 Җан сак чы лар баш лы гы шу лай ук баш ру ха ни Се ра яһ ны, икен че дә рә җә ру ха-
ни Се фа ни я не һәм өч ишек сак чы сын да әсир ит те. 25 Әле гә чә шә һәр дә ка лу чы лар 
ара сын нан ул та гын гас кәр ба шын, пат ша ның җи де ки ңәш че сен, ил нең хал кын 
гас кә ри ләр са фы на тер кә ү че баш сәр кә тип не һәм шә һәр дә кал ган ха лык тан алт-
мыш ке ше не үзе бе лән алып кит те. 26 Җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан алар ның 
ба ры сын Ба бил пат ша сы хо зу ры на Риб ла га алып кил де. 27 Ха мат җи рен дә ге әле ге 
Риб ла да Ба бил пат ша сы ош бу ке ше ләр нең җан на рын кый ды. Шул рә веш ле, Яһү дә 
хал кы үз җи рен нән сө рел де.

28 Нә бу хад нес сар ку ып алып кит кән ха лык ның са ны тү бән дә ге чә: Ба бил пат ша-
сы ха ким ле ге нең җи ден че елын да – өч мең егер ме өч яһү ди, 29 ун си ге зен че елын да 
Ие ру са лим нән си гез йөз утыз ике ке ше ку ып алып ки тел гән. 30 Нә бу хад нес сар ха-
ким ле ге нең егер ме өчен че елын да җан сак чы лар баш лы гы Нә бу за ра дан җи де йөз 
кы рык биш яһү ди не ку ып алып кит кән. Шу лай итеп, бар лы гы дүрт мең ал ты йөз 
ке ше сө рел гән.

ЯһояхинныңБабилпатшасыкүзендәмәрхәмәттабуы
31 Яһү дә пат ша сы Яһо я хин әсир ле ге нең утыз җи ден че елын да Ба бил тә хе те нә 

Әвил-Меродах утыр ды һәм ха ким ле ге нең бе рен че елын да, ун и кен че ай ның егер-
ме би шен че кө нен дә, Яһү дә пат ша сы Яһо я хин ны кыз га нып, зин дан нан азат ит те; 
32 аның бе лән дус та нә мө нә сә бәт тә бул ды, Ба бил гә сө рел гән баш ка пат ша лар дан 
аны би ег рәк урын га утырт ты. 33 Яһо я хин зин дан ки ем нә рен алыш тыр ды һәм го ме-
ре нең аза гы на ка дәр пат ша та бы нын нан тук лан ды; 34 шул рә веш ле, көн дә лек ри-
зы гын ул үл гән че гә ка дәр да и ми рә веш тә Ба бил пат ша сын нан ка бул кы лып тор ды.

* 52:23 Яһүд те лен дә әле ге җөм лә «Һәр ба га на ти рә ли анар җи меш лә ре – тук сан ал ты, чел тәр дә 
исә бар лы гы йөз да нә иде» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. (Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 7:17-21.) 
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Кай гы җы ры*
Иерусалимнеңбушапкалуы

1 1 Би хи сап күп хал кы бул ган шә һәр ни чек бу шап кал ган!
Ха лык лар ара сын да бө ек бул ган ка ла тол ха тын дай хә зер.
Өл кә ләр ара сын да мә ли кә* бу шә һәр кол хә лен дә кал ды.

2 Төн нә рен ачыр га ла нып елый ул,
күз яшь лә ре яңак ла рын юа,
аның сөй гән нә ре* ара сын да юа ту чы да юк үзен;
бар лык дус ла ры хы я нәт ит те аңа, дош ма ны на әй лән де.

3 Авыр кол лык, га зап ки чер гән сЯһү дә чит кә сө рел де,
чит-ятлар ара сын да яшәп, ты ныч лык та ба ал мый ул –
ча ра сыз кал ган хә лен дә, эзәр лек ләп, ку ып тот ты лар аны.

4 Си он га* ил тү че юл лар кай гы да,
чөн ки бәй рәм гә ба ру чы лар кү рен ми.
Си он кап ка ла ры бу шап кал ган,
сру ха ни ла ры ың гы ра ша, кыз ла ры бо ек кан –
хәс рәт тә дер Си он.

5 Дош ман на ры, аңа баш бу лып, рә хәт чи гә бү ген,
чөн ки сРаб бы Си он ны би хи сап күп сгө наһ ла ры өчен
га зап лар га ду чар ит те;
аның ба ла ла ры әсир ител де – дош ман ку ып алып кит те.

6 Сион-кызның* бө тен гү зәл ле ге юк ка чык ты.

* Әле ге ки тап ның 1-4 нче бү лек лә ре ак рос тих бе лән языл ган, ягъ ни бү лек нең һәр ая те яһүд 
ал фа ви ты ның чи рат та гы хә ре фен нән баш ла на. Әм ма өчен че бү лек нең 1-3 нче аять лә ре яһүд 
ал фа ви ты ның бе рен че хә ре фен нән, 4-6 нчы аять лә ре ал фа вит ның икен че хә ре фен нән баш-
ла нып, ахыр га ча шул тәр тип сак ла на. Би шен че бү лек ак рос тих бе лән языл ма ган, лә кин ул 
да яһүд ал фа ви тын да гы хә реф ләр са нын ча 22 аять тән то ра. 
* 1:1 Мәликә– пат ша би кә. 
* 1:2 ...аныңсөйгәннәре...– Яһү дә иле нең хы я нәт че та раф дар ла ры ту рын да сүз ба ра (19 нчы 
аять тә шул ук мәгъ нә). 
* 1:4 Сион– әүвә ле Ие ру са лим дә ге тау шу лай атал ган, әм ма би ре дә бө тен шә һәр күз дә то ты ла. 
* 1:6 Сион-кыз– Ие ру са лим шәһәренең шигъри атамасы. 
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Тү рә лә ре аның кө тү ле ген та ба ал ма ган бо лан сы ман,
ау чы дан ка чып хәл дән тай ды алар.

7 Бә ла кил гән, каң гы рып йөр гән көн нә рен дә,
Иеру са лим әү вәл ге байлык-зиннәтен
са гы нып исе нә тө ше рә.
Хал кы дош ман ку лы на эләк кәч, һич кем аңа яр дәм ит мә де;
көн дәш лә ре, та ма ша кы лып, җи ңе лү ен нән көл де ге нә.

8 Иеру са лим зур гө наһ кыл ды,
шу ңа кү рә кү ңел кай тар гыч бер нәр сә гә әй лән де;
аңа дан җыр лау чы лар мыс кыл бе лән ка рый хә зер,
чөн ки аның шә рә ле ген күр де ләр;
ул үзе дә авыр су лый,
чит кә бо ры лып, йө зен яше рә.

9 Итә ге нә нә җес ябыш са да, ки лә чә ген кай гырт ма ды ул;
аның тү бән тә гә рә ве ко точ кыч бул ды,
һәм һич бер кем аны юат ма ды.
«Йа Раб бым, күр ми нем га зап лар ны,
күз сал – дош ман на рым тан та на итә!» – ди Иеру са лим.

10 Аның бө тен байлык-зиннәтенә ку лын суз ды дош ман;
смә җү си ләр нең из ге йорт ка аяк ба су ын кү реп тор ды ул,
гәр чә Син, Раб бы, мә җү си ләр гә Үз җы е ны ңа аяк ба сар га рөх сәт 

ит мә сәң дә.
11 Ие ру са лим нең бар хал кы, ик мәк эз ләп, авыр ың гы ра ша,

җан сак лап ка лыр өчен,
кыйм мәт ле әй бер лә рен ри зык ка алыш ты ра.
«Йа Раб бым, ка ра, – ди Иеру са лим, –
һәм ми нем ни дә рә җә дә тү бән се те лү ем не күр!

12 Бе ре гез нең дә кү ңе ле эре ми ме, янә шәм нән узу чы лар?!
Күз са лы гыз һәм кү ре гез: ачуы яр сы ган көн не
Раб бы ми не ду чар ит кән, мин та ры ган га зап сы ман,
та гын бе рәр га зап бар мы икән?!

13 Ул юга ры дан ут юнәлт те – әле ге ут сө як лә ре мә үтеп кер де.
Ми нем аяк ла ры ма ять мә сал ды Ул
һәм ки ре бо ры лыр га мәҗ бүр ит те.
Көннең-көнендә хәс рәт чик те реп, ми не ял гыз кал дыр ды.

14 Гө наһ ла рым ны ми нем ка мыт ит те,
Үз кул ла ры бе лән үр гән ка мыт ны му е ны ма тө шер де.
сХуҗа-Хаким хә лем не ал ды,
мин кар шы то ра ал мас тай ке ше ләр ку лы на тап шыр ды ми не.
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15 Ди вар ла рым эчен дә ге бар лык га ярь уг лан на рым ны
Хуҗа-Хаким чит кә ти бәр де,
яшь егет лә рем не кы рып бе те рер өчен,
ми ңа кар шы гас кәр җый ды.
Гыйф фәт ле кыз Яһү дә не йө зем из гән дәй тап та ды.

16 Мин ме нә шу лар ны уй лап елыйм,
күз лә рем нән тук тау сыз яшь ага,
ру хым ны тер ге зер дәй юа ту чым мин нән ерак.
Ба ла ла рым өмет сез лек тә,
чөн ки дош ман җи ңеп чык ты».

17 Си он, яр дәм со рап, кул ла рын су за,
лә кин аны юа тыр дай һич кем юк.
Ягъ куб* дош ман на ры на Раб бы
«Ура тып алы гыз аны» ди гән фәр ман бир де.
Дош ман на ры ал дын да Иеру са лим
кү ңел кай тар гыч бер нәр сә гә әй лән де.

18 «Раб бы хак лы дыр, – ди Иеру са лим, –
мин бит Аның сү зе нә кар шы кил дем.
Тың ла гыз, бар ча ха лык лар,
һәм ми нем га зап ла ры ма күз са лы гыз –
кыз вә егет лә рем әсир кит те ми нем.

19 Сөй гән нә рем не мин яр дәм гә ча кыр дым,
лә кин алар ми не ал да ды лар;
ру ха ни ла рым вә сөл кән нә рем,
җан на рын сак лап ка лыр өчен ри зык эз ләп йөр гән дә, 
шә һәр эчен дә үлеп кал ды лар.

20 Күр, Раб бы, га зап эчен дә мин,
бө тен эчем ак та ры ла ми нем,
йө рә гем нең ас ты өс кә ки лә,
чөн ки мин бар кө че мә Си ңа ка рыш тым.
Ба ла ла рым ны әнә урам нар да кы лыч тан уз ды ра лар,
йорт лар эчен дә дә үлем хө кем сө рә.

21 Ми нем ың гы ра шу ым ны ишет те ләр,
лә кин ми не юа ту чы та был ма ды.
Дош ман на рым, ми ңа кил гән бә ла не кү реп,
Си нең шу шы эше ңә сө ен де ләр.
Ме нә, Син ал дан ис кәр теп куй ган көн кил де!
Ин де дош ман на рым да ми нем хәл дә кал са иде!

22 Алар ның бө тен явыз лык ла рын күз уңын да тот саң чы.

* 1:17 Ягъкуб– аның икен че исе ме Ис ра ил. Ягъ куб – Ис ра ил хал кы ның нә сел ба шы. 



1210

Кай гы җы ры 1 , 2

Гө наһ ла рым өчен ми ңа нәр сә кыл саң, алар га да шу ны кыл!
Ың гы ра шу ым көч ле, йө рә гем дә хәл дән тай ды!»

РаббыныңИерусалимнеҗәзагатартуы

2 1 Әнә, Хуҗа-Хаким ни чек итеп
Сион-кызга Үзе нең ачу ын бо лыт итеп кап ла ды!
сИс ра ил нең да нын Ул күк тән җир гә тө шер де
һәм аяк ла ры ба сып тор ган урын ны*
ачу лы кө нен дә исе нә дә ал ма ды.

2 Ягъ куб ның бар лык то рак ла рын Хуҗа-Хаким юк ит те, ая ма ды,
ачуы чы гып, Яһү дә нең ны гыт ма ла рын җи мер де,
пат ша лык ны һәм аның тү рә лә рен, мәс хә рә ләп, җир гә егып сал ды.

3 Ачу ын нан яр сып, Хуҗа-Хаким Ис ра ил нең көч-мөгезен сын дыр ды,
дош ман на ры ның күз ал дын да
Ис ра ил не сак лау чы уң ку лын чит кә ал ды
һәм, әй лә нә сен дә ге бар нәр сә не ял мап бар ган ут сы ман,
Ягъ куб нә се лен яндырып-көйдерде.

4 Дош ман сы ман, Үзе нең җә я сен ки ер де,
уң ку лын атар га әзер тот ты,
күз гә күр кәм бар нәр сә без не дош ман явы сы ман һә лак ит те;
Сион-кыз ча ты ры на* Үзе нең яр су ын ут тай яу дыр ды.

5 Хуҗа-Хаким, дош ман га әй лә неп, Ис ра ил не ха рап ит те,
аның бар лык зин нәт ле са рай ла рын хә ра бә гә әй лән дер де,
ны гыт ма ла рын җи мер де
һәм Яһүдә-кызга күз яшь лә ре вә бет мәс кай гы ки тер де.

6 Бак ча кой ма сын җи мер гән дәй, Раб бы Үзе нең кой ма сын җи мер де,
һәм Аңа гый ба дәт кы лыр га җы е ла тор ган урын ны да вәй ран* ит те;
Раб бы их ты я ры бе лән Си он да бәй рәм вә сшим бә көн нә ре оны тыл ды;
ачуы кай нап, Ул пат ша ны да, ру ха ни ны да чит кә ти бәр де.

7 Хуҗа-Хаким Үзе нең смәз бә хен нән баш тарт ты,
из ге йор тын таш лап кит те,
Си он са рай ла ры ның ди вар ла рын дош ман ку лы на бир де –
сРаб бы йор тын да алар хә зер бәй рәм дә ге сы ман шау-гөр ки лә!

8 Раб бы Си он ның ди вар ла рын җи ме рер гә ка рар кыл ды;
алар ны бау су зып үл чә де,
Си он ны та лау дан Үзе нең ку лын тый ма ды;
тыш кы ны гыт ма лар вә ди вар лар иң рәп ела ды –
алар ике се дә тә мам кө чен җуй ды.

* 2:4 Сион-кызчатыры– ягъ ни Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор ты. 
* 2:6 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән.
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9 Шә һәр кап ка ла ры җир гә ба тып кер де,
Раб бы алар ның бик лә рен ватып-җимереп таш ла ды.
Си он пат ша сы, аның тү рә лә ре, сө ре леп,
чит ха лык лар ара сын да яшәп кал ды.
Раб бы ска ну ны ин де өй рә тел ми,
Си он спәй гам бәр лә ре нә дә Раб бы дан кү ре неш ләр иреш мәс бул ды.

10 Баш ла ры на көл сип кән,
кай гы ки ем нә ре нә тө рен гән Си он өл кән нә ре,
дәшми-тынмый җир дә уты ра лар.
Иеру са лим кыз ла ры баш ла рын җир гә игән.

11 Елый-елый күз лә рем нең егә ре бет те,
бө тен эчем ак та ры ла;
би ча ра хал кым ның һә ла кә тен,
шә һәр мәй дан на рын да ба ла лар ның, күк рәк са бый ла ры ның
ач лык тан һуш җуй га нын кү реп, йө рә гем яры ла.

12 Шә һәр мәй дан на рын да, яра лы лар сы ман һуш тан язып,
ана ла ры ку лын да җан бир гән дә:
«Ик мәк бир, су бир», – ди алар.

13 Нәр сә әй тим си ңа,
си не кем бе лән ча гыш ты рыйм, и-и Иерусалим-кыз?!
Юатыр өчен, си не кем гә тиң лим, и-и гыйф фәт ле кыз Си он?!
Җә рә хә тең дәрья ке бек зур дыр;
кем ге нә дә ва лый алыр икән си не?!

14 Пәй гам бәр лә рең си ңа иреш тер гән кү ре неш ләр буш вә ял ган иде;
син тыныч-рәхәт тор мыш ка кай та ал сын өчен,
гө наһ ла рың ны алар фаш ит мә де,
ә бәл ки юл дан яз ды ру чы ял ган хә бәр ләр җит кер де.

15 Янә шәң нән үтеп ба ру чы һәр кем,
си не мыс кыл лап, кул ла рын чә бәк ләр, сыз гы рып ку яр һәм:
«Җир йө зе нең шат лы гы
дип атал ган га җә еп ма тур шә һәр шу шы мы ин де?!» –
дип, Ие ру са лим гә ка рап, ба шын чай кар.

16 Си нең бар лык дош ман на рың, си ңа ка рап, мыс кыл лап кө лә,
сыз гы ра һәм теш шы гыр да та:
«Йот тык без аны,
шу шы көн не за ры гып көт кән идек, ни һа ять, күр дек», – ди.

17 Раб бы Үзе ни ят лә гән не тор мыш ка ашыр ды,
бо рын гы за ман нар да бо ер ган сү зен җи ре нә җит кер де;
си не һич кыз ган мый бөл ген лек кә тө шер де,
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авыр хә лең не күр гән дош ма ның ны сө ен дер де,
аның көч-куәтен арт тыр ды.

18 Ха лык бө тен кү ңе ле бе лән Хуҗа-Хакимгә ял ва ра.
Әй Си он ди ва ры, күз яшең не чиш мә дәй көне-төне агыз,
үзе ңә ты ныч лык, күз лә ре ңә ял бир мә!

19 Әй Си он, ая гы ңа то рып бас,
төн нәр буе, сак алы шын ган са ен, ял ва рып со ра.
Хуҗа-Хаким кар шын да йө рә гең нең кай гы сын
су бу шат кан дай бу шат.
Һәр бер урам ча тын да ач тан һу шын җуй ган ба ла ла рың ның
җа нын кот ка ру ны со рап, Аңа та ба кул ла рың ны суз.

20 «Ка рап бак ми ңа, Раб бы, – ди Иеру са лим, –
та гын кем гә Син шу лай мәр хә мәт сез бул дың?! –
Ха тын нар үз лә ре ту дыр ган са бый ла рын,
ка дер ләп үс тер гән ба ла ла рын ашар га ти еш ме?!
Хуҗа-Хакимнең из ге йор тын да
ру ха ни лар вә пәй гам бәр ләр үте ре лер гә ти еш ме?!

21 Ба ла лар вә карт лар урам ту за нын да ята;
кыз ла рым вә егет лә рем кы лыч тан һә лак бул ды;
ачу ың яр сы ган көн дә үтер дең Син алар ны,
һич кыз ган мый ча лып таш ла дың.

22 Ко тым ны ал ган ке ше ләр не Син,
бәй рәм гә җый ган дай, бар та раф тан ча кы рып ки тер дең –
ачу лы кө нең дә һич кем ко ты ла ал ма ды,
һич кем исән кал ма ды;
мин та бып үс тер гән нәр не дош ма ным кы рып бе тер де».

Төшенкелекһәмөмет

3 1 Мин – Раб бы ның ачу та я гын
үз җил кәм дә та ты ган ке ше мен.

2 Ул ми не, җи тәк ләп алып ки теп,
як ты га тү гел, ә ка раң гы га ки те реп керт те.

3 Әйе, Үзе нең ку лы бе лән
Ул ми не һәр да им, көн нәр буе җә за лый.

4 Бә дә нем не вә тән ти рем не ары гайт ты Ул,
сө як лә рем не җи мер де.

5 Һәр як тан ка мап алып, авыр га зап лар га ура ды.
6 Ул ми не, күп тән үл гән ке ше дәй,

ка раң гы га кер теп утырт ты.
7 Чык ма сын дип, ми не ди вар бе лән урап ал ды,
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авыр бо гау лар ки дер де.
8 Күп ме ге нә яр дәм со рап ял вар сам да,

до га ма ко лак сал ма ды.
9 Юл ла рым ны таш лар бе лән то ма ла ды,

сук мак ла рым ны кы е гайт ты.

10 Ул ми не аю ке бек са га лап тор ды,
арыс лан дай по сып көт те.

11 Бар ган юлым нан төр теп чы га рып,
ми не бо тар лап таш ла ды.

12-13 Са да гын нан* ук алып, җә я сен ки ер де,
ми ңа тө бәп, бө ер лә ре мә ук ла рын ба тыр ды.

14 Мин бар хал кым өчен көл ке гә әй лән дем –
үз лә ре нең җыр ла рын да алар ми не кө но зын мәс хә рә ли.

15 Ул ми не ачы үлән бе лән ту ен дыр ды,
әче әрем су ын туй ган чы эчер де.

16 Чу ер таш ка бә реп, теш лә рем не җи мер де,
ми не ту зан га са лып тап та ды.

17 Җа ным ты ныч лы гын җу еп,
имин лек нең нәр сә икә нен оныт тым.

18 «Тү зем ле гем бет те,
Раб бы га өме тем юк ка чык ты!» – ди дем.

19 Ки чер гән га зап ла рым ны, каң гы рып йө рү лә рем не уй ла сам –
ан да ба ры әрем вә үт әче се ге нә.

20 Шул ту ры да уй ла нам да,
җа ным егә рен җуя.

21 Әм ма өме тем не өз мим,
чөн ки ме нә нәр сә не исе мә тө ше рәм:

22 Раб бы мәр хә мәт күр сәт кән гә юк ка чык ма дык без,
Аның рәхим-шәфкате мәң ге бе тәр лек тү гел.

23 Аның шул сый фат ла ры һәр ир тә дә яңа рып то ра.
Си нең туг ры лы гың бө ек тер, и Раб бым!

24 «Раб бы – ми нем өлешем-язмышым», – дим үз-үземә,
шу ңа кү рә мин Аңа өмет лә нәм.

25 Раб бы Үзе нә өмет баг ла ган,
Аның йөз ну рын эз лә гән җан га иге лек ле дер.

26 Тү зем лек күр сә тү че,
Раб бы кот ка рыр, дип өмет лә нү че – бә хет ле дер.

27 Раб бы га буй сы ну ка мы тын

* 3:12-13 Садак– ук са вы ты. 
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яшь ча гын да тар т кан ке ше – бә хет ле дер.
28 Бе рь ял гы зы сүз сез ге нә утыр сын ул ке ше,

Раб бы аңа ка мыт ны ки дер гән дә.
29 Буй сы ну күр сә теп, йө зе бе лән җир гә орын сын –

бәл ки, әле өмет бар дыр.
30 Кый нау чы га яңа гын куй сын ул,

кү ңе ле кай т кан чы тир гәл сен.

31 Хуҗа-Хаким бө тен ләй гә таш ла мый!
32 Кайгы-хәсрәткә ду чар ит сә дә, рәхим-шәфкатен дә күр сә тә,

чөн ки Аның мәр хә мә те чик сез дер.
33 Адәм ба ла ла рын га зап ка вә кай гы га са лыр га ярат мый Ул.

34 Җир дә ге бар ча әсир ләр нең аяк ас тын да тап та лу ын,
35 ке ше нең сАл ла һы Тә га лә күз ал дын да хо кук лар дан мәх рүм ите лү ен,
36 га дел хө кем чы га рыл ма вын Хуҗа-Хаким күр ми ме ни?!
37 Хуҗа-Хаким бо ер ма са,

кем нең сү зе тор мыш ка ашыр икән?!
38 Бәла-каза да, ях шы лык лар да Ал ла һы Тә га лә их ты я рын да тү гел ме?!
39 Җә за ны үз гө наһ ла ры өчен ал гач,

адәм ба ла сы на ни гә зар ла ныр га?!

40 Йөр гән юл ла ры быз га җен тек ләп ка рыйк та Раб бы га ки ре кай тыйк.
41 Йө рә ге без не һәм кул ла ры быз ны күк тә ге Ал ла һы га су зыйк.
42 Без гө наһ кыл дык, ки ре лек күр сәт тек,

һәм Син без не ки чер мә дең.
43 Син, ачу ы ңа тө ре неп, без не эзәр лек лә дең,

һич кыз ган мый һә лак ит тең.
44 Бер ге нә до га да Си ңа ба рып иреш мә сен өчен,

бо лыт лар га бөр кән дең.
45 Ха лык лар ара сын да чүп вә җи рән геч нәр сә ит тең Син без не.

46 Бар лык дош ман на ры быз без не мыс кыл лап көл де.
47 Без гә ти гән өлеш – ко точ кыч кур ку вә то зак тыр,

бөл ген лек вә һә ла кәт тер.
48 Би ча ра хал кым ның кы ры лу ын кү реп,

кү зем нән яшь лә рем ел га бу лып ага.
49-50 Раб бы, күк ләр дән ка рап, шу шы лар ны күр гән че гә ка дәр

күз яшь лә рем һич тук та мый, бер өз лек сез агар ми нем.
51 Шә һә рем кыз ла ры ның яз мы шын кү реп,

җа ным өз гә лә нә ми нем.
52 Сә бәп сез гә ми ңа нәф рәт лән гән дош ман на рым

ми не кош тот кан ке би тот мак бул ды.
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53 Го ме рем нән яз ды рыр өчен, чо кыр га таш ла ды,
өс те мә таш лар ыр гыт ты.

54 Су лар ба шым нан ук кү меп ки тә яз ды,
«Бет тем!» – дип уй ла дым мин.

55 Ти рән чо кыр дан, Раб бым, Си не яр дәм гә ча кыр дым.
56 «Ял ва ру ы ма, аһ ору ы ма ко ла гың ны то ма ла ма», – ди дем,

һәм Син ми не ишет тең.
57 Дәш кән ча гым да Син, якын ки леп,

ми ңа: «Ку рык ма!» – ди дең.
58 Син, Хуҗа-Хакимем, ми нем эш-дәгъвамны як ла дың,

җа ным ны сак лап кал дың.
59 Ми ңа кар шы кы лын ган га дел сез лек не кү рә сең Син, Раб бым, –

ми нем эше мә хак хө ке мең не чы гар!
60 Дош ман нар ның ни ка дәр үч ле бу лу ын,

ми ңа кар шы кор ган хәйлә-мәкерләрен кү реп то ра сың.
61 Алар ның ми не тир гәү лә рен,

ми ңа кар шы нәр сә ни ят лә вен,
62 кө но зын ми нем хак та пы шыл да шу ын

һәм ни ләр сөй лә вен Син ише теп то ра сың, Раб бым.
63 Күр че: утыр ган да да, аяк өс те тор ган да да,

ми нем хак та мәс хә рә ле җыр лар җыр лый алар.
64 Кыл ган эш лә ре нә ка рап, җә за сын бир алар га, Раб бым;
65 йө рәк лә рен авыр хәс рәт кә сал,

өс лә ре нә кар гы шың ны яу дыр!
66 Ачу ың нан яр сып эзәр лек лә,

күк лә рең ас тын да яшәү че дош ман на рым ны юк ит, Раб бым!

Иерусалимнеңкамалуыһәмтар-марителүе

4 1 Ал тын әнә ни чек тө сен югалт ты,
ал тын ның иң ях шы сы то нык ла нып кал ды!
Из ге асыл таш лар һәр бер урам ча тын да ау нап ята!

2 Саф ал тын дай ка дер ле Си он ба ла ла рын чүл мәк че яса ган әй бер гә –
бал чык чүл мәк кә тиң ли ләр хә зер!

3 Хәт та чүл бү ре лә ре дә, им чәк кап ты рып,
ба ла ла рын күк рәк сө те бе лән ту ен ды ра,
ә хал кым ның хатын-кызлары, чүл дә ге тә вә ко шы сы ман,
кыз ган мый ча ба ла ла рын таш лап кал ды ра.

4 Им чәк ба ла сы ның, та ма гы ки беп, аң ка вы на те ле ябы ша;
ба ла лар ик мәк со рый,
лә кин һич кем алар га бер ни бир ми.
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5 Элек тәм ле ри зык лар бе лән сый лан ган нар
хә зер әнә урам да ач тан үлә,
җе те кы зыл ки ем нәр* ки еп үс кән ке ше ләр чүп лек тә ка зы на.

6 Кыл ган гө наһ ла ры өчен би ча ра хал кым
ке ше ку лы ка гыл мый ча
миз гел эчен дә юк ител гән Сә дүм шә һә рен нән дә
ка ты рак җә за га тар тыл ды.

7 Си он ның ак сө як лә ре кар дан чис та рак,
сөт тән аг рак иде,
ал су тән нә ре мәр җән нән ма тур рак,
үз лә ре зәң гәр якут ка тиң иде.

8 Ә хә зер йөз лә ре ко рым нан ка ра –
урам да алар ны та ны мый лар;
ти ре лә ре сө як кә ябыш кан,
ки беп бе теп, агач кай ры сы дай бул ган.

9 Ба су җи ме ше аз лык тан ач ка ин те геп үлү че ләр гә ка ра ган да
кы лыч тан уз ган нар – бә хет ле рәк тер.

10 Ана ке ше нең наз лы кул ла ры үз ба ла сын пе шер де –
һә ла кәт кә юлык кан би ча ра хал кы ма алар ри зык бул ды.

11 Раб бы ның ка һә ре кай нап та шы ды:
ачу ын нан яр сып, Си он ны Ул ут ка тот ты,
шул ут шә һәр не ни ге зе бе лән бер гә йот ты.

12 Җир йө зен дә ге пат ша лар ның,
дөнь я да яшәү че ке ше ләр нең бер се дә,
Иеру са лим дош ман на ры сшә һәр кап ка сын нан ке рер, дип ышан ма ды.

13 Бо лар һәм мә се Иеру са лим пәй гам бәр лә ре нең гө наһ ла ры,
ру ха ни ла ры ның сҗи на я ть лә ре өчен җә за бул ды –
алар ка ла ди вар ла ры эчен дә тәкъ ва ке ше ләр нең ка нын түк те ләр.

14 Алар, су кыр лар сы ман, урам нар да ада шып йө ри хә зер,
кан га бу я лып нә җес лә неп бет кән нәр,
ки ем нә ре нә оры ныр га һич кем кый мый.

15 «Ки те гез, нә җес ләр! – дип кыч кы ра лар алар га. –
Ки те гез, кит, ка гыл ма гыз без гә!»
Һәм алар, би ре дән ка чып,
чит ха лык лар ара сын да каң гы рып йө ри ләр,

* 4:5 Җе те кы зыл ки ем не га дәт тә пат ша лар гы на ки гән. 
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әм ма ан да да: «Алар без нең ара да ка лыр га ти еш тү гел!» –
ди гән сүз ләр не ише тә ләр.

16 Раб бы алар ны Үзе ку ып та рат ты;
Ул ин де алар га күз-колак бул мас.
Кыл ган җи на я ть лә ре өчен ру ха ни лар га ин де – хөр мәт,
өл кән нәр гә ил ти фат бет те.

17 Юк ка гы на, яр дәм кө теп, күз лә ре без тал ды;
без не кот ка ра ал ма ган ха лык ны
юк ка гы на ма на ра дан күз ләп тор дык.

18 Без нең һәр ады мы быз ны кү зә теп тор ды лар –
без урам да йө ри ал ма дык;
соң гы сә га те без якын лаш ты,
көн нә ре без ин де са нау лы – го ме ре без нең ахы ры җит те!

19 Без не эзәр лек ләү че ләр күк тә оч кан бөр кет ләр дән җи тез иде;
алар без не тау-таш ара сын да ку ып йөрт те,
чүл ләр дә са га лап тор ды.

20 Тор мы шы быз су лы шы –
ба шы на смай сөр тел гән, Раб бы куй ган пат ша быз –
алар то за гы на эләк те.
Ә без пат ша ту рын да:
«Ха лык лар ара сын да аның кү лә гә сен дә яшәр без», – ди гән идек.

21 Утс җи рен дә яшәү че сЭдом-кыз, шат лан һәм кү ңел ач!
Тик Раб бы ның ачу ка сә сен* син дә та тыр сың,
эчеп исе реп, шә рә ка лыр сың.

22 Әй Сион-кыз!
Җи на я тең өчен ин де җә за тә мам ла на,
Раб бы си не бү тән чә сөр ген гә җи бәр мәс;
лә кин си не Ул, әй Эдом-кыз, җи на я тең өчен җә за га тар тыр,
гө наһ ла рың ны фаш итәр!

Котылухакындадога

5 1 Без нең бе лән бул ган хәл ләр не исе ңә тө шер, Раб бым;
ка рап бак һәм хур лы гы быз ны күр:

2 би лә мә җи ре без – чит ләр гә,
йорт ла ры быз ят ке ше ләр гә күч те.

3 Без ата сыз, ятим нәр бу лып кал дык,
ана ла ры быз – тол ха тын нар хә зер.

4 Су ы быз ны да кө меш тү ләп эчә без,

* 4:21 Раббыныңачукасәсе– ка ра гыз: «Иша гыйя», 51:17. 
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уты ны быз ны да ак ча га са тып ала быз.
5 Эзе без гә ба сып, эзәр лек ләп ки лә ләр без не,

тә мам хәл дән тай дык, бер нин ди ял күр ми без.
6 Туй ган чы ашар лык ик мәк та бар өчен,

кул ла ры быз ны ми сыр лы лар га, саш шур лы лар га су за быз.

7 Гө наһ кыл ган ата-бабаларыбыз ин де юк,
ә без алар ның җи на я ть лә ре өчен җә за ки че рә без.

8 Без нең өс тән кол лар ха ким лек итә. –
Алар ку лын нан без не кем йо лып алыр?!

9 Ик мәк юнә теп, җа ны быз ны хә веф ас ты на ку я быз,
чөн ки чүл дән без гә кы лыч яный.

10 Ач лык га за бын нан тән ти ре без
мич тә кыз ган дай ка ра лып кү мер лән де.

11 Ха тын нар ны – Си он да,
кыз лар ны Яһү дә шә һәр лә рен дә мәс хә рә ли ләр.

12 Түрә-хакимнәребезне дош ман асып куй ды,
өл кән нәр гә сан бет те.

13 Егет ләр те гер мән дә он тар тыр га мәҗ бүр,
яш үс мер ләр абына-абына утын та шый.

14 Өл кән нәр ин де шә һәр кап ка сы тө бен дә утыр мый,
егет ләр көй уй на мый.

15 Йө рә ге без нең шат лы гы сүн де,
би ю лә ре без кай гы җы ры на әве рел де.

16 Ба шы быз дан таҗ төш те.
Гө наһ кыл дык без! Кай гы без гә!

17 Шун лык тан йө рә ге без әр ни,
күз лә ре без нең ну ры сүн де.

18 Си он та вы бу шап кал ды,
ан да чүл бү ре лә ре эз лә неп йө ри.

19 Лә кин Си нең ха ким ле гең, Раб бы, – мәң ге лек тер,
Си нең тә хе тең буыннан-буыннаргача дә вам итә дер!

20 Тик ни гә Син без не бо лай бө тен ләй гә оныт тың?
Ник без не шу лай озак ка таш ла дың?

21 Без не Үзе ңә кай тар, Раб бы,
һәм без кай тыр быз!
Элек тә ге көн нә ре без не кай тар!

22 Син без не бө тен ләй гә ки ре как тың мы?
Без гә бул ган ачу ың шу лай чик сез ме?
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Яхәз кыл пәй гам бәр
Раббышөһрәтенеңбалкышы

1 1 Уты зын чы ел да*, дүр тен че ай ның би шен че кө нен дә Яһү дә сөр ген че лә ре бе лән 
Ке бар ел га сы бу ен да көн күр гән дә, күк ка пу сы ачы лып, ми ңа сАл ла һы дан кү-

ре неш иң де. 2 Ай ның би шен че кө нен дә (Яһо я хин пат ша ку ыл ган ның би шен че елы 
иде бу) 3 ми ңа, Бу зи уг лы сру ха ни Яхәз кыл га, Ке бар ел га сы бу ен да, скил да ни ләр* 
җи рен дә, сРаб бы сү зе ки леп иреш те. Үз өс тем дә мин Раб бы ның ку лын той дым.

4 Мин төнь як тан кил гән көч ле да выл ны – зур бо лыт вә ял кын ла нып ян ган ут ны, 
шул ут ти рә сен дә ге бал кыш ны күр дем. Ут ур та сын да дөр ләп ти мер яна сы ман иде; 
5 ут эчен дә җан вар ны хә тер ләт кән дүрт те ре зат кү ре нә, алар ның кы я фә те адәм гә 
ох ша ган. 6 Һәр бер се нең дүрт йө зе, дүрт ка на ты бар. 7 Аяк ла ры төз, та бан на ры исә 
бо зау ны кы ке бек, ыш кып чис тар тыл ган ба кыр сы ман ял ты рап то ра. 8 Ка нат ла ры 
ас тын да, дүрт як та, ке ше кул ла ры кү ре нә. Дүр те се нең дә йөз лә ре, ка нат ла ры бар; 
9 ка нат ла ры бер-берсенә ти еп то ра; әле ге зат лар бар ган да бо рыл ма ды лар, үз ал ла ры на 
гы на ка рап ат ла ды лар. 10 Алар ның һәр бер сен дә ке ше йө зе иде, уң як та – арыс лан йө-
зе, сул як та – үгез йө зе, шу лай ук бөр кет йө зе дә кү ре нә иде. 11 Йөз лә ре әнә шун дый 
иде. Һәр бер се нең ике ка на ты өс кә ка ра ган бу лып, алар янә шә дә ге җан ия лә ре нең 
ка на ты на ти еп то ра, ка нат ның ике се исә тән нә рен кап ла ган. 12 Алар һәр бер се үз 
ал ды на ка рап ат лый иде; Рух кая ба рыр га те лә сә, алар шул як ка ат ла ды; бар ган да 
бо рыл ма ды лар. 13 Бу зат лар ның кы я фә те янып тор ган кү мер сы ман, ял кын сы ман 
иде; әле ге зат лар ара сын да ут йө ри, ул яп-якты, ә ут эчен нән яшен як ты сы чы га. 
14 Зат лар, яшен ял ты ра ган сы ман, арлы-бирле аты лып йөр де ләр.

15 Мин зат лар га ка рап тор дым, һәм ме нә – дүрт йөз ле һәр зат ның янын да бе рәр 
тә гәр мәч пәй да бул ды. 16 Тә гәр мәч ләр җе мел дәп тор ган хри зо лит сы ман иде, тө-
зе леш лә ре дә дүр те се не ке бер төр ле: бер тә гәр мәч икен че се эчен дә уты ра сы ман. 
17 Тә гәр мәч ләр дүрт та раф ка да ба ра ала, һәм, бар ган да, алар туп-туры ба ра иде ләр. 
18 Тә гәр мәч кор ша у ла ры би ек вә кур кы ныч; дүрт тә гәр мәч нең дә кор ша у ла ры то-
таш тан күз бе лән тул ган иде. 19 Зат лар куз гал ган да, алар янын да гы тә гәр мәч ләр дә 
куз гал ды, зат лар җир дән кү тә рел гән дә, тә гәр мәч ләр дә кү тә рел де. 20 Рух кая ба рыр га 

* 1:1 Утызынчыелда...– мо ны «Уты зын чы яшем бе лән бар ган да» (утыз яше тул ган нан соң, 
Яхәз кыл га ру ха ни хез мә тен баш ка рыр га мөм кин бул ган) яки «Йо шия пат ша ның Из ге йорт та 
Ал ла һы га гый ба дәт кы лу ны яңар тып җи бә рү е нең уты зын чы елында» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 1:3 Килданиләр– ягъ ни ба бил ле ләр. 
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те лә сә, зат лар да шун да ат ла ды, һәм алар бе лән бер гә тә гәр мәч ләр дә кү тә рел де, 
чөн ки зат лар ның ру хы тә гәр мәч ләр дә иде. 21 Зат лар бар ган да, тә гәр мәч ләр дә бар-
ды; зат лар тик тор ган да, алар да тук тап кал ды; зат лар җир дән кү тә рел гән дә, алар 
бе лән бер гә тә гәр мәч ләр дә кү тә рел де, чөн ки зат лар ның ру хы тә гәр мәч ләр дә иде.

22 Зат лар ның баш өс тен дә гөм бәз сы ман нәр сә бу лып, баш очын да гы җәй рәп 
ят кан ул гөм бәз бәл лүр дәй җе мел дәп то ра иде. 23 Алар ның гөм бәз ас тын да җә ел гән 
ике шәр ка на ты бер-берсенә ти еп то ра, ә кал ган ике се тән нә рен кап ла ган. 24 Алар 
бар ган ча гын да, зур су лар шау ла ган сы ман, Код рәт Ия се та вы шы сы ман, гас кәр 
ша вы сы ман көч ле та выш – алар ның ка нат ка гу ын ишет тем мин; тук та ган чак та 
исә, әле ге зат лар ка нат ла рын са лын ды ра иде. 25 Тук тап, ка нат ла рын са лын дыр ган 
чак та, алар ның баш очын да гы гөм бәз өс тен нән та выш ки лә иде.

26 Алар ның баш очын да гы гөм бәз өс тен дә зәң гәр якут тан тә хет ке бек әй бер бар 
иде; тә хет тә исә ке ше гә ох ша ган Зат уты ра. 27 Әле ге Зат ның бил дән юга ры өле ше 
ялкынланып-ялтырап тор ган ти мер сы ман, бил дән тү бән өле ше исә янып тор ган 
ут ке бек бу лып, аңар дан тирә-якка балкыш-нур та ра ла иде. 28 Тирә-яктагы ош бу 
бал кыш яң гыр лы көн дә бо лыт лар өс тен дә ге са ла ват кү пе ре сы ман иде.

Әле ге кү ре неш Раб бы ның бал кып тор ган шөһ рә те иде. Мо ны кү реп, мин йө зем 
бе лән җир гә кап лан дым һәм бер та выш ишет тем.

РаббыныңЯхәзкылныпәйгамбәрлеккәчакыруы

2 1 Ул ми ңа:
– И адәм уг лы! Ая гү рә то рып бас, Ми нем си ңа әй тер сү зем бар, – ди де.

2 Ул сөй лә гән ча гын да ми ңа Рух иңеп, ая гы ма бас тыр ды, һәм мин Аның әй т-
кән нә рен ишет тем. 3 Ул ми ңа:

– И адәм уг лы! Мин си не сис ра и ли ләр яны на, Ми ңа кар шы баш кү тәр гән буй сын-
мас ха лык яны на җи бә рәм; алар үз лә ре вә алар ның ата-бабалары Ми нем ал дым да 
бү ген ге көн гә чә хы я нәт че ләр дер. 4 Бу ке ше ләр үз сүз ле, алар ның йө рәк лә ре ки ре; 
Мин си не алар яны на җи бә рәм, һәм син алар га: «Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә!» – 
ди яр сең. 5 Си не тың лар лар мы, юк мы (чөн ки алар фет нә чел йорт), алар ара сын да 
пәй гам бәр бар лы гын бе леп тор сын нар. 6 Ә син, адәм уг лы, ку рык ма алар дан, сүз лә-
рен нән дә ку рык ма. Алар си нең тирә-ягыңда кү гән ку а гы вә чә неч ке ле үлән ке бек 
бул са да, ча ян нар ара сын да яшә гән ке бек бул саң да, алар ның сөй лә гән сүз лә рен нән 
ку рык ма һәм алар ның йөз лә рен кү реп кау шап кал ма, чөн ки алар – фет нә чел йорт; 
7 си не тың лар лар мы, юк мы (чөн ки алар ки ре бет кән адәм нәр), алар га Мин әй т кән 
сүз ләр не җит кер. 8 Ә син исә, адәм уг лы, Мин си ңа әй т кән нәр не тың ла; шул фет-
нә чел йорт сы ман үҗәт бул ма; авы зың ны ач та Мин си ңа би рә чәк ри зык ны йот.

9 Шул ва кыт мин үзе мә та ба су зыл ган кул ны һәм шул кул да гы скулъ яз ма төр гә ген 
күр дем. 10 Ул аны ми нем ал дым да ачып куй ды, төр гәк нең эч ке ягын да да, тыш кы 
ягын да да елау, сык рау вә кай гы ту рын да языл ган иде.

3 1 Ул ми ңа:
– И адәм уг лы! Ал дың да тор ган ны йот, бу төр гәк не аша һәм Ис ра ил хал кы на 

ба рып сөй лә, – ди де.
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2 Шун да мин авы зым ны ач тым, һәм Ул ми ңа те ге төр гәк не ашат ты. 3 Ан на ры ми ңа:
– И адәм уг лы! Мин си ңа бир гән шу шы төр гәк не аша, ка ры ның ны шу ның бе-

лән ту тыр, – ди де.
Мин аша дым, һәм авы зым бал кап кан ке бек бал лан ды.
4 Һәм Ул ми ңа:
– И адәм уг лы! Әй дә, кит, Ис ра ил хал кы яны на бар, аңа Мин әй т кән нәр не җит-

кер; 5 Мин си не сүз лә ре аң ла шыл мый тор ган вә авыр тел ле ха лык яны на җи бәр мим, 
ә бәл ки Ис ра ил хал кы на җи бә рәм. 6 Сүз лә ре нең мәгъ нә се си нең өчен ка раң гы, 
аңлашылмаган һәм тел лә ре авыр күп сан лы ха лык лар яны на бар мый сың син. Әгәр 
Мин си не алар яны на җи бәр сәм, алар, әл бәт тә, си не тың лар иде. 7 Ис ра ил хал кы-
ның исә си не тың лый сы кил мәс, чөн ки алар Ми не тың лар га те лә ми ләр; Ис ра ил 
хал кы ның маң гае ка ты, йө рә ге ки ре. 8 Ме нә, Мин си нең йө зең не – алар йө зе нә, 
маң га ең ны алар маң га е на кар шы то рыр лык ка ты итәр мен. 9 Си нең маң га ең ны 
чак ма таш тан да ка ты рак ал маз итәр мен Мин; ку рык ма алар дан һәм йөз лә рен нән 
кау шап кал ма, чөн ки алар – фет нә чел йорт.

10 Ул та гын ми ңа:
– И адәм уг лы! Мин си ңа әй т кән бар лык сүз ләр не йө рә гең бе лән ка бул ит, 

ко ла гың бе лән тың ла, – ди де. – 11 Ә хә зер кит, сө рел гән як таш ла рың яны на бар 
һәм алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген. Си не тың лар лар мы, юк мы, шу-
лай дип әйт.

12 Шун да Рух ми не юга ры кү тәр де, һәм мин үз ар тым да гө рел дә гән көч ле та выш 
ишет тем. «Үз тә хе тен дә утыр ган Раб бы ның шөһ рә те мө ба рәк бул сын!» – ди де ул 
та выш. 13 Шу лай ук те ге зат лар ның бер-берсенә ти еп тор ган ка нат ка гуы һәм ка-
нат лар янын да гы тә гәр мәч ләр нең ша кыл да вы, гө рел дә гән ка ты та выш ише тел де. 
14 Рух ми не кү тәр де дә алып кит те, һәм мин, кә еф сез лә неп, ру хым әсәр лән гән хәл дә 
ары ат ла дым – үз өс тем дә мин Раб бы ның көч ле ку лын той дым. 15 Ке бар ел га сы 
бу ен да Тел-Әбибтә яшә гән сөр ген че ләр яны на кил дем һәм га җәп кә кал ган хәл дә 
җи де көн алар ара сын да яшә дем.

РаббыныңЯхәзкылныИсраилхалкынасакчыитепкуюы
16 Җи де көн үт кәч, ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
17 – И адәм уг лы! Мин си не Ис ра ил хал кы на сак чы итеп куй дым, һәм син Ми-

нем авы зым нан чык кан сүз ләр не тың лар сың, Ис ра ил хал кын Ми нем исе мем нән 
ки сә тер сең. 18 Явыз ке ше гә мин: «Син һич шик сез үлә чәк сең!» – дип әй т сәм, ә син 
аны ки сәт мә сәң, исән кал сын өчен, явыз лык юлын таш ла, дип өн дә мә сәң, ул явыз 
ке ше үзе нең сгө наһ ла ры ар ка сын да үлә чәк, һәм Мин аның ка ны өчен си не җа вап-
лы итә чәк мен. 19 Ә ин де син явыз ке ше не ки сә теп тә, ул үзе нең яман эш лә рен нән 
ваз кич мә сә, яман юлын нан чык ма са, ул үлә чәк, ә син шушылай итеп үзең нең 
җа ның ны сак лап ка ла чак сың.

20 Әгәр дә тәкъ ва ке ше, тәкъ ва лы гын нан тай пы лып, га дел сез эш кыл са, Мин 
аның каршына абы ну та шы ку яр мын, һәм ул үләр. Син аны ки сәт мә гән гә кү рә, ул 
үз гө на һы өчен үлә чәк, һәм аның кыл ган из ге эш лә ре аңа са вап бу лып исәп лән мә-
я чәк; һәм Мин аның үле ме өчен си не җа вап лы итә чәк мен. 21 Әгәр ин де син тәкъ ва 
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ке ше не гө наһ кы лу дан сак лап ка лыр өчен кисәтсәң, һәм ул гө наһ кыл ма са, ул да 
кисәтелгәнгә кү рә исән ка лыр , син дә үзең нең җа ның ны сак лар сың.

22 Би ре дә мин үз өс тем дә Раб бы ның ку лын той дым. Раб бы ми ңа:
– Куз гал, ти гез җир гә чык, Мин шун да си нең бе лән сөй лә шә чәк мен, – ди де.
23 Мин тор дым да ти гез җир гә чык тым; ан да мин, те ге юлы Ке бар ел га сы бу-

ен да гы сы ман, Раб бы ның бал кып тор ган шөһ рә тен күр дем дә йөз тү бән егыл дым. 
24 Шун да ми ңа Рух иңеп, ая гы ма бас тыр ды; Ул, ми нем бе лән сөй лә шеп:

– Бар, өе ңә ке реп бик лән, – ди де. – 25 Си не, адәм уг лы, бау лар бе лән бәй-
ләп ку яр лар, һәм син ха лык ара сын да йө ри ал ма я чак сың. 26 Мин си нең те лең не 
аң ка вы ңа ябыш ты рыр мын, һәм син тел сез ка ла чак сың, син алар ны фаш итү че 
бул ма я чак сың, чөн ки алар – фет нә чел йорт. 27 Си нең бе лән сөй ләш кән чак та 
исә, Мин авы зың ны ачар мын, һәм син алар га: «Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә!» – 
ди яр сең; тың ла ган ке ше тың ла сын, тың лар га те лә мә гә не тың ла ма сын, чөн ки 
алар – фет нә чел йорт.

Иерусалимнеңчолганыштакалуыһәмбөлүетурында
Яхәзкылныңпәйгамбәрлекитүе

4 1 И адәм уг лы! Кир печ алып, аны үз ал ды ңа куй һәм шун да Ие ру са лим нең 
рә се мен яса. 2 Аны ка мап ал: ны гыт ма лар тө зе, әйләнә-тирәсенә туф рак өй, 

дош ман гас кә ре нең ча тыр ла рын кор, тирә-ягына ди вар җи ме рү че җай лан ма лар куй. 
3 Ти мер та ба ал да аны ти мер ди вар ке бек итеп шә һәр бе лән үз ара ңа куй, йө зең 
бе лән шу ңа та ба бо рыл. Син аны шу лай чол гап ал, һәм шә һәр ка ма лыш та ка лыр. 
Ис ра ил хал кы на бил ге бу лыр бу.

4 Үзең сул ягы ңа ят та Ис ра ил хал кы ның гө наһ ла рын өс те ңә куй: ни чә көн ят-
саң, аның гө наһ ла ры шул көн нәр дә ва мын да си нең өс тең дә бу лыр. 5 Алар ның гө-
наһ кыл ган ел ла рын Мин си ңа көн нәр са ны бе лән бил ге лә дем: Ис ра ил хал кы ның 
гө наһ ла ры си нең өс тә өч йөз тук сан көн дә ва мын да бу лыр. 6 Мо ны үтә гән нең со-
ңын да, икен че мәр тә бә ин де уң ягы ңа ятып, сЯһү дә йор ты гө наһ ла ры кы рык көн 
бу е на си нең өс тә бу лыр: бер көн не бер ел итеп бил ге лә дем Мин си ңа.

7 Йө зең не вә ялан гач ку лың ны чол га ныш та гы Ие ру са лим гә юнәлт һәм аңа кар шы 
пәй гам бәр лек кыл. 8 Ме нә, Мин си не бәй ләп куй дым, һәм син, чол га ныш та бу ла-
сы көн нәр не ту тыр мый то рып, бер ягың нан икен че ягы ңа әй лә неп ята ал мас сың.

9 Бо дай бе лән ар па, но гыт, яс мык, та ры, бо рай алып, алар ны бер са выт ка сал да 
үзе ңә ик мәк пе шер, ул ик мәк ләр син кы рын ятар га ти еш ле көн нәр са нын ча бул-
сын; өч йөз тук сан көн бу е на ашар сың син алар ны. 10 Ашый сы ри зы гың ны көн гә 
егер ме шәр шә кыл* үл чәп аша; бил ге лән гән ва кыт та шу ны ашап тор. 11 Су ың ны да 
үл чәп эч, һин ның* ал ты дан бер өле шен эч; бил ге лән гән ва кыт та шу лай эч кә ләп 
тор. 12 Ри зык ны ар па көл чә се аша ган дай ашар сың, ке ше күз ал дын да адәм ти зә ге 
ян ды рып пе ше рер сең син аны.

13 Раб бы:

* 4:10 Шәкыл– 10 гр. 
* 4:11 Һин– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 3,5 л. 
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– Шу лай итеп, ис ра и ли ләр үз лә ре нең нә җес* ик мәк лә рен Мин ку ып җи бәр гән 
чит ха лык лар ал дын да ашар лар, – ди де.

14 Шун да мин:
– Йа Хуҗа-Раббы, ми нем җа ным ның бер кай чан да нә җес лән гә не юк иде, үл гән 

яки ерт кыч җан вар бо тар ла ган җән лек итен яшь ча гым нан алып хә зер гә ка дәр го-
ме рем дә дә аша га ным юк иде; бер нин ди дә нә җес лән гән ит не авы зы ма ал га ным 
юк иде, – ди дем.

15 Һәм Ул ми ңа:
– Мин си ңа адәм ти зә ге уры ны на сы ер ти зә ге алыр га рөх сәт итәм, ик мә гең не 

шу лай пе ше рер сең, – ди де.
16 Та гын Ул бо лай ди де:
– И адәм уг лы! Ие ру са лим гә ри зык ки те рү гә Мин чик ку яр мын, үл чәп би рел гән 

ик мәк не хә веф лә неп аша я чак лар ан да, үл чәп би рел гән су ны да кур кып эчә чәк ләр. 
17 Чөн ки ашар га – ик мәк лә ре, эчәр гә су ла ры җи тәр лек бул ма я чак; алар бер-берсен 
кү реп кур кып ка ла чак, алар үз гө наһ ла рын нан үз лә ре хәл сез лә нә чәк.

5 1 Ә син, адәм уг лы, са кал кы ру чы ның пә ке се ке бек үт кен кы лыч ал, шу ның 
бе лән ба шың ны вә са ка лың ны кыр, үл чәү бе лән чәч лә рең не тотам-тотам итеп 

бүл. 2 Ка ма лу көн нә ре бет кәч, чә чең нең өч тән бер өле шен шә һәр ур та сын да ян дыр; 
та гын бер өле шен шә һәр ти рә сен дә кы лыч бе лән ту рак ла; өчен че өле шен җил гә 
туз дыр, ә Мин, кы лы чым ны кы ны н нан алып, шул чәч ләр не эзәр лек ләп ки тәр мен. 
3 Әм ма чә чең нең бер ни чә бөр те ген алып, ки е ме ңә тө реп куй. 4 Шу лар ара сын нан 
бер ни чә сен ут ка ыр гыт һәм ян дыр. Шун нан әле ге ут бө тен Ис ра ил иле нә та ра лыр.

5 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Бу – Иеру са лим. Мин аны бү тән ха лык лар үзә-
ге нә ур наш тыр дым, баш ка ил ләр Ис ра ил ти рә сен дә яшә де ләр. 6 Үзе нең явыз лы гы 
ар ка сын да ул Ми нем ска нун вә ка гый дә лә ре мә баш ка ха лык лар дан һәм үз ти рә-
сен дә ге ил ләр дән дә ныг рак кар шы тор ды, Ми нем ка нун на ры ма кар шы чы гып, 
ка гый дә лә рем не үтә мә де».

7 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Тирә-ягыңдагы ха лык лар дан үҗәтрәк 
бул ган өчен, ка гый дә лә рем не үтә мә гән, ка нун на рым бу ен ча эш ит мә гән өчен, – син 
хәт та тирә-ягыңдагы ха лык лар ның гореф-гадәтләре бу ен ча да га мәл кылмадың, – 
8 Мин Үзем си ңа кар шы чы га чак мын, ха лык лар ал дын да си ңа хө кем оеш ты ра чак-
мын. 9 Си нең бар лык әшә ке лек лә рең өчен мо ңар чы бер кай чан да эш лә мә гән һәм 
ал га та ба да эш лә мә я чәк нәр сә кы лыр мын: 10 ата лар үз ба ла ла рын, ә ба ла лар үз 
ата ла рын аша я чак; Мин си ңа хө кем оеш ты ра чак мын, исән кал ган нар ны исә төр ле 
та раф лар га җил гә та ра та чак мын.

11 Шу ңа кү рә, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант 
итәм: бар лык җи рән геч сын на рың вә әшә ке лек лә рең бе лән Ми нем из ге йор тым ны 
нә җес лә гән өчен, Мин си не ау да ра чак мын, һич ке нә дә кыз га нып тор ма я чак мын, 
яр лы ка ма я чак мын. 12 Си нең хал кың ның өч тән бер өле ше шә һәр дә үләт чи рен нән 
вә ач лык тан кы ры ла чак; өч тән бер өле ше шә һәр чи тен дә кы лыч тан үлә чәк; та гын 

* 4:13 Нәҗес– яһүд ди не бу ен ча, ка бул ител ми тор ган шак шы нәр сә. 
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бер өле шен төр ле та раф лар га җил гә та ра та чак мын һәм ар тын нан кы лыч бе лән 
эзәр лек лә я чәк мен.

13 Шул ча гын да гы на хал кы ма бул ган ачу ым бе тә чәк, яр су ым ба сы ла чак һәм үчем 
кай та чак. Яр су ым ны алар өс те нә түк кәч, Мин, Раб бы, бу сүз ләр не көн че лек кә би-
ре леп әй т кә нне бе лә чәк ләр. 14 Мин си не, Иеру са лим, бөл ген лек кә тө ше рә чәк мен, 
тирә-юнеңдәге ха лык лар ара сын да вә үтеп ба ру чы һәр кем кар шын да хур лык ка 
кал ды ра чак мын. 15 Бө тен яр су лы ачу ым вә ка ты җә за лар бе лән хө кем оеш тыр гач, 
син тирә-юньдәге ха лык лар ара сын да хур лык ка вә көл ке гә ка ла чак сың, син алар 
өчен ки сә тү ле бил ге вә шом бу ла чак сың. Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем. 16 Өс те ңә ач-
лык ның рә хим сез ук ла рын җи бә реп, алар си не һә лак итә баш ла гач, Мин та гын да 
көч ле рәк ач лык җи бә рер мен, ри зы гың ны юк итәр мен. 17 Өс те ңә ач лык вә ерт кыч 
җан вар лар ябы ры лып, си не ба ла сыз кал ды ра чак; шә һәр дә үләт чи ре вә үлем ха ким-
лек итә чәк; Мин си ңа каршы кы лыч җи бә рә чәк мен. Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем».

Потларгатабынганөчен,Исраилнеңҗәзагатартылуы

6 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Йө зең не Ис ра ил тау ла ры на бор да шун да алар га пәй гам бәр-

лек ит: 3 «И Ис ра ил тау ла ры! Хуҗа-Раббы сү зен тың ла гыз. Хуҗа-Раббы тау лар га вә 
кал ку лык лар га, үзән нәр гә вә тар ла вык лар га әй тә: „Ме нә, Мин сез гә каршы кы лыч 
юнәл тә чәк мен һәм сез нең скал ку җир лә ре гез не тар-мар итә чәк мен; 4 смәз бәх лә ре-
гез не җи ме рә чәк мен, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү мәз бә хе гез не дә ва та чак мын, 
ке ше лә ре гез не, үте реп, пот ла ры гыз ал ды на ыр гы та чак мын. 5 Ис ра и ли ләр нең мә-
ет лә рен пот ла ры ал ды на ку я чак мын Мин, сө як лә ре гез не мәз бәх лә ре гез ти рә сен ә 
си беп таш ла я чак мын. 6 Сез яши тор ган бар лык урын нар да шә һәр ләр бу шап ка ла чак 
һәм кал ку җир ләр тар-мар ите лә чәк: шун лык тан мәз бәх лә ре гез бу шап ка ла чак, 
җи ме ре лә чәк, пот ла ры гыз ва ты ла чак, юк ите лә чәк, хуш ис ле сумала-майлар көй-
рә тү мәз бә хе гез чәл пә рә мә ки лә чәк, сез яса ган әй бер ләр юк ка чы га чак. 7 Ара гыз да, 
җан на ры кы е лып, җир гә аву чы лар бу лыр, һәм сез Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез.

8 Лә кин кай бер ке ше ләр не Мин исән кал ды ра чак мын. Сез ил ләр, ха лык лар 
ара сы на си бел гән дә, кай бер лә ре гез кы лыч тан ко ты лып ка ла чак. 9 Чит ха лык лар 
ара сы на әсир тө шеп исән кал ган нар Ми не, чит кә бо рыл ган фә хеш йө рәк лә ре вә 
пот лар га те кәл гән күз лә ре ни чек итеп Ми не кай гы га сал га нны ис лә ре нә тө ше рә чәк 
һәм кыл ган явыз лык ла ры вә бар лык әшә ке лек лә ре өчен үз лә ре нә җи рә неп ка ра-
я чак; 10 алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лә чәк. Алар га бәла-каза җи бә рә чәк мен, 
дип, юк ка гы на әйт мә дем Мин“».

11 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кул ла рың ны ша пыл да тып, аягың бе лән җир гә 
бә реп, Ис ра ил хал кы ның бар лык явыз лык ла ры вә әшә ке лек лә ре ту рын да: „И-
их!“ – дип әйт, чөн ки алар кы лыч тан, ач лык тан вә үләт чи рен нән һә лак бу ла чак. 
12 Ерак та гы лар үләт чи рен нән, якын да гы лар кы лыч тан һә лак бу лыр; исән кал ган-
нар ач лык тан үләр – алар дан Мин ачу ым ны шу лай ала чак мын. 13 Үле ләр үз лә ре нең 
мәз бәх лә ре ти рә сен дә, пот лар ара сын да, үз пот ла ры на хуш ис ле сумала-майлар 
көй рәт кән урын нар да – һәр бер кал ку җир дә, тау баш ла рын да, киң ябал даш лы 
вә мул яф рак лы һәр агач тө бен дә, җә е леп үс кән һәр имән тө бен дә ят кан да гы на, 
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ис ра и ли ләр Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр. 14 Алар ягы на та ба ку лым ны су зар-
мын һәм көнь як та гы чүл дән алып төнь як та гы Диб ла шә һә ре нә ка дәр – алар яши 
тор ган бар лык урын нар да – җир ләр не чүл вә буш лык итәр мен. Шул ча гын да алар 
Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр».

Исраилнеңахырыякынлашу

7 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Син, адәм уг лы, Хуҗа-Раббы Ис ра ил җи ре нә бо лай дип әй тә, ди ген: «Һә ла кәт! 

Җир нең дүрт поч ма гы на һә ла кәт кил де. 3 Ин де ме нә соң гы сә га тең сук ты, си нең 
өс кә ачу ым ны яу ды ра чак мын, йөр гән юл ла ры ңа ка рап хө кем итә чәк мен, бар лык 
әшә ке лек лә рең өчен җа вап би рер гә мәҗ бүр итә чәк мен. 4 Мин си не кыз га нып тор-
мам, яр лы ка мам, йөр гән юл ла рың һәм бар лык әшә ке лек лә рең өчен җә за лар мын. 
Шул ча гын да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сең».

5 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, бә ла ар тын нан бә ла ки лә. 6-7 Соң гы сә гать 
җит те, ки леп җит те ул, си ңа якын лаш ты. Ме нә ул ки лә! Ябы ры лып, һә ла кәт ки лә 
си ңа, ош бу җир дә яшәү че! Шул ва кыт ки леп җит те. Ул көн ин де бик якын. Тау лар да 
кү ңел ачу аваз ла ры тү гел, кур ку та выш ла ры яң гы рый тор ган ва кыт җи тә. 8 Тиз дән 
өс те ңә яр су ым ны тү гәр мен, ачу ым ны алыр мын син нән, йөр гән юл ла ры ңа ка рап 
хө кем итәр мен, бар лык әшә ке лек лә рең өчен хи сап то тар сың! 9 Кыз га нып тор мам 
Мин си не, яр лы ка мам, йөр гән юл ла рың вә әшә ке лек лә рең өчен җә за сын би рер мен. 
Шул ча гын да Минем – Раб бы, җә за би рү че Зат икән емне бе лер сең.

10 Ме нә ул көн, ме нә ул ки леп җит те! Бә ла кил де. Та як чә чәк ат ты, тә кәб бер лек 
бө ре лән де. 11 Җәбер-золым явыз лык та я гы на әве рел де. Алар дан бер нәр сә дә кал-
ма я чак: бик күп ке ше лә ре дә, бай лык ла ры да, мул лык ла ры да, өс тен лек лә ре дә 
юк ка чы га чак. 12 Шул ва кыт ки леп җит те, ул көн ки леп иреш те; җир са тып ал ган 
ке ше ку ан ма сын, са тар га мәҗ бүр бул ган ке ше кай гыр ма сын, чөн ки ба ры сы на бик 
нык ачу ым чык ты. 13 Чөн ки җи рен сат кан ке ше үзе исән чак та ка бат ан да әй лә неп 
кай т ма я чак; алар ха кын да Ал ла һы дан иң гән кү ре неш ки ре алын ма я чак; гө наһ ла ры 
ар ка сын да бер кем дә үзе нең тор мы шын сак лап ка ла ал ма я чак. 14 Быр гы кыч кыр-
ту га һәм мә се әзер бу лып тор са да, бер кем су гыш ка бар мас, чөн ки алар ның бө тен 
өе ре нә бик нык ачу ым чык ты.

15 Дош ман кы лыч бе лән шә һәр нең тыш кы ягын да то ра, ә шә һәр эчен дә ач лык 
вә үләт чи ре ге нә. Кыр да гы ке ше кы лыч тан һә лак бу лыр, ә шә һәр эчен дә ге ләр не 
ач лык вә үләт чи ре кы рыр. 16 Исән кал ган нар тау лар га ка чып ки тәр, һәм үзән лек-
тә ге кү гәр чен нәр ке бек һәр кай сы үзе нең гө наһ ла ры өчен сык рар.

17 Һәр кай сы ның ку лы са лы ныр,
тез лә ре су өс те сы ман де рел дәп то рыр.

18 Шул ча гын да алар сту пас ту кы ма га тө ре нә чәк,
дәһ шәт кә кү ме лә чәк,
йөз лә ре оя лу дан кы за ра чак,
баш ла рын кы ра чак алар.

19 Үз лә ре нең кө меш лә рен урам га чы га рып ата чак алар,
ал тын на ры хә рәм әй бер ке бек бу ла чак.
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Кө меш лә ре дә, ал тын на ры да
Раб бы ның ачу кө нен дә кот ка ра ал мас алар ны.
Ал тын вә кө меш лә ре та мак ла рын туй дыр ма я чак,
кор сак ла рын да ту тыр ма я чак,
чөн ки бо лар алар ның гө на һы на сә бәп че бул ды.

20 Ке ше ләр, үз лә ре нең ма тур әй бер лә ре бе лән го рур ла нып,
шу лар дан әшә ке, җи рән геч сын нар яса ды лар.
Шу ңа кү рә Мин әле ге әй бер ләр не
ке ше ләр өчен хә рәм нәр сә гә әве рел де рәм.

21 Мин алар ны чит ке ше ләр гә га ни мәт* итеп вә
җир йө зен дә ге явыз бән дә ләр гә та быш итеп би рәм;
шул ке ше ләр алар ны нә җес лә я чәк.

22 Мин алар дан йө зем не чит кә бо рыр мын,
һәм алар Ми нем ка дер ле йор тым ны нә җес лә я чәк –
юл ба сар лар, ан да ке реп, аны нә җес лә я чәк.

23 Зын җыр лар яса гыз,
чөн ки бу җир кан лы сҗи на я ть ләр бе лән су га рыл ган,
шә һәр җәбер-золым бе лән тул ган.

24 Мин би ре гә иң явыз ха лык лар ны ки те рә чәк мен,
һәм алар би ре дә ге йор т лар ны үз ку лы на тө ше рә чәк.
Мин көч ле ләр нең тә кәб бер ле ген бе те рә чәк мен,
алар ның из ге урын на ры нә җес лә нә чәк.

25 Дәһ шәт кил гәч, алар ты ныч лык эз ләр,
лә кин та ба ал мас.

26 Бә ла ар тын нан бә ла ки лер,
бер имеш-мимеш икен че сен ту ды рыр,
спәй гам бәр ләр дән ила һи кү ре неш ләр со рар лар,
ру ха ни лар ка нун өй рә тү дән тук тар,
сөл кән нәр ки ңәш би рә ал мас.

27 Пат ша хәс рәт лә нер,
тү рә ләр өме тен өзәр,
ха лык ның кул ла ры кал ты рар.
Мин алар ның кыл ган га мәл лә ре нә ка рап җә за сын би рер мен,
үз ка гый дә лә ре бу ен ча хө кем итәр мен,
һәм алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр».

Иерусалимнеңпотлары

8 1 Мин өй дә уты ра идем. Яһү дә өл кән нә ре да ми нем ян да иде. Бу хәл ал тын чы 
ел ның* ал тын чы аен да, ай ның би шен че кө нен дә бул ды. Ан да ми ңа Хуҗа-Раббы 

* 7:21 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 8:1 ...алтынчыелның...– Яһо я хин пат ша ку ыл ган нан соң ал тын чы ел да ди гән мәгъ нә дә; 1:2 
не ка ра гыз. 20:1; 24:1; 26:1; 29:1, 17; 30:20; 31:1; 32:1, 17 дә шул мәгъ нә не аң ла та. 
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ку лы иреш те. 2 Ир-ат кы я фәт ле зат ны күр дем мин; аның бил дән тү бән өле ше ут 
ке бек бу лып, бил дән юга ры өле ше исә ялкынланып-ялтырап тор ган ти мер сы ман 
иде. 3 Кул га ох ша ган нәр сә су зып, әле ге зат ми не чәч лә рем нән эләк тер де. Рух ми не 
җир бе лән күк ара сы на кү тәр де һәм Ал ла һы дан бул ган кү ре неш тә Ие ру са лим гә, 
эч ке ише гал ды ның төнь як кап ка сы тө бе нә ки те реп бас тыр ды. Ан да Раб бы ның 
ачу ын куз гат кан пот то ра иде. 4 Те ге чак та ми ңа ти гез җир дә Ал ла һы дан иң гән 
кү ре неш тә ге сы ман, ми нем кар шым да Ис ра ил Ал ла сы ның бал кып тор ган шөһ рә те 
пәй дә бул ды. 5 Шун да Ал ла һы ми ңа:

– И адәм уг лы! Күз лә рең не төнь як ка та ба кү тә реп ка ра, – ди де.
Мин күз лә рем не төнь як ка юнәлт тем: ан да, мәз бәх кап ка сы ның төнь як ягын да, 

Раб бы ның ачу ын куз гат кан те ге пот то ра иде. 6 Раб бы ми ңа әйт те:
– И адәм уг лы! Син кү рә сең ме алар ның нәр сә эш лә гә нен? Ми не Үзем нең из ге 

йор тым нан ерак лаш ты рыр өчен, Ис ра ил хал кы ның нин ди әшә ке лек ләр эш лә гә нен 
кү рә сең ме? Син әле та гын да җи рән геч рәк нәр сә ләр кү рер сең.

7 Шун нан соң Ул ми не ише гал ды на ке рә тор ган кап ка тө бе нә алып кил де. Ка-
рыйм – ди вар да бер ти шек бар. 8 Ул ми ңа әйт те:

– И адәм уг лы! Ди вар ны ти шеп чык.
Мин ди вар ны ти шеп чык тым һәм бер ишек күр дем. 9 Ал ла һы ми ңа:
– Кер дә алар мон да кыл ган җи рән геч әшә ке лек не күр, – ди де.
10 Шун нан соң мин кер дем дә бө тен ди вар лар га ясал ган төрледән-төрле сөй-

рә лү че вә хә рәм хай ван су рәт лә рен, Ис ра ил хал кы ның төр ле пот ла рын күр дем. 
11 Сын нар ал дын да Ис ра ил нең өл кән нә рен нән җит меш ир за ты, шу лар ара сын да 
Ша пан уг лы Яһа занья да ба сып то ра иде; һәр кай сы ку лы на сумала-майлар көй рә-
тү са вы ты тот кан, хуш ис ле сумала-майлардан куе бо лыт кү тә ре лә иде. 12 Раб бы 
ми ңа әйт те:

– Кү рә сең ме, адәм уг лы: Ис ра ил хал кы ның өл кән нә ре ка раң гы да, үз лә ре нең 
сын на ры ку ел ган бүл мә ләр дә нәр сә эш ли? Чөн ки алар: «Без не Раб бы күр ми, Раб бы 
бу җир не таш ла ды», – ди ләр.

13 Ан на ры Ул ми ңа:
– Алар ның та гын да яман рак әшә ке лек лә рен кү рер сең, – ди де.
14 Ул ми не сРаб бы йор ты ның төнь як кап ка сы тө бе нә алып кил де. Ан да хатын-

кызлар Там муз ила һын кыз га нып елап уты ра лар иде. 15 Раб бы ми ңа:
– Бо лар ны кү рә сең ме, адәм уг лы? Та гын да зур рак әшә ке лек ләр кү рер сең, – ди де.
16 Шун нан соң Ул ми не Раб бы йор ты ның эч ке ише гал ды на алып кер де; Раб бы ның 

Из ге йор ты ның кап ка сы янын да, бол дыр бе лән мәз бәх ара сын да, егер ме биш ләп 
ир за ты, ар ка ла рын Раб бы йор ты на, йөз лә рен көн чы гыш ка та ба бо рып, ко яш ка 
сәҗ дә кы ла лар иде. 17 Ул ми ңа:

– Кү рә сең ме, адәм уг лы: Яһү дә йор ты би ре дә кыл ган әшә ке лек ләр аз мы әл лә?! 
Алар җир не җәбер-золым бе лән ту ты ра лар, Ми нем ачу ым ны арт ты ра лар. Ка ра: 
алар агач бо та гын Ми нем бо рын тө бе нә ки те рә ләр*. 18 Шу ңа кү рә Мин алар га 

* 8:17 ...аларагачботагынМинемборынтөбенәкитерәләр.– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-
сүз: алар агач бо та гын үз лә ре нең бо рын тө бе нә ки те рә ләр. 
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ярсу ымны тү гә чәк мен, алар ны кыз ган ма я чак мын һәм яр лы ка ма я чак мын, ко ла-
гы ма ка ты итеп кыч кыр ган да да, алар ны ишет мә я чәк мен.

Иерусалимгәҗәзабирү

9 1 Шун нан соң мин Аның:
– Шә һәр не җә за га тар тыр га ти еш ле ке ше ләр нең һәр кай сы ку лы на җи мер геч 

ко ра лын то тып кил сен! – дип, ка ты итеп кыч кыр га нын ишет тем.
2 Төнь як ка ка ра ган Юга ры кап ка дан, һәр бер се үз ко ра лын то тып, ал ты ке ше 

чык ты, ара ла рын да бер се кин дер күл мәк тән, би лен дә язу кирәк-яраклары бар иде. 
Ба кыр дан ясал ган мәз бәх яны на ки леп җит кәч, алар тук тап кал ды лар.

3 Һәм Ис ра ил Ал ла сы шөһ рә те нең бал кы шы ске ру бим өс тен нән – үз уры нын-
нан – Ал ла һы йор ты ның бу са га сы яны на күч те. Ан на ры Ул кин дер ки ем ле, би лен дә 
язу кирәк-яраклары бул ган ке ше не ча кы рып ал ды. 4 Раб бы аңа:

– Иеру са лим буй лап йөр, шә һәр дә кы лын ган әшә ке лек ләр дән хәс рәт ки чер гән 
һәм ың гы раш кан ке ше ләр нең маң гай ла ры на там га сал, – ди де. 5-6 Ан на ры баш-
ка лар га: – Аның ар тын нан шә һәр буй лап йө ре гез, бе рәү не дә кыз ган мый ча һәм 
яр лы ка мый ча үте ре гез; карт ке ше ме ул, яшь ир ме, кыз мы, ба ла мы, ана ке ше ме – 
һәм мә се нең җа нын кы е гыз. Лә кин маң га ен да там га бул ган ке ше гә ти мә гез. Бу эш не 
Ми нем из ге йор тым нан баш ла гыз, – дип әй т кә нен ишет тем.

Шу лай итеп, алар Ал ла һы йор ты ал дын да тор ган өл кән нәр дән баш ла ды лар. 
7 Ан на ры Раб бы алар га:

– Из ге йорт ны нә җес лә гез, ишег ал ла рын үле ләр бе лән ту ты ры гыз да чы гып 
ки те гез, – ди де.

Алар, чы гып, шә һәр хал кын үте рә баш ла ды лар.
8 Шә һәр хал кы кы ры лып бар ган да, мин, берь ял гы зым ка лып, йө зем бе лән җир-

гә кап лан дым һәм:
– Йа Хуҗа-Раббы! Ие ру са лим гә ачу ың ны яу ды рып, Ис ра ил дә исән кал ган нар-

ның һәм мә сен дә һә лак итәр сең ми кән ни?! – ди дем.
9 Раб бы ми ңа әйт те:
– Ис ра ил бе лән Яһү дә йор ты ның гө наһ ла ры бик зур, бу җир кан бе лән су га рыл-

ган, шә һәр дә бер там чы да дө рес лек юк; алар: «Раб бы бу җир не таш ла ды, Раб бы 
бер ни күр ми», – ди ләр. 10 Шу ңа кү рә Мин алар ны кыз ган ма я чак мын да, яр лы ка-
ма я чак мын да; Мин ба ры алар кыл ган га мәл ләр не ге нә үз ба шы на кай та ра чак мын.

11 Һәм шун да кин дер күл мәк ле, би лен дә язу кирәк-яраклары бул ган ке ше, хә бәр 
алып кай тып:

– Мин һәм мә сен дә Син куш кан ча эш лә дем, – ди де.

БалкыпторганРаббышөһрәтенеңҮзйортыннанкитүе

10 1 Шун да мин ке ру бим нәр нең баш өс тен дә ге гөм бәз дән юга ры рак тор ган, 
зәң гәр якут тан ясал ган тә хет сы ман бер нәр сә кү реп ал дым. 2 Һәм Раб бы 

кин дер күл мәк ле ке ше гә:
– Ке ру бим нәр дән ас та рак ур наш кан тә гәр мәч ләр ара сы на кер дә, ке ру бим нәр 

ара сын да гы көй рәп тор ган кү мер не уч лап алып, шә һәр өс те нә ыр гыт, – ди де.
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Һәм ул ке ше ми нем күз ал дым да ке реп кит те. 3 Ке ру бим нәр исә, те ге ке ше кер-
гән дә, Ал ла һы йор ты ның көнь я гын да иде, шул ча гын да эч ке ише гал дын бо лыт 
кап лап ал ды. 4 Раб бы ның бал кып тор ган шөһ рә те, ке ру бим нәр өс тен нән кү тә ре-
леп, йорт ның бу са га сы на күч кән иде; йорт эче – бо лыт бе лән, ише гал ды исә Раб бы 
шөһ рә те нең бал кы шы бе лән тул ган иде.

5 Ке ру бим нәр нең ка нат как кан та вы шы, Ка дир Ал ла өн сал ган сы ман, хәт та 
тыш кы ише гал дын да да ише те леп тор ды.

6 Кин дер күл мәк ле ке ше гә Раб бы:
– Ке ру бим нәр янын нан, тә гәр мәч ләр ара сын нан ут ал, – дип куш кач, ул ке ше 

тә гәр мәч ләр яны на ке реп бас ты. 7 Ке ру бим нәр дән бер се, алар ара сын да гы ут ка ку-
лын су зып, кин дер күл мәк ле ке ше гә уч лап кү мер алып бир гән нән соң, әле ге ке ше 
чы гып кит те. 8 Ке ру бим нәр нең ка нат ас тын да ке ше не ке сы ман кул лар кү ре нә иде.

9 Шул чак ны мин ке ру бим нәр янын да тор ган дүрт тә гәр мәч күр дем. Һәр кай сы 
янын да бе рәр тә гәр мәч, тә гәр мәч ләр хри зо лит та шы сы ман иде. 10 Һәр дүрт тә гәр-
мәч бер-берсенә ох ша ган бу лып, тә гәр мәч эчен дә ге тә гәр мәч сы ман иде. 11 Тә гәр-
мәч ләр дүрт та раф ка да ба ра ала, һәм, бар ган да, алар туп-туры ба ра иде ләр; ал гы 
тә гәр мәч кай та раф ка ка ра са, тә гәр мәч ләр бо рыл мый ча шул та раф ка та ба ба ра иде. 
12 Алар ның бө тен тә не, ар ка ла ры, кул ла ры, ка нат ла ры, тә гәр мәч лә ре то таш тан 
күз бе лән тул ган; дүрт тә гәр мә чен дә дә күз ләр бар иде. 13 Мин алар ның «бө те ре лә 
тор ган тә гәр мәч ләр» дип ата лу ын ишет тем. 14 Һәр ке ру бим нең дүрт йө зе бар иде: 
бер се – ке ру бим йө зе, икен че се – ке ше йө зе, өчен че се – арыс лан һәм дүр тен че-
се – бөр кет йө зе.

15 Ке ру бим нәр кү тә ре леп кит те. Бо лар мин Ке бар ел га сы бу ен да күр гән зат лар 
иде. 16 Ке ру бим нәр бар ган чак та, ян на рын да гы тә гәр мәч ләр дә ба ра иде; ке ру бим нәр 
җир дән кү тә ре лер өчен ка нат ла рын җәй гән дә, тә гәр мәч ләр дә алар дан ае рыл ма ды. 
17 Ке ру бим нәр тик тор ган чак та, алар да тик тор ды; алар куз гал ган да, тә гәр мәч ләр 
дә кү тә рел де, чөн ки зат лар ның ру хы алар да иде.

18 Раб бы ның бал кып тор ган шөһ рә те, Үз йор ты бу са га сын нан ки теп, ке ру бим нәр-
нең өс тен дә тук тап кал ды. 19 Ке ру бим нәр, ми нем күз ал дын да ка нат ла рын җә еп, 
җир дән кү тә рел де ләр; алар бе лән бер гә ян на рын да гы тә гәр мәч лә ре дә кит те; алар 
Раб бы йор ты ның көн чы гыш кап ка сы янын да тук тап кал ды лар; Ис ра ил Ал ла сы-
ның бал кып тор ган шөһ рә те алар өс тен дә бул ды.

20-22 Бо лар мин Ке бар ел га сы бу ен да, Ис ра ил Ал ла сы ның аяк ас тын да күр гән 
зат лар иде; һәр бер се нең дүрт йө зе, дүр тәр ка на ты, ка нат ла ры ас тын да ке ше не ке 
сы ман кул ла ры бу лып, йөз лә ре дә мин Ке бар ел га сы бу ен да күр гән йөз ләр сы ман 
иде; һәр бер се үз ал ды на гы на ка рап ат лый иде. Шу ңа кү рә мин алар ның ке ру бим-
нәр икән ле ген бел дем.

Иерусалимнеңхөкемителүе

11 1 Рух, ми не кү тә реп алып, Раб бы йор ты ның көн чы гыш ка ка ра ган кап ка сы 
яны на ки те реп куй ды. Һәм мин кап ка янын да ба сып тор ган егер ме биш ке-

ше не күр дем; алар ара сын да Аз зур уг лы Яһа занья вә Бе на яһ уг лы Пе ла тия – ха лык 
баш лык ла ры бар иде. 2 Раб бы ми ңа әйт те:
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– И адәм уг лы! Ме нә, бо лар явыз ни ят ле ке ше ләр, шә һәр гә на чар ки ңәш би рә ләр: 
3 «Йорт лар са лу ва кы ты әле тиз ге нә кил ми; бу шә һәр – ка зан, ә без – ит», – дип әй тә 
алар. 4 Шу ңа кү рә пәй гам бәр лек кыл, адәм уг лы, алар га кар шы пәй гам бәр лек кыл!

5 Шун да ми ңа Раб бы Ру хы иң де һәм бо лай ди де:
– Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ис ра ил хал кы, си нең ни сөй лә гә нең не, уе ңа 

нәр сә кил гән не Мин бе ләм. 6 Бу шә һәр дә сез бик күп ке ше үтер де гез, урам нар ны 
мә ет бе лән ту тыр ды гыз». 7 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Шә һәр дә сез 
үтер гән ке ше ләр – ит, ә бу шә һәр – ка зан; лә кин Мин сез не ан нан ку ып чы га ра чак-
мын. 8 Сез кы лыч тан кур ка сыз, һәм Мин сез нең өс кә кы лыч җи бә рә чәк мен, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы. – 9 Мин сез не шә һәр дән ку ып чы га ра чак мын, чит ха лык лар 
ку лы на тап шы ра чак мын һәм сез гә хө кем оеш ты ра чак мын. 10 Сез кы лыч тан һә лак 
бу ла чак сыз; Мин сез не Ис ра ил дән чит тә дә хө кем итә чәк мен, һәм сез Ми нем Раб бы 
икә нем не бе лә чәк сез. 11 Бу шә һәр сез нең өчен ка зан бул мас, сез ан да ит бул ма я чак-
сыз; Мин сез не Ис ра ил дән чит тә дә хө кем итә чәк мен. 12 Сез Ми нем Раб бы икә нем не 
бе лер сез; чөн ки сез Ми нем ка гый дә лә рем не үтә мә де гез һәм Ми нем ка нун на рым ны 
сак ла ма ды гыз, ә бәл ки үзе гез не чол гап ал ган ха лык лар ка ну ны бу ен ча яшә де гез».

13 Мин пәй гам бәр лек ит кән чак та, Бе на яһ уг лы Пе ла тия үл де. Мин, җир гә йөз-
тү бән кап ла нып, бө тен та вы шы ма:

– Йа Хуҗа-Раббым! Ис ра ил нең исән кал ган хал кын бө тен ләй юк итәр сең ми-
кән ни?! – дип кыч кыр дым.

Раббыныңсөрелгәнкешеләргәвәгъдәсе
14 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
15 – И адәм уг лы! Ие ру са лим дә яшәү че ләр си нең ту ган на рың, си нең бар лык ка-

рын даш ту ган на рың вә бө тен Ис ра ил хал кы ту рын да: «Алар Раб бы дан ерак та яши-
ләр; бу җир без гә би лә мә итеп би рел гән», – ди ләр. 16 Мо ңа кар шы син, Хуҗа-Раббы 
бо лай дип әй тә, ди ген: «Гәр чә Мин алар ны ерак лар га, ят ха лык лар ара сы на сип сәм 
дә, җир буй лап та рат сам да, кит кән җир лә рен дә Мин хал кым өчен күпмегәдер из ге 
йорт бу лыр мын». 17 Шу ңа кү рә син, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин сез-
не ха лык лар ара сын нан җы еп алыр мын да Үзем таратып-сипкән җир ләр дән ки ре 
кай та рыр мын һәм Ис ра ил җи рен сез гә би рер мен».

18 Ки ре әй лә неп кай т кач, алар ул җир дә ге бар лык ка ба хәт нәр сә ләр не вә әшә-
ке лек ләр не юк итәр ләр. 19 Мин алар га баш ка төр ле йө рәк би рә чәк мен, яңа рух 
иң де рә чәк мен, алар ның тән нә рен нән, таш йө рәк лә рен алып, те ре йө рәк би рә-
чәк мен. 20 Шун нан алар Ми нем ка гый дә лә рем бу ен ча га мәл кы лыр лар, Ми нем 
ка нун на рым ны сак лар лар һәм үтәр ләр, шул ча гын да алар – Ми нем хал кым, ә 
Мин алар ның Ал ла сы бу лыр мын. 21 Ә ин де йө рә ге ка ба хәт нәр сә ләр гә вә әшә ке 
пот лар га бе рек кән ке ше ләр гә Мин, кыл ган га мәл лә ре нә кү рә, җә за ны үз ба шы на 
тө ше рер мен. Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

РаббышөһрәтенеңИерусалимнәнкитүе
22 Шул чак тә гәр мәч ләр янын да гы ке ру бим нәр нең ка нат ла ры кү тә рел де; Ис ра-

ил Ал ла сы ның бал кып тор ган шөһ рә те шул мәл дә алар өс тен дә иде. 23 Раб бы ның 
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әлеге шөһ рә те, шә һәр эчен нән кү тә ре леп, шә һәр дән көн чы гыш та тау өс тен дә тук-
тап кал ды. 24 Шун нан соң Ал ла һы Ру хы иң дер гән кү ре неш тә Рух ми не кү тә реп 
ал ды да кил да ни ләр җи ре нә, сө рел гән нәр ара сы на кү че реп куй ды. Ан на ры ми ңа 
иң гән әле ге кү ре неш юк ка чык ты. 25 Һәм мин Раб бы күр сәт кән һәм мә нәр сә не 
сө рел гән нәр гә җит кер дем.

Яхәзкыл–әсирлеквәкуркубилгесе

12 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Син фет нә чел ха лык ара сын да яши сең; алар ның күз лә-

ре бар, лә кин күр ми ләр, ко лак ла ры бар, лә кин ишет ми ләр, чөн ки алар фет нә чел 
ха лык. 3 Ә син, адәм уг лы, сөр ген гә ки тү өчен, үзе ңә ки рәк ле әй бер ләр не әзер лә, 
көн ур та сын да алар күз ал дын да кү че неп кит, алар күз ал дын да бү тән җир гә кү чен; 
шун нан соң алар, бәл ки, акыл ла ры на ки лер ләр, гәр чә фет нә чел йорт бул са лар да. 
4 Сөр ген гә кит кән дә ки рәк ле әй бер лә рең не көн дез алар ның күз ал дын да алып чык, 
үзең исә ки чен алар ның күз ал дын да чык, сөр ген гә чык кан ке бек чык. 5 Алар ның 
күз ал дын да ди вар ны ти шеп, әй бер лә рең не шун нан чы гар. 6 Ка раң гы төш кәч, 
алар ның күз ал дын да йө гең не җил кә ңә са лып чык, җир не күр мәс өчен, йө зең не 
кап ла, чөн ки Мин си не Ис ра ил хал кы на га ип тән хә бәр* би рү бил ге се итеп куй дым.

7 Мин куш кан ны эш лә дем: сөр ген юлын да ки рәк ле әй бер ләр не көн дез алып 
чык тым, ә ки чен, ку лым бе лән ди вар ны ти шеп, йө гем не чы гар дым да ха лык ның 
күз ал дын да җил кә мә кү тәр дем.

8 Ир тән ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
9 – И адәм уг лы! Фет нә чел Ис ра ил хал кы: «Син нәр сә эш ли сең?» – дип со ра ма-

ды мы син нән? 10 Алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Иеру са лим ха ки ме нә 
вә ан да гы бө тен Ис ра ил хал кы на ки сә тү бу». 11 Әйт алар га: «Мин сез нең өчен бил ге. 
Мин эш лә гән нәр сә сез нең бе лән дә бу ла чак: сез, әсир ите леп, сөр ген гә ки тәр сез». 
12 Алар ара сын да гы ха ким, ка раң гы да йө ген иңе нә кү тә реп, яше рен ге нә юл га 
куз га ла чак, чы гар өчен, ди вар ны ти шә чәк, йө зен кул ла ры бе лән кап ла я чак, шу ңа 
кү рә кая бар га нын күр мә я чәк. 13 Мин аңа ять мәм не са ла чак мын, һәм ул Ми нем 
то за гы ма элә гә чәк; Мин аны кил да ни ләр җи ре нә, сБа бил гә ил тә чәк мен, лә кин ул 
аны күр мә я чәк, шун да үлеп ка ла чак. 14 Ә ха ким ти рә сен дә ге ләр нең һәм мә сен – 
ияр чен нә рен вә бар лык гас кә рен җил ләр гә та ра тыр мын, кы лы чым ны кы ны н нан 
алып, алар ны эзәр лек ләп ки тәр мен. 15 Үз лә рен төр ле ха лык лар ара сы на та рат кач 
һәм төр ле ил ләр гә чәч кәч, алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр. 16 Кыл ган әшә-
ке лек лә ре ха кын да үз лә ре яшә гән ха лык лар ара сын да сөй лә сен нәр өчен, Мин 
алар ның бик азын гы на кы лыч тан, ач лык тан вә үләт чи рен нән сак лап ка лыр мын; 
һәм алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр.

17 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
18 – И адәм уг лы! Ри зы гың ны кал ты ра нып аша, су ың ны де рел дәп һәм бор чу лы 

хәл дә эч. 19 Бу ил дә ге ха лык ка, Ис ра ил җи рен дә ге Ие ру са лим дә яшәү че ләр ту рын да 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ри зык ла рын алар хә веф лә неп ашар лар, су ла рын 

* 12:6 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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кур кып кы на эчәр ләр, чөн ки алар ның җи ре ан да яшәү че ләр нең мәр хә мәт сез ле ге 
ар ка сын да мул лык тан мәх рүм ите лер. 20 Ха лык бе лән ту лы шә һәр ләр бу шап ка лыр, 
җир лә ре чүл гә әй лә нер; һәм сез Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез».

Раббысүзенеңчынгаашуы
21 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
22 – И адәм уг лы! Ис ра ил җи рен дә ге «Көн нәр үтә то ра, ә Ал ла һы дан иң гән һәр төр-

ле кү ре неш ләр тор мыш ка аш мый» ди гән сүз лә ре гез – нин ди гый ба рә ул? 23 Алар га, 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Бу гый ба рә не Мин юк ка чы га ра чак мын, Ис ра-
ил дә ан дый сүз ләр бү тән йөр мә я чәк». Та гын алар га әйт: «Ал ла һы дан иң гән һәр төр ле 
кү ре неш ләр нең тор мыш ка ашачак кө не якын ла ша. 24 Ис ра ил хал кы на ял ган кү ре неш-
ләр иңмәячәк, һәм кү рә зә че лек бул ма я чак. 25 Чөн ки Мин, Раб бы, әй тер нәр сәм не 
әй тә чәк мен; Мин әй т кән сүз ләр чын га аша чак, тот кар лан ма я чак; сез нең көн нәр дә, 
фет нә чел йорт, әй т кән сү зем не Мин үтә я чәк мен». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

26 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
27 – И адәм уг лы! Ме нә, Ис ра ил хал кы: «Ал ла һы дан аңа иң гән кү ре неш күп көн-

нәр дән га мәл гә аша чак – ал да бу ла сы за ман нар ту рын да пәй гам бәр лек итә ул», – 
ди. 28 Шу ңа кү рә алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин әй т кән нәр нең 
бер се дә тот кар лан ма я чак, Мин әй т кән сүз чын га аша чак». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Ялганпәйгамбәрләргәгаепташлау

13 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Ис ра ил нең пәй гам бәр лек итү че пәй гам бәр лә ре нә, үз фа-

раз ла ры на ни гез лә неп сөй ләү че пәй гам бәр ләр гә, Раб бы сү зен тың ла гыз, ди ген, 
3 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Үз-үзен рух лан ды ру чы һәм баш ка бер ни 
күр мәү че акыл сыз пәй гам бәр ләр гә кай гы! 4 Си нең пәй гам бәр лә рең, Ис ра ил, хә-
ра бә ләр ара сын да по сып ят кан төл ке ләр ке бек. 5 Раб бы кө нен дә бу ла чак су гыш та 
нык то рыр өчен, сез, ди вар да гы җи ме рек ләр яны на ба рып, Ис ра ил ха кы на ди вар ны 
тө зек лән дер ми сез. 6 Алар күр гән нәр сә ләр буш һәм күрәзәлекләре ял ган. Раб бы 
шу лай бел де рә, ди алар, гәр чә алар ны Раб бы җи бәр мә сә дә; шул сүз лә ре чын га аша-
чак дип өмет лә нә алар. 7 Сез буш кү ре неш ләр күр мә де гез ме ни?! Ял ган кү рә зә лек 
ит мә де гез ме ни?! Мин әйт мә сәм дә, Раб бы шу лай дип бел де рә, ди мә де гез ме ни?!»

8 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Сез ял ган кү рә зә лек ит кән гә һәм буш 
кү ре неш ләр күр гән гә, Мин сез гә кар шы чы гам, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 9 Буш 
кү ре неш ләр күр гән һәм ял ган кү рә зә лек ит кән пәй гам бәр ләр гә кар шы юнә лә чәк 
Ми нем ку лым; хал кым ки ңәш мә се ндә алар бул ма я чак, Ис ра ил хал кы исем ле ге-
нә кер тел мә я чәк һәм Ис ра ил җи ре нә аяк бас ма я чак; һәм сез Ми нем Хуҗа-Раббы 
бу лу ым ны бе лер сез.

10 Ты ныч лык юк ча гын да: «Ты ныч лык бар», – дип әй теп, Ми нем хал кым ны юл-
дан яз дыр ган өчен, ха лык как шап тор ган ди вар кор ган да, аны агар тып сы ла ган өчен, 
11 ди вар ны агар тып сы лау чы лар га әйт, ул ава чак, ди ген. Ко еп яң гыр һәм эре боз бөр-
тек лә ре ява чак, көч ле җил кү тә ре леп, ди вар ны ау да ра чак. 12 Ме нә, ди вар авар; шул 
ча гын да сез дән: „Ди вар ның сез сы ла ган ак ша ры кай да соң?“ – дип со ра мас лар мы?»
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13 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ачу дан яр сы ган ча гым да, Мин, 
көч ле җил куз га тып, яр су ым нан ко еп яң гыр һәм ачу ым нан һә ла кәт ле боз явар. 
14 Сез агар тып сы ла ган ди вар ны ни ге зе нә ка дәр җи ме реп җир гә егар мын, аның 
бе лән бер гә үзе гез дә һә лак бу лыр сыз; һәм Ми нем Раб бы бу лу ым ны бе лер сез. 
15-16 Ачу ым ны ди вар дан һәм аны агар тып сы ла ган ке ше ләр дән ал гач, сез гә: „Ди вар 
да, аны сы лау чы лар да, ты ныч лык юк ча гын да ты ныч лык ту рын да Ие ру са лим гә 
пәй гам бәр лек ит кән Ис ра ил пәй гам бәр лә ре дә юк“, – ди яр мен», – дип бел де рә 
Хуҗа-Раббы.

17 Ә син, адәм уг лы, йө зең не үз хал кың кыз ла ры на, үз фа раз ла ры на ни гез лә неп 
пәй гам бәр лек ит кән кыз ла ры на бор һәм алар га кар шы пәй гам бәр лек ит. 18 Алар га, 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ке ше нең җа нын ау лау өчен, һәр кул бе лә зе-
ге нә си хер бәй лә ве че те гү че ләр гә һәм баш ла ры на төр ле озын лык та гы бөр кән чек 
әзер ләү че ләр гә кай гы! Ми нем хал кым ның җан на рын ау лап, үз җан на ры гыз ны 
кот ка рып ка ла алыр сыз мы сез?! 19 Бер ни чә уч ар па, бер ни чә ик мәк те ле ме ха кы-
на сез, үләр гә ти еш бул ма ган нар ның җан на рын кы еп һәм яшәр гә ти еш бул ма ган 
җан нар ны исән кал ды рып, ял ган сөй лә гән не тың лау чы ха лык ны ал да лап, хал кым 
ал дын да Ми не хур итә сез».

20 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кош ау ла ган сы ман, җан ау лау өчен 
тек кән си хер бәй лә веч лә ре гез гә кар шы чы гып, алар ны ку лы гыз дан йол кып алам 
һәм, сез кош ау ла ган сы ман, ау ла ган җан нар ны ирек кә җи бә рәм. 21 Бөр кән чек-
лә ре гез не ер тып таш лап, хал кым ны сез нең кул дан йо лып алам, алар ин де сез-
нең та быш бул мас; һәм Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез. 22 Мин тәкъ ва ке ше не 
кай гы га са лыр га те лә мә гән дә, сез, ял ган сүз әй теп, аны кай гы га сал ган өчен һәм 
тор мыш ла рын сак лап кал ма сын дип яман ке ше ләр не яман юл ла рын нан бор ма ган 
өчен, 23 сез ин де ял ган кү ре неш ләр күр мәс сез һәм кү рә зә лек ит мәс сез; Мин Үз 
хал кым ны сез нең кул дан йо лып алам; һәм сез Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез».

Поткатабынучыларгагаепташлау

14 1 Ми нем ян га Ис ра ил өл кән нә рен нән бер ни чә ке ше ки леп, кар шы ма утыр-
ды. 2 Шун да ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:

3 – И адәм уг лы! Бу ке ше ләр йө рәк лә рен дә пот лар га урын бир де, абы ну та шы 
итеп үз ал ды на гө наһ ла рын ки те реп куй ды. Ми ңа со рау бе лән мө рә җә гать итәр 
өчен рөх сәт би рә алам мы Мин алар га?! 4 Шу ңа кү рә сөй ләш алар бе лән һәм, Хуҗа-
Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ис ра ил хал кын нан кем дә бул са йө рә ген дә пот лар га 
урын бир сә, абы ну та шы итеп үз ал ды на гө наһ ла рын ки те реп куй са, әм ма шу ңа да 
ка ра мас тан пәй гам бәр яны на кил сә, күп сан лы пот ла ры өчен Мин, Раб бы, аңа Үзем 
җа вап би рер мен. 5 Үзе нең пот ла ры ар ка сын да Ми ңа чит-ят бу лып ки тү ен Ис ра ил 
хал кы йө рә ге бе лән аң ла сын өчен, шу лай эш лим Мин мо ны».

6 Ис ра ил хал кы на, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Хак юл га кай ты гыз, 
пот ла ры гыз дан баш тар ты гыз, бар лык әшә ке нәр сә ләр дән йө зе гез не чит кә бо-
ры гыз. 7 Әгәр Ис ра ил хал кын нан яки Ис ра ил җи рен дә кил ме шәк бу лып яшәү че 
чит ха лык лар дан бе рәр се, Мин нән ае ры лып, йө рә ген дә пот лар га урын бир сә һәм 
абы ну та шы итеп үз ал ды на гө на һын ки те реп куй са, әм ма шу ңа да ка ра мастан 
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пәй гам бәр аша Мин нән ки ңәш со рар га кил сә, Мин, Раб бы, аңа Үзем җа вап би-
рер мен. 8 Мин, кар шы чы гып, аңа хур лык там га сы са лыр мын һәм, бү тән нәр гә 
гый б рәт бул сын өчен, аны хал кым нан чит ләш те рер мен, шул ча гын да Ми нем 
Раб бы бу лу ым ны бе лер сез.

9 Әгәр дә ин де пәй гам бәр, вәс вә сә гә би ре леп, пәй гам бәр лек ит сә, ди мәк, аны 
Мин, Раб бы, вәс вә сә гә сал ган мын; һәм Мин, ку лым ны аңа та ба су зып, аны Үз 
хал кым Ис ра ил ара сын нан юк итәр мен. 10 Алар ике се дә – со рау чы да, пәй гам-
бәр дә – бер дә рә җә дә га еп ле бу лып, ти еш ле җә за сын ала чак. 11 Ал га та ба Ис ра ил 
хал кы Мин нән йөз чө ер мә сен һәм, җи на ять кы лып, үзен нә җес лә мә сен, Ми нем 
хал кым бу лып кал сын, ә Мин алар ның Ал ла сы бул сын өчен, шу лай эш лим Мин 
мо ны». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Гөнаһлыларныңһәлакбулуы
12 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
13 – И адәм уг лы! Әгәр нин ди дә бул са бер ха лык, Ми ңа туг ры лы гын сак ла мый ча, 

Ми нем ал да гө наһ кыл са, шул чак та Мин, аңа та ба ку лым ны су зып, аны ри зык-
тан мәх рүм итәр мен, аңа ач лык җи бә рер мен һәм ке ше лә рен вә тер лек лә рен һә лак 
итәр мен. 14 Хәт та ки ан да шу шы өч ир – Нух, Да ни ил вә Әюб яшәп тор са лар да, 
стәкъ ва лык ла ры бе лән алар фә кать үз җан на рын гы на кот ка рып ка лыр иде, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы.

15 Әгәр Мин, шу шы җир не бөл де рү өчен, ан да кыр гый җән лек ләр җи бә реп, шу шы 
җән лек ләр ар ка сын да әле ге җир бер кем йөр мәс лек бу лып таш лан дык хәл гә кил сә, 
16 һәм бу өч ир шун да бул са, Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, – дип бел де рә 
Хуҗа-Раббы, – алар үз лә ре нең угыл ла рын да, кыз ла рын да кот ка рып ка ла ал мас лар, 
ба ры тик үз лә ре ге нә ко ты лып ка лыр, ә җир чүл гә әй лә нер иде.

17 Әгәр Мин шул җир гә та ба кы лыч юнәл теп, кы лыч ка: «Җир буй лап үт», – ди сәм, 
һәм ул ан да гы ке ше ләр не вә тер лек ләр не һә лак итә баш ла са, 18 Үзем нең бар бу лу ым 
бе лән ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – әле ге өч ир үз лә ре нең угыл ла рын да, 
кыз ла рын да кот ка рып ка ла ал мас, фә кать үз лә ре ге нә ко ты лып ка лыр иде.

19 Әгәр Мин, ул җир дә ге ке ше ләр не вә тер лек ләр не юк итәр өчен, үләт чи ре һәм 
кан кой дыр гыч яр су ым ны җи бәр сәм, 20 Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, – 
дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – Нух та, Да ни ил да, Әюб тә угыл ла рын да, кыз ла рын 
да кот ка рып ка ла ал мас, тәкъ ва лык ла ры бе лән үз җан на рын гы на кот ка рыр иде.

21 Чөн ки Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Әгәр дә Мин, Ие ру са лим нең ке ше лә рен 
вә мал-туарын юк итәр өчен, дүрт төр ле ко точ кыч җә зам – кы лыч, ач лык, ерт кыч 
җан вар лар вә үләт чи рен шун да җи бәр сәм, үтә кур кы ныч бу ла чак. 22 Әм ма алар ның 
ан да угыл-кызларыннан исән ка лу чы лар бу лыр; алар ны шә һәр дән алып чы гар лар, 
һәм алар сез нең ян га ки лер ләр; шун да сез алар ның үз-үзләрен ни чек то ту ын һәм 
кыл ган га мәл лә рен кү рер сез һәм Ие ру са лим гә Мин җи бәр гән бә ла ләр нең асы-
лы на тө ше неп юа ныр сыз. 23 Алар ның үз-үзләрен то ты шын вә кыл ган га мәл лә рен 
кү реп юа ныр сыз, чөн ки Мин шә һәр дә эш лә гән нәр нең юк ка гы на тү гел икән ле ген 
бе лер сез». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.
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Йөземагачытурындагыкинаялехикәя

15 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Йө зем ку а гы ның бү тән агач лар дан өс тен ле ге ни дә? Йө зем 

бо та гы – ур ман да гы агач лар ның бер се ге нә ул. 3 Нин ди дә бул са әй бер ясар өчен, 
аны ки сеп ала лар мы?! Бе рәр нәр сә элеп ку яр өчен, ан нан чөй ясый лар мы?! 4 Ме нә, 
аны ут ка са ла лар; аның ике ба шын да ут ашый, ур та сы да яна: бе рәр әй бер ясар га 
ярый мы ни ул хә зер?! 5 Әле бө тен хә лен дә дә ан нан әй бер ясап бул мый иде; ә ин де 
янып бет кәч, ан нан нәр сә дер ясап бу ла ди ме ни?!

6 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ур ман да үс кән агач лар ара сын нан йө-
зем бо та гын алып, ут ка ыр гыт кан сы ман, Ие ру са лим дә яшәү че ләр не дә Мин ут ка 
са лыр мын. 7 Мин алар га кар шы чы гар мын – бер ут тан кач са лар, алар ны икен че ут 
то тар. Алар га кар шы чык кач, Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез. 8 Алар Ми ңа туг ры 
бул ма ган га кү рә, бу җир не чүл гә әй лән де рер мен». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Иерусалим–хыянәтчелшәһәр

16 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Ие ру са лим гә аның әшә ке лек лә рен сөй ләп күр сәт 3 һәм 

аңа, Хуҗа-Раббы Ие ру са лим гә бо лай дип әй тә, ди ген: «Си нең та мы рың вә ту ган 
илең – скән га ни ләр җи рен дә, си нең атаң – амо ри, ә анаң – хит ти кы зы. 4 Ту ган 
кө нең дә си нең кен де гең не кис мә де ләр, ару лан ды ру өчен, тоз бе лән ыш кы ма ды лар, 
су бе лән юма ды лар һәм би ләү гә би лә мә де ләр. 5 Ми һер бан лы лык күр сә теп бо лар ны 
эш ләр өчен, бер кем дә си ңа кыз га нып ка ра ма ды; си не кыр га чы га рып таш ла ды лар, 
ту ган кө нең дә си ңа җи рә неп ка ра ды лар.

6 Яның нан узып бар ган чак та, Мин, кан эчен дә ты пыр чы нып ят ка ның ны кү реп: 
„Яшә!“ – ди дем. Әйе, кан эчен дә ят кан да, Мин си ңа: „Яшә!“ – ди дем. 7 Си не кыр 
үсем лек лә ре ке бек үр чет тем, син үсеп буй җит кер дең һәм бик ма тур асыл таш ка 
әве рел дең; күк рәк лә рең ту лыш ты, чәч лә рең үс те; лә кин син шә рә идең, өс тең дә 
бер ни дә юк иде.

8 Ка бат яның нан үт кән чак та, си не күр дем Мин, бу си нең мә хәб бә тең чо ры иде; 
Мин, өс тем дә ге ки е мем нең бер ча бу ын җә еп, шә рә ле гең не кап ла дым; си ңа ант итеп, 
си нең бе лән ски ле шү тө зе дем, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – һәм син Ми не ке бул дың.

9 Мин си не су бе лән ко ен дыр дым, кан на рың ны юып тө шер дем һәм май бе лән 
май ла дым. 10 Өс те ңә пар ча ки ем ки гез дем, ая гы ңа күн баш мак бир дем, тә нең не 
нә фис җи тен ту кы ма га төр дем, ба шы ңа ефәк яу лык бөр кән дер дем. 11 Си не асыл-
таш лар бе лән би зә дем: бе лә ге ңә – бе лә зек, му е ны ңа му ен са так тым. 12 Бо ры ны-
ңа – боҗ ра, ко ла гы ңа – ал ка һәм ба шы ңа бик ма тур таҗ ки гез дем. 13 Син ал тын вә 
кө меш әй бер ләр бе лән бизәндең. Ки е мең нә фис җи тен, ефәк вә пар ча дан иде. Син 
сый фат лы бо дай оны, бал вә май аша дың. Га җә еп гү зәл идең син, пат ша лар ча мә-
һа бәт идең. 14 Си нең ма тур лы гың ха кын да ха лык лар ара сын да дан та рал ды, чөн ки 
Мин бир гән зат лы ки ем нәр дә син бик тә гү зәл идең, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

15 Лә кин син чибәрлегеңнән вә да ның нан фай да ла нып зи на кы ла баш ла дың – 
үтеп ба ру чы һәр кем гә би ре леп фә хеш лек ит тең. 16 Ки ем нә рең нең бер өле шен нән 
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төр ле төс тә ге кал ку лык лар яса дың һәм шун да бер кай чан да бул ма ган ча фә хеш лек 
ит тең. 17 Мин си ңа бир гән алтын-көмештән ма тур би зә нү әй бер лә ре алып, үзе ңә 
ир-ат сын на ры яса дың һәм алар бе лән фә хеш лек ит тең. 18 Алар га пар ча ки ем нә рең не 
ки гез дең һәм ал ла ры на Ми нем ма ем ны вә хуш ис ле сумала-майларымны куй дың. 
19 Мин си ңа бир гән ри зык лар ны – сый фат лы бо дай онын, май ны вә бал ны, хуш 
ис ләр аң кыт сын дип, алар ал ды на куй дың. Нәкъ әнә шу лай бул ды, – дип бел де рә 
Хуҗа-Раббы.

20 Ми нем өчен ту дыр ган угыл ла рың вә кыз ла рың ны ри зык итеп пот-сыннарга 
кор бан ит тең син. Уй наш лык итү ең ге нә җит мә гән иде ме ни?! 21 Син әле Ми нем 
угыл ла рым ны да, ча лып, ут аша үт кәр дең һәм алар га бир дең. 22 Бар лык шу шы 
әшә ке лек ләр не эш лә гән дә, фә хеш лек ит кән дә, син үзең нең яшь ва кы тың ны – кан 
эчен дә ты пыр чын ган, шә рә, ки ем сез ча гың ны исе ңә дә тө шер мә дең.

23 Аһ! Кай гы си ңа! – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – Бар лык шу шы явыз лык ла рың-
нан тыш, 24 һәр мәй дан да син үзе ңә өем өй дең – гый ба дәт кы лу өчен кал ку лык 
яса дың. 25 Һәр төр ле юл ча тын да, үзе ңә кал ку лык лар ясап, ма тур лы гың ны хур ит-
тең. Үтеп бар ган һәр кем гә би рел дең һәм шу лай итеп фә хеш лек итү ең не арт тыр дың. 
26 Үзең нең күр ше лә рең – аз гын Ми сыр угыл ла ры бе лән фә хеш лек ит тең, Ми нем 
ачу ым ны чы га рып, һа ман күб рәк аза бир дең. 27 Шу ңа кү рә Мин, ку лым ны си ңа 
та ба юнәл теп, өле шең не ки мет тем, си не кү рәл мау чы пе леш ти кыз ла ры ның их ты-
я ры на бир дем, си нең йөгәнсезлегең өчен алар оял ды лар. 28 Син сАш шур угыл ла ры 
бе лән дә фә хеш лек ит тең, чөн ки туя бел мә дең; алар бе лән зи на кыл дың, лә кин 
ка нә га ть лә нү ал ма дың. 29 Сәү дә гәр ләр җи рен дә ге кил да ни ләр бе лән дә фа хи шә-
ләр чә кы лан дың, лә кин ан нан да ка нә гать лек тап ма дың.

30 Йө гән сез фа хи шә ке бек шу шы лар ны эш лә гән дә, йө рә гең бик тә көч сез бул-
ды си нең! – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 31 Һәр төр ле юл ча тын да өем өй гән дә, һәр 
мәй дан да кал ку жир ләр яса ган да, син фахишәдәй бул ма дың, чөн ки бү ләк ләр дән 
баш тар та идең: 32 син үз ире уры ны на чит ир ләр не ка бул ит кән зи на чы ха тын ке-
бек бул дың. 33 Бар лык фа хи шә ләр гә бү ләк би рә ләр, син исә бар лык сө яр кә лә ре ңә 
үзең ярар га ты ры шып, һәр та раф тан си нең ян га фә хеш лек итәр гә кил сен нәр өчен, 
алар га үзең бү ләк би рә идең. 34 Си нең фә хеш ле гең дә хатын-кызлар бе лән бу ла тор-
ган хәл ләр нең ки ре се бул ды: си нең арт тан йөр мә де ләр, син үзең бү ләк би рә идең, 
ә си ңа бү ләк бир мә де ләр; баш ка лар дан син шу лай ае ры лып тор дың».

35 Шу ңа кү рә Раб бы сү зен тың ла, фа хи шә! 36 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Аз-
гын лык ка би рел гә нең һәм, фә хеш лек ит кән дә, сө яр кә лә рең ал дын да шә рә ле гең 
ачыл ган өчен, әшә ке пот ла рың вә син алар га бир гән угыл ла рың ның ка ны өчен 
37 Мин си нең бар лык сө яр кә лә рең не: син ләз зәт ал ган, ярат кан һәм шу лай ук 
күрәлмаганнарны – һәм мә сен дә һәр як тан бер гә җы еп алып, шә рә ле гең не ачып 
күр сә тәм, алар си нең хур лык ка ка лу ың ны кү рә чәк. 38 Мин си не зи на чы ха тын нар ны 
вә ке ше ка нын тү гү че ләр не хө кем ит кән ке бек хө кем итә чәк мен һәм көн че ле гем-
нән яр сып үлем гә тар та чак мын. 39 Мин си не сө яр кә лә рең ку лы на тап шы ра чак мын, 
алар си нең өем нә рең не туз ды ра чак, кал ку лык ла рың ны җи ме рә чәк, өс тең нән 
ки е мең не сал ды рып, би зә нү әй бер лә рең не тар тып ала чак һәм си не шә рә кал ды-
ра чак. 40 Си ңа кар шы га вам ны җы еп, алар си не таш атып үте рә чәк, кы лыч ла ры 
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бе лән ту рак лаячак. 41 Йорт ла рың ны ян ды рып, күп сан лы ха тын нар ал дын да си ңа 
җә за би рә чәк. Мин си нең фә хеш ле ге ңә чик ку я чак мын, һәм син ин де бү ләк ләр 
бир мә я чәк сең. 42 Си ңа бул ган ачу ым кан гач һәм көн че лек яр су ым ба сыл гач, Мин 
ты ныч ла ныр мын һәм бү тән си ңа ачу лан мам. 43 Үзең нең яшь ча гың ны ис кә ал ма ган 
һәм кыл ган га мәл лә рең бе лән ачу ым ны чы гар ган өчен, ме нә, шул га мәл лә рең не үз 
ба шы ңа кай та ра чак мын, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – Эш лә гән әшә ке лек лә ре ңә 
өс тәп, син аз гын лык ка да би рел мә дең ме әл лә?!

44 Гый б рәт ле мә каль ләр бе лән сөй ләү че һәр кем си нең хак та: „Ана сы нин ди бул-
са, кы зы да шун дый“, – дип әй тә чәк. 45 Ирен вә ба ла ла рын сан ла ма ган анаң һәм 
кыз ту ган на ры ңа ох ша ган сың син. Ана гыз – хит ти, ата гыз – амо ри хал кын нан. 
46 Си нең олы апаң – сСа ма рея, ул үзе нең кыз ла ры бе лән син нән төнь як та, ә сең-
лең Сә дүм үз кыз ла ры бе лән син нән көнь як та яши. 47 Син, алар юлын нан ба рып, 
алар ның әшә ке лек лә рен ка бат лап кы на кал ма дың, син бар як тан да алар дан аз-
гын рак бу лып чык тың. 48 Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, – дип бел де рә 
Хуҗа-Раббы, – си нең сең лең Сә дүм вә аның кыз ла ры син һәм си нең кыз ла рың 
эш лә гән не эш лә мә де.

49 Сең лең Сә дүм нең вә аның кыз ла ры ның гө на һы ме нә нәр сә дә иде: алар тә кәб-
бер, ваемсыз-тук бул ды лар һәм кай гы сыз яшә де ләр, ә яр лы лар га вә мох таҗ лар га исә 
яр дәм итәр гә те лә мә де ләр. 50 Алар, һа ва ла нып, Ми нем күз ал дым да әшә ке лек ләр 
эш лә де ләр, шу ңа кү рә, күр гә нең чә, Мин алар ны һә лак ит тем. 51 Са ма рея син кыл-
ган гө наһ лар ның яр ты сын да кыл ма ды – әшә ке лек эш ләү ягын нан син аңар дан 
уз ды рып җи бәр дең; син кыл ган нар бе лән ча гыш тыр ган да, апаң вә сең лең не тәкъ ва 
дип са нар га мөм кин. 52 Ту ган на рың ны шу лай итеп ак ла гач, хә зер ин де хур лык там-
га сын үзең дә йөрт. Син кыл ган гө наһ лар алар гө на һын нан җи рән геч рәк бул ган га, 
алар син нән тәкъ ва рак кү ре нә. Оя тың нан кы за рып, хур лык там га сын йөрт, чөн ки 
си нең ян да апаң бе лән сең лең тәкъ ва рак кү ре нә.

53 Шу ңа да ка ра мас тан Мин Сә дүм гә вә аның кыз ла ры на, Са ма ре я гә вә аның 
кыз ла ры на һәм алар бе лән бер гә си ңа да имин тор мыш кай та рыр мын. 54 Кыл ган 
га мәл лә рең өчен оя тың нан кы за рып, үзең дә хур лык там га сын йөрт сен һәм шу ның 
бе лән алар га юа ныч бул сын өчен, шу лай эш лим Мин мо ны. 55 Си нең ту ган на рың 
Сә дүм вә Са ма рея үз лә ре нең кыз ла ры бе лән элек ке хә ле нә кай та чак; син дә үз 
кыз ла рың бе лән элек ке хә ле ңә кай та чак сың. 56-57 Явыз лы гың ачыл ган га ка дәр һа-
ва ла нып йөр гән көн нә рең дә ту га ның Сә дүм не мыс кыл лап тел гә ал ма дың мы ни?! 
Ә хә зер син үзең сАрам кыз ла ры вә аның күр ше лә ре, пе леш ти кыз ла ры, си ңа җи-
рә неп ка ра ган бө тен тирә-яктагылар ал дын да адәм көл ке се нә кал дың. 58 Үзең нең 
аз гын лы гың, әшә ке лек лә рең өчен хә зер га зап чик», – дип бел де рә Раб бы.

59 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ки ле шү не бо зып ан тың ны үтә мә гән өчен, кыл-
ган га мәл лә ре ңә ка рап, Мин си нең бе лән шу лай эш лим. 60 Алай да Мин, яшь 
ча гың да си нең бе лән бер кет кән ки ле шү не ис кә тө ше реп, си нең бе лән мәң гелек 
ки ле шү тө зим. 61 Син үзең нең йөр гән юл ла рың ны исе ңә тө ше рә чәк сең, һәм, апа-
сеңелләреңне үзең дә ка бул ит кән дә, си ңа оят бу ла чак. Мин алар ны си ңа кыз ла рың 
итеп би рә чәк мен, әм ма Мин мо ны си нең бе лән тө зе гән ки ле шү ем ха кы на эш лә мим. 
62 Си нең бе лән ки ле шү не ка бат тө зим Мин, һәм шун да син Ми нем Раб бы икә немне 
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бе лерсең. 63 Мин га фу ит кән нең со ңын да кыл ган га мәл лә рең нең һәм мә сен син 
исең дә тот сын, оя тың нан кы зар сын һәм мон нан ары хур лы гың нан авы зың ны да 
ачар га кый ма сын өчен эш лим Мин мо ны». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Бөркетвәйөземагачытурындагыкинаялехикәя

17 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Ис ра ил хал кы на бер та быш мак әйт һәм бер гый б рәт ле 

хи кәя сөй лә әле. 3 Син, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Киң ка нат лы, озын 
кау рый лы, йон лач, чу ар зур бер бөр кет Ли ван га очып кил де, бер эр бет ага чы ның 
очын эләк те реп алып, 4 аның өс ке яшь бо та гын өз де дә сәү дә гәр ләр җи ре нә алып 
кит те һәм сату-алучылар шә һә ре нә ки те реп утырт ты. 5 Шу шы җир дә үсә тор ган 
үсем лек нең ор лы гын алып, тал ага чы утыр т кан ке бек, уң ды рыш лы кыр га зур су 
яны на утыр тып куй ды. 6 Ул, үсеп, киң ябал даш лы, тә бә нәк буй лы йө зем ага чы на 
әй лән де, бо так ла ры бөр кет кә та ба су зыл ган бу лып, та мыр ла ры исә ти рән дә иде. 
Әле ге йө зем ага чы яңа бо так лар чы гар ды, яф рак ка тө рен де.

7 Киң ка нат лы, йөн тәс та гын бер зур бөр кет бар иде. Һәм әле ге йө зем ага чы та-
мыр ла рын аңа та ба суз ды, су со рап, утыр тыл ган җи рен нән бо так ла ры бе лән аңа 
та ба үрел де. 8 Ул әй бәт туф рак ка, зур су яны на утыр тыл ган иде, шу ңа кү рә бо так лар 
җи бә реп җи меш би рә, мә һа бәт йө зем ага чы бу ла ала иде».

9 Син, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Тер нәк лә неп, үсеп ки тә алыр ми кән 
ул? Та мыр ла ры бе лән йол кып ал мас лар мы аны, җи меш лә рен өз мәс ләр ме, ко ры-
мас мы ул? Аңар дан үсеп чык кан бар лык яшь бо так лар ко ры я чак, һәм аны ин де 
төбе-тамыры бе лән ку ба рып алыр өчен, егәр ле кул да, күп сан лы ха лык та ки рәк 
бул ма я чак. 10 Кү че реп утыр тыл ган бул са да ман тып ки тә алыр ми кән ул? Көн чы-
гыш җил лә рен дә ко рып бет мәс ме? Үзе нең үсеп утыр ган уры нын да ко ры мас мы?»

11 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
12 – Әйт че фет нә чел йорт ка: «Мо ның нәр сә бел дер гә нен аң ла мый сыз мы?» Әйт 

аңа: «Ме нә, Ба бил пат ша сы, Ие ру са лим гә ки леп, аның пат ша сын вә баш лык ла рын 
Ба бил гә алып кит те, – ди ген. – 13-14 Пат ша лык буй сы ну чан бул сын, ка бат кү тә ре лә 
ал ма сын, ки ле шү гә туг ры лы гын сак лап көн күр сен өчен, ул, Иеру са лим пат ша-
сы ның нә се лен нән бер ке ше не алып, аның бе лән ан т лы ки ле шү тө зе де һәм әле ге 
җир нең баш лык ла рын үзе бе лән алып кит те. 15 Лә кин Иеру са лим пат ша сы, Ба бил 
пат ша сы на кар шы кү тә ре леп, ат лар вә күп гас кәр со рар өчен, ил че лә рен Ми сыр га 
озат ты. Эше уңыш лы чы гар мы аның?! Мо ны эш лә гән ке ше исән ка лыр мы?! Ки-
ле шү не бо зып, исән ка лыр мы ул?!

16 Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – Ба бил 
пат ша сы на бир гән ан ты на туг ры бул ма ган, аның бе лән тө зе гән ки ле шү не боз ган 
өчен, Ба бил җи рен дә, аны тә хет кә утыр т кан пат ша илен дә үле мен та ба чак ул. 17 Бай-
так җан нар ны һә лак итәр өчен туф рак өелгәч һәм ка мау ны гыт ма ла ры ко рыл гач, 
гас кә ре көч ле, җы ел ган хал кы күп сан лы бул са да, сфир га вен бу су гыш та аңа яр дәм 
итә ал ма я чак. 18 Ан тын сан га сук мый ча, ул ки ле шү не боз ды, кул би реп ант ит сә 
дә, шу шы лар ны эш лә де, әнә шу ның өчен ул ка чып ко ты ла ал ма я чак».
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19 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм: 
Мин Иеру са лим пат ша сын җә за ла я чак мын, чөн ки ул Ми нем ан тым ны сан га сук-
ма ды һәм ки ле шү ем не боз ды. 20 Мин аның өс те нә ять мәм не ыр гы там, һәм ул Ми-
нем то за гы ма элә гә чәк; аны Ба бил гә ки те рәм, Ми ңа туг ры бул ма ган өчен җә за га 
тар там. 21 Аның га ярь су гыш чы ла ры кы лыч тан һә лак бу ла чак, исән кал ган на ры исә 
төр ле та раф ка та ра ла чак. Шул ча гын да сез мо ны Мин, Раб бы, әй т кән не бе лер сез».

22 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Мин, би ек эр бет ага чы ның очын нан бер бо так ны 
алып, аны Үзем утыр тыр мын; агач ның очын нан яшь бер үсен те не сын ды рып алып, 
би ек, мә һа бәт тау ба шы на утыр тыр мын. 23 Ис ра ил нең тау ба шы на утыр тыр мын Мин 
аны, һәм ул, бо так җи бә реп, җи меш үс те рә чәк, мә һа бәт эр бет ага чы на әй лә нә чәк. 
Ул агач та төрле-төрле кош лар оя ко ра чак, кү лә гә ле бо так ла ры ара сын да үзе нә сы-
е ну уры ны та ба чак. 24 Ур ман да гы бар лык агач лар шу ны бе лә чәк: Мин, Раб бы, би ек 
агач ны тә бә нә гәй тәм, тә бә нәк агач ны би е гәй тәм, яшел агач ны ко ры там, ә ко ры ган 
агач ны чә чәк ата тор ган итәм».

Бо лар ны Мин, Раб бы, әйт тем һәм шу лай эш лә я чәк мен дә.

Раббыныңгаделлеге

18 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Ис ра ил җи ре ту рын да «Ата ла ры әче йө зем аша ган, ә ба ла ла ры ның теш лә ре 

ка ма ша» ди гән мә каль не әй т кән дә, сез нәр сә не күз дә то та сыз? 3 Мин Үзем нең бар 
бу лу ым бе лән ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – Ис ра ил дә сез бу мә каль не 
бү тән әйт мә я чәк сез. 4 Ме нә, бар лык җан нар да Ми не ке: ата сы ның да, уг лы ның да 
җа ны Ми не ке; гө наһ кыл ган җан үлә чәк.

5 Тәкъ ва ке ше исә дө рес вә га дел га мәл ләр кыл са, 6 тау лар да гы сын нар га ки тер гән 
кор бан итен аша ма са һәм Ис ра ил хал кы пот ла ры на та бын ма са, якы ны ның ха ты-
нын нә җес лә мә сә һәм кү рем ва кы тын да ха ты ны на якын кил мә сә, 7 бер кем не дә 
рән җет мә сә, бу рыч ка ал ган ке ше гә үз рә һе нен* кай тар са, ке ше не та ла ма са, ик мә ген 
ач ке ше гә бир сә һәм шә рә ке ше не ки ен дер сә, 8 әҗәт кә бир гән ак ча сын арт ты рып 
ал ма са, ри ба чы* бул ма са, га дел сез эш кыл ма са, ке ше гә хө кем не га дел оеш тыр са, 
9 Ми нем ка гый дә лә рем бу ен ча га мәл кыл са һәм ка нун на рым ны их лас тан сак ла са, 
ул, ди мәк, тәкъ ва ке ше, һәм ул һич шик сез яшә я чәк, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

10-11 Әгәр аның рә хим сез уг лы ке ше ка нын түк сә һәм ата сы кыл ма ган эш ләр не 
кыл са: тау лар да гы сын нар га ки тер гән кор бан итен аша са, якы ны ның ха ты нын нә-
җес лә сә, 12 яр лы вә мох таҗ лар ны рән җет сә, ке ше не та ла са, бу рыч ка ал ган ке ше гә үз 
рә һе нен кай тар ма са, пот лар га та бын са, әшә ке лек ләр эш лә сә, 13 та быш алыр өчен, 
әҗәт кә ак ча бир сә, аны арт ты рып ал са, ул исән ка ла ала мы?! Юк, ул исән ка ла 
ал мый. Ан дый әшә ке лек ләр эш лә гән ке ше һич шик сез үлем гә тап шы ры ла чак, үз 
үле мен дә ул үзе га еп ле бу ла чак.

14 Әгәр ан дый ке ше нең үз уг лы ту ып, ата сы ның гө наһ ла рын кү рә то рып, алар-
ны ка бат ла ма са, 15 тау лар да гы сын нар га ки те рел гән кор бан итен аша ма са, Ис ра ил 

* 18:7 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
* 18:8 Рибачы– про цен т ка ак ча би реп то ру чы. 
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хал кы ның пот ла ры на та бын ма са, якы ны ның ха ты нын нә җес лә мә сә, 16 ке ше не 
рән җет мә сә, бу рыч ка ал ган ке ше дән рә һе нен ал ма са, бер кем не та ла ма са, ач лар га 
ри зык бир сә, шәрәләрне ки ен дер сә, 17 яр лы ке ше гә на чар лык эш лә мә сә, бу рыч ка 
ак ча би реп, аны арт ты рып тү ләт мә сә, Ми нем ка нун на рым ны сак ла са, ка гый дә-
лә рем бу ен ча га мәл кыл са, ата сы кыл ган гө наһ лар өчен үл мәс, һич шик сез яшәр. 
18 Ә аның ата сы үзе нең гө наһ ла ры – ке ше ләр не рә хим сез төс тә из гә не, ту га нын 
та ла га ны һәм хал кы ара сын да на чар лык эш лә гә не өчен үлә чәк.

19 Сез: «Ни өчен угыл ата сы ның гө наһ ла ры өчен җа вап бир ми?» – дип со рый сыз. 
Чөн ки уг лы дө рес вә га дел га мәл ләр кы ла, Ми нем бар лык ка гый дә лә рем не сак лап, 
алар ны үти; шу ңа кү рә ул һич шик сез яшә я чәк. 20 Гө наһ кыл ган җан үлә чәк; ата сы ның 
га е бен уг лы үз өс те нә, ә ата сы уг лы ның га е бен үз өс те нә ал ма я чак, тәкъ ва ке ше-
нең тәкъ ва лы гы үзе бе лән ка ла чак, явыз ке ше нең явыз лы гы да үз өс тен дә бу ла чак.

21 Әгәр ин де явыз ке ше, бар лык кыл ган гө наһ ла рын таш лап, Ми нем бө тен 
ка гый дә лә рем не сак ла са һәм дө рес вә га дел га мәл ләр кыл са, һич шик сез яшә я-
чәк, үл мә я чәк. 22 Ул кыл ган бар лык җи на я ть ләр ис кә алын ма я чак, чөн ки дө рес 
га мәл ләр кыл ган га кү рә, ул яшә я чәк. 23 Әл лә Мин явыз ке ше нең үлү ен те лим-
ме?! – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – Әү вәл ге шө гы лен таш лап исән ка лу ын те лә-
мим ме ни Мин аның?!

24 Ә ин де тәкъ ва лы гын нан тай пы лып, га дел сез эш кыл са, явыз ке ше кыл ган бө тен 
әшә ке лек ләр не эш лә сә, тәкъ ва ке ше яши алыр ми кән?! Ул кыл ган га дел га мәл ләр 
оны ты ла чак; туг ры бул ма га ны һәм кыл ган гө наһ ла ры өчен ул үлә чәк.

25 Лә кин сез: «Хуҗа-Хаким юлы дө рес тү гел!» – ди сез. Тың ла әле, Ис ра ил хал-
кы! Ми нем юлым ял гыш мы ни?! Үзе гез нең юл ла ры гыз ял гыш тү гел ме соң?! 26 Әгәр 
тәкъ ва ке ше тәкъ ва лы гын нан тай пы лып гө наһ кыл са һәм шу ның өчен үл сә, ул 
үзе кыл ган га дел сез эш лә ре ар ка сын да үлә. 27 Ә ин де явыз ке ше, явыз лы гын нан 
ваз ки чеп, дө рес вә га дел га мәл ләр кыл са, үзе нең җа нын кот ка рып ка ла чак. 28 Үзе 
кыл ган бар лык җи на я ть лә рен та нып их лас тан тәү бә ит кән гә кү рә, ул һич шик сез 
исән ка ла чак, үл мә я чәк. 29 Ә Ис ра ил хал кы: «Хуҗа-Хаким юлы дө рес тү гел!» – ди. 
Әй Ис ра ил хал кы, Ми нем юл ла рым дө рес тү гел ме ни?! Үзе гез нең юл ла ры гыз ял-
гыш тү гел ме соң?!

30 Шу ңа кү рә, Ис ра ил хал кы, Мин си не хө кем итәм, һәр кем не бар ган юлы бу ен ча 
хө кем итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – Абын ды ру чы гө наһ ла ры гыз үзе гез не һә лак 
ит мәсен өчен тәү бә гә ки ле гез, бар лык җи на ять лә ре гез дән ваз ки че гез. 31 Кыл ган 
бар лык җи на ять лә ре гез не таш ла гыз, үзе гез гә яңа йө рәк вә яңа рух бул ды ры гыз; ни 
өчен үләр гә си ңа, Ис ра ил хал кы?! 32 Үлеп ба ру чы ның үле мен те лә мим Мин, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы. – Тәү бә гә ки ле гез һәм яши би ре гез!

Исраилхакимнәретурындагыкайгыҗыры

19 1 Ис ра ил ха ким нә ре ту рын да син кай гы җы ры җыр ла 2 һәм әйт:
«Арыс лан нар ара сын да нин ди арыс лан иде си нең анаң!
Яшь арыс лан нар ара сын да яшәп үс тер де ул үзе нең ба ла ла рын.

3 Үзе нең бер ба ла сын үс тер де ул;
һәм ба ла сы яшь арыс лан бу лып җит кәч,
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үзе нә ри зык та бар га өй рән де – ке ше ләр не аша ды.
4 Ха лык лар аның ха кын да ишет те ләр,

һәм арыс лан алар ка зы ган чокыр-тозакка төш те,
аны ыр гак лар бе лән Ми сыр җи ре нә илт те ләр.

5 Бе раз көт кән нән соң,
өме те нең юк ка чы гу ын кү реп,
ана арыс лан икен че ба ла сын яшь арыс лан итеп үс тер де.

6 Яшь арыс лан бу лып җи теш кәч,
баш ка арыс лан нар бе лән бер гә эз лә неп йө ри баш ла ды ул,
үзе нә ри зык та бар га өй рән де – ке ше ләр не аша ды.

7 Алар ның ны гыт ма ла рын ха рап ит те, шә һәр лә рен бөл дер де;
аның үке рү ен нән җир ләр һәм шун да яшәү че ләр кал ты рап тор ды.

8 Күр ше өл кә ләр дә яшәү че ха лык лар аңа кар шы баш кү тәр де
һәм өс те нә ять мә ыр гыт ты – ул алар ның то за гы на ки леп кап ты.

9 Аны, ыр гак лар бе лән эләк те реп, чит лек кә утырт ты лар
һәм Ба бил пат ша сы на илт те ләр;
Ис ра ил тау ла рын да та вы шы бү тән ише тел мә сен дип,
аны бик тә тот ты лар.

10 Си нең анаң су бу е на утыр тыл ган йө зем ага чы ке бек иде:
су мул бул ган га, җи меш не ул күп бир де,
бо так ла ры да бай так иде.

11 Нык бо так ла ры хө кем дар та я гы бу лыр дай иде,
куе яф рак ла ры ара сын нан юга ры га үр лә де;
үзе нең би ек ле ге, бо так ла ры ның күп ле ге бе лән ае ры лып тор ды ул.

12 Аны, яр су ла нып, та мы ры бе лән йол кып ал ды лар,
җир гә ыр гыт ты лар;
көн чы гыш җи ле аны кип тер де,
җи меш лә ре ки сел де аның;
нык бо так ла ры ко ры ды – алар ны ут ян дыр ды.

13 Ә хә зер аны чүл гә,
ко ры вә су сыз җир гә кү че реп утырт ты лар.

14 Һәм аның кәү сә сен нән чык кан ут җи меш ләр не ян дыр ды,
хө кем дар та я гы бу лыр дай нык бо так лар ан да кал ма ды».

Кай гы җы ры бу һәм кай гы җы ры бу лып җыр лан сын да.

ФетнәчелИсраилхалкы

20 1 Җи ден че ел ның би шен че аен да, унын чы көн дә Ис ра ил нең бер ни чә өл кә-
не, Раб бы дан ки ңәш со рар га дип, ми нем кар шы ма ки леп утыр ды. 2 Шун да 

ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
3 – И адәм уг лы! Ис ра ил өл кән нә ре нә, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Сез 

Ми ңа ки ңәш со рар га кил де гез ме?! Лә кин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм: Мин 
сез гә җа вап бир мә я чәк мен», – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –
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4 Син алар ны хө кем итә чәк сең ме?! Алар ны хө кем итә чәк сең ме, адәм уг лы?! 
Ата ла ры ның нин ди әшә ке лек ләр кыл га нын бел дер алар га, 5 Хуҗа-Раббы бо лай 
дип әй тә, ди ген: «Ис ра ил не сай лап ал ган көн не Мин, ку лым ны кү тә реп, Ягъ куб 
то кы мы на ант ит тем һәм Ми сыр җи рен дә Үзем не алар га та ныт тым. Ку лым ны 
кү тә реп алар га, Мин сез нең Раб бы Ал ла гыз, дип әйт тем. 6 Ул көн не алар га, Мин 
сез не Ми сыр җи рен нән Үзем тә га ен ләп куй ган, сөт вә бал агып тор ган иң гү зәл 
җир гә алып чы гар мын, дип ант ит тем. 7 Мин алар га, һәр кем үзе нең күз ал дын нан 
ка ба хәт нәр сә ләр не алып таш ла сын, үзен Ми сыр пот ла ры бе лән нә җес лә мә сен, 
Мин – сез нең Раб бы Ал ла гыз, ди дем.

8 Лә кин алар Ми ңа кар шы баш кү тәр де ләр һәм Ми не тың ла ма ды лар; бер кем дә 
үзе нең күз ал дын нан ка ба хәт нәр сә ләр не алып таш ла ма ды һәм Ми сыр пот ла ры на 
та бы ну дан тук та ма ды. Шун да Мин, ачу ым ны вә яр су ым ны Ми сыр җи рен дә алар 
өс те нә тү гә чәк мен, ди дем. 9 Мин мо ны Үз исе мем ха кы на, чит ха лык лар ал дын-
да исе мем хур лык ка төш мә сен дип эш лә дем. Чөн ки Ис ра ил хал кын Ми сыр дан 
алып чы гар өчен, Мин алар га Үзем не нәкъ шул ха лык лар ал дын да та ныт кан идем. 
10 Шу ның өчен Мин алар ны, Ми сыр җи рен нән чы га рып, чүл гә ки тер дем. 11 Алар га 
Үзем нең ка гый дә лә рем не бир дем, Үзем нең ка нун на рым ны җит кер дем; шу лар ны 
үтә гән ке ше исән ка лыр, ди дем. 12 Шу лай ук без нең ара да бил ге бул сын дип һәм 
алар ны из ге итү ем не күр сен нәр дип, сшим бә көн нә рем не дә бир дем.

13 Лә кин Ис ра ил хал кы чүл дә Ми ңа кар шы баш кү тәр де; Ми нем ка гый дә лә рем 
бу ен ча га мәл кыл ма ды һәм ка нун на рым ны үтә мә де (гәр чә алар ны үтә гән ке ше исән 
кал ган бу лыр иде), Ми нем шим бә көн нә рем не дә тә мам боз ды; шун нан Мин, яр-
су ым ны алар га яу ды ра чак мын һәм алар ны чүл дә һә лак итә чәк мен, ди дем. 14 Лә кин 
чит ха лык лар ал дын да Үз исе мем хур лык ка төш мә сен дип, алай эш лә мә дем, чөн ки 
Мин алар ны Ми сыр дан шул ха лык лар күз ал дын да чы гар дым. 15 Һәм Мин чүл дә, 
ку лым ны кү тә реп, алар га тә га ен лән гән, сөт вә бал агып тор ган иң гү зәл җир гә 
алар ны керт мәс кә ант ит тем. 16 Чөн ки алар Ми нем ка нун на рым ны үтә мә де ләр, 
ка гый дә лә рем бу ен ча га мәл кыл ма ды лар, Ми нем шим бә көн нә рем не боз ды лар; 
алар ның йө рәк лә ре үз пот ла ры на бе рек кән иде.

17 Шу ңа ка ра мас тан Мин алар ны кыз ган дым, чүл дә һә лак ит мә дем. 18 Чүл дә алар-
ның угыл ла ры на бо лай ди дем: „Ата ла ры гыз ка гый дә лә ре бу ен ча яшә мә гез, алар ның 
ка нун на рын үтә мә гез, пот ла ры на та бы нып, үзе гез не нә җес лә мә гез. 19 Мин – сез нең 
Раб бы Ал ла гыз: Ми нем ка гый дә лә рем бу ен ча га мәл кы лы гыз, ка нун на рым ны сак-
ла гыз һәм алар ны үтә гез. 20 Сез нең бе лән Ми нем ара да бил ге бул сын өчен, шим бә 
көн нә рем не из ге ите гез, шун нан соң сез Ми нем Раб бы Ал ла гыз бу лу ым ны бе лер сез“.

21 Лә кин алар ның угыл ла ры да Ми ңа кар шы баш кү тәр де: алар Ми нем ка гый-
дә лә рем бу ен ча га мәл кыл ма ды һәм ка нун на рым ны җи ре нә җит ке реп үтә мә де 
(гәр чә алар ны үтә гән ке ше исән кал ган бу лыр иде), Ми нем шим бә көн нә рем не 
боз ды. Шун да Мин, чүл дә алар өс те нә яр су ым ны тү гә чәк мен, ачу ым ны алар дан 
ала чак мын, ди дем. 22 Лә кин Мин ку лым ны чит кә ал дым, ят ха лык лар ал дын да 
Үз исе мем хур лык ка төш мә сен өчен, мо ны эш лә мә дем. Чөн ки Мин алар ны шул 
ха лык лар ал дын да Ми сыр дан чы гар дым. 23 Шу лай ук, чүл дә ку лым ны кү тә реп, 
Мин алар ны төр ле ха лык лар ара сы на та ра тыр га, төр ле җир гә чә чәр гә ант ит тем. 
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24 Ми нем канун на рым ны үтә мә гән һәм ка гый дә лә рем не ки ре как кан өчен, шим бә 
көн нә рем не боз ган өчен, ата ла ры ның пот ла ры на күз лә рен тө бәп та бын ган өчен, 
шу лай эш лә дем Мин. 25 Ан на ры Мин алар га на чар ка гый дә ләр не, го мер итәр гә ко-
ма чау лый тор ган ка нун нар ны үтәр гә ирек бир дем. 26 Алар ны кур кы тыр һәм алар га 
Раб бы икә нем не та ны тыр өчен, Мин алар га бе рен че бу лып ту ган ба ла ла рын кор бан 
итәр гә, үз лә рен нә җес лән де рер гә юл куй дым».

27 Шу ңа кү рә, адәм уг лы, Ис ра ил хал кы на җит кер, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, 
ди ген: «Сез нең ата ла ры гыз, Ми ңа туг ры бул мый ча, ме нә та гын ни чек хур ит кән нәр: 
28 алар ны вәгъ дә ител гән җир гә ки тер гәч, бе рәр би ек кал ку лык яки мул яф рак лы 
агач кү рү гә, алар шун да кор бан ча ла, Ми нем ачу ым ны чы га ра тор ган кор бан бү ләк-
лә ре ки те рә, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә, шә раб бү ләк лә ре коя баш ла ды лар. 
29 Мин алар дан, сез йө ри тор ган кал ку җир нин ди урын ул, дип со ра дым». (Әле ге 
урын бү ген гә ка дәр «кал ку җир» дип ата ла.)

30 Шу ңа кү рә Ис ра ил хал кы на, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Сез, ата-
ла ры гыз га ия реп, үзе гез не нә җес ләр гә һәм алар та бын ган җи рән геч пот лар бе лән 
фә хеш лек итәр гә те ли сез ме?! 31 Кор бан нар ки те реп, угыл ла ры гыз ны ут аша үт кә-
реп, сез үзе гез не бү ген ге көн гә хәт ле бар лык пот ла ры гыз бе лән нә җес лән де рә сез, 
шун нан соң Мин сез гә ки ңәш би рим ме, Ис ра ил хал кы?! Үзем нең бар бу лу ым бе лән 
ант итәм: Ми ңа со рау би рер гә рөх сәт ит мәм сез гә, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –

32 Сез: „Чит ха лык лар ке бек бу ла чак быз, баш ка ка вем нәр ке бек, агач бе лән таш ка 
та бы на чак быз“, – ди сез, лә кин сез нең уегыз га кил гән нәр сә тор мыш ка аш ма я чак.

33 Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – сез нең өс-
тән Мин, көч ле ку лым ны җә еп, яр су бе лән ха ким лек итә чәк мен. 34 Көч ле ку лым ны 
җә еп, яр су бе лән Мин сез не ха лык лар ара сын нан чы га ра чак мын, Үзем та рат кан 
җир ләр дән җы еп ала чак мын. 35 Сез не ха лык лар чү ле нә ки те реп, ан да йөзгә-йөз 
ки леп хө кем итә чәк мен. 36 Ата-бабаларыгызга Ми сыр чү лен дә хө кем оеш тыр ган 
ке бек, сез не дә шу лай хө кем итә чәк мен, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 37 Сез не, 
ха ким лек та я гы аша уз ды рып, ки ле шү тез ге не нә кер тә чәк мен. 38 Фет нә чел һәм 
Ми ңа буй сын мау чы ке ше ләр не ара гыз дан чы га рып ата чак мын. Кил ме шәк бу лып 
яшә гән җир лә рен нән Мин алар ны чы га ра чак мын, лә кин алар Ис ра ил җи ре нә аяк 
бас ма я чак, шун да сез Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез.

39 Ә сез гә, Ис ра ил хал кы, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: „Ми не тың лый сы гыз 
кил мә сә, һәр кай сы гыз, үзе нең пот ла ры яны на ба рып, алар га хез мәт ит сен, лә кин 
Ми нем из ге исе мем не үзе гез нең кор бан на ры гыз вә пот ла ры гыз бе лән бү тән хур 
ит мәс сез. 40 Чөн ки Ми нем из ге та вым да, Ис ра ил нең би ек та вын да, бө тен Ис ра ил 
хал кы Ми ңа хез мәт итә чәк, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – Мин алар ны ан да ка бул 
итә чәк мен һәм сез нең бү ләк лә ре гез не, уңы шы гыз ның иң ях шы өле шен, бар лык 
из ге бү ләк лә ре гез не та ләп итә чәк мен. 41 Чит ха лык лар ара сын нан чы гар гач һәм 
та рал ган җир лә ре гез дән җы еп ал гач, сез не сумала-майларның хуш исе ке бек ка бул 
итә чәк мен. Мин бү тән ха лык лар ал дын да сез гә Үзем нең из ге ле гем не күрсәтәчәкмен. 
42 Сез не Ис ра ил җи ре нә керт кәч, Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез. Ул җир не Мин, 
ку лым ны кү тә реп, сез нең ата-бабаларыгызга би рер гә ант ит кән идем. 43 Шун да сез 
үзе гез не нә җес лән дер гән уз ган юл ла ры гыз ны вә кыл ган га мәл лә ре гез не исе гез гә 
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тө ше рер сез, кыл ган явыз лык ла ры гыз дан үз-үзегезгә җи рә неп ка рар сыз. 44 Сез нең 
яман юл ла ры гыз һәм гө наһ лы га мәл лә ре гез өчен тү гел, ә бәл ки Үз исе мем ха кы на 
сез нең бе лән мө га мә лә ит кән дә, сез, Ис ра ил хал кы, Ми нем Раб бы икә нем не бе-
лер сез“». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Җәзабирүчеутвәкылыч
45 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
46 – И адәм уг лы! Көнь як ка та ба ка ра шың ны юнәл теп, көнь як та раф ка сү зең не 

әйт, шул як та гы ур ман га пәй гам бәр лек ит. 47 Әле ге ур ман га әйт: «Раб бы сү зен тың ла, 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: „Ме нә, Мин си ңа ут төр тәм, һәм ул һәр төр ле 
яшел ага чың ны, һәр төр ле ко ры ага чың ны ян ды ра чак; дөр лә гән ял кын сүн мә я чәк, 
көнь як тан алып төнь як ка ка дәр бул ган бар нәр сә не көй де рә чәк. 48 Һәр төр ле җан 
ия се шу шы ут ны Мин, Раб бы, ян дыр ган ны кү рә чәк, һәм ул ут сүн мә я чәк“».

49 Һәм мин әйт тем:
– Йа Хуҗа-Раббым! Ке ше ләр ми нем ту ры да: «Гый б рәт ле хи кәя сөй лә ми ме икән 

ул?!» – ди ләр.

21 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Йө зең не Иеру са лим ягы на бор һәм из ге урын нар га ка рап 

сү зең не әйт, Ис ра ил җи ре нә пәй гам бәр лек ит, 3 Ис ра ил җи ре нә, Раб бы бо лай дип 
әй тә, ди ген: «Ме нә, Мин си ңа кар шы чы гам, кы лы чым ны кы ны н нан алып, син дә ге 
тәкъ ва ке ше не дә, явыз ке ше не дә һә лак итәм. 4 Тәкъ ва һәм явыз ке ше не юк итәр 
өчен, Ми нем кы лы чым, кы ны н нан чы гып, көнь як тан төнь як ка ка дәр һәр төр ле 
җан ия се нә юнә лер. 5 Һәр җан ия се Мин Раб бы ның кы лыч ны кы ны н нан алу ым ны 
һәм аның ин де ки ре әй лә неп кайт ма я ча гын бе лер».

6 Ә син, адәм уг лы, сык ран, ың гы раш кан йө рә гең бе лән алар күз ал дын да ачы-
нып сык ран. 7 Син нән: «Ни гә сык ра на сың?» – дип со рар лар, син: «Ал да көт кән 
хә бәр дән, – ди яр сең. – Шун нан соң һәр йө рәк эрер, бар лык кул лар са лы нып тө-
шәр, һәр төр ле рух хәл дән та яр, тез ләр су өс те ке бек де рел дәп то рыр. Шул көн нәр 
якын ла ша, бо лар һәм мә се дә бу ла чак». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

8 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
9 – И адәм уг лы! Пәй гам бәр лек ит, Хуҗа-Хаким бо лай дип әй тә, ди ген:

«Кы лыч, кы лыч ин де чар лан ган, йө зе ял ты рый,
10 күп ләр не ча бар өчен чар лан ган ул,

яшен дәй ял ты ра сын өчен ыш кыл ган.
Ни дип сө е нер гә без гә?! –
Уг лым ның* ха ким лек та я гы һәр төр ле агач ка тү бән се теп ка рый!

11 Ял ты ра тып чис тар тыр өчен,
кул да кы сып то тар өчен би рел гән ул кы лыч.
Җан кы ю чы ку лы на ал сын өчен чар лан ган, чис тар тыл ган ул.

* 21:10 Углымның...– «Яһү дә вә аның нә сел то кым на ры ның» дип аң лар га ки рәк (ка ра гыз: 
«Яра ты лыш», 49:9). 
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12 И адәм уг лы, ың гы раш, үке реп ела,
чөн ки ул Ми нем хал кы ма һәм
Ис ра ил ха ким нә ре нә кар шы тө бәл гән.
Алар Ми нем ке ше лә рем бе лән бер гә кы лыч тан уза чак.
Кай гы дан күк рә гең не төй!

13 Бу сы нау һич шик сез ки лер.
Ха ким лек та я гын кы лыч ча бып өз сә, нәр сә бу лыр?! –
дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –

14 Әй адәм уг лы, пәй гам бәр лек ит һәм
учың бе лән учы ңа сук!
Кы лыч ике, өч тап кыр бәр сен –
җан кыя тор ган кы лыч ул,
зур кы ры лыш өчен кы лыч.
Алар га төр ле як тан һө җүм итә ул.

15 Йө рәк ләр хәл дән тай сын, һә лак бул ган нар арт сын өчен,
кы лыч ның очын Мин алар ның кап ка ла ры тө бе нә ку ям.
Яшен ке бек ял ты рый ул,
ча бар өчен оч лан ган.

16 И кы лыч йө зе, кай сы як ка юнәл сәң –
уң га мы, сул га мы – шун да бәр.

17 Мин дә учым бе лән уч ка бә рер мен –
ачу ым ны шу лай ба сар мын.
Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем».

18 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
19 – Син, адәм уг лы, Ба бил пат ша сы ның кы лы чы ки лә се ике юл ны бил ге лә. Алар 

ике се дә бер үк җир дән баш лан сын нар; һәм шә һәр гә ке рә тор ган юл лар ча тын да 
бил ге ясап куй. 20 Кы лыч ба ра сы ике юл ны – Ам мон шә һә ре Ра баһ ка һәм шу лай 
ук Яһү дә гә, ны гы тыл ган Ие ру са лим гә ил тә тор ган юл лар ны бил ге лә. 21 Чөн ки 
Ба бил пат ша сы, фал ачар өчен, ике юл ча тын да тук тап ка лыр: ук ла рын сел ке тер, 
пот ла рын нан со рар, җән лек ба вы ры на ка рап фал ачар. 22 Аның уң ку лы на «Ие ру-
са лим гә» ди гән шо ба га чы гар, һәм ул шун да ди вар җи ме рү че җай лан ма ку яр га, 
үте рер гә әмер би рер гә, су гыш чан өн са лыр га, кап ка җи ме рү че җай лан ма ки те рер гә, 
туф рак өеп, ка мау ны гыт ма сы тө зер гә ти еш бу лыр. 23 Бу юрау Раб бы га ант ит кән 
ке ше ләр өчен ял ган пәй гам бәр лек бу лып то е лыр, лә кин Ул, кыл ган гө наһ ла рын 
ис тә то тып, алар ны әсир итәр.

24 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ачыктан-ачык фет нә кү тә реп, га е бе-
гез не ис кә тө шер гән һәм кыл ган бө тен га мәл лә ре гез нең гө наһ лы бу лу ын күр сәт кән 
өчен – әнә шу лар өчен сез не әсир итеп ала чак лар.

25 И син, Ис ра ил нең җи на ять чел явыз ха ки ме,
си нең кө нең кил де,
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җә за сә га тең сук ты си нең!
26 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә:

„Баш ки е мең не сал, та җың ны сал!“
Бар нәр сә үз гә рә чәк хә зер:
тү бән нәр юга ры кү тә ре лер,
ә юга ры да бул ган нар тү бән тө шәр.

27 Һә ла кәт! Һә ла кәт!
Һә ла кәт алып ки ләм Мин!
Мин бил ге лә гән ке ше кил гән че,
әле ге җир тер нәк лә нә ал ма я чак;
Мин бу җир не аңа тап шы ра чак мын».

28 Ә син, адәм уг лы, пәй гам бәр лек ит, Ам мон угыл ла ры һәм алар ның оят сыз лы гы 
ту рын да Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген:

«Кы лыч! Кы лыч!
Җан нар ны кы яр өчен, кы ны н нан чы га рыл ган,
яшен дәй уй нап тор сын өчен, ял ты ра тып чис тар тыл ган ул.

29 Си нең ту рын да гы кү ре неш ләр – ял ган,
кү рә зә лек ләр – чын тү гел:
кы лыч ин де явыз лар ның бу га зы на те рәл гән,
алар ның соң гы кө не җит те,
җә за сә га те сук ты алар ның.

30 Кы лы чың ны, Ба бил, кы ны  на тык!
Мин си не ту ган, ярал ган җи рең дә хө кем итә чәк мен;

31 ачу ым ны си нең өс кә яу ды ра чак мын,
си ңа ут лы су лы шым ны өрә чәк мен,
си не ке ше ләр үте рү дә тәҗ ри бә се зур бул ган
рә хим сез зат лар ку лы на тап шы ра чак мын.

32 Син ут өчен азык бу ла чак сың,
ка ның җир гә се ңә чәк,
ке ше ләр си не ис лә ре нә дә ал ма я чак.
Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем».

Иерусалим–гөнаһларшәһәре

22 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Ә син, адәм уг лы, аны хө кем итә чәк сең ме?! Кан ко ю чы лар шә һә ре 

Ие ру са лим не хө кем итә чәк сең ме?! Аның бө тен әшә ке лек лә рен ачып сал үз лә ре-
нә. 3 Син аңа, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «И-и кан га бат кан шә һәр, син 
үзең нең җә за алыр кө нең не якы най та сың, төр ле пот лар ясап, үзең не нә җес лән-
де рә сең! 4 Син, Иеру са лим, ке ше ка ны ко еп, өс те ңә гө наһ ал дың, пот лар ясап, 
үзең не нә җес лән дер дең. Соң гы кө нең не якы найт тың син, ел ла рың тә мам лан ды 
си нең. Шу ның өчен Мин си не ха лык лар ал дын да көл ке гә кал ды рам, бар җир дә 
син нән мыс кыл итеп кө лә чәк ләр. 5 Ыгы-зыгылы, аты чык кан шә һәр, янә шә дә-
ге ләр дә, ерак та гы лар да син нән кө лә чәк. 6 Ка ра, си нең Ис ра ил ха ким нә рең, көч 
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кул ла нып, ке ше ка нын кой ды. 7 Алар ата-аналарына кадер-хөрмәт күр сәт мә де ләр, 
шә һәр дә ге кил ме шәк ләр не рән җет те ләр, тол ха тын нар ны вә ятим нәр не җә бер лә-
де ләр. 8 Син Ми нем из ге әй бер лә рем не хөр мәт ит мә дең һәм шим бә көн нә рем не 
боз дың. 9 Яла ягу чы ла рың ке ше ка нын кой ды. Тау лар да гы сын нар га ки те рел гән 
кор бан итен ашау чы лар, аз гын лык кы лу чы лар, 10 үз ата ла ры ның ха тын на ры бе-
лән йок лау чы лар, кү рем күр гән ха тын на рын хәт та чис та ры ну көн нә рен дә дә хур 
итү че ләр бул ды. 11 Бер се, әшә ке лә неп, үз күр ше се нең ха ты ны бе лән йок ла ды; 
икен че се, оя тын җу еп, ки ле не бе лән зи на кыл ды; өчен че се үзе нең кыз ту га нын, 
ата сы ның кы зын мәс хә рә лә де. 12 Ак ча ха кы на ке ше җа нын кый ды лар, бу рыч ка 
ак ча би реп, аны арт ты рып ал ды лар, янап, күр ше се нең ха кы на кер де ләр, ә Ми не 
ис кә дә ал ма ды лар, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

13 Ка ра, Мин, йод ры гым бе лән бә реп, хак сыз ке рем ал ган һәм син дә ко ел ган кан 
өчен си ңа җә за би рә чәк мен. 14 Мин си ңа кар шы га мәл кыл ган көн нәр дә син кыю 
бу лып ка ла алыр сың мы, һәм си нең кул ла рың ку әт ле бу ла алыр мы икән?! Мо ны 
Мин, Раб бы, әйт тем һәм Үзем әй т кән нәр не эш лә я чәк мен. 15 Мин си не ха лык лар 
ара сы на си бәр мен, төр ле ил ләр гә та ра тыр мын, син дә бул ган нә җес лек не юк ка чы-
га рыр мын. 16 Син баш ка ха лык лар ал дын да хур ите лә чәк сең, шул ча гын да Ми нем 
Раб бы икә нем не бе лер сең».

17 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
18 – И адәм уг лы! Ис ра ил хал кы Ми нем өчен – мәгъ дән не ян дыр ган нан соң 

кал ган фай да сыз көл. Һәр кем мич тә ге ба кыр, ак кур гаш, ти мер, кур гаш утыр ма сы 
ке бек, кө меш эрет кән нән соң кал ган көл сы ман бул ды. 19 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы 
бо лай дип әй тә: «Һәм мә гез дә мәгъ дән нән кал ган көл бул ган га кү рә, Мин сез не 
Ие ру са лим гә җы ям. 20 Кө меш, ба кыр, ти мер, кур гаш вә ак кур гаш ны эре тер өчен, 
бер гә мич кә са лып ут өр дер гән ке бек, Мин дә, ачу ым вә яр су ым ны дөр лә теп, сез не 
бер гә җы ям һәм эре тәм. 21 Сез не бер гә җы ям да ачу утым ны өрәм, сез шун да эре-
я чәк сез. 22 Мич эчен дә кө меш эре гән сы ман, сез дә аның эчен дә эрер сез һәм Мин 
Раб бы ның сез гә ачу яу дыр га нын бе лер сез».

23 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
24 – И адәм уг лы! Әйт Ис ра ил гә: «Чис тар тыл ма ган җир, ачу лы кө нем дә яң гыр 

су гар ма ган җир син. 25 Си нең ха ким нә рең, үкерә-үкерә та бы шын бо тар ла ган 
арыс лан сы ман, ке ше ләр не ашый лар, алар ның мөл кә тен вә кыйм мәт ле әй бер лә-
рен та лап ала лар, тол ха тын нар ның са нын арт ты ра лар. 26 Ру ха ни ла рың Ми нем 
ка ну ным ны бо за һәм из ге әй бер лә рем не хур итә, га ди әй бер дән из ге әй бер не 
аер мый, нә җес бе лән чис та ара сын да нин ди аер ма ба рын өй рәт ми, Ми нем шим бә 
көн нә рем не сан ла мый; Мин алар ара сын да хур ите ләм. 27 Син дә ге баш лык лар 
та быш ны бо тар ла у чы бү ре ләр ке бек; хак сыз ке рем алыр өчен, ке ше ләр нең ка нын 
ко я лар, җан на рын һә лак итә ләр. 28 Ә пәй гам бәр лә рең шу шы лар ның һәм мә сен 
агар тып сы лый лар: күренешләре – ял ган, күрәзәлекләре буш алар ның, Раб бы 
әй т мә сә дә, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ләр. 29 Җир дә ге ха лык исә бер-берсен 
изә һәм та лый, яр лы мох таҗ ны кы са, кил ме шәк ләр не га дел сез рә веш тә рән җе тә. 
30 Шу шы җир не һә лак ит мәс өчен, әле ге җир ха кы на алар ара сын нан Мин ди вар 
ко рыр лык һәм Ми нем ал га, ди вар бе лән Ми нем ара га ба сар лык ке ше эз лә дем, 
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ләкин та ба ал ма дым. 31 Шу ңа кү рә Үзем нең ачу ым ны алар өс те нә яу ды рам, яр-
су лы утым бе лән алар ны юк итәм, кыл ган га мәл лә ре өчен җә за сын үз лә ре нә 
кай та рам». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Уйнашчыкызкардәшләр

23 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Бер ана ның ике кы зы бар иде. 3 Алар яшь ли үк Ми сыр да 

фә хеш лек ит те ләр; ан да алар ның күк рәк лә рен ир кә лә де ләр, гыйф фәт ле ими лә рен 
из де ләр. 4 Кыз лар ның олы сын Оһо ла, ке че сен Оһо ли ба дип йөрт те ләр. Алар Ми не ке 
иде ләр, угыл вә кыз лар ту дыр ды лар. Оһо ла ны – Са ма рея, Оһо ли ба ны Иеру са лим 
дип атый лар иде.

5-6 Ми не ке бу лу га ка ра мас тан, Оһо ла фә хеш лек ит те, үзе нең сө яр кә лә ре нә, аш-
шур лы су гыш чы лар га – зәң гәр төс тә ге ки ем нәр ки еп йө рү че баш лык вә ха ким нәр гә 
нә фе се төш те. Алар ба ры сы да – чи бәр егет ләр вә ат лы җай дак лар. 7 Аш шур ның 
бар лык кү ре нек ле угыл ла ры на фа хи шә бул ды, сө яр кә лә ре нең пот ла ры бе лән үзен 
нә җес лә де ул. 8 Яшь чагыннан ул Ми сыр сө яр кә лә ре бе лән йок ла ды, алар аның 
гыйф фәт ле ими лә рен из де, үз шәһвәтләрен ка нә гать лән дер де. Шун нан бир ле ул 
фә хеш лек итү не таш ла ма ды. 9 Шу ның өчен Мин аны сө яр кә лә ре – үзе ярат кан Аш-
шур угыл ла ры ку лы на бир дем. 10 Алар, аны чи шен де реп, угыл вә кыз ла рын тар тып 
ал ды лар, ә үзен кы лыч бе лән ча бып үтер де ләр. Аңа җә за бир де ләр, һәм хатын-кыз 
ара сын да ул йөз ка ра сы на әй лән де.

11 Ә аның сең ле се Оһо ли ба бо лар ны кү реп тор ды, апа сын нан ул аз гын рак бу-
лып чык ты һәм күб рәк фә хеш лек кыл ды. 12 Аш шур угыл ла ры на – баш лык лар га, 
ха ким нәр гә, баш та на як ко рал лан ган су гыш чы лар га, ат ка ат ла нып йө рү че җай дак-
лар га аның нә фе се төш те – алар ба ры сы да чи бәр егет ләр иде. 13 Мин аның үзен 
нәҗесләвен, ике се нең дә йөр гән юл ла ры бер бу лу ын күр дем.

14 Кыз лар ның мо ны сы та гын да күб рәк фә хеш лек кыл ды. Ди вар да кы зыл бу яу лар 
бе лән ясал ган кил да ни ир ләр нең су рәт лә рен, 15 бил лә ре нә пу та бу ган, зин нәт ле 
баш ки ем нә ре ки гән, кил да ни ләр җи рен дә, Ба бил дә ту ып үс кән гас кәр баш лык-
ла рын хә тер ләт кән су рәт ләр не күр де ул. 16 Бер ка рау да ук аның нә фе се төш те һәм 
кил да ни ләр җи ре нә ул ил че лә рен җи бәр де. 17 Шун нан соң Ба бил угыл ла ры аның 
ята гы на кил де ләр, аның бе лән уй наш лык кы лып, аны нә җес лә де ләр. Нә җес лән-
гән нән соң, үзе нең үк алар дан гай рә те чик те. 18 Ул ачыктан-ачык фә хеш лек итә 
һәм аның шә рә ле ге ачы ла баш ла гач, бер ту ган апа сын нан гай рә тем чик кән ке бек, 
сең ле сен нән дә гай рә тем чик те Ми нем. 19 Һәм ул, яшь ча гын да Ми сыр җи рен дә ге 
фә хеш ле ген ис кә тө ше реп, та гын да күб рәк азы на баш ла ды. 20 Әгъ за ла ры ишәк-
не ке, ә дәрт лә ре ат ны кы ке бек бул ган сө яр кә ләр не ярат ты ул ан да. 21 Шу лай итеп, 
яшь ча гың да ми сыр лы лар си нең ими лә рең не ир кә лә гән не һәм яшь күк рә гең не 
из гән не – шул уй наш лык итү ең не са гы нып ис кә тө ше рә идең.

22-23 Шу ңа кү рә, Оһо ли ба, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Си нең гай рә тең чик кән 
сө яр кә лә рең не Мин си ңа кар шы ко тыр там һәм Ба бил угыл ла рын вә бар лык кил да-
ни ләр не, Пы код, Шоа вә Коа угыл ла рын, алар бе лән бер гә чи бәр Аш шур егет лә рен 
төр ле як тан си нең кар шы ңа ки те рәм. Алар ба ры сы да – баш лык лар вә ха ким нәр, 
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кү ре нек ле гас кәр баш лык ла ры, ос та җай дак лар. 24 Алар си ңа кар шы ко рал, су гыш 
ар ба ла ры һәм олау лар бе лән, күп сан лы хал кын ияр теп ки лә чәк ләр, зур вә кеч ке-
нә кал кан нар то тып, оч лым нар ки еп, си не ура тып ала чак лар; си не алар хө ке ме нә 
тап шы рам, алар си ңа үз хө кем нә рен чы га ра чак. 25 Көн че ир ке бек ачу ым ны си ңа 
юнәл тәм, һәм алар си не аяп тор ма я чак: бо ры ның бе лән ко лак ла рың ны ки сеп ала-
чак, кал ган ке ше лә рең исә кы лыч тан һә лак бу ла чак; угыл ла рың бе лән кыз ла рың ны 
алып ки тә чәк ләр, исән кал ган нар ны ял кын аша я чак; 26 өс тең нән ки е мең не, би зә нү 
әй бер лә рең не сал ды рып ала чак лар. 27 Ми сыр җи рен дә баш лан ган аз гын лы гы ңа, 
фә хеш ле ге ңә Мин чик ку я чак мын, шул га дәт лә ре ңә бү тән кү тә ре леп тә ка ра мас-
сың, Ми сыр ны ис кә дә ал мас сың».

28 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, Мин си не үзең күрәлмаган, гай рә тең чик-
кән ке ше ләр ку лы на би рәм. 29 Си не аямаслар, хез мәт итеп тап кан ма лың ны алар 
тар тып алыр лар, си не шә рә, ялан гач кал ды рыр лар, һәм, фә хеш ле гең ачы лып, син 
хур бу лыр сың. Аз гын лы гың, фә хеш ле гең 30 си не шу шы хәл гә тө шер де, чөн ки син 
чит ха лык лар бе лән уй наш лык ит тең һәм алар ның пот ла ры бе лән үзең не нә җес-
лә дең. 31 Син апаң юлын нан кит тең, шу ңа кү рә ку лы ңа аның ка сә сен тот ты рам».

32 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә:
«Син апаң эч кән зур, ти рән ка сә дән эчәр сең,
мәс хә рә бу лыр сың, көл ке гә ка лыр сың,
чөн ки ка сәң ти рән.

33 Исе рер сең һәм кай гы га ба тар сың;
һә ла кәт вә бөл ген лек – апаң Са ма рея ка сә се ул!

34 Син ка сәң не тө бе нә ка дәр эчәр сең
һәм чәл пә рә мә ки те реп ва тар сың;
кай гы дан күк рә гең не тө яр сең.
Мо ны Мин әйт тем», – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

35 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ми не оныт кан га, Мин нән ваз кич-
кән гә кү рә, аз гын лы гың һәм фә хеш ле гең өчен ти еш ле җә за сын ал!»

36 Раб бы ми ңа та гын бо лай ди де:
– И адәм уг лы! Оһо ла бе лән Оһо ли ба ны хө кем итә сең кил сә, алар га эш лә гән 

әшә ке лек лә рен бел дер. 37 Алар бит зи на кыл ды лар, һәм кул ла ры кан га бат ты. Алар 
үз лә ре нең пот ла ры бе лән зи на кыл ды лар, Ми нем өчен ту дыр ган угыл ла рын, пот-
лар га азык итәр өчен, ут аша үт кәр де ләр. 38 Алар ми ңа кар шы бер үк көн дә ме нә 
нәр сә эш лә де ләр: Ми нем из ге йор тым ны нә җес лә де ләр һәм шим бә көн нә рем не 
боз ды лар. 39 Ба ла ла рын пот лар га кор бан ит кән көн дә алар, Ми нем из ге йор ты ма 
ке реп, аны нә җес лә де ләр; ме нә нәр сә эш лә де ләр алар Ми нем өем дә!

40 Алар хәт та, үз лә ре нең ил че лә рен җи бә реп, ерак лар да яшә гән ке ше ләр не ча-
кыр тып ки тер де ләр, юы нып, күз лә ре нә сөр мә тар тып, би зә нү әй бер лә рен та гып, 
алар ны кар шы ал ды лар, 41 өс тәл яны на ку ел ган ма тур кә нә фи гә уты рып, та бын га 
Ми нем хуш ис ле сумала-майларымны куй ды лар. 42 Әйләнә-тирәдә кәеф-сафа ко-
ру чы лар ның та выш ла ры яң гы рап тор ды, чүл дән алар яны на эч ке че ләр бе лән бер гә 
бай так ке ше ки леп, апалы-сеңелле ике се нең дә кул ла ры на бе лә зек ләр, баш ла ры на 
ма тур таҗ лар ки дер де ләр. 43 Шун нан Мин аз гын лык тан ары ган се ңел ләр нең бер се 
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ту рын да: «Алар аның бе лән фа хи шә бе лән эш ит кән дәй мө га мә лә кыл сын нар!» – 
ди дем. 44 Һәм алар аның бе лән уй наш лык ит те ләр, фахишәләр бе лән йок ла ган дай, 
аз гын Оһо ла һәм Оһо ли ба бе лән йок ла ды лар. 45 Тәкъ ва ир ләр алар га хө кем оеш ты-
рыр; алар ны зи на кы лу чы һәм кан ко ю чы лар ны хө кем ит кән ке бек хө кем итәр ләр, 
чөн ки алар зи на чы лар, һәм кул ла ры да кан лы.

46 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кот ла рын алып таласыннар өчен, алар га кар шы 
ха лык ны җы еп ки тер. 47 Га вам алар ны таш атып тук мар, кы лыч бе лән ту рак лар, 
угыл вә кыз ла рын үте рер, йорт ла рын ян ды рыр. 48 Бу җир дә Мин аз гын лык ка шу-
шы лай итеп чик ку яр мын, бар ха тын нар мон нан са бак алыр, сез нең ке бек йө гән сез 
га мәл ләр кыл мас. 49 Аз гын лык өчен ти еш ле җә за сын алыр сыз, пот ла ры гыз бе лән 
кыл ган гө наһ ла ры гыз өчен дә җә за сыз кал мас сыз, һәм шун да Ми нем Хуҗа-Раббы 
икә нем не бе лер сез».

Тутыкканказантурындагыкинаялехикәя

24 1 Ту гы зын чы ел да, унын чы ай ның унын чы кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки-
леп иреш те:

2 – И адәм уг лы! Шу шы, бү ген ге көн не язып куй; бу көн не Ба бил пат ша сы Ие-
ру са лим не чол гап ал ды. 3 Бу фет нә чел ха лык ка гый б рәт ле хи кә ят сөй лә, алар га, 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген:

«Ка зан ны куй да су бе лән ту тыр,
4 аңа ит ки сәк лә ре сал,

иң ях шы ки сәк ләр не – бот вә ка лак итен сал,
иң шәп сө як ләр куш.

5 Иң си мез са рык лар ны сай лап ал.
Сө як ләр ас ты на утын өй,
су кайнатып, сө як ләр не пе шер».

6 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кан га чум ган шә һәр гә, ту тык кан һәм ту ты гы 
куп мый тор ган ка зан га кай гы! Жи рә бә са лып тор мый ча, ан нан ит ки сәк лә рен 
берәм-берәм алып ат. 7 Чөн ки шә һәр хал кы бө тен ке ше нең күз ал дын да шә рә кы-
я да кан кой ды; җир гә тү гел сә, ту зан бе лән кап ла ныр иде ул. 8 Үч алыр өчен яр су ым 
кайнасын дип, әле ге кан ны Мин, кү ре неп то рыр лык итеп, шә рә кы я да кал дыр дым».

9 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кан га чум ган шә һәр гә кай гы! Учак ка Мин дә 
утын өяр мен. 10 Утын өс тә, ут дөр ләт, ит не пе шер, тәм ләт кеч ләр куш – сө як лә ре 
янып бет сен. 11 Ка зан ны кү мер өс те нә буш ки леш куй – ба кы ры кыз сын, эчен дә-
ге пыч ра гы эре сен, ту ты гы янып бет сен. 12 Юк, ты ры шу ым буш ка бул ды, чөн ки 
ка лын бу лып утыр ган ту тык ны ут та бе те рә ал ма ды. 13 Си нең аз гын лы гың – әнә 
шул шак шы лык ул. Мин си не чис тар тыр га ты ры шып та, син чис тар ма ган га кү рә, 
си ңа бул ган яр су ым ташып түгелгәнче, си нең чис та ры на сың юк. 14 Мин, Раб бы, 
әйт тем мо ны. Ми нем га мәл кы лыр ва кы тым җит те. Мин Үзем не тый мам, аяу сыз 
һәм рә хим сез бу лыр мын. Йөр гән юл ла рың, кыл ган эш лә рең бу ен ча хө кем ителерсең 
син». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.
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Яхәзкылхатыныныңүлеме
15 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
16 – И адәм уг лы! Күз лә ре ңә ямь би рү че ке шең не Мин син нән бер миз гел дә тар-

тып алам; лә кин син хәс рәт лән мә, зар лан ма, күз яшең не түк мә. 17 Эчең нән ге нә 
ың гы раш, үл гән нәр гә ма тәм тот ма: баш ки е мең не вә аяк ки е мең не сал ма, са ка-
лың ны кап ла ма, ма тәм ик мә ген аша ма!

18 Бер ва кыт ир тән мин ха лык бе лән сөй ләш тем, ә ки чен ми нем ха ты ным ва фат 
бул ды. Икен че көн дә исә ми ңа ку шыл ган эш не эш лә дем.

19 Ха лык мин нән:
– Кыл ган га мәл лә рең нең мәгъ нә сен без гә әйт мәс сең ме? – дип со ра ды.
20 Мин алар га:
– Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те, – дип җа вап бир дем, 21 – Ис ра ил хал кы на, 

Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ме нә, Мин Үзем нең из ге йор тым ны – сез го-
рур лан ган ны гыт ма ны, кү зе гез гә ямь, җа ны гыз га шат лык бул ган нәр сә не нә җес-
лим, сез кал ды рып кит кән угыл-кызларыгыз кы лыч тан һә лак бу лыр. 22 Сез дә Мин 
эш лә гән не эш ләр сез: са ка лы гыз ны кап ла мас сыз һәм ма тәм ик мә ген аша мас сыз, 
23 ба шы гыз да баш ки е ме, ая гы гыз да аяк ки е ме бу лыр, хәс рәт лән мәс сез дә, зар-
лан мас сыз да, кыл ган гө наһ ла ры гыз дан әк рен ге нә сы зып ың гы ра шып то рыр сыз. 
24 Яхәз кыл сез нең өчен бил ге бу лыр: ул эш лә гән не сез дә эш ләр сез; шул ва кыт 
кил гәч, Ми нем Хуҗа-Раббы икә нем не бе лер сез».

25-26 И адәм уг лы, Мин алар ның ны гыт ма сын, күз лә ре нең ямен, җан на ры ның 
шат лы гын, угыл вә кыз ла рын тар тып ал ган көн дә си нең ян га ка чып ко тыл ган бе рәү 
ки лер һәм си ңа бу хә бәр не җит ке рер. 27 Ул көн не, си нең те лең ачы лып, аның бе лән 
сөй лә шә баш лар сың, ин де бү тән дәш ми тор мас сың, алар өчен бил ге бу лыр сың, һәм 
Ми нем Раб бы бу лу ым ны бе лер ләр.

Исраилтирәсендәгехалыкларгакаршыпәйгамбәрлекитү

25 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Йө зең бе лән Ам мон угыл ла ры яшә гән та раф ка бо рыл һәм 

алар га кар шы пәй гам бәр лек ит. 3 Ам мон угыл ла ры на, Хуҗа-Раббы сү зен тың ла гыз, 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ми нем из ге йор тым нә җес лән гән гә, Ис ра ил 
җи ре чүл гә әй лән гән гә, Яһү дә хал кы үз җи рен нән сө рел гән дә „әһә“ дип ким се теп 
сөй лә гән гә кү рә, 4 Мин си не көн чы гыш ха лык ла ры на би лә мә итеп би рәм; алар, 
ча тыр ла рын ко рып, си нең җи ре ңә ки леп төп лә нер ләр, җи меш лә рең не ашар лар, 
сө тең не эчәр ләр. 5 Ра баһ ны Мин – дө я ләр өчен кө тү лек, Аммонны вак тер лек өчен 
ял итү уры ны итәр мен, шул ча гын да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сең».

6 Чөн ки Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кул ча бып, аяк ты пыр да тып, Ис ра ил җи-
ре нә ка ра та нәф рәт бел дер гә нең, сө ен гә нең өчен, 7 си нең өс те ңә ку лым ны су зып, 
си не баш ка ха лык лар га та ла тыр га би рәм, си не ха лык лар, ил ләр ара сын нан юк ка 
чы га рам, си не һә лак итәм; шул ча гын да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сең».

8 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «сМә аб бе лән Сә гыйрь: „Ме нә, Яһү дә йор ты да 
баш ка бар лык ха лык лар ке бек бул ды“, – ди гән өчен, 9 Мин Мәабның чик бу-
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ен да гы шә һәр ләр дән – Бәйт-Ешимот, Багал-Мегон вә Кыръятаимнән, иң гү зәл 
җир дән баш лап, аның иң ба шын ачам. 10 Мин аны Ам мон угыл ла ры бе лән бер гә 
көн чы гыш ха лык ла ры на би лә мә итеп би рәм, шун лык тан ха лык лар ара сын да ул 
бү тән ис кә алын ма я чак. 11 Мә аб ка хө кем оеш ты рам, шун да Ми нем Раб бы икә-
нем не бе лер ләр».

12 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Яһү дә йор тын нан үч алып, зур гө наһ кыл га ны 
өчен, – 13 ди Хуҗа-Раббы, – ку лым ны сЭдом өс те нә су зып, аның ке ше лә ре бе лән 
тер лек лә рен юк итә чәк мен, аны чүл гә әй лән де рә чәк мен, Те ман нан алып Де дан га 
ка дәр һәм мә се кы лыч тан һә лак бу ла чак. 14 Эдом нан Мин Үзем нең Ис ра ил хал кы 
ку лы бе лән үч ала чак мын, һәм алар Эдом да Ми нем ачу ым вә яр су ым бу ен ча эш 
итәр ләр. Эдом Ми нем ни чек үч алу ым ны бе лер», – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

15 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Пе леш ти ләр – үч алу чан ха лык. Йө рәк лә ре нәф рәт 
бе лән тул ган га кү рә, алар үч ал ды лар, күп тән ге дош ма нын юк итәр гә ты рыш ты-
лар. 16 Шу ның өчен, – ди Хуҗа-Раббы, – ме нә, Мин ку лым ны пе леш ти ләр гә та ба 
су зам, ке ре ти ләр не тар-мар ки те рәм, диң гез ярын да кал ган нар ны юк итәм. 17 Мин 
рә хим сез рә веш тә алар дан үчем не алыр мын, ярсый-ярсый алар ны җә за лар мын. 
Үчем кан гач, алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр».

Суркаласынакаршыпәйгамбәрлекитү

26 1 Ун бе рен че ел да, ай ның бе рен че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Иеру са лим ха кын да Сур: «Әһә, ха лык лар кап ка сы җи-

ме рел гән, ул ми нем өчен ачыл ган, мин рә хәт чи гәм, ә ул бу шап кал ган», – ди гән 
өчен, 3 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Мин си ңа кар шы чы гам, Сур; диң гез үзе нең 
дул кын на рын кү тәр гән ке бек, си ңа кар шы күп ха лык лар ны кү тә рәм Мин. 4 Алар 
Сур ка ла сы ның ди вар ла рын җи ме рә чәк, ма на ра ла рын ва та чак, Мин исә, хә ра бә-
лә рен се бе реп тү геп, аны шә рә кы я га әй лән де рә чәк мен. 5 Диң гез ур та сын да ять мә 
са ла тор ган урын бу лыр ул. Мо ны Мин әйт тем, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – Ха-
лык лар та ра фын нан та ла ныр ул, 6 аңа буй сын ган шәһәр-авыллар кы лыч тан һә лак 
бу лыр. Шун да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр».

7 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, Мин төнь як тан Сур өс те нә пат ша лар 
пат ша сын – Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ны ки те рәм. Ат ла ры, су гыш ар ба ла-
ры, җай дак ла ры, гас кә ре, күп сан лы хал кы бе лән ки лә чәк ул, 8 си ңа буй сын ган 
шәһәр-авылларны кы лыч тан уз ды ра чак, си ңа кар шы ка мау өе ме яса я чак, туф рак 
өя чәк, кал кан на рын кү тә рә чәк. 9 Ди вар җи ме рү че җай лан ма ла рын си нең ди вар ла-
ры ңа ки те реп те рә я чәк, ма на ра ла рың ны бал та бе лән ва та чак. 10 Аның күп сан лы 
ат ла ры кү тәр гән ту зан си не кап лап ала чак. Ди вар ла ры җи ме рел гән шә һәр гә бә реп 
кер гән дә ге ке бек, кап каң нан кер гән дә, алар ның җай дак ла ры, тә гәр мәч лә ре вә су-
гыш ар ба ла ры чы гар ган та выш тан ди вар ла рың дер сел ке неп то рыр. 11 Ат ла ры ның 
то як ла ры си нең бар лык урам на рың ны тап тап бе те рер; хал кың ны алар кы лыч тан 
уз ды рыр; си нең таза-нык ба га на ла рың җир гә авар. 12 Си нең бай лы гың ны та лап 
алыр лар, әй бер лә рең не ур лар лар, ди вар ла рың ны сү теп ма тур йорт ла рың ны ват-
каннан соң, таш, агач, чүп-чарны су га таш лар лар. 13 Си не җыр ла вың нан тук та там, 
гөс лә моң на ры бү тән ише тел мәс. 14 Си не шә рә кы я га әй лән де рәм, ять мә кип те рә 
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тор ган урын бу лыр сың син; бү тән аяк ка ба са ал мас сың. Мо ны Мин, Раб бы, әйт-
тем», – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

15 Хуҗа-Раббы Сур га бо лай дип әй тә: «Син ау ган да чык кан та выш тан, яра лы-
лар ның ың гы ра шу ын нан, син дә ге үте реш тән диң гез дә ге ут рау лар кур кып ка лыр. 
16 Ут рау лар да гы ха ким нәр нең ба ры сы да тә хет тән тө шәр һәм, өс лә рен дә ге япан ча-
ла рын, пар ча ки ем нә рен са лып, кур кы нып, җир гә уты рыр һәм, си нең яз мы шың ны 
уй лап, кал ты ра нып таң ка лыр. 17 Алар си не кыз га нып елар, си ңа:

„Диң гез че ләр яшә гән дан лык лы шә һәр,
һә лак бул дың син!
Диң гез дә код рәт ия се бу лып,
хал кың бе лән бер гә әйләнә-тирәгә шом са лып тор дың син.

18 Хә зер, син ау ган көн дә, яр буй ла ры дер сел ке нә,
си нең һә ла кә тең не кү реп, диң гез дә ге ут рау лар ның ко ты алы на“,

– ди яр».
19 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ке ше яшә мә гән, бу шап кал ган шә һәр гә әй лән-

дер гәч, төп сез чоң гыл лар ның зур су ла ры си не кү меп кит кәч, 20 Мин си не уп кын га 
тө шү че ләр бе лән бер гә элек яшә гән нәр яны на тө ше рәм. Син дә баш ка ча ха лык 
яшә мә сен һәм те ре ләр дөнь я сын да си ңа урын бул ма сын өчен, Мин си не, мәң ге лек 
хә ра бә ләр ара сы на ур наш тыр ган ке бек, уп кын га тө шү че ләр бе лән бер гә тү бән ге 
дөнь я га ур наш ты рам. 21 Си не ко точ кыч һә ла кәт кә ду чар итәм, һәм син юк ка чы-
гар сың; си не эз ләр ләр, лә кин бер кай чан та ба ал мас лар». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

27 1 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Син, адәм уг лы, Сур ха кын да кай гы җы ры җыр ла, 3 диң гез кап ка сы 

янын да ур наш кан, күп ке нә ут рау лар да гы ха лык лар бе лән сәү дә итү че Сур га, 
Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген:

«Әй Сур, син: „Мин – тиң сез гү зәл“, – дип әй тә сең.
4 Ачык диң гез си нең йор тың бул ды;

ос та ла рың си нең гү зәл лек не ка мил дә рә җә гә җит кер де;
5 так та ла рың Се нир дә ге ки па рис тан дыр;

мач таң си нең Ли ван эр бе тен нән дер.
6 Иш кәк лә рең Ба шан имә нен нән ясал ды;

ко раб идә не, фил сө я ге бе лән би зә леп,
кит ти ләр ут ра вын да үс кән ки па рис ага чын нан тү шәл де.

7 Си нең җил кән нә рең вә әлә мең
Ми сыр ның чи гел гән нә фис җи те нен нән дер;
алар си нең әләм ке бек бул ды,
Эли ша ут ра вын нан ки тер тел гән зәң гәр, җе те кы зыл ту кы ма лар
си ңа яп ма бул ды.

8 Си дун бе лән Ар вад ке ше лә ре син дә иш кәк че ләр иде,
җи тез егет лә рең, и Сур, ко ра бың ны йөрт те;

9 Гә бал ның тәҗ ри бә ле бал та ос та ла ры җөй лә рең не сүс лә де.
Һәр төр ле ко раб лар да кил гән диң гез че ләр син дә сату-алу ит те ләр.
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10 сФар сы, Луд, Пут егет лә ре си нең гас кә рең дә су гыш чы лар бул ды,
ди ва ры ңа кал кан вә оч лым нар элеп, си ңа мә һа бәт лек өс тә де.

11 Ар вад, Хәй лех угыл ла ры – ди вар ла рың ти рә сен дә,
Гәм мәд ке ше лә ре ма на ра ла рың өс тен дә тор ды;
ди вар лар га алар үз лә ре нең кал кан на рын эл де;
си нең гү зәл лек не алар ка мил дә рә җә гә җит кер де.

12 Син ис кит кеч бай идең, шу ңа кү рә Тар шиш шә һә ре си нең бе лән са ту ит те, 
си ңа кө меш, ти мер, ак кур гаш вә кур гаш бе лән тү лә де. 13 Яван*, Тү бәл вә Ме шех 
си нең бе лән сәү дә ит те ләр, әй бер лә ре ңә ал маш ка кол лар вә ба кыр савыт-саба 
бир де ләр. 14 Бәйт-Түгәрмәдән си нең әй бер лә рең өчен йөк ат ла ры, су гыш ат ла ры, 
ка чыр лар ки тер де ләр. 15 Си нең бе лән Де дан угыл ла ры сәү дә ит те; ут рау лар да гы 
күп ил ләр си нең бе лән әй бер ал маш ты, тү ләр өчен, си ңа фил сө я ге вә ка ра агач 
ки тер де. 16 Күп әй бер ләр җи теш тер гән гә, си нең бе лән ара ми ләр алыш-биреш ит те; 
әй бер лә рең өчен алар фи рә зә, җе те кы зыл ту кы ма, пар ча ту кы ма, нә фис җи тен, 
мәр җән, якут бе лән тү лә де. 17 Си нең бе лән Яһү дә, Ис ра ил җи ре сәү дә ит те; әй бе рең 
өчен Мин нит бо дае, тат лы ри зык, бал, май, бәл зәм бир де алар. 18-19 Күп әй бер ләр 
җи теш тер гән гә, бай лы гың бик зур бул ган га, Дә мә шекъ си ңа Хил бун шә ра бы, Сә хәр 
йо ны, Узал ның мич кә ле шә ра бы бе лән тү лә де. Алар си нең әй бер лә рең не чү кел гән 
ти мер, кас сия* вә хуш ис ле ка мыш ка ал маш тыр ды. 20 Де дан си ңа ат ябу ла ры сат ты. 
21 Га рәп ләр җи ре һәм Кы дар да гы бар лык ха ким нәр си нең бе лән әй бер ал маш ты; 
алар си ңа са рык бә рән нә ре, тә кә ләр вә кә җә ләр ки тер де. 22 Ше ба вә Раг ма дан кил-
гән сәү дә гәр ләр си нең әй бер лә ре ңә ал маш ка хуш ис ле тәм ләт кеч ләр, асыл таш лар, 
ал тын бир де ләр. 23 Си нең бе лән Ха ран, Кан нә, Эден, Ше ба сәү дә гәр лә ре, Аш шур 
вә Кил мад сату-алу ит те. 24 Син дә алар кыйм мәт ле ки ем нәр, зәң гәр төс тә ге һәм 
пар ча ту кы ма лар, ишел гән нык бау бе лән бер ке тел гән чу ар ке ләм нә рен сат ты лар. 
25 Тар шиш ко раб ла ры си нең ма лың ны йөр тү че ләр бул ды.

Диң гез уп кын на ры өс тен нән авыр йөк ләр тө яп йөрт тең син.
26 Иш кәк че лә рең си не зур су лар га алып кер де;

көн чы гыш җи ле си не диң гез ләр ара сын да җи ме реп таш ла ды.
27 Си нең бай лы гың вә сәү дәң, әй бер лә рең,

диң гез че лә рең вә ко раб йөр тү че лә рең, бал та ос та ла рың,
сәү дә гәр лә рең вә бар лык су гыш чы ла рың,
ко раб та гы бар хал кың
син ау ган көн не диң гез ләр нең төп ке ле нә ба та чак.

28 Ко раб йөр тү че ләр акы ру ын нан диң гез буй ла ры дер сел ке нә чәк.
29 Бар лык иш кәк че ләр ко раб ла рын таш лап,

бар ча диң гез че ләр вә ко раб йөр тү че ләр яр га чы гып ба са чак
30 һәм, си не кыз га нып, кыч кы рып ела я чак,

баш ла ры на көл си беп, ту зан да ауный-ауный әр неп ың гы ра ша чак,

* 27:13 Яван– Гре ци я нең бо рын гы ата ма сы. 
* 27:18-19 Кассия– күпь ел лык ку ак. 
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31 си не кыз га нып, баш ла рын кыр ды ра чак,
ту пас ту кы ма га тө ре нә чәк,
җан на ры әр нү дән кай гы рып ела я чак.

32 Кай гы җы ры җыр ла я чак алар:
„Диң гез ур та сын да гы Сур ке бек та гын
кай сы шә һәр шу лай һә ла кәт кә та ры ган?!“

33 Диң гез буй лап әй бер лә рең кил гән дә,
син күп ха лык лар ның та ма гын туй дыр дың;
зур бай лы гың вә сәү дәң бе лән җир дә ге пат ша лар ны ба ет тың.

34 Диң гез чоң гыл ла ры си не җи мер гәч,
әй бер лә рең вә син дә ге ке ше ләр су тө бе нә кит те.

35 Мо ны кү реп, ут рау лар да яшәү че ләр нең кот ла ры алын ды,
пат ша ла ры тет рән де, кур ку дан йөз лә ре үз гәр де;

36 баш ка ха лык лар ның сәү дә гәр лә ре таң ка лып сыз гы рып куй ды.
Си нең соң гы сә га тең ко точ кыч бул ды,
син мәң ге гә юк ка чык тың».

28 1 Ми ңа яңа дан Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы, Сур хө кем да ры на, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: 

«Йө рә гең тә кәб бер лек бе лән ту лып, син: „Мин – ал ла, ал ла уры нын да мын, диң-
гез ләр нең йө рә ген дә уты рам“, – ди сең, лә кин син Ал ла һы тү гел, ке ше бул га ның 
хәл дә, йө рә гең не Ал ла һы йө рә ге нә тиңлисең. 3 Син Да ни ил дан да зи рәг рәк бул-
дың, син нән яше рен бер ни юк; 4 зи рәк ле гең вә акы лың бе лән син үзе ңә бай лык 
туп ла дың һәм хә зи нә ңә алтын-көмеш җый дың; 5 зур ос та лы гың бе лән, сәү дә итү ең 
ар кы лы бай лы гың ны арт тыр дың, бай лы гың ар ка сын да ма са еп кит тең.

6 Зи рәк лек тә үзең не Ал ла һы бе лән тиң ләш тер гән өчен, – ди Хуҗа-Раббы, – 7 Мин 
си ңа кар шы чит ха лык ны җи бә рәм, ха лык лар ара сын да алар иң рә хим се зе, һәм алар 
си нең күр кәм ле ге ңә вә акы лы ңа кар шы кы лыч ла рын кы ны н нан чы га ра чак һәм 
зат лы лы гың ны хур итә чәк; 8 алар си не уп кын га олак ты ра чак, һәм син диң гез ләр 
йө рә ген дә үлә чәк сең. 9 Һә лак итү че ку лы на ал ла бу лып тү гел, ә ке ше бу лып эләк-
кән дә: „Мин – ал ла“, – дип әй тер сең ме икән үзең нең үте рү чең ал дын да?! 10 Чит 
ха лык лар ку лын нан ссөн нәт сез ләр үле ме бе лән үлә чәк сең син, чөн ки мо ны Мин 
әйт тем». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

11 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
12 – И адәм уг лы! Сур пат ша сы ту рын да кай гы җы ры җыр ла һәм, Хуҗа-Раббы 

бо лай дип әй тә, ди ген: «Син – ка мил лек үр нә ге, зи рәк лек бе лән тул ган сың һәм 
тиң сез гү зәл сең. 13 Син Га дән дә, Ал ла һы бак ча сын да идең, ки ем нә рең төр ле 
асыл таш лар – кы зыл якут, то паз, зө бәр җәт, хри зо лит, ахак, яш ма, зәң гәр якут, 
фи рә зә вә бе рилл бе лән би зәл гән иде; бу асыл таш лар ның кы са вә ки ер ге лә ре 
ал тын нан ос та итеп эш лән гән, син яра тыл ган көн дә алар әзер ләп ку ел ган иде. 
14 Син – ка нат ла ры җә ел гән ке ру бим, Мин си не сак чы итеп бил ге лә дем; син Ал-
ла ның из ге та вын да идең, ут лы таш лар ара сын да йөр дең. 15 Яра тыл ган кө нең нән 
алып, га дел сез эш лә рең фаш ител гән гә ка дәр үз юл ла рың да ким че лек сез идең. 
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16 Сәү дәң ки ңәй гән са ен, син бә гырь сез лә нә бар дың; син гө наһ кыл дың, һәм 
Мин си не Ал ла һы та вын нан бә реп тө шер дем, си не, сак чы ке ру бим не, ут лы таш-
лар ара сын нан ку дым. 17 Ма тур лы гың ар ка сын да йө рә гең ма сай ды, дан сө ю ең 
зи рәк ле ге ңә зы ян ки тер де; шу ның өчен Мин си не җир гә тө шер дем, пат ша лар 
ал дын да си не хур лык ка кал дыр дым. 18 Ал да шып сәү дә итү ең бе лән күп җи на я-
ть ләр кы лып, син из ге урын на рың ны нә җес лә дең; Мин син нән ут чы га рып, шул 
ут си не аша ды – бар лык ха лык лар ның күз ал дын да көл гә әй лән дер дем Мин си-
не. 19 Си не бел гән ха лык лар мо ны кү реп гә җәп кә кал ды, си нең аза гың дәһ шәт ле 
бул ды, син мәң ге гә юк ка чык тың».

20 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
21 – И адәм уг лы! Йө зең бе лән Си дун га бо ры лып пәй гам бәр лек ит, 22 Хуҗа-Раббы 

бо лай дип әй тә, ди ген: «И Си дун, Мин си ңа кар шы чы гам. Ми нем исем син дә дан-
га кү ме лә чәк. Си ңа хө кем оеш тыр гач һәм син дә Үзем нең из ге ле гем не күр сәт кәч, 
Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр. 23 Мин си ңа үләт чи ре җи бә рә чәк мен, урам на-
рың да кан ко я чак мын, төр ле як тан кил гән кы лыч тан күп ләр нең җа ны кы е ла чак. 
Шун нан Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сең».

Исраилхалкыныңүзҗиренәкайтуы
24 Мон нан ары Ис ра ил хал кы ның энә дәй оч лы ти кән, җә рә хәт ясау чы кү гән 

ку а гы ке бек, аны күрәлмаучы күр ше лә ре бул ма я чак. Шун да Ми нем Хуҗа-Раббы 
икә нем не бе лә чәк ләр.

25 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ис ра ил хал кын, бү тән ха лык лар ара сын нан алып, 
бер гә җый гач, Мин ха лык лар күз ал ды нда Үзем нең из ге ле гем не күр сә тер мен, һәм 
алар Мин Үзем нең ко лым Ягъ куб ка бир гән җир дә яшә я чәк ләр. 26 Алар ан да хәвеф-
хәтәрсез яшә я чәк: йорт лар са ла чак, йө зем агач ла ры утыр та чак – ты ныч лык та яшә-
я чәк, чөн ки алар га явыз лык те ләү че бар лык ха лык лар ны Мин хө кем итә чәк мен. 
Шун да Ми нем Раб бы, үз Ал ла ла ры икә нем не бе лә чәк ләр».

Мисыргакаршыпәйгамбәрлекитү

29 1 Унын чы ел да, унын чы ай ның ун и кен че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп 
иреш те:

2 – И адәм уг лы! Йө зең бе лән Ми сыр пат ша сы фир га вен гә та ба бо ры лып, аңа 
һәм бар лык Ми сыр хал кы на кар шы пәй гам бәр лек ит, 3 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй-
тә, ди ген: «Мин си нең дош ма ның, фир га вен, Ми сыр пат ша сы. Үзе нең ел га сын да 
ят кан ки леш: „Нил – ми нем ел гам, мин аны үзем өчен бул дыр дым“, – дип әй тү че 
олы гәү дә ле аж да һа син. 4 Лә кин Мин си нең теш каз на ла ры ңа ыр гак ки де рәм һәм 
тәң кә лә ре ңә ел га ла рың да гы ба лык лар ны ябыш ты рам, си не тәң кә лә ре ңә ябыш кан 
бар лык ба лык ла рың бе лән бер гә ел га ла рың нан тар тып чы га рам; 5 си не вә си нең 
ел га ла рың нан чы га рыл ган бар лык ба лык лар ны чүл гә ил теп ыр гы там, син ачык 
кыр да ятып ка ла чак сың, си не кү тә реп ал ма я чак лар; си не җир дә ге җән лек ләр гә вә 
һа ва да гы кош лар га азык итеп би рер мен. 6 Шун нан соң Ми сыр ның бар хал кы Ми нем 
Раб бы икә нем не бе лер. Ис ра ил хал кы өчен син ка мыш те рәү ке бек бул дың. 7 Си ңа 
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кул ла ры бе лән то тын гач, син, яры лып, алар ның иң баш ла рын чәнчедең, та ян гач, 
сы нып, алар ны аяк тан ектың».

8 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, Мин си ңа кар шы кы лыч җи бә рәм – си нең 
ке ше лә рең не һәм тер ле гең не юк итәм. 9 Шун нан соң Ми сыр җи ре чүл вә да ла га 
әве ре лер, һәм Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр.

Син: „Нил – ми нем ел гам, аны мин бул дыр дым“, – дип әй т кән өчен, 10 Мин 
си ңа һәм си нең ел га ла ры ңа афәт җи бә рәм, Миг дол дан алып Се ве не гә ка дәр, Хә-
бәш стан чи ге нә ка дәр Ми сыр җи рен хә ра бә хә ле нә ки те рәм, аңар дан чүл ясыйм. 
11 Ан да ке ше ая гы бас ма я чак, тер лек ләр йөр мә я чәк, кы рык ел бу е на җан ия се яшә-
мә я чәк. 12 Бу шап кал ган җир ләр ара сын да Ми сыр җи рен чүл ясыйм; бу шап кал ган 
шә һәр ләр ара сын да аның шә һәр лә ре кы рык ел бу е на буш то ра чак; ми сыр лы лар ны 
ха лык лар ара сы на си бәм, төр ле җир ләр гә та ра там».

13 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Кы рык ел уз гач, Мин ми сыр лы лар ны ха лык лар 
ара сын нан ки ре җы еп ала чак мын. 14 Әсир лек тән азат итеп, яңа дан Пат рос ка, үз-
лә ре нең ата-бабалары җи ре нә кай та ра чак мын, һәм алар ан да көч сез бер пат ша лык 
бу ла чак. 15 Баш ка пат ша лык лар дан ул көч сез рәк бу ла чак һәм бү тән бер кай чан да 
баш ка ха лык лар дан өс тен бул ма я чак; баш ка ха лык лар өс тен нән ха ким лек ит мә-
сен нәр өчен, Мин алар ны шу лай зә гыйфь лән де рә чәк мен. 16 Ми сыр мон нан ары 
Ис ра ил хал кы на те рәк бул ма я чак, Ми сыр дан яр дәм со рап гө наһ кы лу ын ис лә ре нә 
тө ше реп то ра чак; һәм алар Ми нем Хуҗа-Раббы икә нем не бе лер ләр».

17 Егер ме җи ден че ел да, бе рен че ай ның бе рен че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп 
иреш те:

18 – И адәм уг лы! Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар Сур янын да үзе нең гас кә рен 
тә мам хәл дән тай дыр ган чы эш ләт те: би ре дә бар лык баш лар пе ләш лән де, иң баш-
лар кы ры лып чи лән де; әм ма баш кар ган эш лә ре өчен Нә бу хад нес сар ның үзе нә дә, 
аның гас кә ре нә дә Сур бер ни тү лә мә де. 19 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: 
«Ме нә, Мин Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар га Ми сыр җи рен би рәм, һәм ул, аның 
бай лы гын ку лы на тө ше реп, та лап җы ел ган мал ны гас кә ре нә өлә шер. 20 Баш кар ган 
эш лә ре өчен Мин аңа Ми сыр җи рен бү ләк итеп би рәм, чөн ки ул һәм аның гас кә ре 
Ми нем хак ка эш лә де ләр, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 21 Ул көн не Мин Ис ра ил 
хал кын көч ле итәм һәм алар ара сын да си нең те лең не ачам, шун нан алар Ми нем 
Раб бы икә нем не бе лә чәк ләр».

30 1 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Пәй гам бәр лек итеп әйт, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген:

«„Нин ди бә хет сез көн!“ – дип, үке реп ела гыз!
3 Чөн ки Раб бы ның ка раң гы, төк се кө не ин де бик якын –

ха лык лар га кай гы лы ел җи теп ки лә.
4 Ми сыр өс те нә кы лыч ки лә;

җан на ры кы ел ган нар егы ла баш ла гач,
Ми сыр ның бай лы гы та лан гач, ни гез лә ре җи ме рел гәч,
хә бә ши ләр нең ко ты алы на чак.
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5 Хә бәш стан, Пут, Луд, га рәп ләр нең бар җир лә ре, Луб* һәм Ки ле шү җи рен дә ге 
угыл лар* ми сыр лы лар бе лән бер гә кы лыч тан уза чак».

6 Раб бы бо лай дип әй тә: «Ми сыр ның те рәү лә ре җи ме ре лә чәк, аның го рур егә-
ре бе тә чәк; Миг дол дан алып Се ве не гә ка дәр бай так лар кы лыч тан үлә чәк, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы. – 7 Бу шап кал ган җир ләр ара сын да ул да бу шап ка ла чак, 
шә һәр лә ре дә бу шап кал ган шә һәр ләр ара сын да бу ла чак. 8 Ми сыр га ут сал гач, 
аның бө тен те рәү лә ре җи ме рел гәч, Ми нем Раб бы икә нем не бе лә чәк ләр. 9 Ул 
көн дә, ва ем сыз хә бә ши ләр не кур кы тыр өчен, Ми нем хә бәр че лә рем ко раб лар да 
юл га чы га чак. Ми сыр ның һә ла кәт ле кө нен дә алар ның ко ты алы на чак, чөн ки ул 
көн ин де ки лә».

10 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ба бил пат ша сы Нә бу хад нес сар ку лы бе лән күп 
сан лы Ми сыр хал кын ки ме тәм. 11 Нә бу хад нес сар үзе һәм баш ка лар ара сын да иң 
рә хим се зе са нал ган хал кы бу җир не һә лак итәр өчен ки лә чәк, кы лыч ла рын Ми-
сыр га кар шы юнәл теп, җир не мә ет бе лән ту ты ра чак. 12 Елга-култыкларны ко ры тып, 
Ми сыр җи рен Мин явыз лар ку лы на би рәм, чит ха лык лар ку лы бе лән бу җир не, 
ан да гы бар нәр сә не тар-мар итәм». Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем.

13 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Пот лар ны җи ме рәм, Мемфиста* ял ган илаһ-
лар ны юк итәм, Ми сыр җи рен дә ин де ха ким нәр бул мас, Мин Ми сыр җи ре нең 
ко тын алам. 14 Пат рос ны бөл де рәм, Со ган га ут са лам, Фи ва га* җә за би рәм. 
15 Яр су ым ны Ми сыр скаль га сы Пе лү сим гә* тү гәм, Фи ва ның күп сан лы ха лкын 
юк итәм. 16 Ми сыр га ут са лам; Пе лү сим не га зап ка ду чар итәм. Дош ман на ры Фи-
ва га һө җүм итәр, көн де зен Мемфиска ябы ры лыр. 17 Он* бе лән Пи-Бәсетнең яшь 
егет лә ре кы лыч тан һә лак бу лыр, шә һәр хал кы әсир тө шәр. 18 Ми сыр ның ка мы ты 
сы нып, аның го рур егә ре бет кәч, Тах пан хес та көн сү ре леп ка лыр. Аны бо лыт кап-
лап алыр, кыз ла ры әсир ите лер. 19 Ми сыр га җә зам шул бу лыр, һәм алар Ми нем 
Раб бы икә нем не бе лер ләр».

20 Ун бе рен че ел да, бе рен че ай ның җи ден че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп 
иреш те:

21 – И адәм уг лы! Мин Ми сыр пат ша сы фир га вен не җиң дем; са вык сын өчен, 
аны дә ва ла ма ды лар, тер нәк лә неп, ку лы на кы лыч то тар лык бул сын өчен, яра ла рын 
бәй лә мә де ләр. 22 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, Мин Ми сыр пат-
ша сы фир га вен гә кар шы чы гам, аның җә рә хәт ле һәм дә та за ку лын да яра лыйм, 
ку лын нан кы лы чын су гып тө ше рәм. 23 Ми сыр лы лар ны төр ле ха лык лар ара сы на 
си беп, чит-ят җир ләр гә та ра там. 24 Ә Ба бил пат ша сы ның ку лын нык итәм, аның 
ку лы на кы лыч са лам, фир га вен нең ку лын исә яра лыйм, һәм ул авыр җә рә хәт-
ләр дән Ба бил пат ша сы ал дын да ың гы ра шып то рыр. 25 Ба бил пат ша сы ның ку лын 

* 30:5 Луб– ягъ ни Ли вия. 
* 30:5 ...Килешүҗирендәгеугыллар...– ягъ ни ис ра и ли ләр. 
* 30:13 Мемфис– Ми сыр да гы бу шә һәр яһүд тек с тын да Ноф дип би рел гән. 
* 30:14 Фива– көнь як Ми сыр да ур наш кан бу шә һәр яһүд тек с тын да Но дип би рел гән. 
* 30:15 Пелүсим– Ми сыр да гы бу шә һәр яһүд тек с тын да Син дип би рел гән. 
* 30:17 Он– Ми сыр да гы шә һәр (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 41:45). 
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ны гы там, фир га вен нең ку лы исә көч сез лә нә чәк. Ба бил пат ша сы ның ку лы на Мин 
кы лыч са лып, Ми сыр җи ре нә ул яу бе лән кил гәч, Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр. 
26 Ми сыр лы лар ны Мин төр ле ха лык лар ара сы на си бәм, чит-ят җир ләр гә та ра там; 
шун да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр».

31 1 Ун бе рен че ел да, өчен че ай ның бе рен че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп 
иреш те:

2 – И адәм уг лы! Ми сыр пат ша сы фир га вен гә вә аның күп сан лы хал кы на әйт:
«Си нең ке бек үк мә һа бәт ле та гын кем бар?!

3 Аш шур га ка ра: ма тур бо так лы,
кү лә гә ле ябал да шы бул ган, би ек Ли ван эр бе те иде ул;
очы да бо лыт лар ара сын да иде.

4 Аны су лар ту ен дыр ды,
җир ас ты чиш мә лә ре өс кә үр ләт те.
Аның су ла ры, агач ны ура тып алып,
ерым нар буй лап кыр да гы баш ка агач лар ны су гар ды.

5 Кыр да гы бар лык агач лар дан озын рак бу лып үс те ул,
мул су дан бо так ла ры озын, куе бу лып үс те.

6 Аның бо так ла ры ара сын да төр ле кош лар оя кор ды,
бар ча кыр гый җән лек ләр ябал да шы ас тын да ба ла чы гар ды,
аның кү лә гә сен дә күп сан лы ха лык лар көн күр де.

7 Мә һа бәт буе, озын бо так ла ры бе лән ма тур ла нып утыр ды ул,
чөн ки та мыр ла ры зур су лар янын да иде.

8 Ал ла һы бак ча сын да гы эр бет ләр аның бе лән яры ша,
ки па рис, чи нар бо так ла ры аның бо так ла ры бе лән тиң лә шә ал ма ды –
Ал ла һы бак ча сын да гы бер агач та аның ке бек гү зәл тү гел иде.

9 Мин аны куе бо так лар бе лән ма тур ла дым,
Ал ла һы бак ча сын да гы бар ча Га дән ага чы аңар дан көн ләш те.

10 Шун лык тан Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: „Би ек бу лып үс кән гә, очы да бо-
лыт лар га ка дәр аш кан га, би ек ле ге бе лән ма сай ган га кү рә, 11 Мин аны ха лык лар-
ның хө кем да ры ку лы на тап шыр дым, хө кем дар аның бе лән явыз лы гы бу ен ча эш 
кыл ды. Мин аны Үзем нән чит кә ти бәр дем. 12 Рә хим сез ле ге бе лән ае ры лып тор ган 
чит ха лык лар аны ки сеп ау дар ды да таш лап кит те. Аның зур бо так ла ры тау лар вә 
үзән нәр өс те нә ау ды, тар ла вык лар га сы нып төш те. Җир дә ге бар ха лык лар, аның 
кү лә гә сен нән чы гып, аны таш лап кит те ләр. 13 Бар лык күк кош ла ры ау ган агач кәү-
сә се өс тен дә ур наш ты; бар лык кыр гый җән лек ләр аның бо так ла ры ара сын да үзе нә 
урын тап ты. 14 Су янын да гы баш ка агач лар мон нан ары алай юга ры кү тә рел мә сен 
һәм оч ла рын бо лыт лар га суз ма сын өчен, су эч кән бү тән агач лар ан дый би ек лек кә 
иреш мә сен өчен эш лән де бу. Алар һәм мә се дә уп кын га төш кән үле ләр бе лән бер гә 
үлем гә, тү бән ге дөнь я га ду чар ител гән“.

15 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: „Ул сүле ләр дө нья сы на төш кән көн дә Мин җир 
ас ты су ла ры на аны кыз га нып елар га куш тым; Мин таш кын су лар ны тый дым, һәм 
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яр су лы су лар тын ды. Аның ха кы на Ли ван ны Мин моң-зарга күм дем, һәм кыр да гы 
агач лар шиң де. 16 Уп кын га тө шү че ләр бе лән бер гә үле ләр дө нья сы на аны озат кан да, 
аның ау ган та вы шын нан Мин ха лык лар ны кал ты ра ныр га мәҗ бүр ит тем. Шун нан 
тү бән ге дөнь я да бар лык Га дән агач ла ры – Ли ван ның иң зат лы, иң әй бәт, мул итеп 
су га рыл ган агач ла ры ты ныч ла нып кал ды. 17 Аның кү лә гә сен дә яшә гән те ләк тәш 
ха лык лар да, аның бе лән бер гә үле ләр дө нья сы на кү чеп, кы лыч тан һә лак бул ган-
нар га ку шыл ды.

18 Га дән агач ла рын нан кай сы сы зат лы лы гы вә мә һа бәт ле ле ге бе лән си нең бе лән 
тиң лә шә ала иде?! Лә кин си не дә Га дән агач ла ры бе лән бер гә тү бән ге дөнь я га кү-
че рә чәк ләр; син сөн нәт сез ха лык лар ара сын да, кы лыч тан үл гән нәр бе лән янә шә 
ята чак сың. Әле ге сүз ләр – фир га вен һәм аның күп сан лы хал кы ту рын да“». Бу – 
Хуҗа-Раббы сү зе.

32 1 Ун и кен че ел да, ун и кен че ай ның бе рен че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп 
иреш те:

2 – И адәм уг лы, Ми сыр пат ша сы фир га вен ту рын да кай гы җы ры җыр ла һәм 
әйт аңа:

«Син ха лык лар ара сын да гы арыс лан ке бек,
диң гез дә ге аж да һа сы ман;
ел га ла рың да ары-бире ки леп йө ри сең,
аяк ла рың бе лән су ны бол га тып, ел га лар ны пыч ра та сың.

3 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә:
„Күп ха лык лар бе лән бер гә ләп Мин си ңа ять мә са лыр мын,
алар си не сө рә кә бе лән тар тып чы га рыр лар.

4 Мин си не җир гә атып бә рер мен,
ачык кыр да егып са лыр мын.
Күк тә ге бар лык кош лар ны өс те ңә кун ды рып,
җир дә ге бө тен ерт кыч лар дан туй ган чы аша тыр мын үзең не.

5 Итең не тау лар га та ра тып,
үзән нәр не сө як лә рең бе лән ту ты рыр мын.

6 Тау лар га ка дәр бө тен җир не си нең ка ның бе лән су га рыр мын,
тар ла вык лар си нең кал дык ла рың бе лән ту лыр.

7 Си не юк ит кәч, Мин күк ләр не ябар мын,
ан да гы йол дыз лар ны сүн де рер мен;
ко яш ны бо лыт бе лән кап лар мын,
ай як тырт ма я чак.

8 Күк тә ге бар лык як тыр т кыч лар ны си нең өс тә сү рел де рер мен,
җи рең не ка раң гы лык бе лән урап алыр мын, –
дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –

9 Син бел мә гән ил ләр дә ге ка вем нәр ара сын да
Мин си не һә лак ит кән дә,
күп ха лык лар ның йө рә ге нә бор чу са лыр мын.

10 Си нең яз мы шың бе лән күп ха лык лар ның ко тын алып,
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алар ал дын да кы лы чым ны сел тә гән дә,
алар ның пат ша ла ры, си не ис кә тө ше реп,
кур ку дан тет рә неп то рыр.
Син егыл ган көн дә
алар ның һәр бер се үз тор мы шы өчен дер кал ты рар“.

11 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә:
„Ба бил пат ша сы ның кы лы чы си ңа кар шы ба ра чак.

12 Мин си нең гас кәр не иң рә хим сез ха лык лар –
ку әт ле су гыш чы лар кы лы чы бе лән тар-мар итә чәк мен.
Алар Ми сыр ның го рур лы гын тап та я чак һәм
аның гас кә рен тар-мар итә чәк.

13 Мин аның зур су лар янын да ут лап йөр гән
тер лек лә рен бе те рә чәк мен.
Ин де ке ше ая гы да, тер лек то я гы да
шу шы су лар ны бү тән бол гат ма я чак.

14 Шул ча гын да су ла ры на ты ныч лык би рер мен,
алар ның ел га ла ры май сы ман ак рын ага баш лар, –
дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –

15 Ми сыр җи рен чүл гә әй лән дер гәч,
ул җир дә ге бар нәр сә юк ка чык кач,
ан да яшә гән бар ке ше не һә лак ит кәч,
Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр.

16 Ме нә бу – ха лык лар ның кыз ла ры җыр ла я чак кай гы җы ры; Ми сыр һәм аның 
күп сан лы хал кы ту рын да җыр ла я чак лар алар аны“». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

17 Ун и кен че ел да, ай ның ун би шен че кө нен дә ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
18 – И адәм уг лы! Ми сыр да гы күп сан лы ха лык ны кыз га нып ела, аны вә код рәт-

ле ха лык лар ның кыз ла рын уп кын га төш кән нәр бе лән бер гә тү бән ге дөнь я га озат. 
19 Алар га әйт: «Кем нән ма тур рак соң сез?! Тү бән ге дөнь я га тө ше гез дә сөн нәт сез-
ләр бе лән бер гә яты гыз». 20 Ми сыр кы лыч тан үл гән нәр ара сы на егы лыр; кы лыч 
кы ны н нан чы га рыл ган инде – Ми сыр ны вә аның күп сан лы хал кын сөй рәп алып 
ки тәр ул. 21 Үле ләр дөнь я сын да гы ба һа дир баш лык лар Ми сыр вә аның те ләк тәш-
лә ре ту рын да: «Алар би ре төш те, сөн нәт сез ләр һәм кы лыч тан һә лак бул ган нар 
бе лән ята лар», – дип әй тер ләр.

22 Аш шур да бө тен гас кә ре бе лән шун да ук: кы лыч тан егыл ган су гыш чы ла ры-
ның ка бер лә ре бе лән ура тып алын ган ул. 23 Гас кә ри ләр нең ка бер лә ре – уп кын ның 
иң тө бен дә, Аш шур ка бе ре нең әйләнә-тирәсендә; җир дә яшәү че ләр нең кот ла рын 
ал ган аш шур лы лар һәм мә се һә лак бул ган, кы лыч тан егыл ган.

24 Элам да шун да. Аның ка бе ре һә лак бул ган нар, кы лыч тан егыл ган күп сан лы 
хал кы ның ка бер лә ре бе лән ура тып алын ган. Җир дә яшәү че ләр нең кот ла рын алып 
тор ган элам лы лар сөн нәт сез ки леш тү бән ге дөнь я га төш кән нәр, уп кын га төш кән-
нәр бе лән бер гә хур лык ка кал ган нар. 25 Һә лак бул ган нар ара сын да Элам га ятак 
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би релгән, аның күп сан лы гас кә ре дә аның ка бе ре әй лә нә сен дә ята – алар ның 
һәм мә се дә сөн нәт сез, кы лыч тан һә лак бул ган; җир дә яшәү че ләр нең кот ла рын 
алып тор ган өчен, уп кын га төш кән нәр бе лән бер гә алар мәс хә рә гә кал ган нар; 
алар га һә лак бул ган нар ара сын да урын би рел гән.

26 Ме шех вә Тү бәл дә күп сан лы ха лык ла ры ның ка бер лә ре ур та сын да шун да ята. 
Алар – сөн нәт сез. Җир дә яшәү че ләр нең кот ла рын алып тор ган өчен, кы лыч тан 
һә лак бул ган алар. 27 Алар сөн нәт сез ки леш һә лак бул ган ба һа дир лар бе лән бер гә 
ята тү гел ме?! Ул ба һа дир лар үз лә ре нең ко рал ла ры бе лән бер гә үле ләр дө нья сы на 
төш кән, кы лыч ла ры баш ас ты на ку ел ган, гө наһ ла ры сө як лә рен дә кал ган, чөн ки 
җир дә яшәү че ләр нең кот ла рын алып тор ган алар. 28 Син дә, Ми сыр, һә лак бу лып, 
сөн нәт сез ләр ара сын да, кы лыч тан егыл ган нар бе лән янә шә ятар сың.

29 Үзе нең пат ша ла ры вә тү рә лә ре бе лән бер гә Эдом да шун да. Көч-гайрәтенә ка-
ра мас тан, алар ны кы лыч тан һә лак бул ган нар, сөн нәт сез ләр вә уп кын га төш кән нәр 
бе лән янә шә ят кыр ган нар.

30 Төнь як ның ха ким нә ре һәм си дун лы лар да шун да. Көч-куәте әйләнә-тирәдәгеләрне 
кур ку га са лып тор са да, алар, мәс хә рә гә ка лып, һә лак бул ган нар бе лән бер гә шун да 
төш кән нәр. Кы лыч тан һә лак бул ган нар, уп кын га төш кән нәр бе лән янә шә сөн нәт-
сез ки леш, хур лык там га сы бе лән ята лар.

31 Фир га вен үзе һәм аның бө тен гас кә ре, бо лар ны кү реп, кы лыч тан һә лак бул-
ган күп сан лы хал кы өчен юа ныч та бар, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 32 Җир дә 
яшәү че ләр нең кот ла рын алыр га фир га вен гә Мин юл куй сам да, фир га вен не вә 
аның күп сан лы хал кын сөн нәт сез ләр ара сы на, кы лыч тан һә лак бул ган нар бе лән 
са лыр лар. Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Раббыныңһәркемнекылганэшләренәкарапхөкемитүе

33 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Халкыңа бо лай дип әйт: «Әгәр Мин нин ди дә бул са бе рәр 

җир гә кы лыч юнәлт сәм, ә ул җир нең хал кы, үз ара сын нан бер-бер ке ше не сай лап, 
аны үзе нә сак чы итеп куй са, 3 һәм әле ге сак чы, җир гә ки лү че кы лыч ны кү реп, 
мө гез быр гы кыч кыр т са һәм ха лык ны ки сәт сә, 4 ә кем дер быр гы та вы шын ише-
теп тә сак лан ма са – кы лыч аны үтер сә, әле ге ке ше үз үле мен дә үзе га еп ле бу ла чак. 
5 Быр гы та вы шын ишет сә дә, ул сак лан ма ды, шу ңа кү рә үз үле мен дә үзе га еп ле; 
сак лан ган бул са, исән ка лыр иде. 6 Ә ин де сак чы, кы лыч ны кү реп тә, быр гы сын 
кыч кырт ма са, шу лай итеп ха лык ны ки сәт мә сә, һәм кы лыч, ки леп, бе рәр се нең 
го ме рен өз сә, ул ке ше үзе нең гө наһ ла ры өчен үте ре лә чәк, ә аның ка ны өчен Мин 
сак чы ны җа вап лы итә чәк мен».

7 Мин си не, адәм уг лы, Ис ра ил хал кы на сак чы итеп куй дым, һәм син Ми нем авы-
зым нан чык кан сүз ләр не ише теп то рыр сың, алар ны Ми нем исе мем нән ки сә тер сең. 
8 Явыз ке ше гә Мин: «И явыз ке ше, син һич шик сез үлә чәк сең!» – ди сәм, ә син аны, 
явыз лык юлы на кер мә сен дип, ал дан ки сә теп куй ма саң, явыз ке ше үзе нең гө на һы 
өчен үлә чәк, лә кин аның ка ны өчен җа вап ны Мин син нән со ра я чак мын. 9 Ә ин де син 
явыз ке ше не, йөр гән юлын нан ваз кич сен өчен, ал дан ки сә теп куй саң, лә кин ул явыз-
лык кы лу дан тук та ма са, үз гө на һы өчен ул үләр, ә син җа ның ны кот ка рып ка лыр сың.
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10 Син, адәм уг лы, Ис ра ил хал кы на бо лай дип әйт: «Сез: „Җи на ять лә ре без вә гө-
наһ ла ры быз без гә тын гы бир ми, шу лар ар ка сын да ин де сү неп ба ра быз, ни чек яшәр гә 
без гә?!“ – ди сез». 11 Әйт алар га: «Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы, – Мин явыз ке ше нең үле мен тү гел, ә бәл ки аның яман юл дан 
чы гып исән ка лу ын те лим. Ки ре бо ры лы гыз, яман юлы гыз дан ки ре бо ры лы гыз! 
Ни гә үләр гә сез гә, Ис ра ил хал кы?!»

12 Син, адәм уг лы, үз хал кы ңа әйт: «Тәкъ ва ке ше не, җи на ять кыл са, тәкъ ва лы гы 
кот ка рып кал мас; явыз ке ше исә, яман юлын таш ла са, җи на я те өчен җә за лан мас. 
Тәкъ ва ке ше гө наһ кыл са, әү вәл ге тәкъ ва лы гы ха кы на исән ка ла ал мас. 13 Тәкъ ва 
ке ше гә Мин, һич шик сез исән ка лыр сың, дип әй т сәм, һәм ул үзе нең тә къ ва лы гы на 
өмет лә неп явыз лык кыл са, аның бар лык иге лек ле эш лә ре ис кә алын мас, һәм ул 
кыл ган явыз га мә ле өчен үлем җә за сы алыр. 14 Явыз ке ше гә исә, һич шик сез үлә-
чәк сең, дип әй т сәм, һәм ул, гө наһ ла рын нан ваз ки чеп, га дел лек, дө рес лек бе лән 
яши баш ла са – 15 бу рыч ка ал ган ке ше гә үз рә һе нен кай тар са, ур ла ган әй бер не ки ре 
кай тар са, тор мыш ка гый дә лә ре бу ен ча яшә сә, бер нин ди яман эш кыл ма са, һич шик-
сез исән ка ла чак, үл мә я чәк. 16 Ул кыл ган гө наһ лар ның бер се дә ис кә алын ма я чак; 
дө рес вә тәкъ ва га мәл ләр кыл са, ул һич шик сез исән ка ла чак».

17 Си нең хал кың: «Хуҗа-Хаким юлы дө рес тү гел», – ди. Ә бит алар ның үз юл ла-
ры дө рес тү гел! 18 Тәкъ ва ке ше, үзе нең тәкъ ва лы гын таш лап, гө наһ кы ла баш ла са, 
ул үлә чәк. 19 Явыз ке ше, үзе нең явыз лы гын таш лап, дө рес лек вә тәкъ ва лык бе лән 
яши баш ла са исән ка ла чак. 20 Ә сез: «Хуҗа-Хаким юлы дө рес тү гел!» – ди сез. Мин 
сез нең һәр кай сы гыз ны кыл ган эш лә ре нә ка рап хө кем итә чәк мен, Ис ра ил хал кы.

ИерусалимнеңҗимерелүеһәмИсраилҗиренеңбушапкалуы
21 Сөр ген гә ки тү е без нең ун и кен че елын да, унын чы ай ның би шен че кө нен дә Ми-

нем ян га Ие ру са лим нән кач кан бер ке ше кил де һәм: «Шә һәр җи ме рел де!» – ди де. 
22 Лә кин ки чен, бу ке ше ки лер гә бер көн ка ла, мин үз өс тем дә Раб бы ның ку лын 
той дым, һәм Раб бы ми нем авы зым ны ач ты; бу хәл ир тә ге сен те ге ке ше кил гән че 
бул ды. Авы зым ачыл гач, мин ин де дәш ми тор ма дым.

23 Шун да ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
24 – И адәм уг лы! Ис ра ил нең бу шап кал ган урын на рын да яшәү че ләр: «Иб ра һим 

бе рь ял гы зы бу лып та, шу шы җир не би лә гән, ә без кү бәү – бу җир, әл бәт тә, без гә 
би лә мә итеп би рел гән», – ди.

25 Әйт син алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Сез ка ны кач ма ган ит 
ашый сыз, пот лар га та бы на сыз, ке ше ка нын ко я сыз. Шу лар өчен сез гә бу җир не 
би лә мә итеп би рер гә ме?! 26 Сез үзе гез нең кы лы чы гыз га та я на сыз, әшә ке лек ләр 
эш ли сез, бер-берегезнең ха ты нын нә җес ли сез. Шу лар өчен сез гә бу җир не би лә мә 
итеп би рер гә ме?!»

27 Син алар га ме нә нәр сә дип әйт: «Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: „Мин Үзем нең 
бар бу лу ым бе лән ант итәм: бу шап кал ган җир ләр дә яшәү че ләр кы лыч тан үләр, 
ачык кыр да бул ган нар ны җән лек ләр гә ри зык итеп би рер мен; ә ны гыт ма лар да вә 
мә га рә ләр дә яшәү че ләр үләт чи рен нән һә лак бу лыр. 28 Бу җир не Мин ко ры чүл гә 
әй лән де рер мен, аның го рур егә ре юк ка чы гар, Ис ра ил тау ла ры бу шап ка лыр – алар 
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аша үтеп йө рү че ләр бул мас. 29 Кыл ган бар лык әшә ке лек лә ре өчен бу җир не чүл вә 
буш лык ит кән нең со ңын да алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр“».

30 Ә си нең хак та, адәм уг лы, ди вар лар янын да, өй лә ре нең ишек тө бен дә си нең 
хал кың ның угыл ла ры бер-берсенә: «Әй дә гез, Раб бы дан бул ган хә бәр не тың лыйк», – 
ди ләр. 31 Ми нем хал кым, га дәт тә ге чә, си нең кар шы ңа уты рып, сүз лә рең не тың лый, 
әм ма алар ны үтә ми. Алар ның те лен дә яла гай ла ну, ә йө рәк лә ре хә рәм мал га тар-
ты ла. 32 Алар өчен син сөю ту рын да ма тур та выш бе лән җыр лау чы, уен ко ра лын да 
әй бәт уй нау чы бер җыр чы гы на: алар си нең сүз лә рең не ише тә ләр, лә кин алар ны 
үтә ми ләр. 33 Әм ма шу шы әй тел гән нәр нең ба ры сы да чын га аш кач, – ә бо лар ин де 
чын га әй лә неп ба ра, – ара ла рын да пәй гам бәр яшә гән не бе лер ләр.

Исраилнеңначаркөтүчеләре.Раббы–яхшыкөтүче

34 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Ис ра ил хал кы ның кө тү че лә ре нә кар шы пәй гам бәр лек сүз-

лә рең не әйт, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Үз лә рен ге нә кай гыр т кан Ис ра ил 
кө тү че лә ре нә кай гы! Кө тү че ләр үз лә ре нең са рык ла рын кө тәр гә ти еш тү гел ме ни?! 
3 Сез куй мае ашый сыз, йон ки ем нәр гә тө ре нә сез, си мез са рык лар ны су я сыз, ә кө-
тү е гез не кай гырт мый сыз. 4 Са рык лар ның хәл сез лә рен сез ка ра ма ды гыз, чир ле лә-
рен дә ва ла ма ды гыз, яра лы сы ның җә рә хә тен бәй лә мә де гез, ада шып йөр гә нен ки ре 
кай тар ма ды гыз, югал га нын эз лә мә де гез, алар бе лән ту пас вә рә хим сез бул ды гыз. 
5 Кө тү че сез кал гач, алар төр ле як ка та ра лыш ты лар, кыр гый җән лек ләр гә азык 
бул ды лар. 6 Ми нем са рык ла рым тау лар да вә би ек кал ку лык лар да каң гы рып йөр де, 
бө тен җир йө зе нә та рал ды, алар ны һич кем эз лә мә де һәм эз ләр гә ты рыш ма ды да».

7 Шу ңа кү рә, кө тү че ләр, Раб бы сү зен тың ла гыз: 8 «Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән 
ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – са рык ла рым, кө тү че сез ка лып, та быш ка 
әй лән гән, кыр гый җән лек ләр гә азык бул ган, ә кө тү че лә рем алар ны эз лә мә гән, ба-
ры үз лә рен ге нә кай гыр тып, кө тү ту рын да уй ла ма ган». 9 Раб бы сү зен тың ла гыз, әй 
кө тү че ләр; 10 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, Мин кө тү че ләр гә кар шы чы гам 
һәм са рык ла рым өчен алар ны җа вап ка тар там, мон нан ары кө тү че ләр үз лә рен ге нә 
кай гырт ма сын өчен, са рык ла рым ны Мин алар га кө тәр гә бү тән бир мим, кө тү ем не 
алар авы зын нан тар тып алам, са рык ла рым алар га азык бул мас ин де».

11 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ме нә, са рык ла рым ны Мин Үзем 
эз ләп та бар мын һәм алар га күз-колак бу лыр мын. 12 Төр ле як ка та ра лыш кан кө-
тү ен кай гыр т кан кө тү че ке бек, Мин дә Үзем нең са рык ла рым ны карап-күзәтеп 
то рыр мын һәм бо лыт лы, ка раң гы көн не та рал ган бар лык урын на рын нан кот-
ка рыр мын. 13 Алар ны ха лык лар ара сын нан чы га рып, төр ле ил ләр дән бер гә җы-
еп, үз җир лә ре нә кай та рыр мын, шун нан соң Мин алар ны Ис ра ил тау ла рын да, 
тар ла вык лар да һәм ке ше яши тор ган бар җир дә кө тәр мен. 14 Мин алар ны ях шы 
кө тү лек җир ләр дә кө тәр мен, ут лау ла ры Ис ра ил нең тау баш ла рын да бу лыр; алар 
ан да әй бәт ут лау лар да ятар лар һәм Ис ра ил тау ла рын да гы мул үлән ле кө тү лек тә 
ут лап йө рер ләр. 15 Мин Үз са рык ла рым ны Үзем кө тәр мен һәм Үзем алар ны ял ит-
те рер мен, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 16 Югал ган са рык ны та бар мын, ада шып 
йөр гә нен ки ре кай та рыр мын, яра лы сы ның җә рә хә тен бәй ләр мен, хәл сез лә рен 
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са вык ты рыр мын, ә си мер гән нә рен һәм та за ла рын юк итәр мен. Кө тү ем не Мин 
га дел лек бе лән кө тәр мен».

17 Ә си ңа, кө тү ем, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Са рык бе лән са рык ара сын да, 
са рык тә кә се бе лән кә җә тә кә се ара сын да Мин хө ке мем не чы га рыр мын. 18 Әй-
бәт кө тү лек тә ут лап йө рү аз мы ни сез гә?! Ни гә сез кал ган үлән не ая гы гыз бе лән 
тап тый сыз?! Чис та су эчү аз мы ни сез гә?! Ни гә сез кал ган су ны аяк ла ры гыз бе лән 
бол га тып пыч ра та сыз?! 19 Ми нем са рык ла рым сез нең аяк ла ры гыз тап та ган җир дә 
ут лап йө рер гә, сез бол гат кан су ны эчәр гә ти еш ме ни?!»

20 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы алар га бо лай дип әй тә: «Ка ра гыз аны, си мез са рык 
бе лән ары гы ара сын да хө кем не Мин Үзем оеш ты рам. 21 Хәл сез са рык лар ны сө зеп, 
ян ба шы гыз, җил кә гез бе лән төрткәләп, сез алар ны чит кә куасыз. 22 Лә кин Мин 
Үз кө тү ем не кот ка рам – ул ин де бү тән нәр гә та быш бул мас. Са рык бе лән са рык 
ара сын да Үзем хө кем че бу лыр мын. 23 Мин алар өс тен нән кө тү че итеп Үзем нең ко-
лым Да выт ны ку яр мын; ул, алар га кө тү че бу лып, са рык ла рым ны кө тә чәк. 24 Мин, 
Раб бы, алар ның Ал ла сы бу лыр мын, ә ко лым Да выт алар ның җи тәк че се бу ла чак. 
Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем.

25 Са рык лар кыр гый да ла лар да хәвеф-хәтәрсез яши, ур ман нар да ты ныч йок лый 
ал сын өчен, Мин, алар бе лән ты ныч лык ту рын да ки ле шү тө зеп, кыр гый җән лек-
ләр не ул җир дән ку ып җи бә рер мен. 26 Мин алар га һәм та вым ның әйләнә-тирәсенә 
хәер-фатихамны би рәм; үз ва кы тын да яң гы рын җи бә рәм, һәм ул хәер-фатиха 
яң гы ры бу лыр. 27 Кыр да гы агач лар – үзе нең җи ме шен, җир үзе нең нигъ мәт лә рен 
би рер. Ха лык үз җи рен дә хәвеф-хәтәрсез яшәр. Үз лә рен кол ит кән нәр нең ку лын-
нан йо лып алып, ка мыт бик лә рен ват кач, алар Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр. 
28 Алар ин де баш ка ха лык лар өчен та быш бул мас, кыр гый җән лек ләр дә алар ны 
аша мас; имин лек тә яшәр ләр – алар га ин де бер кем яна мас. 29 Мин алар га уң ды рыш-
лы лы гы бе лән та ныл ган җир ләр би рер мен – алар ин де ач тан үл мәс ләр һәм баш ка 
ха лык лар ара сын да хур бул мас лар. 30 Алар Ми нем – Раб бы, Үз Ал ла ла ры икә нем не, 
алар бе лән бу лу ым ны, Ис ра ил нең Ми нем хал кым бу лу ын бе лер ләр, – дип бел де рә 
Хуҗа-Раббы. – 31 Сез – Ми нем са рык ла рым, ош бу ха лык – Ми нем кө тү ле гем дә ге 
са рык лар, ә Мин – сез нең Ал ла гыз». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Эдомтауларыныңҗәзагатартылуы.РаббыныңИсраилтауларынафатихасы

35 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Йө зең бе лән Сә гыйрь та вы на бо рыл һәм аңа кар шы пәй-

гам бәр лек сү зең не әйт, 3 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген:
«Ме нә, Сә гыйрь та вы, Мин си ңа кар шы чы гам –
өс те ңә ку лым ны су зып, си не чүл вә буш лык итәм;

4 шә һәр лә рең не хә ра бә гә әй лән де рәм –
син бу шап ка лыр сың.
Шун да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сең.

5 Ис ра и ли ләр бе лән го мер буе дош ман ла шып яшәвең, алар га бә хет сез лек кил-
гән дә, җә за сә га те сук кан да, кы лыч кү тә рү ең өчен, 6 Мин Үзем нең бар бу лу ым 
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бе лән ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – си не кан га ба ты рам, һәм шу шы 
кан кою тук та мас; кан ко ю дан чирканмаган өчен, кан кою си не һа ман эзәр лек ләр. 
7 Сә гыйрь та вын чүл гә вә ке ше сез да ла га әй лән де рәм, ан нан кит кән һәм әй лә неп 
кайт кан нар ны һә лак итәм. 8 Си нең тау ла рың ны мә ет бе лән ту ты рам; кал ку лык ла-
рың да, үзәннәреңдә, бар лык тар ла вык ла рың да кы лыч тан һә лак бул ган нар егы лып 
ята чак. 9 Си не мәң ге гә чүл итәм, шә һәр лә рең дә баш ка ча ке ше яшә мә я чәк. Шун да 
Раб бы икә нем не бе лер сең.

10 Син: „Бу ике ха лык вә бу ике җир* ми не ке бу ла чак, мин алар ны үзе мә ала чак-
мын“, – ди гән өчен, гәр чә Раб бы алар як лы бул са да, 11 Мин Үзем нең бар бу лу ым 
бе лән ант итәм: нәф рә тең куз гал ган да, ачу ың вә көн че ле гең ни дә рә җә дә бу лу га 
ка рап, си нең бе лән эш итәр мен, си не хө кем ит кән дә, Үзем нең алар ара сын да бу-
лу ым ны күр сә тер мен, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 12 Һәм си нең, Ис ра ил тау ла-
ры на ка рап: „Алар таш лан дык хәл дә, алар ми ңа ри зык бу ла рак би рел гән!“ – дип 
әй тү ең не, бар лык мәс хә рә ле сүз лә рең не Мин, Раб бы, ише теп тор ган ны бе лер сең. 
13 Ми нем ал да син, те лең не озай тып, Ми ңа кар шы сөй ләү лә рең не арт тыр дың, Мин 
бо лар ны ише теп тор дым».

14 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Бө тен җир сө ен гән дә, Мин си не чүл вә буш лык 
итәм. 15 Ис ра ил хал кы ның би лә мә се таш лан дык бул ган га сө ен гән өчен, Мин дә 
си ңа шу ны эш лә я чәк мен: син, Сә гыйрь та вы, бө тен Эдом җи ре бе лән бер гә бу шап 
ка ла чак сың. Шун да Ми нем Раб бы икә нем не бе лә чәк ләр».

36 1 И адәм уг лы, Ис ра ил тау ла ры на пәй гам бәр лек итеп әйт: «Ис ра ил тау ла-
ры, Раб бы сү зен тың ла гыз! 2 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: „Дош ман сез нең 

хак та: ‘Әһә, бо рын гы би ек лек ләр без нең кул га төш те’, – дип әй тә“». 3 Шу ңа кү рә 
пәй гам бәр лек итеп әйт, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Алар сез не шул дә-
рә җә дә бөл ген лек кә тө шер де һәм һәрь як лап та ла ды ки, тора-бара сез бү тән ха-
лык лар ның мил ке нә әй лән де гез һәм ке ше ләр нең гай бәт са ту ы на, яман сүз лә ре нә 
сә бәп бул ды гыз. 4 Шу ның өчен, Ис ра ил тау ла ры, Хуҗа-Раббы сү зен тың ла гыз. 
Тау лар га вә кал ку лык лар га, тар ла вык лар га вә үзән лек ләр гә, таш лан дык хә ра-
бә ләр гә, әйләнә-тирәдәге ха лык лар га та быш бул ган һәм алар ның мыс кыл лап 
кө лү е нә ду чар ител гән буш шә һәр ләр гә 5 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: „Көн лә шү 
утын да янып, Мин бү тән ха лык лар га һәм бө тен Эдом га кар шы Үз сү зем не әйт тем. 
Кө тү лек лә рем не та лар өчен, алар нәф рәт лә неп һәм сөенә-сөенә Ми нем җи рем-
не яу лап ал ды лар“». 6 Шу ңа кү рә Ис ра ил җи ре ту рын да пәй гам бәр лек сү зең не 
әйт һәм тау лар га вә кал ку лык лар га, тар ла вык лар га вә үзән лек ләр гә, Хуҗа-Раббы 
бо лай дип әй тә, ди ген: «Бу сүз ләр не Мин көн лә шеп һәм яр су лы хә лем дә әйт тем, 
чөн ки сез ха лык лар ның мыс кыл лап кө лү е нә тү зеп то ра сыз. 7 Шу ның өчен, – ди 
Хуҗа-Раббы, – ку лым ны кү тә реп ант итәм: тирә-ягыгыздагы ха лык лар үз лә ре дә 
хур лык ка ка ла чак! 8 Ә сез, Ис ра ил тау ла ры, агач бо так ла ры на кү ме леп, Ми нем 
Ис ра ил хал кы ма җи меш би рер сез, чөн ки хал кым тиз дән әй лә неп кай та чак. 9 Мин 
сез не кай гыр там, сез гә мәр хә мәт ле мен; сез не сө рер ләр, ор лык чә чәр ләр. 10 Мин 

* 35:10 Икеҗир...– би ре дә сүз Ис ра ил бе лән Яһү дә ту рын да ба ра. 
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сез нең хал кы гыз ны арт ты рыр мын, сез дә бө тен Ис ра ил йор тын ур наш ты рыр мын. 
Шә һәр ләр ке ше ләр бе лән ту лыр, хә ра бә ләр уры нын да йорт лар тө зе лер. 11 Ке ше лә-
ре гез не һәм мал-туарыгызны арт ты рыр мын – алар үр чер ләр, ишә ер ләр. Әү вәл ге чә 
син дә күп ке ше яшәр, һәм элек ке гә ка ра ган да да сез гә күб рәк иге лек кы лыр мын. 
Шун да Раб бы икә нем не бе лер сез. 12 Сез гә, Ис ра ил тау ла ры, ке ше лә рем не – Үзем-
нең хал кым Ис ра ил не ки те рер мен, сез алар ның би лә мә се – ми рас җи ре бу лыр сыз, 
һәм сез ин де ба ла сыз кал мас сыз».

13 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Сез нең ту ры да: „Сез ке ше ләр не ашый сыз, хал-
кы гыз ны ба ла сыз кал ды ра сыз“, – дип сөй ли ләр, 14 әм ма сез бү тән ин де ке ше ләр не 
аша мас сыз, хал кы гыз ны ба ла сыз кал дыр мас сыз, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 
15 Баш ка мил ләт ләр нең сез не мыс кыл лап кө лү ен ишет мәс сез, ха лык лар та ра фын нан 
хур ителмәссез, хал кы гыз ны абын дыр мас сыз». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Исраилнеңяңатормышы
16 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
17 – И адәм уг лы! Ис ра ил хал кы үз җи рен дә яшә гән чак та, ул аны кыл ган эш-

гамәлләре бе лән пыч рат ты; ха лык ның га мәл лә ре Ми нем өчен хатын-кызның 
кү рем ва кы тын да гы пыч рак лы гы сы ман бул ды. 18 Алар шу шы җир гә кан кой ган, 
аны пот ла ры бе лән пыч рат кан өчен, Мин алар га Үзем нең ачу ым ны түк тем. 19 Мин 
алар ны төр ле ха лык лар ара сы на та рат тым, һәм алар төр ле җир ләр гә си бел де. Мин 
алар ны йөр гән юл ла ры на вә кыл ган га мәл лә ре нә ка рап хө кем ит тем. 20 Кай сы 
ха лык ара сын да яшә сә ләр дә, алар Ми нем из ге исе мем не хур итә ләр иде, чөн ки 
алар ха кын да: «Бо лар – Раб бы ке ше лә ре, Аның җи рен нән ки тәр гә мәҗ бүр бул ган 
ке ше ләр», – дип сөй ли ләр иде. 21 Шун нан Мин Ис ра ил хал кы яшә гән һәр җир дә 
Үзем нең хур ител гән из ге исе мем не кыз ган дым.

22 Шу ңа кү рә Ис ра ил хал кы на әйт, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Мин мо-
ны, Ис ра ил хал кы, сез нең өчен тү гел, ә бәл ки сез яшә гән ха лык лар ара сын да хур 
ител гән из ге исе мем ха кы на эш лим. 23 Һәм төр ле ха лык лар ара сын да хур ител гән 
исе мем не – сез хур ит кән бө ек исе мем не – Мин из ге итәм; алар ның күз ал дын да 
сез нең аша Үзем нең из ге ле гем не та ныт кач, ха лык лар Ми нем Раб бы икә нем не бе-
лер ләр, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 24 Сез не төр ле ха лык лар ара сын нан чы га рып, 
бар лык ил ләр дән бер гә җы ям да үз җи ре гез гә кай та рам. 25 Чис та су бөр кеп, сез не 
пакь лән де рәм, һәм сез чис та ры ныр сыз. Мин сез не бар бул ган пыч ра гы гыз дан, 
бар лык пот ла ры гыз дан арын ды рам. 26 Сез гә яңа йө рәк, яңа рух би рәм; тә не гез дән 
таш йө рә ге гез не алып, те ре йө рәк би рәм. 27 Сез гә Үз Ру хым ны са лам һәм сез не 
Ми нем ка гый дә лә рем бу ен ча га мәл кы лыр лык, ка нун на рым ны сак лар лык, алар ны 
үтәр лек итәм. 28 Һәм сез ата-бабаларыгызга Мин бир гән җир дә яшәр сез һәм Ми нем 
хал кым бу лыр сыз, ә Мин сез нең Ал ла гыз бу лыр мын. 29 Сез не һәр төр ле әшәкелек-
нәҗестән сак лар мын; ик мәк ле итәр мен һәм аны арт ты ра то рыр мын – сез гә ач лык 
ки че рер гә юл куй мам. 30 Баш ка ха лык лар, кыт лык ки че рә сез дип, сез дән көл мә-
сен өчен, агач лар да гы җи меш ләр не, кыр да гы иген не Мин арт ты рыр мын. 31 Шул 
ча гын да яман юл ла ры гыз ны вә яман га мәл лә ре гез не ис кә тө ше реп, гө наһ ла ры гыз 
вә әшә ке лек лә ре гез өчен үзе гез дән үзе гез җи рә нер сез. 32 Сез гә шу ны сы да мәгъ лүм 
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бул сын: Мин мо ны сез нең хак ка эш лә мим. Йөр гән юл ла ры гыз өчен кы за ры гыз һәм 
оя лы гыз, Ис ра ил хал кы». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

33 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Сез не бө тен гө наһ ла ры гыз дан чис тар т кач, шә-
һәр лә ре гез ке ше бе лән ту лыр, хә ра бә ләр уры нын да йорт лар тө зе лер, 34 таш лан дык 
хәл гә кил гән җир ләр эш кәр те лер, үтеп бар ган һәр ке ше нең күз ал дын да җир лә-
ре гез ин де буш ят мас. 35 „Чүл гә әй лән гән бу җир хә зер Га дән бак ча сы дай бул ды; 
җи ме рел гән, бу шап кал ган, таш лан дык шә һәр ләр ны гы тыл ды, алар да ке ше ләр яши 
баш ла ды“, – ди яр ләр. 36 Шул чак ны әйләнә-тирәгездәге ха лык лар Мин Раб бы ның 
җи ме рел гән не яңа дан тө зү ем не, бу шап кал ган җир гә үсем лек утыр ту ым ны бе лер-
ләр. Мо ны Мин, Раб бы, әйт тем һәм Мин мо ны эш лә я чәк мен».

37 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ис ра ил хал кы ның го зе ре нә Мин яңа дан җа вап 
би рә чәк мен һәм алар өчен ме нә нәр сә эш лә я чәк мен: ке ше лә рен са рык лар ке бек – 
38 бил ге лән гән бәй рәм көн нә рен дә Ие ру са лим дә кор бан га ки те рә тор ган са рык лар 
са нын ча ишәй тә чәк мен, бу шап кал ган шә һәр ләр не ке ше ләр бе лән ту ты ра чак мын. 
Шун да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр».

Корысөякләрнеңҗанлануытурындагыкүренеш

37 1 Мин үз өс тем дә Раб бы ның ку лын той дым, һәм Раб бы Ру хы ми не, шә һәр-
дән чы га рып, үзән ур та сы на ки те реп бас тыр ды. Әле ге үзән сө як ләр бе лән 

ту лы иде. 2 Ул ми не үзән буй лап алып кит те, һәм мин ан да бик күп ко ры сө як ләр 
ят ка нын күр дем. 3 Раб бы ми ңа әйт те:

– И адәм уг лы! Бу сө як ләр гә җан өреп бу ла мы? – ди де.
Мин:
– Йа Хуҗа-Раббым! Мо ны Син ге нә бе лә сең, – ди дем.
4 Раб бы ми ңа:
– Бу сө як ләр гә пәй гам бәр лек итеп әйт: «И ко ры сө як ләр! Раб бы сү зен тың ла гыз! – 

ди ген. – 5 Хуҗа-Раббы бу сө як ләр гә бо лай дип әй тә: „Ме нә, Мин сез гә су лыш өрәм, 
һәм сез җан ла ныр сыз. 6 Сез гә се ңер ләр би рәм, ит үс те рәм, ти ре бе лән кап лыйм, 
су лыш өрәм – һәм сез җан ла ныр сыз. Шун да сез Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез“».

7 Ми ңа әмер ител гән чә пәй гам бәр лек итә баш ла дым; мин сөй лә гән дә, шак-шок 
ит кән та выш ише тел де – сө як ләр бер-берсенә якы ная баш ла ды. 8 Шул ва кыт мин 
сө як ләр гә се ңер вә ит үс кә нен, алар ның ти ре бе лән кап ла га нын күр дем, лә кин 
алар да әле су лыш юк иде. 9 Шун да Ул ми ңа әйтте:

– И адәм уг лы, су лыш ка сүз ка тып пәй гам бәр лек ит, Хуҗа-Раббы бо лай дип 
әй тә, ди ген: «Дүрт та раф тан җил бе лән кил, и су лыш, һәм, мә ет ләр гә җан кер сен 
өчен, алар га өр».

10 Мин Ул куш кан ча пәй гам бәр лек ит тем – алар га су лыш кил де, җан кер де, һәм 
алар, күп сан лы гас кәр бу лып, аяк ла ры на то рып бас ты. 11 Раб бы ми ңа:

– И адәм уг лы! Ош бу сө як ләр – бө тен Ис ра ил хал кы. Ме нә, алар: «Сө як лә ре-
без ки беп бет те, өме те без үл де, ки лә чә ге без юк», – ди. 12 Шу ңа кү рә пәй гам бәр лек 
итеп алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ме нә, Мин сез нең ка бер лә ре гез-
не ачам һәм сез не, Үзем нең хал кым ны, ка бер лә ре гез дән ку ба рып, Ис ра ил җи ре нә 
кай та рам. 13 Ка бер лә ре гез не ачып, сез не шун нан чы гар гач, и хал кым, сез Ми нем 
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Раб бы икә нем не бе лер сез. 14 Сез гә Үзем нең Ру хым ны са лгач, сез гә җан ке рер, һәм 
сез не үз җи ре гез гә ур наш ты рыр мын, шун нан Ми нем Раб бы икә нем не бе лер сез. 
Мин мо ны әйт тем һәм шу лай эш лә я чәк мен». Бу – Раб бы сү зе.

Икетаякныңберләшүе
15 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
16 – Ә син, адәм уг лы, үзе ңә бер та як ал да аның өс те нә «Яһү дә вә аңа те ләк тәш 

ис ра и ли ләр не ке» дип язып куй; та гын бер та як ал һәм аның өс те нә «Йо сыф вә 
аңа те ләк тәш бө тен Ис ра ил хал кы – Эф ра им та я гы» дип яз. 17 Алар ны бер бө тен 
бу лыр дай итеп ку лы ңа тот. 18 Хал кың ның угыл ла ры: «Мо ның нәр сә аң ла ту ын әйт-
мәс сең ме?» – дип со ра са лар, 19 алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ме нә, 
Мин, Эф ра им ку лын да гы Йо сыф вә аңа те ләк тәш Ис ра ил ыруг ла ры ның та я гын 
алып, Яһү дә та я гы на ку шам һәм алар ны бер та як итәм – алар Ми нем ку лым да 
бер бө тен бу ла чак». 20 Син яз ган шу шы ике та як ны алар ның күз ал дын да то тып, 
21 алар га, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ме нә, ис ра и ли ләр не Мин төр ле 
җир ләр дән, үз лә ре яшә гән ха лык лар ара сын нан җы еп, үз җир лә ре нә кай та рам. 
22 Шу шы җир дә, Ис ра ил тау ла рын да, Мин алар ны бер ха лык итәм, ике се нә бер 
пат ша ку ям, мон нан соң ике төр ле ха лык ка, ике пат ша лык ка бү лен мәс ләр. 23 Ин де 
алар пот лар га, җи рән геч сын нар га та бы нып, гө наһ кы лып үз лә рен пыч рат мас лар. 
Мин алар ны гө наһ лы юл ла рын нан кот ка рам, пакь лән де рәм, һәм алар – Ми нем 
хал кым, ә Мин алар ның Ал ла сы бу лыр мын. 24 Ко лым Да выт исә – алар ның пат-
ша сы, алар өчен кө тү че бу лыр. Алар Ми нем ка нун на рым бу ен ча га мәл кы лыр лар, 
ка гый дә лә рем не сак лар лар һәм алар ны үтәр ләр. 25 Алар ко лым Ягъ куб ка Мин 
бир гән, ата-бабалары яшә гән җир дә яшәр, ба ла ла ры, ба ла ла ры ның ба ла ла ры да 
го мер гә шун да яшәр; ко лым Да выт мәң ге алар ның ха ки ме бу лыр. 26 Алар бе лән 
ты ныч лык ки ле шүе тө зер мен, ул ки ле шү алар бе лән мәң ге гә бер ке те лер. Мин 
алар ны үз җир лә рен дә ур наш ты рыр мын, сан на рын ишәй тер мен, Үзем нең из ге 
уры ным ны мәң ге гә алар ара сы на ку яр мын – 27 Ми нем то ра гым шун да бу лыр. 
Мин – алар ның Ал ла сы, ә алар Ми нем хал кым бу лыр. 28 Из ге уры ным ны мәң-
ге гә алар ара сын да ур наш тыр гач, баш ка ха лык лар Мин Раб бы ның Ис ра ил не 
изгеләндерүен бе лер ләр».

Гогныңтар-марителүе

38 1 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – И адәм уг лы! Ма гог җи рен дә ге Гог ка – Ме шех вә Тү бәл җир лә ре нең 

баш ха ки ме нә йө зең не бо рып, аңа кар шы пәй гам бәр лек сү зең не әйт, 3 Хуҗа-Раббы 
бо лай дип әй тә, ди ген: «Ме шех вә Тү бәл җир лә ре нең баш ха ки ме Гог, ме нә, Мин 
си ңа кар шы чы гам! 4 Си нең теш каз на ла ры ңа ыр гак ки де рәм, си не һәм бө тен гас-
кә рең не – ат ла рың ны вә баш та на як ко рал лан ган җай дак ла рың ны, зур вә кеч ке нә 
кал кан тот кан, кы лыч кү тәр гән күп сан лы хал кың ны ки ре бо рам. 5 Алар бе лән 
бер гә кал кан лы вә оч лым лы Фар сы, Хә бәш стан, Пут хал кын, 6 бө тен гас кәр лә ре 
бе лән Го мәр һәм төнь як чик тә ге Бәйт-Түгәрмәне – си нең бе лән бер гә күп ха лык-
лар ны ки ре бо рам.
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7 Син үзең һәм си нең ян га җы ел ган күп сан лы ха лык лар әзер лән сен һәм ко-
рал лан сын; син алар га юл баш чы бул. 8 Ел лар узып, күп көн нәр үт кәч, си не ча-
кы рып алыр лар, һәм син су гыш тан соң тер нәк лән гән, ке ше лә ре баш ка ха лык лар 
ара сын нан җы еп алын ган җир гә, күп тән бу шап кал ган Ис ра ил тау ла ры на һө җүм 
итәр сең. Ан да яшәү че ләр, кай чан дыр баш ка ха лык лар ара сын нан ки ре кай та-
ры лып, хә зер тыныч-имин көн кү рә ләр. 9 Син бар лык су гыш чы ла рың һәм күп 
сан лы ха лык лар бе лән бер гә да выл ке бек кү тә ре лер сең, җир не кап лап ал ган бо-
лыт бу лып ки лер сең».

10 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ул көн не йө рә гең не төр ле уй-хисләр би ләп алыр, 
һәм син бер явыз эш кы лыр га ни ят ләр сең. 11 Син: „Кой ма лар бе лән әй лән де реп 
алын ма ган то рак урын нар да тыныч-имин яшәү че ха лык өс те нә ба рам – ди вар ла-
ры да, бик лә ре дә, кап ка ла ры дә юк алар ның. 12 Алар ны та лыйм, мал ла рын алам; 
яңа дан ке ше яши баш ла ган хә ра бә ләр гә, төр ле ха лык лар ара сын нан җы еп алын ган, 
тер лек лә ре вә мил ке бул ган, дөнь я ның ур та сын да яшә гән ха лык ка кул са лам“, – ди-
сең. 13 Ше ба бе лән Де дан, Тар шиш ның сәү дә гәр лә ре вә бар лык яшь арыс лан на ры* 
син нән: „Алар ны та лар га дип кил дең ме?! – дип со рар лар. – Мал ла рын эләк те рер гә 
дип кил дең ме?! Кө меш вә ал тын на рын, тер лек лә рен вә мил кен тар тып алыр өчен, 
зур та быш алыр өчен, күп сан лы ха лык ла рың ны җы еп кил дең ме?!“».

14 Шу ңа кү рә, адәм уг лы, Гог ка пәй гам бәр лек ит, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, 
ди ген: «Юл га куз гал ган көн дә син Ми нем хал кым Ис ра ил нең хәвеф-хәтәрсез яшә-
гә нен бел мәс сең ме?! 15 Чи рү дәй зур, ат лар га ат лан ган күп сан лы гас кә ре бул ган 
баш ка ха лык лар бе лән бер гә син төнь як чик ләр дә ур наш кан үз җи рең нән юл га 
куз га лыр сың. 16 Син Ми нем хал кым Ис ра ил гә җир өс тен кап лап ал ган бо лыт 
ши кел ле ябы ры лыр сың. Мин си не, Гог, ал да гы көн нәр дә Үзем нең җи ре мә алып 
ки лер мен. Си нең аша ха лык лар га Үзем нең из ге ле гем не күр сә теп, алар га Үзем не 
та ны тыр өчен эш лим Мин мо ны».

17 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Әле бо рын гы за ман нар да ук Үзем нең кол ла рым 
бул ган Ис ра ил пәй гам бәр лә ре аша си нең хак та сөй лә мә дем ме Мин?! Ул ва кыт-
лар да пәй гам бәр ләр, Мин си не алар өс те нә җи бә рәм дип, ел лар дә ва мын да әй теп 
кил де ләр. 18 Ис ра ил җи ре нә Гог һө җүм ит кән көн не Ми нем ачу ым дөр ләп ка бы-
на чак, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. 19 Көн лә шеп, ачу утын да янып, Мин, ул көн не 
Ис ра ил җи рен дә зур тет рә нү бу ла чак, ди дем. 20 Диң гез дә ге ба лык лар, күк тә ге 
кош лар, кыр да гы җән лек ләр, җир дән сөй рә лү че бар лык җан ия лә ре, җир йө зен-
дә ге бар лык ке ше ләр Ми нем ал дым да кал ты рап то ра чак. Тау лар җи ме ре лә чәк, 
кыя таш лар ише леп тө шә чәк, бар лык ди вар лар җир гә ава чак. 21 Бар лык тау ла рым 
буй лап Гог ка кар шы кы лыч җи бә рә чәк мен, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – һәм мә се 
бер-берсенә кы лыч кү тә рер. 22 Мин аны үләт чи ре, кан кою бе лән җә за лар мын, 
аңа вә аның гас кәр лә ре нә, аның бе лән бул ган күп ха лык лар га яң гыр вә боз кан-
тар ла ры, ут вә кү керт яу ды рыр мын. 23 Мин Үзем нең бө ек ле гем не вә из ге ле гем не 
күр сә тер мен, күп ха лык лар га Үзем не та ны тыр мын. Шун да Ми нем Раб бы икә-
нем не бе лер ләр».

* 38:13 ...яшьарысланнары...– яһүд чә «су гыш чы ла ры» мәгъ нә сен дә. 
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39 1 Ә син, адәм уг лы, Гог ка кар шы пәй гам бәр лек ит, Хуҗа-Раббы бо лай дип 
әй тә, ди ген: «И Гог, и Ме шех вә Тү бәл җир лә ре нең баш ха ки ме! Мин си ңа 

кар шы чы гам! 2 Мин си не, ки ре бо рып, ияр теп алып ки тәр мен, төнь як чик лә рен нән 
алып чы гып, Ис ра ил тау ла ры на кар шы юнәл тер мен, 3 сул ку лың да гы җә яң не бә реп 
тө ше рер мен, уң ку лың да гы ук ла рың ны си беп җи бә рер мен. 4 Бө тен гас кәр лә рең вә 
янә шәң дә ге бар ха лык лар бе лән бер гә син Ис ра ил тау ла рын да һә лак бу лыр сың; 
си не һәр төр ле ерт кыч кош лар га вә кыр гый җән лек ләр гә азык итеп би рер мен. 5 Син 
ачык кыр да ятып ка лыр сың, чөн ки мо ны Мин әйт тем, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 
6 Ма гог җи ре нә вә диң гез ут рау ла рын да хәвеф-хәтәрсез яшәү че ха лык лар га Мин 
ут җи бә рер мен. Шун да Ми нем Раб бы икә нем не бе лер ләр.

7 Үзем нең из ге исе мем не Ис ра ил хал кы на бел де рер мен һәм ки лә чәк тә из ге исе-
мем не хур итәр гә юл куй мам. Ха лык лар Ми нем Раб бы, Ис ра ил нең из ге За ты бу лу-
ым ны бе лер ләр. 8 Ме нә, Мин әй т кән көн ки лер, нәкъ Мин әй т кән чә бу лыр, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы. –

9 Ис ра ил шә һәр лә рен дә яшәү че ләр, чы гып, ут үр лә тер ләр, су гыш ко рал ла рын – 
зур вә кеч ке нә кал кан нар ны, җәя вә ук лар ны, чук мар вә сөң ге ләр не ян ды рыр лар, 
җи де ел бу е на ян ды рыр лар алар ны. 10 Алар га кыр дан утын алып кай тыр га, ур ман да 
утын ки сәр гә ки рәк бул мас, алар фә кать ко рал гы на ян ды рыр. Алар үз лә рен та-
лау чы лар ны та лар лар, мал ла рын тар тып алу чы лар ның мал ла рын алыр лар, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы. –

11 Ул көн не Мин Гог ка ка бер өчен урын ны Ис ра ил дә, диң гез дән көн чы гыш та, сә я-
хәт че ләр үзә нен дә би рер мен, һәм сә фәр кы лу чы лар ның юл ла рын да әле ге ка бер кир тә 
бу лып то рыр, чөн ки Гог ны һәм аның күп сан лы ха лык ла рын шун да җир ләр ләр; шул 
сә бәп ле бу үзән не „Гог ның күп сан лы хал кы“ дип атар лар. 12 Ис ра ил хал кы, җир не 
чис тар тыр өчен, җи де ай дә ва мын да алар ны кү мәр. 13 Ил дә ге бө тен ха лык алар ны 
җир ләр, һәм Ми ңа дан ки тер гән шу шы көн алар өчен кү ре нек ле көн бу лыр, – дип 
бел де рә Хуҗа-Раббы. – 14 Җир өс тен чис тар ту мак са тын нан, өз лек сез тик ше реп то ру 
өчен, ке ше ләр бил ге лә нер, алар әле гә чә җир өс тен дә ятып кал ган бас кын чы лар ны 
җир ләр ләр; шу шы эз лә нү ләр не алар җи де ай үт кән нән соң баш лар лар. 15 Җир өс тен 
карап-тикшереп йө рү че ләр адәм сө я ген кү рә кал са, кү мү че ләр аны „Гог ның күп сан-
лы хал кы“ дип исем лән гән үзән дә җир лә сен өчен, сө як яны на бил ге ку еп ки тәр ләр 
16 (Һә мү нә* исем ле шә һәр шун да бу ла чак). Шул рә веш ле алар җир нең өс тен чис тар-
тып бе те рер ләр».

17 Ә си ңа, адәм уг лы, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Һәр төр ле кош лар га вә кыр гый 
җән лек ләр гә әйт: „Җы е лы гыз, төр ле та раф лар дан җы е лып, Мин сез нең өчен әзер ләп 
куй ган кор бан, Ис ра ил тау ла рын да гы бө ек кор бан яны на ки ле гез; сез ан да ит ашар сыз, 
кан эчәр сез. 18 Гай рәт ле ир ләр нең итен ашар сыз, җир дә ге ха ким нәр нең ка нын эчәр сез, 
гүя алар – Ба шан җи рен дә си мер тел гән са рык тә кә лә ре, бә рән нәр, кә җә тә кә лә ре вә 
үгез ләр. 19 Мин сез нең өчен әзер лә гән кор бан ма ен туй ган чы ашар сыз, сәр хуш лән гән-
че, ка нын эчәр сез. 20 Ми нем табынымнан сез ат вә җай дак лар ны, гай рәт ле ир ләр не 
вә һәр төр ле су гыш чы лар ны ашап та мак туй ды рыр сыз, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. –

* 39:16 Һәмүнә– яһүд чә «күп сан лы ха лык лар» мәгъ нә сен дә. 
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21 Мин ха лык лар га Үзем нең да ным ны күр сә тер мен, һәм бар ха лык лар Мин җи-
бәр гән җә за ны һәм алар өс те нә су зыл ган ку лым ны кү рер ләр. 22 Шул көн нән баш-
лап ал га та ба да Ис ра ил хал кы Ми нем – Раб бы, алар ның Ал ла сы икә нем не бе лер. 
23 Баш ка ха лык лар га да мәгъ лүм бу лыр: Мин ис ра и ли ләр не кыл ган гө наһ ла ры, 
Ми ңа туг ры бул ма ган на ры өчен сөр дем. Әнә шу ның өчен Мин йө зем не алар дан 
чит кә бор дым, алар ны дош ман на ры ку лы на тап шыр дым, һәм алар һәм мә се кы-
лыч тан һә лак бул ды. 24 Кыл ган әшә ке лек лә ре нә вә җи на ять лә ре нә ка рап, Мин 
шу лай эш лә дем һәм алар дан йө зем не чит кә бор дым“».

Исраилнеңяңаруы
25 Шу ңа кү рә Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Хә зер ин де Ягъ куб ны сөр ген нән 

кай та рыр мын, Ис ра ил нең бө тен хал кы на мәр хә мә тем не күр сә тер мен. Үзем нең из-
ге исе мем не Мин фи да ка рь ләр чә як лар мын. 26 Үз җир лә рен дә хәвеф-хәтәрсез яши 
баш ла гач, алар га бер кем дә яна ма гач, ис ра и ли ләр үз лә ре нең хур лы гын вә Ми ңа 
туг ры бул ма ган на рын оны тыр лар; 27 Алар ны баш ка ха лык лар ара сын нан кай та рып, 
дош ман на ры җи рен нән җы еп ал гач, Мин шул рә веш ле ха лык лар ал дын да алар 
аша Үзем нең из ге ле гем не күр сә тер мен. 28 Алар ны ха лык лар ара сы на та рат кан нан 
соң бер сен дә оныт мый ча ки ре үз җи ре нә кай тар гач, алар Ми нем Раб бы Ал ла ла ры 
икә нем не бе лер ләр. 29 Ис ра ил хал кын Үзем нең Ру хым бе лән су гар гач, Мин ин де 
алар дан йө зем не чит кә бор мам». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Аллаһыныңяңайорты

40 1 Сөр ген гә ки тү е без нең егер ме би шен че елы баш ла ну га, ай ның унын чы 
кө нен дә* (шә һәр җи ме рел гән нең ун дүр тен че елын да) мин үз өс тем дә Раб-

бы ның ку лын той дым, һәм Ул ми не Ис ра ил гә кү чер де. 2 Ал ла һы дан иреш кән кү ре-
неш ләр дә Ул ми не, Ис ра ил җи ре нә ки те реп, бик би ек тау ба шы на бас ты рып куй ды. 
Тау ның көнь як бит лә вен дә шә һәр йорт ла ры на ох ша ган би на лар күр дем. 3 Ал ла һы 
ми не шун да ки те реп, мин кап ка янын да ба сып тор ган бер ир-атны күр дем; ул ба-
кыр сы ман ял ты рап то ра һәм аның ку лын да үл чи тор ган кин дер бау бе лән үл чәү 
та я гы бар иде. 4 Ул ми ңа:

– И адәм уг лы! Күз лә рең бе лән күр һәм ко лак ла рың бе лән ишет, си ңа күр сәт кән 
нәр сә ләр нең һәм мә сен кү ңе ле ңә са лып куй, чөн ки син мон да шу ның өчен ки те-
рел дең; бар күр гә нең не Ис ра ил хал кы на җит кер, – ди де.

5 Шун да мин Из ге йорт ның ише гал дын ура тып ал ган ди вар ны күр дем. Те ге 
ир нең ку лын да гы үл чәү та я гы ал ты тер сәк кә тәң гәл бу лып, әле ге тер сәк бер уч 
киң ле ген өс тәп са на ла иде*. Ир ди вар ны үл чә де – аның ка лын лы гы да, би ек ле ге 
дә бер та як ка тәң гәл бул ды. 6 Ан на ры ул көн чы гыш ка ка ра ган кап ка яны на кит те, 

* 40:1 ...айныңунынчыкөнендә...– Яһү ди ләр нең җир эш кәр тү ка лен да ре бу ен ча, яңа ел җи ден че 
ай да баш лан ган (ка ра гыз: «Чы гыш», 23:16); шул ай ның унын чы кө не «гө наһ йо лу кө не» дип 
атал ган (ка ра гыз: «Ле ви ләр», 16:29; 25:9). 
* 40:5 ...әлегетерсәкберучкиңлегенөстәпсаналаиде.– Га дәт тә, тер сәк нең озын лы гы 45 см, 
уч ның киң ле ге 7,5 см бу лып, Из ге йорт ту рын да сүз бар ган да, бер тер сәк 52,5 см тәш кил итә. 
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бас кыч тан ме неп, кап ка ның бу са га сын үл чә де – аның ка лын лы гы бер та як бул-
ды. 7 Кап ка ди вар ла рын да гы сак чы ку ыш ла ры ның буе һәм иңе бер та як бу лып, 
ку ыш лар ара сы биш тер сәк иде. Эч ке як тан бол дыр янын да гы кап ка бу са га сы бер 
та як киң лек тә иде. 8 Ир ке ше кап ка янын да гы бол дыр ны үл чә де – 9 киң ле ге си гез 
тер сәк, ә ба га на ла ры ның ка лын лы гы ике тер сәк бул ды. Бу кап ка бол ды ры Из ге 
йорт ка ка ра ган як та иде. 10 Көн чы гыш кап ка ның ди вар ла рын да һәр ике як лап өчәр 
ку ыш эш лән гән; алар ның өче се дә бер зур лык та; һәм һәр ике як та гы ди вар лар да 
бер озын лык та иде. 11 Ан на ры ул кап ка уе мын үл чә де – аның киң ле ге ун тер сәк, ә 
кап ка киң ле ге унөч тер сәк иде. 12 Ал гы як тан һәр ку ыш ны бү леп ал ган кир тә нең 
би ек ле ге вә ка лын лы гы бер тер сәк; ку ыш лар ның һәр ягы ал ты тер сәк кә тәң гәл. 
13 Ан на ры ул бер ку ыш ның арт кы ди ва рын нан кар шы як та гы ку ыш ның арт кы ди-
ва ры на ка дәр үл чә де – ул ара егер ме биш тер сәк бул ды. 14 (Шу лай ук ише гал ды на 
чы га тор ган бол дыр ны үл чәп, шун да гы кап ка ди ва ры ның би ек ле ге алт мыш тер сәк 
тәш кил ит те*.) 15 Кап ка уе мын нан алып бол дыр ның ар гы ба шы на ка дәр ил ле тер сәк 
бул ды. 16 Сак чы лар ку ы шы ның арт кы ди ва рын да, ку ыш лар ара сын да гы ди вар да 
һәм бол дыр ның һәр ике ягын да кап кач лы тә рә зә ләр бу лып, ку ыш лар ара сын да гы 
ди вар лар га хөр мә ага чы су рәт лә ре тө ше рел гән иде.

17 Ан на ры әле ге ир ми не тыш кы ише гал ды на алып кер де. Ише гал дын әй лән де-
реп ал ган ди вар лар буй лап эч ке як тан бас ма эш лән гән бу лып, бас ма да утыз бүл мә 
ур наш кан иде. 18 Кап ка лар ның һәр ике ягын да гы тә бә нәг рәк бас ма ның киң ле ге 
кап ка озын лы гы бе лән бер иде. 19 Тыш кы кап ка ның эч ке ягын нан эч кә ре кап-
ка ның тыш кы ягы на ка дәр йөз тер сәк бул ды; көн чы гыш һәм төнь як та раф та да 
шу лай ук иде.

20 Ан на ры ул тыш кы ише гал ды на ке рә тор ган төнь як кап ка ның озын лы гын вә 
киң ле ген үл чә де. 21 Аның һәр ике ягын да гы өчәр сак чы ку ы шы, алар ара сын да гы 
ди вар лар һәм бол дыр бе рен че кап ка ны кы ке бек иде. Кап ка ди вар ла ры ның озын-
лы гы ил ле, ә алар ның ара сы егер ме биш тер сәк бу лып, 22 ан да гы тә рә зә ләр, бол дыр, 
хөр мә ага чы су рәт лә ре көн чы гыш кап ка ны кы ке бек иде; кап ка га җи де бас ма лы 
бас кыч алып ме нә, ә ар гы баш та бол дыр ур наш кан. 23 Көн чы гыш һәм төнь як кап-
ка лар кар шын да эч ке ише гал ды на ке рә тор ган кап ка лар бар; те ге ир әле ге кап ка лар 
ара сын үл чә де – ул йөз тер сәк бул ды.

24 Шун нан соң ул ми не көнь як ка та ба алып кит те, ан да көнь як кап ка бар иде; ул 
аның ба га на ла рын вә бол ды рын үл чә де, алар да шун дый ук зур лык та иде. 25 Кап ка 
ди вар ла ры һәм бол дыр тә рә зә лә ре баш ка кап ка лар ны кы ке бек иде; кап ка ди вар-
ла ры ның озын лы гы ил ле, ә алар ның ара сы егер ме биш тер сәк бу лып, 26 аңа җи де 
бас ма лы бас кыч алып ме нә, ә ар гы баш та бол дыр ур наш кан. Әле ге ди вар лар хөр мә 
ага чы су рәт лә ре бе лән би зәл гән. 27 Эч ке ише гал ды ның көнь я гын да да кап ка бар 
иде, һәм те ге ир шу шы кап ка бе лән көнь як та гы тыш кы кап ка ара сын үл чә де – ул 
йөз тер сәк бул ды.

28 Ул ми не көнь як кап ка дан эч ке ише гал ды на алып кер де һәм көнь як кап ка ны 
үл чә де – ул да баш ка кап ка лар ке бек үк иде. 29 Аның сак чы лар өчен ку ыш ла ры, 

* 40:14 Әле ге аять яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә бик үк анык тү гел. 
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куыш лар ара сын да гы ди вар ла ры һәм бол ды ры баш ка кап ка лар ны кы на ох шаш, 
кап ка ди вар ла рын да вә бол ды рын да һәр як лап тә рә зә ләр бар иде. Кап ка ди вар ла-
ры ның озын лы гы – ил ле тер сәк, ә алар ның ара сы – егер ме биш тер сәк. 30 (Эч ке 
ише гал дын да гы һәр кап ка бол ды ры ның киң ле ге – егер ме биш тер сәк, ә озын лы гы 
биш тер сәк иде.) 31 Әле ге кап ка ның бол ды ры тыш кы ише гал ды на ка рый, ба га на-
ла рын да хөр мә ага чы су рәт лә ре бар; ан да си гез бас кыч тан ме нә се.

32 Шун нан соң ул ми не көн чы гыш кап ка дан эч ке ише гал ды на алып кер де һәм 
кап ка ны үл чә де – аны сы да баш ка кап ка лар сы ман иде. 33 Аның сак чы лар өчен 
ку ыш ла ры, ку ыш лар ара сын да гы ди вар ла ры һәм бол ды ры баш ка кап ка лар ны кы-
на ох шаш, кап ка ди вар ла рын да вә бол ды рын да һәр як лап тә рә зә ләр бар. Кап ка 
ди вар ла ры ның озын лы гы – ил ле тер сәк, ә алар ның ара сы – егер ме биш тер сәк. 
34 Әле ге кап ка ның бол ды ры тыш кы ише гал ды на ка рый, як-ягындагы ба га на лар да 
хөр мә ага чы су рәт лә ре бар; ан да си гез бас кыч тан ме нә се иде.

35 Ан на ры ул ми не төнь як кап ка га алып кил де һәм аны үл чә де – ул да баш ка 
кап ка лар сы ман иде. 36 Аның сак чы лар өчен ку ыш ла ры, ку ыш лар ара сын да гы ди-
вар ла ры, бол ды ры һәм як-яктагы тә рә зә лә ре баш ка кап ка лар ны кы на ох шаш иде. 
Кап ка ди вар ла ры ның озын лы гы – ил ле тер сәк, ә алар ның ара сы – егер ме биш 
тер сәк. 37 Әле ге кап ка ның бол ды ры тыш кы ише гал ды на ка рый, як-ягындагы ба-
га на лар да хөр мә ага чы су рәт лә ре бар; ан да си гез бас кыч тан ме нә се иде.

38 Кап ка бол ды рын да ишек ле бүл мә ләр бу лып, ан да ту ла ем ян ды ру кор бан на-
рын юалар иде. 39 Бол дыр ның һәр ике ягын да ике шәр өс тәл то ра, алар да сту ла ем 
ян ды ру кор ба ны, сгө наһ йо лу кор ба ны, сга еп йо лу кор ба ны ча ла лар иде. 40 Кап ка 
бол ды ры ның тыш кы ягын да, төнь як кап ка га ке рү юлын да, ике як лап ике шәр өс-
тәл ку ел ган. 41 Кап ка ның эчендә-тышында һәр як лап дүр тәр өс тәл бу лып, кор бан 
ча лу өчен бар лы гы си гез өс тәл то ра иде. 42 Ту ла ем ян ды ру кор ба ны өчен шо мар-
тыл ган таш тан буе вә иңе бер тер сәк ярым, би ек ле ге бер тер сәк бул ган дүрт өс тәл 
яса лып, алар ның өс те нә ту ла ем ян ды ру кор ба ны һәм бү тән кор бан нар ча лу өчен 
ки рәк ле әй бер ләр ку е ла иде. 43 Ди вар лар га уч киң ле ген дә ге ыр гак лар бер ке тел гән, 
ә өс тәл ләр гә кор бан ите са лы на иде.

44 Эч ке ише гал дын да, эч кә ре кап ка янә шә сен дә ике бүл мә бу лып, алар ның төнь-
як кап ка янын да гы сы – көнь як ка, ә көнь як кап ка янын да гы сы төнь як ка ка рый 
иде. 45 Те ге ир ми ңа:

– Көнь як ка ка ра ган бу бүл мә – Из ге йорт та хез мәт итү че ру ха ни лар өчен; 46 ә 
төнь як ка ка ра га ны мәз бәх ти рә сен дә хез мәт итү че ру ха ни лар өчен тә га ен лән гән. 
Әле ге ру ха ни лар – Са дыйк нә се лен нән бу лып, Раб бы га хез мәт итәр гә ла ек бул ган 
бер дән бер ле ви ләр, – ди де.

47 Ан на ры ул дүрт поч мак лы эч ке ише гал дын үл чә де – аның иңе йөз, озын лы гы 
да йөз тер сәк бул ды. Мәз бәх исә шун да, Из ге йорт ның кар шы сын да ур наш кан иде.

48 Ул ми не Из ге йорт бол ды ры на алып кер де һәм кап ка ны то тып то ру чы ди-
вар лар ны үл чә де – алар һәрь як лап би шәр тер сәк ка лын лык та бул ды. Кап ка ның 
уе мы – ун дүрт тер сәк, ә кап ка ур наш кан ян-яктагы ди вар лар өчәр тер сәк иде. 
49 Бол дыр ның озын лы гы – егер ме, киң ле ге – ун и ке тер сәк; аңа ун бас кыч тан ме-
нә се; кап ка ның уң һәм сул ягы на бе ре шәр ба га на ку ел ган.
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41 1 Ан на ры те ге ир ми не Ал ла һы йор ты ның ал гы бүл мә се нә алып кер де һәм 
ишек янын да гы ди вар лар ны үл чә де – һәр ике як тан да алар ның ка лын лы гы 

ал ты тер сәк иде. 2 Ишек нең уе мы ун тер сәк бу лып, һәр ике ягын да гы ди вар лар ның 
озын лы гы би шәр тер сәк иде; ан на ры ул ал гы бүл мә не үл чә де – аның озын лы гы 
кы рык тер сәк, киң ле ге егер ме тер сәк бул ды. 3 Шун нан ул эч ке бүл мә гә үт те, ишек 
янын да гы ди вар лар ны үл чә де – алар ның ка лын лы гы ике тер сәк иде. Ишек нең 
уе мы ал ты тер сәк бу лып, һәр ике ягын да гы ди вар лар ның озын лы гы җи де тер сәк 
иде. 4 Ан на ры озын лы гы вә киң ле ге егер ме тер сәк бул ган эч ке бүл мә не үл чәп ал-
ды һәм ми ңа:

– Бу – Иң из ге бүл мә, – ди де.
5 Ал ла һы йор ты ди ва ры ның ка лын лы гы – ал ты, ә ди вар ти рә ли ур наш кан ян 

бүл мә ләр нең киң ле ге дүр тәр тер сәк бул ды. 6 Ян бүл мә ләр бер се өс тен дә бер се 
өчәр рәт ур на шып, һәр рәт тә уты зар бүл мә иде. Из ге йорт ди ва ры буй лап ясал ган 
чы гын ты лар ян бүл мә ләр гә те рәк бу ла рак хез мәт итә; шу лай итеп, бүл мә ләр йорт 
ди ва ры на те рә леп тор мый иде. 7 Һәр рәт тә ге ян бүл мә ләр ас кы сын нан киң рәк итеп 
эш лән гән. Из ге йорт ны әй лән де реп ал ган әле ге бүл мә ләр өс кә та ба ки ңәя ба ра. 
Тү бән дә ге рәт тән өс ке рәт кә ур та рәт аша бас кыч буй лап ме нә се. 8 Һәм мин Из ге 
йорт ни ге зе нең кү тәр теб рәк эш лән гән бу лу ын һәм аның ян бүл мә ләр өчен ни гез 
ва зи фа сын баш ка ру ын күр дем. Ни гез нең би ек ле ге бер та як ка – ту лы ал ты тер сәк кә 
тәң гәл иде. 9-11 Ян бүл мә ләр нең тыш кы ди вар ка лын лы гы биш тер сәк иде. Ян бүл мә-
ләр бе лән ру ха ни бүл мә лә ре ара сын да, Из ге йорт ти рә ли, киң ле ге егер ме тер сәк кә 
тәң гәл ачык урын бу лып, ян бүл мә ләр гә төнь як тан һәм көнь як тан шул ачык урын 
аша ке рә се. Из ге йорт ның ни ге зе ди вар лар дан биш тер сәк кә ал га рак чы гып то ра.

12 Из ге йорт ның көн ба ты шын да гы ачык урын га ка ра ган би на ның киң ле ге – 
җит меш, озын лы гы – тук сан, ә би на ди вар ла ры ның ка лын лы гы биш тер сәк иде.

13 Ан на ры те ге ир Из ге йорт ның озын лы гын үл чә де – ул йөз тер сәк бул ды. Көн-
ба тыш та гы ачык урын бе лән шу шы би на ның киң ле ге дә ди вар ла ры бе лән бер гә 
шу лай ук йөз тер сәк иде. 14 Из ге йорт ише гал ды ның көн чы гыш ка ка ра ган ягы, 
шун да гы бү леп алын ган ачык урын ны да кер теп, йөз тер сәк киң лек тә иде. 15 Ул ир 
Из ге йорт ар тын да гы ачык урын га ка ра ган би на ны үл чә де: әле ге би на ның озын-
лы гы ике як та гы әй ван на ры* бе лән бер гә йөз тер сәк бул ды.

Ал ла һы йор ты ның эч ке бүл мә лә ре, ише гал ды на чы га тор ган бол дыр, 16-18 бу са га-
лар, тар тә рә зә ләр, бүл мә ләр нең өче сен дә ура тып ал ган ян бүл мә ләр – агачтандыр. 
Идән, Ал ла һы йор ты ди ва ры ның тә рә зә гә ка дәр өле ше, ишек тән юга ры өле ше, 
тә рә зә ләр нең эч ке вә тыш кы ягы да агач тан эш лән гән. Эч ке һәм ал гы бүл мә ди-
вар ла ры то таш тан ке ру бим вә хөр мә ага чы су рәт лә ре бе лән уеп би зәл гән: хөр мә 
ага чы һәм ке ру бим су рәт лә ре чи рат ла шып ки лә. Һәр ке ру бим нең ике йө зе бу лып, 
19 бер як та гы хөр мә гә ка ра ган йө зе – ке ше не ке, ә икен че як та гы хөр мә гә ка ра га ны 
арыс лан ны кы иде. Из ге йорт ның бө тен ди вар ла ры шу лай эш лән гән иде. 20 Ке ру-
бим вә хөр мә ага чы су рәт лә ре ди вар лар ны шу лай идән нән алып ишек өс те нә ка дәр 
би зәп то ра иде.

* 41:15 Әйван– ба га на лы ачык терраса, галерея. 
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21 Ал ла һы йор ты ның ишек яңак ла ры дүрт поч мак лы бу лып, Иң из ге бүл мә не ке 
дә нәкъ шун дый иде. 22 Би ек ле ге өч тер сәк, озын лы гы ике тер сәк бул ган мәз бәх – 
аның мө гез лә ре, ни ге зе, ян як ла ры – агач тан эш лән гән. Те ге ир ми ңа:

– Бу – Раб бы ал дын да гы өс тәл, – ди де.
23 Ал ла һы йор ты на, Иң из ге бүл мә гә ке рә тор ган ишек ләр ике ишек чә ле иде. 

24 Һәр ишек ике шәр ишек чә дән гый ба рәт, һәр ишек тә – кү гән гә элен гән ике ишек чә. 
25 Ал ла һы йор ты ишек лә ре нә, ди вар лар да гы ке бек үк, ке ру бим нәр вә хөр мә ага-
чы су рәт лә ре уел ган. Бол дыр ал дын да гы тү бә так та бе лән ябыл ган. 26 Бол дыр ның 
ян-якларында тар тә рә зә ләр ясал ган бу лып, аның тү шә ме нә һәм ди вар лар ның һәр 
ике се нә, шу лай ук йорт ның ян бүл мә лә ре нә хөр мә ага чы су рәт лә ре уел ган иде.

42 1 Те ге ир ми не төнь як юл бе лән тыш кы ише гал ды на алып чы гып, бү леп 
алын ган мәй дан чык ка һәм төнь як та гы би на янә шә сен дә ге бүл мә ләр гә 

алып кил де. 2 Ише ге төнь як ка чык кан би на йөз тер сәк озын лык та, ил ле тер сәк 
киң лек тә иде. 3 Эч ке ише гал дын да ур наш кан егер ме тер сәк киң лек тә ге ачык урын 
бе лән тыш кы ише гал дын да гы бас ма ара сын да кара-каршы өч кат лы ике әй ван бар 
иде. 4 Ә бүл мә ләр ал дын да эч ке як тан ке рү юлы бар: аның киң ле ге – ун тер сәк, ә 
озын лы гы – йөз тер сәк; бүл мә ләр нең ишек лә ре төнь як ка ка рый. 5 Өс ке бүл мә ләр 
тар рак, чөн ки алар ал дын да гы әй ван нар тү бән ге вә ур та бүл мә ләр не ке нә ка ра ган да 
киң рәк урын алып то ра иде. 6 Өчен че кат та гы бүл мә ләр нең, ише гал дын да гы сы ман, 
ба га на ла ры юк, шу ңа кү рә алар ның идә не тү бән ге вә ур та кат бүл мә ләр не кен нән 
аз рак урын алып то ра. 7 Тыш кы ише гал ды вә әле ге бүл мә ләр гә па рал лель тыш кы 
ди вар – ил ле тер сәк озын лык та; 8 шу лай итеп, тыш кы ише гал ды на ка ра ган бүл-
мә ләр нең озын лы гы фә кать ил ле тер сәк бу лып, Ал ла һы йор ты на ка ра ган бүл мә-
ләр не ке исә йөз тер сәк иде. 9 Бу бүл мә ләр гә ас тан, тыш кы ише гал дын нан ке рер 
өчен, көн чы гыш як та кап ка ясал ган.

10 Көнь як та, тыш кы ише гал ды ди ва ры ның буеннан-буена, бү леп алын ган ачык 
урын янә шә сен дә бүл мә ләр ур наш кан. 11 Алар ал дын да ке рү юлы бар; бүл мә ләр 
төнь як та гы лар ке бек үк: алар ның озын лы гы да, киң ле ге дә, чы гу юлы да, ур на шу 
тәр ти бе дә, ишек лә ре дә те ге бүл мә ләр не ке нә ох шаш иде. 12 Көнь як та гы бүл мә ләр гә 
көн чы гыш тан, тыш кы ди вар га па рал лель бул ган ке рү юлы ның ба шын да ур наш кан 
кап ка дан уза сы.

13 Ир ке ше ми ңа:
– Бү леп алын ган ачык урын кар шын да гы төнь як һәм көнь як бүл мә ләр – из ге 

бүл мә ләр дер. Раб бы ал дын да хез мәт итү че ру ха ни лар кор бан итеп ки те рел гән иң 
из ге ри зык лар ны шун да ашар лар; иң из ге кор бан нар ны – сик мәк бү лә ген, гө наһ 
йо лу кор ба нын һәм га еп йо лу кор ба нын шун да ку яр лар, чөн ки бу – из ге урын, – 
ди де. – 14 Из ге урын да гый ба дәт кыл ган чак та, ки гән ки ем нә рен сал мый ча ру ха-
ни лар тыш кы ише гал ды на чы гар га ти еш тү гел ләр, чөн ки ул ки ем нәр из ге; ха лык 
яны на чык кан чы, алар өс лә ре нә икен че ки ем ки яр гә ти еш.

15 Из ге йорт ның эчен үл чәп бе тер гәч, ул ми не көн чы гыш ка ка ра ган кап ка дан 
алып чы гып, Из ге йорт ны тыш кы як тан үл чи баш ла ды. 16 Көн чы гыш як ны үл чәү 
та я гы бе лән үл чә де – бар лы гы биш йөз тер сәк бул ды; 17 ан на ры та я гы бе лән төнь як 
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та раф ка ка ра ган як ны үл чә де – бар лы гы биш йөз тер сәк бул ды; 18 шу лай ук та я гы 
бе лән көнь як та раф ка ка ра ган як ны үл чә де – биш йөз тер сәк бул ды. 19 Шун нан ул 
көн ба тыш ка ка ра ган як ка бо рыл ды һәм та я гы бе лән аны үл чә де – биш йөз тер сәк 
бул ды. 20 Шул рә веш ле, Из ге йорт ны ул һәр дүрт як тан үл чәп чык ты; из ге урын ны 
из ге бул ма ган урын нан ае ру өчен, ише гал ды ти рә ли ко рыл ган ди вар ның озын лы гы 
һәм киң ле ге би шәр йөз тер сәк иде.

РаббышөһрәтенеңҮзйортынакайтуы

43 1 Ан на ры те ге ир ми не көн чы гыш ка ка ра ган кап ка яны на алып кил де, 2 һәм 
мин Ис ра ил Ал ла сы ның көн чы гыш та раф тан ки лү че шөһ рә те нең бал кы шын 

күр дем. Ал ла һы ның та вы шы зур су лар та вы шы сы ман иде, Аның шөһ рә тен нән җир 
йө зе як ты рып кит те. 3 Бу кү ре неш Ал ла һы шә һәр не һә лак итәр гә кил гән чак та гы 
һәм ми ңа Ке бар ел га сы бу ен да иң гән кү ре неш сы ман иде. Мин җир гә йөз тү бән 
кап лан дым. 4 Раб бы шөһ рә те нең бал кы шы Из ге йорт ка көн чы гыш кап ка дан кер де. 
5 Рух ми не кү тәр де дә эч ке ише гал ды на алып кер де, Раб бы шөһ рә те нең бал кы шы 
исә Из ге йорт ны ту тыр ды.

6 Те ге ир янә шәм дә ба сып то ра иде, шул чак мин Из ге йорт эчен нән ми ңа әй тел-
гән сүз ләр не ишет тем. 7 Та выш ми ңа:

– И адәм уг лы! Бу – Ми нем тә хе тем уры ны вә аяк та бан на рым ба сып тор ган 
урын. Мин шу шын да ис ра и ли ләр ара сын да мәң ге яшә я чәк мен. Мон нан ары Ис ра ил 
хал кы да, алар ның пат ша ла ры да үз лә ре нең фә хеш ле ге һәм пат ша лар ны дә фен ләү* 
йо ла сы* бе лән Ми нем из ге исе мем не пыч рат мас. 8 Алар, ике ара да фә кать бер ди-
вар гы на кал ды рып, үз бу са га ла рын Ми нем бу са гам яны на һәм ишек яңак ла рын 
Ми нем ишек яңа гы яны на куй ды лар, кыл ган әшә ке лек лә ре бе лән Ми нем из ге 
исем не пыч рат ты лар, шу ңа кү рә Мин, ачу ым чы гып, алар ны һә лак ит тем. 9 Хә зер 
ин де алар үз лә ре нең фә хеш ле ген нән һәм пат ша ла рын дә фен ләү йо ла сын нан Ми не 
кот кар сын нар – һәм Мин алар ара сын да мәң ге яшәр мен.

10 Син, адәм уг лы, Ис ра ил хал кы на бу Из ге йорт ны тас вир лап бир, һәм алар аның 
сы зы мын яса сын нар. Үз гө наһ ла рын нан оял сын алар. 11 Әгәр үз лә ре кыл ган га мәл-
ләр дән оял са лар, алар га Из ге йорт ның рә ве шен, аның ни чек ур на шу ын, керү-чыгу 
урын на рын – аның бө тен рә ве шен, бар лык ка гый дә вә ка нун на рын аң ла тып бир 
һәм, аның шу шы рәвеш-кыяфәтен вә бар лык ка гый дә лә рен сак ла сын нар һәм шу лар 
бу ен ча эш ит сен нәр өчен, һәм мә сен дә күз ал ла рын да язып бир. 12 Из ге йорт ның 
ка ну ны шул дыр: тау тү бә се нең әйләнә-тирәсендәге бар лык җир – иң из ге дер. Из ге 
йорт ның ка ну ны әнә шул!

Мәзбәх
13 Тер сәк бе лән үл чә гән дә (аның озын лы гы тер сәк тән һәм бер уч иңен нән гый-

ба рәт), мәз бәх нең зур лы гы әнә шун дый: ула гы ның ти рән ле ге һәм киң ле ге – бер 

* 43:7 Дәфенләү– мә ет кү мү. 
* 43:7 ...патшаларныдәфенләүйоласы...– үл гән пат ша лар га гый ба дәт кы лу күз дә то ты ла (43:9 
да шул ук мәгъ нә). 
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тер сәк; чит лә ре буй лап бер ка рыш* киң лек тә ге кы са сы бар. Мәз бәх нең би ек ле ге 
ме нә шун дый: 14 җир дә ге ула гын нан алып ас кы чы гын ты га ка дәр – ике тер сәк, 
чы гын ты ның киң ле ге исә – бер тер сәк; ас кы чы гын ты дан алып өс ке чы гын ты-
га ка дәр – дүрт тер сәк, өс ке чы гын ты ның киң ле ге – бер тер сәк. 15 Мәз бәх ми че 
дүрт тер сәк би ек лек тә; аның дүрт поч ма гын нан дүрт мө гез кү тә ре лә. 16 Мәз бәх 
ми че дүрт поч мак лы бу лып, аның иңе-буе – ун и ке шәр тер сәк. 17 Мәз бәх нең өс ке 
чы гын ты сы да дүрт поч мак лы: аның озын лы гы һәм киң ле ге – ун дүр тәр тер сәк; 
кы са сы ның киң ле ге – яр ты тер сәк, ә ула гы ның ти рән ле ге – бер тер сәк. Мәз бәх кә 
ме нә тор ган бас кыч – көнчыгыштандыр.

18 Һәм те ге ир ми ңа:
– И адәм уг лы! Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Мәз бәх не яса ган нан соң, ту ла ем 

ян ды ру кор ба ны ки те рү һәм мәз бәх кә кан си бү ка гый дә лә ре шун дый дыр: 19 Ми нем 
ал да хез мәт күр сә тер гә ти еш ле Са дыйк ның нә сел ва рис ла ры на, ле ви ләр дән бул ган 
ру ха ни лар га, гө наһ йо лу кор ба ны өчен бер үгез бо зау ны бир. 20 Шу шы бо зау ның 
ка нын мәз бәх нең дүрт мө ге зе нә, өс ке чы гын ты ның дүрт поч ма гы на, мәз бәх не 
әй лән де реп ал ган кы са га сөрт, шу шы лай итеп мәз бәх не чис тарт һәм па кь лән дер. 
21 Гө наһ йо лу кор ба ны өчен тә га ен лән гән бо зау ны Ал ла һы йор ты янын да гы бил-
ге лән гән бер җир дә, из ге урын нан чит тә ян дыр.

22 Ә икен че көн не гө наһ йо лу кор ба ны на ким че лек сез кә җә тә кә се алып кил 
һәм мәз бәх не үгез бо зау ка ны бе лән чис тарт кан ке бек чис тарт. 23 Чис тар т кач, үгез 
кө тү ен нән ким че лек сез бо зау вә са рык кө тү ен нән ким че лек сез са рык тә кә се алып 
кил, 24 алар ны Раб бы күз ал ды на ки те реп куй; ру ха ни лар, алар га тоз си беп, Раб-
бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп тәкъ дим ит сен нәр.

25 Җи де көн дә ва мын да көн са ен бер кә җә тә кә се, шу лай ук бе рәр үгез бо зау вә 
са рык кө тү ен нән бе рәр тә кә не гө наһ йо лу кор ба ны итеп ки тер – алар ның ба ры сы 
да ким че лек сез бул сын. 26 Җи де көн дә ва мын да ру ха ни лар мәз бәх не из ге лән де рер гә 
һәм пакь лән де рер гә ти еш ләр, шун нан соң ин де мәз бәх тән фай да ла ныр га мөм кин. 
27 Шул җи де көн үт кән нән соң, си ге зен че көн нән баш лап, ру ха ни лар мәз бәх тә ту-
ла ем ян ды ру кор бан на ры гыз ны вә та ту лык кор бан на ры гыз ны тәкъ дим итәр ләр. 
Шул ча гын да Мин сез гә мәр хә мә тем не күр сә тер мен». Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

Изгейорткакерүкагыйдәләре

44 1 Ан на ры те ге ир ми не яңа дан Из ге йорт ның көн чы гыш ка ка ра ган тыш кы 
кап ка сы яны на алып кил де. Кап ка ябык иде. 2 Раб бы ми ңа:

– Бу кап ка ябык ки леш то ра чак, ул ачы лыр га ти еш тү гел, ан нан бер кем дә үтеп 
йөр мә я чәк, чөн ки бу кап ка дан Раб бы, Ис ра ил Ал ла сы кер де, һәм ул ябык ки леш 
ка лыр га ти еш, – ди де. – 3 Ан да, Раб бы ал дын да ри зык ашар өчен, ба ры ха ким генә 
уты ра чак; ул, кап ка бол ды ры аша ке реп, шун нан чы гар да.

4 Ан на ры ул ми не төнь як кап ка аша Из ге йорт яны на алып кер де. Шун да мин 
Раб бы шөһ рә те нең бал кы шын күр дем, ул Раб бы йор тын ту тыр ган иде, һәм мин 
җир гә йөз тү бән кап лан дым. 5 Раб бы ми ңа:

* 43:13 Карыш– 22 см. 
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– И адәм уг лы! Мин си ңа Раб бы йор ты ның бар лык ка гый дә лә ре вә ка нун на ры ту-
рын да сөй лим – игъ ти бар лы бул, әй бәт ләп тың ла, күз лә рең бе лән әй бәт ләп ка ра; Из ге 
йорт ка ке рә тор ган һәм ан нан чы га тор ган юл лар га ае ру ча игъ ти бар ит. 6 Ис ра ил нең 
фет нә чел хал кы на, Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә, ди ген: «Җит те сез гә, Ис ра ил хал кы, 
әшә ке лек эш ләү дән тук та гыз! 7 Ми нем ри зы гым ны – эч ма ен һәм кан ны ки тер гән 
чак та, сез, Ми нем Из ге йор ты ма тә не вә йө рә ге сөн нәт лән мә гән* чит ха лык лар ны 
алып ке реп, Ми нем Из ге йор тым ны нә җес лә де гез. Сез үзе гез нең әшә ке ле ге гез бе лән 
Ми нем Ки ле шү ем не боз ды гыз. 8 Ми нем из ге әй бер лә рем не сак ла мый ча сез, Из ге 
йор тым да Ми ңа хез мәт итәр өчен, үз уры ны гыз га чит ха лык лар ны бил ге лә де гез».

9 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Ис ра и ли ләр ара сын да яшә сә дә, тә не вә йө рә ге 
сөн нәт лән мә гән чит ха лык уг лы Ми нем Из ге йор ты ма ке рер гә ти еш тү гел».

Левиләрвәруханилартурындагыкагыйдәләр
10 Ис ра ил Мин нән чит ләш кән ча кта, Ми не кал ды рып кит кән һәм пот лар га та-

бын ган ле ви ләр үз гө наһ ла ры өчен ти еш ле җә за ны ала чак. 11 Алар Ми нем Из ге 
йор тым да кап ка янын да гы сак чы лар һәм Из ге йорт хез мәт че лә ре бу лып хез мәт итә 
ала лар; алар, ха лык өчен ту ла ем ян ды ру кор бан на ры вә баш ка кор бан нар ча лып, 
ке ше ләр гә хез мәт күр сә тә ала лар. 12 Әм ма алар, Ми нем хал кым ны пот лар га хез мәт 
итәр гә өн дәп, Ис ра ил хал кын гө наһ ка этәр гән иде ләр, шу ңа кү рә Мин ку лым ны 
кү тә реп ант итәм, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, – гө наһ ла ры өчен алар җә за ала чак. 
13 Алар Ми нем ру ха ни ла рым бул ма сын нар, Ми ңа якы най ма сын нар, Ми нем из ге 
әй бер лә ре мә, иң из ге әй бер лә ре мә дә якы най ма сын нар – кыл ган әшә ке лек лә ре 
өчен шу лай хур лык ка кал сын нар. 14 Мин алар га Из ге йорт ны сак лау ны, ан да гы 
көн дә лек эш ләр не ге нә йөк лим.

15 Ис ра ил Мин нән чит ләш кән чакта, Ми нем Из ге йор тым да туг ры хез мәт ит кән 
Са дыйк ның нә сел ва рис ла ры – ле ви ләр дән бул ган ру ха ни лар – Ми ңа хез мәт итәр 
өчен, хо зу ры ма кил сен нәр. Тер лек ләр нең эч ма ен вә ка нын Ми ңа ки те рер өчен, 
ал дым да алар ба сып то рыр лар, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 16 Ба ры тик алар гы на 
Ми нем Из ге бүл мә мә ке рер ләр һәм, Ми ңа хез мәт итәр өчен, эш лә рем не баш ка рыр 
өчен, өс тә лем яны на якы на ер лар. 17 Эч ке ише гал дын да гы кап ка дан кер гән дә, алар 
җи тен ки ем ки гән бу лыр, эч ке ише гал ды на ке рә тор ган кап ка да һәм Из ге йорт та 
хез мәт ит кән дә, өс лә ре нә йон нан те гел гән ки ем ки мә сен нәр. 18 Баш ла рын да гы баш 
ки ем нә ре дә, бил лә рен дә ге эч ке ки ем нә ре дә җи тен нән бул сын. Тир лә тә тор ган 
ки ем ки мә сен нәр. 19 Тыш кы ише гал ды на ха лык яны на чык кан да, из ге ки ем нә ре 
бе лән ха лык ка орын мас өчен*, хез мәт ит кән дә ки гән ки ем нә рен из ге бүл мә ләр дә 
са лып кал дыр сын нар һәм икен че ки ем ки сен нәр.

20 Ру ха ни лар баш ла рын кыр ма сын, озын чәч тә үс тер мә сен, чәч лә рен кис те реп 
йөр тә тор ган бул сын нар. 21 Эч ке ише гал ды на ке рә се бул са, бер ге нә ру ха ни да шәраб 
эчәр гә ти еш тү гел. 22 Алар га тол ха тын га, ирен нән ае рыл ган ха тын га өй лә нер гә 

* 44:7 ...йөрәгесөннәтләнмәгән...– Раб бы га буй сын мау чы ке ше ләр не бел де рә тор ган гый ба рә. 
* 44:19 ...Изгекиемнәребеләнхалыккаорынмасөчен...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: 
из ге ки ем нә ре бе лән оры нып, ха лык ны из ге лән дер мәс өчен. 



1280

Яхәз кыл 44 , 45

яра мый, алар га Ис ра ил хал кын нан гыйф фәт ле кыз яки ру ха ни дан тол кал ган ха-
тын ны гы на алыр га мөм кин.

23 Ми нем хал кым ны алар из ге не – га дә ти нәр сә дән, чис та ны нә җес тан ае рыр га 
өй рәт сен нәр. 24 Алар дәгъ ва лар ны хәл итәр гә, ка нун на ры ма ни гез лә неп хө кем чы-
га рыр га, Мин бил ге лә гән бәй рәм нәр ту рын да гы ка нун вә ка гый дә лә рем не үтәр гә, 
шим бә көн нә рем не из ге итеп сак лар га ти еш ләр.

25 Пыч ран мас өчен, ру ха ни лар ның бер се дә үл гән ке ше яны на якын ки лер гә ти еш 
тү гел; фә кать әти се яки әни се, уг лы яки кы зы, ир ту га ны яки ки яү гә чык ма ган кыз 
ту га ны ның мә е те нә якын ки лер гә ярый. 26 Чис та рын ган нан соң ру ха ни та гын җи де 
көн кө тәр гә ти еш. 27 Из ге йорт та хез мәт итәр өчен йорт ның эч ке ише гал ды на кер-
гән дә, ул үзе өчен гө наһ йо лу кор ба ны ки те рер гә ти еш, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

28 Ру ха ни лар өчен би лә мә – Мин Үзем дер, Ис ра ил дә алар га би лә мә гә җир бир-
мә гез – алар ның би лә мә се Мин Үзем бу лыр мын. 29 Алар ик мәк бү лә ге, гө наһ йо лу 
кор ба ны вә га еп йо лу кор ба нын нан тук ла ныр лар; Ис ра ил җи рен дә Ал ла һы га ба-
гыш лан ган бар нәр сә алар ны кы бу лыр. 30 Бе рен че уңы шы гыз ның иң ях шы өле ше, 
шу лай ук баш ка төр ле бү ләк лә ре гез дә ру ха ни лар ны кы бу лыр. Йор ты гыз га бә рә кәт 
иң сен өчен, бе рен че тарт тыр ган он ны да ру ха ни га би ре гез. 31 Ру ха ни лар га кош яки 
хай ван үләк сә сен, шу лай ук кыр гый җән лек бо тар ла ган үләк сә не ашар га яра мый.

ИзгеҗирһәмИсраилхакименеңҗире

45 1 Җи рә бә са лып җи ре гез не би лә мә ләр гә бүл гән чак та, Раб бы га егер ме биш 
мең тер сәк озын лык та вә егер ме мең тер сәк киң лек тә из ге җир бү леп би-

ре гез; әле ге җир из ге дер. 2 Шул җир дән Из ге йорт өчен һәр ягы биш йөз тер сәк кә 
тәң гәл дүрт поч мак лы җир бү леп алын сын, аның әй лә нә сен дә ил ле тер сәк кә тиң 
буш урын кал сын. 3 Әле ге из ге җир дә егер ме биш мең тер сәк озын лык та вә ун мең 
тер сәк киң лек тә җир бү леп алын сын: ан да Из ге йорт, иң из ге урын бу лыр. 4 Бу из ге 
җир Из ге йорт та Раб бы хо зу рын да хез мәт итү че ру ха ни лар ны кы бу лыр: алар ның 
йорт ла ры да, Из ге йорт өчен из ге урын да шу шын да бу лыр. 5 Егер ме биш мең тер сәк 
озын лык та гы вә ун мең тер сәк киң лек тә ге икен че бер би лә мә Из ге йорт та хез мәт 
итү че ле ви ләр яшә я чәк шә һәр ләр өчен би рел сен.

6 Из ге җир янә шә сен дә биш мең тер сәк киң лек тә ге вә егер ме биш мең тер сәк 
озын лык та гы җир не шә һәр өчен кал ды ры гыз, бу сы бө тен Ис ра ил хал кы ны кы бу лыр.

7 Из ге җир һәм шә һәр өчен бү лен гән би лә мә гә ике як тан да чик тәш җир не ха-
ким гә би ре гез. Әле ге җир из ге җирнең көн ба тыш чигеннән көн ба тыш ка та ба вә 
көн чы гыш чигеннән көн чы гыш ка та ба – ил нең көн ба тыш чи ген нән көн чы гыш 
чи ге нә ка дәр су зы лып, озын лы гы бе лән бер ыруг ның би лә мә се нә тәң гәл бу лыр. 
8 Бу җир аның Ис ра ил дә ге би лә мә се бу лыр. Ми нем ха ким нә рем мон нан ары Ми нем 
хал кым ны җә бер лә мәс, Ис ра ил ил-йортындагы ыруг лар га кал ган җир дән фай да-
ла ныр га мөм кин лек би рер.

Хакимнеңвазифасы
9 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Җит те сез гә, Ис ра ил ха ким нә ре! Җәбер-золымны 

бе те ре гез, дө рес вә га дел га мәл ләр кы лы гыз, Ми нем хал кым ны үз би лә мә лә рен нән 
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кы сып чы га ру дан тук та гыз, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 10 Үл чәү лә ре гез дө рес, 
эфа* һәм бат* та сез дә тө гәл бул сын. 11 Эфа бе лән бат бер төр ле үл чәм дә бу лыр га, 
бат ка да, эфа га да хо мер ның* ун нан бер өле ше ке рер гә ти еш; алар ның үл чә ме 
хо мер бу ен ча бил ге лән сен. 12 Шә кыл егер ме ге ра га* тиң ләш сен; ә егер ме, егер ме 
биш вә ун биш шә кыл җәм гы сы сез дә бер ми на* тәш кил итәр гә ти еш.

13 Сез ки те рер гә ти еш ле бү ләк әнә шун дый: бер хо мер бо дай дан да, бер хо-
мер ар па дан да – эфа ның ал ты дан бер өле ше. 14 Зәй түн мае ту рын да гы ка рар 
тү бән дә ге чә: бер кор* май дан – бат ның ун нан бер өле ше (бер кор ун батка яки 
бер хо мер га тәң гәл, чөн ки ун бат  бер хо мер ны тәш кил итә). 15 Ике йөз са ры гы 
бул ган, Ис ра ил җи рен дә ге мул су лы кө тү лек тән – бер са рык. Ха лык ны гө наһ-
лар дан арын ды ру өчен, сез ик мәк бү лә ге, ту ла ем ян ды ру кор ба ны вә ста ту лык 
кор ба ны ки те рер гә ти еш, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы. – 16 Ил дә ге бө тен ха лык 
Ис ра ил ха ки ме бе лән бер гә шу шы бү ләк ләр не тәкъ дим ит сен. 17 Ә ха ким нең 
ва зи фа сы – Яңа ай бәй рә мен дә, шим бә көн нә рен дә, Ис ра ил хал кы ның бар лык 
бил ге лән гән бәй рәм нә рен дә – ту ла ем ян ды ру кор ба ны, ик мәк бү лә ге вә сшә раб 
бү лә ге ки те рү не тәэ мин итү. Ис ра ил ил-йортының гө наһ ла ры ки че рел сен өчен, 
ха ким гө наһ йо лу кор ба ны, ик мәк бү лә ге, ту ла ем ян ды ру кор ба ны вә та ту лык 
кор ба ны ки те рер гә ти еш бу лыр».

18 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Бе рен че ай ның бе рен че кө нен дә ким че лек сез 
бер үгез бо зау алы гыз да Из ге йорт ны чис тар ты гыз. 19 Ру ха ни гө наһ йо лу кор ба-
ны ның ка нын Из ге йорт ның ишек яңа гы на, мәз бәх тә ге өс ке чы гын ты ның дүрт 
поч ма гы на вә эч ке ише гал дын да гы кап ка ба га на ла ры на сөр теп чык сын. 20 Ял-
гыш лык бе лән яи сә бел ми чә гө наһ кы лу чы лар өчен ай ның җи ден че кө нен дә 
шу ны ук ка бат ла гыз; Из ге йорт ны шу шы лай итеп чис тар ты гыз.

21 Бе рен че ай ның ун дүр тен че кө нен дә, җи де көн бу е на тө че кү мәч ашап, сКо ты-
лу бәй рә мен бил ге ләп үте гез. 22 Бу көн не ха ким үзе һәм ил нең бө тен хал кы өчен, 
гө наһ йо лу кор ба ны итеп, үгез бо зау ки тер сен. 23 Шу шы җи де көн лек бәй рәм дә 
ул, ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, Раб бы га һәр көн не ким че лек сез җи де шәр үгез 
бо зау вә ким че лек сез җи де шәр са рык һәм, гө наһ йо лу кор ба ны итеп, кә җә кө тү-
ен нән бе рәр кә җә тә кә се ки те рер гә ти еш. 24 Һәр үгез, һәр са рык тә кә се бе лән ул 
бе рәр эфа ик мәк бү лә ге һәм бе рәр һин зәй түн мае ки те рер гә ти еш.

25 Җи ден че ай ның ун би шен че кө нен нән баш лап, бәй рәм* бар ган җи де көн 
бу е на ха ким ке ше гө наһ йо лу кор ба ны, ту ла ем ян ды ру кор ба ны вә ик мәк бү лә ге 
өчен шул ук кү ләм дә зәй түн мае ки те рер гә ти еш».

* 45:10 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 45:10 Бат– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 45:11 Хомер– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 45:12 Гера– 0,5 гр. 
* 45:12 Мина– 500 гр. 
* 45:14 Кор– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 220 л. 
* 45:25 ...бәйрәм...– «Ча тыр лар бәй рә ме» ту рын да сүз ба ра (ка ра гыз: «Ле ви ләр», 23:33). 
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46 1 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Эч ке ише гал дын да гы, көн чы гыш ка ка ра ган 
кап ка ал ты эш кө не бу е на бик ле, ә шим бә көн не һәм Яңа ай бәй рә мен дә 

ачык бу лыр га ти еш. 2 Ха ким, кап ка ның бол ды ры аша ке реп, кап ка ба га на сы янын-
да ба сып то рыр; ру ха ни лар аның ту ла ем ян ды ру кор ба нын вә та ту лык кор ба нын 
тәкъ дим итәр ләр; ха ким, кап ка бу са га сын нан Раб бы га сәҗ дә кы лып, кап ка дан 
чы гар, кап ка үзе исә кич кә ка дәр бик лән мәс. 3 Ха лык шул кап ка янын да шим бә 
көн нә рен дә, Яңа ай бәй рә мен дә Раб бы ал дын да сәҗ дә кы лыр. 4 Шим бә көн не ха-
ким, Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, ким че лек сез ал ты тә кә бә рән бе лән 
са рык тә кә сен ки те рер гә ти еш. 5 Әле ге тә кә бе лән бер гә ул – бер эфа, ә бә рән нәр 
бе лән бер гә үзе те лә гән кү ләм дә ик мәк бү лә ге ки тер сен; һәр эфа ик мәк бү лә ге нә 
бе рәр һин зәй түн мае ку шы лыр га ти еш. 6 Яңа ай бәй рә мен дә үгез кө тү ен нән бер 
бо зау, ал ты бә рән вә бер са рык тә кә се ки тер сен, алар ның ба ры сы да ким че лек-
сез бу лыр га ти еш. 7 Бо зау һәм тә кә бе лән бер гә ул – бе рәр эфа, ә бә рән нәр бе лән 
бер гә үзе те лә гән кү ләм дә ик мәк бү лә ге ки тер сен; һәр эфа ик мәк бү лә ге нә бе рәр 
һин зәй түн мае ку шы лыр га ти еш. 8 Кил гән чак та, ха ким ке ше кап ка бол ды ры аша 
ке рер һәм шун нан ук чы гар да.

9 Ил нең хал кы бәй рәм көн нә рен дә Раб бы ал дын да сәҗ дә кы лыр өчен кил гән-
дә, төнь як кап ка дан ке рү че ләр – көнь як кап ка дан, ә көнь як кап ка дан ке рү че ләр 
төнь як кап ка дан чы гар га ти еш; кер гән кап ка ла рын нан тү гел, ә бәл ки кар шы як 
кап ка дан чык сын нар. 10 Ха ким алар ара сын да бу лыр га ти еш; алар кер гән дә, ул да 
кер сен, алар чык кан да, ул да чык сын.

11 Тан та на лы көн нәр дә һәм бил ге лән гән бәй рәм нәр дә бер үгез вә бер тә кә бе лән 
бер гә – бе рәр эфа, ә бә рән нәр бе лән бер гә те лә гән ка дәр ик мәк бү лә ге ки тер сен нәр; 
һәр эфа ик мәк бү лә ге нә бер һин зәй түн мае ку шы лыр га ти еш. 12 Әгәр дә ха ким үз 
их ты я ры бе лән Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны яки та ту лык кор ба ны ки те рер гә 
те лә сә, аңа көн чы гыш кап ка ны ачар га ти еш ләр, һәм ул үзе нең ту ла ем ян ды ру кор-
ба нын яки та ту лык кор ба нын шим бә кө нен дә ге ке бек тәкъ дим итәр, шун нан соң 
ул чы гып ки тәр һәм, ул чык кач, кап ка ны бик ләр ләр.

13 Раб бы га ту ла ем ян ды ру кор ба ны итеп, һәр көн не ир тән бер яшь лек ким че лек-
сез бә рән тәкъ дим ите гез. 14 Бә рән бе лән бер гә һәр көн ир тән эфа ның ал ты дан бер 
өле ше ка дәр ик мәк бү лә ге һәм, сый фат лы бо дай оны на ку шу өчен, һин нең өч тән 
бер өле ше ка дәр зәй түн мае ки те ре гез. Раб бы га би ре лә се ик мәк бү лә ге ту рын да гы 
ка гый дә мәң ге лек бул сын. 15 Бә рән бе лән ик мәк бү лә ге вә зәй түн мае, ту ла ем ян-
ды ру кор ба ны итеп, да и ми рә веш тә һәр ир тә дә ки те рел сен».

16 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә: «Әгәр дә бе рәр ха ким үз мил кен нән угыл ла ры ның 
бер се нә би лә мә гә җир бү ләк ит сә, әле ге җир уг лы ның угыл ла ры на да ми рас бу лып 
ка лыр га ти еш. Бу – алар ның ми ра сы. 17 Ә ин де ха ким үз мил кен нән кол ла ры ның 
бе рәр се нә би лә мә гә җир бү ләк ит сә, ул ва кыт та кол әле ге җир дән азат итү елы на* 
ка дәр ге нә фай да ла на ала чак, со ңын нан бу җир ха ким гә ки ре кай та ры ла чак. Аның 

* 46:17 Азатитүелы– кол лык ка са тыл ган ке ше һәр ил лен че ел да, азат ите леп, үз га и лә се нең 
би лә мә се нә кай та ал ган, са тыл ган җир ка бат са ту чы сы на кай та рыл ган (ка ра гыз: «Ле ви ләр», 
25:10-16). 
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ми ра сы угыл ла ры на гы на кү чәр гә ти еш. 18 Ха ким ке ше ха лык ны үз би лә мә лә рен нән 
кы сып чы га рып, алар ның җир лә рен үзе нә ала ал мый; ба ла ла ры на ул үз би лә мә-
сен ге нә ми рас итеп кал ды ра ала; Ми нем хал кым нан бер кем дә үз би лә мә сен нән 
ку ы лыр га ти еш тү гел».

19 Ан на ры те ге ир ми не кап ка янын да гы юл дан ру ха ни лар ның төнь як ка ка ра-
ган из ге бүл мә лә ре нә алып кил де, шун да, көн ба тыш як та, бер урын ны күр сәт те. 
20 Ул ми ңа:

– Ру ха ни лар га еп йо лу кор ба ны ның, гө наһ йо лу кор ба ны ның итен һәм ик мәк 
бү лә ге пе ше рер гә ти еш ле урын бу. Ке ше ләр әле ге из ге ри зык ка орын ма сын өчен*, 
бу ри зык тыш кы ише гал ды на чы га ры лыр га ти еш тү гел, – ди де.

21 Шун нан соң ул ми не, тыш кы ише гал ды на алып чы гып, бер-бер арт лы аның 
һәр дүрт поч ма гы на алып кил де; ише гал ды ның һәр поч ма гын да мин та гын бе рәр 
ише гал ды күр дем. 22 Тыш кы ише гал ды ның һәр дүрт поч ма гын да кы рык тер сәк 
озын лык та вә утыз тер сәк киң лек тә өс те ябу лы ише гал ды бу лып, алар ның һәр кай сы 
бер зур лык та иде. 23 Әле ге дүрт ише гал ды һәм мә се дә таш кой ма бе лән әй лән де реп 
алын ган, ә кой ма да буеннан-буена мич ләр ясал ган иде. 24 Һәм ул ми ңа:

– Би ре дә Из ге йорт хез мәт че лә ре ха лык ки тер гән кор бан итен пе ше рә чәк, – ди де.

Изгейорттанагыпчыкканелга

47 1 Ан на ры те ге ир ми не яңа дан Из ге йорт ка ке рә тор ган урын га алып кил де – 
ме нә, аның бу са га сы ас тын нан көн чы гыш ка та ба, Из ге йорт ка ра ган як ка 

та ба су ага. Су Из ге йорт ның уң ягын нан, ас тан агып чы гып, мәз бәх нең көнь як 
та ра фын нан үтә иде. 2 Ир ке ше, ми не төнь як кап ка дан алып чы гып, тыш кы як тан 
көн чы гыш ка ка ра ган кап ка га ки тер де; су кап ка ның көнь як та ра фын нан ага иде. 
3 Ан на ры те ге ир, үл чәү ба вын то тып, көн чы гыш ка та ба юнәл де һәм, мең тер сәк 
үл чәп алып, ми не су аша алып чык ты – би ре дә су аяк йө зен нән иде. 4 Шул урын нан 
та гын мең тер сәк үл чәп ки теп, ми не су аша алып чык ты – би ре дә су тез дән иде. 
Яңа дан да мең тер сәк үл чәп алып, ми не су аша алып чык ты – би ре дә су бил дән 
иде. 5 Ан на ры ул та гын мең тер сәк үл чәп ал ды – бу ин де мин ки чеп чы га ал мас лык 
ел га иде: би ре дә су шун дый ти рән бу лып, аның аша йө зеп ке нә чы гар га мөм кин 
иде; чын нан да, аръ я гы на чы га ал мас лык ел га иде бу. 6 Ир мин нән:

– Син мо ны кү рә сең ме, адәм уг лы? – ди де һәм ми не ка бат ел га яры на алып 
кил де. 7 Ки ре әй лә неп кил гәч, мин ел га ның һәр ике ярын да бик күп агач лар үсеп 
утыр га нын күр дем. 8 Ул ми ңа:

– Бу ел га көн чы гыш та раф та гы җир ләр гә та ба ага, Ара ба ти гез ле ге нә җит кәч, 
Үле диң гез гә ку шы лыр, шун лык тан диң гез суы төчеләнер, – ди де. – 9 Ел га агып 
төш кән урын да төр ле җан ия лә ре мыж гып то рыр, ба лык бик күп бу лыр, чөн ки 
ел га суы тоз лы су лар ны төчеләндерер: ел га та ма гын да тор мыш кай нап то рыр. 
10 Эн-Гедидән алып Эн-Әглаимгә ка дәр яр бу ен да ба лык чы лар ять мә са лыр. Ан да, 

* 46:20 Кешеләрәлегеизгеризыккаорынмасынөчен...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: 
ке ше ләр не из ге лән де рү өчен. Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «үте ре лер гә ти еш» ди гән не дә 
аң ла тыр га мөм кин. 
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Бө ек диң гез дә ге* ке бек, төрледән-төрле ба лык бу лыр. 11 Әм ма саз лык лар вә бат-
как лык лар тө че лән мәс, алар тоз чы га ру өчен ка лыр. 12 Ел га ның һәр ике ярын да 
күп төр ле җи меш агач ла ры үсеп уты рыр, алар ның яф рак ла ры шиң мәс, җи меш лә ре 
бет мәс, һәр ай ны яңа ла ры өл ге реп то рыр, чөн ки алар ны Из ге йорт тан агып чык-
кан су ту ен ды рыр. Алар ның җи меш лә рен ашар лар, яф рак ла рын төр ле авы ру лар дан 
дә ва лау өчен кул ла ныр лар.

Илнеңяңачикләре
13 Хуҗа-Раббы бо лай дип әй тә:
– Ме нә шу шы чик ләр бу ен ча сез җир не Ис ра ил нең ун и ке ыру гы ара сын да бү-

ләр сез. Йо сыф ка ике өлеш ти еш. 14 Җир не һәр ыруг ка ти гез итеп бү ләр сез, чөн ки 
Мин, ку лым ны кү тә реп, җир не сез нең ата-бабаларыгызга би рер гә ант ит тем, һәм 
бу җир сез нең би лә мә гез бу лыр.

15 Ил нең чи ге тү бән дә ге чә: төнь я гын да чик сы зы гы Бө ек диң гез дән алып Се-
дад юлы буй лап Хет лон аша 16 Ха мат ка, Бе ро та га, Дәмәшкъ бе лән Ха мат ара сын да 
ур наш кан Сибраимгә, Хау ран чи ген дә ге Хасер-Һаттихонга ка дәр су зы лыр. 17 Ан-
на ры ул, Ха мат ны төнь як та рак кал ды рып, диң гез дән Дәмәшкъ чи ген дә ге Хатсар-
Энанга җи тәр. Төнь як чик ләр әнә шун дый. 18 Көн чы гыш та ил нең чи ге Хау ран 
бе лән Дәмәшкъ ара сын нан, Ги лы гад бе лән Ис ра ил җи ре ара сын да гы Үр дүн ел га сы 
буй лап көн чы гыш диң гез гә ка дәр узар. Шул чик не үл чәп ал. Көн чы гыш чик ләр 
шун дый дыр. 19 Көнь як та гы чик Та мар дан алып Мериба-Кадыш су ла ры на ка дәр 
су зы лыр, ан на ры үзән лек буй лап Бө ек диң гез гә ка дәр ба рыр. Көнь як чик ләр әнә 
шун дый. 20 Көн ба тыш та, Лебо-Хамат* кар шын да, ил нең чи ге Бө ек диң гез буй лап 
үтәр. Көн ба тыш чик ләр әнә шун дый.

21 – Шу шы җир не сез Ис ра ил ыруг ла ры ара сын да бү ле ше гез. 22 Сез аны би лә-
мә ләр гә жи рә бә бу ен ча, үзе гез гә һәм сез нең ара да яшәп ба ла лар ту дыр ган кил ме-
шәк ләр гә бү ле гез; Ис ра ил ыруг ла ры бе лән бер рәт тән алар га да ми рас җи ре бу ла рак 
би лә мә ләр бү леп би ре гез – Ис ра ил дә ту ган ке ше ләр ке бек үк алар да ту лы хо кук лы 
бул сын нар. 23 Кил ме шәк ләр кай сы ыруг ара сын да яшә сә ләр, алар га шун да би лә-
мә гә җир би ре гез, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

48 1 – Ис ра ил ыруг ла ры ның исем нә ре тү бән дә ге чә. Ил нең төнь я гын да Дан 
би лә мә се бу лыр: аның чи ге Хет лон юлы буй лап Лебо-Хаматка ка дәр су зы-

лыр, көн чы гыш тан көн ба тыш ка, Ха мат ны төнь як та рак кал ды рып, Дәмәшкъ чи-
ген дә ге Хатсар-Энаннан ба рыр. 2 Ашер җир лә ре, көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба 
су зы лып, Дан би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 3 Нәп та ли җир лә ре, көн чы гыш тан 
көн ба тыш ка та ба су зы лып, Ашер би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 4 Ме наш ше җир-
лә ре, көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба су зы лып, Нәп та ли би лә мә се бе лән чик тәш 
бу лыр. 5 Эф ра им җир лә ре, көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба су зы лып, Ме наш ше 

* 47:10 Бөекдиңгез– ягъ ни Ур та диң гез. 
* 47:20 Лебо-Хамат– яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Ха мат җи ре нә ба ра тор ган юл» ди гән не 
дә аң ла тыр га мөм кин. 
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би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 6 Ру бин җир лә ре, көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба 
су зы лып, Эф ра им би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 7 Яһү дә җир лә ре, көн чы гыш тан 
көн ба тыш ка та ба су зы лып, Ру бин би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр, – дип бел де рә 
Хуҗа-Раббы.

8 – Яһү дә би лә мә се бе лән чик тәш, көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба су зыл ган 
мах сус җир бу лыр, аның киң ле ге – егер ме биш мең тер сәк, ә озын лы гы көн чы гыш-
тан көн ба тыш ка та ба һәр ыруг ның би лә мә озын лы гы на тәң гәл дер. Шу шы җир нең 
ур та сын да Из ге йорт ур на шыр. 9 Раб бы га тә га ен лән гән җир нең озын лы гы – егер ме 
биш мең, ә киң ле ге ун мең тер сәк бу лыр. 10 Бу из ге җир – ру ха ни лар ны кы; аның 
озын лы гы төнь як та һәм көнь як та – егер ме би шәр мең тер сәк, ә киң ле ге көн ба-
тыш та һәм көн чы гыш та – унар мең тер сәк; шу шы җир нең ур та сын да Раб бы йор ты 
ур на шыр. 11 Бу җир ис ра и ли ләр бе лән бер гә баш ка ле ви ләр Мин нән чит ләш кән 
ча гын да Ми ңа туг ры хез мәт ит кән, Ми ңа ба гыш лан ган ру ха ни лар ны кы – Са дыйк 
угыл ла ры ны кы. 12 Из ге җир нең бер өле ше бул ган әле ге мах сус би лә мә – алар ны кы; 
иң из ге са нал ган бу би лә мә ле ви ләр җи ре бе лән чик тәш.

13 Ру ха ни лар янә шә сен нән егер ме биш мең тер сәк озын лык та гы вә ун мең тер-
сәк киң лек тә ге җир не ле ви ләр алыр. Аның бө тен озын лы гы – егер ме биш мең, ә 
киң ле ге – ун мең тер сәк. 14 Алар бу җир не са та да, ал маш ты ра да ал мас. Иң ях шы 
са нал ган әле ге би лә мә баш ка кул лар га кү чәр гә ти еш тү гел, чөн ки ул – Раб бы ның 
из ге уры ны, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

15 – Биш мең тер сәк киң лек тә ге вә егер ме биш мең тер сәк озын лык та гы кал ган 
җир шә һәр ки рә ге, йорт лар һәм кө тү лек ләр өчен тә га ен лә нә. Шу шы җир нең ур та-
сын да шә һәр ур на шып, 16 аның төнь як, көнь як, көн чы гыш вә көн ба тыш чик лә ре 
дүрт мең биш йө зәр тер сәк бу лыр. 17 Шә һәр янын да гы кө тү лек җир лә ре төнь як-
ка да, көнь як ка да, көн чы гыш ка һәм көн ба тыш ка да ике йөз ил ле шәр тер сәк кә 
су зы лыр. 18 Шә һәр вә кө тү лек ләр дән кал ган өлеш озын ягы бе лән из ге би лә мә гә 
чик тәш бу лып, аның көн ба тыш һәм көн чы гыш чик лә ре унар мең тер сәк кә ти гез. 
Шу шы җир дән алын ган уңыш шә һәр дә эш ләү че ләр өчен ри зык бу лыр, 19 һәм Ис-
ра ил нең һәр ыру гы әле ге җир дә эш ли алыр. 20 Һәр ягы егер ме би шәр мең тер сәк кә 
тәң гәл әле ге би лә мә, дүрт поч мак лы бу лып, шә һәр җир лә ре бе лән бер гә из ге урын 
бу ла рак ае рып алы ныр.

21 Из ге җир бе лән шә һәр би лә мә се нең һәр ике ягын да гы тө бәк ха ким ке ше-
гә тә га ен лә нә. Аның җи ре егер ме биш мең тер сәк озын лык та гы из ге би лә мә дән 
көн чы гыш ка та ба, ил нең көн чы гыш чик лә ре нә ка дәр, һәм егер ме биш мең тер сәк 
озын лык та гы из ге би лә мә дән көн ба тыш ка та ба, ил нең көн ба тыш чик лә ре нә ка дәр 
су зы лыр. Ыруг лар ның би лә мә лә ре буй лап ур наш кан әле ге ике тө бәк ха ким не ке 
са на лыр. Из ге би лә мә бе лән Из ге йорт шу шы ике тө бәк нең ур та сын да ур на шыр. 
22 Шул рә веш ле, ле ви ләр нең би лә мә лә ре һәм шә һәр нең би лә мә лә ре ха ким җир лә ре 
ур та сын да ка лыр. Ха ким нең би лә мә се Яһү дә һәм Бень я мин ыру гы ның би лә мә лә ре 
ара сын да бу лыр, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

23 – Баш ка ыруг лар ның өлеш лә ре нә кил гән дә, Бень я мин би лә мә се көн чы гыш тан 
көн ба тыш ка су зы лыр. 24 Ши мун җи ре, көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба су зы лып, 
Бень я мин би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 25 Исәс хәр җи ре, көн чы гыш тан көнбатышка 
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та ба су зы лып, Ши мун би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 26 Зә бу лун җи ре, көн чы гыш-
тан көн ба тыш ка та ба су зы лып, Исәс хәр би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 27 Гәд җи ре, 
көн чы гыш тан көн ба тыш ка та ба су зы лып, Зә бу лун би лә мә се бе лән чик тәш бу лыр. 
28 Гәд би лә мә се нең көнь як чи ге Та мар дан алып Мериба-Кадыш су ла ры на ка дәр, 
ә ан нан Ми сыр таш кы ны буй лап Бө ек диң гез гә ка дәр үтәр. 29 Жи рә бә бу ен ча Ис-
ра ил ыруг ла ры на сез бү леп би рә се би лә мә җир лә ре әнә шун дый; һәр ыруг ның үз 
өле ше бу лыр, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.

Иерусалимнеңяңаисеме
30 – Шә һәр дән чы гу урын на ры әнә шун дый: озын лы гы дүрт мең биш йөз тер-

сәк кә тәң гәл төнь як ди вар да 31 Ру бин, Яһү дә һәм Ле ви кап ка ла ры бу лыр. Шә һәр 
кап ка ла ры Ис ра ил ыруг ла ры исем нә ре бе лән ата лыр. 32 Озын лы гы дүрт мең биш 
йөз тер сәк кә тәң гәл көн чы гыш ди вар да өч кап ка – Йо сыф, Бень я мин һәм Дан 
кап ка ла ры бу лыр. 33 Озын лы гы дүрт мең биш йөз тер сәк кә тәң гәл көнь як ди вар да 
өч кап ка – Ши мун, Исәс хәр һәм Зә бу лун кап ка ла ры бу лыр. 34 Озын лы гы дүрт мең 
биш йөз тер сәк кә тәң гәл көн ба тыш ди вар да өч кап ка – Гәд, Ашер һәм Нәп та ли 
кап ка ла ры бу лыр. 35 Шә һәр не әй лән де реп ал ган ди вар ның озын лы гы җәм гы сы 
ун си гез мең тер сәк кә ти гез. Шу шы көн нән баш лап, шә һәр «Раб бы би ре дә» дип 
ата лыр, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы.
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Да ни ил пәй гам бәр
Даниилһәманыңөчдустыпатшасараенда

1 1 сЯһү дә пат ша сы Яһо я кыйм ха ким ле ге нең өчен че елын да сБа бил пат ша сы Нә бу-
хад нес сар*, Ие ру са лим гә кар шы яу га кү тә ре леп, шә һәр не ка мап ал ды. 2 сХуҗа-

Хаким Яһү дә пат ша сы Яһо я кыйм ны, шу лай ук сАл ла һы йор тын да гы са выт лар ның 
бер өле шен Нә бу хад нес сар ку лы на тап шыр ды. Нә бу хад нес сар шул са выт лар ны 
Ши нар җи ре нә оза тып, үз ила һы йор тын да гы хә зи нә сак ла гы чы на ур наш тыр ды.

3-4 Үзе нең хез мәт че ләр баш лы гы Аш пе наз га ул:
– Кы я фәт лә ре күр кәм, гәүдә-сыннары тө гәл, пат ша са ра ен да хез мәт итә алыр дай, 

зи рәк акыл лы, бе лем ле, төр ле фән нәр гә тиз тө ше нә тор ган, пат ша һәм ак сө як ләр 
нә се лен нән бул ган сИс ра ил егет лә рен ки тер, алар ны кил да ни яз ма сы на вә те ле нә 
өй рәт, – ди де. 5 Үс мер егет ләр гә пат ша үз та бы нын нан көн дә лек ри зык һәм шә раб 
би рер гә бо ер ды. Алар ны шул рә веш ле өч ел дә ва мын да тәр бия кыл ган нан соң, 
пат ша хо зу ры на ки те рер гә ти еш ләр иде.

6 Алар ара сын да Да ни ил, Ха на ния, Ми ша ил вә Аза рия ат лы яһү ди егет лә р бар 
иде. 7 Хез мәт че ләр баш лы гы алар га яңа исем нәр бир де: Да ни ил – Бәл те шас сар га, 
Ха на ния – Шад рах ка, Ми ша ил – Ме шах ка, Аза рия Әбед нә гү гә әй лән де.

8 Егет ләр нең Да ни ил исем ле се пат ша өс тә лен дә ге ри зык лар, шә раб лар бе лән 
үзен нә җес лә мәс кә дип йө рә ге нә бер ке теп куй ган иде, шул сә бәп ле хез мәт че ләр 
баш лы гын нан әле ге ри зык лар бе лән тук лан мас ка рөх сәт со ра ды. 9 Хез мәт че ләр 
баш лы гы кү ңе лен дә Да ни ил га ка ра та сАл ла һы мәр хә мәт вә шәф кать уят кан бул са 
да, 10 Аш пе наз:

– Пат ша әфән дем нән кур кам: ашар ри зык ны да, эчәр шә раб ны да сез гә ул үзе 
бил ге лә де; яшь тәш лә ре гез не ке нә ка ра ган да йө зе гез нең ябыг рак бу лу ын күр сә, пат-
ша кар шын да ба шым ны бә ла гә са ла чак сыз бит, – ди де Да ни ил га.

11 Да ни ил, Ха на ния, Ми ша ил һәм Аза ри я гә күз-колак бу лыр өчен, хез мәт че ләр 
баш лы гы бил ге лә гән сак чы га Да ни ил бо лай ди де:

12 – Үзең нең кол ла рың ны сы нап ка ра әле: без гә ун көн дә ва мын да ашар га – яшел-
чә, эчәр гә су гы на би реп тор сын нар. 13 Шун нан без нең һәм пат ша ни гъ мәт лә ре 
бе лән тук ла нып то ру чы үс мер ләр нең кы я фә тен ча гыш ты рып ка рар сың. Ан на ры 
үзең ни чек ки рәк тап саң, кол ла рың бе лән шу ны эш ләр сең.

* 1:1 Нәбухаднессар– б. э. к. 605–562 нче ел лар да Ба бил им пе ри я сен дә ха ким лек ит кән мәшһүр 
пат ша; рус ча сы: На ву хо до но сор. 
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14 Сак чы, аның бу тә къ ди ме бе лән ри за ла шып, ун көн дә ва мын да егет ләр не сы-
на ды; 15 ун көн нән соң бо лар ның кы я фә те пат ша ни гъ мәт лә ре бе лән ту е нып то ру чы 
үс мер ләр не ке нә ка ра ган да күр кәм рәк, гәү дә лә ре дә та за рак бу лу ын күр де. 16 Шу ңа 
кү рә сак чы, егет ләр гә тә га ен лән гән ри зык һәм шә раб лар ны бир ми чә, алар га ба ры 
яшел чә ге нә аша та баш ла ды.

17 Ал ла һы әле ге дүрт үс мер егет кә зи һен, һәр төр ле яз ма га, уку га сә ләт һәм зи-
рәк лек иң дер гән бу лып, Да ни ил ны исә шу шы лар дан ка ла бар лык ила һи кү ре неш-
ләр не вә төш ләр не юрау ос та лы гы бе лән дә сый фат лан дыр ган иде. 18 Егет ләр не 
укыту-өйрәтү өчен пат ша бил ге лә гән ва кыт үтү гә, хез мәт че ләр баш лы гы алар ны 
Нә бу хад нес сар игъ ти ба ры на тәкъ дим ит те. 19 Пат ша алар ны әң гә мә ко рыр га ча кыр-
ды, һәм янә шә сен дә ге бар ча үс мер ләр ара сын да Да ни ил, Ха на ния, Ми ша ил һәм 
Аза ри я гә тиң бу лыр дае та был ма ды. Шун лык тан егет ләр пат ша хо зу рын да хез мәт 
итә баш ла ды. 20 Нә бу хад нес сар пат ша алар дан нәр сә ха кын да гы на со ра са да, акыл 
зи рәк ле ге ки рәк бул ган һәр эш тә әле ге егет ләр нең пат ша лык та гы бар ча тәгъ бир че 
вә тыл сым чы лар дан ун тап кыр өс тен рәк бу луы кү рен де.

21 Тә хет кә Кир пат ша кил гән че гә ка дәр, Да ни ил шу лай пат ша хез мә тен дә ка ла 
бир де.

Нәбухаднессарныңберенчетөше

2 1 Пат ша лык итү е нең икен че елын да Нә бу хад нес сар га бер төш кер де, һәм ул, 
кү ңел ты ныч лы гын югал тып, тә мам йо кы дан яз ды. 2 Шун нан пат ша, әле ге 

төш не аңа сөй ләп бир сен нәр өчен, үзе нең тәгъ бир че лә рен вә тыл сым чы ла рын, 
си хер че лә рен вә кү рә зә че лә рен ча кыр тыр га бо ер ды. Те ге ләр пат ша хо зу ры на ке реп 
бас кач, 3 Нә бу хад нес сар бо лай дип сүз баш ла ды:

– Бер төш ке реп, җа ным ның ты ныч лы гын ал ды, шу ның нәр сә аң лат ка нын бе-
лә сем ки лә.

4 Кү рә зә че ләр сара мей те лен дә пат ша га бо лай ди де ләр*:
– Мәң ге яшә, пат ша быз! Кол ла ры ңа тө шең не сөй ләп бир сәң, без си ңа аның 

мәгъ нә сен аң ла тыр идек.
5 Пат ша исә, кү рә зә че лә ре нең сү зе нә җа вап итеп:
– Мин нык лы фи кер гә кил дем: әгәр мин күр гән төш не үзе гез сөй ләп, аның 

мәгъ нә сен аң ла тып би рә ал ма са гыз, сез не ки сәк ләр гә ту рак лап, йор т ла ры гыз ны 
хә ра бә хә ле нә ки те рә чәк мен. 6 Ин де дә тө шем не сөй ләп, аны юрап та бир сә гез, 
мин нән сез гә бүләк-һәдияләр вә кадер-хөрмәт бу лыр. Ди мәк ки, тө шем не сөй ләп, 
аның мәгъ нә сен аң ла тып би ре гез! – ди де.

7 Кү рә зә че ләр янә:
– Пат ша быз үзе нең кол ла ры на тө шен сөй ләп бир сә, без аның мәгъ нә сен аң ла та 

алыр идек, – дип әйт те ләр.
8 Шун нан пат ша алар га бо лай ди де:
– Ва кыт ны су зар га ты рыш ка ны гыз ны кү реп то рам, чөн ки ми нем нык лы ка-

ра рым ны бе лә сез: 9 төш нең нәр сә аң лат ка нын сөй ләп бир мә сә гез, һәм мә гез не 

* 2:4-7:28 Бо рын гы кулъ яз ма лар да әле ге өзек ара мей те лен дә языл ган. 
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бер яз мыш кө тә. Сез ал дар га, ял ган сүз сөй ләр гә җы е на сыз, фи ке рем үз гә рер дип 
өмет лә нә сез. Ә ме нә тө шем не сөй ләп бир сә гез, аның мәгъ нә сен аң ла та алу ы гыз га 
да ыша ныр идем.

10 Кү рә зә че ләр, җа вап итеп, пат ша га бо лай ди де ләр:
– Пат ша өчен мон дый эш не баш ка рыр дай ке ше җир йө зен дә юк тыр. Бе рәр бө-

ек вә код рәт ле пат ша ның үз тәгъ бир че лә ре, тыл сым чы ла ры вә кү рә зә че лә рен нән 
мон дый эш не та ләп ит кә не бар ми кән?! 11 Пат ша куш кан бу эш шун дый авыр ки, 
мо ны әй теп би рер дәй ке ше юк тыр, мо ны ба ры тик ила һи зат лар гы на баш ка рып 
чы га алыр, лә кин алар ке ше ара сын да яшә ми бит.

12 Бу сүз ләр гә пат ша ның бик нык ачуы кил де, һәм ул Ба бил нең бө тен акыл 
ия лә рен кы рып бе те рер гә бо ер ды. 13 Пат ша ның әле ге фәр ма ны игъ лан ител гәч, 
акыл ия лә ре нең җан на рын кы яр өчен, Да ни ил бе лән аның ип тәш лә рен дә эз ләр гә 
то тын ды лар.

14 Шун да Да ни ил, зи рәк лек күр сә теп, Ба бил нең акыл ия лә рен үте рер гә ти еш ле 
пат ша җан сак чы ла ры ның баш лы гы Ари ох ка җай лап кы на мө рә җә гать ит те. 15 Пат-
ша тү рә се Ари ох тан ул:

– Ни сә бәп ле пат ша мон дый рә хим сез бо е рык бир де? – дип со ра гач, те ге аңа 
эш нең асы лын сөй ләп бир де. 16 Да ни ил, пат ша яны на ке реп, төш нең мәгъ нә сен 
аң ла тыр өчен, күп ме дер ва кыт би рү ен үтен де. 17 Шун нан, өе нә кай тып, дус ла ры 
Ха на ния, Ми ша ил вә Аза ри я гә әле ге ва кый га ха кын да сөй ләп бир де. 18 Ба бил нең 
баш ка акыл ия лә ре бе лән бер гә үзе без дә һә лак бул мас өчен, Күк ләр Ал ла сы на 
ял ва ры гыз: мәр хә мә тен күр сә теп, әле ге сер гә тө шен дер сен, ди де ул дус ла ры на. 
19 Төн лә Ал ла һы дан кү ре неш иңеп, бу төш нең се ре Да ни ил га ачыл ды, һәм ул Күк-
ләр Ал ла сы на мактау-шөкерләр яу ды рып 20 әйт те:

«Ал ла һы ның исе ме нә мәңге-мәңгегә мактау-шөкерләр яу сын!
Чөн ки Ул хик мәт ия се дер,
көч-кодрәт тә Аның ку лын да дыр!

21 Дәвер-чорларны, ел фа сыл ла рын алыш ты ру чы,
пат ша лар ны тә хет тән тө ше рү че һәм тә хет кә утыр ту чы,
зи рәк ләр гә – зи рәк лек, аң лы лар га бе лем би рү че,

22 ти рән дә ят кан яше рен сер ләр не ачу чы,
ка раң гы лык эчен дә ни ба рын бе лү че – Ул дыр;
як ты лык – Аның хо зу рын да дыр.

23 И ата-бабаларымның Ал ла сы,
Си ңа рәх мәт лә рем не, мак тау сүз лә рем не бел де рәм! –
Син ми ңа зи рәк лек һәм көч бир дең,
ял ва рып со ра га ны быз ны ми ңа ач тың,
без гә пат ша тө ше нең асы лын аң лат тың».

24 Шун нан Да ни ил, пат ша әме ре нигезендә Ба бил нең акыл ия лә рен үте рер гә 
ти еш бул ган Ари ох яны на ки леп:

– Ба бил акыл ия лә ре нең җан на рын кый ма, пат ша хо зу ры на алып кер ми не, мин 
аңа төш нең мәгъ нә сен аң ла тыр га те лим, – дип әйт те.
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25 Ари ох шун дук Да ни ил ны пат ша яны на алып кер де һәм пат ша га бо лай ди де:
– Яһүд сөр ген че лә ре ара сын нан пат ша га төш нең асы лын ачып би рер дәй ке ше 

тап тым.
26 Бәл те шас сар исе мен йөр т кән Да ни ил га пат ша:
– Син, чын нан да, мин күр гән төш не сөй ләп, мәгъ нә сен дә аң ла тып би рә ала-

сың мы? – ди де.
27 Пат ша га җа вап итеп, Да ни ил әйт те:
– Пат ша со ра ган сер нең асы лын ни акыл ия лә ре вә тыл сым чы лар, ни тәгъ бир че 

вә фал чы лар ачып би рә ал мас иде. 28 Әм ма күк ләр дә нин ди сер не дә ача бе лү че 
Ал ла һы бар. Соң гы көн нәр дә бу ла сы ва кый га лар га Ул Нә бу хад нес сар пат ша ның 
күз лә рен ач мак чы. Тү шә гең дә ят кан чак та, си ңа кер гән төш вә кү ре неш ләр ме нә 
мон дый иде. 29 Син, пат ша, уры ның да ят кан да, мон нан ары нәр сә ләр бу лыр икән, 
дип, уй лар уй ла дың. Ал ла һы яше рен сер ләр ха кын да ке ше ләр гә сөй ли ала, һәм 
яше рен сер ләр не ачу чы Ал ла һы си ңа ки лә чәк тә ни ләр бу ла сын күр сәт те. 30 Мин 
баш ка лар дан зи рәг рәк бул ган өчен тү гел, ә бәл ки пат ша төш нең асы лын һәм үз 
йө рә ген дә ге уй ла рын аң ла сын өчен ачыл ды бу сер ми ңа. 31 Си ңа, пат шам, мон дый 
кү ре неш иң де: си нең кар шың да, имеш, ялтырап-җемелдәп нин ди дер бик зур, дәһ-
шәт ту лы бер сын то ра. 32 Сын ның ба шы саф ал тын нан, күкрәк-куллары кө меш тән, 
кор са гы һәм бот ла ры ба кыр дан, 33 бал тыр ла ры ти мер дән, аяк та бан на ры ның бер 
өле ше ти мер дән, бер өле ше бал чык тан дыр. 34 Син шу лай та ма ша кы лып тор ган да, 
таш кы я дан үзеннән-үзе, ке ше ку лы орын мый ча бер таш ки тел де дә әле ге сын ның 
ти мер вә бал чык тан эш лән гән аяк ла ры на ки те реп бәр де һәм сын ны чәл пә рә мә 
ки тер де. 35 Шул ва кыт ти мер, кы зыл бал чык, ба кыр, кө меш вә ал тын – һәм мә се 
таралып-уалып бет те, җәй ге ын дыр та ба гын да гы ки бәк сы ман бул ды; җил алар ның 
һәм мә сен очыр тып алып кит те, эз лә рен дә кал дыр ма ды; сын ны ват кан таш исә, 
зур бер тау га әй лә неп, бө тен дөнь я ны кап лап ал ды.

36 Төш әнә шун дый иде! Хә зер ин де пат ша быз га аның мәгъ нә сен дә сөй лик. 
37 И пат ша, син – пат ша лар ның пат ша сы дыр, Күк ләр Ал ла сы си ңа патшалык-
хакимлек тә, көч-куәт һәм дан-шөһрәт тә бир де. 38 Җир дә яшәү че бар ча адәм ба-
ла ла ры ның, те рек лек ия лә ре нең вә күк тә ге кош лар ның яз мы шын Ал ла һы си нең 
ку лы ңа тап шыр ды һәм шу лар ның һәм мә се өс тен нән си не ха ким итеп бил ге лә де. 
Ди мәк ки, әле ге ал тын баш – син ул!

39 Син нән соң икен че бер – си не кен нән кай тыш рак бул ган пат ша лык аяк ка 
ба сар; ан нан ары бө тен җир йө зен дә ида рә итә чәк өчен че – ба кыр пат ша лык мәй-
дан га чы гар. 40 Ә дүр тен че пат ша лык исә, бар нәр сә не ва ту чы ти мер ке бек нык 
бу лып, һәм мә нәр сә не чәл пә рә мә ки те рә чәк һәм ватып-җимерәчәк. 41 Син шу лай 
ук бер өле ше ти мер дән, бер өле ше чүл мәк бал чы гын нан ясал ган аяк һәм аяк бар-
мак ла ры күр дең, аны сы бү лен гән пат ша лык ны аң ла та. Аңар да әле күп ме дер ти мер 
нык лы гы ка ла чак, шун лык тан син чүл мәк бал чы гы ка тыш ти мер күр дең дә. 42 Аяк 
бар мак ла ры ның бер өле ше ти мер дән, бер өле ше бал чык тан бул ган ке бек, әле ге 
пат ша лык ның да бер өле ше көч ле рәк, икен че өле ше зә гыйфь рәк бу лыр. 43 Ә ин де 
чүл мәк бал чы гы ка тыш ти мер кү рү ең исә әле ге пат ша лык лар ның ни ках лар аша 
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үз ара ку шы лу ын аң ла та, әм ма алар, ти мер бе лән бал чык бер бө тен бу ла ал ма ган 
ке бек, бер-берсе бе лән бө тен ләй ку шы лып бе тә ал ма я чак.

44 Әле ге пат ша лык лар хө кем сөр гән көн нәр дә Күк ләр Ал ла сы мәң ге җи ме рел мәс 
пат ша лык төзеячәк! Ул пат ша лык бер ге нә ха лык ның да ку лы на тап шы рыл ма я-
чак; баш ка бө тен пат ша лык лар ны тар-мар ки те реп, ул үзе мәң ге гә то рып ка ла чак! 
45 Таш кы я дан үзеннән-үзе, ке ше ку лы орын мый ча ки тел гән бер таш ның ти мер, 
ба кыр, бал чык, кө меш вә ал тын ны чәл пә рә мә ки те рү ен син үзең кү реп тор дың.

Код рәт ле Ал ла һы мон нан ары ни ләр бу ла сын пат ша га әнә шу лай бел де реп куй-
ды. Бу төш хак дө рес тер һәм аның мәгъ нә се дә төп-төгәлдер.

46 Шун да Нә бу хад нес сар пат ша, Да ни ил кар шын да йөз тү бән җир гә кап ла нып, 
хөр мә тен күр сәт те һәм аңа бү ләк ләр ки те рер гә, хуш ис ле бәл зәм нәр көй рә тер гә 
бо ер ды. 47 Ан на ры Да ни ил га бо лай ди де:

– Дө рес тән дә, си нең Ал лаң – сер ләр не ача алу чы, бар ча ал ла лар ның Ал ла сы 
һәм бар ча пат ша лар ның Ху җа сы дыр, чөн ки син шун дый сер не ача ал дың!

48 Пат ша шу шы ва кый га дан соң Да ни ил ның дә рә җә сен нык кү тәр де: аңа күп 
итеп зур бү ләк ләр бир де, аны бө тен Ба бил өл кә се нә баш лык һәм Ба бил нең бар лык 
акыл ия лә ре өс тен нән тү рә итеп бил ге лә де. 49 Да ни ил ның го зе ре бу ен ча, пат ша 
Ба бил илен дә ге эш ләр бе лән ида рә итәр гә Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү не куй ды, 
Да ни ил үзе исә пат ша са ра ен да то рып кал ды.

Алтынсынһәмуттайкызганмич

3 1 Нә бу хад нес сар пат ша, би ек ле ге – алт мыш, киң ле ге ал ты тер сәк* бул ган ал-
тын сын яса тып, аны Ба бил өл кә сен дә ге Дү рә ти гез ле ге нә куй дыр ды 2 һәм үзе 

куй дыр ган шул сын ны из ге ләш те рү тан та на сы на тү рә ләр не, җи тәк че ләр не, өл кә 
ида рә че лә рен, ки ңәш че ләр не, хә зи нә че ләр не, хө кем че ләр не, мәх кә мә кү зәт че лә рен 
һәм бар ча тө бәк ләр нең баш лык ла рын җы яр га әмер бир де. 3 Әле ге тү рә ләр, Нә бу-
хад нес сар пат ша тө зет кән сын ны из ге ләш те рү тан та на сы на җы е лып, сын кар шы на 
ки леп бас кач, 4 сө рән че көч ле та выш бе лән бо лай дип бел дер де:

– Бар лык ха лык лар, ка вем нәр һәм ка би лә ләр! Сез гә шун дый фәр ман би ре лә: 
5 мө гез быр гы, ку рай, гөс лә, ли ра, саз, сор най һәм баш ка уен ко рал ла ры ның та вы-
шын ише тү гә, Нә бу хад нес сар куй ган ал тын сын ал дын да җир гә кап ла нып сәҗ дә 
кы лы гыз! 6 Кем дә бул са җир гә кап ла нып сын га сәҗ дә кыл мый икән, аны шун дук 
ут бөр кеп тор ган мич кә ата чак лар!

7 Уен ко рал ла ры ның та вы шы ише те лү гә, бар лык ха лык лар, ка вем нәр һәм ка би лә-
ләр җир гә кап ла нып Нә бу хад нес сар пат ша тө зет кән ал тын сын га сәҗ дә кыл ды лар.

8-9 Шун да скил да ни ләр дән бер ни чә ке ше, ки леп, Нә бу хад нес сар пат ша га яһү ди-
ләр өс тен нән әләк лә де:

– Мәң ге яшә, пат ша быз! 10-11 Син, пат ша, «Быр гы, ку рай, гөс лә, ли ра, саз, сор най 
һәм баш ка төр уен ко рал ла ры ның та вы шын ише тү бе лән, һәр ке ше җир гә кап ла нып 
ал тын сын га сәҗ дә кы лыр га ти еш, ин де кем дә бул са җир гә кап ла нып сын га сәҗ дә 

* 3:1 Терсәк– 45 см. 
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кыл мый икән, аны ут бөр кеп тор ган мич кә атар га» ди гән фәр ман бир гән идең. 12 Ба-
бил илен дә ге эш ләр бе лән ида рә итәр гә си нең та раф тан бил ге лән гән яһү ди ир лә р 
Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү си нең әме ре ңә буй сын мый лар, пат ша, алар си нең 
илаһ ла рың ны ка дер лә ми ләр һәм син куй ган ал тын сын га да сәҗ дә кыл мый лар.

13 Ачу ын нан яр сы ган Нә бу хад нес сар шун дук Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү не 
ки те рер гә бо ер ды. Әле ге ир ләр не пат ша кар шы на ки те реп бас тыр гач, 14 Нә бу хад-
нес сар алар га:

– Сез, Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү, ми нем илаһ ла рым ны ка дер лә ми сез һәм 
мин куй дыр ган ал тын сын га сәҗ дә кыл мый сыз, шул дө рес ме? 15 Алай са хә зер сез, 
быр гы, ку рай, гөс лә, ли ра, саз, сор най һәм баш ка уен ко рал ла ры ның та вы шын 
ише тү гә, мин яса ган сын га сәҗ дә кы лыр га әзер то ры гыз, ин де сәҗ дә кыл мый сыз 
икән, сез не шун дук ут бөр кеп тор ган мич кә ата чак лар; ул ва кыт та ин де бер ге нә 
илаһ та ми нем кул дан сез не кот ка ра ал мас, – ди де.

16 Нә бу хад нес сар пат ша га җа вап итеп, Шад рах, Ме шах, Әбед нә гү бо лай ди де ләр:
– Си нең бу сүз лә ре ңә җа вап би реп то ру ның ха җә те юк тыр. 17 Ка дер лә гән Ал ла-

быз кот ка ра ал са, Ул без не ут бу лып кыз ган мич тән һәм си нең кул дан да кот ка ра 
ала чак, пат ша. 18 Ин де Ал ла һы без не кот кар ма ган оч рак та да, си ңа шул мәгъ лүм 
бу лыр га ти еш, пат ша: без си нең илаһ ла рың ны ка дер лә мә я чәк без һәм син куй ган 
ал тын сын ал дын да баш ор ма я чак быз.

19 Шу шы сүз ләр не ише тү гә, Нә бу хад нес сар ның, Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү гә 
бик нык ачуы чы гып, чы рай ла ры ка раң гы лан ды, һәм ул, мич не га дәт тә ге гә ка ра-
ган да җи де тап кыр ка ты рак ягар га ку шып, 20 гас кә рен дә ге иң көч ле су гыш чы лар га 
Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү не бәй ләр гә һәм ут бөр кеп тор ган мич кә атар га әмер 
бир де. 21 Ир ләр не бәй лә де ләр дә эчке-тышкы ки ем нә ре, баш ки ем нә ре бе лән бер-
гә ут бөр кеп тор ган мич кә ыр гыт ты лар. 22 Пат ша ның кат гый әме рен үтәп, мич не 
ча ма дан тыш нык як кан нар иде, шу ңа кү рә Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү не алып 
кил гән су гыш чы лар ны ял кын шун дук көй де реп үтер де. 23 Әле ге өч ир исә бәй лән-
гән ки леш ут бөр кеп тор ган мич эче нә ба рып төш те ләр.

24 Нә бу хад нес сар пат ша шун да га җәп лә неп уры нын нан си ке реп тор ды да ки-
ңәш че лә рен нән:

– Без ут эче нә өч ке нә ке ше не бәй ләп ат тык тү гел ме?! – дип со ра ды.
Те ге ләр пат ша га:
– Нәкъ шу лай, пат ша! – дип җа вап кай тар ды.
25 Бу сүз ләр гә кар шы пат ша:
– Лә кин мин ут эчен дә бәй лән мә гән дүрт ке ше нең йө рү ен кү рәм, һәм алар га 

һич нин ди зы ян кил мә гән, дүр тен че се исә ила һи зат ны хә тер лә тә, – ди де.
26 Нә бу хад нес сар, ут бу лып кыз ган мич авы зы на ки леп:
– Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү, Ал ла һы Тә га лә нең кол ла ры! Чы гы гыз ан нан 

һәм би ре ки ле гез! – дип дәш те.
Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү ут эчен нән чык ты лар. 27 Тү рә ләр, җи тәк че ләр, 

өл кә ида рә че лә ре вә пат ша ки ңәш че лә ре әле ге өч ир яны на җы ел ды лар һәм алар-
га ут ның зы ян сал ма вын күр де ләр: чәч лә ре дә көй мә гән, ки ем нә ре дә әү вәл ге чә 
кал ган, алар га хәт та ут-төтен исе дә сең мә гән! 28 Нә бу хад нес сар әйт те:
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– Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү нең Ал ла сы на мактау-шөкерләр яу сын! Ул, Үзе-
нең сфә реш тә сен җи бә реп, Үзе нә ыша ныч баг ла ган кол ла рын бә ла дән йо лып ал ды! 
Пат ша әме ре нә буй сын мый ча, алар, го мер лә ре бе лән хуш ла шыр га әзер бу лып, үз 
Ал ла ла рын нан баш ка илаһ лар ны ка дер лә мә де ләр һәм алар га сәҗ дә кыл ма ды лар! 
29 Ин де әмер итә мен: әгәр нин ди дә бул са ха лык тан яи сә ка вем нән яки ка би лә дән 
бер-бер ке ше Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү иман ит кән Ал ла һы га кар шы кө фер 
сүз сөй ли кал са, ул үзе ки сәк ләр гә ту рак ла нып, йор ты хә ра бә хә ле нә ки те ре лә чәк, 
чөн ки алар ның Ал ла сы ке бек кот ка ра алу чы баш ка илаһ юк тыр.

30 Пат ша шу шы ва кый га дан соң Шад рах, Ме шах һәм Әбед нә гү не Ба бил җи рен дә 
бө ек дә рә җә ләр гә кү тәр де.

Нәбухаднессарныңикенчетөше
31 Җир йө зен дә яшәү че һәм мә ха лык ка, ка вем гә һәм ка би лә гә Нә бу хад нес сар 

пат ша шун дый хә бәр юл ла ды:
Имин лек тә, бә рә кәт тә яшә гез! 32 Ал ла һы Тә га лә ми ңа күр сәт кән мог җи за-

лар вә га лә мәт ләр ха кын да сез гә җит ке рер гә те лим:
33 Аның га лә мәт лә ре ис кит кеч,

кыл ган мог җи за ла ры код рәт ле дер!
Аның пат ша лы гы мәң ге лек,
Аның ха ким ле ге буыннан-буынга дә вам итә чәк!

4 1 Мин, Нә бу хад нес сар, үз йор тым да тыныч-имин, үз са ра ем да рә хәт тор мыш 
ки че рә идем, 2 әм ма бер көн тү шә гем дә ят кан да, ко тым ны алып, ми ңа бер төш 
кер де һәм кү ңе ле мә шом сал ды. 3 Төш не юра сын нар өчен, мин Ба бил нең бө-
тен акыл ия лә рен ча кыр тыр га бо е рык бир дем. 4 Тәгъ бир че вә тыл сым чы лар, 
кү рә зә че вә фал чы лар җы ел гач, мин алар га күр гән тө шем не сөй лә дем, әм ма 
алар аның мәгъ нә сен аң ла та ал ма ды лар. 5-6 Ни һа ять, ми нем яны ма ила һым 
Бәл те шас сар исе мен йөр т кән, из ге ал ла лар* ру хы бе лән су га рыл ган Да ни ил 
кер де; мин аңа тө шем не сөй ләп бир дем:

– И-и Бәл те шас сар, тәгъ бир че ләр баш лы гы! – ди дем аңа. – Из ге ал ла лар 
ру хы бе лән су га ры лу ың мәгъ лүм ми ңа, шул сә бәп ле һич нин ди сер си нең өчен 
кы ен лык ту ды ра ал мый дыр – тө ше мә кер гән кү ре неш ләр нең асы лын аң ла тып 
бир че. 7 Тү шә гем дә ят кан да ми ңа мон дый кү ре неш ләр иң де: ме нә, җир нең кыл 
ур та сын да хәй ран би ек агач үсеп уты ра имеш. 8 Әле ге агач ис кит кеч зур һәм 
нык, аның оч ла ры күк ләр гә аш кан, җир чи те нең һәр нок та сын нан кү ре неп то ра 
икән. 9 Аның яф рак ла ры ма тур, җи меш лә ре дә күп, аңар да гы ри зык һәр кем гә 
җи тәр лек; кыр җән лек лә ре аның кү лә гә се нә җы е ла, очар кош лар ябал даш ла-
ры ара сын да оя ко ра, бар ча те рек лек ия се шун да үзе нә аша ры на ри зык та ба.

10 Тү шәк тә ят кан да мин тө шем дә та гын шу ны да күр дем, – ди дем аңа. – Ме-
нә, күк ләр дән кү зә тү че из ге бер фә реш тә иң де дә 11 көч ле та выш бе лән бо лай 
дип кыч кыр ды: «Бу агач ны ки сеп ау да ры гыз да бо так ла рын ча бып таш ла гыз, 

* 4:5-6 ...аллалар...– Ара мей те лен дә «Ал ла һы» дип тә аң лар га мөм кин. 
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яф рак ла рын ко еп тө ше реп, җи меш лә рен өзеп ыр гы ты гыз; агач тө бен дә ге киек-
җанварны да, бо так лар ара сын да гы кош-кортны да төр ле як ка ку ып та ра ты гыз. 
12 Лә кин агач ның төп та мы рын җир дә кал ды ры гыз, һәм ул, ти мер вә ба кыр зын-
җыр лар бе лән урал ган ки леш, ба су үлә не ара сын да күк чы гы бе лән су га рыл сын 
һәм хай ван нар бе лән бер гә үлән ара сын да ка ла бир сен. 13 Аңар дан адәм акы лы 
алы нып, хай ван нар ке бек фи кер ит сен ул һәм шул хә лен дә җи де ел* го мер ки-
чер сен. 14 Кү зә тү че фә реш тә ләр, из ге мә ләк ләр игъ лан ит кән ка рар ны җир дә 
яшәү че ләр бе леп тор сын нар: ин сан нар пат ша лык ла ры өс тен нән Ал ла һы Тә га лә 
ха ким лек итә һәм пат ша лык лар ны Ул Үзе те лә гән ке ше ләр ку лы на тап шы ра; 
пат ша лык бе лән ида рә итәр өчен, Ул хәт та иң кү ре нек сез бән дә не дә сай лап 
ку яр га мөм кин!»

15 Мин, Нә бу хад нес сар пат ша, әнә шун дый төш күр дем, ә син, Бәл те шас сар, 
ми ңа аны юрап бир, чөн ки пат ша лы гым да гы акыл ия лә ре ара сын нан бе рәү дә 
аны юрый ал ма ды, ә син юрый ала сың – син дә из ге ал ла лар ру хы бар, – ди дем.

16 Шун да Бәл те шас сар дип исем ку шыл ган Да ни ил, төш нең мәгъ нә сен аң-
лап, тә мам ха фа га кал ды һәм бер а ра исен җыя ал мый тор ды.

– Бәл те шас сар! Әле ге төш һәм аның мәгъ нә се ха фа га сал ма сын си не! – ди-
дем мин аңа.

Бәл те шас сар бо лай дип җа вап ла ды:
– Әфән дем ми нем! Си не өнә мәү че ләр гә кер сен иде бу төш, аның мәгъ нә се 

си нең дош ман на ры ңа мө нә сә бәт ле бул са иде! 17-18 Тө шең дә күр гән ма тур яф-
рак лы, җи меш лә ре күп бул ган һәм бар ча җан ия сен ри зык лан ды ру чы, тө бен дә 
кыр җән лек лә ре үзе нә урын тап кан, ябал даш ла ры ара сын да очар кош лар оя 
кор ган, зур, таза-нык һәм оч ла ры күк кә аш кан, җир нең бө тен нок та сын нан 
кү ре неп тор ган агач – 19 син ул, пат шам. Син юга ры кү тә рел дең, ны гы дың, 
си нең бө ек ле гең күк ләр гә чә аш ты, ха ким ле гең җир нең иң ерак чит лә ре нә 
ка дәр җә ел де. 20-21 Ә ин де тө шең дә күк ләр дән иң гән кү зә тү че из ге фә реш тә: 
«Агач ны ки сеп ау да ры гыз да юк ите гез, ба ры төп та мы рын гы на җир дә кал-
ды ры гыз һәм ул, ти мер вә ба кыр зын җыр лар бе лән бо гау лан ган ки леш, ба су 
үлә не ара сын да күк чы гы бе лән су га рыл сын һәм хай ван нар бе лән бер гә үлән 
ара сын да ка ла бир сен. Шул хә лен дә ул җи де ел го мер ки чер сен», – дип әйт  кән 
сүз ләр нең мәгъ нә се һәм Ал ла һы Тә га лә нең әфән дем пат ша ту рын да гы ка ра ры 
әнә шун дый дыр: 22 си не ке ше ләр ара сын нан ки тәр гә мәҗ бүр итәр ләр, яшә е шең 
кыр хай ван на ры бе лән бу лыр, син, үгез сы ман, үлән ашап то рыр сың, күк чы-
гын да ко е ныр сың; ин сан нар пат ша лык ла ры өс тен нән Ал ла һы Тә га лә ха ким лек 
ит кән не һәм тә хет кә Ул Үзе те лә гән бән дә не утырт кан ны син та ны ган чы га 
ка дәр, го ме рең нең җи де елы әнә шу лай үтәр. 23 Фә реш тә нең «Агач ның төп 
та мы рын җир дә кал ды ры гыз» ди гән фәр ма ны исә – бар нәр сә бе лән Күк ләр 
ия се ида рә ит кән не син та ны гач, пат ша лык үзе ңә кай та чак ди гән сүз. 24 Шу лай 
бул гач, пат ша, мин нән си ңа ки ңәш шул: сгө наһ ла рың нан, яман эш лә рең нән 

* 4:13 ...ел...– Яһүд телендәге тө п нөсхәдә сүзгә-сүз: ва кыт (4:20-21, 22, 29; 7:25; 12:7 дә шул 
ук мәгъ нә). 
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ваз ки чеп, тәкъ ва га мәл ләр кыл, маз лум нар га* рәхим-шәфкать күр сәт, шул 
оч рак та, бәл ки, имин-рәхәт тор мы шың дә вам итәр, – ди де Бәл те шас сар.

25 Ми ңа, Нә бу хад нес сар пат ша га, ка гы лыш лы бу сүз ләр нең һәм мә се дө рес кә 
чык ты. 26-28 Шу шы ва кый га дан соң ун и ке ай узып, Ба бил дә ге пат ша са ра е ның 
тү бә сен дә йөр гән дә, мин үзал ды ма: «Дан-шанымны күр сә тер өчен код рә тем 
бе лән тө зел гән пай тә хе тем Ба бил нин ди мә һа бәт!» – дип әй теп бе те рү гә, күк-
ләр дән бер та выш кил де:

– Нә бу хад нес сар пат ша, си нең хак та әнә шун дый әмер бул ды: пат ша лы гың 
алын ды син нән! 29 Ке ше ләр ара сын нан сө ре леп, яшә гән уры ның – кыр җән-
лек лә ре ара сын да, аша ган ри зы гың, үгез не ке сы ман, үлән бу лыр; ин сан нар 
пат ша лык ла ры өс тен нән Ал ла һы Тә га лә ха ким лек ит кән не һәм тә хет кә Ул Үзе 
те лә гән бән дә не утырт кан ны син та ны ган чы га ка дәр го ме рең нең җи де елы әнә 
шу лай үтәр.

30 Ми ңа әй тел гән әле ге сүз ләр шун дук га мәл гә дә аш ты: ми не ке ше ләр 
ара сын нан сөр де ләр; мин, үгез сы ман, үлән бе лән тук лан дым, бә дә нем күк 
чы гын да ко ен ды, тора-бара чәч лә рем бөр кет кау рый ла ры сы ман озын бу лып 
үс те, кош лар ны кы сы ман бу лып, тыр нак ла рым җит те. 31 Ал дан әй теп ку ел ган 
ва кыт үтү гә, мин, Нә бу хад нес сар, күз лә рем не күк кә тө бә дем, һәм акы лым ми-
ңа ка бат кайт ты. Шун нан мин Ал ла һы Тә га лә гә мактау-шөкерләр яу дыр дым, 
Мәң ге яшәү че не дан ла дым һәм мак та дым:

Аның ха ким ле ге мәң ге лек,
Аның пат ша лы гы буыннан-буынга дә вам итә чәк!

32 Җир йө зен дә яшәү че бар лык җан ия лә ре
Аның ал дын да бер ни гә тор мый;
күк гас кә ре һәм те рек лек дөнь я сы бе лән
Ул Үзен чә их ты яр кы ла,
Аның ку лын тук та тыр лык һәм Аңа:
«Ни-нәрсә кыл дың син?» – дип әй тер лек һич кем юк тыр!

33 Ми ңа ка бат зи һе нем иң гән нән соң, пат ша лар га хас шөһ рә тем, абруй-
мәртәбәм вә мә һа бәт ле гем дә, ки ңәш че лә рем вә тү рә лә рем дә ми ңа ки ре 
кайт ты, мин янә дән тә хет кә утыр дым, дә рә җәм әү вәл ге дән дә ныг рак арт-
ты. 34 Ин де мин, Нә бу хад нес сар, Күк ләр Пат ша сын мак тыйм, олуг лыйм һәм 
дан лыйм, чөн ки Аның га мәл лә ре вә юл ла ры хак тыр. Ә тә кәб бер йө рәк ләр не 
буй сын ды рыр га Ул код рәт ле дер.

Даниилныңдивардагыязуныаңлатуы

5 1 Бел шас сар пат ша үзе нең мең лә гән тү рә се өчен зур мәҗ лес җый ды, алар бе-
лән бер гә шә раб эч те 2 һәм, кә еф лә неп кит кәч, Ие ру са лим нең из ге йор тын нан 

кай чан дыр ата сы Нә бу хад нес сар та лап алып кай т кан ал тын вә кө меш са выт лар ны 
ки те рер гә бо ер ды. Бел шас сар пат ша үзе нең тү рә лә рен, ха тын на рын вә кә ни зәк-

* 4:24 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
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лә рен шул са выт лар дан шә раб бе лән сый лар га уй ла ды. 3 Ие ру са лим нең Ал ла һы 
йор тын нан алын ган ал тын са выт лар ки те рел гәч, пат ша, аның тү рә лә ре, ха тын на ры 
вә кә ни зәк лә ре шу лар дан эч те ләр, 4 шә раб эч кән чак та, үз лә ре нең ал тын, кө меш, 
ба кыр, ти мер, агач һәм таш тан ясал ган илаһ ла ры на мәд хи я ләр яу дыр ды лар.

5 Нәкъ шул мәл не пат ша са ра е ның ак шар лан ган ди ва рын да, шәм дәл кар шы сын-
да, бар ма гы бе лән нәр сә дер язу чы адәм ку лы пәй да бул ды, һәм әле ге кул ны пат ша 
үз күз лә ре бе лән кү реп тор ды. 6 Шун да пат ша ның йө зе үз гәр де, ко ты алы нып, аяк 
бу ын на ры йом шар ды, тез лә ре кал ты ра на баш ла ды. 7 Пат ша, хез мәт че лә ре нә кыч-
кы рып, тыл сым чы, кү рә зә че вә фал чы лар ны ча кы рыр га бо ер ды. Ба бил нең акыл 
ия лә ре нә мө рә җә гать итеп, ул болай диде:

– Би ре дә языл ган сүз ләр не укып, мәгъ нә сен аң лат кан ке ше гә бү ләк кә җе те кы-
зыл өс ки е ме бе лән ал тын му ен са би ре лә чәк, ә үзе ул дә рә җә се бу ен ча пат ша лык та 
өчен че ке ше итеп бил ге лә нә чәк.

8 Пат ша ның бар ча акыл ия лә ре җы е лып кил сә дә, берсе-бер языл ган ны укый 
һәм пат ша га мәгъ нә сен аң ла та ал ма ды. 9 Бел шас сар пат ша бик нык бор чу га кал ды, 
аның чы рае ка раң гы лан ды, тү рә лә ре дә кау шап төш те.

10 Пат ша бе лән аның тү рә лә ре ара сын да бар ган әң гә мә не ише теп, мәҗ лес бүл-
мә се нә пат ша би кә ки леп кер де һәм:

– Мең яшә, пат ша! Кү ңе ле ңә бор чу кер мә сен, йө зең дә ка раң гы лан ма сын, – ди-
де. – 11 Си нең пат ша лы гың да из ге ал ла лар ру хы бе лән су га рыл ган бер ир за ты бар. 
Әле си нең атаң пат ша лык ит кән көн нәр дә үк илаһ лар га хас зур гый ле ме, акы лы вә 
зи рәк ле ге бе лән дан ал ды ул. Си нең атаң Нә бу хад нес сар пат ша аны тәгъ бир че ләр, 
тыл сым чы лар, кү рә зә че ләр вә фал чы лар баш лы гы итеп куй ды, 12 чөн ки аңар га, атаң 
та ра фын нан Бәл те шас сар дип исем лән гән Да ни ил га, төш ләр не юрау, төр ле сер ләр не 
аң ла ту, тө ен бу лып төй нәл гән мәсь ә лә ләр не чи шү ос та лы гы, зур зи һен, бе лем һәм акыл 
би рел гән дер. Шу лай бул гач, Да ни ил ны ча кы рыр га бо ер – ул аң ла тыр си ңа мәгъ нә сен.

13 Да ни ил ны пат ша кар шы на ки тер де ләр; һәм пат ша, сү зен баш лап, аңа бо лай ди де:
– Атам Нә бу хад нес сар пат ша Яһү дә дән алып кай т кан әсир Да ни ил син бу ла сың-

мы? 14 Син дә ал ла лар ру хы һәм зур гый лем, га кыл һәм зи рәк лек бар дип ишет тем. 
15 Шу шын да языл ган нар ны укып һәм мәгъ нә сен аң ла тып би рер өчен, акыл ия лә рен 
вә тыл сым чы лар ны ки терт тем, әм ма алар аң ла тып би рә ал ма ды. 16 Си нең хак та 
исә сер ләр нең мәгъ нә сен аң ла та һәм тө ен бу лып төй нәл гән мәсь ә лә ләр не чи шә 
ала дип ишет тем; ди мәк ки, әгәр син әле ге сүз ләр не укып һәм мәгъ нә сен аң ла тып 
би рә ал саң, си ңа бү ләк кә җе те кы зыл өс ки е ме һәм ал тын му ен чыл бы ры би ре лер, 
үзең исә дә рә җәң бу ен ча пат ша лык та өчен че ке ше итеп бил ге лә нер сең.

17 Пат ша га җа вап итеп, Да ни ил әйт те:
– Бү ләк лә рең үзе ңә кал сын, хөр мә тең не дә баш ка лар га күр сәт, ә би ре дә языл-

ган нар ны пат ша ма мин бо лай да укып би рер мен, мәгъ нә сен дә аң ла тыр мын. 
18 Пат шам! Ал ла һы Тә га лә си нең атаң Нә бу хад нес сар га хө кем дар лык, бө ек лек, дан 
вә мә һа бәт лек бир де. 19 Ал ла һы аңа иң дер гән бө ек лек ал дын да бар лык ха лык лар, 
ка вем нәр һәм ка би лә ләр тет рәп, кот ла ры алы нып то рыр иде, чөн ки ул үте рер гә те-
лә гән ке ше не үтер де, исән кал ды рыр га те лә гә нен исән кал дыр ды, юга ры кү тә рер гә 
те лә гә нен кү тәр де, тү бән се тер гә те лә гә нен исә тү бән сет те. 20 Әм ма аның йө рә ге 
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ча ма дан тыш тә кәб бер лә неп ту пас ла на баш ла гач, ул, пат ша тә хе тен нән сө ре леп, 
дан-хөрмәттән мәх рүм ител де, 21 адәм ба ла ла ры ара сын нан ку ыл ды; аның акы лы 
хай ван ны кы на тиң ләш те, ул кыр гый ишәк ләр ара сын да яшә де, үгез сы ман, үлән 
бе лән ту ен ды, күк чы гын да ко ен ды. Ин сан нар пат ша лык ла ры өс тен нән Ал ла һы 
Тә га лә ха ким лек ит кән не һәм тә хет кә Ул Үзе те лә гән бән дә не утырт кан ны Нә бу-
хад нес сар пат ша та ны ган чы га ка дәр, бу шу лай дә вам ит те.

22 Ә син, аның уг лы Бел шас сар, шу шы лар ның һәм мә сен бе лә то рып, йө рә гең не 
тыйнак-күндәм итәр гә те лә мә дең; 23 ки ре сен чә, Күк ләр Ху җа сы на кар шы чы гып, 
үзең не кү тәр дең: Ал ла һы йор тын нан алып кай т кан са выт лар ны ки те рер гә бо-
ер дың, тү рә лә рең, ха тын на рың һәм кә ни зәк лә рең бе лән бер гә шул са выт лар дан 
шә раб эч тең, бер ни күр мәү че, ишет мәү че, бер нәр сә аң ла мау чы, кө меш вә ал тын, 
ба кыр вә ти мер, агач вә таш тан ясал ган пот-сыннарга – үз илаһ ла ры ңа мәд хи я ләр 
яу дыр дың, мә гәр си нең су лы шың ны, тор мыш юл ла рың ны Үзе нең ку лын да тот кан 
Ал ла һы ны зур лап тел гә дә ал ма дың. 24 Әнә шу ның өчен Ул, си ңа әле ге кул ны җи-
бә реп, шу шы сүз ләр не яз дыр ды да.

25 Би ре дә исә ме нә нәр сә языл ган: «Ме не, ме не, те кел» һәм «парсин». 26 Әле ге 
сүз ләр нең мәгъ нә се мон дый дыр: «ме не» – Ал ла һы, си нең пат ша лык итү көн нә-
рең не исәп ләп чы га рып, аңа чик ку яр га бул ды; 27 «те кел» – син, үл чәү дә үл чә неп, 
ар тык җи ңел дип та был дың; 28 «пе рес*» – си нең пат ша лы гың ма дай лы лар га һәм 
сфар сы лар га бү леп би ре лә чәк.

29 Шун нан Бел шас сар ның әме ре ни ге зен дә Да ни ил ның өс те нә җе те кы зыл ки ем 
ки дер де ләр, ал тын му ен са так ты лар, үзен исә дә рә җә се бу ен ча пат ша лык та өчен че 
ке ше дип игъ лан ит те ләр. 30 Шул ук төн не кил да ни ләр пат ша сы Бел шас сар ның 
го ме ре ки сел де, 31 һәм пат ша лык ны алт мыш ике яшен ту тыр ган ма дай лы Дә рә веш 
ка бул итеп ал ды.

Данииларысланнарчокырында

6 1 Ил бе лән ида рә итәр өчен, Дә рә веш пат ша лык ның бө тен тө бәк лә ре нә йөз 
егер ме ида рә че бил ге ләр гә ки рәк дип тап ты. 2 Алар өс тен нән күз-колак бу лыр га 

ул үзе нең өч кү зәт че сен куй ды. Пат ша га бер нин ди зыян-югалту кил мә сен өчен, 
ида рә че ләр кү зәт че ләр гә исәп-хисап би рер гә ти еш иде ләр. Әле ге кү зәт че ләр нең 
бер се Да ни ил бул ды. 3 Зур зи һен гә ия бул ган га, Да ни ил баш ка кү зәт че вә ида рә-
че ләр дән шак тый өс тен иде, шун лык тан пат ша аңа бө тен пат ша лык бе лән ида рә 
итү не йөк ләр гә ни ят лә де. 4 Тик баш ка кү зәт че вә ида рә че ләр, Да ни ил га га еп таш лар 
өчен, аның пат ша лык бе лән ида рә итү ен дә нин ди дә бул са ким че лек эз ләр гә то-
тын ды лар, әм ма на мус лы Да ни ил ның эшен нән бер нин ди хи лаф лык яки ска нун га 
сый ма ган га мәл та ба ал ма ды лар.

5-6 Шун да кү зәт че ләр һәм ида рә че ләр, үз ара сүз бер лә шеп:
– Әгәр без, Да ни ил ны га еп ләр өчен, аның үз Ал ла сы ка ну ны на мө нә сә бәт ле 

бер-бер нәр сә уй лап тап ма сак, баш ка ча һич ни чек тә га еп ли ал ма я чак быз, – ди-
де ләр һәм, пат ша яны на ки леп, бо лай сүз баш ла ды лар:

* 5:28 Перес– «пар син» сү зе нең бер лек са ны. 
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– Мәң ге яшә, Дә рә веш пат ша! 7 Без – пат ша лык та гы бар ча кү зәт че ләр, җи тәк-
че ләр, тү рә ләр, ки ңәш че ләр һәм өл кә ида рә че лә ре, үз ара ки ңәш лә шеп, си нең, 
пат ша быз, шун дый фәр ман чы га ру ың ны хуп кү рә без: утыз көн дә ва мын да кем дә 
бул са го зер бе лән си ңа тү гел, ә баш ка бер илаһ ка яи сә ке ше гә мө рә җә гать ит сә, 
аны арыс лан нар яны на чо кыр га таш ла сын нар! 8 Шу лай итеп, пат ша, фәр ман га ку-
лың ны куй. Әле ге ка рар, ма дай лы лар вә фар сы лар ның үз гәр мәс ка нун на ры сы ман, 
га мәл дән чык мас лык бул сын.

9 Дә рә веш пат ша, ка рар ны ка бул итеп, фәр ман ны рас ла ды. 10 Шун дый ка рар га 
кул ку ел га нын бел гән нән соң, Да ни ил өе нә кай тып кит те. Аның өс ке кат та гы тә-
рә зә лә ре Иеру са лим та ра фы на ка ра ган бу лып, Да ни ил, тез чү геп, элек тә ге чә көн 
дә өч тап кыр Ал ла сы на до га кы ла, мактау-рәхмәтләрен яу ды ра тор ган иде.

11 Сүз бер кет кән те ге бән дә ләр Да ни ил ның үз Ал ла сы на гый ба дәт кыл га нын, 
Аңар дан рәхим-шәфкать со ра га нын кү реп тор ды лар 12 һәм, пат ша яны на ба рып, 
аның фәр ма ны ту рын да:

– Син, пат ша, «Утыз көн дә ва мын да го зер бе лән си ңа тү гел, ә баш ка бер илаһ ка 
яи сә ке ше гә мө рә җә гать ит кән бән дә не арыс лан нар яны на чо кыр га ыр гы тыр га!» 
ди гән ка рар рас ла ган идең тү гел ме?! – дип со ра ды лар.

Пат ша:
– Әле ге сү зем ма дай лы лар һәм фар сы лар ка ну ны ке бек үк нык вә үз гәр мәс! – 

дип җа вап кай тар ды.
13 Шун нан те ге ләр пат ша га:
– Яһү дә әсир лә ре нең бер се, Да ни ил, си нең үзе ңә дә, пат ша, син рас ла ган фәр-

ман га да игъ ти бар ит ми, көн дә өч тап кыр үз Ал ла сы на до га кы ла би рә.
14 Пат ша, мо ны ише теп, бик нык бор чу га төш те һәм Да ни ил ны кот ка рыр га дип 

кү ңе ле нә бер кет те, ко яш ба е ган чы га ка дәр бө тен кө чен ку еп аны бә ла дән йо лып 
алыр га ты рыш ты. 15 Әм ма те ге бән дә ләр бер гә лә шеп пат ша яны на кил де ләр һәм:

– Си ңа мәгъ лүм бул сын: ма дай лы лар һәм фар сы лар ка ну ны куш кан ча, пат ша 
та ра фын нан игъ лан ител гән бер ге нә ка рар да, бер ге нә фәр ман да үз гәр те лер гә 
ти еш тү гел! – дип әйт те ләр.

16 Пат ша әмер бир де, һәм Да ни ил ны, то тып алып, арыс лан нар яны на чо кыр га 
таш ла ды лар. Чо кыр га таш лар ал дын нан Да ни ил га пат ша:

– Бө тен кү ңе лең бе лән хез мәт ит кән Ал лаң кот кар сын си не, – ди де.
17 Ан на ры, таш алып ки леп, чо кыр ның авы зын то ма ла ды лар. Да ни ил ха кын да гы 

ка рар ның үз гәр мәс бу лу ын бел де реп, пат ша үзе нең һәм тү рә лә ре нең мө һер ле йө-
зек лә ре бе лән таш ка там га сал ды. 18 Са ра е на кай т кач, пат ша кич буе сура за тот ты 
һәм га дәт тә ге кү ңел ачу лар дан баш тарт ты; ул төн не аның кү зе нә йо кы кер мә де.

19 Таң ату га пат ша то рып бас ты һәм ашы гып арыс лан нар чо кы ры яны на кил де, 
20 кыз га ныч та выш бе лән Да ни ил га дәш те:

– Да ни ил, те рек зат бул ган Ал ла һы ның ко лы, бө тен кү ңе лең бе лән хез мәт ит кән 
Ал лаң си не арыс лан нар дан кот ка ра ал ды мы?

21 Пат ша га Да ни ил:
– Мәң ге яшә, пат шам! 22 Ал лам, ми нем ян га Үзе нең фә реш тә сен җи бә реп, арыс-

лан нар ның авы зын то ма ла ды, һәм алар ми ңа зы ян сал ма ды, чөн ки Ал лам ал дын да 
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ми нем гө на һым юк, шу лай ук си ңа ка ра та да, пат шам, мин һич нин ди сҗи на ять эш 
кыл ма дым, – дип җа вап бир де.

23 Пат ша, Да ни ил өчен бик нык сө е неп, аны чо кыр дан чы га рыр га бо ер ды. Чо-
кыр дан чык кан Да ни ил га һич нин ди зы ян кил мә ве ачык лан ды, чөн ки аның бө-
тен өмет-ышанычы үз Ал ла сын да бул ды. 24 Шун нан пат ша Да ни ил га га еп ягу чы 
бән дә ләр не ки те рер гә һәм ха тын на ры, ба ла ла ры бе лән бер гә арыс лан нар яны на 
чо кыр га таш лар га куш ты. Те ге ләр чо кыр тө бе нә җи тә дә ал ма ды – арыс лан нар, 
таш ла нып, алар ны өз гә ләп бе тер де.

25 Әле ге ва кый га дан соң Дә рә веш пат ша җир йө зен дә яшәү че бар лык ха лык лар га, 
ка вем нәр гә һәм ка би лә ләр гә шун дый хат юл ла ды:

Имин лек тә, бә рә кәт тә яшә гез! 26 Ми нем та раф тан шун дый фәр ман игъ лан 
ите лә: пат ша лы гым ның бө тен тө бәк лә рен дә бар ке ше Да ни ил ның Ал ла сы 
ал дын да кал ты рап тор сын, Аңа зур их ти рам күр сәт сен!

Ул – мәң ге лек бул ган те рек Ал ла һы!
Аның пат ша лы гы – җи ме рел мәс,
Аның ха ким ле ге һич кай чан тә мам лан мас!

27 Ул – бә ла дән Йо лып алу чы, Кот ка ру чы,
җир дә һәм күк тә могҗиза-галәмәтләр Күр сә тү че!
Да ни ил ны арыс лан нар дан йо лып ал ды Ул!

28 Дә рә веш пат ша лык ит кән чор да да, фар сы Кир пат ша лык ит кән чор да да, Да-
ни ил ның эш лә ре гел уңыш лы бар ды.

Даниилныңдүртҗанвартурындагытөше

7 1 Ба бил пат ша сы Бел шас сар тә хет кә утыр ган ның бе рен че елын да Да ни ил га 
вә хи* иң де. Күр гән тө шен ул язып куй ды. 2 Һәм Да ни ил бо лай ди де:

– Төн лә тө шем дә мин, Да ни ил, шу ны күр дем: һәр дүрт та раф тан күк ләр дән иң-
гән җил дән бө ек диң гез ко ты ры ныр га то тын ды; 3 ан на ры диң гез дән бер-берсенә 
ох ша ма ган дүрт зур җан вар ки леп чык ты. 4 Аның бер се арыс лан ке бек, ә ка нат ла-
ры – бөр кет не ке; мин әле ге зат ның ка нат ла ры йол кы ну ын, ан на ры аның, җир дән 
кү тә ре леп, ке ше сы ман ике ая гы на то рып ба су ын һәм аңа адәм йө рә ге би ре лү ен 
кү зә теп тор дым.

5 Икен че җан вар аю га ох ша ган. Бер чит тә ба сып тор ган әле ге җан вар ның авы-
зын да өч ка быр га сө я ге кү ре нә; аңа: «Тор, күп итеп ит аша!» – дип әй тел гән иде.

6 Ан на ры кап лан ны хә тер ләт кән та гын бер җан вар пәй да бул ды. Дүрт баш лы 
бу җан вар ның сыр тын да дүрт да нә кош ка на ты кү ре нә; бу җан вар га ха ким лек итү 
хо ку кы би рел гән иде.

7 Шун нан соң мин төн лә иң гән әле ге кү ре неш тә җан вар ның дүр тен че сен күр-
дем. Ис кит кеч көч ле бу җан вар ның кы я фә те кур кы ныч вә дәһ шәт ле бу лып, зур 
ти мер теш лә ре бе лән ул бар нәр сә не бо тар лап һәм йо тып, кал дык ла рын аяк ла ры 
бе лән сытып-изеп ба ра иде. Әү вәл ге лә рен нән ае ры лып тор ган бу җан вар ның ун 

* 7:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. 
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мө ге зе дә бар иде. 8 Мин әле ге мө гез ләр гә те кә леп тор ган чак та, шу лар ара сын нан 
та гын бер ке че рәк мө гез ка лык ты да, элек ке мө гез ләр нең өче се төбе-тамыры бе-
лән йол кы нып чык ты; әле ге соң гы мө гез нең ке ше не ке сы ман күз лә ре дә, эре лә неп 
сөй лә шү че авы зы да бар иде.

9 Шун нан соң тә хет ләр ки те реп ку ел ды, һәм әзә ли* Зат Үз уры ны на ки леп утыр-
ды; Аның ки ем нә ре кар дай ап-ак, ба шын да гы чәч лә ре чиста-саф йон сы ман; тә-
хе те Аның – дөр ләп тор ган ут тай, тә хе те нең тә гәр мәч лә ре ял кын дай иде. 10 Аның 
кар шын нан ут лы ел га агып чы га. Аңа хез мәт итү че ләр нең са ны мең нәр чә һәм 
мең нәр чә – хо зу рын да ба сып то ру чы лар исәпсез-хисапсыз иде. Шун да хө кем че ләр 
мәх кә мә баш ла ды, һәм ки тап лар ачыл ды.

11 Мин те ге соң гы мө гез гә ка рап, аның тә кәб бер сүз лә рен ише теп тор дым. 
Мин күр дем ки, дүр тен че җан вар ның җа нын кы еп, гәү дә сен ту рак лап ут ка сал-
ды лар. 12 Баш ка җан вар лар дан исә ха ким лек алын ды, го мер сө реш лә ре нең чи ге 
бил ге лән де.

13 Ош бу төн ге тө шем дә мин шу ны да күр дем: ме нә, күк тә ге бо лыт лар бе лән бер-
гә адәм уг лы на ох ша ган бе рәү ки лә. Әзә ли Зат яны на җит кәч, ул Аның хо зу ры на 
ки те рел де. 14 Бар лык ха лык лар, ка вем нәр һәм ка би лә ләр әле ге адәм гә та бын сын 
өчен, аңа ха ким лек, дан-хөрмәт вә пат ша лык би рел де. Аның ха ким ле ге мәң ге тә-
мам лан мас, һәм пат ша лы гы Аның җи ме рел мәс.

15 Мин, Да ни ил, ха фа га төш тем, күр гән нә рем ми не бор чу га сал ды. 16 Шун да 
ба сып тор ган бе рәү нең яны на кил дем дә әле ге хәл ләр нең асы лы на тө шен де рү ен 
үтен дем, шун нан ул, ми нем бе лән сөй лә шә баш лап, бо лар ның мәгъ нә сен аң лат-
ты: 17 «Әле ге дүрт зур җан вар – җир дә дүрт пат ша лык кү тә ре леп чы га чак ди гән не 
аң ла та. 18 Со ңын нан пат ша лык ны Ал ла һы Тә га лә нең из ге лә ре ка бул итеп ала чак, 
һәм алар ның пат ша лы гы мәңгедән-мәңгегә дә вам итә чәк».

19 Шун нан мин һәм мә нәр сә не бо тар лап һәм йо тып, кал дык ла рын аяк ла ры бе-
лән изә-сыта ба ру чы, ти мер теш ле, ба кыр тыр нак лы, баш ка лар дан нык ае ры лып 
тор ган те ге ко точ кыч дүр тен че җан вар ның нәр сә аң ла ту ын бе лер гә те лә дем; 20 шу-
лай ук җан вар ның ба шын да гы ун мө гез ту рын да һәм төбе-тамыры бе лән өч мө гез 
йол кын ган нан соң үсеп чык кан, күз лә ре, тә кәб бер сүз ләр сөй ләү че авы зы бул ган, 
баш ка лар дан зур рак кү рен гән соң гы мө гез ха кын да кы зык сын дым. 21-22 Чөн ки мин 
әле ге соң гы мө гез нең из ге ләр гә кар шы су гыш баш лап җи бә рү ен һәм алар ны җи ңә 
ба ру ын кү реп тор дым. Бу хәл әзә ли Зат кил гән че гә ка дәр дә вам ит те; Ул кил гәч, 
Ал ла һы Тә га лә из ге лә ре фай да сы на хө кем чы га рыл ды, һәм алар га, шу лай итеп, 
пат ша лык ны би ләп алыр ва кыт җит те.

23 Мин мө рә җә гать ит кән те ге зат бу хак та бо лай ди де: «Җан вар ның дүр тен че-
се – җир йө зен дә баш ка пат ша лык лар дан үз гә бул ган, бар дөнь я ны бо тар лар га, 
йо тар га, таптарга-изәргә әзер тор ган дүр тен че пат ша лык ны аң ла та. 24 Ә те ге ун 
мө гез тү бән дә ге не бел де рә: әле ге пат ша лык та ун пат ша кү тә ре леп чы га чак, алар дан 
соң исә бө тен ләй баш ка, әү вәл ге лә рен нән ае ры лып тор ган пат ша аяк ка ба са чак та 
те ге ал да гы лар ның өче сен үзе нә буй сын ды ра чак; 25 тора-бара ул Ал ла һы Тә га лә гә 

* 7:9 Әзәл– ба шы бул ма ган үт кән за ман; мәң ге лек. (Әзә ли – «әзәл» сү зен нән ясал ган сый фат.) 
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кар шы сүз ләр сөй лә я чәк, Аның из ге лә рен җә бер лә я чәк; ул хәт та из ге бәй рәм нәр не, 
Ка нун ны үз гәр тер гә ни ят итә чәк. Өч ел ярым дә ва мын да из ге ләр яз мы шы аның 
ку лын да бу ла чак. 26 Әм ма хө кем че ләр мәх кә мә баш лап, ха ким лек аңар дан алы на-
чак, һәм ул тә мам юк ите лә чәк. 27 Күк гөм бә зе ас тын да гы бө тен пат ша лык лар ның 
көч-кодрәте, ха ким лек хо ку кы һәм бөеклек-мәһабәте исә Ал ла һы Тә га лә нең из ге 
хал кы на би ре лә чәк. Аның пат ша лык итүе мәң ге лек бу ла чак, баш ка бө тен ха ким-
нәр Аңа та бы на чак һәм буй сы на чак».

28 Шу шы ның бе лән сү зем тә мам. Мин, Да ни ил, бик нык ха фа га төш тем, хәт та 
йө зем ка раң гы лан ды. Алай да бо лар ның һәм мә сен кү ңе ле мә са лып куй дым.

Даниилныңсарыктәкәсевәкәҗәтәкәсетурындагытөше

8 1 Бел шас сар пат ша ха ким ле ге нең өчен че елын да ми ңа, Да ни ил га, әү вәл ге чә 
та гын бер кү ре неш иң де. 2 Күз ал ды ма кил гән әле ге кү ре неш тә мин үзем не 

Элам өл кә сен дә ге Шу шан ны гыт ма сын да, Улай ел га сы бу ен да күр дем. 3 Ба шым ны 
кү тә реп ка ра сам, ике озын мө гез ле са рык тә кә се ел га бу ен да ба сып то ра, имеш; 
мө гез ләр нең бер се озын рак бу лып, шул озын рак ди гә не соң рак үсеп чык кан икән. 
4 Мин әле ге тә кә нең көн ба тыш, төнь як һәм көнь як та раф лар га бо ры лып сө зен гә нен 
кү реп тор дым. Ул тә кә гә бер җан вар да кар шы то ра ал мый, һәм бер кем аңар дан 
кот ка ра да ал мый иде. Тә кә ни те лә сә, шу ны эш лә де һәм зур бө ек лек яу ла ды.

5 Мин шу шы лар ту рын да уй ла ган ара да, көн ба тыш тан, бө тен җир йө зен иң-
ләп, то як ла ры бе лән җир гә дә орын мый ча, бер кә җә тә кә се нең кил гә не кү рен де. 
Аның ике күз ара сын да бик зур мө ге зе бар иде. 6 Әле ге кә җә тә кә се бая мин ел га 
бу ен да күр гән ике мө гез ле са рык тә кә се нә та ба юнәл де һәм гай рәт лә неп аңа та ба 
ыр гыл ды. 7 Кә җә тә кә се нең са рык тә кә се нә якын кил гә нен дә, җан ачуы бе лән 
аңа таш ла нып, са рык ның ике мө ге зен сын дыр га нын да мин кү реп тор дым. Са рык 
тә кә се нең аңа кар шы то рыр га кө че җит мә де, кә җә тә кә се аны җир гә егып сал ды 
да то як ла ры бе лән тап тап бе тер де; са рык тә кә сен кот ка рыр дай бер кем та был ма ды.

8 Шун нан соң кә җә тә кә се зур бө ек лек ләр гә иреш те, ку әт лә неп кит те; әм ма 
кө чә еп кит кәч ке нә, зур мө ге зе сы нып төш те дә аның уры ны на җи һан ның дүрт 
та ра фы на ка рап тор ган дүрт олы мө гез үсеп чык ты. 9 Ан на ры шу лар ның бер сен нән 
та гын бер – ке че рәк мө гез кү рен де; әле ге мө гез көнь як вә көн чы гыш һәм гү зәл 
җир* та ра фы на юнә леп ку әт лә неп кит те. 10 Ул, үсә тор гач, күк гас кә ре нә ка дәр 
кү тә ре леп җит те һәм гас кәр нең бер өле шен, шу лай ук җисем-йолдызларның бер 
өле шен җир гә ау да рып таш лап, алар ны таптап-изеп бе тер де; 11 тора-бара, тә кәб-
бер лә неп, хәт та күк гас кә ре нең Ху җа сы на кар шы чык ты: Аңа көн дә лек кор бан 
ки те рү не тук тат ты, Аның Из ге йор ты бул ган урын ны җи мер де. 12 Мө гез нең явыз-
лы гы ар ка сын да күк гас кә ре аның ку лы на би рел де, һәм көн дә лек кор бан ки те рү ләр 
тук тал ды. Әле ге мө гез ха кый кать не җир гә са лып тап та ды һәм, нәр сә гә то тын са 
да, те лә ге нә иреш те.

13 Шун да мин ике из ге нең* сөй лә шеп то ру ын ишет тем. Бер се икен че сен нән:

* 8:9 ...гүзәлҗир...– Би ре дә Ис ра ил күз дә то ты ла (11:16, 41 дә шул ук мәгъ нә). 
* 8:13 ...икеизгенең...– Би ре дә фә реш тә ләр ту рын да сүз ба руы их ти мал. 
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– Кү ре неш тә ге бу хәл ләр: көн дә лек кор бан нар, бөл дер геч фет нә, Из ге йорт ның 
вәй ран* бу луы һәм күк гас кә ре нең мәс хә рә ите лүе кай чан га ка дәр дә вам итәр? – 
дип со ра ды.

14 Мин мон дый җа вап ишет тем:
– Ике мең дә өч йөз тап кыр таң атып, кич җит кән че гә ка дәр. Шун нан соң Из ге 

йорт та элек ке тәр тип ләр ур наш ты ры лыр.
15 Ме нә мин, Да ни ил, шу шы кү ре неш ләр не та ма ша кы лып, алар га аң лат ма эз лә-

гән ва кыт та, ми нем кар шым да ир-ат кы я фә тен дә бер зат пәй да бул ды, 16 һәм шул 
чак ны Улай ел га сы ның ур та сын нан кем дер та выш бир де:

– Җәб ра ил! Әле ге кү ре неш нең асы лын аң лат шу ңа!
17 Шун нан Җәб ра ил ми нем яны ма кил де, мин исә, ко тым алы нып, йө зем бе лән 

җир гә кап лан дым; ул ми ңа бо лай ди де:
– И адәм уг лы, бе леп тор: бу кү ре неш ахыр за ман ны аң ла та.
18 Җәб ра ил сөй лә гән чак та, мин аңым ны җуй ган хәл дә йөз тү бән җир дә ята бир-

дем; шун нан ул, оры нып, ми не ая гү рә бас тыр ды һәм әйтте:
19 – Мин си ңа соң гы көн нәр дә – Ал ла һы ның ачу лы ча гын да – ни-нәрсәләр 

бу ла сын ачып бир мәк че мен; әле ге кү ре неш ал дан бил ге лән гән за ман ахы ры на мө-
нә сә бәт ле дер. 20 Син күр гән ике мө гез ле са рык тә кә се ул – Ма дай һәм Фар сы пат-
ша ла ры дыр. 21 Йон лач кә җә тә кә се исә – Яван* пат ша сы, аның ике күз ара сын да гы 
зур мө гез – Яван ның бе рен че пат ша сы дыр. 22 Шу шы мө гез сын гач, аның уры ны на 
үсеп чык кан дүрт яңа сы – әле ге ил дә кү тә ре леп чы га чак дүрт пат ша лык тыр; әм-
ма бо ла ры бе рен че пат ша лык ка дәр көч ле бул ма я чак. 23 Пат ша лык лар ның соң гы 
көн нә рен дә, кы лын ган гө наһ лар ча ма дан аш кач, тә хет кә оят сыз вә мә кер ле бер 
пат ша уты ра чак. 24 Әле ге пат ша, үз кө че бе лән бул ма са да, нык лап ая гы на ба са чак 
һәм ко точ кыч вәй ран лык ка сә бәп че бу ла чак; нин ди эш кә то тын са да, те лә ге нә 
ире шә чәк; көч ле ләр не дә, из ге ха лык ны да һә ла кәт кә ду чар итә чәк. 25 Хәй лә кәр 
бу пат ша, мәкер-ялганны эш кә җи геп, уңыш ка ире шә чәк һәм үзен бө ек ләр гә 
тиңләячәк. Ки сә теп тор мый ча, бик күп ләр нең го ме рен кы я чак, тора-бара хәт та 
тү рә ләр нең Тү рә се нә кар шы кү тә ре лә чәк, лә кин орып са лы на чак, тик бу га мәл 
ке ше ку лы бе лән эш лән мә я чәк.

26 Таң нар атуы, кич ләр җи түе ха кын да си ңа иң гән кү ре неш хак дө рес тер. Әм ма 
күр гән нә рең ту рын да әле гә дәш ми тор, чөн ки ул тиз ге нә тор мыш ка аш мас.

27 Шун нан мин, Да ни ил, тә мам хә лем ки теп, бер ни чә көн авы рып ят тым. Те ре леп 
тор гач, пат ша ның йо мыш ла рын үтәр гә ке реш тем. Күр гән нә рем ми не соң дә рә җә дә 
га җәп кә кал дыр ды, ми нем өчен алар аң ла еш сыз иде.

Даниилныңхалыкөчендогакылуы

9 1-2 Ма дай лы Ахаш ве рош уг лы Дә рә веш кил да ни ләр пат ша сы итеп ку ел ган ел ны 
мин, Да ни ил, яз ма лар укып, сРаб бы ның Ире мия пәй гам бәр гә әй т кән сүз лә ре 

бу ен ча, Ие ру са лим нең җит меш ел хә ра бә хә лен дә ята сын аң ла дым. 3 Шун нан мин, 

* 8:13 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
* 8:21 Яван– Гре ци я нең бо рын гы ата ма сы. 
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ура за то тып, сту пас ту кы ма га тө ре неп, ба шы ма көл си беп, до га ла рым ны кыла-кыла, 
ялынып-ялварып, йө зем не Хуҗа-Хакимгә, Ал ла һы га юнәлт тем. 4 Раб бы Ал ла ма 
гый ба дәт кы лып һәм гө наһ ла ры быз ны та нып, бо лай ди дем:

– И Хуҗа-Хакимем, бө ек вә дәһ шәт ле Ал ла һы! Си не яра ту чы вә бо е рык ла рың ны 
үтәү че ләр бе лән сКи ле шү сак лау чы, алар га мәр хә мәт күр сә тү че – Син дер! 5 Си-
нең ал да гө наһ лы без. Бо зык вә яман эш ләр кыл дык, Си ңа кар шы баш кү тәр дек, 
бо е рык ла рың нан вә ка рар ла рың нан чит кә тай пыл дык, 6 Си нең кол ла рың бул ган 
спәй гам бәр ләр нең без нең пат ша лар га, тү рә ләр гә, ата-бабаларга, ил хал кы на Си нең 
исем нән сөй лә гән сүз лә ре нә ко лак сал ма дык.

7 И Хуҗа-Хакимем, дө рес лек Си нең як та, ә без нең – Си ңа кар шы чы гып хы я нәт 
ит кән өчен, төр ле ил ләр гә сө рел гән, якын да яи сә ерак та яшә гән Яһү дә вә Иеру-
са лим ке ше лә ре нең, бар ча ис ра и ли ләр нең йө зе нә ка ра ягыл ган бү ген. 8 И Раб бым! 
Пат ша ла ры быз да, тү рә лә ре без дә, ата ла ры быз да – ба ры быз рис вай бул дык, чөн ки 
Си ңа ка ра та гө наһ эш кыл дык. 9 Хуҗа-Хаким, Ал ла быз шәф кать ле вә ки че рү чән, 
без исә Аңа кар шы баш кү тәр дек, 10 Раб бы Ал ла быз ның сүз лә ре нә ко лак сал ма дык, 
Үзе нең кол ла ры – пәй гам бәр ләр аша юл ла ган ка нун на ры бу ен ча га мәл кыл ма-
дык. 11 Бө тен Ис ра ил хал кы Си нең Ка ну ның ны боз ды һәм, та вы шың ны ишет мәс 
өчен, Син нән чит кә бо рыл ды. Си ңа кар шы гө наһ кыл ган өчен, Ал ла һы ко лы Му-
са ка ну нын да языл ган ләгънәт-каргышлар без гә төш те. 12 Син без гә һәм без нең 
ха ким нәр гә тө бәп әй т кән сүз лә рең не үтә дең – Ие ру са лим не күк гөм бә зе ас тын да 
мо ңар чы кү рел мә гән зур бәла-казаларга ду чар ит тең. 13 Му са ка ну нын да языл ган 
бө тен бәла-казалар без нең өс кә ише леп төш те; әм ма без, гө наһ кы лу дан тук та мый ча, 
Раб бы Ал ла быз ның йөз ну рын эз лә мә дек, Аның ха кый ка тен та ны ма дык. 14 Раб бы, 
һич ике лән ми чә, без гә әле ге бәла-казаларны җи бәр де. Раб бы Ал ла быз ның бар лык 
эш-гамәлләре хак тыр; тик без Аның та вы шы на ко лак сал ма дык.

15 И Хуҗа-Хаким, и Ал ла быз! Син, код рәт ле ку лың бе лән Үз хал кың ны Ми сыр 
илен нән алып чы гып, исе мең не бү ген ге көн гә ка дәр дан лык лы ит тең. Без исә гө-
наһ вә яман эш ләр кыл дык. 16 И Хуҗа-Хакимем, Си нең хак лы лы гы ңа өмет лә неп 
ял ва рып со рыйм: Үз шә һә рең Ие ру са лим нән, Си нең из ге та вың нан ачу ың вә яр-
су ың кит сә иде. Гө наһ ла ры быз, ата ла ры быз ның хи лаф эш лә ре ар ка сын да Иеру-
са лим вә Си нең Үз хал кың әйләнә-тирәдә яшәү че ләр нең мәс хә рә се нә кал ды. 17 И 
Ал ла быз, ко лың ның до га ла ры һәм ял ва ру ла ры ко ла гы ңа ба рып иреш сә иде! Үзең 
ха кы на, Хуҗа-Хакимем, ха рап ител гән Из ге йор ты ңа як ты ка ра шың ны юнәлт сәң 
иде! 18 Ко ла гың ны са лып ишет сәң иде, и Ал лам! Күз лә рең не ачып, Си нең исем не 
йөр т кән шә һәр нең таш лан дык хәл гә ки лү ен күр сәң иде! Үзе без тәкъ ва бул ган га 
тү гел, бәл ки Син ис кит кеч рә хим ле бул ган га ял ва ра быз. 19 И Хуҗа-Хакимем, ко лак 
сал чы! И Хуҗа-Хакимем, ки чер без не! И Хуҗа-Хакимем, күз са лып со ра га ны быз-
ны бир без гә! Үзең ха кы на, и Ал лам, соң гар ма! Чөн ки шә һәр дә, хал кың да Си нең 
исе мең не йөр тә.

Җитмештапкырҗидешәрел
20 Үзем, хал кым Ис ра ил кыл ган гө наһ лар ны та нып, мин һа ман сөй ли, до га кы-

ла бир дем. Ал лам ның из ге та вы ха кы на Раб бы Ал ла ма ял ва ру ым ны дә вам ит тем. 
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21 Шул чак, мин до га кыл ган ва кыт та, әү вәл рәк ми ңа кү рен гән Җәб ра ил җи тез ге-
нә яны ма очып кил де. Бу хәл кич ке кор бан ки те рү ва кы тын да бул ды. 22 Ул, ми не 
өй рә теп:

– Да ни ил! Мин си ңа иң гән вә хи не тө шен де рер өчен кил дем. 23 Син до га кы ла 
баш лау га – си ңа җа вап би рел де, һәм ме нә мин аны си ңа җит ке рер гә кил дем, чөн ки 
син Ал ла һы ның ка дер ле се дер! Син бу хә бәр не аң лап, әле ге кү ре неш нең асы лы на 
тө шен, – ди де. – 24 Җи на ять ләр не тук та ту, гө наһ һәм га еп эш ләр дән ары ну өчен, 
мәң ге лек хаклык-дөреслек ур наш ты ру, иң гән вә хи нең дә, пәй гам бәр нең хак лы гын 
да рас лау, Иң из ге бүл мә не май сөр теп из ге ләш те рү өчен, си нең хал кы ңа һәм си нең 
из ге шә һә ре ңә җит меш тап кыр җи де шәр ел* ва кыт бил ге лән де. 25 Ди мәк ки, син 
шу шы лар ны бе леп тор һәм асы лы на тө шен: Ие ру са лим не яңа дан тор гы зыр га әмер 
би рел гән нән алып май сөр тел гән ха ким кил гән че гә ка дәр җи де тап кыр җи де шәр 
ел һәм алт мыш ике тап кыр җи де шәр ел үтәр; шу шы ва кыт эчен дә, шә һәр ти рә ли 
озын чо кыр ка зы лып, урам нар өр-яңадан тө зек лә нер, әм ма за ма на лар авыр бу лыр. 
26 Алт мыш ике тап кыр җи де шәр ел үтү гә, май сөр тел гән зат ның го ме ре ки се лер 
һәм аның бер нәр сә се дә кал мас. Шун нан соң ил гә ябы рыл ган бер ха ким нең хал-
кы шә һәр не һәм Из ге йорт ны җи ме рер. Мо ның аза гы су та шу ке бек баш ла на чак; 
ал дан бил ге ләп ку ел ган шу шы вәй ран лык су гыш бет кән че дә вам итә чәк. 27 Әле ге 
ха ким, бик күп ха лык лар бе лән җи де ел га ки ле шү тө зеп, ки ле шен гән ва кыт ның 
яр ты сы җит кән че үк, корбан-бүләкләр ки те рү не тук та тыр һәм Из ге йорт ка нә җес 
бер нәр сә* кер теп ур наш ты рыр. Бу хәл Из ге йорт ны вәй ран итү че ха ким нең ал дан 
бил ге ләп ку ел ган һә ла кә те нә ка дәр дә вам итәр.

ДиҗләелгасыбуендаДаниилгаиңгәнкүренеш

10 1 Фар сы пат ша сы Кир тә хет кә утыр ган ның өчен че елын да Бәл те шас сар 
исе мен йөр т кән Да ни ил га вә хи – зур су гыш ту рын да гы хак хә бәр иреш те; 

аның асы лы на Да ни ил үзе нә иң гән кү ре неш тән тө шен де.

2 Ул көн нәр дә мин, Да ни ил, ин де өч ат на зур кай гы да идем. 3 Өч ат на дә ва мын-
да мин тәм ле ик мәк кап ма дым, авы зы ма ит вә шә раб ал ма дым, хуш ис ле май лар 
да сөр тен мә дем.

4 Бе рен че ай ның егер ме дүр тен че кө нен дә, мул су лы Диҗ лә ел га сы бу ен да ба сып 
тор ган да, 5 мин, кү зем не кү тә реп, юга ры ка ра дым һәм кар шым да җи тен ки ем нә-
ре өс тен нән Уфаз ал ты нын нан ясал ган пу та бу ган бер ир ке ше не күр дем. 6 Аның 
гәүдә-сыннары хри зо лит таш тан ко ел ган ди яр сең, йө зе яшен як ты сы сы ман, күз лә-
ре ут тай балкып-җемелдәп то ра, аяк-куллары шо мар тыл ган ба кыр ке бек ял ты рый, 
та вы шы исә бик күп ке ше ләр нең шау-гөр ки леп сөй лә шү ен хә тер лә тә иде.

* 9:24 ...җидешәрел...– Төп нөс хә дә «ат на» дип языл ган; мо ны «җи де ел» дип тә аң лар га мөм-
кин (9:25, 26, 27 дә шул ук мәгъ нә). 
* 9:27 ...Изгейортканәҗесбернәрсә...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Из ге йор тны 
таш лан дык хәл гә ки те рү че нә җес бер нәр сә. Би ре дә мә җү си ләр нең пот-сыннары ту ры да 
сүз ба ра. 
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7 Әле ге кү ре неш ба ры тик ми ңа – Да ни ил га гы на иң де, янә шәм дә ге ке ше ләр 
исә аны күр мә де, әм ма алар ны бик ка ты кур ку би ләп алып, кай сы кая яше ре нер гә 
ашык ты. 8 Мин, әле ге га җә еп кү ре неш кә те кә леп, бе рү зем то рып кал дым. Шун нан 
мин хәл сез лә неп кит тем, йөз лә рем мә ет не ке сы ман агар ды, кө чем бет те. 9 Ан на-
ры мин аның та вы шын ишет тем, ишет тем дә, аңым ны җу еп, йө зем бе лән җир гә 
кап лан дым. 10 Әм ма шун да ми ңа бер кул орын ды һәм ми не, дер кал ты рап тор ган 
хә лем дә тез лә ре мә тез лән де реп, кул ла ры ма та ян дыр ды.

11 Ан на ры ми ңа орын ган ке ше бо лай ди де:
– Да ни ил, Ал ла һы ның ка дер ле се! Әй тер гә җы ен ган сүз лә рем нең асы лы на тө-

шен сәң иде; ая гы ңа то рып бас, чөн ки мин си нең яны ңа җи бә рел дем.
Шу шы сүз ләр дән соң мин, нык дул кын ла нып, ая гы ма то рып бас тым. 12 Әле ге 

ке ше үзе нең сү зен дә вам ит те:
– Ку рык ма, Да ни ил! Һәм мә нәр сә не дө рес аң лар өчен, Ал лаң ал дын да тү бән че лек 

күр сә тер гә дип йө рә гең не бер кет кән бе рен че көн нән үк си нең сүз лә рең ка бул бул-
ды; һәм ме нә мин си нең сүз лә рең бу ен ча ки леп җит тем. 13 Фар сы пат ша лы гы ның 
тү рә се* егер ме бер көн бу е на ми ңа кар шы лык күр сәт кән иде; Фар сы пат ша ла ры 
янын да чак та ми ңа яр дәм гә олуг тү рә ләр нең бер се Ми кә ил кил де. 14 Ә хә зер мин 
хал кың ны ки лә чәк тә нәр сә көт кә нен аң ла тыр га дип кил дем, чөн ки си ңа иң гән 
кү ре неш ал да гы көн нәр гә мө нә сә бәт ле.

15 Ул шу шы сүз ләр не сөй лә гән чак та, мин, йө зем бе лән җир гә кап лан ган ки-
леш, өнсез-тынсыз бул дым. 16 Шун нан килеш-килбәте бе лән ке ше гә ох ша ган бе рәү 
ире не мә ка гыл ды, һәм мин, авы зым ны ачып, кар шым да ба сып то ру чы га дәш тем:

– Әфән дем! Әле ге кү ре неш тән кү ңе лем не авыр хәс рәт бас ты, һәм бу ын на рым-
ның хә ле кит те. 17 Ни чек итеп мин, си нең ко лың, син әфән дем бе лән сөй лә шә 
алыйм – һич кө чем кал ма ды, су лы шым кы сы ла дыр.

18 Шул чак ны ке ше кы я фә тен дә ге те ге зат янә ми ңа ка гыл ды, һәм бу ын на ры ма 
ка бат көч кайт кан дай бул ды.

19 – Ку рык ма, Ал ла һы ның ка дер ле се! Имин лек си ңа! Ба тыр бул, нык тор! – ди-
де ул ми ңа.

Ул ми нем бе лән сөй ләш кән дә, ми ңа хәл ке реп:
– Сөй лә, әфән дем, чөн ки син ми ңа ка бат көч бир дең, – ди дем.
20-21 Шун нан ул әйт те:
– Си нең яны ңа ни өчен кил гә нем не бе лә сең ме? Мин си ңа Ха кый кать ки та бын-

да нәр сә языл ган ны әйт мәк че мен. Шун нан соң мин, Фар сы тү рә се бе лән кө рә шер 
өчен, ки ре ки тәм; ул җи ңел гән нән соң, Яван тү рә се ки лер. Алар га кар шы кө рәш тә 
тү рә гез Ми кә ил дән баш ка те ләк тәш лек күр сә тү че һич ке мем юк тыр.

11 1 Ма дай лы Дә рә веш ха ким ле ге нең бе рен че елын да исә Ми кә ил нең төп та-
я ны чы вә як лау чы сы мин бул дым.

2 Хә зер мин си ңа хак дө рес лек не ачам: Фар сы иле бе лән та гын өч пат ша ида рә 
итә чәк, ан на ры дүр тен че пат ша ки лер; ул үзе нә ка дәр ха ким лек ит кән пат ша-

* 10:13 Түрә– би ре дә «фә реш тә» мәгъ нә сен дә. 
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лар ның һәм мә се нә ка ра ган да ба е рак бу лыр. Бай лы гы яр дә мен дә ны гы гач, бар 
ха лык лар ны да Яван пат ша сы на кар шы чы гар га кү тә рер. 3 Шун нан соң га җә еп 
көч ле пат ша ки лер. Аның ха ким ле ге чик сез бу лыр, һәм ул ни те лә сә – шу ны эш-
ләр. 4 Әм ма ны гып кы на кил гән чак та, аның пат ша лы гы җи ме ре лер һәм, нә сел 
ва рис ла ры ара сын да бү лен ми чә, дүр те се дүрт та раф ка ка ра ган ки сәк ләр гә ае ры лыр, 
һәм алар ин де әү вәл ге пат ша лык сы ман ку әт ле бул мас; шу лай итеп, пат ша лык 
чит ке ше ләр ку лы на кү чәр. 5 Көнь як пат ша сы көчәеп-ныгып ки тәр, әм ма аның 
гас кәр баш лык ла рын нан бер се, пат ша сын уз ды рып, үзе ха ким лек итә баш лар. Ул 
бик зур көч-куәткә ия бу лыр. 6 Бер ни чә ел дан пат ша лар ур так тел та бар: көнь як 
пат ша ның кы зы, ике ара да гы мө нә сә бәт ләр не ях шыр ту мак са тын нан, төнь як пат-
ша га ки яү гә чы гар, әм ма ха ким лек не кыз үз ку лын да то тып ка ла ал мас, төнь як 
пат ша ның ха ким ле ге дә дә вам ит мәс: кыз, аның ияр чен нә ре, ба ла сы вә ар ка да шы 
хы я нәт кор ба ны бу ла чак. 7 Соң рак әле ге кыз ның кар дәш лә рен нән бе рәү аның 
уры нын би ләр һәм, төнь як пат ша ның гас кәр лә ре нә һө җүм итеп, аның скаль га-
сы на бә реп ке реп, җи ңү яу лар. 8 Шун да гы пот лар ны, ко еп эш лән гән сын нар ны, 
шу лай ук алтын-көмештән ясал ган зин нәт ле са выт лар ны үзе бе лән Ми сыр га алып 
ки тәр; шун нан соң төнь як пат ша ны бер ни чә ел дә ва мын да ты ныч лык та кал ды-
рыр. 9 Төнь як пат ша исә, көнь як пат ша җир лә ре нә һө җүм итеп ка ра са да, үз иле нә 
әй лә неп кай тыр га мәҗ бүр бу лыр. 10 Шун нан аның угыл ла ры, су гыш ка әзер лә неп, 
күп сан лы гас кәр туп лар; әле ге гас кәр таш кын су сы ман дош ма ны на та ба ур гы-
лыр һәм көнь як пат ша ның каль га сы на ка дәр ба рып җи тәр. 11 Көнь як пат ша, бик 
ка ты ачуы чы гып, төнь як пат ша бе лән алыш ка чы гар; төнь як пат ша, зур гас кәр 
җый са да, тар-мар ите лер. 12 Дош ма ны җи ңел гән нән соң, көнь як пат ша мең лә гән 
ке ше не кы рып са лып ма са еп ки тәр; тик аның уңыш ла ры озын го мер ле бул мас, 
13 чөн ки бер ни чә ел дан төнь як пат ша әү вәл ге дән дә зур рак гас кәр туп лар – нык 
ко рал лан ган күп сан лы су гыш чы ла ры бе лән ка бат яу га куз га лыр. 14 Ул көн нәр дә 
бик күп ләр көнь як пат ша га кар шы кү тә ре лер; си нең хал кың ара сын нан бай так 
тын гы сыз ке ше ләр, үз лә ре нә иң гән кү ре неш не га мәл гә ашы рыр өчен, шу лай ук 
аңа кар шы чы гар, лә кин уңыш ка иреш мәс. 15 Төнь як пат ша ки лер дә, ны гы тыл ган 
шә һәр ләр нең бер се ти рә ли туф рак өем нә ре кү тәр теп, аны ба сып алыр – көнь як 
гас кәр лә ре нең кар шы то рыр га кө че җит мәс, хәт та иң га ярь су гыш чы лар да җи ңе-
лер. 16 Төнь як пат ша алар бе лән үз их ты я рын ча га мәл кы лыр, бе рәү дә аңа кар шы 
то ра ал мас; һәм гү зәл җир дә ул үз ха ки ми я тен ур наш ты рып, бө тен ил аның кул 
ас тын да ка лыр. 17 Ул, пат ша лы гы ның бө тен кө чен туп лап, көнь як пат ша ны тә-
мам юк итәр гә ка рар кы лыр һәм шул мак сат тан, көнь як пат ша бе лән бәй лә неш кә 
ке реп, кыз ла ры ның бер сен аңа ки яү гә би рер. Әм ма аның ни я те уңыш ка иреш-
мәс, мон нан аңа бер нин ди фай да бул мас. 18 Шун нан ул үзе нең ка ра шын диң гез 
бу ен да гы тө бәк ләр гә та ба юнәл тер, алар ның кү бе сен яу лап та алыр, тик ан да гы 
яу баш ла рын нан бе рәү бас кын чы ның тә кәб бер ле ге нә чик ку яр – аны хур итәр. 
19 Шун нан соң төнь як пат ша, чи ге неп, үз җи рен дә ге хисар-кальгаларына юнә лер, 
әм ма юл да һә ла кәт кә оч рап го ме ре ки се лер.

20 Аның уры ны на тә хет кә яңа бер ха ким ки лер һәм, дан лык лы пат ша лы гын ас рау 
өчен, үз ке ше сен са лым җы яр га җи бә рер. Лә кин озак ла мый әле ге ха ким үзе нең әҗә-
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лен та бар, тик аның үле ме кем нең дер яр су ын нан яи сә яу кы рын да бул мас. 21 Аңар дан 
соң тә хет кә кү рек сез, пат ша лык ка хо ку кы бул ма ган бер ке ше уты рыр – ул, көт мә-
гән дә ки леп, пат ша лык ны төр ле хәйлә-мәкер ко рып алыр. 22 Әле ге пат ша ис кит кеч 
зур һәм көч ле гас кәр ләр не тар-мар ки те рер, хәт та Ки ле шү нең тү рә сен* дә юк итәр. 
23 Ул, ил ләр бе лән ки ле шү ләр тө зе сә дә, ял ган илә эш итәр; та раф дар ла ры аз сан лы 
бу лу га да ка ра мас тан, тора-бара кө чә еп ки тәр. 24 Әле ге пат ша, һич көт мә гән дә бай 
өл кә ләр гә һө җүм итеп, ата-бабалары эш лә мә гән не эш ләр, га ни мәт ләр не*, та лан ган 
мал ны һәм бай лык ны үзе нең ияр чен нә ре нә та ра тып бе те рер, ныгытма-кирмәннәрне 
ба сып алыр га ни ят ко рыр, әм ма бо лар ба ры сы да озак ка бар мас.

25 Шун нан ул, үзе нең көч-куәтен вә ба тыр лы гын җи геп, күп сан лы гас кә ре 
бе лән көнь як пат ша га яу са лыр. Көнь як пат ша үзе нең зур вә ис кит кеч көч ле гас-
кә ре бе лән аңа кар шы то рыр, әм ма уңыш ка иреш мәс, чөн ки аңа кар шы хәй лә 
ко ры лыр – 26 пат ша ның та бын даш ла ры бул ган иң якын ке ше ләр аны юк итәр гә 
ты ры шыр; аның гас кә ре тар-мар ите лер, күп су гыш чы ла ры һә лак бу лыр. 27 Әле-
ге пат ша лар ның һәр ике се, кү ңел лә рен дә ачу-мәкер сак ла ган ки леш, бер өс тәл 
яны на уты рыр лар һәм бер-берсенә ял ган сөй ләр ләр, тик мак сат ла ры на иреш мәс-
ләр, чөн ки ал дан бил ге ләп ку ел ган соң гы көн нәр әле җит мә гән бу лыр. 28 Төнь як 
пат ша, исәпсез-хисапсыз мал-мөлкәт тө яп, үз иле нә юл алыр. Ул, Из ге ки ле шү гә* 
кар шы чы гар га кү ңе лен нән ка рар кы лып, үз ни я тен тор мыш ка ашы рыр га ке ре-
шер, ан на ры иле нә кай тыр.

29 Бил ге лән гән ва кы ты җит кәч, төнь як пат ша ка бат көнь як ка һө җүм итәр, әм ма 
бу соң гы орыш әү вәл ге се сы ман уңыш лы бул мас. 30 Чөн ки кит ти ләр нең ко раб ла ры 
аңа кар шы чы гар һәм ул, ру хы сү неп, ки ре бо ры лыр һәм үзе нең бө тен ачу ын Из ге 
ки ле шү гә юнәл тер. Үз иле нә әй лә неп кай т кач, Из ге ки ле шү дән чит кә тай пыл-
ган нар га ул ил ти фа тын күр сә тер. 31 Аның гас кә ре, Из ге йорт ны гыт ма сын яу лап 
алып, аны нә җес ләр: көн дә лек кор бан ки те рү ләр не тук та тыр һәм Из ге йорт ны 
вәй ран хәл гә ки те рү че нә җес бер нәр сә кер теп ур наш ты рыр. 32 Төнь як пат ша, ял-
ган сүз ләр сөй ләп, яла гай ла нып, Из ге ки ле шү дән йөз лә рен чө ер гән бән дә ләр не 
үз ягы на ау да рыр, лә кин үз Ал ла сы на туг ры кал ган адәм нәр аңа кар шы то рыр, 
33 гакыл-зирәклеккә ия бул ган на ры ха лык ка үгет-нәсыйхәтләр би рер, гәр чә үз лә-
рен күп ме дер ва кыт лар дә ва мын да кы лыч тан уз дыр са лар, учак лар да ян дыр са лар, 
зин дан га таш лап, мал-мөлкәтләрен та лап ал са лар да. 34 Афәт ле чак ла рын да алар га 
бе раз яр дәм күр сә те лер, тик алар га ку шыл ган адәм нәр нең бай та гы ике йөз ле бу-
лып чы гар. 35 Гакыл-зирәклеккә ия бул ган нар ның кай бер лә ре га зап лар га ду чар 
ите лер: ал дан бил ге ләп ку ел ган ва кыт әле җит мә гән гә кү рә, әле ге сы нау лар алар га 
пакьләнү-чистарыну, саф ла ну өчен җи бә ре лер.

36 Төнь як пат ша ни те лә сә – шу ны эш ләр, тә мам ма са еп ки теп, үзен илаһ лар-
дан өс тен ку яр, ал ла лар ның Ал ла сы ха кын да яман сүз сөй ләр, һәм афәт ле көн нәр 

* 11:22 ...Килешүнеңтүрәсен...– Из ге йорт та хез мәт итү че баш ру ха ни яки Ми сыр ның баш 
ка һи не (ру ха ние) дип фа раз ла на. 
* 11:24 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 11:28 Изгекилешү– би ре дә «яһүд иле, яһүд ди не» мәгъ нә сен дә. 
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бет кән че гә ка дәр аның эш лә ре, тәкъ дир дә языл ган ча, уңыш лы гы на ба рыр. 37 Ул 
ата-бабалары та бын ган илаһ лар ны да, хатын-кызлар ярат кан илаһ ны да сан га сук-
мас, бер ге нә ал ла ны да ки рәк сен мәс, чөн ки ул бо лар ның һәм мә сен нән үзен өс тен 
ку яр. 38 Бо лар уры ны на хисар-кальгаларны хи мая кы лу чы илаһ ка гы на та бы ныр; 
ата-бабаларына мәгъ лүм бул ма ган шу шы илаһ ка ул алтын-көмеш, асыл таш лар, 
кыйм мәт ле бү ләк ләр бе лән хөр мә тен күр сә тер; 39 чит илаһ яр дә ме бе лән ул ях шы-
лап ны гы тыл ган кир мән нәр гә һө җүм итәр. Үзен олуг пат ша дип та ны ган нар га зур 
хөр мәт күр сә тер, алар ны күп ха лык лар өс тен нән ида рә че итеп бил ге ләр, алар га 
бү ләк кә җир бү леп би рер.

40 Ахыр за ман җит кән дә, аңа кар шы көнь як пат ша яу чы гар; төнь як пат ша исә 
су гыш ар ба ла ры, ат лы җай дак ла ры, күп сан лы ко раб ла ры бе лән өер мә дәй аңа кар-
шы кү тә ре лер. Ул, бай так ил ләр гә һө җүм итеп, таш кын су дай алар ны иң ләп узар; 
41 шу лай ук гү зәл җир не дә ба сып алыр – бик күп ке ше ләр нең го ме ре ки се лер; аның 
ку лын нан ба ры тик сЭдом вә сМә аб хал кы һәм Ам мон баш лык ла ры гы на ко ты лып 
ка лыр. 42 Ул та гын бер ни чә ил гә кул озай тыр, хәт та Ми сыр да аңар дан ко ты ла ал-
мас. 43 Ми сыр ның хә зи нә дә ге бө тен бай лы гы, алтын-көмеше аңа кү чәр, ан на ры 
лу би ләр* бе лән хә бә ши ләр гә дә чи рат җи тәр. 44 Әм ма көн чы гыш һәм төнь як тан 
кил гән хә бәр ләр аны кур ку га са лыр, һәм ул котырынып-ярсып бик күп ләр не ха-
рап итәр гә, кы рыр га то ты ныр. 45 Шун нан ул гү зәл из ге тау бе лән диң гез ара сын да 
үзе нең мә һа бәт ча тыр ла рын ко рып җи бә рер; тик шул җир дә әҗә лен та бар, һәм 
азак кы сә га тен дә аңа яр дәм ку лы су зу чы бул мас.

12 1 Шул ва кыт ны си нең хал кың ның хи ма я че се бул ган
бө ек тү рә Ми кә ил ки лер.
Милләт-кавемнәр бар лык ка кил гән за ман нар дан бир ле
кү рел мә гән ко точ кыч авыр чор баш ла ныр.
Бу афәт ле дә вер дә си нең хал кың ара сын нан
исем нә ре ки тап ка* тер кәл гән адәм нәр ко ты лып ка лыр;

2 җир нең туф ра гын да ят кан
үле ләр нең бай та гы йо кы сын нан уя ныр:
бе рәү ләр – мәң ге лек тор мыш,
икен че ләр – рис вай бу лу, мәң ге лек хур лык ка ка лу өчен;

3 зи рәк лек кә ия бул ган нар як ты күк гөм бә зе ке би,
бик күп ләр не ту ры юл га күн дер гән адәм нәр
йол дыз лар ке би го мер ба кый нурланып-балкып то рыр.

4 Ә син, Да ни ил, ки тап ның мө һер лән гән бу сүз лә рен ахыр за ман җит кән че гә ка-
дәр сер итеп сак ла. Бай так адәм нәр шул авыр чор ның асы лы на тө шен мәк че бу лып 
эзләнеп-бәргәләнеп йө рер.

* 11:43 Лубиләр– ягъ ни ли ви я ле ләр. 
* 12:1 Китап– Ал ла һы га туг ры бул ган тәкъ ва ке ше ләр нең исем нә ре тер кәл гән ки тап ту рын да 
сүз ба ра (ка ра гыз: «Зә бур», 68:29). 



1309

Да ни ил 12

5 Шул чак мин, Да ни ил, әйләнә-тирәмә күз са лып, ике зат ны кү реп ал дым; алар-
ның бер се ел га ның бир ге ярын да, икен че се ар гы ярын да иде. 6 Шун да бер се ел га 
өс тен дә ба сып тор ган җи тен ки ем ле ир ке ше дән:

– Әле ге гаҗәеп-хәйран хәл ләр кай чан га ка дәр дә вам итәр? – дип со ра ды.
7 Ан на ры мин ел га өс тен дә ба сып тор ган җи тен ки ем ле ир ке ше нең, кул ла рын 

күк кә кү тә реп, мәң ге Яшәү че бе лән ант итү ен ишет тем:
– Өч ел ярым га. Из ге ха лык ның кө че сын гач, бо лар һәм мә се тор мыш ка ашыр, – 

ди де.
8 Әле ге сүз ләр не мин ише теп тор дым, лә кин мәгъ нә сен аң ла ма дым, шу ңа кү рә:
– Әфән дем! Бу хәл ләр нәр сә бе лән тә мам ла ныр? – дип со ра дым.
9 Ул исә:
– Бар, Да ни ил, чөн ки әле ге сүз ләр нең мәгъ нә се ахыр за ман җит кән че гә ка дәр 

мө һер лән гән сер бу лып ка лыр. 10 Бик күп ләр пакьләнеп чистарыныр, саф ла ныр, 
яман бән дә ләр исә яман га мәл ләр кы лу да ка ла би рер; яман бән дә ләр дән бе рәү дә 
бер ни аң ла мас, ә акыллы-зирәкләр һәм мә се нә тө ше нер.

11 Көн дә лек кор бан ки те рү ләр тук та ты лып, Из ге йорт ны вәй ран хәл гә ки те рү че 
нә җес бер нәр сә кер теп ур наш ты рыл ган нан соң, бер мең дә ике йөз тук сан көн 
үтәр. 12 Бер мең дә өч йөз утыз биш көн нең үт кә нен кө теп алал ган ке ше бик бә хет-
ле бу лыр. 13 Син исә, Да ни ил, го мер юлың ны дә вам ит. Бу дөнь я дан ки теп ахыр 
көн нәр дә ка бат те рел гәч, өле ше ңә ти гән не алыр сың.
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Һо шея пәй гам бәр
1 1 сЯһү дә җи рен дә бер се ар тын нан бер се Уз зия, Иотам, Әхәз вә Хи зә кыйя исем ле 

пат ша лар, сИс ра ил дә исә Яһо аш уг лы Яро бам пат ша ха ким лек ит кән за ман да 
Бе э ри уг лы Һо ше я гә сРаб бы дан вә хи* иреш те.

Һошеянеңхатыныһәмбалалары
2 Һо ше я гә сү зен баш лап, Раб бы аңа:
– Бар, үзе ңә бер уй наш чы ха тын һәм аның зи на дан ту ган ба ла ла рын да ал, – ди-

де. 3 Шу лай итеп, Һо шея үзе нә ха тын лык ка Диб ла им кы зы Гамәрне ал ды, һәм ул, 
авыр га ка лып, аңа бер ир ба ла тап ты.

4 Ан на ры Раб бы Һо ше я гә:
– Ба ла га Из ре гыл дип исем куш, чөн ки тиз дән Мин Из ре гыл да* тү гел гән кан 

өчен Еһү йор тын җә за га тар та чак мын һәм Ис ра ил йор ты ның пат ша лык итү е нә 
чик ку я чак мын. 5 Ул көн не Мин Из ре гыл үзә нен дә Ис ра ил нең җә я сен сын ды ра-
чак мын, – ди де.

Раббымәрхәмәтеннәнаерылу
6 Га мәр, та гын авыр га ка лып, кыз ба ла тап ты. Раб бы Һо ше я гә:
– Ба ла га Ло-Рухама* дип исем куш; чөн ки Мин, Ис ра ил не рәхим-шәфкатемнән 

ае рып, аны ин де ки чер мә я чәк мен. 7 Яһү дә йор тын исә рәх мә тем нән таш ла мам: аны 
җәя-кылыч, су гыш яи сә ат-җайдаклар илә тү гел, бәл ки Раб бы сАл ла ку лы бе лән 
кот ка рыр мын, – ди де.

8 Ло-Рухаманы күк рәк тән аер ган нан соң, ха тын, янә авыр га ка лып, ир ба ла тап-
ты. 9 Раб бы Һо ше я гә:

– Аңа Ло-Амми* дип исем куш, – ди де, – чөн ки сез Ми нем хал кым тү гел, Мин 
дә сез нең Ал ла гыз тү гел мен.

10 Әм ма шу лай да ис ра и ли ләр нең са ны диң гез ко мы дай үл чәп тә, исәп ләп тә бе-
тер ге сез бу ла чак. Һәм алар га: «Сез Ми нем хал кым тү гел», – дип әй тел гән урын да: 
«Сез – те ре Ал ла һы ның ба ла ла ры», – ди я чәк ләр. 11 Яһү дә вә Ис ра ил угыл ла ры, 

* 1:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. 
* 1:4 Ис ра ил пат ша сы ның һәм аның ту ган на ры ның җа нын кы еп, Еһү нең Из ре гыл да үзен 
пат ша дип игъ лан итүе ту рын да сүз ба ра (ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 9–10). 
* 1:6 Ло-Рухама– яһүд чә «шәф кать күр сә тел мә гән» мәгъ нә сен дә. 
* 1:9 Ло-Амми– яһүд чә «ми нем хал кым тү гел» мәгъ нә сен дә. 
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берләшеп, үз лә ре нә бер юл баш чы сай лап ку яр лар һәм бу җир дән чы гып ки тәр ләр. 
Әйе, Из ре гыл ның* ал да гы кө не бө ек тер!

2 1 Үзе гез нең ир ту ган на ры гыз га «Ам ми»*,
ә кыз ту ган на ры гыз га «Ру ха ма»* дип дә ше гез.

ХыянәтчеГамәр–хыянәтчеИсраилхалкыул
2 «Ән кә гез не* шел тә лә гез,

чөн ки ул Ми нем ха ты ным тү гел, һәм Мин дә аның ире тү гел мен.
Йө зен нән үзе нең аз гын лы гын,
күк рә ген нән фә хеш ле ген алып таш ла сын.

3 Югый сә Мин аны шә рә кал ган чы чи шен де рер мен,
дөнь я га ту ган кө нен дә ге сы ман ялан гач итәр мен,
Мин аны чүл сы ман,
кор гак сы ган җир сы ман итәр мен;
су сыз ин тек те реп үте рер мен.

4 Мин аның ба ла ла рын да кыз ган мам,
чөн ки алар зи на дан ту ган ба ла лар дыр.

5 Алар ның ана сы фә хеш лек кыл ды,
алар ны тап кан ана үзен рис вай ит те,
ул: „Сө яр кә лә рем ар тын нан ба рам,
алар ми ңа ик мәк тә, су да, йон бе лән кин дер дә,
зәй түн мае бе лән эчем лек тә би рә ләр“, – ди де.

6 Ме нә шу ның өчен Мин аның ба рыр юлын
чә неч ке ле ку ак лар бе лән то ма лыйм,
кар шы сы на кир тә то там,
ул, шу лай итеп, юл та ба ал мас;

7 үзе нең сө яр кә лә ре ар тын нан ки тәр,
тик ку ып җи тә ал мас.
Алар ны эз ләп тап ма гач:
„Үз ирем яны на ки ре кай тыйм әле,
аның янын да ми ңа әй бәт рәк иде“, – ди яр.

8 Ул шу ны бел мә де ки,
иген бе лән шә раб ны, зәй түн ма ен аңа Мин бир гән идем,
сБа гал сы ны ясар өчен, ул то тып бе тер гән
би хи сап алтын-көмешне дә Мин бир гән идем.

9 Әнә шу ның өчен өл ге рә чәк иге нем не, шә ра бым ны,
аның шә рә тә нен кап лар га тә га ен лән гән йон-киндеремне

* 1:11 Изрегыл– яһүд чә «Ал ла һы чә чә» мәгъ нә сен дә. 
* 2:1 Амми– яһүд чә «ми нем хал кым» мәгъ нә сен дә. 
* 2:1 Рухама– яһүд чә «шәф кать күр сә тел гән» мәгъ нә сен дә. 
* 2:2 Әнкәгезне...– Би ре дә Ис ра ил хал кы күз дә то ты ла. 
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аңар дан тар тып алыр мын.
10 Хә зер Мин аны сө яр кә лә ре күз ал дын да

шә рә кал ган чы чи шен де рер мен,
бер кем дә аны Ми нем кул дан йо лып ала ал мас.

11 Мин аның кү ңел ачу ла рын, бар лык тан та на ла рын,
яңа ай һәм сшим бә көн нә рен –
бар ча бәй рәм нә рен юк ка чы га рыр мын.

12 Мин аның: „Бо лар ны ми ңа сө яр кә лә рем бү ләк ит те“, –
дип сөй лә гән йө зем бак ча ла рын, ин җир агач ла рын,
таш лан дык хәл гә ки те реп, чы тыр ман лык ка әй лән де рер мен,
һәм алар ны кыр гый җән лек ләр ашап бе те рер.

13 Ба гал сын на ры на ба гыш лап,
хуш ис ле сумала-майлар көй рәт кән көн нә ре өчен
Мин аны җә за га тар тыр мын.
Ко ла гы на ал ка лар, му е ны на му ен са лар та гып,
сө яр кә лә ре ар тын нан йөр де ул,
Ми не исә бө тен ләй оныт ты, – дип бел де рә Раб бы. –

14 Ин де дә Мин аны, кы зык ты рып, чүл гә алып ки тәр мен,
шун да йө рә ге нә ягым лы сүз ләр сөй ләр мен.

15 Йө зем бак ча ла рын үзе нә кай та рып би рер мен
һәм Ахор* үзә нен аның өчен өмет кап ка сы итәр мен.
Ул ан да, Ми сыр дан чык кан кө нен дә ге ке бек,
яшь ча гын да гы ке бек, ягым лы сүз лә ре мә җа вап би рер.

16 Ул көн не, – дип бел де рә Раб бы, – син Ми ңа „ирем“ дип дә шәр сең,
бү тән ин де „ба га лым“* дип әйт мәс сең.

17 Мин дә Ба гал сын на ры ның исем нә рен аңар дан әйт тер мәм,
алар ның исем нә рен ул һич кай чан тел гә ал мас бү тән.

18 Ул көн не Мин хал кым ха кы на
кыр гый җән лек ләр, күк тә ге кош лар,
җир дән сөй рә лү че хай ван нар бе лән ки ле шү тө зер мен.
Хал кым имин лек тә яшә сен дип,
ук-җәяне, кы лыч ны, бар лык су гыш ко рал ла рын
бу җир дә бе те рер мен, юк итәр мен.

19 Мин си не мәң ге лек кә Үзе мә ярә шер мен,
си не хаклык-гаделлек,
рәхим-шәфкать вә смәр хә мәт илә Үзе мә ярә шер мен.

20 Мин си не Үзе мә туг ры лык та ярә шер мен,
һәм син үзең нең Раб бың ны та нып бе лер сең.

21 Ул көн не Мин җа вап би рер мен, – дип бел де рә Раб бы, –

* 2:15 Ахор– яһүд чә «хәвеф-хәтәр» мәгъ нә сен дә (ка ра гыз: «Ешуа», 7:24-26). 
* 2:16 ...багалым...– Яһүд чә «ху җам» мәгъ нә сен дә. 
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Мин күк ләр гә җа вап би реп дә шәр мен,
һәм күк тә җир йө зе нә җа вап би рер;

22 җир исә иген, шә раб, зәй түн мае бе лән җа вап кай та рыр;
бо лар һәм мә се Из ре гыл га җа вап бу лып ире шер.

23 Мин ха лык ны Үзем өчен җир гә чә чәр мен,
„шәф кать күр сә тел мә гән“гә шәф кать күр сә тер мен
һәм „Ми нем хал кым тү гел“ дип атал ган нар га:
„Ми нем хал кым“, – дип дә шәр мен,
ә ул Ми ңа: „Син – ми нем Ал лам!“ – ди яр».

Һошеяһәманыңхыянәтчелхатыны

3 1 Раб бы ми ңа әйт те:
– Бар, ире сөй гән хәл дә баш ка лар бе лән зи на кы лу чы ха ты ны ңа мә хәб бә тең не 

та гын да бел дер. Бү тән илаһ лар га та бы нып, шу лар ның йө зем ле көл чә лә рен* ярат-
кан Ис ра ил хал кын Раб бы ни чек сөй сә, син дә үзең нең ха ты ның ны шу лай сөй.

2 Шу лай итеп, ун биш шә кыл* кө меш вә бер ярым хо мер* ар па түләп, мин аны 
үзе мә ал дым. 3 Мин аңар га әйт тем:

– Ми нем ян да озак ва кыт лар яшә, зи на кыл ма һәм баш ка лар бе лән уй наш лык 
ит мә, мин дә си ңа ка ра та шун дый мө нә сә бәт тә бу лыр мын, – ди дем.

4 Әнә шу лай итеп, Ис ра ил угыл ла ры да бай так ва кыт лар дә ва мын да пат ша сыз, 
җи тәк че сез, кор бан сыз, таш ба га на сыз һәм йорт илаһ лар ысыз яшә я чәк. 5 Шун нан 
соң Ис ра ил угыл ла ры үз лә ре нең Раб бы Ал ла сын вә пат ша ла ры Да выт ны эз лә я чәк 
һәм Раб бы кыл ган иге лек ләр ха кы на ки лә чәк тә курку-хөрмәт бе лән Аңа кай та чак.

Исраилнегаепләү

4 1 Әй Ис ра ил угыл ла ры, Раб бы сү зе нә ко лак са лы гыз;
бу җир дә яшәү че ләр не Раб бы хө кем гә тар та,
чөн ки би ре дә туг ры лык та, мәр хә мәт тә,
Ал ла һы ны та нып бе лү дә юк.

2 Ан т лар би реп тә, ал дау, үте реш, уг ры лык,
зи на чы лык хәт тин аш ты,
бер тук тау сыз адәм ка ны тү ге лә.

3 Шу ңа кү рә җир күз яше коя,
би ре дә яшәү че ләр җә фа чи гә,
кыр гый җән лек ләр, күк тә ге кош лар,
хәт та диң гез дә ге ба лык лар да һә лак бу ла.

4 «Бер кем дә икен че бе рәү не хө кем ит мә сен,
га еп таш ла ма сын;

* 3:1 Илаһ лар га ба гыш лап ки те рел гән йө зем ле көл чә ләр ту рын да сүз ба ра. 
* 3:2 Шәкыл– 10 гр. 
* 3:2 Хомер– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 200 л. 
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ә Ми нем дәгъ вам исә сез гә, сру ха ни лар:
5 сез көн де зен абы на сыз,

төн лә спәй гам бәр ләр дә сез нең сы ман сөр ле гә.
Ән кә гез Ис ра ил не юк итә чәк мен –

6 Ми не та нып бел мә гән гә, хал кым юк ите лер!
Ми не та ну дан баш тарт кан га,
Мин дә сез дән баш тар там, ру ха ни ла рым,
Ал ла гыз ның ска ну нын оныт кан га,
Мин дә сез нең ба ла ла ры гыз ны оны тыр мын.

7 Ру ха ни лар са ны ишәй гән са ен,
Ми ңа кар шы кыл ган сгө наһ ла ры ар та гы на бар ды.
Шу ңа кү рә Мин алар ның ях шат ла рын
яма нат ка әй лән де рер мен.

8 Алар Ми нем хал кым ның гө наһ ла ры бе лән ту е на,
алар ның җа ны бо зык га мәл ләр кы лыр га аш кы нып то ра.

9 Ру ха ни бе лән ни бул са, ха лык бе лән дә шул бу лыр,
кыл ган га мәл лә ре нә ка рап, әҗе рен би рер мен.

10-11 Алар ашар лар, әм ма та мак ла ры туй мас,
зи на кы лыр лар, лә кин ба ла ла ры бул мас.
Чөн ки алар Ми не, Раб бы ны, ки ре ка гып фә хеш лек итә ләр.
Ми нем хал кым ның йө рә ген
шә раб вә эчем лек ләр әсир ит те.

12 Ми нем хал кым агач пот тан ки ңәш со рый,
һәм агач та як алар га җа вап би рә;
фә хеш лек ру хы алар ны юл дан яз дыр ды,
алар, уй наш лык итеп, үз Ал ла сын нан ера гай ды.

13 Алар тү бә җир дә кор бан ки те рә ләр,
кал ку урын да гы имән, ту пыл вә те ре бинт агач ла ры тө бен дә
хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә ләр,
чөн ки ул агач лар ның кү лә гә сен дә рә хәт тер.
Әнә шу ңа да сез нең кыз ла ры гыз уй наш лык итә,
ә ки лен нә ре гез зи на кы ла.

14 Уй наш лык ит кән кыз ла ры гыз ны,
зи на кыл ган ки лен нә ре гез не җә за га тарт мам,
чөн ки ир лә ре гез дә фа хи шә ләр бе лән ау лак ка ба ра лар
һәм смә җү си ләр сгый ба дәт ха нә сен дә фа хи шә ләр бе лән
бер гә кор бан ки те рә ләр.
Аңын-акылын җуй ган ха лык һә лак бу лыр!

15 И Ис ра ил, ин де үзең зи на кыл саң да,
Яһү дә гө наһ ка бат ма сын иде.
Гил гәл гә бар ма гыз,
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Бәйт-Авен* шә һә ре нә юнәл мә гез
һәм „Раб бы Үзе ша һит тыр!“ дип ант ит мә гез.

16 Ис ра ил, тис кә ре бо зау ке бек,
ки ре бет кән бу лып чык ты;
хә зер ин де Раб бы Ис ра ил не
ир кен ут лау лар да бә рән көт кән дәй кө тә алыр ми кән?!

17 Эф ра им* үз пот ла ры на ябы шып ята –
шу лай үз юлын нан ба ра бир сен ул!

18 Алар эчеп исе рә ләр дә фә хеш лек кә би ре лә ләр,
алар ның тү рә лә ре оят эш ләр гә һә вәс.

19 Җил алар ны үз ка нат ла рын да бө те реп алып ки тәр,
һәм үз лә ре ки тер гән кор бан нар өчен алар хур бу лыр лар.

Исраилнехөкемитү

5 1 Әй ру ха ни лар, тың ла гыз!
Әй Ис ра ил йор ты, игъ ти бар ит!
Әй пат ша йор ты, бу сүз ләр гә ко лак сал!
Сез гә хө кем оеш ты ры ла чак,
чөн ки сез Мис па ка ла сын да – то зак,
Та вор та вын да – ять мә,

2 Шит тим дә ти рән чо кыр бул ды гыз.
Шу ңа кү рә Мин сез гә ти еш ле җә за ны би рер мен.

3 Мин Эфраимне ях шы бе ләм,
Ис ра ил Ми нем өчен сер тү гел:
Эф ра им фә хеш лек итә,
Ис ра ил нә җес лән де.

4 Кыл ган эш лә ре алар га үз Ал ла сы на ки ре кай тыр га бир ми,
чөн ки фә хеш лек алар ның кү ңел лә ре нә ке реп оя ла ган,
алар Раб бы ны та нып бел ми ләр.

5 Ис ра ил нең го рур лы гы аның үзе нә кар шы ша һит лык итә;
Ис ра ил не, Эфраимне гө наһ ла ры абын ды ра,
алар бе лән бер гә Яһү дә дә абы на.

6 Үз лә ре нең са рык вә үгез лә рен ияр теп,
алар Раб бы ны эз ләр ләр, лә кин тап мас лар,
чөн ки Ул алар ны таш лап кит те.

7 Уй наш тан ба ла та бып,
алар Раб бы ла ры на хы я нәт итә ләр.

* 4:15 Бәйт-Авен– яһүд чә «явыз лык йор ты» мәгъ нә сен дә. Бәйт-Элгә («Раб бы йор ты») кап-
ма-каршы мәгъ нә дә ки те ре лә. Яро бам пат ша за ма нын да ис ра и ли ләр шун да ал тын бо зау га 
та бын ган нар (ка ра гыз: «III Пат ша лар», 12:25-33; «Амос», 5:5). 
* 4:17 Эфраим– Ис ра ил дә ге ун и ке ыругбашының бер се. Әле ге ки тап та бу исем күп оч рак та 
Ис ра ил хал кын аң ла та. 
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Яңа ай га кер гән че үк, алар
мал-мөлкәтләре бе лән бер гә һә ла кәт кә ду чар бу лыр.

8 Гиб га да мө гез быр гы,
Ра маһ та быр гы кыч кыр ты гыз,
Бәйт-Авенда оран са лы гыз:
„Әй Бень я мин, ар тың нан дош ман ки лә!“

9 Җә за кө нен дә Эф ра им чүл гә әй лә нә чәк –
Ис ра ил ыруг ла ры ара сын да Мин игъ лан ит кән анык хө кем бу!

10 Яһү дә баш лык ла ры
ызан таш ла рын кү че реп ку ю чы лар ке бек бул ды,
алар өс те нә Мин, таш кын су лар яу дыр ган дай,
яр су ым ны яу ды рыр мын.

11 Буш-яраксыз пот лар га ия рер гә ни ят кыл ган Эф ра им,
хө кем гә тар ты лып, җә за сын ал ды.

12 Эф ра им өчен Мин – көя, Яһү дә йор ты өчен корт сы ман.

13 Эф ра им үзе нең чи рен,
Яһү дә үзе нең җә рә хә тен кү реп ал гач,
Эф ра им сАш шур яны на кит те –
хә бәр че лә рен бө ек пат ша яны на юл ла ды,
тик Аш шур сез не те рел тә дә,
җә рә хәт лә ре гез не дә ва лый да ал мас.

14 Эф ра им өчен – арыс лан,
Яһү дә йор ты өчен яшь арыс лан бу лып,
Мин алар ны бо тар лап таш лар мын һәм ки теп ба рыр мын;
алар ны өс те рәп алып кит кән ча гым да,
һич кем кот ка ра ал мас үз лә рен.

15 Шун нан Мин Үз уры ны ма кай тыр мын,
һәм алар үз га еп лә рен та ны ган чы,
кайгы-хәсрәткә чу мып, 
их лас кү ңел дән йөз ну рым ны эз ли баш ла ган чы,
шун да ка ла би рер мен».

ҮкенмәгәнИсраил

6 1 «Әй дә гез, Раб бы га ки ре кай тыйк!
Ул без не яра ла ды һәм са вык ты рыр да,
Ул без не җә рә хәт лә де һәм яра ла ры быз ны бәй ләр дә, –
дип әй тер алар. –

2 Ике көн нән без не те рел теп,
өчен че көн гә аяк ка бас ты рыр Ул,
шун нан без Аның күз уңын да яшәр без.

3 Шу лай итеп, әй дә гез, Раб бы ны та нып бе лик,
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Аны белергә-танырга ом ты лыйк;
Аның без гә ки лүе көн дә таң ат кан дай ыша ныч лы дыр.
Ул без гә яң гыр ке бек,
җир не су гар ган яз гы ләй сән ке бек ки лә чәк».

4 Раб бы исә бо лай ди:
«Нәр сә ләр кы лыйм ин де си ңа, Эф ра им?!
Нәр сә ләр кы лыйм си ңа, Яһү дә?!
Сез нең туг ры лык бик тиз юк ка чы га тор ган
ир тән ге то ман яи сә чык ке бек ке нә бит.

5 Әнә шу ңа кү рә Мин сез не
пәй гам бәр лә рем нең сүз лә ре бе лән чап ка ла дым,
авы зым нан чык кан сүз лә рем бе лән үте рә бар дым;
сез гә чы гар ган хө ке мем яшен уты дай ка бын ды.

6 Мин бит сез дән кор бан нар тү гел,
туг ры лык лы бу лу ы гыз ны кө тәм,
ян ды ру кор бан на ры тү гел, Ал ла һы ны та нып бе лү е гез не те лим.

7 Адәм ка ла сы янын да* Ки ле шү не боз ды гыз сез,
Ми ңа хы я нәт ит те гез!

8 Ги лы гад кан га бат кан,
ул – явыз лык кы лу чы лар шә һә ре.

9 Ке ше ләр не са га лап то ру чы юл ба сар сы ман,
ру ха ни лар өе ре Шә кем юлын да
ке ше ләр не үте рә һәм төр ле ка ба хәт лек ләр эш ли.

10 Ис ра ил йор тын да Мин ко точ кыч хәл ләр күр дем:
Эф ра им фә хеш лек итә, Ис ра ил нә җес лән де.

11 Си нең дә, Яһү дә, җә за кө нең бил ге лән гән.

Хал кы ма Мин рәхәт-имин тор мыш кай тар ган да,

7 1 Ис ра ил не дә ва ла ган да,
Эфраимнең га дел сез ле ге һәм сСа ма ре я нең явыз лы гы ачык лан ды:
алар хәйлә-мәкер илә эш итә ләр,
ка рак ла ры йор т лар ны ба са,
юл ба сар ла ры урам буй лап та лап йө ри.

2 Алар ның явыз эш лә рен ис тә тот ка ным ны алар белми-сизенми дә;
алар гө наһ ка бат кан – гө наһ ла ры Ми нем күз ал дым да дыр.

3 Явыз эш лә ре, ял ган на ры бе лән
алар пат ша вә тү рә ләр нең кү ңе лен сө ен де рә ләр.

4 Алар һәм мә се дә зи на чы лар;
ка мыр ка бар ган чы, ик мәк че нең

* 6:7 Вәгъ дә ител гән җир гә ис ра и ли ләр Адәм шә һә ре янын да кер де (ка ра гыз: «Ешуа», 3:16). 
Яһүд чә «Адәм шә һә ре янын да» ди гән не «Адәм сы ман» дип тә аң лар га мөм кин. 
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утын өс тә ми дә янып тор ган ми че сы ман һа ман дөр ләп то ра лар.
5 Пат ша бәй рә мен дә алар пат ша га һәм тү рә лә ре нә

хә мер эчер тә ләр һәм көл ке гә кал ды ра лар*.
6 Алар ның йө рә ген дә, янып тор ган мич тә ге сы ман,

мәкер-хәйлә кай ный;
явыз ни ят лә ре төн буе пыс кый да ир тән ка бы нып ки тә.

7 Алар ба ры сы, мич тәй кы зып,
үз ха ким нә ре нең го мер лә рен ки сә ләр;
алар ның пат ша ла ры бер-бер арт лы бә реп тө ше ре лә,
тик, яр дәм со рап, һич кем Ми ңа ял ва рып дәш ми.

Исраилнеңбашкахалыкларгабушөметләрбаглавы
8 Эф ра им чит ха лык лар бе лән кушыла-кавыша,

чиле-пешле ик мәк кә әй лә неп ба ра ул.
9 Чит-ятлар аны егә рен нән яз ды ра лар – үзе мо ны сиз ми дә,

ба шы на чал төш те – үзе мо ны абай ла мый да.
10 Ис ра ил нең го рур лы гы Ис ра ил нең үзе нә кар шы ша һит лык итә.

Шу ңа да ка ра мас тан үз лә ре нең Раб бы Ал ла сы на
әй лә неп кай т мый алар, Аның йөз ну рын эз лә ми дә.

11 Эф ра им аңгыра-мәнсез бер кү гәр чен сы ман бул ды:
әле Ми сыр га мө рә җә гать итә, әле Аш шур га юнә лә.

12 Оч кан ча гын да, Мин аңа ять мәм не ыр гы тыр мын,
күк кош ла ры тот кан дай ау лар мын.
Эф ра им җәм гы я те нә ал дан әй т кән чә,
мин аны җә за га тар тыр мын*.

13 Мин нән чит ләш кән өчен кай гы аңа!
Ми ңа кар шы кү тә рел гән өчен, һә ла кәт кә ду чар бул сын!
Мин аны йо лып алыр га ом ты лам,
ул исә Ми ңа яла яга.

14 Их лас йө рәк тән Ми ңа сы гын мый ча,
тү шә ген дә зарланып-ахылдап кы на ята.
Ик мәк вә яңа шә раб со ра ган да, үзе нә җә рә хәт са ла*,
Ми ңа кар шы хәйлә-мәкер ко ра.

15 Мин аңа акыл би рер гә ты рыш тым, кө чен ны гыт тым,
ул исә Ми ңа кар шы явыз лык кы ла бир де.

16 Ал ла һы Тә га лә гә мө рә җә гать ит ми,
ыша ныч сыз җәя ке бек ул.

* 7:5 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә нең шу шы уры ны би к үк анык тү гел. 
* 7:12 Яһүд те лен дә ге төп нөс хә нең шу шы уры ны бик үк анык тү гел. 
* 7:14 ...җәрәхәтсала...– Мә җү си ха лык лар да Ба гал исем ле илаһ бе лән бәй ле ди ни йо ла. 
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Хә ка рәт ле* сүз лә ре өчен Эф ра им тү рә лә ре кы лыч тан һә лак бу лыр –
ми сыр лы лар мәс хә рә се нә ка лыр.

Пот-сыннаргатабынганөчен,РаббыныңИсраилнехөкемгәтартуы

8 1 Быр гы кыч кырт!
Ми нем бе лән тө зе гән ки ле шү не һәм ка ну ным ны боз ган өчен,
сРаб бы йор ты өс те нә, бөр кет ке бек, дош ман очып ки лә.

2 „Йа Ал лам, без Си ңа баг лы дыр!“ – ди Ис ра ил, Ми ңа ял ва рып,
3 әм ма ях шы лык тан ул баш тарт ты,

һәм аны дош ман эзәр лек лә я чәк.

4 Пат ша ла рын ул Ми нем ри за лык тан баш ка үзе куй ды,
җи тәк че лә рен Ми ңа бел дер ми чә сай ла ды;
алтын-көмешеннән пот лар ясап, һә ла кә тен якы найт ты.

5 Әй Са ма рея, син та бын ган бо зау сы нын ин кяр ит тем Мин!
Хал кы ңа ачу ым көч ле дер!
Шу лай бер кай чан да чистарынып пакьләнмәс ми кән ни ул?!

6 Әле ге сын – Ис ра ил эше дер,
аны һө нәр че яса ган,
Ал ла һы тү гел ул;
Са ма рея бо за вы парә-парә ки лә чәк!

7 Җил чәч кән гә кү рә, ис ра и ли ләр өер мә ура чак;
үсеп утыр ган иген ба шак лан ма са, он бул мас,
ин де ба шак ла на кал са да, аны чит ләр ашар-йотар.

8 Ис ра ил не әнә шу лай чит ха лык лар йот ты:
ул хә зер шу лар ара сын да бер ни гә ярак сыз са выт ке бек.

9 Ис ра ил, ял гыз кыр гый ишәк сы ман, Аш шур га та ба юл ал ды,
Эф ра им, бү ләк ләр өлә шеп, чит-ятлардан мә хәб бәт эз лә де.

10 Чит ка вем нәр гә бү ләк ләр юл ла са да,
тиз дән Мин Үз хал кым ны җы еп алыр мын,
һәм алар бө ек пат ша җә бе рен нән җә фа чи гә чәк.

11 Гө на һын йо лу өчен, Эф ра им күп смәз бәх ләр кор ды,
тик бу мәз бәх ләр гө наһ кы лу уры ны на әй лән де.

12 Мин аңа бай так канун-кагыйдәләр яз дым,
тик ул алар ны чит ит те.

13 Алар Ми ңа кор бан нар тәкъ дим итә, кор бан ите ашый,
тик ул кор бан нар Раб бы кү ңе ле нә хуш кил ми;
хә зер Мин, алар ның бо зык эш лә рен исләре нә тө ше реп,
гө наһ ла ры өчен җә за би рә чәк мен,
һәм алар Ми сыр га әй лә неп кай та чак.

* 7:16 Хәкарәтле– ким се тү ле, мыс кыл лы. 
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14 Ис ра ил, үзе нең Бар итү че сен оны тып, сарай-пулатлар кор ды,
Яһү дә дә күп сан лы шә һәр лә рен ны гы ту да бул ды,
тик Мин ул ка ла лар га ут са лыр мын,
һәм алар ның ны гыт ма ла ры, янып, көл гә әй лә нер».

Исраилнеңҗәзагатартылуы

9 1 Әй Ис ра ил, бү тән ха лык лар ке бек сө ен мә, шат лан ма,
чөн ки син, үз Раб бың нан ваз ки чеп, зи на кыл дың.
Һәр бер ын дыр да фә хеш лек кы лып, бү ләк алыр га яра та сың син.

2 Ик мәк бе лән шә раб ха лык та ма гын туй дыр мас,
яшь шә раб ка өмет лә нүе дә юк ка аның.

3 Раб бы җи рен дә алар яшә мәс:
Эф ра им Ми сыр га әй лә неп кай тыр,
Аш шур да хә рәм ри зык ашар.

4 Алар Раб бы га шә раб кор ба ны тәкъ дим ит мәс,
ки тер гән кор бан на ры Раб бы кү ңе ле нә хуш кил мәс;
ул кор бан нар алар өчен ма тәм кө нен дә ашал ган ик мәк ке бек бу лыр:
аңар дан авыз ит кән ке ше нә җес лә нер,
әле ге ик мәк – та мак туй ды рыр өчен ге нә,
Раб бы йор ты на ул кер мәс.

5 Бил ге лән гән бәй рәм нәр дә,
Раб бы хөр мә те нә уз ды рыл ган бәй рәм нәр дә ни кы лыр сыз икән?

6 Һә ла кәт тән ка чып ко тыл са гыз да,
Ми сыр сез не үзе нә җы я чак,
Мем фис* җир ку е ны на тап шы ра чак;
көмеш-зиннәтләрегезне кы чыт кан ба сып ки тәр,
ча тыр ла ры гыз да чә неч ке ле кү гән үсәр.

7 Эше гез гә кү рә әҗе рен би рү көн нә ре –
җә за көн нә ре ки лә.
Ис ра ил, шу ны бел:
гө наһ ла рың ар тык күп,
дош ман лы гың көч ле бул ган га, син,
пәй гам бәр ләр – ах мак,
ила һи рух бе лән ил һам лан ган нар – акыл сыз, дип са ный сың.

8 Ал ла һы пәй гам бә ре – Эфраимнең сак чы сы дыр;
шу лай бул са да, пәй гам бәр нең бар лык юл ла ры на то зак ко рыл ган,
Ал ла һы йор тын да да дош ман лык кө тә аны.

9 Гиб га көн нә рен дә ге сы ман, эф ра им нәр тә мам гө наһ ка бат ты.
Раб бы алар ның бо зык лы гын ис кә тө ше рер
һәм гө наһ ла ры өчен җә за сын би рер.

* 9:6 Мемфис– Ми сыр да гы бу шә һәр яһүд те лен дә ге текст та «Моф» дип би рел гән. 
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10 «Ис ра ил не тәү ге кат оч рат кан да,
чүл дә үс кән йө зем ку а гы ке бек иде ул;
ата ла ры гыз ны бе рен че кат күр гән дә,
яңа өл гер гән ин җир җи ме ше ке бек иде алар.
Лә кин Багал-Пигурга ки леп,
алар кү ңел лә рен әшә ке пот ка багладылар
һәм, үз лә ре нең ярат кан пот ла ры ке бек,
җирәнгеч-чирканычка әй лән де ләр.

11 Эфраимнең да ны кош ке бек очып ки тәр:
ба ла ту у лар да, кө мән ле бу лу лар да,
авыр га узу лар да бул мас.

12 Ба ла ла рын тәр би я ләп үс те рә кал са лар да,
Мин алар ны тар тып алыр мын.
Эфраимнән Мин йөз чө ер гән көн алар га кай гы ки те рер!

13 Эф ра им Ми ңа кө тү лек җи рен дә үсеп утыр ган
яшь хөр мә ага чы ке бек кү рен гән иде,
ә хә зер Эф ра им үз ба ла ла рын ка тыйль яны на алып ки лә».

14 Бир алар га, Раб бы,
Үзең би рә ал ган ны бир:
ба ла ярал мый тор ган кы сыр ка рын,
сө те кип кән күк рәк бир!

15 «Үз лә ре нең бө тен явыз лы гын алар Гил гәл дә күр сәт те,
һәм Мин алар ны кү рәл мас бул дым.
Кыл ган явыз лык ла ры өчен
Мин алар ны йор тым нан ку ып чы га рыр мын,
мон нан ары үз итеп ярат мам;
алар ның бар лык тү рә лә ре – Раб бы дан йөз чө е рү че ләр дер.

16 Эф ра им нәр тар-мар ител де:
та мыр ла ры ко ры ды, җи меш сез кал ды алар.
Ин де ба ла ту дыр са лар да,
кө теп ал ган га зиз лә рен юк итәр мен».

17 Ал ла һы сү зе нә буй сы ну күр сәт мә гән өчен,
Ул алар ны чит кә ти бә рә чәк,
һәм алар чит ха лык лар ара сын да каң гы рып йө ри я чәк.

10 1 Ис ра ил мул җи меш ле, күп тар мак лы йө зем ку а гы ке бек:
җи меш лә ре күб рәк бул ган са ен,
кор бан ки те рү урын на рын да ишәй тә ул,
җи ре уң ды рыш лы рак бул ган са ен,
та бы ну өчен ба га на лар ны да ныг рак би зи.
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2 Ис ра и ли ләр нең йө рәк лә ре ике гә ае рыл ды,
ме нә шу ның өчен алар җә за сын ала чак;
Раб бы алар ның кор бан ки те рү урын на рын җи ме рә чәк,
ба га на ла рын тар-мар итә чәк.

3 Хә зер ин де алар: «Без нең пат ша быз юк,
без Раб бы дан ку рык мый быз.
Пат ша бул са да, без гә нәр сә эш ли алыр иде?!» – ди я ләр.

4 Алар буш сүз сөй ли ләр,
ял ган ан т лар би реп, ки ле шү ләр тө зи ләр;
га дел сез лек кә ни гез лән гән хө кем, шу лай итеп,
сө рел гән ба су да үс кән агу лы үлән гә ох шап кал ды.

5 Са ма ре я дә яшәү че ләр Бәйт-Авендагы бо зау сы ны өчен
кал ты рап, кур кып то рыр лар,
ха лык та, ка һин нә ре* дә
ярат кан бо зау ла ры өчен күз яшь лә ре тү гә чәк,
чөн ки сын ның да ны сү нә чәк.

6 Ул бо зау Аш шур га ки те ре лер
һәм бө ек пат ша га бү ләк итеп би ре лер;
Эф ра им оят ка ка лыр,
Ис ра ил үзе нең явыз ни я те ар ка сын да рис вай ите лер.

7 Са ма рея пат ша сы, агач бо та гы сы ман,
агым су лар бе лән агып ки тәр, юга лыр.

8 Ис ра ил нең гө на һы – Бәйт-Авенның скал ку җир лә ре юк ите лер;
кор бан ки те рү урын на рын да
кү гән ага чы бе лән чә неч ке ле үлән ге нә үсәр.
Шул ча гын да ха лык, тау лар га ка рап: «Без не кап лап ки те гез!»,
кал ку лык лар га: «Без нең өс кә авы гыз!» – дип әй тер.

9 «Әй Ис ра ил, Гиб га көн нә рен нән соң
һа ман гө наһ кы лу да бул дың син
һәм шун дый бу лып кал дың да;
Гиб га да гы су гыш
явыз бән дә ләр не арт ла рын нан ку ып җит мә де ме әл лә?!

10 Фет нә чел ке ше ләр не Мин Үзем те лә гән чә җә за га тар тыр мын,
ха лык лар алар га кар шы җы е лыр,
һәм сҗи на ять лә ре нең ике се өчен дә алар ти еш ле җә за сын алыр.

11 Эф ра им – аш лык су гар га өй рә тел гән бо зау,
ул шу ңа ия лән гән.
Мин аның си мез му е ны на ка мыт ки де рер мен,
авыр эш кә җи гәр мен;
Яһү дә җир сө рә чәк, Ягъ куб тыр ма тар та чак.

* 10:5 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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12 Үзе гез өчен стәкъ ва лык чә че гез – мәр хә мәт җы еп алыр сыз,
эш кәр тел мә гән җир ләр не су ка ла гыз.
Хә зер Раб бы ны эз ләр ва кыт җи тә;
Раб бы кил сен, өс те гез гә тәкъ ва лык яу дыр сын.

13 Лә кин сез яман лык чәч те гез – бо зык лык урып ал ды гыз,
ял ган ның җи меш лә рен аша ды гыз.
Үзе гез нең җи гү ле ат ла ры гыз га,
күп сан лы су гыш чы ла ры гыз га ышан ган га кү рә,

14 ха лык өс те нә су гыш гө рел те се ябы ры лыр;
Шал ман, ана ла ры бе лән бер гә ба ла лар ны үте реп,
Бәйт-Арбелне җи мер гән сы ман,
сез нең бар лык ны гыт ма ла ры гыз шу лай җи ме ре лер.

15 Явыз лы гың хәт тин аш кан га кү рә, Бәйт-Эл,
си не әнә шун дый бә ла ләр кө тә.
Таң ат кан да, Ис ра ил пат ша сы һә лак бу лыр!»

РаббыныңИсраилгәмәхәббәте

11 1 «Ис ра ил не Мин яшь ча гын нан ук үз итеп ярат кан,
уг лым Ис ра ил не Мин Ми сыр дан ча кыр тып ал ган идем.

2 Аны Үзе мә күб рәк ча кыр ган са ен, ул Мин нән чит лә шә ге нә бар ды;
Ба гал сын на ры на кор бан ча лып,
пот лар хөр мә те нә хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә бир де.

3 Эфраимне Мин тә пи йө рер гә өй рәт кән,
аны кул ла рым да кү тә реп йөр т кән идем,
ә ул Ми нем са вык ты ру чы икә нем не аң ла ма ды.

4 Мин аны кү ңе лем җеп лә ре,
мә хәб бәт җеп лә ре бе лән Үзе мә тарт тым,
му е нын да гы ка мы тын сал дыр дым,
ри зык би рер өчен, ал ды на иел дем.

5 Мин нән баш тарт кан га кү рә,
Ис ра ил хал кы Ми сыр га ки ре әй лә неп кайт мас мы,
Аш шур алар ның пат ша сы бул мас мы?!

6 Алар ның шә һәр лә ре нә кы лыч ки леп тө шә чәк һәм
кап ка бик лә рен ва та чак – явыз ни ят лә ре нә чик ку я чак.

7 Ми нем хал кым гел Мин нән чит лә шү ягын да;
алар Ми ңа Ал ла һы Тә га ләм дип дәш сә дә,
Мин алар га яр дәм ит мәм.

8 Әй Эф ра им, ни чек итеп таш лый алыйм си не?!
Әй Ис ра ил, ни чек итеп син нән йөз чө е рим?!
Ад ма га кар шы кыл ган эш не си ңа ни чек кы лыйм?!
Сәбоимгә кар шы эш лә гән не си ңа ни чек эш лим?!
Ми нем йө рә гем си ңа ом ты ла,
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Мин дә си не кыз га ну той гы сы уя на.
9 Си ңа бул ган яр су ым ны Мин ты яр мын,

Эфраимне тар-мар ит мәм,
чөн ки Мин – Ал ла һы, ке ше тү гел мен,
Ис ра ил хал кы ара сын да яшә гән из ге Ал ла мын,
Мин сез гә ачу бе лән кил мәм.

10 Алар арыс лан дай үке рү че Раб бы эзен нән ба рыр лар;
Раб бы үкер гәч,
угыл ла ры көн ба тыш тан Аның яны на аш кы нып кай тыр,

11 кош лар ке бек тал пы нып – Ми сыр дан,
кү гәр чен нәр ке бек очып, Аш шур җи рен нән кай тыр,
һәм Мин алар ны үз йорт ла ры на ур наш ты рыр мын.
Мо ны Мин әй тәм – Раб бы.

ИсраилһәманыңнәселбашыЯгъкуб
12 Эф ра им Ми не ял ган бе лән,

Ис ра ил йор ты ал дау бе лән ура тып ал ган;
ба ры Яһү дә ге нә Ал ла һы га йөз то та
һәм Ис ра ил нең из ге Ал ла сы на туг ры лык сак лый».

12 1 Ял ган вә явыз лык арт ты рып,
Эф ра им кө но зын көн чы гыш җи ле ар тын нан куа,
җил ку ып, үзен шу лай ту ен ды ра:
Аш шур бе лән ки ле шү тө зи,
Ми сыр га зәй түн мае оза та.

2 Раб бы ның Яһү дә гә дәгъ ва сы бар;
йөр гән юл ла ры на ка рап, Ягъ куб ны Ул җә за га тар тыр,
эше нә кү рә әҗе рен би рер.

3 Ән кә се нең ка ры нын да чак та ук
Ягъ куб үз ка рен дә шен үк чә сен нән эләк тер де,
үсеп җит кәч исә, Ал ла һы га кар шы кө рәш те,

4 сфә реш тә бе лән кө рә шеп җи ңеп чык ты,
ә со ңын нан егълап-ялварып Аның ил ти фа тын со ра ды;
Бәйт-Элдә ул Ал ла һы бе лән оч раш ты,
Аның бе лән сөй ләш те.

5 Раб бы ул – Ал ла һы, Күк ләр Ху җа сы;
исе ме Аның – Раб бы!

6 Шу лай бул гач, Ягъ куб нә се ле, үз Ал ла ңа кайт;
иге лек вә га дел лек си нең юл да шың бул сын,
өме тең не һәр чак Ал ла ңа баг ла!
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7 «Ку лын да гы ял ган үл чәү бе лән сәү дә гәр ал дар га яра та;
8 Эф ра им дә: „Мин ба е дым, мал-мөлкәт туп ла дым,

әм ма ми нем эш лә рем дә гө наһ бу лыр лык,
ка нун га кар шы ки лер лек нәр сә юк“, – дип мак та на.

9 Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы Ал лаң – Мин дер.
Чүл дә оч раш кан көн нә ре без дә ге сы ман Мин
си не ка бат ча тыр лар га ур наш ты рыр мын.

10 Пәй гам бәр ләр гә сүз ка тып,
алар га Мин бай так кү ре неш ләр иреш тер дем,
алар аша ха лык ка гый б рәт ле хи кә я ләр җит кер дем.

11 Ги лы гад – явыз лык оя сы дыр,
ан да яшәү че ләр бер ни гә ярак сыз;
алар Гил гәл дә үгез ләр не кор бан га ки те рә ләр,
әм ма алар ның мәз бәх лә ре
ба су чи тен дә ге таш өе ме ке бек бу лыр».

12 сАрам җи ре нә ка чып кит кән Ягъ куб,
үзе нә ха тын алыр өчен, шун да хез мәт ит кән – са рык көт кән иде.

13 Пәй гам бә ре аша Раб бы Ис ра ил не Ми сыр дан алып чык ты,
пәй гам бә ре яр дә мен дә аны сак ла ды.

14 Әм ма Эф ра им Раб бы ның бик нык ачу ын ки тер де,
шу ның өчен сХуҗа-Хаким Эфраимне кан ко ю да га еп ләр,
Үзен сан ла ма ган өчен җә за га тар тыр.

Исраилгәкилгәнсоңгыҗәза

13 1 Эф ра им сөй лә гән ва кыт та, һәм мә се дер кал ты рап тор ды:
Ис ра ил дә ул мәһабәт-дәрәҗәле иде,
лә кин Ба гал га та бы нып га еп ле бул ды һәм һә ла кәт кә та ры ды.

2 Хә зер эф ра им нәр гө наһ өс те нә гө наһ эш ли:
кул ла рын нан кил гән чә, һө нәр че лә ре кө меш тән пот лар коя.
Эф ра им нәр: «Кор бан ки те рү че ләр бо зау сы нын үбәр гә ти еш», – ди.

3 Шу ңа кү рә алар – ир тән ге то ман,
бик тиз ки бә тор ган чык,
ын дыр дан җил очыр ган ки бәк,
мор җа дан чык кан тө тен ке бек бу ла чак.

4 «Мин – сез не Ми сыр җи рен нән алып чык кан Раб бы Ал ла гыз,
Мин нән баш ка ал ла ны та ныр га ти еш тү гел сез,
чөн ки Мин нән баш ка кот ка ру чы юк тыр!

5 Ко ры лык тан ки беп бет кән чүл дә каң гы рып йөр гән дә,
сез не Мин кай гырт тым.

6 Мин ри зык лан дыр ган га, сез тук иде гез,



1326

Һо шея 13 , 14

та мак ла ры гыз туй гач,
сез тә кәб бер лә неп ки тә һәм Ми не оны та иде гез.

7 Сез нең өчен Мин арыс лан ке бек бу лыр мын,
кап лан ке бек юл ча тын да са га лап то рыр мын;

8 ба ла ла рын җуй ган ана аю ке бек өс те гез гә таш ла ныр мын,
күк рә ге гез не ер тыр мын,
сез не ана арыс лан ке бек ашар мын,
ерт кыч җан вар ке бек бо тар лап таш лар мын.

9 Әй Ис ра ил, үз-үзеңне һә лак ит тең син,
си нең бер дән бер та я ны чың Мин идем.

10 Кай да соң си нең пат шаң?! –
Бар лык шә һәр лә рең дә хә зер си не ул кот кар сын!
„Без гә пат ша бе лән тү рә ләр бир!“
дип со ра ган ха ким нә рең кай да?!

11 Ачу ым чык кан чак та, Мин си ңа пат ша бир дем,
ачу ым та шы ган да, аны ки ре ал дым.

12 Эфраимнең язык эш лә ре бер тө ен гә төй нәл гән,
гө на һы  оны тыл ма ган аның.

13 Ба ла та бу чы ха тын га зап ла ры кө тә аны;
ул – акыл сыз ба ла ке бек:
ту ар ва кы ты җит сә дә, ана ка ры нын нан чы гар га те лә ми.

14 Эфраимнәрне Мин сүле ләр дөнь я сын нан йо лып ка лыр мын мы?!
Үлем нән кот ка рыр мын мы?!
И әҗәл! Кай да си нең үләт зәх мәт лә рең?
И үле ләр дөнь я сы! Кай да си нең ча га тор ган угың?
Мин ин де кыз га ну күр сәт мәм!

15 Эф ра им үз ту ган на ры ара сын да мул җи меш ле бул са да,
чүл дән кү тә ре леп, көн чы гыш тан Раб бы ның җи ле ки лер
һәм Эфраимнең чиш мә лә рен кип те реп,
кое ла рын ко ры тып бе те рер,
хә зи нә дә ге бар лык зин нәт лә рен очыр тып алып ки тәр».

14 1 Са ма рея үзе нә ти еш ле җә за ны алыр га ти еш,
чөн ки үз Ал ла сы на кар шы баш кү тәр де ул.
Аның хал кы кы лыч тан һә лак бу лыр,
ба ла ла ры кы ры лып бе тәр,
авыр лы ха тын на ры ның ка рын на ры ике гә яры лыр.

Тәүбәгәчакыруһәмфатихалау
2 Әй Ис ра ил, Раб бы га, үз Ал ла ңа ки ре кайт,

чөн ки син гө наһ ла рың ар ка сын да тү бән тә гә рә дең.
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3 Үзе гез бе лән до га сүз лә рен алы гыз да
Раб бы га кай ты гыз, әй те гез Аңа:
«Бар гө наһ ла ры быз ны ки чер,
иге лек бе лән ка бул ит без не;
үгез уры ны на кор бан га
Си ңа мак тау сүз лә ре без не ки те рә без, – ди е гез. –

4 Аш шур без не кот ка ра ал мас,
су гыш ат ла ры на да ат ла нып тор ма быз бү тән,
үзе без нең кул бе лән ясал ган нәр сә ләр гә:
„Сез – без нең илаһ ла ры быз“, – дип әйт мә без.
Син бит ятим нәр гә мәр хә мәт ле сең!»

5 «Хы я нәт лә рен ки че рер мен,
үз лә рен йө рә ге мә якын кү реп яра тыр мын,
чөн ки алар га бул ган ачу ым ба сыл ды ин де, – ди Раб бы. –

6 Ис ра ил өчен Мин таң чы гы ке бек бу лыр мын:
ла лә ке бек чә чәк атар ул,
та мыр ла рын Ли ван эр бе те дәй ны гы тыр,

7 ботак-тармаклары җә е леп ки тәр,
зәй түн ага чы сы ман гү зәл,
Ли ван эр бе те сы ман хуш ис ле бу лыр.

8 Кай чан дыр аның кү лә гә сен дә утыр ган ке ше ләр
шун да ка бат әй лә неп кай тыр,
мул итеп иген үс те рер,
үз лә ре йө зем ку а гы дай чә чәк атар
һәм Ли ван шә ра бы сы ман дан лы бу лыр.

9 Әй Эф ра им, пот ла рың бе лән Ми нем баг ла ны шым юк!
Эфраимнең ял ва ру ла ры на Мин җа вап би рер мен,
аңа йө зем бе лән бо ры лыр мын.
Аның өчен Мин ямь-яшел ки па рис тыр,
аның җимеше-байлыгы да Мин нән дер».

10 Зи рәк ләр мо ны аң лый дыр,
зи һен ле ләр тө ше нә.
Раб бы ның юл ла ры хак, ту ры,
ул юл лар дан тәкъва-гадел ке ше ләр йө ри,
гө наһ лы лар исә шун да егы лып ка ла.
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1 1 сРаб бы ның Пи ту ил уг лы Йо ил гә әй т кән сү зе.

2 И сөл кән нәр, тың ла гыз!
Шу шы җир дә көн кү рү че һәр кай сы гыз,
әйт кән нә ре мә ко лак са лы гыз!
Сез үзе гез яи сә ата-бабаларыгыз яшә гән за ман да
мон дый һә ла кәт бул ды мы икән?!

3 Бу хак та ба ла ла ры гыз га сөй лә гез,
ә алар үз ба ла ла ры на җит кер сен,
ба ла ла ры гыз ның ба ла ла ры да үз лә рен нән соң кил гән
бу ын га бә ян ит сен.

4 Өер-өер бу лып, са ран ча чи рүе очып кил де:
бе рен че өер ашап бе те рә ал ма ган ны икен че се, өчен че се аша ды,
ә алар дан кал ган ны дүр тен че се кы рып бе тер де.

5 Әй сәр хуш ләр, йо кы гыз дан ай ны гыз
һәм күз яшь лә ре тү ге гез.
Әй шә раб сө ю че ләр, йө зем су ын са гы нып, үке реп ела гыз,
чөн ки ул сез нең авыз дан тар тып алын ды.

6 Ми нем җи ре мә, чи рү бу лып, ку әт ле бер яу кил де,
аның теш лә ре – арыс лан те ше,
каз на ла ры – ана арыс лан каз на сы дыр.

7 Йө зем бак ча ла рым ны ха рап ит те ләр,
ин җир агач ла рым ны сын ды рып,
кай ры ла рын ка ез лап бе тер де ләр –
бо так ла ры ап-ак бу лып кал ды.

8 Яшь ли ирен җуй ган,
кай гы ки ем нә ре ки гән яшь ха тын ке бек, күз яшь лә ре тү ге гез.

9 сРаб бы йор ты на бү ләк кә ик мәк вә шә раб кил ми баш ла ды,
Раб бы хез мәт че лә ре, сру ха ни лар, зур кай гы да.

10 Кыр лар ха рап бул ды,
туф рак зар елый,
чөн ки иген нәр дә, зәй түн агач ла ры да ко ры ды,
тат лы йө зем суы да ак мый баш ла ды.

11 Әй иген че ләр, сыз ла ны гыз!
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Әй бак ча чы лар, күз яшь лә ре тү ге гез!
Кыр да гы иген нәр – ар па вә бо дай ха рап бул ды,

12 йө зем вә ин җир агач ла ры ко ры ды,
анар, хөр мә вә ал ма агач ла ры ко рып кип те.
Шу ңа кү рә адәм угыл ла ры шатлык-сөенечнең нәр сә икә нен оныт ты.

13 Әй ру ха ни лар, кай гы ки ем нә ре ки еп яшь тү ге гез!
Әй смәз бәх хез мәт че лә ре, үке реп ела гыз!
Әй сАл лам ның хез мәт че лә ре, Ал ла һы йор ты на ки ле гез,
сту пас ту кы ма га тө ре неп, шун да төн уз ды ры гыз,
чөн ки Ал ла һы йор тын да ик мәк вә шә раб бү ләге ки те рү тук тал ды!

14 Из ге ура за көн нә ре бил ге лә гез,
эш тән ты е лып то ры гыз,
өл кән нәр не вә бу ил дә яшәү че ләр нең ба ры сын
Раб бы Ал ла гыз йор ты на ча кы ры гыз
һәм Раб бы га ял ва рып гый ба дәт кы лы гыз.

15 Нин ди дәһ шәт ле көн!
Раб бы кө не җи теп ки лә,
ул ин де бик якын!
Код рәт ия се бу көн не һә ла кәт яу ды ра чак!

16 Без нең күз ал дын да ри зы гы быз юк ка чык ты тү гел ме?!
Ал ла һы йор тын нан сө е неч вә шат лык кит те тү гел ме?!

17 Чәч кән ор лык, ти ше леп чы га ал мый ча,
кан тар лы җир дә ка лып кип те,
ке ләт ләр җи ме рел де,
ам бар лар бу шап кал ды –
уңыш өл гер мә де.

18 Мал-туар ни чек ың гы ра ша!
Сы ер лар әл се рәп йө ри,
чөн ки ут лау лар кип те.
Көтү-көтү са рык лар да тә мам хәл сез лән де.

19 Йа Раб бым, Си ңа ял ва ра мын,
чөн ки сах ра да гы кө тү лек ләр кө еп бет те,
бар лык агач лар ку ы рыл ды.

20 Хәт та кыр гый җан вар лар да ял ва ра Си ңа,
чөн ки агым су лар кибеп-корыды,
кө тү лек ләр эс се лек тән көй де.

2 1 Си он да быр гы кыч кыр ты гыз,
ха лык өс те нә афәт ябы ры лу ын
Ми нем из ге та вым да игъ лан ите гез.
Бу җир дә яшә гән һәр кем кур ку дан тет рә неп тор сын –
Раб бы кө не җи теп ки лә,
ул ин де бик якын!
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2 Золь мәт ле* бер көн бу лыр ул,
бо лыт лы, ка раң гы көн бу лыр.
Ир тән ге нур лар тау лар га ят кан ке бек,
исәпсез-сансыз ку әт ле чи рү ябы ры лып ки лә.
Әле гә чә мон дый яу ның бул га ны юк иде
һәм ки лә чәк тә дә бул мас!

3 Алар ал дын нан – көй дер геч ут,
арт ла рын нан ял кын дөр ли дер.
Мо ңар чы Га дән бак ча сы бул ган җир ләр,
алар уз ган нан соң, вәй ран* бу лып ка ла.
Алар дан һич кем ко тыл мас!

4 Алар ның кы я фә те ат ка ох ша ган,
ат лы гас кәр ке бек ча ба лар;

5 су гыш ар ба ла ры ке бек дө бер дәп,
ут кап кан са лам ке бек чы тыр дап
тау тү бә лә рен нән уза лар;
орыш ка әзер лән гән көч ле ха лык ке бек алар.

6 Ке ше ләр алар дан дер кал ты рап то рыр,
һәр кем нең йө зе ага ры нып ка лыр.

7 Гас кә ри ләр ке бек йө ге реп ки лә ләр дә алар
җи тез ге нә ди вар лар га үр мә ләп ме нә ләр,
һәр кай сы үз юлы бе лән ба ра,
бер кай чан юлын нан тай пыл мый.

8 Ук яң гы ры на ка ра мый ча,
этешми-төртешми ал га ом ты ла –
һө җүм нә рен тук та ту мөм кин тү гел.

9 Алар шә һәр гә бә реп ке рә ләр,
ди вар буй лап ча ба лар,
йорт лар га үр мә ләп ме нә ләр,
уг ры лар сы ман, тә рә зә дән эч кә ке рә ләр.

10 Алар ал дын да җир вә күк ләр тет рәп то рыр,
ко яш бе лән ай ның йө зе ка ра лыр,
йол дыз лар ның ну ры сү нәр.

11 Шу шы гас кә рен Раб бы Үзе әй дәп ба рыр,
кыч кы рып әме рен би рер.
Аның фәр ма ны на буй сын ган гас кәр
исәпсез-сансыз вә бик гай рәт ле дер.
Раб бы кө не бө ек вә дәһ шәт ле!
Бу көн не кем исән ка ла алыр?!

12 Раб бы бо лай дип әй тә:

* 2:2 Зольмәтле– ка раң гы. 
* 2:3 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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«Хәт та бү ген дә, чын йө рәк тән тәү бә гә ки леп,
сура за то тып, елап һәм кай гы рып,
Ми ңа әй лә неп кай та ала сыз!

13 Ки ем нә ре гез не тү гел – йө рәк лә ре гез не тет кә лә гез,
Раб бы Ал ла гыз га кай ты гыз,
чөн ки Ул кыз га ну чан вә рә хим ле,
сабыр-түзем вә иф рат смәр хә мәт ле
һәм бил ге лән гән ка за ны бул дыр мас ка шат.

14 Кем бе лә, бәл ки әле Ул сез не кыз га ныр,
Үзе нең хәер-фатихасын би рер.
Шул ча гын да сез Аңа та гын
ик мәк вә шә раб бү ләк лә ре ки те рә баш лар сыз.

15 Си он да быр гы кыч кыр ты гыз,
из ге ура за көн нә ре бил ге лә гез,
эш тән ты е лып то ры гыз.

16 Ха лык ны җы е гыз,
алар ны из ге җы ен га ча кы ры гыз –
өл кән нәр, ке че ләр, им чәк ба ла лары да шун да бул сын,
ки яү ләр бе лән кә ләш ләр дә бүл мә сен нән чык сын.

17 Раб бы хез мәт че лә ре, ру ха ни лар,
Ал ла һы йор ты бе лән мәз бәх ара сын да күз яшь лә ре тү геп:
„Йа Раб бы, кыз ган Үз хал кың ны, – ди сен нәр, –
га зиз лә рең не мыс кыл ит тер мә,
чит ха лык лар көл ке се нә кал дыр ма;
баш ка лар: ‘Кай да соң алар ның Ал ла сы?!’ –
дип әй тер лек бул ма сын“».

18 Шун нан Раб бы,
Үз җи рен фи да ка рь ләр чә як лап, хал кын яр лы ка я чак,

19 Үзе нең хал кы на җа вап итеп:
«Ме нә, Мин сез гә ик мәк, шә раб вә май би рер мен,
шу лар бе лән та мак туй ды рыр сыз.
Бү тән чә сез не чит-ят ха лык лар дан мәс хә рә ит тер мәм, –
ди я чәк. –

20 Төнь як тан кил гән гас кәр не иле гез дән
чы гып ки тәр гә мәҗ бүр итәр мен,
су сыз чүл гә ку ып җи бә рер мен.
Ал да гы саф лар ны – көн чы гыш диң гез гә,
арт та гы ла рын көн ба тыш диң гез гә олак ты рыр мын –
алар ның мә ет лә рен нән ко точ кыч са сы ис та ра лыр», – 
ди я чәк. –
Бө ек эш ләр баш ка ра Ул!

21 Ку рык ма, җир,
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сө ен вә кү ңел ач,
чөн ки Раб бы бө ек эш ләр баш ка ра!

22 Әй кыр гый хай ван нар, ку рык ма гыз,
чөн ки чүл дә ге кө тү лек ләр дә үлән шы тып чы гар,
агач лар җи меш би рер,
ин җир бе лән йө зем ага чы да мул уңыш ки те рер.

23 Сез дә, Си он ба ла ла ры, сө е не гез,
Раб бы Ал ла гыз шат лык чы га на гы бул сын,
чөн ки яң гыр ла рын Ул сез гә ва кы тын да җи бә рер,
әү вәл ге чә язын да, кө зен дә яң гыр ла рын яу ды рыр.

24 Ын дыр лар аш лык бе лән ту лыр,
чан нар йө зем суы вә зәй түн мае бе лән мөл де рә мә бу лыр.

Раб бы бо лай ди:
25 «Те ге са ран ча чи рүе рә ве шен дә

сез гә җи бәр гән гас кәр зы я нын
Мин ар ты гы бе лән кап лар мын.

26 Туй ган чы ашап-эчәрсез
һәм Раб бы Ал ла гыз ның исе мен дан лар сыз:
Ул сез гә га җә еп мог җи за лар эш лә де.
Мон нан ары Ми нем хал кым бер кай чан да 

хур лык ка кал мас.
27 Сез Ми нем сИс ра ил хал кы ара сын да бу лу ым ны,

Раб бы Ал ла гыз икә нем не,
Мин нән баш ка ал ла юк лы гын бе лер сез.
Мон нан ары Ми нем хал кым бер кай чан да 

хур лык ка кал мас.
28 Ан на ры Мин һәр ке ше гә Үзем нең Ру хым ны яу ды рыр мын:

угыл ла ры гыз вә кыз ла ры гыз пәй гам бәр лек кы лыр,
өл кән нә ре гез га ип тән хә бәр* би рү че төш ләр кү рер,
егет лә ре гез гә Ал ла һы дан кү ре неш ләр иңәр.

29 Ул көн нәр дә хәт та кол ир ләр бе лән кол ха тын нар га да
Үз Ру хым ны яу ды рыр мын.

30-31 Раб бы ның бө ек вә дәһ шәт ле кө не җи тәр ал дын нан
күк тә дә, җир дә дә га лә мәт ле бил ге ләр –
кан, ут вә тө тен ба га на ла ры кү ре нер,
ко яш ка ра лыр, ай исә кан тө се нә ке рер.

32 Раб бы исе мен тел гә алып,
Аңа мө рә җә гать ит кән һәр кем ко ты лып ка лыр,
чөн ки, Раб бы әй т кән чә, Си он та вы на вә Ие ру са лим гә 
ка чып кит кән нәр ко ты лу та бар.

* 2:28 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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3 1 Ме нә шул көн нәр дә, шул ва кыт та,
сЯһү дә бе лән Ие ру са лим не әсир лек тән кот кар гач,

2 Мин, бар ха лык лар ны җы еп, Хө кем үзә не нә ки те рер мен
һәм алар ны Үзем нең мил кем Ис ра ил гә кар шы
кыл ган га мәл лә ре өчен хө кем гә тар тыр мын,
чөн ки алар Ми нем хал кым ны
төр ле ка вем нәр ара сы на та рат ты лар,
җи рем не үз ара бүл гә ләп бе тер де ләр,

3 хал кым ны жи рә бә са лып бүл гә лә де ләр,
фа хи шә ләр гә тү ләр өчен – ир ба ла лар ны,
шә раб алып эчәр өчен, кыз ба ла лар ны кол лык ка сат ты лар.

4 Әй Сур вә Си дун ка ла сы, әй сПе ле шет җи рен дә ге бар лык өл кә ләр, ни кыл мак-
чы бу ла сыз сез Ми ңа? Үч кай тар мак чы мы, Мин нән үч ал мак чы мы сез? Кыл ган 
га мәл лә ре гез не Мин ки чек мәс тән үз ба шы гыз га кай та рыр мын! 5 Чөн ки сез Ми нем 
алтын-көмешемне, бар хә зи нәм не тар тып алып сгый ба дәт ха нә лә ре гез гә куй ды гыз. 
6 Яһү дә вә Иеру са лим угыл ла рын сез, үз җир лә рен нән сө реп, яван лы лар га сат ты-
гыз. 7 Әм ма Мин алар ны сез са тып җи бәр гән урын нан кай та рыр мын һәм сез алар га 
кыл ган ны үзе гез гә кы лыр мын: 8 угыл-кызларыгызны яһү ди ләр гә са тар мын, алар 
исә ерак та яшәү че ше ба лы лар га са тып җи бә рер, – дип әйт те Раб бы. –

9 Бар ха лык лар га игъ лан ите гез:
„Су гыш ка әзер лә не гез,
яу гир лә ре гез не* орыш ка ча кы ры гыз –
бө тен су гыш чы лар кү тә ре леп чык сын.

10 Су ка дан – кы лыч,
урак тан сөң ге оч лык ла ры ко е гыз.
Иң көч се зе дә: ‘Мин көч ле!’ – дип әй т сен.

11 Әй тирә-яктагы ха лык лар, ашы гы гыз,
бер гә туп ла ны гыз!“»

Йа Раб бым, ба тыр угыл ла рың ны шун да алып бар!

12 «Ха лык лар, кү тә ре леп, Хө кем үзә не нә җы ел сын нар,
чөн ки Мин,
тирә-яктан җы ел ган бар лык ха лык лар ны хө кем итәр өчен,
шун да ки леп уты ра чак мын», – ди Раб бы.

13 Урак ла ры гыз ны эш кә җи ге гез,
чөн ки иген нәр өл гер де;
йө зем тап тар га ба ры гыз,
чөн ки сйө зем из геч ләр җи меш бе лән мөл де рә мә;

* 3:9 Яугир– су гыш чы. 
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йө зем суы ту лып ак кан ке бек,
ха лык лар ның явыз лы гы баш тан аш кан.

14 Хө кем үзә не ха лык бе лән ту лы! –
Хө кем үзә не нә Раб бы кө не якын ла ша!

15 Ко яш вә ай то нык ла ныр,
йол дыз лар ның ну ры сү нәр.

16 Раб бы, Си он нан то рып, Үз сү зен бел де рер,
Ие ру са лим нән Үз та вы шын җит ке рер –
күк тә, җир дә кал ты рап то рыр.
Әм ма Раб бы Үз хал кын сы ен ды рыр,
ис ра и ли ләр не як лап ка лыр.

17 «Шул ча гын да сез Раб бы икә нем не,
Үзем нең из ге та вым Си он да яшә вем не бе лер сез, – ди Раб бы. –
Иеру са лим из ге урын бу лыр,
чит ка вем нәр ин де аның аша үтә ал мас.

18 Шун дый көн ки лер:
тау лар дан шә раб сар кып,
кал ку лык лар дан сөт ел га ла ры агып то рыр,
Яһү дә иле нең бө тен ел га ла ры су бе лән ту лыр;
Раб бы йор тын нан чиш мә агып чы гып
Шит тим үзә не нә* су би реп то рыр.

19 Яһү дә угыл ла рын кы ер сыт кан,
аның җи рен дә га еп сез гә кан түк кән өчен,
Ми сыр – чүл гә,
сЭдом буш да ла га әй лә нер.

20 Яһү дә вә Иеру са лим исә мәң ге,
буыннан-буыннаргача яшәр.

21 Мин алар ның кан на ры өчен
га еп ле ләр дән үч алыр мын, ки чер мәм!
Мин, Раб бы, һәр ва кыт Си он да яшәр мен».

* 3:18 ...Шиттимүзәненә...– Ко ры туф рак лы әле ге үзән дә сәр ви ку ак ла ры гы на үс кән. 
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1 1 Ты куа тер лек че лә ре нең бер се бул ган Амос сүз лә ре. Җир тет рә ве нә ике ел ка ла, 

сЯһү дә дә – Уз зия, сИс ра ил дә Йо гаш уг лы Яро бам пат ша лык ит кән көн нәр дә, 
Амос ка Ис ра ил ха кын да вә хи* иң де.

2 Амос бо лай дип сөй лә де:
«сРаб бы Си он нан то рып күк рәр,
гө рел те сен Ие ру са лим нән яң гы ра тыр –
ши ңәр шул чак кө тү лек җир лә ре,
ко рып ки бәр Кәр мил тау баш ла ры».

РаббыныңИсраилкүршеләренхөкемгәтартуы
3 Раб бы бо лай ди:

«сҖи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
Ги лы гад ны* ти мер ча ба гач лар бе лән сук тыр ган
Дәмәшкъне җә за сыз кал дыр мам:

4 Ха за ил нең* са ра ен ут ка чор нар мын,
Бен-Һададның* скаль га ла рын ял кын ял мап алыр.

5 Дәмәшкънең кап ка бик лә рен ва тар мын,
Авен үзә нен дә* яшәү че ләр не
һәм Бәйт-Эдендагы* схө кем дар лык та я гы ның ия сен юк итәр мен;
сара ми ләр Кыйр га* сө ре лер», – ди Раб бы.

6 Раб бы бо лай ди:
«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
хал кым ны авылы-авылы бе лән

* 1:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. Яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы дан кү ре неш иң де. 
* 1:3 Гилыгад– Үр дүн нән көн чы гыш та ур наш кан өл кә. 
* 1:4 Хазаил– Дәмәшкъ пат ша сы. 
* 1:4 Бен-Һадад– Дәмәшкъ пат ша сы, Ха за ил нең уг лы дип фа раз ла на. 
* 1:5 Авенүзәне– яһүд чә «явыз лык үзә не» мәгъ нә сен дә; Арам җи рен дә ур наш кан үзән. 
* 1:5 Бәйт-Эден– яһүд чә «ләз зәт йор ты» мәгъ нә сен дә; Арам иле нең Фырат ел га сы бу ен да 
ур наш кан бер тө бә ге бу лыр га мөм кин. 
* 1:5 Кыйр– ара ми ләр нең ту ган иле. 



1336

Амос 1

сЭдом га* әсир лек кә са тып җи бәр гән Га за ны җә за сыз кал дыр мам:
7 Га за ди вар ла рын ут ка чор нар мын,

аның каль га ла рын ял кын ял мап алыр.
8 Аш дод та яшәү че ләр не

һәм Аш кы лун да гы хө кем дар лык та я гы ның ия сен юк итәр мен;
ку лым ны Эк рон га* кар шы су зар мын,
һәм спе леш ти ләр соң гы ке ше се нә ка дәр һә лак бу лыр!» –
ди Хуҗа-Раббы.

9 Раб бы бо лай ди:
«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
кар дәш лек ки ле шү ен онытып, хал кым ны авылы-авылы бе лән
Эдом га са тып җи бәр гән Сур ны* җә за сыз кал дыр мам:

10 Сур ди вар ла рын ут ка чор нар мын,
аның каль га ла рын ял кын ял мап алыр».

11 Раб бы бо лай ди:
«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
рәхим-шәфкать бел ми чә,
кы лы чын кү тә реп, кар дә шен эзәр лек лә гән,
ачуы һа ман дөр ләп,
яр суы һа ман янып тор ган Эдом ны җә за сыз кал дыр мам:

12 Те ман ны* ут ка чор нар мын,
Бос ра* каль га ла рын ял кын ял мап алыр».

13 Раб бы бо лай ди:
«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
үз ил лә ре нең чик лә рен ки ңәйт кән чак та,
Ги лы гад та йөк ле ха тын нар ның ка рын на рын яр ган
ам мо ни ләр не җә за сыз кал дыр мам:

14 Ра баһ ның* ди вар ла ры на ут са лыр мын,
ял кын ял мап алыр аның каль га ла рын –
ул көн су гыш гө рел те се ас тын да,

* 1:6 Эдом– Сә гыйрь тау ла рын да, Үле диң гез дән көнь як та рак ур наш кан ил. Эдо ми ләр – 
Эсау ның (аның икен че исе ме – Эдом) нә сел ва рис ла ры. Эсау үзе – Ис ра ил хал кы ның нә-
сел ба шы бул ган Ягъ куб ның бер ту ган кар дә ше. 
* 1:6-8 Газа,Ашдод,Ашкылун,Экрон– пе леш ти ләр нең иң зур биш шә һә ре нең дүр те се (би-
шен че се – Гәт). 
* 1:9 Сур– Фой ни кә (рус ча сы: Фи ни кия) иле нең баш ка ла сы; рус ча сы: Тир. 
* 1:12 Теман– Эдом илен дә ге тө бәк. 
* 1:12 Босра– Эдом иле нең төнь я гын да ур наш кан шә һәр. 
* 1:14 Рабаһ– ам мо ни ләр нең баш ка ла сы. 
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да выл лы көн дә куп кан өер мә эчен дә узар.
15 Пат ша ла ры сөр ген ки тәр,

аның түрә-идарәчеләре дә ки тәр», – ди Раб бы.

2 1 Раб бы бо лай ди:
«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
Эдом пат ша сы ның сө як лә рен ян ды рып,
көл-тузанга әй лән дер гән сМә аб ны* җә за сыз кал дыр мам:

2 Мин аны ут ка чор нар мын,
Кыръют* каль га ла рын ял кын ял мап алыр –
чу а лыш эчен дә, су гыш гө рел те се,
быр гы та выш ла ры ас тын да Мә аб һә лак бу лыр.

3 Аның хө кем да рын да,
түрә-идарәчеләрен дә юк итәр мен», – ди Раб бы.

РаббыныңЯһүдәнехөкемгәтартуы
4 Раб бы бо лай ди:

«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән,
Раб бы ска ну нын нан ваз ки чеп,
Аның ка гый дә лә рен тот ма ган,
ата-бабалары та бын ган ял ган пот лар га ия реп,
ту ры юл дан яз ган Яһү дә не җә за сыз кал дыр мам:

5 Мин аны ут ка чор нар мын,
Иеру са лим каль га ла рын ял кын ял мап алыр».

РаббыныңИсраилнехөкемгәтартуы
6 Раб бы бо лай ди:

«Җи на ять өс те нә җи на ять эш лә гән Ис ра ил не җә за сыз кал дыр мам,
чөн ки тәкъ ва ны алар – бер кө меш,
фә кый рь не бер пар баш мак бә ра бә ре нә са та лар;

7 туф рак тап та ган дай, юксыл-мескеннең ба шын нан йө ри ләр,
маз лум-бичараны* юлын нан этеп чы га ра лар;
Ми нем из ге исе мем не хурлап, 
бер үк ха тын яны на ата да, угыл да йө ри ;

8 рә һен гә* алын ган ки ем не җә еп,
смәз бәх ләр янын да ятып йок лый лар;
үз сАл ла ла ры йор тын да га еп ле ке ше дән тү ләт кән шә раб ны эчә ләр.

9 Мин бит сез нең хак ка эр бет ага чы дай би ек,

* 2:1 Мәаб– Үле диң гез дән көн чы гыш та ур наш кан ил. 
* 2:2 Кыръют– Мә аб илен дә ге төп шә һәр ләр нең бер се. 
* 2:7 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
* 2:8 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
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имән дәй көчле-нык амо ри ләр не юк ит тем,
юга ры да үс кән җи меш лә рен,
тү бән дә ге та мыр ла рын ко рыт тым.

10 Амо ри ләр җи рен сез гә би лә мә гә би рер өчен,
Мин бит сез не, Ми сыр җи рен нән алып чы гып,
кы рык ел бу е на чүл дә әй дәп йөрт тем;

11 угыл ла ры гыз ны – пәй гам бәр,
егет лә ре гез не нә зир* ит тем.
Шу лай тү гел ме әл лә, әй ис ра и ли ләр?! – ди Раб бы. –

12 Сез исә нә зир ләр гә шә раб эчер де гез,
ә спәй гам бәр ләр гә пәй гам бәр лек кыл мас ка бо ер ды гыз.

13 Әнә шу ның өчен
Мин сез не көл тә тө я гән ар ба бе лән из гән дәй изәр мен.

14 Җи тез нең – ка чар лык хә ле,
көч ле нең егә ре бул мас,
гай рәт ле үзе нең җа нын сак лап ка ла ал мас;

15 ук чы ая гын да ба сып то ра ал мас,
җи тез аяк лы йө ге реп ка ча ал мас,
ат мен гән җай дак үзе нең җа нын сак лап ка ла ал мас;

16 ба тыр егет ләр нең иң йө рәк ле ди гә не дә
ул көн не ко ра лын таш лап ка чар!» – ди Раб бы.

Исраилгәкаршышаһитлыкбирү

3 1 Әй ис ра и ли ләр! Раб бы ның сү зе нә ко лак са лы гыз. Ми сыр җи рен нән алып 
чык кан бар ха лык ка тө бәп, Ул шу ны әй тә:

2 «Җир йө зен дә ге бар ча ха лык лар ара сын нан
Мин фә кать сез не сай лап ал дым,
шу ңа кү рә кыл ган бар лык сгө наһ ла ры гыз өчен
сез не җа вап ка тар та чак мын!»

3 Ике ке ше, үз ара ки леш ми чә, бер гә сә фәр чы гар мы?!
4 Кор ба ны на тап бул ма са,

ур ман еш лы гын да арыс лан үке рер ме?!
Бер ни то та ал ма ган яшь арыс лан
үзе нең өнен дә ырыл дар мы?!

5 Ал да выч җим ку ел ма са,
җир дә ят кан то зак ка кош элә гер ме?!
То зак ка бер ни эләк мә сә,
эл мәк җе бе тар ты лыр мы?!

6 Шә һәр дә быр гы кыч кырт са лар,
ха лык ны кур ку ал мас мы?!

* 2:11 Нәзир– яһү ди ләр дә үзен Ал ла һы га ба гыш ла ган адәм (карагыз: «Сан нар», 6). 



1339

Амос 3

Шә һәр гә бә ла кил сә,
Раб бы ку лы бе лән эшләнмиме бу?

7 Хак тыр: Үзе нең кол ла ры на – пәй гам бәр ләр гә –
сер-ниятен ал дан бел дер ми чә,
Хуҗа-Раббы һич бер эш кыл мас.

8 Арыс лан үке реп җи бәр сә,
кем тет рән мәс?!
Хуҗа-Раббы сөй ли баш ла са,
пәй гам бәр лек ит ми кем бул ды рыр?!

9 Аш дод һәм Ми сыр каль га ла рын да шу ны бел де ре гез:
«сСа ма рея тау ла ры на җы е лып,
Ис ра ил дә ге ко точ кыч тәр тип сез лек кә,
ан да гы җәбер-золымга күз са лы гыз!»

10 Раб бы әй тә:
«Көчләп-талап, каль га ла ры на хә рәм мал туп ла ган бу ха лык
га дел лек бе лән эш итү не бел ми».

11 Шул сә бәп ле Хуҗа-Раббы бо лай ди:
«Дош ман, бө тен иле гез не ка мап алып,
ны гыт ма ла ры гыз ны вәй ран итә чәк,
каль га ла ры гыз ны та лап бе те рә чәк».

12 Раб бы бо лай ди:
«Кө тү че, арыс лан авы зын нан ма лын кот ка рыр га ты ры шып та,
хай ван ның ике бә кә лен нән яки ко ла гын нан баш ка
һич ни тар тып алал ма ган дай,
Са ма ре я дә ге ис ра и ли ләр дә кә нә фи ая гын нан
яки ятак ның бер поч ма гын нан баш ка
һич ни эләк те реп ка ча ал мас».

13 «Тың ла гыз һәм Ягъ куб* нә се ле нә кар шы ша һит лык би ре гез! –
дип бел де рә Хуҗа-Раббы, Күк ләр Ху җа сы сАл ла. –

14 Кыл ган җи на я ть лә ре өчен
Ис ра ил не җа вап ка тар т кан көн не Мин
Бәйт-Эл ка ла сын да гы мәз бәх ләр не җи ме рер мен –
ки се леп, җир гә тө шәр мәз бәх мө гез лә ре!

15 Туз ды рыр мын кыш кы һәм җәй ге өй ләр не,
вәй ран* бу лыр фил сө я ге бе лән би зәл гән йорт лар,
ха рап бу лыр пулат-сарайлар!» – ди Раб бы.

* 3:13 Ягъкуб– Ис ра ил хал кы ның ерак ба ба сы Ягъ куб ка Ал ла һы «Ис ра ил» дип исем куш кан 
(ка ра гыз: «Яра ты лыш», 32:28). 
* 3:15 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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ИсраилнеңРаббыгайөзебеләнборылмавы

4 1 Әй сез, бай би кә ләр,
Са ма рея та вын да гы си мез Ба шан* сы ер ла ры,
юксыл-мескеннәрне рән җе тү че ләр, фәкыйрь-фөкраны изү че ләр,
ир лә ре нә: «Кая, эчәр гә ки тер!» – ди ю че ләр,
тың ла гыз бу сүз ләр не!

2 Хуҗа-Раббы Үзе нең из ге ле ге бе лән ант итеп әйт те:
«Шун дый бер көн ки лер, сез не ыр гак лар бе лән,
соң гы ке ше гез гә ка дәр кар мак лар бе лән эләк те реп алып ки тәр ләр.

3 Һәм мә гез не ди вар да гы җи ме рек ләр аша алып чы гар лар да
Һар мон га олак ты рыр лар».
Бу – Раб бы сү зе.

4 «Бәйт-Элгә ки леп, гө наһ ла ры гыз ны кы ла би ре гез,
Гил гәл гә* ба рып, җи на ять лә ре гез не ишәй те гез,
ир тән ге як та – кор бан,
өч көн үтү гә, го ше ре гез не* ки те ре гез!

5 Рәх мәт бү лә ге итеп, әй дә,
әче ка мыр дан ик мәк ки те ре гез,
их ты я ри бү ләк лә ре гез ха кын да гел сөй ләп йө ре гез –
сез гә шу лай ошый бит, әй ис ра и ли ләр!»
Бу – Хуҗа-Раббы сү зе.

6 «Бар ча ка ла ла ры гыз ны
теш ара сы на кыстырырдай ри зык сыз кал дыр сам да,
бар ча сала-авылларыгызны ик мәк кыт лы гы на ду чар ит сәм дә,
сез Ми ңа ки леп сы ен ма ды гыз! – ди Раб бы. –

7 Урак ка тө шәр гә өч ай кал ган да, яң гыр бир мә дем сез гә;
бер шә һәр дә яу дыр сам, икен че сен дә яу дыр мый идем;
бер урын да ба су лар су га ту ен са,
икен че урын да су сыз лык тан ко рып ки бәр иде.

8 Су эчәр өчен, ке ше ләр, каң гы рып, бер шә һәр дән икен че се нә йө рер,
әм ма ан да да су сын на ры ба сыл мас иде.
Тик шун да да сез Ми ңа ки леп сы ен ма ды гыз! – ди Раб бы. –

9 Иген кыр ла ры гыз га Мин көй дер геч җил ләр
һәм ту тык авы руы җи бә реп зы ян сал дым;

* 4:1 Башан– Үр дүн нән көн чы гыш та ур наш кан әле ге тау лы, уң ды рыш лы туф рак лы тө бәк 
үзе нең сы ер ла ры бе лән дан тот кан. 
* 4:4 Бәйт-Эл,Гилгәл– Яһү дә пат ша лы гын нан аер ма лы бу ла рак, Ис ра ил пат ша лы гы ның 
гый ба дәт кы лу уры ны шу шы шә һәр ләр дә ур наш кан бул ган. 
* 4:4 Гошер– ке рем нең ун нан бер өле ше, Ал ла һы га ба гыш ла на тор ган җы ем. 
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бак ча ла ры гыз ны, йө зем ку ак ла ры гыз ны ко рыт тым;
ин җир вә зәй түн агач ла ры гыз ны са ран ча дан ашат тым.
Тик шун да да сез Ми ңа ки леп сы ен ма ды гыз! – ди Раб бы. –

10 Ми сыр да гы сы ман, Мин сез гә үләт зәх мә те җи бәр дем;
егет лә ре гез не кы лыч тан уз дыр дым,
ат ла ры гыз ны дош ман га га ни мәт* ма лы ит тем,
хәр би сстан на ры гыз да мә ет лә ре гез нең са сы исен ис нәт тем.
Тик шун да да сез Ми ңа ки леп сы ен ма ды гыз! – ди Раб бы. –

11 Сә дүм бе лән Га му ра ны һә лак ит кән ке бек,
кү бе гез не һә ла кәт кә ду чар ит тем;
ә исән кал ган нар ут эчен нән тар тып ал ган ки сәү ага чы дай иде.
Тик шун да да сез Ми ңа ки леп сы ен ма ды гыз! – ди Раб бы. –

12 Әнә шу ның өчен Мин си не җә за га тар там, и Ис ра ил!
Си ңа шу ны эш ләр гә җы ен ган га,
Ал лаң ны кар шы лар га әзер лән, и Ис ра ил!»

13 Ме нә Ул – тау лар ны ха сил ит кән,
җил ләр не бар кыл ган Зат!
Ке ше гә Ул Үзе нең уй-ниятен бел де рә,
таң як ты сын ка раң гы га әй лән де рә,
тау баш ла рын нан ги зеп йө ри.
Аның исе ме – Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла!

Исраилнетәүбәгәөндәү

5 1 И Ис ра ил хал кы, сүз лә рем не тың ла! –
Си нең хак та ма тәм егъ ла вы бу.

2 Гыйф фәт ле кыз Ис ра ил егыл ды, аяк ка ба са сы юк аның.
Үз җи рен дә таш лан дык бу лып ята,
кү тә реп тор гы зу чы юк аны.

3 Хуҗа-Раббы бо лай ди:
«Ис ра ил шә һә рен нән яу га мең ке ше чык са,
йө зе ге нә сау ка ла чак;
йөз ке ше чык са,
уны сы гы на исән ка ла чак!»

4 Ис ра ил хал кы на Раб бы:
«Ми ңа сы е ны гыз – шул ча гын да яшәр сез! – ди. –

5 Бәйт-Элгә йөр мә гез,
Гил гәл гә дә юл тот ма гыз,
Беер-Шебага* сә фәр кыл ма гыз,

* 4:10 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
* 5:5 Беер-Шеба– ул за ман да әле ге шә һәр гый ба дәт кы лу үзәк лә ре нең бер се бул ган. 
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чөн ки Гил гәл бө тен ләе бе лән сөр ген ки тә чәк,
Бәйт-Элдән исә һич нәр сә* кал ма я чак».

6 Раб бы га сы е ны гыз – шул ча гын да яшәр сез!
Юк са Йо сыф* йор ты на Ул
ут ке бек ябы ры лыр һәм аны ял мап алыр –
Бәйт-Элдә ян гын сүн де рер дәй ке ше та был мас.

7 Әй сез, га дел лек не әче әрем гә әй лән де рү че ләр,
хак лык ны җир гә са лып тап тау чы лар – кай гы сез гә!

8 Җи де гән йол дыз бе лән Ори он ны бар ит кән,
то таш ка раң гы лык ны – аяз таң га,
як ты көн не төн гә әве рел де рү че,
диң гез су ла рын ча кыр тып ки те реп,
бө тен җир йө зе нә кой ган Зат ның исе ме – Раб бы!

9 Гай рәт ия лә рен ки нәт тән тар-мар итәр Ул,
каль га лар ны җир бе лән ти гез ләр!

10 сШә һәр кап ка сы янын да, мәх кә мә дә, фаш итү не ярат мый сыз сез,
хак сүз әй тү че дән чир ка на сыз.

11 Фә кый рь не аяк ас ты на са лып тап тый сыз,
ирек сез ләп, аның аш лы гын ала сыз.
Әнә шу ның өчен сез, шо ма таш лар дан йорт сал са гыз да,
ан да яшә мәс сез,
гү зәл йө зем бак ча ла ры үс тер сә гез дә,
җи ме шен нән шә раб та ты мас сыз!

12 Җи на ять лә ре гез нең күп ле ген,
гө наһ ла ры гыз ның авыр лы гын бе лә мен:
сез тәкъ ва лар ны җә бер ли сез, риш вәт ала сыз,
мәх кә мә дә фәкыйрь-юксылларны чит кә ти бә рә сез.

13 Шу ңа кү рә акыл лы ке ше дәш ми мон дый за ман да,
чөн ки ва кы ты яман дыр.

14 Исән ка лыйм ди сә гез, яман лык ка тү гел,
ях шы лык ка ом ты лы гыз;
шул чак та «Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла, – без нең бе лән!»

* 5:5 Һичнәрсә– яһүд те лен дә: «авен»; аның икен че мәгъ нә се: явыз лык. Кай бер пәй гам бәр-
ләр Бәйт-Элне (Ал ла һы йор ты) Бәйт-Авен (Явыз лык йор ты) дип атый (мә сә лән, «Һо шея», 
4:15 не ка ра гыз). 
* 5:6 Йосыф– би ре дә бө тен Ис ра ил күз дә то ты ла. Йо сыф угыл ла ры бул ган Эф ра им һәм Ме-
наш ше ыруг ла ры Ис ра ил дә, ягъ ни Төнь як пат ша лык та, иң дә рә җә ле ыруг лар дан са нал ган. 
5:15 тә һәм 6:6 да шу шы ук мәгъ нә дә. 
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ди гән сүз лә ре гез чын га ашар.
15 Яман лык ка нәф рәт бе лән ка рап, ях шы лык ны яра ты гыз,

мәх кә мә дә га дел хө кем ур наш ты ры гыз!
Шул чак та, бәл ки, Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла,
Йо сыф то кы мын нан исән кал ган нар га
рәхим-шәфкатен на сыйп итәр.

16 Шу лай итеп, Раб бы, Күк ләр Ху җа сы Ал ла,
сХуҗа-Хакимебез, бо лай ди:
«Бар лык мәй дан нар да – егъ ла шу,
бар лык урам нар да аһ-зар ише те леп то рыр;
иген че не – ма тәм то тар га,
ма тәм җы ры ос та ла рын ахыл дап егъ лар га ча кы рыр лар.

17 Йө зем бак ча ла ры егъ ла шу га кү ме лер,
чөн ки ара гыз дан Мин узар мын!» – ди Раб бы.

Раббыкөне–караңгылыккөне
18 Раб бы кө нен көт кән нәр гә – кай гы!

Ни гә дип Раб бы кө нен кө тә сез?!
Ул як ты тү гел, ка раң гы бу ла чак.

19 Арыс лан нан ка чып ко тыл ган бе рәү нең кар шы сы на
аю ки леп чык кан,
яки, өе нә ча бып ке реп ди вар га та ян гач,
ку лын елан чак кан ке бек нәр сә дер бу!

20 Раб бы кө не як ты лык тү гел, ка раң гы лык бул мас мы?!
Дөм ка раң гы лык тыр ул,
һәм ан да як ты лык ның чат кы сы да юк!

21 «Нәф рәт бе лән ка рыйм бәй рәм нә ре гез гә,
алар ны Мин ки ре ка гам;
тан та на лы җы е лыш ла ры гыз ны хуш күр мим.

22 Ми ңа ба гыш лап, ту ла ем ян ды ру кор бан на ры
һәм сик мәк бү лә ге ки тер сә гез дә,
Мин алар ны ка бул ит мәм;
ста ту лык кор ба ны дип тәкъ дим ит кән си мез хай ван на ры гыз ны
игъ ти бар га ал мам!

23 Ерак тор сын Мин нән сез җыр ла ган көй ләр,
ли ра гыз ның та вы шын Мин тың ла мам!

24 Мо ның уры ны на га дел хө кем – агым су,
хак лык кип мәс таш кын бу лып ак сын!

25 Әй Ис ра ил хал кы!
Чүл дә кы рык ел йөр гән ча гы гыз да сез
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Ми ңа кор бан вә бү ләк ләр ки тер де гез ме?!
26 Сез үзе гез нең илаһ-патшагыз Сак кут ның

һәм илаһ-йолдыз Кай ван ның* сын на рын –
үз кул ла ры гыз бе лән үзе гез гә яса ган пот лар ны
кү тә реп йө рер сез,

27 һәм Мин сез не Дәмәшкъ аръ я гы на сө рә чәк мен!» – ди Раб бы.
Аның исе ме – Күк ләр Ху җа сы Ал ла.

Ваемсызһәмтәкәбберисраилиләргә–кайгы

6 1 Си он да ва ем сыз яшәү че ләр – кай гы сез гә!
Са ма рея та вын да үзе гез не имин са нау чы лар – кай гы сез гә!
Сез – бе рен че ләр дән са нал ган ха лык ның кай ма гы,
ис ра и ли ләр, яр дәм со рап, яны гыз га кил гән тү рә ләр.

2 Кәл не шә һә рен ба рып ка ра гыз,
ан нан бө ек Ха мат ка юл то ты гыз,
пе леш ти ләр нең Гәт шә һә ре нә тө ше гез –
алар сез нең пат ша лык лар дан ях шы рак мы,
җир лә ре сез не кен нән киң рәк ме?!

3 Әй сез, бә ла кө не ерак дип са нау чы лар,
сез бит аны – җәбер-золым кө нен якы най та сыз!

4 Сез фил сө я ге бе лән би зәл гән ятак лар да ята сыз,
тү шәк лә ре гез дә наз ла на сыз,
кө тү дә ге иң ях шы бә рән ите,
ут лау да гы иң си мез бо зау ите бе лән тук ла на сыз.

5 Үзе гез не Да выт сы ман ос та уй нау чы кү реп,
ли ра чир теп, төр ле көй чы га рып уты ра сыз.

6 Сез касә-касә шә раб эчә сез,
хуш буй ның иң гү зә лен ягы на сыз,
әм ма Йо сыф то кы мы өс те нә тө шә се бә ла гә кө ен ми сез.

7 Ме нә шу лар ның ба ры сы өчен
сез бе рен че ләр дән бу лып әсир ки тәр сез –
наз лы лар ның хуш ла нып уты руы шу лай тә мам бу лыр.

8 Хуҗа-Раббы Үз за тын нан ант итә,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
«Ягъ куб то кы мы ның тә кәб бер ле ген кү реп җи рә нәм,
каль га ла ры на нәф рәт лә неп ка рыйм;
алар ның шә һә рен Мин бар мал-мөлкәте бе лән бер гә
дош ман на ры ку лы на тап шы ра чак мын!»

* 5:26 Саккут,Кайван– мә җү си ха лык лар та бын ган һәм күк җи се ме Са турн ны гәү дә лән дер-
гән илаһ лар. Би ре дә сүз уй на ту: «сак кут» сү зе яһүд те лен дә ге «шик кутс» (җи рән геч) сү зе 
бе лән аваз даш. 
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9 Бе рәр йорт та ун лап ке ше исән кал са, ала ры да үләр! 10 Кар дә ше, ян дыр мак чы 
бу лып, мәр хүм нең җә сә ден* алыр га кил гәч, өй нең ау лак поч ма гы на ке реп пос кан 
бе рәү не кү реп: «Яның да та гын бе рәр се бар мы?» – дип со ра са, те ге нең: «Бер кем 
дә юк!» – ди гән җа ва бы на кар шы: «Дәш мә! Раб бы исе мен без тел гә алырга ти еш 
тү гел без!*» – ди яр.

11 Ме нә, Раб бы бо е рыр да, зур йорт лар җи ме ре леп тө шәр,
ке че лә ре тә мам хә ра бә гә әй лә нер.

12 Ат лар кыяташ өс тен дә ча бы шыр мы,
үгез җи геп, кыяташны сө рер ләр ме?!
Хәл бу ки сез га дел хө кем не – зә һәр агу га,
хак лык җи ме шен әче әрем гә әй лән де рә сез.

13 Сез Ло-Дебар шә һә ре нең җи ңе лү е нә ку а на сыз,
«Кар на им шә һә рен* үз кө че без бе лән яу лап ал дык!» – ди сез.

14 Әм ма Күк ләр Ху җа сы Раб бы:
«Әй ис ра и ли ләр! Сез гә кар шы бер ха лык ны ко тыр та чак мын, – ди, –
һәм сез Лебо-Хаматтан баш лап
Ара ба үзә не нә ка дәр су зыл ган җир ләр дә
җәбер-золым эчен дә яшәр сез!»

Саранчакөтүе,утһәмкургашасма

7 1 Хуҗа-Раббы ми ңа вә хи иң дер де, һәм ми нем күз ал дым да шун дый кү ре неш 
пәй да бул ды: пат ша га ди гән иген уры лып бе теп, бо лын нар ны ка бат яшел лек 

кап лый баш ла ган ва кыт та, Раб бы са ран ча өе рен ки терт те; 2 әле ге чи рү җир дә ге 
үлән не ашап бе тер гәч, мин әйт тем:

– Йа Хуҗа-Раббы! Ялы нып со рыйм Син нән: га фу кыл! Ягъ куб нә се ле ни чек исән 
кал сын? Ул бит кеч ке нә ха лык! – ди дем.

3 Шун нан Раб бы, йом ша рып:
– Ан дый хәл гә юл куй мам! – ди де.
4 Хуҗа-Раббы ми ңа та гын шу ны күр сәт те: ме нә, Хуҗа-Раббы, хө кем баш ка рыр 

өчен, ут ча кы рып ки терт те. Ял кын тел лә ре җир ас тын да гы бө ек дәрь я лар ның су-
ла рын йот ты, ба су лар ны ян ды ра баш ла ды. 5 Мин әйт тем:

– Йа Хуҗа-Раббы! Ялы нып со рыйм Син нән: тук та, зин һар! Ягъ куб нә се ле ни чек 
исән кал сын? Ул бит кеч ке нә ха лык! – ди дем.

6 Шун нан Хуҗа-Раббы, йом ша рып:
– Ан дый хәл гә юл куй мам! – ди де.

* 6:10 Җәсәд– гәү дә. 
* 6:10 Раббыисеменбезтелгәалыргатиештүгелбез!– Би ре дә, кү рә сең, ис ра и ли ләр не җә за га 
тар т кан Ал ла һы ның исе мен тел гә алудан кур ку ту рын да сүз ба ра. 
* 6:13 Ло-Дебар һәм Кар на им шә һәр лә ре Үр дүн нән көн чы гыш та ур наш кан бу лып, «Ло-
Дебар» – «һич бер нәр сә тү гел», «Кар на им» исә «ике мө гез ле» (мө гез – көч-куәт бил ге се) 
ди гән не аң ла та. 
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7 Ул ми ңа та гын шу ны да күр сәт те: Хуҗа-Хаким кур гаш ас ма яр дә мен дә ко рыл ган 
ди вар янын да ба сып то ра имеш, Аның ку лын да – кур гаш ас ма. 8 Раб бы мин нән:

– Нәр сә кү рә сең, Амос? – дип со ра ды.
Мин:
– Кур гаш ас ма! – дип җа вап бир дем.
Шун нан Хуҗа-Хаким әйт те:

«Ин де ме нә хал кым Ис ра ил не ас ма яр дә мен дә тик ше рә мен;
мон нан ары Мин аны кыз ган ма я чак мын!

9 Юк бу лыр Ис хак ның скал ку лык та гы гый ба дәт кы лу урын на ры,
вәй ран ите лер Ис ра ил нең мө кат дәс ха нә лә ре;
кы лы чым ны кү тә рер мен Яро бам пат ша ның гаилә-йортына!»

АмосһәмруханиАмасия
10 Бәйт-Эл сру ха ние Ама сия Ис ра ил пат ша сы Яро бам га мон дый хә бәр күн дер де: 

«Ис ра ил хал кы ара сын да Амос си ңа кар шы кот кы та ра та, сөй лә гән сүз лә ре – җир 
кү тәр мәс лек! 11 Ул:

„Яро бам кы лыч тан үләр,
ә Ис ра ил хал кы үз илен нән тә га ен сө ре лер!“ – дип әй тә».

12 Шун нан соң Ама сия Амос ка:
– Әй га ип тән хә бәр* би рү че! Кит би ре дән, Яһү дә гә кайт, пәй гам бәр лек кы лып, 

ик мә гең не шун да эш ләп аша! – ди де. – 13 Ә Бәйт-Элдә мон нан ары пәй гам бәр лек 
ит мә! Чөн ки Бәйт-Эл – пат ша ның из ге уры ны, мәм лә кә те без нең төп йор ты.

14 Ама сия гә җа вап би реп, Амос:
– Мин пәй гам бәр дә, пәй гам бәр шә кер те дә тү гел идем, – ди де. – Кө тү кө теп, 

сси ко мор агач ла рын тәр бия кы лып көн күр гән бер ке ше идем. 15 Әм ма Раб бы, ми не 
кө тү че лек тән ае рып алып: «Бар, Ми нем Ис ра ил хал кы ма пәй гам бәр лек ит!» – ди де. 
16 Ин де хә зер Раб бы сү зен тың ла. Син: «Ис ра ил гә кар шы пәй гам бәр лек ит мә, Ис хак 
нә се ле нә кар шы сөй лә мә!» – ди сең. 17 Бу уңай дан Раб бы ме нә нәр сә ди:

«Ха ты ның шә һәр дә фа хи шә бу лып йө рер,
угыл-кызларың кы лыч тан узар;
илең, үл чәү ба вы яр дә мен дә бү ле неп, чит-ятларга би ре лер,
үзең исә үле мең не хә рәм җир дә та бар сың!
Ә Ис ра ил хал кы үз илен нән тә га ен сө ре лер!»

Өлгергәнҗимешләрсалынганкәрзин

8 1 Хуҗа-Раббы ми ңа шу ны күр сәт те: ме нә, өл гер гән җи меш ләр са лын ган бер 
кәр зин то ра имеш.

2 – Син нәр сә кү рә сең, Амос? – дип со ра ды мин нән Раб бы.
Мин:
– Кәр зин ту лы өл гер гән җи меш кү рәм, – ди дем.

* 7:12 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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Шун да Раб бы:
«Хал кым Ис ра ил нең дә соң гы кө не* ки леп җит те,
мон нан ары Мин аны кыз ган ма я чак мын! – ди де. –

3 Ул көн не са рай җыр ла рын үк сеп егъ ла ган та выш лар алыш ты рыр,
һәр җир дә, өем-өем бу лып, мә ет ятар,
һәм ти рән тын лык хө кем сө рер! – ди де Хуҗа-Раббы».

4 Әй сез ләр, фә кыйрь ләр не рән җе тү че ләр,
ил дә ге маз лум нар ны һә лак итү че ләр, ко лак са лып тың ла гыз!

5 Сез бит бо лай дип әй тә сез:
«Яңа ай бәй рә ме үтеп кит сә – аш лык са та баш лар идек,
сшим бә көн уз са – ам бар лар ны ачар идек,
гер ләр не җи ңе ләй тер, әй бер ха кын арт ты рыр,
ял ган үл чәү ләр кул ла ныр идек.

6 Шу лай итеп, бер кө меш тәң кә гә – юксыл-мескенне,
бер пар аяк ки е ме бә ра бә ре нә фә кый рь не са тып алыр идек.
Хәт та аш лык ның чү бен дә са тар идек», – ди сез.

7 Ягъ куб то кы мы ның го рур лы гы бул ган Раб бы, ант эчеп:
«Кыл ган эше гез нең бер сен дә мәң ге оныт ма я чак мын! – ди. –

8 Шу шы хәл гә җир ни чек тет рән мә сен дә,
җир дә яшә гән һәр кем хәс рәт кә бат ма сын?!
Бө тен җир йө зе Ми сыр ел га сы дай ку ба ры лып ме нәр,
бер кү тә ре леп, бер тү бән иңәр!»

9 «Ул көн не, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, –
өй лә дә ко яш ны ба ты рыр мын,
көпә-көндез җир йө зен ка раң гы га чум ды рыр мын!

10 Бәй рәм нә ре гез не – олы хәс рәт кә,
җыр ла ры гыз ны аһ-зарга әве рел де рер мен,
сту пас ту кы ма га тө ре нер гә,
һәм мә гез не чә чен кы рыр га мәҗ бүр итәр мен.
Бер дән бер уг лын югал т кан ата-ана сы ман күз яшь лә ре тү гәр сез;
һәм бу көн ахыр га ча кай гы кө не бу лыр».

11 «Әнә шун дый көн нәр ки лер ки, – дип бел де рә Хуҗа-Раббы, –
җир йө зе нә Мин кыт лык җи бә рер мен:
ик мәк кә вә су га тү гел,
Раб бы сү зен ише тер гә кыт лык бу лыр ул!

12 Раб бы сү зе нә су сап,
ке ше ләр бер диң гез бе лән икен че диң гез ара сын да,

* 8:2 Соңгыкөн– би ре дә сүз уй на ту: өл гер гән җи меш – яһүд чә «ка йитс», соң гы көн – «кетс». 
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төнь як бе лән көн чы гыш ара сын да бәр гә лә неп йө рер ләр,
лә кин ише тә ал мас лар аны!

13 Ул көн не гү зәл кыз лар һәм көч ле егет ләр
шул су сау дан тә мам хәл сез лә неп ка лыр лар.

14 „И Дан*, си нең ила һың яшә сен!“ һәм
„Беер-Шебаның зи я рәт че ләр* юлы яшә сен!“ дип,
Са ма ре я нең пот-сыннары бе лән ант ит кән нәр
егы лып ка лыр лар һәм бү тән ин де то ра ал мас лар!»

Раббыҗәзасыннанкотылумөмкинтүгел

9 1 Мин Ал ла һы йор тын да гы мәз бәх кар шын да ба сып тор ган Хуҗа-Хакимне 
күр дем. Ул әйт те:

«Ал ла һы йор ты ның те рәк ба га на ла ры ба шы на су гып бәр,
бу са га сы на ка дәр тет рәр лек бул сын!
Хә ра бә лә ре бән дә ләр нең ба шы на ишел сен,
ә исән кал ган на рын Үзем кы лыч тан уз ды рыр мын,
ка чып ко ты лыр га берсе-бер өл гер мәс,
һич кем ка чып ко ты ла ал мас!

2 сҮле ләр ай ма гы на тө шеп яше рен сә ләр,
ан да да ку лым ба рып җи тәр;
күк ләр гә ме неп кач са лар,
ан нан да сөй рәп тө ше рер мен.

3 Кәр мил тау ба шы на ме неп кач са лар,
ан да да эз ләп та бып эләк те реп алыр мын,
диң гез тө бе нә тө шеп, күз ал дым нан га ип бул са лар*,
ан да да диң гез аждаһасына алар ны ча гар га бо е рыр мын.

4 Дош ман га әсир лек кә ки теп бар са лар,
алар ның җа нын кы яр га ан да да кы лыч ка әмер би рер мен.
Ях шы лык ка тү гел,
ә бәл ки алар ның бә хет сез ле ге нә кү зем нән югал т мам алар ны!»

5 Ха ким, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
җир гә орын са – җир эри,
җир дә яшәү че һәр кем не кай гы би ли,
бө тен җир йө зе Ми сыр ел га сы дай
әле ку ба ры лып ме нә, әле тү бән иңә.

6 Үз са ра ен Ул күк ләр дә кор ды,
гөм бә зен җир нең өс тен дә ур наш тыр ды,
диң гез су ла рын ча кыр тып ки те реп, бө тен җир йө зе нә кой ды;

* 8:14 Дан– ка ра гыз: «III Пат ша лар», 12:28-30. 
* 8:14 Зиярәтче– из ге җир ләр гә сә фәр кы лу чы. 
* 9:3 Гаипбулу– юга лу, юк бу лу. 
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Аның исе ме – Раб бы!

7 «Әй Ис ра ил хал кы!
Ми нем өчен хә бә ши ләр дән сез нең ни аер ма гыз бар?!
Ис ра и ли ләр не Ми сыр җи рен нән алып чык кан ке бек,
пе леш ти ләр не – Кәф тур дан,
ара ми ләр не Кыйр дан Мин алып чык ма дым мы?!» – ди Раб бы.

8 Ин де ме нә Хуҗа-Раббының күз лә ре бу гө наһ лы пат ша лык ка тө бәл гән:
«Мин аны җир йө зен нән юк итәр мен,
тик шу лай да ош бу Ягъ куб нә се лен бө тен ләй үк кы рып бе тер мәм, –
ди Раб бы. –

9 Әме рем ме нә шул дыр:
иләк бе лән ком ны илә гән сы ман,
Ис ра ил не дә бү тән ха лык лар ара сы на та ра тыр мын –
бер ге нә таш та җир гә тө шеп җит мәс, иләктә ка лыр.

10 Хал кым ара сын да гы бар лык гө наһ лы лар,
„Без бәла-казадан ерак, без аңа ду чар бул ма быз“ ди ю че ләр
кы лыч тан уза чак».

Исраилнеңяңарышы
11 «Ул көн не Да выт пат ша ның ишел гән йор тын тө зек лән де рер мен,

тишек-ярыкларын ямап, җи ме рек урын на рын тө зә теп,
аны әү вәл ге хә ле нә кай та рыр мын.

12 Шу лай итеп, ис ра и ли ләр Эдом ның исән кал ган хал кы
һәм Ми не ке дип игъ лан ител гән бар ча ха лык лар бе лән
ида рә итәр», –
ди бу эш ләр не га мәл гә ашы ру чы Раб бы.

13 «Ме нә шун дый көн нәр җи тәр, – ди Раб бы, –
урак уру чы ның эзе нә ба сып, җир сө рү че ки лер,
йө зем ку а гы утыр ту чы ның эзе нә ба сып, йө зем сы гу чы ки лер;
яңа җи меш шә ра бы, тау-ташлар ара сын нан сар кып,
бар ча кал ку лык лар өс тен нән агып то рыр.

14 Үзем нең Ис ра ил хал кын әү вәл ге хә ле нә кай та рыр мын:
алар, вәй ран бул ган шә һәр лә рен янә дән ко рып, шун да яшәр ләр,
йө зем ку ак ла ры утыр тып, шә раб ла рын эчеп сый ла ныр лар,
җи меш бак ча ла ры үс те реп, җи меш лә рен ашар лар.

15 Мин Үз хал кым ны үз җи рен дә төп лән де рер мен,
һәм Мин бир гән җир дән ул һич кай чан йол кып алын мас!» –
дип әй тә Раб бы Ал лаң.
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Уба дия пәй гам бәр
1 1 Уба ди я гә иң гән вә хи*.

Эдомныңһәлакбулуы

Хуҗа-Раббы юл ла ган хә бәр не ишет тек без:
«Куз га лы гыз, сЭдом га кар шы яу га чы гыйк!»
Мо ны игъ лан итәр өчен,
бар ча ха лык лар га Ул Үзе нең ил че сен җи бәр гән.

Эдом ха кын да сРаб бы сАл ла ме нә ни ләр әй тә:
2 «Ха лык лар ара сын да Мин си не иң мес ке не итәр мен,

һәм син адәм мыс кы лы на ка лыр сың.
3 Йө рә гең нең тә кәб бер ле ге ал да ды си не.

Син кыя таш лар ара сын да яши сең,
йор тың – тү бә җир дә.
Кү ңе лең нән син: „Кем җир гә егып са ла алыр ми не?!“ – ди сең.

4 Әм ма бөр кет сы ман юга ры кү тә рел сәң дә,
ояң ны йол дыз лар ара сын да кор саң да,
Мин си не ан нан бә реп тө ше рер мен! – ди Раб бы. –

5 Си нең ян га ка рак лар, төн ге та лау чы лар кил гән бул са,
үз лә ре нә ки рәк ка дәр ге нә ур лар иде –
йө зем җы ю чы лар дан да ку ак лар да җи меш ка ла бит*.
Ә син тә мам бөл ген лек кә төш кән сең!

6 Си нең, Эсау*, бар җи рең не ак та рып,
яше рен хә зи нә лә рең не та лап чык кан нар!

7 Си нең як лы бул ган нар си не яшә гән җи рең нән ку ып җи бә рер ләр,
дус ла рың, хы я нәт итеп, си ңа көн күр сәт мәс;
ик мә гең не ашау чы лар си ңа то зак ку яр,

* 1:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. Яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы дан иң гән кү ре неш. 
* 1:5 Уңыш җый ган да, ка гый дә бу ла рак, ярлы-ябага өчен ху җа ке ше ку ак лар да җи меш кал-
ды рыр га ти еш бул ган (ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:10; «Ка нун», 24:21). 
* 1:6 Эсау– Эдом ның икен че исе ме (ка ра гыз: «Яра ты лыш», 25:25, 30). Би ре дә Эдом иле күз-
дә то ты ла. 
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ә син мо ны бел ми дә ка лыр сың.
8 Ул көн не Мин Эдом ның зи рәк лә рен,

Эсау та вын да гы акыл ия лә рен юк итәр мен, – ди Раб бы. –
9 Си нең ба тыр ир лә рең кур кып ка ла чак, и Те ман*,

Эсау та вын да яшәү че ха лык кы ры лып бе тәр.
10 Ту га ның Ягъ куб ка кыл ган зо лым өчен син,

хур лык ка ка лып, тә мам юк ка чы гар сың.
11 Чит ха лык лар Ягъ куб ны та ла ган чак та,

Иеру са лим кап ка сын нан ке реп шә һәр не жи рә бә гә сал ган да,
син чит тән ка рап тор дың, шул дош ман нар ке бек бул дың.

12 Ту га ның бә хет сез ле ген нән кө лер гә,
сЯһү дә хал кы һә лак бул ган көн не сө е нер гә,
алар га ка за кил гән дә, авыз ерып шат лан мас ка иде си ңа.

13 Бә ла кил гән көн не хал кым ның шә һәр кап ка сын нан кер мәс кә,
бә хет сез ле ген та ма ша кы лып тор мас ка,
мал-мөлкәтенә кул суз мас ка иде си ңа.

14 Бә ла кил гән көн не, чат ба шын да то рып,
ка чып ба ру чы лар ны тот мас ка,
исән кал ган нар ны дош ман ку лы на тап шыр мас ка иде си ңа».

Барчахалыкларныкөткәнхөкем.Исраилнеңкотылуы

15 «Ме нә, Раб бы кө не –
бар ча ха лык лар хө кем ите лә се көн якын ла ша!
Әй Эдом, кыл ган га мәл лә рең үзе ңә әй лә неп кай та чак,
җә за сы үз ба шы ңа тө шә чәк!

16 Ми нем из ге та вым да ни чек итеп ке ше ка ны кой ган бул саң,
бү тән нәр дә ка ның ны шу лай ко яр,
һәм син бө тен ләй дә бул ма ган ке бек юк ка чы гар сың.

17 Ә Си он та вы на ко ты лу ки лер,
һәм ул из ге тау га әй лә нер,
Ягъ куб йор ты үз би лә мә се нә янә ху җа бу лыр.

18 Ягъ куб йор ты – ут,
Йо сыф йор ты – ял кын,
ә Эсау йор ты са лам ке бек бу лыр:
Эсау га ут төр теп, аны юк итәр ләр, – дип әй тә Раб бы. –

19 Нә геб хал кы – Эсау тау ла рын,
тау итә ге сШе фе ла да яшәү че ләр – пе леш ти ләр не,
Эф ра им вә сСа ма рея кыр ла рын,
Бень я мин исә Ги лы гад ны ба сып алыр.

* 1:9 Теман– Эдом (Эсау) оны гы ның исе ме бе лән атал ган тө бәк. Би ре дә бө тен Эдом иле 
күз дә то ты ла. 
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20 Әсир лек тән кай т кан ис ра и ли ләр
Са ре пат ка ка дәр бар лык сКән ган җир лә рен,
ә Ие ру са лим не таш лап ки теп,
Сефарадта яшәр гә мәҗ бүр бул ган яһү ди ләр исә
Нә геб шә һәр лә рен яу лап алыр.

21 Ко тыл ган нар, Си он та вы на ки леп,
Эсау тау ла рын да яшәү че ләр не хө кем итәр,
һәм пат ша лык Раб бы ны кы бу лыр».
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Юныс пәй гам бәр
ЮнысныңРаббыданкачуы

1 1 Амит тай уг лы Юныс ка сРаб бы шу шы сүз ләр не иреш тер де:
2 – Ни не вә гә* юл ал, шул бө ек шә һәр гә ба рып, хал кын ки сәт! Чөн ки Ми ңа 

ан да гы явыз лык лар ту рын да хә бәр ки леп иреш те.
3 Әм ма Юныс, Раб бы дан кач мак чы бу лып, капма-каршы як ка ки теп бар ды. Яфу 

шә һә ре нә ки леп төш кәч, Тар шиш ка* ба ру чы бер ко раб ка юлык ты. Юл бә һа сен тү-
ләп ко раб ка утыр ды да, Раб бы дан ераг рак ки тү өчен, Тар шиш ка юл тот ты.

4 Лә кин Раб бы диң гез өс тен дә шун дый көч ле җил куз гат ты ки, ко точ кыч да выл 
ку бып, ко раб җи ме ре лер хәл гә кил де. 5 Диң гез че ләр нең кот ла ры алы нып, һәм мә се 
үз ила һы на ял вар ды. Ко раб ны җи ңе ләй тү өчен, алар йөк не диң гез гә ыр гы тыр га 
то тын ды лар. Юныс исә ко раб тө бе нә тө шеп ят ты да ти рән йо кы га тал ды.

6 Ко раб баш лы гы, Юныс яны на тө шеп:
– Ниш ләп йок лап ята сың? Тор! Ила һы ңа ял вар! Бәл ки, хә ле без гә ке рер дә, һә-

лак бул ма быз, – ди де.
7 Диң гез че ләр:
– Әй дә гез, жи рә бә са лып бе лик: бу бә ла гә кем ар ка сын да та ры дык икән? – ди-

е шә баш ла ды лар.
Жи рә бә сал ды лар, һәм ул Юныс ка чык ты.
8 Шун нан соң Юныс ка:
– Сөй ләп бир: бу бә ла кем ар ка сын да ба шы быз га төш те? – ди де ләр. – Шө гы лең 

нин ди? Кай дан ки лә сең? Ва та ның кай да? Кай сы ха лык тан бу ла сың?
9 – Мин гый б ри ләр дән, – дип җа вап бир де Юныс. – Диң гез не һәм җир не ярат-

кан Күк сАл ла сы на, Раб бы га та бы на мын.
10 Диң гез че ләр гә ул Раб бы дан ка чу ын да әйт те. Диң гез че ләр бик нык кур ку га 

төш те ләр һәм Юныс тан:
– Ни өчен шу лай эш лә дең? – дип со ра ды лар.
11 Диң гез та гы да ка ты рак яр сы ган га кү рә, Юныс тан алар:
– Диң гез тын сын өчен, си не нәр сә эш лә тик? – дип со ра ды лар.
12 Юныс:

* 1:2 Ниневә– Аш шур илен дә ге шә һәр. Аш шур лы лар ис ра и ли ләр нең дош ма ны бул ган. 
* 1:3 Таршиш– Ис па ни я дә ур наш кан Фой ни кә (Фи ни кия) ко ло ни я се дип фа раз ла на. 
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– То ты гыз да диң гез гә аты гыз ми не, – дип җа вап бир де. – Шул ва кыт диң гез 
ты нар. Мин бе лә мен: бу ко точ кыч да выл га сез ми нем ар ка да эләк те гез.

13 Диң гез че ләр, аның сүз лә ре нә ка ра мый ча, ко ры җир гә җи тү өчен, иш кәк лә ре 
бе лән ка ты рак ишәр гә ке реш те ләр, әм ма фай да сы ти мә де, чөн ки диң гез ярсый-
ярсый ду ла вын дә вам ит те.

14 Раб бы га мө рә җә гать итеп:
– Йа Раб бы, ял ва рып со рый быз, – ди де алар. – Шу шы адәм нең җа ны өчен һә-

лак бул ма сак иде. Без не га еп сез адәм нең үле ме өчен сгө наһ лы ит мә. Син, Раб бы, 
ин де те лә гә нең не эш лә дең!

15 Шу лай дип, алар Юныс ны диң гез гә то тып ат ты лар – яр сы ган диң гез шун дук 
ты ныч лан ды. 16 Бу хәл дән соң диң гез че ләр, Раб бы дан кур кып, Аңа кор бан ки тер-
де ләр һәм нә зер лә рен әйт те ләр.

2 1 Шун нан соң Раб бы бер зур ба лык ка Юныс ны йо тар га куш ты. Юныс өч көн 
вә өч төн шул ба лык ның ка ры нын да бул ды.

Юнысныңдогасы
2 Юныс ба лык ның ка ры нын нан Раб бы Ал ла сы на шун дый до га кыл ды:

3 «Бә ла гә юлык кан ва кы тым да Раб бы га ял вар дым,
һәм Ул ми ңа җа вап бир де;
сүле ләр ай ма гы ның төп ке лен нән мин яр дәм со ра дым,
һәм Син та вы шым ны ишет тең.

4 Син ми не ти рән гә, диң гез тө бе нә тө шер дең,
таш кын су ла рың ми не чол гап ал ды;
өркәч-өркәч су ла рың һәм дул кын на рың
бө те не се ми нем өс тән уз ды.

5 „Хо зу рың нан сө рел дем,
тик шу лай да Си нең сиз ге йор тың ны яңа дан кү рер мен!“ – ди дем.

6 Су лар ми не тә мам чор нап ал ды,
төп сез уп кын ко ча гы на эләк тем,
ба шы ма диң гез үлән нә ре урал ды.

7 Тау лар ның ни ге зе нә ка дәр иң дем,
җир ка ры нын да мәң ге лек кә бик лән дем,
әм ма Син, Раб бы Ал лам, ми не үлем уп кы нын нан чы гар дың!

8 Җа ным хәл дән та еп, мин Раб бы ны ис кә тө шер дем,
һәм Ми нем до гам Си ңа, Си нең из ге йор ты ңа ба рып иреш те.

9 Ярак сыз пот лар га та бы ну чы лар
үз лә ре нә кы лы на сы смәр хә мәт тән баш тарт ты,

10 ә мин Си ңа шө кер итеп кор бан ки те рер мен,
әй т кән нә зер лә рем не үтәр мен.
Ко ты лу – Раб бы дан дыр!»

11 Шун нан Раб бы ба лык ка Юныс ны ко ры җир гә ко сып чы га рыр га куш ты.
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ЮнысныңРаббыгабуйсынуы

3 1 Раб бы Юныс ка икен че мәр тә бә сү зен иреш тер де:
2 – Ни не вә гә юл ал! Шул бө ек шә һәр гә ба рып, Мин куш кан ча, хал кын ки сәт!

3 Юныс, Раб бы ның сү зен үтәп, Ни не вә гә кит те. Ни не вә шун дый бө ек бер шә-
һәр иде ки, аны ка рап чы гу өчен өч көн ва кыт ки рәк иде. 4 Бе рен че көн не Юныс, 
шә һәр буй лап йө реп, ха лык ны үгет лә де:

– Кы рык көн нән соң Ни не вә җи ме ре лә чәк! – ди де.
5 Ни не вә ле ләр Ал ла һы сү зе нә ышан ды лар һәм олы сын нан ке че се нә ка дәр ура за га 

кер де ләр, тәү бә гә кил гән нә рен күр сә теп, сту пас ту кы ма га тө рен де ләр.
6 Ни не вә пат ша сы на бу хә бәр ки леп иреш кәч, ул, тә хе тен нән то рып, өс тен нән 

пат ша ки ем нә рен сал ды да, ту пас ту кы ма га тө ре неп, көл өс те нә утыр ды. 7 Шун нан 
соң пат ша Ни не вә дә тү бән дә ге фәр ман ны игъ лан ит те: «Пат ша һәм аның тү рә лә-
ре нең бо е ры гы ни ге зен дә ке ше ләр гә дә, хай ван нар га да – сы ер мы ул, са рык мы – 
ашарга-эчәргә рөх сәт ител ми! 8 Бө тен ке ше һәм хай ван ту пас ту кы ма ябын сын. 
Һәр кай сы чын кү ңел дән Ал ла һы га ял вар сын, явыз лык һәм җә бер кы лу дан ваз 
кич сен. 9 Кем бе лә, бәл ки әле, Ал ла һы, кү ңе ле йом ша рып, уен нан кай тыр, ачу ла-
ну дан тук тар һәм без не һә лак ит мәс».

10 Ал ла һы, алар ның га мәл лә рен – явыз лык кы лу дан тук тау ла рын күр гәч, ха лык ны 
кыз ган ды һәм алар өс те нә җи бә рер гә вәгъ дә ит кән бәла-казасын җи бәр ми кал ды.

ЮнысныңРаббыкызгануынкабулитмәве

4 1 Мо ны кү реп, Юныс бик гарь лән де, аның ачуы чык ты. 2 Раб бы га ул шун дый 
до га кыл ды:

– И-и Раб бы, шу шы лай бу ла сын өй дә чак та ук әйт мә дем ме ни?! Шу ңа кү рә Тар-
шиш ка кач мак чы бул дым да ин де, чөн ки бе лә идем: Син кыз га ну чан вә рә хим ле, 
түзем-сабыр вә үтә мәр хә мәт ле, бәла-каза җи бә рер гә ди гән уең нан ки ре кай ту чан 
Ал ла сың. 3 И-и Раб бы, ин де хә зер җа ным ны ал, чөн ки ми нем өчен үлем яшәү дән 
ях шы рак тыр.

4 Раб бы әйт те:
– Си нең шу лай ачу ла ныр га ни ха кың бар?!
5 Юныс шә һәр дән чык ты да, көн чы гыш ка та ба юл алып, бер урын га ки леп 

утыр ды. Шун да ул үзе нә ку ыш яса ды һәм, кү лә гә гә уты рып, шә һәр бе лән ни ләр 
бу ла сын кө тә баш ла ды.

6 Раб бы Ал ла, Юныс ның баш өс те нә кү лә гә тө ше реп, уңай сыз хә лен җи ңе ләй тер 
өчен, бер үсем лек үс тер де. Юныс мо ңа бик сө ен де. 7 Әм ма икен че көн не таң ат кан да 
Ал ла һы бер корт ны җи бәр де, һәм шул корт үсем лек не ки ме реп ко рыт ты. 8 Ко яш 
чык кач, Ал ла һы көй дер геч көн чы гыш җи ле ис тер де. Юныс ның ба шын ко яш шун-
дый кыз дыр ды ки, эс се су гу дан ул һуш тан язар хәл гә җит те.

– Бо лай яшә гән че, үлү ең ях шы рак, – ди де ул, үзе нә үлем те ләп.
9 Лә кин Ал ла һы Юныс ка әйт те:
– Үсем лек кор ган га, шу лай ачу ың чык ты мы?
– Әйе, – ди де Юныс, – бик ка ты ачу ым чык ты. Шу ңа кү рә үләр гә те лим дә.
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10 Шун да Раб бы Юныс ка әйт те:
– Син үзең ка рап үс тер мә гән үсем лек не кыз га на сың. Ул бер төн дә ти ше леп үс те, 

икен че төн дә юк ка да чык ты. 11 Ә Мин ни чек итеп Ни не вә не, шул бө ек шә һәр не 
кыз ган мыйм ди?! Бу шә һәр дә, күп сан лы хай ван нар ны са на ма ган да, йөз егер ме 
мең нән ар тык бә хет сез ке ше* яши.

* 4:11 ...бәхетсезкеше...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: уң ны сул дан ае ра ал ма ган ке ше. 
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1 1 сЯһү дә пат ша ла ры Иотам, Әхәз һәм Хи зә кыйя ида рә ит кән за ман нар да мо-

ре шет лы Ми хә пәй гам бәр гә сРаб бы Үз сү зен җит ке рә тор ды. сСа ма рея бе лән 
Иеру са лим ха кын да аңа Раб бы дан ме нә нин ди вә хи* бул ды:

2 Әй ха лык лар, һәм мә гез тың ла гыз,
җир дә, җир дә ге һәр бер җан ия се дә тың ла сын:
Хуҗа-Раббы Үзе нең из ге йор тын нан
сез гә кар шы ша һит лык би рә.

3 Кү ре гез: Раб бы, Үзе нең яшә гән уры нын нан чы гып,
тау баш ла ры на ба сып, тү бән тө шә.

4 Аның аяк ас тын да тау лар
ут ка төш кән ба ла выз сы ман эри,
тау дан агып төш кән таш кын нан ерыл ган сы ман,
үзән җир ләр ике гә ае ры ла.

5 Бу – Ягъ куб нә се ле кыл ган сҗи на я ть ләр,
сИс ра ил хал кы кыл ган сгө наһ лар өчен дер.
Ягъ куб нә се лен гө наһ юлы на кем этәр де соң?
Са ма рея тү гел ме ни?!
Яһү дә җи рен дә ге пот ха нә ләр тө зү дә кем га еп ле соң?
Иеру са лим тү гел ме ни?!

6 «Шу ңа кү рә Са ма ре я не хә ра бә ләр өе ме нә,
йө зем үр че тә тор ган урын га әй лән де рер мен, – ди Раб бы, –
шә һәр таш ла рын үзән лек кә ау да рып,
ни ге зе нә ка дәр җи ме рер мен!

7 Аның бар ча пот ла рын ва тып бе те рер мен,
уй наш чы лык итеп ал ган бүләкләрен ут ка са лыр мын,
бө тен пот-санәмнәрен җи ме рер мен!
Уй наш чы лык итеп ал ган бү ләк лә ре
яңа дан да фа хи шә ләр гә бү ләк кә ки тәр».

8 Шу ңа кү рә мин үке реп елар мын,

* 1:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. Яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы дан иң гән кү ре неш. 



1358

Ми хә 1

яла нөс, ялан аяк йө рер мен;
чүл бү ре се ке бек улар мын,
яба лак ке бек ухыл дар мын.

9 Чөн ки Са ма ре я нең яра сы тө зә лер лек тү гел,
аның авы руы Яһү дә гә ка дәр та рал ды –
хал кым ның кап ка тө бе нә,
Ие ру са лим нең үзе нә ка дәр ба рып җит те.

10 Бу хак та Гәт тә* сөй лә мә гез,
кыч кы рып ела ма гыз ан да.
Бәйт-Лыгапрада* көл дә ау на гыз.

11 Ә сез, Ша пир дә* яшәү че ләр,
шә рә кал ган, хур лык ка төш кән хәл дә әсир ки тәр сез.
Са а нан да* яшәү че ләр шә һәр дән чы гар га җөрь әт ит мәс.
Бәйт-Әсәлдә яшәү че ләр кай гы га бат кан:
сез гә һич нин ди яр дәм бул мас!

12 Маротта* яшәү че ләр, бор чы лып, ях шы хә бәр кө тә ләр,
әм ма Раб бы Иеру са лим кап ка сы на һә ла кәт җи бәр де.

13 Әй Ла хиш та* яшәү че ләр, ат ла ры гыз ны ар ба лар га җи ге гез!
Сион-кызның гө наһ юлы на аяк ба су ы на
сез сә бәп че бул ды гыз,
чөн ки Ис ра ил нең җи на я ть лә ре сез дән баш лан ды.

14 Ә хә зер, яһү ди ләр, хуш ла шу бү ләк лә рен* 
Морешет-Гәткә*оза ты гыз.
Әк зиб* шә һә ре нә өмет лә неп, Ис ра ил пат ша ла ры ал да на гы на.

15 Әй Ма ре ша да* яшәү че ләр,
Раб бы сез гә кар шы бас кын чы лар җи бә рер,
һәм Ис ра ил тү рә лә ре Адул лам га ка чып ки тәр.

16 И-и яһү ди ләр, сө ек ле ба ла ла ры гыз өчен кай гы рып,
чәч лә ре гез не кы ры гыз.
Ба шы гыз бөр кет не ке сы ман шә рә лә неп кал сын,
чөн ки ба ла ла ры гыз сөр ген ки тәр.

* 1:10 Гәт– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «сөй ләү» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:10 Бәйт-Лыгапра– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «көл йор ты» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:11 Шапир– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «гү зәл» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:11 Саанан– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «чы гу» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:12 Марот– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «кай гы лы» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:13 Лахиш– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «ат» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:14 Хушлашубүләге– ки яү гә чык кан кыз төп йорт тан кит кән дә, әти ке ше би рә тор ган 
бү ләк күз дә то ты ла. 
* 1:14 Әкзиб– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «ял ган» сү зе бе лән аваз даш. 
* 1:15 Мареша– би ре дә сүз уй на ту: яһүд те лен дә «бас кын чы» сү зе бе лән аваз даш. 
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2 1 Җи на ять кы лыр га ни ят лә гән,
тү шә ген дә явыз лык ко рып ят кан
һәм, кул ла рын да көч бул ган га,
таң ату га шу ны га мәл гә ашыр ган бән дә ләр гә – кай гы!

2 Ке ше ба су ы на күз лә ре төш сә – тар тып ала лар,
өе оша са – ба сып ала лар;
бе рәү не – үз йор тын нан,
икен че бе рәү не ми рас җи рен нән мәх рүм итә ләр.

3 Шу ңа кү рә Раб бы бо лай ди:
«Мин сез гә афәт җи бә рәм,
һәм сез аңар дан ко ты лып ка ла ал мас сыз.
Мон нан ары ба шы гыз ны те кә то тып йөр мәс сез:
сез нең өчен авыр за ма на баш ла на.

4 Шул көн нәр кил гәч,
ке ше ләр сез нең ту ры да гый б рәт итеп сөй ләр ләр
һәм, кай гы җы рын да гы сүз ләр не ка бат лап:
„Без тә мам хә ер че лек кә төш тек!
сАл ла һы, җи ре без не алып, бү тән нәр гә бир де,
кыр ла ры быз ны бас кын чы лар га тап шыр ды!“ – дип үр тәр ләр».

5 Шу ңа кү рә Раб бы ул җир ләр не Үз хал кы на ка бат кай та рып бир гән дә,
сез нең бе ре гез дә җир бү лү дә кат наш ма я чак.

6 сПәй гам бәр ләр гә алар:
«Вә газь укы ма гыз, бу ту ры да сөй лә мә гез,
без гә хур лык ка гыл ма я чак! – ди ләр. –

7 Ягъ куб хал кы кар гал ган мы ни?!
Раб бы тү зем ле ген җуй ган мы ни?!
Шу лай эш ли ала мы ни Ул?!
Дө рес га мәл кы лу чы лар га иге лек ле тү гел ме ни Ул?!»

8 Раб бы бо лай дип җа вап би рә:
«Әүвә ле Ми не ке бул ган ха лык хә зер иң явыз дош ма ным ке бек.
Яны гыз дан ты ныч кы на үтеп бар ган,
дош ман ла шу ту рын да уй ла ма ган ке ше  нең ки ем ен сал ды рып ала сыз.

9 Хал кым ның хатын-кыз за тын сез
үз лә ре нең ямь ле өй лә рен нән ку ып чы га ра сыз,
ә ба ла ла рын нан Ми нем хәер-фатихамны мәң ге гә тар тып ала сыз.

10 Ба ры гыз, ки те гез бу җир дән!
Мон да ты ныч лык бул ма я чак,
чөн ки сез бу урын ны пыч рат ты гыз,
һәм ул таш лан дык хәл гә ки лә чәк.

11 Бе рәр буш бу газ, ял ган чы адәм ки леп:
„Шә раб вә сы ра сез дә мул дан бу ла чак“, – дип өмет лән дер сә,
бу ха лык аны пәй гам бәр дип ка бул кы ла!

12 Әй Ягъ куб нә се ле,
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Мин, һич шик сез, сез нең ба ры гыз ны бер гә җы я чак мын,
Ис ра ил нең исән кал ган хал кын, һич шик сез, бер гә туп ла я чак мын;
са рык лар ны – аб зар га, кө тү не кө тү лек кә туп ла ган дай,
Мин алар ны бер гә җы я чак мын,
һәм бу урын ке ше ләр бе лән ту ла чак».

13 Шул ча гын да ди вар лар җи ме рү че, юл са лып,
Үз хал кы ал дын нан ба рыр,
һәм алар, кап ка лар ны бә реп ачып, ирек кә чы гар.
Алар ал дын нан пат ша ла ры – Ал ла һы Үзе ат лар.

3 1 Мин, Ми хә, шу лай ди дем:
«Ягъ куб хал кы ның баш лык ла ры, Ис ра ил йор ты ның ха ким нә ре!
Тың ла гыз ми не:
га дел лек сак лау ны кай гыр тыр га ти еш тү гел ме ни сез?!

2 Әм ма сез ях шы лык ны күрәлмыйсыз, яман лык ны яра та сыз,
хал кым ның ти ре сен ту нап, итен сө як лә рен нән ае ра сыз.

3 Сез хал кым ның итен ашый сыз:
ти ре сен ту нап, сө як лә рен сын ды ра сыз,
ка зан га, та ба га са лыр га җы ен ган дай, итен кис кә ли сез».

4 Ки лер бер ва кыт, һәм алар Раб бы га ял ва ра баш ла я чак,
лә кин Ул алар га җа вап бир мә я чәк,
кыл ган явыз лык ла ры өчен алар дан йөз чө е рә чәк.

5 Ашар га бир гән ке ше ләр гә – ты ныч лык,
ә ри зык бир мә гән нәр гә су гыш игъ лан итеп,
бу пәй гам бәр ләр ми нем хал кым ны ал дый лар.
Раб бы алар га бо лай ди:

6 «Ме нә шу ңа кү рә өс те гез гә бас ты рып ка раң гы лык, төн ки лә,
һәм сез га ип тән хә бәр ләр* би рә, кү рә зә лек итә ал мас сыз.
Пәй гам бәр ләр өчен ко яш ба тар, көн ка раң гы лык ка чу мар».

7 Га ип тән хә бәр би рү че ләр оят ка ка лыр,
кү рә зә че ләр хур лык ка тө шәр.
Алар авыз ла рын то ма лар,
чөн ки Ал ла һы дан алар га җа вап кил мәс.

8 Мин исә Ягъ куб нә се ле кыл ган җи на ять не,
Ис ра ил хал кы кыл ган гө наһ ны фаш итәр өчен,
Раб бы Ру хы бе лән, га дел лек вә нык лык бе лән тул ган мын!

9 Га дел хө кем не сан ла ма ган,
бар лык хак нәр сә не бо зып күр сәт кән
Ягъ куб йор ты баш лык ла ры
һәм Ис ра ил ха ким нә ре, тың ла гыз!

* 3:6 Гаиптәнхәбәр– Ал ла һы дан иң гән хә бәр, вә хи. 
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10 Си он ны сез – кан өс тен дә,
Ие ру са лим не га дел сез лек өс тен дә тө зи сез.

11 Би ре дә җи тәк че ләр риш вәт алып хө кем кы ла лар,
сру ха ни лар ак ча өчен гый лем би рә ләр,
пәй гам бәр ләр сә мән* алып ки лә чәк не әй тә ләр
һәм шул ук ва кыт та, Раб бы га ар ка лан мак чы бу лып:
«Раб бы без нең бе лән тү гел ме соң?!
Без гә бәла-каза кил мә я чәк!» – ди ләр.

12 Сез нең ар ка да Си он ны ба су ке бек сө рә чәк ләр,
Иеру са лим хә ра бә ләр өе ме нә әй лә нә чәк,
һәм сАл ла һы йор ты ур наш кан тау ур ман бе лән кап ла на чак.

4 1 Шун дый көн нәр ки лер:
Раб бы йор ты ур наш кан тау баш ка бар лык тау лар дан би ег рәк бу лыр,
кал ку лык лар өс тен нән кү тә ре леп то рыр,
һәм бар ха лык лар шун да агы лыр.

2 Күп ка вем нәр ки леп:
«Әй дә гез, Раб бы та вы на,
Ягъ куб Ал ла сы йор ты на ме ник! – дип әй тер. –
Ул без гә Үзе нең юл ла рын өй рә тер,
һәм без шу лар дан йө рер без».
Чөн ки сКа нун – Си он нан,
Раб бы сү зе Ие ру са лим нән чы га чак.

3 Бар лык ха лык лар ара сын да Раб бы хө кем оеш ты ра чак,
ерак та гы көч ле ха лык лар ның дәгъ ва ла рын хәл итә чәк;
һәм алар кы лыч тан – су ка тө рә не,
ә сөң ге дән урак яса я чак;
бер ха лык икен че се нә кы лыч кү тәр мә я чәк,
һәм су гыш һө нә ре нә алар бү тән өй рән мә я чәк.

4 Һәр кем үзе нең йө зем вә ин җир бак ча сын да ты ныч кы на,
бер кем нән ку рык мый ча көн кү рә чәк,
чөн ки Күк ләр Ху җа сы Раб бы шу лай дип вәгъ дә ит те.

5 Һәм мә ха лык лар үз илаһ ла ры на та бын сын,
без исә мәң ге үзе без нең Раб бы Ал ла быз га та бы на чак быз.

6 «Ул көн не Мин, – дип игъ лан итә Раб бы, –
ак сак лар ны җы еп алыр мын, сө рел гән нәр не, 
Үзем бәла-казага ду чар ит кән нәр не бер гә туп лар мын.

7 Әнә шул ак сак лар ны һәм сөр ген че ләр не Мин
көч ле бер ха лык кы лыр мын
һәм, шу шы көн нән баш лап, алар өс тен нән

* 3:11 Сәмән– ак ча. 



1362

Ми хә 4 , 5

Си он та вын да мәң ге ха ким лек итәр мен.
8 Әй са рык лар ны кү зә тә тор ган ма на ра,

Сион-кызның ны гыт ма сы бул ган Иеру са лим,
ха ким лек си ңа ки ре кай та чак;
Иеру са лим пат ша лык ны үзе нә ала чак».

9 Ин де ни өчен син хә зер шу лай кыч кы рып елый сың?
Пат шаң юк мы әл лә?! Ки ңәш чең юк ка чык ты мы?!
Тул гак тот кан ха тын ке бек га зап ла на сың.

10 Ба ла тап кан да гы ке бек га зап чик, Сион-кыз,
чөн ки хә зер син, шә һәр не таш лап ки теп, ачык кыр да көн кү рер сең.
Син сБа бил гә сө ре лер сең,
әм ма шун да ко ты лу да та бар сың:
Раб бы си не дош ман ку лын нан йо лып алыр.

11 Ә хә зер, си ңа кар шы су гы шыр өчен, күп ха лык лар бер ләш те.
Алар: «Сион-кыз хур бул сын,
һәм без мо ны та ма ша кы лыйк!» – ди ләр.

12 Лә кин алар Раб бы уй ла рын бел ми ләр,
Аның ни ят лә рен аң ла мый лар:
Ул бит алар ны, көл тә сы ман
су гу өчен, ын дыр та ба гы на җы еп ки тер де.

13 «Тор, Сион-кыз, аш лык су гар га ке реш! – ди Раб бы. –
Мин си не ти мер мө гез ле вә ба кыр то як лы үгез ке бек итәм.
Син бик күп ха лык лар ны тар-мар ки те рер сең,
алар ның көчләп-талап җый ган бай лы гын Раб бы га тап шы рыр сың,
мал-мөлкәтен бө тен җир нең Ху җа сы на ба гыш лар сың».

5 1 Әй син, код рәт ле шә һәр, гас кә рең не туп ла,
чөн ки си не дош ман ка мап ал ды!
Ис ра ил хө кем да ры ның яңа гын та як бе лән кый нар алар.

2 «Лә кин син, Эф ра та да гы Бәйт-Лехем, – ди Раб бы, –
Яһү дә шә һәр лә ре ара сын да иң кеч ке нә се бул саң да,
Ми нем исем нән Ис ра ил бе лән ида рә итә се зат син дә ту а чак.
Аның нәсел-нәсәбе ерак лар дан, бик бо рын гы дан ки лә дер».

3 Хак тыр: авыр лы ха тын ба ла тап кан чы га
һәм ис ра и ли ләр яны на бө тен ту ган на ры
әй лә неп кай т кан чы га ка дәр
Раб бы Ис ра ил хал кын дош ман ку лы на тап шы рыр.

4 Әнә шул чак ны Раб бы код рә те бе лән,
үз Раб бы Ал ла сы ның дан лы исе ме нә тө ре неп, кө тү че ки лә чәк,
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һәм Ис ра ил хал кы хәвеф-хәтәрсез яши баш ла я чак.
Ул зат ның да ны дөнья чит лә ре нә чә та ра ла чак,

5 һәм ул – ты ныч лык ур наш ты ру чы бу ла чак.
Әгәр ин де сАш шур гас кәр лә ре, без нең иле без гә ба сып ке реп,
ка ла ла ры быз ны тап тый баш ла са,
без алар га кар шы җи де җи тәк че,
хәт та си гез юл баш чы җи бә рер без.

6 Аш шур җи рен дә – кы лыч,
Нәм руд илен дә алар хән җәр бе лән ида рә итәр ләр.
Әгәр Аш шур гас кәр лә ре, без нең ил гә ки леп,
җи ре без не тап тар га уй ла са,
хө кем да ры быз без не кот ка рыр.

7 Ягъ куб нә се лен нән исән кал ган нар –
исәпсез-хисапсыз баш ка ха лык лар ара сын да
Раб бы иң дер гән чык бөр те ге,
һич кем көт мә гән дә, һич кем ча кыр ма ган да ки леп,
ба су лар ны су га рып кит кән яң гыр ке бек бу лыр.

8 Ягъ куб нә се лен нән исән кал ган нар
баш ка ха лык лар, күп сан лы ка вем нәр ара сын да
ур ман җан вар ла ры яны на
яи сә са рык кө тү е нә ки леп кер гән арыс лан ке бек бу лыр лар:
сиз дер ми чә ге нә таш ла ныр лар да бо тар лап ыр гы тыр лар,
һәм алар дан һич кем кот ка ра ал мас.

9 Ис ра ил нең ку лы дош ман на ры на кар шы кү тә рел сен –
алар ның һәм мә се кы ры лып бет сен!

10 «Ул көн не, – дип игъ лан итә Раб бы, –
Мин сез нең ат ла ры гыз ны юк итәр мен,
ар ба ла ры гыз ны җи ме реп бе те рер мен.

11 Иле гез дә ге ка ла лар ны вәй ран* кы лыр мын,
ны гыт ма ла ры гыз ны җир бе лән ти гез ләр мен.

12 Сихер-тылсымның та мы рын ко ры тыр мын –
кү рә зә че ләр сез дә бү тән бул мас.

13 Пот-сыннарыгызны вә из ге таш ла ры гыз ны юк кы лыр мын,
һәм сез ин де үз кул ла ры гыз бе лән яса ган нәр сә ләр гә та бын мас сыз.

14 Али һә сАши рә хөр мә те нә ку ел ган из ге ба га на ла ры гыз ны
төбе-тамыры бе лән йол кып таш лар мын,
шә һәр лә ре гез не җир бе лән ти гез ләр мен.

15 Ми ңа буй сын ма ган ха лык лар дан
ачу ла нып һәм яр сып үч алыр мын».

* 5:11 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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Аллаһыныңзары

6 1 Раб бы ның ни сөй лә гә нен тың ла гыз:
«Ая гү рә то рып бас, тау лар кар шын да дәгъ ваң ны бел дер,
кал ку җир ләр та вы шың ны ишет сен!» – ди Ул.

2 Әй тау лар, Раб бы ның га еп ләү сү зен ише те гез,
җир нең мәң ге лек ни гез лә ре, сез дә тың ла гыз!
Раб бы Үзе нең хал кын га еп ли – Ис ра ил не хө кем итә.

3 Раб бы бо лай ди:
«Әй хал кым, си ңа кар шы нәр сә эш лә дем Мин?!
Нин ди авыр лык ки тер дем?! Җа вап бир!

4 Мин си не Ми сыр дан алып чык тым, кол лык тан йо лып ал дым.
Си не җи тәк ләп йөрт сен өчен, 
Му са ны, Һа рун ны вә Мәрь ям не җи бәр дем.

5 Әй хал кым, сМә аб пат ша сы Бә лак ның ни кы лыр га ниятләгәнен
һәм Би гур уг лы Бил гам ның аңа нәр сә дип җа вап бир гә нен
исе ңә тө шер*.
Шит тим нән Гил гәл гә яса ган сә я хә тең не хә те ре ңә ал*
һәм Раб бы ның си ңа күп ме ях шы лык лар кыл га нын кү рер сең».

6 Раб бы га мин нәр сә алып ба рыр мын,
Сәҗ дә кы лыр га бар ган да, Ал ла һы Тә га лә гә нәр сә бе лән ки лер мен?
Ту ла ем ян ды ру кор бан на ры –
бер яшь лек бо зау лар бе лән ме?

7 Аңа ба гыш лап, мең лә гән са рык тә кә се суй сам,
зәй түн ма ен ел га лар итеп агыз сам,
Раб бы ка нә гать ка лыр мы икән?!
Әл лә, җи на ять лә рем не йо лыр өчен, бе рен че ба лам ны,
гө наһ ла рым өчен үзем нең бә гырь җи ме шем не кор бан итәр гә ме?

8 Әй адәм ба ла сы, нәр сә нең ях шы бу лу ын
һәм син нән нәр сә та ләп ител гән не Раб бы си ңа әйт те:
га дел бул, шәф кать кы лу дан тәм тап,
Ал лаң ал дын да күн дәм лек күр сә теп яшә.

9 Раб бы дан кур ку һәм Аны хөр мәт итү – зи рәк лек тер!

Раб бы, шә һәр гә мө рә җә гать итеп:
«Әй ка ве мем хал кы, әй җә мә гать, тың ла гыз әле сү зем не! – ди. –

10 Яман нар ның өй лә рен дә ге хә рәм бай лык ны,
ка һәр төш кән бо зык үл чәү ләр не күрәлмыйм Мин!

* 6:5 Ка ра гыз: «Сан нар», 22-24. 
* 6:5 Ка ра гыз: «Ешуа», 3-4. 
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11 Дө рес үл чә ми тор ган үл чәү ләр
вә гер ләр бе лән эш итү че не ак лар га мы Ми ңа?!

12 Бу шә һәр дә бай лар җәбер-золым кы ла,
хал кы ял ган ла ша, тел лә ре дө рес сүз сөй ли бел ми.

13 И шә һәр, әнә шу ның өчен Мин си не тар-мар ки те рер мен,
гө наһ ла рың өчен вәй ран итәр мен.

14 Син ашар сың, лә кин та ма гың туй мас, аш ка за ның һа ман буш бу лыр.
Бай лы гың ны сак лап ка лыр га ты ры шыр сың,
лә кин сак лый ал мас сың,
сак лап кал дыр га ның ны исә кы лыч ка тап шы рыр мын.

15 Иген не чә чәр сең, лә кин җы еп ала ал мас сың,
зәй түн җи ме шен сы гар сың, лә кин ма ен нан фай да ла на ал мас сың,
йө зем җи ме шен сы гар сың, лә кин шә ра бын нан авыз ит мәс сең.

16 Син Ом ри пат ша ның
һәм Ахаб йор ты ның гадәт-йолаларын сак лап кал ган сың*.
Шу ңа кү рә Мин си не тар-мар ки те рәм,
хал кың ны хур итәм,
һәм син бар ча ка вем нәр ал дын да мәс хә рә гә ка ла чак сың».

7 1 Хәс рә тем зур ми нем: җәй ге уңыш җы еп алын гач,
йө зем ку а гын да бер тәл гәш җи меш та ба ал ма ган,
ир тә өл ге рә тор ган бер ин җир дән дә
авыз итә ал ма ган ке ше дәй бул дым мин.

2 Бу ил дә адәм рәт ле һич бер кем кал ма ды,
ке ше ләр ара сын да саф кү ңел ле сен та ба ал мый сың.
Һәр кем икен че бе рәү нең ка нын ко яр га әзер,
хәт та кар дәш ләр дә бер-беренә кар шы то зак ко ра.

3 Кул ла ры явыз лык кы лыр га җай ла шып бет кән:
тү рә ләр – бү ләк, хө кем че ләр риш вәт та ләп итә,
көч ле ләр үз мән фә га тен ал га сө рә,
һәм алар бер гә ләп шу лай дө рес лек не бо за лар.

4 Алар ның иң ях шы сы да ти гә нәк ке бек,
иң на мус лы сы да чә неч ке ле ку ак тан яман рак.
Әнә, пәй гам бәр лә ре гез сез гә әй теп куй ган көн ин де якын лаш ты,
җә за кө не җи теп ки лә –
ча ра сыз ка лып, кая ке рер гә бел мә я чәк сез.

5 Күр ше гез гә ышан ма гыз, дус ты гыз га та ян ма гыз.
Хәт та ко ча гың да ят кан ха ты ны ңа да сер лә рең не ач ма.

6 Чөн ки угыл үз ата сын хур лый,
кыз ба ла – ән кә се нә,

* 6:16 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 16:21-34. 
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ки лен үзе нең кай на на сы на кар шы чы га.
Ке ше нең иң явыз дош ман на ры – үз өен дә ге ләр.

7 Мин исә өме тем не Раб бы га баг лыйм,
үзем нең Кот ка ру чым ны кө тәм,
һәм Ал лам ми не ишет ми кал ма я чак.

8 Әй дош ман на рым! Мыс кыл лап көл мә гез мин нән!
Егыл сам да, ая гы ма то рып ба сар мын мин,
ка раң гы лык эчен дә утыр сам да, Раб бы ми ңа ну рын чә чәр.

9 Раб бы ал дын да гө наһ эш кыл дым мин
һәм хә зер Аның яр су ы на тү зәр гә мәҗ бүр мен.
Әм ма со ңын нан, хө ке мен чы га рып, Ул ми не як ла я чак,
як ты лык ка алып чы га чак,
һәм мин Аның хак бу лу ын кү рә чәк мен.

10 «Кай да соң си нең Раб бы Ал лаң?!» дип со ра ган дош ман на рым
мо ны кү реп мәс хә рә гә ка ла чак.
Алар ның, урам пыч ра гы сы ман, аяк ас тын да яту ы на
мин ша һит бу ла чак мын.

11 Әй Иеру са лим, ди вар ла рың ны тө зеп,
чик лә рең не ки ңәй тер көн ки леп җи тә.

12 Ул көн не Аш шур дан һәм Ми сыр шә һәр лә рен нән
си нең ян га ке ше ләр ки лә чәк.
Алар Ми сыр дан Фырат ел га сы на ча җәй рәп ят кан тө бәк ләр дән,
ерак диң гез буй ла рын нан,
тау бе лән тау ара сын да гы җир ләр дән ки лә чәк.

13 Әм ма җир дә яшәү челәр нең явыз га мәл лә ре 
ар ка сын да

дөнья вәй ран хәл гә тө шә чәк.

14 И Раб бы, Үз хал кың ны – Үзең сай лап ал ган кө тү ең не –
ку лың да гы та я гың бе лән сак лап йөрт.
Тирә-якта уң ды рыш лы җир ләр бул са да,
алар урман-чытырман ара сын да көн кү рә ләр.
Ин де алар, элек ке за ман нар да гы ке бек,
Ба шан вә Ги лы гад кө тү лек лә рен дә ут лап йөр сен нәр иде.

15 Без не Ми сыр дан алып чык кан көн нәр дә ге ке бек,
Үзең нең мог җи за ла рың ны күр сәт.

16 Ул мог җи за лар ны кү реп, ха лык лар,
ни чек ке нә ку әт ле бул са лар да, хур лык ка ка лыр лар,
кул ла ры бе лән авыз ла рын кап лар лар,
алар ның ко лак ла ры ишет мәс бу лыр.
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17 Алар елан ке бек, сөй рә лү че хай ван ке бек ту зан ялар,
дер кал ты рап, Раб бы Ал ла быз кар шы на өн нә рен нән шу ы шып чы гар.
Си нең хо зу рың да алар ны кур ку би ләп алыр.

18 Исән кал ган халкың-биләмәңнең га еп эш лә рен вә җи на я ть лә рен
яр лы кау чы Син дәй бе рәр Ал ла һы бар мы икән та гын?!
Си нең ачу ың го мер лек тү гел,
смәр хә мәт күр сә тер гә яра та сың Син.

19 Син без гә та гын рәхим-шәфкать кы ла чак сың;
га еп эш лә ре без не аяк ас ты на са лып тап тап,
бар лык гө наһ ла ры быз ны диң гез уп кы ны на ыр гы та чак сың.

20 Ерак за ман нар да ата-бабаларыбызга ант ит кән чә,
Ягъ куб ка Син – туг ры, Иб ра һим га мәр хә мәт ле бу ла чак сың.
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На хум пәй гам бәр
1 1 Ни не вә шә һә ре ха кын да әй тел гән пәй гам бәр лек сү зе; эл кош лы На хум га сАл-

ла һы дан иң гән кү ре неш ләр ту рын да гы ки тап.

РаббыныңНиневәгәярсуыкузгалу
2 сРаб бы ба ры тик Үзе нә туг ры бу лу ны та ләп итә,

Ул – үч ала тор ган Ал ла һы.
Раб бы – үч алу чан; яр су ын нан кай нап,
Үзе нең дош ман на рын нан үч алыр,
Үзе нә кар шы ки лү че ләр гә ачу сак лар.

3 Раб бы сабыр-түзем, код рә те Аның чик сез дер;
га еп ле не Ул җә за сыз кал дыр мый.
Аның юлы – өер мә вә да выл эчен дә,
ә бо лыт лар – ая гын нан ко ел ган ту зан гы на.

4 Ул әмер би рә – һәм диң гез ләр ки бә,
бар лык ел га лар ко рый,
Ба шан бе лән Кәр мил та вы ши ңә,
Ли ван ның чә чәк лә ре су ла.

5 Аның ал дын да тау лар тет рәп то ра,
кал ку урын нар дер-дер ки лә,
җир, бө тен җи һан, ан да яшәү че бар җан ия се кал ты рап то ра.

6 Аның яр су ы на кем кар шы то ра ал сын?!
Кай нап тор ган ачу ы на кем түз сен?! –
Ут ял кы ны дай ябы рыл ган ачу ын нан Аның кы я лар җи ме ре лә!

7 Раб бы иге лек ле,
кай гы кө нен дә Ул – сы е ну уры ны;
Үзе нә өмет баг ла ган нар ны хә те рен дә то та.

8 Су бас ты рып, Ни не вә не Ул тә мам җи ме рә чәк,
дош ман на рын Аның ка раң гы лык йо та чак.

9 Раб бы га кар шы нин ди га мәл кыл мак чы син, Ни не вә?! –
Си нең ни ят лә рең не Ул пыран-заран ки те рә чәк!
Кат-кат аңа кар шы чы гу мөм кин тү гел!

10 Бер-берсенә үрел гән чә неч ке ле үлән,
баш ла рын нан шә раб ка ко ен ган сәр хуш ләр ке бек алар –
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ко ры са лам дай янып бе тә чәк ләр.
11 Әй Ни не вә, син нән чык кан бән дә

явыз ни ят бе лән Раб бы га кар шы кү тә рел де,
зо лым кы лыр га өн ди ул.

12 Раб бы бо лай ди:
«Гәр чә алар көч ле вә күп сан лы бул са да,
тар-мар ите леп юк ка чы гар;
ә си не, сЯһү дә, элек җә бер лә гән бул сам да,
бү тән чә җәбер-золым күр сәт мәм.

13 Ме нә, алар ки дер гән ка мыт ны Мин му е ның нан сал ды рам,
зын җыр ла рың ны өзәм!»

14 Әй Ни не вә, си нең хак та Раб бы бо лай хәл кыл ды:
«Исе мең не йөр тер дәй нә се лең кал мас;
илаһ ла рың йор тын да гы пот вә сын нар ны
җи ме реп таш лар мын.
Си нең өчен ка бер әзер ләр мен,
чөн ки син җи рән геч бер нәр сә дер».

15 Ме нә, сө е неч ле хә бәр алып ки лү че,
ты ныч лык игъ лан итү че бе рәү тау лар буй лап ашы га!
Ин де янә бәй рәм нә рең не уз дыр, Яһү дә,
бир гән нә зер лә рең не үтә.
Си нең җи ре ңә за лим* бү тән аяк бас мас:
ул ин де тә мам юк ител гән!

Ниневәнеңҗимерелүе

2 1 Си нең өс кә җи ме рү че дош ман ки лә, Ни не вә:
ны гыт ма ла ры ңа сак чы лар куй, юл лар ны кү зәт,
би лең не ны гы тып бу да бар кө чең не бер йод рык ка төй нә!

2 Чөн ки Раб бы Ягъ куб ның –
сИс ра ил нең бө ек ле ген ки ре кай та рыр,
гәр чә бөл де рү че ләр ин де ил не вәй ран* итеп,
йө зем ку ак ла ры на ка дәр бар нәр сә не кы рып бе тер гән бул са да.

3 Дош ман ба һа дир ла ры кы зыл кал кан тот кан,
су гыш чы ла ры куе кы зыл ки ем ки гән;
су гыш ка әзер лән гән көн не ар ба ла ры ялт-йолт итә,

* 1:15 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
* 2:2 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
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сөң ге лә ре чай ка ла.
4 Ял кын дай ял ты рап,

яшен дәй аты лып,
урам нар буй лап ар ба лар ча ба,
мәй дан нар дан аш кы нып уза.

5 Дош ман үзе нең гас кәр баш ла ры на фәр ман би реп,
те ге ләр абына-абына шә һәр ди ва ры на,
җи ме рү че җай лан ма яны на ом ты ла.

6 Ел га кап ка ла ры ин де ачыл ган,
са рай җи ме ре лә.

7 Хәл ител гән: шә рә кал ган Ни не вә әсир лек кә ки тә чәк.
Аның кол кыз ла ры, күк рәк лә рен төя-төя,
кү гәр чен нәр ке бек ың гы ра ша.

8 Ни не вә хә зер суы агып кит кән буа ке бек бул ды:
ка чып ба ру чы лар га: «Тук та гыз, тук та гыз!» – дип кыч кы ра лар,
тик һич кем әй лә неп кай т мый.

9 «Ур ла гыз кө меш лә рен, ал тын на рын ур ла гыз!
Би хи сап зур Ни не вә нең бай лы гы!» – дип кыч кы ра бас кын чы лар.

10 Ни не вә та лан ган, бу шап кал ган, тә мам бөл гән!
Кур ку дан йө рәк ләр тук тап ка ла, тез бу ын на ры кал ты рый;
гәү дә ләр дер-дер ки лә, йөз ләр ап-ак.

11 Арыс лан ның өне, яшь арыс лан нар ту е на тор ган урын кай да хә зер?
Ан да ата вә ана арыс лан үз лә ре нең ба ла ла ры бе лән йө ри,
һәм алар га кур кы ныч яна мый иде.

12 Ба ла ла рын туй ды рыр өчен, арыс лан күп ме ки ек өз гә лә де,
ана арыс лан на ры өчен күп ме кор бан нар бу ды,
та быш бе лән – мә га рә сен, бо тар лан ган ки ек бе лән өнен ту тыр ды!

13 «Ме нә, Мин си ңа кар шы чы гам! – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. –
Мин си нең ар ба ла рың ны ян ды рыр мын – алар тө тен гә әй лә нер;
кы лыч си нең яшь арыс лан на рың ны юк итәр;
син ин де җир йө зен дә үтереп-талап көн күр мәс сең,
ил че лә рең нең та вы шы бү тән ише тел мәс».

3 1 Кан ко ю чы шә һәр гә – кай гы!
Ал дау вә та лау бе лән ту лы ул;
юл ба сар лык тук тап тор мый ан да.

2 Кам чы лар шарт ла вы,
ат то як ла ры ның дө пел дә ве,
тә гәр мәч ләр, су гыш ар ба ла ры ның дө бер дә ве
яң гы рап то ра ан да.

3 То мы ры лып, ат лы гас кәр ки лә,
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кы лыч лар ял ты рый,
сөң ге ләр ялык-йолык итә.
Күп ме ке ше үте рел гән!
Мә ет ләр өе леп ята,
би хи сап тыр алар – мә ет ләр гә абы нып йө ри ләр.

4 Үтә чи бәр, сих ри көч кә ия
шу шы фа хи шә Ни не вә нең аз гын лы гы ар ка сын да
ки леп чык ты бо лар.
Аз гын лы гы бе лән – ха лык лар ны,
тыл сы мы бе лән ка вем нәр не үзе нә җә леп ит те ул.

5 «Ме нә, Мин си ңа кар шы чы гам! – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. –
Күл мә гең нең итә ген йө зе ңә кап лыйм да
ха лык лар га шә рә тә нең не,
пат ша лык лар га оят җи рең не күр сә тәм!

6 Өс те ңә пыч рак ыр гы там,
си не хур лык ка кал ды рам,
ке ше ләр ал дын да оят лы итәм!

7 Күр гән һәр кем син нән ка чар һәм:
„Ни не вә тар-мар ител гән!
Кем аны кыз га ныр?!
Юа ту чы аны та бы лыр мы?!“ – ди яр».

8 Нил ел га сы ярын да тор ган,
су бе лән ура тып алын ган Но-Амоннан* ях шы рак мы син?!
Но-Амонны ел га сак лый,
һәм су аның өчен ди вар сы ман иде;

9 Хә бәш стан вә Ми сыр аңа чик-чамасыз көч би реп то ра,
Пут вә Луб* аның яр дәм че лә ре иде.

10 Шу ңа да ка ра мас тан, Но-Амон сө рел гән, әсир ител гән;
аның са бый ба ла ла рын урам чат ла рын да бә реп үтер гән нәр,
ак сө як лә рен, жи рә бә са лып, кол ит кән нәр,
тү рә лә ре нә бо гау сал ган нар.

11 Әй Ни не вә, син дә шун дый ка сә дән эчеп сәр хуш бу лыр сың,
син дә дош ма ның нан ко ты лып сы е ныр урын эз ләр сең.

12 Си нең бар лык ны гыт ма ла рың
җи ме ше өл гер гән ин җир ага чы ке бек:

* 3:8 Но-Амон– Амон-илаһ исе ме бе лән атал ган шә һәр. Грек лар аны «Фи ва» дип йөр т кән-
нәр. Ми сыр да гы Мем фис тан соң зур лы гы һәм дә рә җә се бу ен ча икен че шә һәр (ка ра гыз: 
«Ире мия», 46:25). 
* 3:9 Луб– ягъ ни Ли вия. 
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агач ны сел кет сәң,
җи ме ше туп-туры авыз га ки леп тө шә чәк.

13 Күр че: си нең гас кә ри ләр хатын-кыздай кур как! –
Илең кап ка ла ры дош ман ал дын да тө бе нә ка дәр ачык,
алар ның бик лә ре янып бет кән.

14 Ка ма лыш та ка лыр га әзер лән!
Эчәр өчен су җый!
Ны гыт ма ла рың ны тө зек лән дер!
Пыч рак ка ке реп, бал чык из,
кир печ су гар га ка лы бың ны ал!

15 Тик шу лай да си не ут йо тар,
са ран ча йә чи кер т кә ке бек үр че сәң дә,
са ран ча уңыш ны юк ит кән дәй,
кы лыч ту рак лар үзең не.

16 Сәү дә гәр лә рең күк тә ге йол дыз лар дан күб рәк,
лә кин алар, ка на тын җә еп очып кит кән са ран ча сы ман,
бик тиз юк ка чы гар.

17 Си нең сак чы ла рың – чи кер т кә,
гас кәр баш лык ла рың са ран ча кү че ке бек:
сал кын көн дә алар ди вар лар га ки леп ку на,
ко яш чык ты исә – кай сы кая очып та ра ла.

18 Кө тү че лә рең йок лый си нең, сАш шур пат ша сы,
тү рә лә рең ял итә,
хал кың тау лар га си бел гән,
алар ны бер гә җы яр дай һич кем юк.

19 Си нең җә рә хәт не дә ва лап бул мас,
си нең яраң – үлем яра сы дыр.
Си нең хак та ишет кән һәр кем кул ча бар:
чик-чамасыз явыз лы гың кем гә ге нә ка гыл ма ды икән?!
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1 1 Ха бак кук пәй гам бәр гә иң гән вә хи*.

ХабаккукныңРаббыгазарлануы
2 Йа сРаб бы, мин Си ңа яр дәм со рап ял ва рам,

ә Син ишет ми сең,
Си ңа: «Җәбер-золым кы ла лар!» – дип кыч кы рам,
ә Син кот кар мый сың.
Кай чан га ка дәр дә вам итәр бу?!

3 Ни гә Син хак сыз лык кү рү е мә юл ку я сың?
Ни гә Син, на хак эш ләр күр сәң дә, бер ни кыл мый сың?
Әйләнә-тирәмдә – та лау вә көч ләү,
гау га вә ызгыш-талаш.

4 Шу ңа кү рә сКа нун үз кө чен җуй ды,
га дел лек юк бү тән.
Яман ке ше ләр тәкъ ва лар ны җи ңә,
мәх кә мә ләр на хак хө кем чы га ра.

Раббыданҗавап
5 «Әй лә нә дә ге ха лык лар га күз са лып,

игъ ти бар бе лән ка ра са гыз хәй ран ка лыр сыз! – ди Раб бы. –
Сез яшә гән көн нәр дә
Мин шун дый эш эш лә я чәк мен ки,
аны сез гә сөй лә гән бул са лар,
сез ышан мас та иде гез.

6 Ме нә, Мин рә хим сез вә явыз скил да ни ләр не яу га кү тә рәм.
Ил-йортларны ба сып алыр өчен,
алар бө тен дөнья буй лап ча бып узар лар.

7 Дәһ шәт ле бу ха лык ба ры сын да шом га са ла,
ул тә кәб бер һәм үзе нә ярак лы ка нун нар ны үзе чы га ра.

8 Алар ның ат ла ры кап лан нан җи тез рәк,
ач бү ре дән өл гер рәк;

* 1:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. Яһүд те лен дә ге төп 
нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы дан иң гән кү ре неш. 
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ат лы гас кә ре җан-фәрманга ча ба,
җай дак ла ры ерак тан ук та бы шы на таш лан ган бөр кет тәй очып ки лә.

9 Та лар өчен ат лы гып ча ба бу ха лык,
диң гез дә ге ком бөр те ге са нын ча әсир ләр җыя.

10 Пат ша лар дан мәс хә рә ләп кө лә ул,
тү рә ләр дә аның өчен көл ке ге нә,
һәр төр ле ны гыт ма да көл ке –
кар шы на туф рак өя дә аны яу лап ала.

11 Шун нан соң, җил ке бек ко ты ры нып,
ал га ба ру ын дә вам итә.
Әм ма „Без нең ила һы быз – бе ләк тә ге көч“
дип уй лау чы шу шы ха лык га еп ле дер».

ХабаккукныңРаббыгакабаттанзарлануы
12 Әй Раб бы, Син әзә ли* Зат!

Әй из ге сАл лам, Син үлем сез дер!*
Әй Раб бы, хө ке мең не га мәл гә ашы рыр өчен
тә га ен лә дең Син ул ха лык ны!
Әй Кыяташым, җә за би рү өчен бил ге лә дең Син аны!

13 Си нең саф күз лә рең явыз лык ка ка рар га те лә ми,
на хак эш не күрәлмыйсың Син.
Ник алай са мә кер ле бән дә ләр гә чы дап то ра сың
һәм явыз лар үз лә рен нән тәкъ ва рак бул ган нар ны
йо тып бе тер гән дә дәш ми сең?

14 Адәм ба ла ла рын Син диң гез дә ге ба лык лар,
су да кай наш кан җан ия лә ре ке бек ит тең, юл баш чы сыз кал дыр дың.

15 Кил да ни ләр алар ны кар ма гы на эләк те реп тар та,
ять мә се бе лән то тып сөй ри, сө рә кә се нә җы еп ала;
шу ңа ку а на һәм тан та на итә.

16 Әнә шу ның өчен кил да ни ләр,
үз лә ре нең ять мә се нә атап, кор бан нар ки те рә,
сө рә кә се нә ба гыш лап, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тә,
чөн ки шу лар яр дә мен дә алар ның бай лы гы да,
затлы-татлы ри зы гы да мул дан.

17 Алар һа ман шу лай үз лә ре нең ять мә се бе лән бай лык ау лар
һәм рә хим сез рә веш тә ха лык лар ны кы рыр мы?

2 1 Кү зә тү уры ны на – ма на ра га ме неп ба сыйм,
Раб бы ның ми ңа нәр сә әй тү ен,
зар ла ну ы ма кар шы ни дип җа вап би рү ен кө тим.

* 1:12 Әзәл– ба шы бул ма ган үт кән за ман; мәң ге лек. (Әзә ли – «әзәл» сү зен нән ясал ган сый фат.) 
* 1:12 ...Синүлемсездер!– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Без үл мә я чәк без! 
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Раббыданҗавап
2 Раб бы ми ңа җа вап би реп әйт те:

«Си ңа иң гән вә хи не язып куй,
аны так та лар га аң ла еш лы итеп яз,
хәт та йө ге реп бар ган ке ше дә бер ка рау да укыр лык бул сын.

3 Чөн ки әле ге вә хи ки лә чәк тә ге бил ге ле бер ва кыт ка ка рый,
һәм бу ва кыт ның якын ла шып ки лүе ту рын да сөй ли, ал да мый;
тиз ге нә га мәл гә аш ма са да көт син аны –
һич шик сез ки лә чәк ул, тот кар лан ма я чак».

4 Ме нә, кү ңе ле саф бул ма ган ке ше тә кәб бер дер!
Ә тәкъ ва ке ше не има ны яшә тә чәк.

5 Дө рес тән дә, тә кәб бер ке ше бай лык ка* ал да на.
Ул ты ныч ла на ал мый: авы зын сүле ләр ай ма гы ке бек зур итеп ача –
үлем ке бек һич ке нә дә туя бел ми.
Ул* бар лык ка вем нәр не буй сын ды ра,
бар лык ха лык лар ны кул ас ты на җыя.

Явызхалыккакилгәнкайгы
6 Әм ма әле ге әсир ләр ба ры сы да:

«Бү тән нәр не та лап,
рә һен* итеп ал ган әй бер ләр не
ки ре бир ми чә ба е ган ха лык ка – кай гы!
Бер аза гы бу лыр мо ның!» – дип,
син нән көл мәс ләр ме, мыс кыл лап җыр ла мас лар мы?!

7 Син нән бу рыч ка ал ган нар*, уя нып,
көт мә гән дә кү тә ре лер дә си не дәһ шәт кә са лыр,
һәм син алар ның та бы шы на әй лә нер сең.

8 Бай так ха лык лар ны та ла ган, адәм нәр нең ка нын кой ган,
алар ның ил лә рен, шә һәр лә рен туз ды рып бе тер гән өчен,
си нең үзең не бөл ген лек кә тө ше рер ләр.

9 Афәт тыр на гы на эләк мәс өчен, үз оя сын юга ры да ко рып,
хә рәм юл бе лән бай лык туп лау чы га – кай гы!

10 Күп ме ха лык лар ны юк итеп, син үз йор тың ның яман атын та рат тың,
үз ба шы ңа бә ла ал дың.

* 2:5 ...байлыкка...– Яһүд те лен дә ге кай бер кулъ яз ма лар да: шә раб ка. 
* 2:5 Ул...– Би ре дә кил да ни ләр пат ша сы ту рын да сүз ба ра. 
* 2:6 Рәһен– зак лад ка кал ды рыл ган әй бер. 
* 2:7 Синнәнбурычкаалганнар...– Яһүд те лен дә әле ге гый ба рә «Си ңа бу рыч ка бир гән нәр» 
ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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11 Хәт та йорт ди ва рын да гы таш лар да,
алар га ку шы лып, агач өр лек ләр дә си ңа кар шы ша һит лык итәр ләр.

12 Кан өс тен дә шә һәр тө зү че гә,
сҗи на ять кы лып, ны гыт ма ко ру чы га – кай гы!

13 Хак тыр: ха лык лар үз лә рен юк ка ал җы та –
алар ның эш лә гә не ут ка азык бу ла чак.
Мо ны шу лай Күк ләр Ху җа сы Раб бы хәл итеп куй ган.

14 Диң гез ләр су бе лән тул ган ке бек,
җир йө зе Раб бы сда нын та нып бе лү бе лән ту ла чак.

15 Ялан гач бә дән нә рен та ма ша кы лыйм дип,
күр ше лә ре нә ачу ка тыш шә раб эчер тү че гә – кай гы!

16 Син дан бе лән тү гел, хур лык бе лән тук ла ныр сың.
Эч әй дә, шә рә тә нең не күр сәт!
Раб бы ның уң ку лын да гы җә за ка сә се си ңа да ки леп җи тәр –
да ның хур лык бе лән алы шы ныр.

17 Шу лай, Ли ван җи рен дә кыл ган за лим ле гең* үз ба шы ңа тө шәр,
ан да гы җан вар лар ны кыр ган өчен, син дер кал ты рап яшәр сең.
Син адәм ка ны кой дың,
ил гә, шә һәр ләр гә – ан да яшәү че ләр гә җәбер-золым кыл дың.

18 Ке ше ку лы яса ган пот тан ни фай да?!
Пот-санәм – ял ган ос таз ул, нәр сә гә өй рә тә ала ул?!
Аны яса ган һө нәр че үзе аңа иман ит сә дә,
аның ила һы – ба ры тик тел сез сын гы на.

19 Агач ка: «Уян!», тел сез таш ка: «То рып бас!» – дип әй тү че гә – кай гы!
Алтын-көмеш бе лән кап лан ган ан дый җан сыз илаһ
бе рәр нәр сә гә өй рә тә ала мы?!

20 Раб бы исә Үзе нең из ге йор тын да дыр;
Аның ал дын да бар дөнья тын кал сын!

Хабаккукныңҗыры

3 1 Ха бак кук пәй гам бәр нең кай гы җы ры.

2 И-и Раб бы! Си нең эш лә рең ту рын да ишет тем,
кыл ган га мәл лә рең ми не тет рән де рә.
Без нең көн нәр дә дә шул эш лә рең не ка бат кыл,
без яшә гән чор да да алар ны баш кар,
ачу лы ча гың да да шәф кать ле лек ту рын да оныт ма!

* 2:17 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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3 Ал ла һы – Те ман нан, из ге Зат Па ран та вын нан* ки лә дер.
Аның шөһ рә те күк ләр не иң ләп ала, 
җир йө зе Аның да ны бе лән ту ла.

4 Яшен як ты сы ке бек тер Ул,
Аның ку лын нан нур сир пе лә – кө че әнә шун да яше рен гән!

5 Аның ал дын нан – үләт зәх мә те, эзе нә ба сып, афәт ки лә дер.
6 Ул тук та ган да, җир ләр сел ке нә,

ка ра шын сал са – ха лык лар тет рә неп ки тә.
Аның борын-борыннан йөр гән юл ла рын да
га сыр лар буе тор ган тау лар җи ме ре лә, кал ку лык лар чү геп куя.

7 Кү шән илен дә ге адәм нәр нең хәс рәт чи гү ен,
Мидь ян җи рен дә ге адәм нәр нең* дер-дер кал ты ра ну ын күр дем мин.

8 Йа Раб бым, ачу ың ел га лар га кар шы дөр ли ме ни Си нең?
Җи ңү чән ар ба ла ры ңа уты рып, ат ла рың ны чап тыр ган да,
ачу ың ел га лар га кар шы, яр су ың диң гез ләр гә кар шы куз га ла мы ни?

9 Җә яң не Син әзер ләп куй ган сың, са да гың ны ук бе лән ту тыр ган сың.
Таш кын су лар бе лән ера сың Син җир йө зен.

10 Си не кү реп, тау лар тет ри, ише леп яң гыр коя,
диң гез төп кел лә ре, үке реп, дул кын нар ны юга ры чөя.

11 Очып бар ган ук ла рың як ты сын нан,
ял ты рап тор ган сөң гең бал кы шын нан
ко яш вә ай күк йө зен дә тук тап ка ла.

12 Җир буй лап яр сып ат лый сың Син
һәм, ачу ла нып, ха лык лар ны тап тый сың.

13 Хал кың ны һәм Үзең смай сөр т кән зат ны кот ка рыр өчен
ки лә сең Син.
Явыз лар ның баш лы гын тар-мар итә сең,
аны баш та на як шә рә кал ды ра сың.

14 Без нең өс кә өер мә дәй ябы рыл ган,
по сып ят кан маз лум ны* йот кан дай шат лан ган
шул баш лык ның су гыш чы ла ры на
сөң гең не атып, Син баш ла рын тиш тең.

15 Зур дул кын нар кү тә реп, Син
Үзең нең ат ла рың бе лән диң гез аша юл сал дың.

16 Бо лар ны ишет кәч, йө рә гем жу ит те, ирен нә рем де рел ди баш ла ды.
Бө тен бу ын на рым хәл сез лән де, тез лә рем кал ты рап кит те.

* 3:3 Теман,Паран– Ал ла һы Ис ра ил хал кы на Ка нун иң дер гән һәм алар бе лән ки ле шү тө-
зе гән урын нар (ка ра гыз: «Чы гыш», 19:18; «Ка нун», 33:2). 
* 3:7 ...адәмнәрнең...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ча тыр лар ның. 
* 3:14 Мазлум– рән җе тел гән, тү бән се тел гән зат. 
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Алай да шул бас кын чы лар га ки лә се афәт кө нен
мин са быр гы на кө тә мен.

17 Ин җир ага чы чә чәк ат ма са да,
йө зем са ба гын да – тәл гәш,
зәй түн ага чын да җи меш бул ма са да,
кыр да иген уң ма са да,
утар да бар лык са рык лар үлеп бет сә дә,
аб зар да сы ер лар кал ма са да,

18 Раб бы да мин сө е неч та бар мын,
Ал ла һы ми нем Кот ка ру чым бул ган га тан та на итәр мен!

19 Хуҗа-Раббы – ми нем Кө чем дер!
Ми нем аяк ла рым ны Ул бо лан ны кы ке бек көч ле итә,
ми не би ек лек ләр гә алып ме нә.

Җыр чы лар җи тәк че се нә: кыл лы уен ко рал ла рын да баш ка ры ла.
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Се фа ния пәй гам бәр
1 1 сЯһү дә җи рен дә Амон уг лы Йо шия пат ша лык ит кән көн нәр дә Хи зә кыйя уг-

лы Ама рия ту дыр ган Ге да лия уг лы Кү ши дән ту ган Се фа ни я гә сРаб бы Үз сү зен 
җит кер де.

Раббыәзерләгәнхөкем
2 Раб бы бо лай ди:

«Җир йө зен дә ге бар нәр сә не юк итә чәк мен!
3 Ке ше ләр не вә хай ван нар ны,

күк тә ге кош лар ны вә диң гез дә ге ба лык лар ны кы рып бе те рә чәк мен;
явыз бән дә ләр не дә,
ке ше не абын ды ра тор ган нәр сә ләр не дә юк ка чы га ра чак мын,
адәм за тын җир йө зен нән се бе реп тү гә чәк мен!» –
дип бел де рә Раб бы.

РаббыныңИерусалимнехөкемгәтартуы
4 «Яһү дә вә Иеру са лим хал кы на кар шы Мин кул кү тә рә мен,

бу җир ләр дә илаһ сБа гал ның эзен дә кал дыр мам,
Раб бы дан баш тар т кан сру ха ни лар бе лән бер гә
ка һин нәр нең* исе мен юк итәр мен, – ди Раб бы. –

5 Йорт тү бә лә рен дә күк җи сем нә ре нә та бы ну чы лар ны,
Раб бы га сәҗ дә кы лып, Аның исе ме бе лән
һәм шу лай ук Мо лых ила һы ның исе ме бе лән да ант итү че ләр не,

6 Раб бы дан ваз кич кән, Раб бы ны эз лә мә гән,
Аңа сы ен ма ган нар ны юк итәр мен».

7 Хуҗа-Раббы ал дын да һәм мә гез ты нып кал сын,
чөн ки Раб бы кө не якын лаш ты!
Раб бы кор бан та бы нын ин де хәс тәр лә де,
һәм Аның ку нак ла ры пакь лә нү йо ла сын уз ды.

8 «Кор бан ки тер гән көн не
Мин, Раб бы, тү рә ләр не вә пат ша угыл ла рын,

* 1:4 Каһин– ру ха ни (га дәт тә, мә җү си ха лык лар да). 
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чит ха лык лар га ох ша тып ки е нү че ләр нең ба ры сын җә за лар мын.
9 Ул көн не бу са га аша ат лап чы гу чы лар ны*,

көч ләү, ал дау юлы бе лән җый ган мал ны
ху җа* йор ты на ки те рү че ләр не җә за лар мын.

10 Ул көн не, – дип игъ лан итә Раб бы, –
Ба лык кап ка сы янын да – ачы нып кыч кыр ган,
шә һәр нең яңа бис тә сен дә – үке реп ела ган та выш лар,
бар ча кал ку лык лар да ко точ кыч гө рел те ише тер сез.

11 Шә һәр нең тү бән ге өле шен дә яшәү че ләр, үке реп ела гыз!
Чөн ки бар лык сәү дә гәр ләр һә лак бу лыр
һәм алыш-биреш итү че ләр һәм мә се кы ры лып бе тәр.

12 Ул көн не Мин, бер чы раг алып,
Ие ру са лим нең бар җи рен әй лә неп чы гар мын,
„Раб бы ях шы лык та, яман лык та кы ла ал мый“ дип,
үз-үзләреннән ка нә гать бу лып утыр ган адәм нәр гә
җә за сын би рер мен.

13 Ан дый лар ның бар мөл кә те та ла нып,
йорт ла ры таш лан дык бер хәл гә ки лер.
Алар га үз лә ре сал ган йорт лар да яшәр гә,
үз лә ре үс тер гән йө зем нең шә ра бын та тыр га на сыйп бул мас».

Раббыныңбөеккөне
14 Раб бы ның бө ек кө не ин де якын, бик якын!

Ул көн ашы гып ки лә.
Раб бы кө нен дә ко точ кыч та выш ку ба чак,
хәт та кур ку сыз су гыш чы лар да кыч кы рып ела я чак!

15 Раб бы ның яр суы кай на ган көн дер бу.
Кай гы вә га зап, бөл ген лек вә җи ме ре лү,
ка раң гы лык вә золь мәт* кө не,
бо лыт кап ла ган ка ра көн,

16 ны гы тыл ган шә һәр ләр гә вә би ек ма на ра лар га кар шы
су гыш ка ча кы рып, быр гы кыч кыр т кан көн бу.

17 «Раб бы га кар шы сгө наһ кыл ган өчен,
ке ше ләр гә Мин бәла-каза җи бә рер мен,
һәм алар, су кыр лар сы ман, ары-бире ки леп йө рер ләр;
кан на ры җир гә тү ге лер,
җә сәд лә ре* ти рес ке бек ау нап ятар алар ның», – ди Раб бы.

* 1:9 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 5:1-5. 
* 1:9 ...хуҗа...– Яһүд те лен дә әле ге сүз «илаһ ла ры» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
* 1:15 Зольмәт– ка раң гы лык. 
* 1:17 Җәсәд– гәү дә. 
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18 Раб бы ның ачуы куз гал ган көн не кө меш лә ре дә,
ал тын на ры да кот ка ра ал мас алар ны.
Раб бы ның көн че лек уты бар дөнь я ны көй де реп таш лар,
җир дә яшәү че бар ча те рек лек ия сен Ул
һич көт мә гән дә кы рып бе те рер.

Тәүбәгәкилергәөндәү

2 1 Әй йө гән сез ха лык, җы е лы гыз,
тиз рәк җый на лы гыз!

2 Раб бы ның әме ре тор мыш ка аш кан чы,
көн нәр җил гә оч кан ки бәк сы ман узып кит кән че,
Раб бы ның ачы ка һә ре,
Аның яр су лы кө не өс те гез гә ябы рыл ган чы,

3 Раб бы ны эз лә гез!
И-и шу шы ил нең тыйнак-карусыз бән дә лә ре,
Раб бы ка нун на рын үтәү че ләр,
стәкъ ва лык ка ом ты лы гыз, күн дәм бу лы гыз!
Шул ча гын да, бәл ки,
Раб бы ның ачуы куз гал ган көн не ко ты лып ка ла алыр сыз.

КөнбатыштарафтагыхалыкларгаРаббыхөкеме
4 Га за шә һә рен таш лап ки тә чәк ләр,

Аш кы лун бу шап ка ла чак,
Аш дод хал кы көн ур та сын да ку ып чы га ры ла чак,
Эк рон төбе-тамыры бе лән йол кып алы на чак.

5 Диң гез бу ен да ур наш кан ил нең хал кы на, ке ре ти ләр гә – кай гы!
Әй сКән ган, пе леш ти ләр җи ре,
Раб бы ның сү зе си ңа тө бәл гән:
«Мин си не юк итәм, хал кың нан һич кем исән кал ма я чак!» – ди Ул.

6 Диң гез бу ен да гы тө бәк ләр кө тү че ча тыр ла ры,
са рык утар ла ры ко рыл ган кө тү лек җир ләр гә әй лә нер.

7 Бу тө бәк тә Яһү дә хал кы ның исән кал ган на ры тер лек лә рен кө тәр,
кич лә рен Аш кы лун шә һә рен дә ге йорт ла рын да йок лар га ятар.
Чөн ки Раб бы сАл ла ла ры, алар ны кай гыр тып,
элек ке ге рәхәт-имин тор мыш ла рын на сыйп итәр.

МәабиләрвәаммониләргәРаббычыгарганхөкем
8 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, сИс ра ил Ал ла сы бо лай ди:

«сМә а би ләр нең ни рә веш ле Ми нем хал кым ны мыс кыл итү ен,
ам мо ни ләр нең ни рә веш ле хур ла вын,
„Җи ре гез не тар тып ала быз“ дип ма са ю ла рын ишет тем Мин.

9 Шу ңа кү рә Үз За тым нан ант итәм:
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мә а би ләр иле Сә дүм шә һә ре хә ле нә тө шәр,
ам мо ни ләр иле Га му ра шә һә ре сы ман бу лыр:
кы чыт кан бас кан таш лан дык җир гә,
тоз чо кы ры на әй лә нер!
Хал кым ның исән кал ган на ры, алар ны та лап,
җир лә рен үз лә ре нә ми лек итеп алыр».

10 Тә кәб бер бул ган өчен,
Күк ләр Ху җа сы Раб бы хал кын мәс хә рә ләп көл гән,
алар ны хур ла ган өчен би рел гән җә за бу.

11 Раб бы алар ны кур ку га са лыр,
җир йө зен дә ге бар лык илаһ лар ны юк итәр.
Диң гез буй ла рын да яшәү че бар лык ха лык лар Раб бы га сәҗ дә кы лыр,
һәр бер се үз йор тын да Аңа баш ияр.

КөньяктагывәтөньяктагыхалыкларгаРаббыхөкеме
12 Сез дә, хә бә ши ләр, Раб бы кы лы чын нан һә лак бу лыр сыз!
13 Ан на ры Ул Үзе нең ку лын төнь як та раф ка су зар –

сАш шур ны юк итәр:
Ни не вә шә һә рен хә ра бә гә,
чүл ке бек ко рып кип кән урын га әй лән де рер.

14 Ул җир дә тер лек кө түе һәм төр ле җан вар лар ял итәр гә тук тар.
Тирә-якта ау нап ят кан те рәк ба га на лар ара сын да
кыр яба ла гы вә кер пе яшәр,
тә рә зә ләр дән кош та выш ла ры ише те леп то рыр.
Эр бет так та лар ку бып, бу са га лар ки беп җи ме ре лер.

15 Хәвеф-хәтәрсез яшә гән, үз ал ды на ма са еп,
«Ми ңа тиң ка ла юк тыр!» ди гән бө ек шә һәр әнә шул хәл гә тө шәр,
хә ра бә гә, кыр гый җән лек ләр оя сы на әве ре лер!
Аның янын нан уз ган да, 
һәр кем ку лын сел тәп сыз гы рып ку яр.

ФетнәчелИерусалим

3 1 Фет нә чел, нә җес лән гән, бү тән нәр не изү че шә һәр гә – кай гы!
2 Әй т кән не тың ла мый, үгет-нәсыйхәткә ко лак сал мый,

Раб бы га өмет баг ла мый, Ал ла сы на якы най мый ул.
3 Аның тү рә лә ре – үке рү че арыс лан нар,

ха ким нә ре – ач бү ре ләр: та быш ла рын нан ир тән гә сө як тә кал мый.
4 сПәй гам бәр лә ре – тә кәб бер, ыша ныч сыз ке ше ләр,

ру ха ни ла ры сАл ла һы йор тын нә җес ли ләр, сКа нун ны бо за лар.
5 Әм ма бу шә һәр дә Раб бы яши,

Ул – га дел, һич кай чан на хак эш кыл мау чы,
һәр ир тә не һич ки чек ми хө кем итү че Зат!
Тик яман ке ше оят ди гән нәр сә не бел ми.



1383

Се фа ния 3

6 «Мин ха лык лар ны кы рып бе тер дем, – ди Раб бы, –
скаль га ла рын җи мер дем.
Урам на ры бу шап кал ды әнә,
бер кем йөр ми хә зер ан да.
Вәй ран* хәл гә кил гән шә һәр лә рен дә
һич бер адәм за ты кү рен ми.

7 Хал кым, Мин нән кур кып,
үгет-нәсыйхәтләремә ко лак са лыр дип уй ла ган идем,
шә һәр лә рен җи мер мәм, үз лә рен җә за га тарт мам ди гән идем.
Әм ма алар ки ре сен эш лә де ләр: явыз лык кы лу дан тук та ма ды лар».

8 «Шу лай, – ди Раб бы, – Ми нем ки лү ем не кө те гез.
Ул көн не Мин га ни мәт* җы яр га чы гар мын,
чөн ки Мин ка рар кыл дым:
ха лык лар ны вә бар ча пат ша лык лар ны бер гә туп лап,
алар өс те нә яр су ым ны чә чәр мен, ка һә рем не яу ды рыр мын;
көн че лек утым бө тен дөнь я ны көй де реп бе те рер».

Раббыдәһшәтеннәнкотылу
9 «Шул ча гын да Мин, – ди Раб бы, –

һәр бар ча сы Раб бы исе ме нә мө рә җә гать ит сен,
бер җан бу лып, Аңа хез мәт күр сәт сен өчен,
ха лык лар ның авы зын пакь кы лыр мын.

10 Мин ку ып та рат кан, Ми ңа ита гать кыл ган хал кым
хә бә ши ләр илен дә ге ел га лар аръ ягын нан Ми ңа бү ләк ләр ки те рер.

11 Ул көн не син, Иеру са лим,
Ми ңа кар шы кыл ган гө наһ ла рың өчен оял мас сың,
чөн ки Мин ара гыз да гы тә кәб бер, һа ва лы адәм нәр не юк итәр мен.
Ми нем из ге та вым да син бү тән ма сай мас сың.

12 Раб бы исе ме нә өмет баг лау чы,
күн дәм вә фә кыйрь ха лык ны Мин син дә кал ды рыр мын.

13 Ис ра ил нең исән кал ган хал кы бү тән яман лык кыл мас,
ял ган сүз сөй лә мәс, тел лә рен дә мә кер бул мас;
кө тү лек тә ут лап йөр гән са рык лар сы ман,
та мак ла ры туй гач, алар ятып ял итәр,
һәм алар ны һич кем бор чы мас».

Иерусалимнеңшатлыгы
14 Әй Сион-кыз, сө е неч ле җыр лар җыр ла!

Шат лан, Ис ра ил!

* 3:6 Вәйран– ва тык, җи ме рек, хә ра бә хә ле нә кил гән. 
* 3:8 Ганимәт– су гыш та кул га төш кән бай лык; рус ча сы: тро фей. 
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Их лас йө рәк тән ку ан һәм кү ңел ач, Иерусалим-кыз!
15 Раб бы си ңа ди гән хө кем ка ра рын юк ка чы гар ды,

дош ма ның ны ку ып җи бәр де.
Раб бы – Ис ра ил пат ша сы – си нең ян да:
бәла-каза ки лер дип ин де ку рык мас сың.

16 Ул көн не Ие ру са лим гә:
«Ку рык ма, әй Си он! Кул ла рың са лы нып төш мә сен!

17 Раб бы Ал лаң,
си ңа ко ты лу алып ки лә чәк га ярь Су гыш чы, си нең бе лән!
Си нең өчен сө е нә чәк Ул,
мә хәб бә те бе лән си не ты ныч лан ды ра чак,
җыр лар җыр лап, си нең өчен тан та на итә чәк», – дип әй тер ләр.

18 «Бәй рәм нәр не са гы нып ис кә ал ган сөр ген че хал кың ны Мин
ки ре кай та рыр мын, – ди Раб бы, –
чөн ки бу хур лык – си нең өчен авыр йөк тер.

19 Ме нә шул ча гын да Мин за лим нә рең нең* ба ры сын җә за лар мын,
ак сак лар ны кот ка рыр мын, сө рел гән нәр не җы еп алыр мын.
Әүвә ле хур лык ки чер гән бар лык ил ләр дә алар
мак тау лы вә дан лы бу лыр лар.

20 Шул ча гын да Мин сез не, җы еп алып, өй лә ре гез гә кай та рыр мын,
элек ке ге рәхәт-имин тор мы шы гыз ны на сыйп итеп,
җир йө зен дә ге бар ча ха лык лар ара сын да
сез не дан-хөрмәткә кү мәр мен,
һәм сез мо ны үз кү зе гез бе лән кү рер сез», – ди Раб бы.

* 3:19 Залим– изү че, җә бер ләү че, явыз. 
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ИзгейортнытөзүтурындаРаббыбоерыгы

1 1 Дә рә веш пат ша ха ким ле ге нең икен че елын да, ал тын чы ай ның бе рен че кө-
нен дә сЯһү дә илен дә ге өл кә баш лы гы Ше һал ти ел уг лы Зеруббабелга вә баш 

сру ха ни Яһо са дак уг лы Ешу а га Хәг гәй пәй гам бәр аша сРаб бы сү зе ки леп иреш те. 
Хәг гәй бо лай ди де:

2-3 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы әй тә: «Бу ха лык: „сРаб бы йор тын тө зер гә әле ва кыт 
җит мә де“, – дип сөй ли. – 4 Ә сез нең үзе гез гә, Раб бы йор ты җи ме рек хәл дә ят кан да, 
ма тур итеп би зәл гән йорт ла ры гыз да яшәр гә ва кыт җит кән ме?!» 5 Шу ңа кү рә Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы әй тә: «Йөр гән юл ла ры гыз ту рын да уй ла ны гыз: 6 сез мул итеп чә чә сез, 
ә җый ган нәр сә гез аз; ашый сыз, әм ма та ма гы гыз туй мый; эчә сез, тик су сы ны гыз 
ба сыл мый; ки е нә сез, лә кин җы лы на ал мый сыз; ак ча эш ләү че ке ше ти шек ян чык 
өчен эш ли». 7 Күк ләр Ху җа сы Раб бы әй тә: «Йөр гән юл ла ры гыз ту рын да уй ла ны-
гыз! 8 Тау га ме неп, шун нан агач та шы гыз һәм из ге йорт ны тө зе гез; бу эш Ми нем 
кү ңе ле мә хуш ки лер һәм Ми ңа дан ки те рер, – ди Раб бы. 9 – Ме нә, сез күп кә өмет-
лән де гез, ә ул аз бу лып чык ты. Өе гез гә алып кайт кан ны да Мин, Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы, та ра тып бе тер дем. Нәр сә өчен ди сез ме? Чөн ки Ми нем йор тым җи ме рек 
хәл дә ят кан да, сез нең һәр кай сы гыз үз йор тын гы на кай гыр тып мәш ки лә. 10 Әнә 
шун дый га мәл лә ре гез өчен күк сез гә чык там чы сын бир мәс бул ды; җир дә үзе нең 
уңы шын бир ми сез гә. 11 Мин җир гә, тау лар га, иген гә, йө зем шә ра бы на, зәй түн 
ма е на һәм җир дә үсә тор ган бар әй бер гә ко ры лык җи бә реп, ке ше ләр гә, тер лек кә, 
кул хез мә те кер гән һәм мә нәр сә гә зы ян сал дым».

ХалыкныңРаббыбоерыгынаколаксалуы
12 Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел, Яһо са дак уг лы баш ру ха ни Ешуа вә кал ган бар 

ха лык үз лә ре нең Раб бы сАл ла сы бо е ры гы на – Раб бы Ал ла җи бәр гән Хәг гәй пәй-
гам бәр сүз лә ре нә ко лак сал ды лар, чөн ки Раб бы дан кур ка кал ды лар. 13 Раб бы дан 
алын ган хә бәр не Раб бы ил че се Хәг гәй ха лык ка җит кер де:

– Раб бы: «Мин сез нең бе лән!» – дип бел де рә.
14 Раб бы, шу лай итеп, Яһү дә ида рә че се Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел ның вә баш 

ру ха ни Яһо са дак уг лы Ешу а ның һәм кал ган бар лык ха лык ның ру хын уят ты. Шун-
нан алар, ки леп, үз лә ре нең Ал ла сы, Күк ләр Ху җа сы Раб бы йор тын да тө зү эш лә ре 
баш ла ды лар. 15 Бу хәл Дә рә веш пат ша ха ким ле ге нең икен че елын да, ал тын чы ай-
ның егер ме дүр тен че кө нен дә бул ды.
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Изгейортныңданы

2 1 Җи ден че ай ның егер ме бе рен че кө нен дә Хәг гәй пәй гам бәр аша Раб бы сү зе 
ки леп иреш те:

2 – Яһү дә ида рә че се Ше һал ти ел уг лы Зе руб ба бел бе лән баш ру ха ни Яһо са дак 
уг лы Ешу а га һәм кал ган ха лык ка бо лай дип әйт: 3 «Ара да кай сы гыз ның бу Из ге 
йорт ны элек ке ге дан лы хә лен дә күр гә не бул ды? Ә хә зер ул нин ди кы я фәт тә? Сез нең 
күз ал ды гыз да юк бер нәр сә бу лып кал ма ган мы?! 4 Әм ма син кү ңе лең не тө шер мә, 
Зе руб ба бел! Баш ру ха ни Яһо са дак уг лы Ешуа, син дә кү ңе лең не тө шер мә! Шу шы 
җир нең бар хал кы, кү ңе лең не тө шер мә! Йорт тө зү не дә вам ите гез, Мин сез не кал-
дыр мам, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – 5 Чөн ки сез Ми сыр дан чык кан да, 
Мин сез нең бе лән ски ле шү тө зе дем: Ми нем Ру хым сез нең ара да – ку рык ма гыз!»

6 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
– Тиз дән Мин та гын бер тап кыр күк не вә җир не, диң гез не вә ко ры җир не дер 

сел ке тә чәк мен. 7 Мин бар ча ха лык лар ны дер сел ке тә чәк мен, һәм алар ның хә зи-
нә лә ре би ре гә агы ла чак, Мин бу йорт ны дан га кү мә чәк мен, – ди Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы. – 8 Кө меш тә Ми не ке, ал тын да Ми не ке. 9 Әле ге из ге йорт ның да ны элек ке-
сен нән зур рак бу ла чак, һәм бу урын да Мин ты ныч лык ур наш ты ра чак мын, – дип 
бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

Шелтәһәмвәгъдә
10 Дә рә веш пат ша ха ким ле ге нең икен че елын да, ту гы зын чы ай ның егер ме дүр-

тен че кө нен дә Хәг гәй пәй гам бәр гә Раб бы сү зе ки леп иреш те. Хәг гәй бо лай ди де:
11 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы әй тә: «Ру ха ни лар дан бе леш: 12 кем дә бул са Раб бы га 

ба гыш лан ган ит не ки е ме нең итә ге нә са лып кит кән дә, итә ге бе лән ик мәк кә яки 
бе рәр пеш кән әй бер гә, шә раб ка яки зәй түн ма е на яи сә бү тән бе рәр ри зык ка орын-
са, ул әй бер из ге са на лыр мы, ди гән со рау га ка гый дә нин ди бу лыр?»

Бу со рау га җа вап итеп, ру ха ни лар:
– Юк, са нал мас, – ди де.
13 Шун нан соң Хәг гәй:
– Әгәр дә мә ет кә оры нып нә җес лән гән ке ше бу ри зык лар ның бе рәр се нә ти еп 

кит сә, ри зык хә рәм са на лыр мы? – дип со ра ды.
Ру ха ни лар:
– Әйе, са на лыр, – дип җа вап бир де.
14 Ан на ры Хәг гәй әйт те:
– Раб бы бо лай дип бел де рә: «Бу ха лык, бу то кым Ми нем ал да нәкъ шу лай нә җес-

лән де, алар ның ку лы бе лән эш лән гән бө тен эш шун дый, һәм алар Ми ңа ки тер гән 
бар нәр сә хә рәм.

15 Ә хә зер, үт кән нәр гә ка раш таш лап, бү ген гә – Раб бы йор ты на әле бер таш та 
са лын ма ган көн гә ка дәр ни чек яшә гә не гез не ис кә тө ше ре гез: 16 егер ме эфа* аш лык 
би рер дәй ки бән нән ун гы на эфа уңыш ала иде гез; йө зем изә тор ган чан нан ил ле 

* 2:16 Эфа– ашлык-ярма, он үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
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бат* алыр га ни ят лә неп тор ган да, ан да егер ме ге нә бат бу лып чы га иде. 17 Көн чы гыш-
тан кы зу җил ләр ис те реп, кү гә рек җи бә реп, боз яу ды рып, Мин сез нең иге не гез не 
юк ка чы га ра идем, тик шу лай да сез Ми ңа мө рә җә гать ит ми иде гез, – дип бел де рә 
Раб бы. – 18 Бү ген нән – Раб бы йор ты ның ни ге зе са лын ган, ягъ ни ту гы зын чы ай-
ның егер ме дүр тен че кө нен нән кү ңе ле гез не ки лә чәк кә юнәл те гез: 19 шу шы көн нән 
Мин сез гә Үзем нең хәер-фатихамны күн де рәм, гәр чә ке ләт тә ор лы гы гыз кал ма са 
да, йө зем, ин җир, анар, зәй түн агач ла ры гыз бү ген гә ка дәр җи меш бир мә сә дә».

Зеруббабелгабирелгәнвәгъдә
20 Ай ның егер ме дүр тен че кө нен дә Хәг гәй гә Раб бы сү зе икен че мәр тә бә ки леп 

иреш те:
21 – Яһү дә ида рә че се Зеруббабелга әйт: «Мин күк ләр не вә җир не дер сел ке тә-

чәк мен. 22 Пат ша лар ның тә хет лә рен җи ме рә чәк мен һәм мә җү си пат ша лык лар ның 
кө чен юк ка чы га ра чак мын. Су гыш ар ба ла рын, йөр тү че лә ре бе лән бер гә, әй лән де реп 
ата чак мын. Ат лар абы нып егы ла чак, җай дак ла ры исә бер-берсенең кы лы чын нан 
һә лак бу ла чак. 23 Ул көн не, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – Мин си не, Ше-
һал ти ел уг лы Зе руб ба бел ко лым, Үзем өчен сай лап алып, мө һер йө зе ге* уры ны на 
то та чак мын, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы».

* 2:16 Бат– сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 2:23 Мөһерйөзеге– пат ша лар һәм тү рә ләр им за уры ны на кул лан ган йө зек. 



1388

Зә кә рия пәй гам бәр
Тәүбәгәчакыру

1 1 Ид ду уг лы Бә рә хи я дән ту ган Зә кә рия пәй гам бәр гә Дә рә веш пат ша ида рә 
ит кән икен че ел ның си ге зен че аен да сРаб бы сү зе ки леп иреш те:

2 – Ата-бабаларыгызга Раб бы ның бик нык ачуы чык ты. 3 Шу ңа кү рә ха лык ка син, 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ми ңа кай ты гыз, һәм Мин сез гә йө-
зем бе лән бо ры лыр мын. 4 Ата-бабаларыгыз ке бек бул ма гыз. сПәй гам бәр ләр алар га 
әй тә кил де ләр: „Күк ләр Ху җа сы Раб бы: ‘сҖи на ять чел юлы гыз дан чы гы гыз, явыз 
га мәл ләр кы лу дан тук та гыз!’ – дип ки сә тә сез не“. Лә кин ата-бабаларыгыз тың ла-
ма ды лар, сүз лә ре мә ко лак сал ма ды лар. – 5 Кай да хә зер сез нең ата-бабаларыгыз? Ул 
пәй гам бәр ләр кай да? Әл лә алар мәң ге лек ме?! 6 Ми нем кол ла рым бул ган пәй гам бәр-
ләр аша бир гән әмер лә рем вә сүз лә рем ата-бабаларыгыз ба шы на төш те тү гел ме?! 
Әнә шун нан соң алар, тәү бә гә ки леп: „Тот кан юлы быз га, га мәл лә ре без гә ка рап, 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы без гә ни кы лыр га ни ят лә сә, нәкъ шу ны эш лә де“, – ди де ләр».

Зәкәриягәиңгәнберенчекүренеш:җайдаклар
7 Дә рә веш пат ша ида рә ит кән икен че ел ның ун бе рен че (Ше бат) аен да, ай ның 

егер ме дүр тен че кө нен дә Ид ду уг лы Бә рә хи я дән ту ган Зә кә рия пәй гам бәр гә Раб бы 
сү зе ки леп иреш те. Зә кә рия әйт те:

8 – Төн лә ми ңа бер кү ре неш иң де: ме нә, җи рән ат ка ат лан ган бер ир үзән лек тә-
ге мәр сид* ку ак ла ры ара сын да то ра, ә аның ар тын да җи рән, кыз гылт кө рән вә ак 
ат лар га ат лан ган җай дак лар шәй лә нә.

9 Мин: «Әй хуҗа-әфәндем, нәр сә не аң ла та ин де бу?» – дип со ра дым. «Нәр сә не 
аң лат ка нын мин си ңа күр сә тер мен», – ди де ми ңа шун да бер сфә реш тә. 10 Мәр сид 
ку ак ла ры ара сын да тор ган те ге ир: «Җир не ка рап чы гар өчен, алар ны Раб бы җи-
бәр гән», – дип җа вап бир де. 11 Шун нан те ге җай дак лар мәр сид ку ак ла ры ара сын да 
ба сып тор ган Раб бы фә реш тә се нә: «Без җир не әйләнеп-карап чык тык, бө тен җир дә 
имин лек вә ты ныч лык», – дип әйт те ләр.

12 Раб бы фә реш тә се: «И Күк ләр Ху җа сы Раб бы! Кай чан га ча Син Ие ру са лим гә 
һәм сЯһү дә шә һәр лә ре нә шу лай мәр хә мәт сез бу лыр сың икән? Син ин де җит меш 
ел бу е на алар га ачу то та сың», – ди де. 13 Мо ңа җа вап итеп, ми нем бе лән сөй ләш кән 
фә реш тә не Раб бы ягым лы сүз ләр бе лән юат ты.

* 1:8 Мәрсид– мирт. 
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14 Шун нан соң ми нем бе лән сөй ләш кән фә реш тә бо лай ди де: «Әнә шу ны бел-
дер, Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: „Иеру са лим бе лән Си он өчен 
җа ным әр ни, 15 ә ме нә имин лек тә яшәү че чит ха лык лар га ачу ым зур, чөн ки Үз 
хал кы ма җи ңел чә ге нә са бак бир гән дә, те ге ха лык лар Ми нем хал кым ның га за-
бын арт ты ра гы на төш те ләр“. 16 Шу ңа кү рә Раб бы бо лай ди: „Мин Ие ру са лим-
гә рәхим-шәфкать бе лән кай там; ан да Ми нем йор тым са лы на чак, – ди Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы, – Иеру са лим буй лап җир үл чи тор ган бау су зы ла чак“. 17 Та гын 
шу ны бел дер, Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: „Ми нем шә һәр лә-
ре мә ка бат бә рә кәт ки лә чәк, Си он ны юа тып, Ие ру са лим не яңа дан Үз шә һә рем 
дип игъ лан итә чәк мен“».

Зәкәриягәиңгәникенчекүренеш:дүртмөгезһәмдүрттимерче
18 Шун нан соң мин күз лә рем не кү тә реп ка ра дым һәм дүрт мө гез күр дем! 19 Ми нем 

бе лән сөй ләш кән фә реш тә дән: «Нәр сә аң ла та бу?» – дип со ра дым. Ул ми ңа: «Бо лар 
Яһү дә не, сИс ра ил вә Ие ру са лим не төр ле та раф лар га туз гыт кан мө гез ләр», – ди де.

20 Ан на ры Раб бы ми ңа дүрт ти мер че не күр сәт те. 21 «Алар би ре дә нәр сә эш ләр гә 
җы е на?» – дип со ра дым мин. Ул: «Һич кем ба шын кү тәр мәс лек итеп, Яһү дә не туз-
гыт кан мө гез ләр не кур кы тыр га кил гән ти мер че ләр бу. Яһү дә гә кар шы кү тә рел гән 
ха лык лар ның мө гез лә рен бә реп тө ше рер гә җы е на алар», – дип җа вап бир де.

Зәкәриягәиңгәнөченчекүренеш:җирүлчиторганбау

2 1 Шун нан соң мин ка бат күз лә рем не кү тә реп ка ра дым һәм җир үл чи тор ган бау 
тот кан бер ир не күр дем! 2 Мин аңар дан: «Кая ба ра сың?» – дип со ра дым. Ул: 

«Иңе-буе күп ме икә нен бе лер өчен, Ие ру са лим не үл чәр гә ба рам», – дип җа вап бир де.
3 Ми нем бе лән сөй ләш кән фә реш тә шун да ал га та ба ат ла ды, ә икен че бер фә-

реш тә, аның кар шы сы на чы гып, 4-5 бо лай ди де: «Бар, йө гер, те ге егет кә Раб бы сү зен 
җит кер: „Хал кы ның вә мал-туарының күп ле ге ар ка сын да Иеру са лим ди вар сыз бу-
ла чак. Иеру са лим ти рә ли Мин Үзем ут лы ди вар ке бек то рыр мын һәм сшөһ рә тем нең 
бал кы шы шә һәр нең үзен дә бу лыр“».

Раббыныңсөргенчеләргәмөрәҗәгате
6 – Мин сез не, җил ке бек, дүрт та раф ка туз гыт кан идем. Ка чы гыз, ки те гез төнь як 

илен нән! – дип бел де рә Раб бы. 7 – Әй Сион-кыз*, сБа бил дән ка чып ко ты лыр га ашык!
8 Сез не та ла ган ха лык лар яны на шөһ рәт ле Күк ләр Ху җа сы Раб бы ми не җи бәр де, 

чөн ки сез гә ка гыл ган зат Аның күз ка ра сы на ка гыл ган са на ла дыр. 9 Күк ләр Ху җа-
сы Раб бы бо лай дип әй тә:

– Ме нә, Мин алар га ку лым ны кү тә рәм, һәм алар үз кол ла ры ның та бы шы на 
әй лә нә чәк.

Шул ча гын да сез Күк ләр Ху җа сы Раб бы та ра фын нан җи бә ре лү ем не бе лер сез.
10 – Шат лан һәм кү ңел ач, Сион-кыз! Чөн ки Мин, си нең ян га ки леп, си нең хал-

кың ара сын да ка ла чак мын, – дип бел де рә Раб бы.

* 2:7 Сион-кыз– ягъ ни Иеру са лим. 
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11 Ул көн не Раб бы га бик күп ха лык ки леп ку шы ла чак, һәм алар Аның хал кы на 
әй лә нә чәк. Раб бы сез нең ара да яшәп ка ла чак, һәм сез нең ян га ми не Күк ләр Ху җа-
сы Раб бы җи бәр гән не бе лер сез.

12 Раб бы Яһү дә не из ге җир дә ге Үз өле ше итеп би лә мә гә алыр һәм Ие ру са лим не 
яңа дан Үз шә һә ре дип игъ лан итәр. 13 Раб бы ал дын да һәр төр ле җан ия се дәш ми 
тор сын! Чөн ки Ул Үзе нең из ге уры нын нан куз га ла.

Зәкәриягәиңгәндүртенчекүренеш:башруханиЕшуаныңкиеме

3 1 Ан на ры ул ми ңа Раб бы фә реш тә се кар шын да гы баш сру ха ни Ешу а ны һәм, 
аны га еп ләр өчен, аның уң ягын да ба сып тор ган сшай тан ны күр сәт те. 2 Раб-

бы шай тан га әйт те: «Раб бы га еп ләү дән тук та тыр си не, шай тан! Әйе, Ие ру са лим не 
сай ла ган Раб бы тук та тыр си не! Бу ир ут-ялкын эчен нән тар тып алын ган ки сәү 
сы ман бул ган бит!»

3 Фә реш тә ал дын да гы Ешуа пыч рак ки ем нәр дән иде. 4 Әле ге фә реш тә үз кар шын-
да ба сып тор ган нар га: «Өс тен дә ге пыч рак ки ем нә рен сал ды рып алы гыз», – ди де. 
Ешу а га исә: «Кү рә сең ме: Мин си нең га е бең не алып таш ла дым, хә зер си ңа бәй рәм 
ки ем нә ре ки де рәм», – ди де. 5 Мин: «Чис та баш ки е ме би ре гез аңа», – ди дем. Аңа 
чис та баш ки е ме һәм яңа өс ки е ме ки дер де ләр. Раб бы фә реш тә се исә янә шә дә ба-
сып тор ды.

6 Раб бы фә реш тә се, Ешу а га үгет-нәсыйхәт би реп, бо лай ди де: 7 «Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы: „Әгәр син, Ми нем юл лар дан йө реп, ка гый дә лә рем не үтә сәң, Ми нем йор тым 
бе лән ида рә итәр сең, Ми нем ишег ал ла рым ны кү зә тер сең, – ди. – Шул ча гын да, 
би ре дә тор ган нар Ми ңа мө рә җә гать ит кән ке бек, син дә Ми ңа мө рә җә гать итә 
алыр сың. 8 Тың ла гыз, әй баш ру ха ни Ешуа һәм кар шың да утыр ган фи кер дәш лә рең, 
сез – бу ла чак ва кый га лар ның шаһитларыдыр*: Мин Үзем нең ко лым ны – Үсен тем-
не* алып ки ләм. 9 Ме нә, Ешуа ал ды на Мин җи де күз ле таш ку ям, аны чо кып, язу 
язам һәм бу җир нең бө тен сгө на һын бер көн дә юк ка чы га рам, – ди Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы. 10 – Шул көн не сез бер-берегезне үзе гез нең йө зем вә ин җир ага чы тө бен дә 
ял итәр гә ча кы рыр сыз“, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы».

Зәкәриягәиңгәнбишенчекүренеш:алтыншәмдәлһәмикезәйтүнагачы

4 1 Шун нан Ми нем бе лән сөй ләш кән фә реш тә, ки ре әй лә неп ки леп, йок ла ган 
ке ше не уят кан ке бек ми не уят ты да: 2 «Нәр сә күрәсең син?» – дип со ра ды. 

Мин, җа вап би реп: «Өс ке өле шен дә май са лу өчен ка сә се бул ган ал тын шәм дәл 
кү рәм. Шәм дәл дә җи де лам па, һәр лам па га фил тә ле җи де көп шә ки леп то та ша. 
3 Ка сә нең уң һәм сул ягын да бе ре шәр зәй түн бо та гы», – дип әйт тем. 4 Ми нем 
бе лән сөй ләш кән фә реш тә дән: «Нәр сә соң бу, хуҗа-әфәндем?» – дип со ра дым. 
5 Ул: «Син мо ның нәр сә икә нен бел ми сең ме?!» – ди де. Мин: «Юк, бел мим, хуҗа-
әфәндем», – дип җа вап кай тар дым. 6 Шун нан ул ми ңа әйт те: «Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы ның Зеруббабелга әй т кән сү зе мон дый дыр: „Гас кәр бе лән дә, көч бе лән дә 

* 3:8 ...булачаквакыйгаларныңшаһитларыдыр...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: бил ге. 
* 3:8 Үсенте– ка ра гыз: «Ире мия», 23:5. 
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тү гел, бәл ки Ми нем Рух ка та я нып уңыш ка ире шер сең. 7 И би ек тау, Зе руб ба бел 
ал дын да нәр сә соң син?! Син гап-гади бер ти гез лек бу лып ка лыр сың. ‘Ис кит кеч, 
ис кит кеч!’ ди гән аваз лар ас тын да Зе руб ба бел сРаб бы йор ты ның ни гез та шын ки-
те реп ку яр“».

8 Ми ңа та гын Раб бы сү зе ки леп иреш те: 9-10 «Зе руб ба бел ның кул ла ры шу шы 
Раб бы йор ты ның ни ге зен сал ды, шул ук кул лар әле ге йорт ны тө зеп тә бе те рер. 
(Шул ча гын да сез нең ян га ми не Күк ләр Ху җа сы Раб бы җи бәр гән не бе лер сез.) Бу 
көн не баш лан ган эш не кем әһә ми ят сез дип исәп ләр?! Зе руб ба бел ку лын да гы ти-
гез лә геч не кү реп, ке ше ләр шат ла на чак. Раб бы ның җи де кү зе җир дә ге бар нәр сә не 
кү реп то ра дыр».

11 Шун нан мин фә реш тә гә: «Шәм дәл нең уң вә сул ягын да гы зәй түн бо так ла ры 
нәр сә не бел де рә?» – дип со рау бир дем. 12 Ан на ры янә дән: «Ал тын тө сен дә ге май 
агып чы га тор ган көп шә ләр янын да ур наш кан ике зәй түн бо та гы нәр сә не бел де-
рә?» – ди дем. 13 «Син мо ның нәр сә аң ла ту ын бел ми сең ме?!» – ди де ул. «Юк, бел-
мим, хуҗа-әфәндем», – дип җа вап кай тар дым. 14 Шун нан ул: «Бо лар – бар җир нең 
Ху җа сы на хез мәт итәр өчен, смай сөр тел гән ике зат*», – ди де.

Зәкәриягәиңгәналтынчыкүренеш:очыпбаручыкулъязматөргәге

5 1 Шун нан соң мин та гын, күз лә рем не кү тә реп, юга ры ка ра дым һәм очып ба-
ру чы скулъ яз ма төр гә ген күр дем! 2 Фә реш тә мин нән: «Ни кү рә сең?» – дип 

со ра ды. «Очып ба ру чы төр гәк кү рәм, аның озын лы гы – егер ме, ә киң ле ге – ун 
тер сәк*», – ди дем. 3 Ул: «Бу – бө тен җир йө зе нә җи бә рел гән ләгъ нәт. Төр гәк нең 
бер ягын да языл ган ча, ур лаш кан һәр ке ше юк ите лә чәк; төр гәк нең икен че ягын да 
языл ган ча, ял ган ант би рү че нең һәр бер се шу лай ук юк ите лә чәк. 4 Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы әнә шу ны бел де рә: „Әле ге ләгъ нәт не Мин җи бәр дем; ка рак лар вә, Ми нем 
исем не тел гә алып, ял ган ант би рү че ләр йор ты на ба рып ире шә чәк ул. Шун да ка-
лып, йорт ла рын – агач мы ул, таш мы – җи ме реп бе те рә чәк“», – ди де.

Зәкәриягәиңгәнҗиденчекүренеш:үлчәүкәрзинендәгехатын
5 Бая ми нем бе лән сөй ләш кән фә реш тә, ал га ат лап, ми ңа: «Күз лә рең не кү тә реп 

ка ра әле, нәр сә чы гып ки лә ан да?» – ди де. 6 «Ни-нәрсә ул?» – дип со ра дым мин. 
«Үл чәү кәр зи не, – дип җа вап бир де ул, ан на ры, – җир дә ге бар ха лык ның гө на һы 
бе лән ту лы ул», – дип өс тә де.

7 Шул ва кыт үл чәү кәр зи не өс тен дә ге кур гаш кап кач кү тә рел де, һәм аның эчен-
дә уты ру чы бер ха тын кү рен де! 8 Фә реш тә: «Бу ха тын – бо зык лык ның үзе», – дип, 
аны яңа дан үл чәү кәр зи не эче нә төр теп керт те дә кур гаш кап кач ны то ма лап куй ды.

9 Шун нан мин күз лә рем не юга ры кү тәр дем һәм ике ха тын ны кү реп ал дым. 
Алар ның ләк ләк не ке сы ман ка нат ла рын җил уй на та иде. Ха тын нар үл чәү кәр зи нен 
эләк те реп ал ды лар да күк бе лән җир ара сын нан очыр тып алып кит те ләр. 10 Ми-
нем бе лән сөй ләш кән фә реш тә дән: «Кая алып кит те ләр алар кәр зин не?» – дип 

* 4:14 Би ре дә Зе руб ба бел бе лән баш ру ха ни Ешуа ту рын да сүз ба ра дип фа раз ла на. 
* 5:2 Терсәк– 45 см. 
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со ра дым. 11 Ул ми ңа: «Ши нар җи рен дә әле ге ха тын га ба гыш лап йорт тө зер өчен, 
аны шун да алып кит те ләр. Йорт әзер бул гач, үл чәү кәр зи нен шун да ур наш ты ра-
чак лар», – дип җа вап бир де.

Зәкәриягәиңгәнсигезенчекүренеш:дүртсугышарбасы

6 1 Мин ка бат күз лә рем не кү тә реп ка ра дым. Ме нә, ике ба кыр тау ара сын нан дүрт 
ссу гыш ар ба сы чы гып ки лә. 2 Бе рен че су гыш ар ба сы на – җи рән, икен че се нә – 

кара-туры, 3 өчен че се нә – ак, ә дүр тен че се нә ал ма чу ар ат лар җи гел гән бу лып, алар 
бө те не се көч ле ат лар иде. 4 Ми нем бе лән сөй ләш кән фә реш тә дән: «Бу ат лар нәр сә 
аң ла та, хуҗа-әфәндем?» – дип со ра дым. 5 Фә реш тә: «Бо лар – бар җир нең сХуҗа-
Хаким хо зу рын нан чы гып ки лү че күк җил лә ре, алар дүр тәү. 6 Кара-туры ат лар 
җи гел гән ар ба – төнь як җи ре нә, ак ла ры – көн ба тыш ка, ә ал ма чу ар ла ры көнь як 
җи ре нә ба ра», – дип җа вап бир де.

7 Әле ге көч ле ат лар, ал га чы гып, җир не ка рап үтәр гә әзер лән де ләр. Фә реш тә алар-
га: «Ба ры гыз, җир не ка рап чы гы гыз», – ди де, һәм алар ал га ом тыл ды лар. 8 Шун да 
фә реш тә, кыч кы рып, ми ңа дәш те: «Ка ра! Төнь як җи ре нә кит кән нәр шул җир ләр 
ха кын да Ми нем Ру хым ны ты ныч лан дыр ды», – ди де.

Ешуаөчентаҗясау
9 Ми ңа Раб бы сү зе ки леп иреш те:
10-11 – Ба бил җи рен нән сөр ген нән кай т кан Хел дай, То бия һәм Еда гыйя дән 

кө меш вә ал тын ал да шул ук көн не Се фа ния уг лы Йо шия йор ты на бар. Әле ге 
алтын-көмештән таҗ яса тып, баш ру ха ни Яһо са дак уг лы Ешу а ның ба шы на ки дер. 
12 Һәм аңа, Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә, ди ген: «Ме нә, Үсен те* исем ле 
ир, та мыр дан үсеп чы гып, Раб бы йор тын төзеячәк, 13 мә һа бәт ле лек кә тө ре неп, үз 
тә хе тен дә ха ким лек итә чәк. Тә хе те янын да ру ха ни да бу ла чак, һәм аның бе лән 
тә хет ара сын да килешү-бердәмлек хө кем сө рә чәк». 14 Ә те ге таҗ исә, Хе лем*, То-
бия, Еда гыйя һәм Се фа ния уг лы Хен* ка ра ма гы на тап шы ры лып, яд кәр бу ла рак 
из ге йорт та сак ла ныр.

15 Ерак тан кил гән ке ше ләр дә Раб бы йор тын тө зү дә кат на шыр. Раб бы йор тын тө-
зе гән ва кыт та, сез нең ян га ми не Күк ләр Ху җа сы Раб бы җи бәр гән не бе лер сез. Раб бы 
сАл ла гыз әй т кән нәр не ты ры шып баш кар са гыз, бо лар һәм мә се дә га мәл гә ашыр.

Монафикъларныңуразатотуы

7 1 Дә рә веш пат ша ида рә ит кән дүр тен че ел ның ту гы зын чы (Кис ләү) аен да, ай-
ның дүр тен че кө нен дә Зә кә ри я гә Раб бы сү зе ки леп иреш те. 2-3 Бәйт-Эл-Сарисир 

Раб бы ның ил ти фа тын ка за ныр өчен һәм Күк ләр Ху җа сы Раб бы йор тын да гы ру ха-
ни лар дан вә пәй гам бәр ләр дән: «Мин ин де күп ел лар би шен че ай да кай гы га ура лып 

* 6:12 Үсенте– 3:8 гә би рел гән ис кәр мә не ка ра гыз. 
* 6:14 Хелем– Хел дай ның икен че исе ме (6:10 ны ка ра гыз). 
* 6:14 Хен– Йо ши я нең икен че исе ме (6:10 ны ка ра гыз). 
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сура за то там. Ал га та ба да шу лай дә вам итим ме?» – дип со рар өчен, Регем-Мәлик 
бе лән бер гә аның ке ше лә рен җи бәр гән иде.

4 Шун нан Зә кә ри я гә Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе ки леп иреш те:
5 – Бу җир дә яшәү че бар ха лык тан вә ру ха ни лар дан: «Җит меш ел дә ва мын-

да ел ның би шен че һәм җи ден че ай ла рын да кай гы га ура лып ура за тот кан да, сез 
уразаны Ми нем өчен тот ты гыз мы ни?! 6 Аша ган да һәм эч кән дә, сез үзе гез өчен ашап-
эчмәдегезмени?! 7 Ке ше ләр әле ты ныч кы на Ие ру са лим дә, аның тирә-ягындагы 
шә һәр ләр дә, Нә геб тә вә тау итә ге сШе фе ла да яшә гән за ман нар да Раб бы Үзе нең 
пәй гам бәр лә ре аша шу шы ук сүз ләр не әй т ми иде ме ни?!» – дип со ра.

8 Зә кә ри я гә янә Раб бы сү зе ки леп иреш те:
9 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы Үз хал кы на: «Га дел лек бе лән хө кем ите гез, бер-берегезгә 

мәр хә мәт ле вә шәф кать ле бу лы гыз! 10 Тол ха тын ны вә ятим ба ла ны, чит тән кил гән 
кил ме шәк не вә яр лы ны рән җет мә гез, кү ңе ле гез дә бер-берегезгә усал лык тот ма-
гыз!» – дип әй тә кил де. 11 Лә кин алар тың лар га те лә мә де ләр, Раб бы га ар ка ла ры 
бе лән бо рыл ды лар, ишет мәс өчен, ко лак ла рын то ма ла ды лар, 12 Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы пәй гам бәр ләр аша Үзе нең Ру хы бе лән иреш тер гән сКа нун ны вә Аның сүз-
лә рен ишет мәс өчен, йө рәк лә рен таш ке бек ка тыр ды лар. Шу ның өчен Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы ның алар га бик нык ачуы чык ты. 13 «Күп ме ге нә әй теп ка ра сам да, 
алар Ми нем сү зе мә ко лак сал ма ды лар, шу ңа кү рә, алар дәш кән дә, Мин дә алар ны 
тың ла ма дым, – ди де Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – 14 Мин алар ны, өер мә дәй бө те реп, 
чит ха лык лар ара сы на та рат тым, һәм бу җир алар дан соң бу шап кал ды – аның аша 
бер кем йөр мәс бул ды; шу лай итеп, алар гү зәл ил не чүл гә әй лән дер де ләр».

Иерусалимнеңяңаруытурында

8 1 Ми ңа Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе ки леп иреш те:
2 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә: «Си он өчен җа ным әр ни, шу ңа кү рә 

аның дош ман на ры на ачу ым үтә көч ле».
3 Раб бы бо лай ди:
– Мин, яңа дан Си он га кай тып, Ие ру са лим дә яшә я чәк мен; Иеру са лим – туг ры-

лык шә һә ре, һәм Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның та вы Из ге тау дип ата ла чак.
4 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә:
– Карт лар, кар чык лар, кул ла ры на та як ла рын то тып, яңа дан Иеру са лим урам на-

ры на чы гып уты ра баш ла я чак. 5 Шә һәр урам на рын ту ты рып, ма лай лар вә кыз лар 
уй нап йө ри я чәк.

6 Күк ләр Ху җа сы Раб бы:
– Исән кал ган ха лык ка шу шы хәл га җәп бу лып то ел са да, Ми нем өчен га җәп 

тү гел бу, – дип бел де рә.
7 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди:
– Ме нә, Мин Үзем нең хал кым ны көн чы гыш илен нән вә көн ба тыш илен нән 

кот ка рам, 8 алар ны Ие ру са лим гә кай та рам, алар ан да Ми нем хал кым бу лып яшәр, 
ә Мин алар га туг ры лык лы вә хак Ал ла һы бу лыр мын.

9 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә:
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– Күк ләр Ху җа сы Раб бы йор ты на ни гез са лын ган бү ген ге көн дә пәй гам бәр ләр-
нең сүз лә рен тың лап то ру чы лар, Из ге йорт ны тер ге зү өчен, кул ла ры гыз ны ны гы-
ты гыз! 10 Бу көн гә ка дәр эш че ләр ял лар га, хай ван аша тыр га бер кем нең хә лен нән 
кил мә де, килгән-киткән ке ше гә дә дош ман на ры тын гы лык бир мә де, чөн ки Мин 
бар лык ке ше ләр не бер-берсенә кар шы ко тырт тым. 11 Әм ма исән кал ган ха лык ка 
Мин ин де элек ке чә ка ра мам, – дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – 12 Ке ше ләр 
ты ныч лап аш лык чә чәр ләр, йө зем ага чын да җи меш өл ге рер, җир исә уңы шын би-
рер, күк ләр яң гы рын яу ды рыр – Мин бо лар ның һәм мә сен исән кал ган ха лык ка 
ми рас итеп тап шы рыр мын. 13 Баш ка ха лык лар да кар гау сү зе бу лып тел гә алын ган 
Ис ра ил вә Яһү дә! Мин сез не кот ка рыр мын, һәм сез хәер-фатиханың үзе бу лыр сыз. 
Ку рык ма гыз, кул ла ры гыз нык бул сын!

14 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә:
– Ата-бабаларыгыз ачу ым ны чы гар ган чак та, алар ны һич кыз ган мый җә за га тарт-

тым, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – 15 әм ма бу көн нәр дә исә Ие ру са лим гә вә Яһү дә 
йор ты на иге лек күр сә тер гә хәл ит тем. Ку рык ма гыз! 16 Сез ме нә нәр сә ләр эш ләр гә 
ти еш: бер-берегезгә дө рес сүз ге нә сөй лә гез, кап ка мәй да нын да хө кем чы гар ган да, ха-
кый кать кә, имин лек кә ом ты лы гыз. 17 Бе ре гез дә якы ны на явыз лык сак ла ма сын, ял ган 
ан т лар бир мә сен, чөн ки Мин бо лар ның һәм мә сен күрәлмыйм, – дип бел де рә Раб бы.

18 Ми ңа Күк ләр Ху җа сы Раб бы сү зе ки леп иреш те:
19 – Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай ди: «Дүр тен че ай ура за сы, би шен че, җи ден че 

вә унын чы ай ура за сы Яһү дә йор тын да шат лык ту лы, кү ңел ле, як ты бәй рәм нәр гә 
әй лә нә чәк. Шу ңа кү рә ха кый кать вә ты ныч лык ны яра ты гыз!»

20 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә:
– Төр ле ха лык лар дан, төр ле шә һәр ләр дән би ре гә та гын күп ке ше ләр ки лер. 21 Бер 

шә һәр ке ше лә ре, икен че шә һәр гә ки леп: «Әй дә гез, Раб бы ның йөз ну рын эз лик, 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы ны эз лик!» – ди яр; һәр кем: «Мин дә ба рам!» – дип җа вап 
би рер. 22 Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның йөз ну рын эз ләп, төр ле ка вем нәр вә көч ле ха-
лык лар Ие ру са лим гә до га кы лыр га ки лер.

23 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип әй тә:
– Ул көн нәр дә төр ле тел ләр дә сөй лә шү че ха лык лар дан ун ке ше, бер яһү ди нең 

итә ге нә ябы шып: «Без си нең бе лән ба ра быз! Чөн ки Ал ла һы ның си нең як лы бу лу-
ын ишет тек», – ди яр.

Исраилдошманнарынхөкемитү

9 1 Раб бы дан иң гән вә хи*:
«Раб бы ның сү зе Хәд рәк җи рен дә һәм Дәмәшкътә үтә лер.
Чын нан да, ке ше ләр нең һәм бө тен Ис ра ил ыруг ла ры ның
кү зе Раб бы га тө бәл гән.

2 Хәд рәк кә чик тәш Ха мат ның кү зе,
үз лә рен зи рәк са на ган ха лык лар –
Сур бе лән Си дун ның күз лә ре дә Раб бы га тө бәл гән.

* 9:1 Вәхи– Ал ла һы та ра фын нан пәй гам бәр кү ңе ле нә са лын ган хә бәр. 
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3 Сур үзен ны гыт ма итеп тө зе де,
җый ган кө ме ше – ту зан дай,
ал ты ны урам пыч ра гы дай күп бул ды.

4 Ме нә, Хуҗа-Хаким аның мөл кә тен тар тып алыр,
бай лы гын диң гез гә ыр гы тыр,
ә ул үзе ут та янар.

5 Мо ны кү реп, Ашкылун-каланың ко ты очар,
Га за шә һә ре дә га зап лар дан әр нер,
алар бе лән бер гә Эк рон ка ла сы да өме тен өзәр.
Га за – пат ша сыз, Аш кы лун исә ке ше сез ка лыр.

6 Аш дод та кат наш ни ках тан ту ган ба ла лар яшәр.
Пе леш ти ләр нең тә кәб бер ле ген сын ды рыр мын Мин,

7 авыз ла рын нан кан лы ит не чы га рыр мын,
теш лә рен нән хә рәм ри зык ны тар тып алыр мын.
Исән кал ган нар, Яһү дә ка би лә лә ре нең бер се ке бек, Ми не ке бу лыр.
Эк рон исә явү си ләр гә* ох шап ка лыр.

8 Үзем нең ил-йортымны Мин як ла я чак мын,
дош ман чи рүе аның аша уза ал мас.
Ин де алар га хал кым ны изәр гә ирек бир мәм.
Мин мо ны Үзем кү зә теп то ра чак мын».

Иерусалимгәпатшакилү
9 «Шат лан, Сион-кыз,

тан та на ит, Иерусалим-кыз!
Ме нә, яны ңа тәкъ ва һәм җи ңү че пат шаң ки лә;
ул – тыйнак-күндәм,
ишәк кә – ана ишәк нең ба ла сы на ат ла нып ки лә.

10 Эфраимдәге су гыш ар ба ла рын,
Ие ру са лим дә ге ат лар ны ул юк итәр;
су гыш җә я лә ре дә сы нар.
Ха лык лар га ул имин лек игъ лан итәр,
аның ха ким ле ге бер диң гез дән икен че диң гез гә,
ел га дан* җир чи те нә ка дәр та ра лыр».

Раббыхалкыныңяңадантууы
11 «Си ңа кил гән дә, Сион-кыз,

ике без нең ара да кор бан лык ка ны бе лән бер ке тел гән ки ле шү ха кы на
тот кын на рың ны су сыз чо кыр дан чы га рыр мын.

12 Өмет лә рен югал т ма ган тот кын нар,

* 9:7 Ка ра гыз: «II Пат ша лар», 5:6-9. 
* 9:10 Елга– би ре дә Фырат ел га сы күз дә то ты ла. 
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ин де үз ны гыт ма гыз га кай ты гыз;
бү ген Мин си ңа, Сион-кыз,
күр гән га зап ла рың өчен ике лә тә фа ти ха би рә чәк мен.

13 Яһү дә не җә я дәй тар та чак мын,
Эфраимне ук итә чәк мен;
си нең угыл ла рың ны, Си он,
Яван* угыл ла ры на кар шы кү тә рә чәк мен,
су гыш чы ның кы лы чы сы ман итә чәк мен.

14 Юга ры дан то рып, Раб бы Үз хал кын як лар –
яшен ке бек очып чы гар угы Аның;
Хуҗа-Раббы быр гы сын кыч кыр тыр,
көнь як та раф тан өер мә бу лып ки лер.

15 Күк ләр Ху җа сы Раб бы, Үз хал кын як лап,
таш ату чы лар ны тар-мар итәр, тап тап ки тәр.
Ме нә, Аның хал кы шә раб эчеп исер гән дәй шау-гөр ки лер,
кор бан лык мал ның ка ны бе лән тул ган ка сә сы ман бу лыр,
смәз бәх нең поч мак ла ры сы ман кан га ман чы лыр.

16 Ул көн не Раб бы Ал ла Үз хал кын кот ка рыр,
са рык көт кән дәй, алар ны әй дәп йө рер –
таҗ да гы асыл таш лар ке бек ял ты рар алар Аның җи рен дә.

17 Нин ди гү зәл, күр кәм бу лыр алар!
Ик мәк егет ләр гә көч өс тәр,
шә раб кыз лар ның кү ңе лен кү тә рер».

Яһүдәнеңдошманнанарынуы

10 1 «Язын, яң гыр со рап, Раб бы га ял ва ры гыз:
яшен ле бо лыт лар ны Раб бы ку ып ки те рә,
мул итеп яң гыр ны Ул яу ды ра,
һәр кем нең ба су ын да иген үс те рә.

2 Йорт ла ры гыз да гы пот-сыннар сез не ал дый,
кү рә зә че ләр буш нәр сә ләр кү рә,
ял ган төш ләр сөй ли,
юк нәр сә ләр бе лән ке ше ләр не юа та.
Шун лык тан ке ше ләр адаш кан са рык лар сы ман каң гы рып йө ри,
кө тү че сез ин те гә.

3 Раб бы әнә шу ны бел де рә:
„Кө тү че ләр гә ачу ым чык ты Ми нем,
кө тү не әй дәп ба ру чы лар га җә за би рә чәк мен,

* 9:13 Яван– Гре ци я нең бо рын гы ата ма сы. 
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чөн ки Мин Үз кө тү ем не – Яһү дә йор тын кай гыр там.
Мин, Күк ләр Ху җа сы Раб бы,
аны Үзем нең го рур су гыш аты итә чәк мен.

4 Ни гез та шы да, ча тыр өчен ка зык та,
су гы шу өчен җәя дә – ха ким нәр нең һәм мә се Яһү дә дән бу лыр.

5 Бер гә чак та алар су гыш та гы ка һар ман нар ке бек;
дош ман на рын урам пыч ра гы на са лып тап тар.
Кө рәш ләр дә алар дош ман җай дак ла рын мәс хә рә гә кал ды рыр,
чөн ки Мин, Раб бы, алар як лы дыр.

6 Яһү дә ил-йортын Мин ны гы та чак мын,
Йо сыф йор тын кот ка ра чак мын;
алар ны ил лә ре нә кай та ра чак мын,
чөн ки Мин алар ны бик тә кыз ган дым.
Мин бу ха лык тан бер кай чан да баш тарт ма ган ке бек бу лыр,
Мин бит алар ның Раб бы Ал ла сы – алар го зе ре нә ко лак са лу чы.

7 Эф ра им нәр яу гир ләр* сы ман бу лыр,
шә раб эч кән дәй, йө рәк лә ре дәрт бе лән ту лыр;
угыл ла ры мо ны кү реп шат ла ныр,
Раб бы га баг лан ган кү ңел лә ре сө е нер.

8 Мин, ым ка гып, алар ны бер гә җы яр мын,
чөн ки алар ны Мин сйо лып ал дым,
һәм алар әү вәл ге чә күп сан лы ха лык бу лыр.

9 Ха лык лар ара сы на та рат сам да,
алар Ми не ерак ил ләр дә оныт мас лар,
үз лә ре вә ба ла ла ры исән ка лып,
ил-суларына әй лә неп кай тыр лар.

10 Мин алар ны Ми сыр җи рен нән ки ре кай та рыр мын,
сАш шур дан җы еп алыр мын,
Ги лы гад та вә Ли ван да туп лар мын – алар га ан да хәт та урын җит мәс.

11 Алар ха фа диң ге зе аша үт кән дә, аш кын дул кын нар ты нып ка лыр,
Нил ел га сы ның ти рән су ла ры ки беп бе тәр.
Тә кәб бер Аш шур хур лык ка ка лыр,
Ми сыр, кө чен җу еп, ха ким лек та я гын нан мәх рүм бу лыр.

12 Мин Үз хал кым ны ны гы тыр мын,
һәм алар Ми нем исем гә ла ек го мер ки че рер ләр“, – ди Раб бы».

11 1 «Ач кап ка ла рың ны, Ли ван,
эр бет агач ла рың ны ут аша сын!

2 Әй ки па рис, үке реп ела,
чөн ки эр бет ага чы ау ды,
мәгъ рур агач лар ха рап бул ды;

* 10:7 Яугир– су гыш чы. 
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үке реп ела гыз, Ба шан имән нә ре,
чөн ки үтеп йөр мәс лек ур ман нар ки сел де.

3 Кө тү че ләр нең үке реп ела вы ише те лә,
чөн ки алар ның мул кө тү лек лә ре үлән сез кал ды.
Яшь арыс лан нар үке рүе ише те лә,
чөн ки Үр дүн нең куе ур ман на ры бү тән юк ин де».

Икекөтүче
4 Раб бы Ал лам бо лай дип әй тә:
– Ча лы ныр га ти еш ле са рык лар га кө тү че бул. 5 Са тып алу чы лар алар ны үте рә ләр, 

лә кин җә за сыз ка ла лар; са ту чы лар исә, Раб бы га шө кер, мин ба е дым, ди ләр; хәт та 
кө тү че ләр дә үз са рык ла рын кыз ган мый. 6 Мин дә мон нан ары бу җир дә яшәү че ләр-
не кыз ган ма я чак мын, – дип бел де рә Раб бы. – Ме нә, Мин һәр кем не үз якы ны ның 
вә үз пат ша сы ның ку лы на тап шы рам, һәм алар бу җир не вәй ран итә чәк, Мин исә 
бер кем не дә кот кар ма я чак мын.

7 Ми не са рык са ту чы сәү дә гәр ләр ял ла ды – алар ның ча лыр га тә га ен лән гән са-
рык ла рын көт тем мин. Үзе мә ике та як алып, бер сен – «мәр хә мәт», ә икен че сен 
«бер дәм лек» дип ата дым һәм са рык лар ны кө тә баш ла дым. 8 Бер ай да мин өч кө-
тү че не ку ып җи бәр дем. Кө тү ми не кү рәл мас бул ды, мин дә алар дан ары дым һәм:

9 – Мон нан ары мин сез нең кө тү че гез тү гел, үлә се лә ре – үл сен, һә лак бу лу чы-
ла ры – һә лак бул сын, кал ган на ры исә бер-берсен аша сын, – ди дем.

10 Шун нан соң мин «мәр хә мәт» та я гын ал дым һәм аны ур та лай сын дыр дым, бар-
лык ха лык лар бе лән Раб бы тө зе гән ки ле шү, шу лай итеп, юк ка чык ты. 11 Ки ле шү 
шул көн не үк юк ител де; ми не кү зә теп тор ган са рык са ту чы сәү дә гәр ләр мо ның 
Раб бы их ты я ры бе лән эш лә нү ен аң ла ды лар.

12 Мин алар га:
– Те ли сез икән, эш ха кын тү лә гез, те лә ми сез икән – ки рәк ми, – ди дем. Һәм 

алар ми ңа ни ба ры утыз да нә кө меш бир де ләр.
13 Раб бы ми ңа:
– Бу кө меш не Раб бы йор ты ның хә зи нә сак ла гы чы на сал, – ди де. Мин, алар 

бир гән юга ры бә я не – утыз да нә кө меш не алып, Раб бы йор ты ның хә зи нә сак ла-
гы чы на сал дым.

14 Шун нан соң мин, Яһү дә бе лән Ис ра ил ара сын да гы кар дәш лек не бе те рү өчен, 
икен че та як ны – «бер дәм лек» ди гә нен сын дыр дым.

15 Раб бы ми ңа:
– Хә зер ин де ала ма бер кө тү че хез мә тен баш кар, – ди де. – 16 Шу лай итеп, Мин 

бу җир гә адаш кан ны эз лә мә гән, яра лан ган ны дә ва ла ма ган, сә ла мә тен ка ра ма ган, 
ә бәл ки си мез са рык ите ашап өй рән гән, сө як лә рен нән баш ка бер нәр сә сен кал-
дыр ма ган кө тү че не ку ям.

17 Кө тү ен таш лап кит кән ала ма кө тү че гә – кай гы!
Аның ку лын вә уң кү зен кы лыч ха рап ит сен!
Ку лы бө тен ләй ко рып төш сен,
уң кү зе һич ни күр мәс бул сын!
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Иерусалимнеңтантанаитүе

12 1 Раб бы дан иң гән вә хи.
Күк ләр не бар ит кән, җир не ярат кан, ке ше гә рух сал ган Раб бы Ис ра ил ту-

рын да бо лай дип бел де рә:
2 – Ме нә, Мин Ие ру са лим не тирә-юньдәге бар лык ха лык лар өчен исер т кеч ка сә 

итә чәк мен. Иеру са лим дә, Яһү дә дә ка ма лыш та кал гач, 3 Ие ру са лим гә кар шы җы-
е лып кил гән бар ча дөнья хал кы өчен бу шә һәр не Мин авыр таш итә чәк мен: аны 
кү тә рер гә ты ры шу чы лар ның эче өзе лер. 4 Ул көн не дош ман ат ла рын кур ку дан ти-
лер тә чәк мен, җай дак ла рын акыл дан яз ды ра чак мын, – дип бел де рә Раб бы. – Яһү дә 
йор ты на күз лә рем ачык бу ла чак, ә ха лык лар ның ат ла рын су кы рай та чак мын. 5 Шул 
ча гын да Яһү дә тү рә лә ре: «Иеру са лим хал кы ха кы на көч ле без, чөн ки алар га Ал ла-
ла ры – Күк ләр Ху җа сы Раб бы көч би рә», – ди я чәк.

6 Ул көн не Мин Яһү дә тү рә лә рен ур ман эчен дә ге ял кын, иген көл тә лә ре ара-
сын да гы чы раг ке бек итә чәк мен. Ут уң як тан да, сул як тан да тирә-юньдәге бар 
ха лык лар ны ял мап ала чак, ә Иеру са лим үз уры нын да то рып ка ла чак.

7 Да выт йор ты һәм Ие ру са лим дә яшәү че ләр Яһү дә илен нән өс тен рәк бул ма сын 
өчен, Мин баш та Яһү дә хал кы ның то рак ла рын кот ка ра чак мын. 8 Ул көн не Мин, 
Раб бы, Ие ру са лим дә яшәү че ләр не як ла я чак мын, һәм алар ның иң көч се зе дә ул 
көн не Да выт ке бек гай рәт ле бу ла чак, ә Да выт йор ты алар ал дын нан ба ру чы Ал ла һы 
яки Раб бы фә реш тә се сы ман бу ла чак. 9 Ул көн не Мин Ие ру са лим гә һө җүм итү че 
бар ча ха лык лар ны юк итә чәк мен.

Кадапүтерелгәнзатөченкайгыру
10 Ә Да выт йор ты на вә Ие ру са лим дә яшәү че ләр гә ми һер бан лык вә гый ба дәт ру хы 

яу ды рыр мын, һәм алар, үз лә ре чән че гән зат ка – ми ңа ка рап, бер дән бер ба ла ла ры 
үл гән дә ге сы ман кай гы рыр лар, бе рен че угыл ла ры үл гән дә ге сы ман үке реп елар лар.

11 Ул көн не, Ме гид до үзә нен дә ге Һадад-Риммунда ела ган сы ман, Ие ру са лим дә 
бик нык ела я чак лар. 12-13 Һәр гаи лә зур кай гы да бу ла чак: Да выт, На тан, Ле ви, Шим-
гый йор ты ир лә ре һәр кай сы үз ал ды на, ха тын на ры да һәр кай сы үз ал ды на ачы күз 
яшь лә ре тү гә чәк. 14 Кал ган бар лык гаилә-йортлар – ир лә ре үз ал ды на, ха тын на ры 
үз ал ды на ачыр га ла нып ела я чак.

Потларгатабынуныгамәлдәнчыгару

13 1 Күк ләр Ху җа сы Раб бы бо лай дип бел де рә:
– Ул көн не Да выт йор тын һәм Ие ру са лим дә яшәү че ләр не гө наһ вә нә-

җес тән чис тар тыр өчен, чиш мә бә реп чы га чак. 2 Ул көн не пот лар ның исем нә рен бу 
җир дән юк итә чәк мен, ин де алар ны бү тән ис кә ал ма я чак лар; ял ган пәй гам бәр ләр не 
вә әшә ке рух ны да җир өс тен нән юк ка чы га ра чак мын. 3 Шул ва кыт та кем дә бул са 
яңа дан пәй гам бәр лек итә баш ла са, ту дыр ган ата-анасы аңа: «Син яшәр гә ти еш тү-
гел сең, чөн ки син, Раб бы исе мен тел гә алып, ял ган сөй ли сең», – дип, пәй гам бәр лек 
ит кән ча гын да аны чән чеп үте рә чәк. 4 Ул көн не ял ган пәй гам бәр ләр үз лә ре игъ лан 
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ит кән ял ган сүз ләр дән* оя лыр лар; алар ның бер се дә ин де пәй гам бәр ләр нең кыл 
япан ча сын ки мәс, бер се дә ал да мас. 5 Алар ның һәр кай сы: «Мин пәй гам бәр тү гел, 
мин иген че, яшь ча гым нан ук яз мы шым җир бе лән бәй лән гән», – ди яр. 6 Әгәр дә 
ин де бе рәр се аңар дан: «Тү шең дә нин ди җөй ләр ул?» – дип со ра са, ул: «Дус ла рым 
йор тын да җә рә хәт лән гән идем», – дип җа вап би рер.

7 «И кы лыч, якын күр гән кө тү чем өс те нә кү тә рел! –
дип бел де рә Күк ләр Ху җа сы Раб бы. –
Кө тү че не үтер,
һәм са рык лар та ра лы шыр,
шун да Мин сак лау чы сыз кал ган бә рән нәр гә кар шы
ку лым ны кү тә рер мен.

8 Бө тен ил дә, – дип бел де рә Раб бы, –
ха лык ның өч тән ике өле ше юк ите лә чәк,
өч тән бе ре исән ка ла чак.

9 Шул өчен че өлеш не Мин ут ка са ла чак мын,
кө меш не чис тарт кан сы ман чис тар та чак мын,
ал тын ны сы на ган ке бек сы на я чак мын.
Алар Ми ңа та бы ныр лар,
һәм Мин алар га җа вап би рер мен:
„Бу – Ми нем хал кым!“ – ди яр мен,
ә алар: „Раб бы – без нең Ал ла быз!“ – дип әй тер».

Раббыныңхакимлекитүе

14 1 Ме нә, Раб бы кө не якын ла ша; ул көн не сез дән та лап ал ган бай лык ны күз 
ал ды гыз да бү ле шер ләр. 2 Раб бы бар ча ха лык лар ны Ие ру са лим гә кар шы су-

гыш ка туп лар – шә һәр алы ныр, йорт лар та ла ныр, ха тын нар мәс хә рә ите лер, шә һәр 
хал кы ның яр ты сы сөр ген ки тәр, әм ма икен че яр ты сы шә һәр дә ка лыр.

3 Шун нан Раб бы, яу кө нен дә ге кө рәш че сы ман, бу ха лык лар га кар шы су гыш ачар. 
4 Ул көн не Раб бы Ие ру са лим нән көн чы гыш та гы Зәй түн та вы на аяк ба сар; һәм Зәй-
түн та вы көн чы гыш тан көн ба тыш ка ур та лай яры лып, ан да зур үзән бар лык ка ки лер, 
тау ның бер ягы – төнь як та, икен че ягы көнь як та ка лыр. 5 Һәм сез Раб бы тау ла ры ның 
үзә не буй лап йө ге рер сез, чөн ки тау лар ара сын да гы үзән Әсел гә ка дәр җи тәр; сез Яһү дә 
пат ша сы Уз зия за ма нын да җир тет рәү дән кач кан ата-бабаларыгыз ке бек йө ге рер сез. 
Шул ча гын да ми нем Раб бы Ал лам һәм Аның бе лән бер гә бө тен из ге фә реш тә ләр ки лер.

6 Ул көн не як ты лык та, сал кын лык та бул мас. 7 Бу үзен чә лек ле көн бу лыр, аның 
кай чан ки лә сен Раб бы гы на бе лер: әл лә көн, әл лә төн шун да, хәт та ки чен дә яп-
якты бу лыр.

8 Ул көн не Ие ру са лим нән те рек лек су ла ры агып чы гар: агым ның яр ты сы – көн-
чы гыш диң гез гә, икен че яр ты сы көн ба тыш диң гез гә та ба агар; җә ен дә, кы шын 
да шу лай дә вам итәр.

* 13:4 ...ялгансүзләрдән...– Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: иң гән кү ре неш ләр дән. 



1401

Зә кә рия 14

9 Раб бы бө тен җир нең пат ша сы бу лыр; ул көн не ке ше ләр ба ры Раб бы га гы на та-
бы ныр, Аның исе ме бер дән бер исем бу лып ка лыр.

10 Ие ру са лим нән төнь як та ур наш кан Ге ба дан алып Ие ру са лим нән көнь як та гы 
Рим мун га ка дәр җә ел гән бө тен җир ләр Үр дүн ти гез ле ге ке бек иң кү бу лыр. Иеру са-
лим исә Бень я мин кап ка сын нан алып поч мак кап ка га (бе рен че кап ка га) һәм Ха на-
нел ма на ра сын нан алып пат ша ның сйө зем из ге че нә ка дәр, ма на ра сы ман күк ләр гә 
ашып, үз уры нын да то рыр. 11 Ан да ке ше ләр көн кү рер, аны бү тән җи мер мәс ләр, 
һәм Иеру са лим хәвеф-хәтәрсез яшәр.

12 Ие ру са лим гә кар шы су гыш кан ха лык лар ны Раб бы үләт зәх мә те бе лән җә за-
лар: үз ая гын да ба сып тор ган ке ше ләр нең тә не ко рыр, күз чо кыр ла рын да – күз лә ре, 
авыз ла рын да тел лә ре че рер. 13 Ул көн не алар ның Раб бы дан кот ла ры алы ныр, бер се 
икен че се нең ку лы на ябы шыр, бер-берсенә таш ла ныр. 14 Хәт та Яһү дә хал кы да Ие-
ру са лим дә ге су гыш ка ку шы лыр, һәм күр ше дә ге ил ләр нең бар бай лы гы – би хи сап 
күп ал ты ны, кө ме ше вә кием-салымы шә һәр хал кы ның ку лы на тө шәр. 15 Ат, ка чыр, 
дөя, ишәк вә баш ка тер лек не дә шул ук үләт зәх мә те аяк тан егар.

16 Ие ру са лим гә кар шы су гыш кан ха лык лар ның исән кал ган на ры елның-елында 
Пат ша га – Күк ләр Ху җа сы Раб бы га баш ияр өчен, сЧа тыр лар бәй рә ме нә ки лер. 
17 Җир дә ге ха лык лар ның бе рәр се, Пат ша га – Күк ләр Ху җа сы Раб бы га сәҗ дә кы лыр 
өчен, Ие ру са лим гә кил мә сә, алар ның илен дә яң гыр яу мас. 18 Әгәр ми сыр лы лар 
би ре гә ки лер өчен юл га чык ма са, Раб бы, Ча тыр лар бәй рә ме нә кил мә гән ха лык лар-
ны җә за ла ган сы ман, алар ны да үләт зәх мә те нә ду чар итәр. 19 Ча тыр лар бәй рә ме нә 
кил мә гән оч рак та, Ми сыр вә бар лык ха лык лар әнә шун дый җә за га тар ты лыр.

20 Ул за ман да ат дир би я сен дә ге кың гы рау лар га «Раб бы га ба гыш лан ган» дип 
язы лыр, һәм Раб бы йор тын да гы ка зан нар мәз бәх ал дын да гы ка сә ләр ке бек из ге 
бу лыр. 21 Ие ру са лим дә ге вә Яһү дә дә ге бар лык ка зан нар Күк ләр Ху җа сы Раб бы га 
ба гыш ла ныр, һәм кор бан ки те рү че ләр алар да ит пе ше рер. Ул көн не Күк ләр Ху җа сы 
Раб бы йор тын да бер ге нә сәү дә гәр* дә бул мас.

* 14:21 ...сәүдәгәр...– Яһүд те лен дә әле ге сүз «Кән ган ке ше се» ди гән не дә аң ла тыр га мөм кин. 
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Ма ла хи пәй гам бәр
1 1 сРаб бы ның Ма ла хи аша сИс ра ил хал кы на җит кер гән пәй гам бәр лек сүз лә ре.

2 – Мин сез не үз итеп ярат тым, – ди Раб бы. – Ә сез: «Без не яра ту ың нәр сә дә 
кү рен де соң?» – дип со рый сыз. Эсау Ягъ куб ның бер ту га ны тү гел ме?! Лә кин Мин 
Ягъ куб ны ярат тым, 3 Эсау га исә нәф рәт лән дем: аның тау ла рын чүл гә әй лән дер дем, 
би лә мә лә рен чүл бү ре лә ре нә бир дем.

4 сЭдо ми ләр: «Без не җи мер де ләр, әм ма без җи ме рел гән не яңа дан тө зер без», – ди сә 
дә, Күк ләр Ху җа сы Раб бы: «Алар тө зер ләр, ә Мин җи ме рер мен, һәм алар ны явыз лар 
йор ты, Раб бы ның мәң ге гә ачу ын чы гар ган ха лык дип атар лар, – дип әй тер. – 5 Сез 
мо ны үз күз лә ре гез бе лән кү рер сез һәм: „Раб бы хәт та Ис ра ил чик лә рен нән чит тә 
дә шөһ рәт ле дер!“ – дип әй тер сез».

6 – Угыл – ата сын, ә кол үзе нең ху җа сын их ти рам итә. Әгәр дә Мин ата икән-
мен, Ми ңа бул ган хөр мәт кай да? Әгәр дә Мин ху җа икән мен, кай да Ми ңа бул ган 
их ти рам? – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – Сез, сру ха ни лар, Ми нем исем не ким се-
тә сез һәм үзе гез: «Ни чек итеп Си нең исем не ким се тә без?» – дип со рый сыз. 7 Сез 
Ми нем смәз бә хе мә хә рәм ри зык алып ки лә сез, ә үзе гез: «Ни чек итеп без Си не 
ким се тә без?» – дип со рый сыз. Сез бит: «Раб бы та бы ны их ти рам га ла ек тү гел», – 
дип са ный сыз.

8 Кор бан га су кыр мал ки те рү на чар эш тү гел ме?! Ак сак яи сә чир ле мал ки те-
рү на чар га мәл тү гел ме?! Шун дый тер лек не үзе гез нең ида рә че гез гә бү ләк кә алып 
кил сә гез, ул сез дән ка нә гать ка лыр, сез гә иге лек ле бу лыр иде ми кән?! – ди Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы. 9 – Шу ңа кү рә: «Без гә ми һер бан лы бул!» – дип, сАл ла һы дан ял ва-
рып со ра гыз! Тик сез нең кул бе лән шун дый эш ләр кы лын ган да, Ул сез гә иге лек ле 
бу ла алыр ми кән?! – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

10 Ми нем мәз бә хем дә ки рәк сез гә ут ян дыр мас өчен, бе рә ре гез йор тым ның кап ка-
ла рын бик ләп куй са, әй бәт рәк бу лыр иде. Мин сез дән ка нә гать тү гел, алып кил гән 
әй бер лә ре гез не ка бул ит мим! – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. 11 – Ко яш чы гы шын нан 
ко яш ба ты шы на ка дәр Ми нем исем ха лык лар ара сын да бө ек бу лыр! Бө тен җир 
йө зен дә, Ми нем исем гә ба гыш лап, хуш ис ле сумала-майлар көй рә тер ләр, ти еш ле 
кор бан нар ки те рер ләр, чөн ки Ми нем исем ха лык лар ара сын да олуг ла ныр! – ди 
Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

12 Ә сез, Ми нем исем не хур лап: «сХуҗа-Хаким та бы ны ның да, ри зы гы ның да ис 
ки тәр лек нәр сә се юк», – ди сез. 13 Ур лан ган, ак сак вә чир ле мал ны кор бан га ки-
те рә сез, ә үзе гез: «Күп ме мә шә кать!» – ди сез. Ни өчен Мин сез нең кул дан ан дый 
кор бан ны ка бул итәр гә ти еш?! – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – 14 Кө тү ен дә әй бәт 
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тә кә не кор бан итәр гә нә зер әй теп тә, Хуҗа-Хакимгә ким че лек ле тер лек ки тер гән 
ке ше – ләгъ нәт ия се дер! – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – Чөн ки Мин – бө ек пат ша-
мын! Ха лык лар Ми нем исем ал дын да тет рәп то ра лар.

2 1 – Сез нең өчен бо е ры гым шул дыр, ру ха ни лар: 2 әгәр Ми не тың ла ма са гыз, 
исе мем не хөр мәт лә мә сә гез, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – сез гә ләгъ нәт яу-

ды рыр мын, хәер-фатихагызны кар гар мын. Ме нә, ин де кар га дым да, чөн ки сез 
бо е ры гым ны их лас кү ңел дән үтә ми сез. 3 Мин сез нең нә сел ва рис ла ры гыз ны җә-
за лар мын; бәй рәм нәр дә сез ки тер гән кор бан нар ның ти зә ген би те гез гә сы лар мын, 
һәм сез не шул кы я фәт тә ти рес өе ме нә чы га рып ыр гы тыр лар. 4 Шул чак ны сез 
ерак ба ба гыз Ле ви бе лән тө зе гән ки ле шү не сак лау йө зен нән шун дый бо е рык би-
рү ем не аң лар сыз, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – 5 Аның бе лән тө зе гән ки ле шү ем 
тор мыш вә имин лек би рү че ки ле шү иде. Ле ви ләр кү ңе ле нә Мин кур ку сал дым, 
һәм алар Мин нән кур кып тор ды лар, исе ме мә хөр мәт күр сәт те ләр. 6 Ха кый кать 
ка ну ны бул ды алар авы зын да, тел лә ре ял ган сөй лә мә де; Ми нем кар шы да алар, 
на мус сак лап, ты ныч лык та яшә де ләр, күп ләр не сгө наһ кы лу дан сак лап кал ды-
лар. 7 Ру ха ни лар Ал ла һы ту рын да бе лем би рер гә, ке ше ләр исә алар дан Ка нун 
өй рә нер гә ти еш, чөн ки ру ха ни лар – Күк ләр Ху җа сы Раб бы ның ил че лә ре дер. 
8 Тик сез, ру ха ни лар, бу юл дан чит кә тай пыл ды гыз, күп ләр нең Ка нун бо зу ы на 
сә бәп че бул ды гыз, Ле ви бе лән тө зе гән ки ле шү ем не үтә мә де гез, – ди Күк ләр Ху-
җа сы Раб бы. – 9 Шу ның өчен Мин дә сез не бө тен ха лык ал дын да хур итәм һәм 
ким се тәм, чөн ки сез Ми нем юл дан бар мый сыз, Ка нун эш лә рен дә ике йөз ле лек 
бе лән га мәл кы ла сыз.

10 Без нең ба ры быз ның да Ата сы бер тү гел ме?! Без не бер үк Ал ла һы бар кыл ма-
ды мы?! Ни гә соң без, ата-бабаларыбыз бе лән Раб бы тө зе гән ки ле шү не бо зып, бер-
беребезгә ха ин нәр чә* га мәл кы ла быз? 11 сЯһү дә туг ры лы гын сак ла ма ды, Ис ра ил 
бе лән Ие ру са лим дә ка ба хәт лек кы лын ды; Яһү дә нең ир-егетләре, чит илаһ лар га 
та бы ну чы хатын-кызларга өй лә неп, Раб бы ның ка дер ле из ге уры нын мәс хә рә-
лә де. 12 Гәр чә алар Күк ләр Ху җа сы Раб бы га кор бан нар ки тер сә дә, мон дый эш 
кы лу чы лар ны – кем бу лу ы на ка ра мас тан – Ягъ куб ара сын нан Раб бы юк ит сен!

13 Сез әле ме нә та гын нәр сә эш ли сез: «Раб бы без нең кор бан на ры быз га күз дә 
сал мый, алар ны без нең кул дан ка нә гать лек бе лән ка бул ит ми», – дип зар елап, 
Раб бы мәз бә хен күз яшь лә ре нә кү мә сез 14 һәм: «Ни өчен?» – дип со рый сыз. Ме нә 
ни өчен: сез тор мыш ип тә ше гез гә, үзе гез нең хә ләл җе фе те гез гә хы я нәт ит те гез, 
гәр чә сез нең һәм яшь лек тә өй лән гән ха ты ны гыз ара сын да Раб бы Үзе ша һит бул са 
да. 15 Аң бу лы гыз: яшь лек тә өй лән гән ха ты ны гыз га хы я нәт ит мә гез! Раб бы сез не 
бер тән вә бер җан итеп кыл ма ды мы?! Ту а чак ба ла ла ры гыз ның Раб бы хал кын нан 
бу лу ын те ли Ул. 16 Ис ра ил нең Раб бы Ал ла сы ае ры лы шу га нәф рәт бе лән ка рый: 
«Ае рыл ган ир мәр хә мәт сез лек күр сә тә, үзен нә җес ли», – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. 
Шу ңа кү рә аң бу лы гыз: хы я нәт тән ерак то ры гыз.

* 2:10 Хаиннәрчә– хыянәтчеләргә хас бул ган ча. 
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17 Сез үзе гез нең сүз лә ре гез бе лән Ал ла һы ны ал җы та сыз. «Ни чек ал җы та быз соң 
без Аны?» – дип со рый сыз сез. «Явыз лык кы лу чы лар Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лә, 
Ул алар ны хуп лый!» һәм «Га дел хө кем итү че Ал ла һы кай да соң?!» ди гән сүз лә ре гез 
бе лән ал җы та сыз сез Аны!

3 1 – Ме нә, Ми нем ал дан юл әзер ли тор сын өчен, Үзем нең хә бәр чем не җи бә рәм. 
Сез эз лә гән Хуҗа-Хаким Үзе нең йор ты на көт мә гән дә ки лер. Ме нә, сез кү рер гә 

те лә гән Ки ле шү хә бәр че се ки лә, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.
2 Бу көн не кем ки че рә алыр?! Ул кил гәч, кем ая гын да ба сып ка лыр икән?! Ул бар 

нәр сә не яндырып-эретүче ял кын һәм чис тар ту чы сел те ке бек бу лыр. 3 Кор бан нар-
ны Раб бы га стәкъ ва лык та ки тер сен нәр өчен, Ле ви угыл ла рын Ул алтын-көмешне 
эрет кән дәй эретер-чистартыр. 4 Шул ча гын да Яһү дә бе лән Иеру са лим ки тер гән 
кор бан нар элек ке ва кыт та гы сы ман Раб бы кү ңе ле нә хуш ки лер.

5 – Сез нең ян га Мин хө кем итәр өчен ки лә чәк мен һәм си хер че ләр гә, зи на кы-
лу чы лар га, ял ган ант би рү че ләр гә, ял лан ган эш че гә хез мәт ха кы тү лә мәү че ләр гә, 
тол ха тын вә ятим ба ла ны җә бер ләү че ләр гә, чит тән кил гән ке ше ләр не рән җе тү-
че ләр гә һәм Мин нән ку рык мау чы лар га кар шы ша һит лык итә чәк мен, – ди Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы.

6 – Мин – Раб бы, һәм Мин үз гә рү чән тү гел мен! Әнә шу ңа кү рә сез, Ягъ куб 
угыл ла ры, юк ител мә де гез дә. 7 Ата-бабаларыгыз яшә гән за ман нар дан баш лап, 
сез Ми нем ка гый дә лә рем нән чит кә бо рыл ды гыз, алар ны үтә мә де гез. Ми ңа кай-
ты гыз, шун нан соң Мин дә сез гә кай тыр мын. Әм ма сез: «Ни чек кай та ала быз 
соң без?» – дип со рый сыз, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – 8 Ке ше Ал ла һы ны кын 
ур лар мы?! Ә сез ме нә Ми не кен ур лый сыз! «Нәр сәң не ур лый быз соң без?» – дип 
со рар сыз. Го шер* вә бү ләк ләр ки тер ми сез! 9 Сез – кар гыш ас тын да дыр, чөн ки, 
бө те не гез бер бу лып, Ми не кен ур лый сыз. 10 Го ше ре гез не – уңы шы гыз ның ун нан 
бер өле шен – сак лау урын на ры на ки те ре гез, Ми нем йор тым да ри зык өзел мә сен. 
Әнә шу лай сы нап ка ра гыз әле Ми не, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – Күк ка пу сы 
ачы лып, мө ба рәк фа ти хам өс те гез гә ар ты гы бе лән яу мас ми кән?! 11 Бө җәк ләр не 
Мин сез нең уңыш ны ашау дан ты яр мын, йө зем агач ла ры гыз җи меш лә рен югал т-
мас. 12 Бар ха лык лар сез не бә хет ле дип атар, чөн ки сез нең иле гез ис кит кеч гү зәл 
бу лыр, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

13 – Сез Ми ңа кар шы яман тел лән де гез, – ди Раб бы. – Әм ма үзе гез: «Си ңа кар шы 
без нәр сә сөй ли без соң?» – дип со рый сыз. 14 Сез: «Ал ла һы га хез мәт итү – мәгъ-
нә сез нәр сә дер, Аның куш кан на рын үтәү дән, Күк ләр Ху җа сы Раб бы кар шын да 
скай гы ки е мен нән йө рү дән ни фай да?! 15 Ме нә тә кәб бер ләр не бә хет ле дип са нар га 
мөм кин, яман лык кы лу чы лар да рә хәт тә яши. Алар, Ал ла һы ны сы нап тор са лар 
да, җә за сыз ка ла лар», – ди сез.

16 Раб бы исе мен кур ку вә хөр мәт бе лән тел гә алу чы лар ның үз ара сөй лә шү ен Раб-
бы ишет те, һәм әле ге адәм нәр нең исем нә ре Аның хо зу рын да гы ки тап ка языл ды.

* 3:8 Гошер– ке рем нең ун нан бер өле ше, Ал ла һы га ба гыш ла на тор ган җы ем. 
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17 – Алар Ми не ке бу ла чак, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы. – Мин бил ге лә гән көн-
не алар Ми нем хә зи нә мә әй лә нә чәк. Үзе нә хез мәт итү че уг лын ая ган ата сы ман, 
Мин дә алар ны аяр мын. 18 Һәм сез шун да тәкъ ва бе лән яман ке ше ара сын да гы һәм 
Ал ла һы га хез мәт итү че бе лән Аңа хез мәт күр сәт мәү че ке ше ара сын да гы аер ма ны 
кү рер сез.

4 1 – Мич ке бек кыз ган көн якын ла ша дыр; ул көн не бар ча тә кәб бер ләр вә яман-
нар са лам дай дөр ләп ка бы на чак, – ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы, – та мыр ла ры да, 

бо так ла ры да кал ма я чак. 2 Әм ма Ми нем исем не кур ку вә хөр мәт бе лән тел гә алу-
чы лар өчен дө рес лек ко я шы чы га чак, аның нур ла ры сез гә ши фа бу ла чак, һәм сез 
аб зар дан чык кан бо зау лар ке бек чабып-уйнап йө ри я чәк сез. 3 Мин бил ге лә гән ул 
көн не сез яман нар ны тап тап, алар аяк та ба ны гыз ас тын да көл-туфрак бу ла чак, – 
ди Күк ләр Ху җа сы Раб бы.

4 Ко лым Му са ка ну нын, Хо реб та вын да бар лык Ис ра ил өчен Мин бир гән ка гый дә 
вә ка рар ла рым ны исе гез дә то ты гыз. 5 Раб бы ның бө ек вә дәһ шәт ле кө не ал дын нан 
Мин сез гә Ильяс пәй гам бәр не җи бә рәм. 6 Мин, ки леп, җир гә ләгъ нәт яу дыр мас 
өчен, ата лар бе лән ба ла лар ара сын да та ту лык ур наш ты рыр ул.
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Мат тай бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр
Гайсәнеңнәселшәҗәрәсе

1 1 Иб ра һим һәм Да выт то кы мын нан бул ган Гай сә сМә сих нең нә сел шә җә рә се.
2 Иб ра һим – Ис хак ның, Ис хак – Ягъ куб ның, Ягъ куб – сЯһү дә нең һәм аның 

агай-энеләренең әти се, 3 Яһү дә – Та мар дан ту ган Пе рес һәм Зе рах ның әти се, Пе рес – 
Хесронның, Хес рон – Рам ның, 4 Рам – Ам ми на даб ның, Ам ми на даб – Нах шон ның, 
Нах шон – Сал мон ның, 5 Сал мон – Рә хәб тән ту ган Бо газ ның, Бо газ – Рут тан ту ган 
Обид нең, Обид – Ишай ның, 6 Ишай Да выт пат ша ның әти се иде.

Да выт – Ури я нең ха ты нын нан ту ган Сө ләй ман ның, 7 Сө ләй ман – Ре хаб гам ның, 
Ре хаб гам – Аби я нең, Абия – Аса ның, 8 Аса – Еһо ша фат ның, Еһо ша фат – Йо рам ның, 
Йо рам – Уз зи я нең, 9 Уз зия – Иотам ның, Иотам – Әхәз нең, Әхәз – Хи зә кыйя нең, 
10 Хи зә кыйя – Ме наш ше ның, Ме наш ше – Амон ның, Амон Йо ши я нең әти се иде. 
11 сИс ра ил хал кы көч ләп сБа бил гә кү че ре лү дә ве рен дә Йо ши я нең уг лы Якөнья һәм 
аның агай-энеләре ту ды.

12 Ба бил гә көч ләп кү че рел гән нән соң, Якөнь я нең уг лы Ше һал ти ел ту ды. Ше һал-
ти ел – Зе руб ба бел ның, 13 Зе руб ба бел – Аби һуд ның, Аби һуд – Элья кыйм ның, Элья-
кыйм – Аз зур ның, 14 Аз зур – Са дыйк ның, Са дыйк – Ахим нең, Ахим – Эли уд ның, 
15 Эли уд – Эл га зар ның, Эл га зар – Мат тан ның, Мат тан – Ягъ куб ның, 16 Ягъ куб 
Мәрь ям нең ире Йо сыф ның әти се иде. Мәрь ям нән Мә сих дип атал ган Гай сә ту ды.

17 Иб ра һим нан Да выт ка ка дәр бар лы гы ун дүрт бу ын, Да выт тан алып Ба бил гә 
көч ләп кү че рел гән ва кыт ка ка дәр ун дүрт бу ын һәм Ба бил гә кү че ре леп, Мә сих ту-
ган га ка дәр ун дүрт бу ын бул ды.

Гайсәнеңтууы
18 Гай сә Мә сих нең ту уы ме нә бо лай бул ган: ана сы Мәрь ям Йо сыф бе лән ярә-

шел гән бул ган, әм ма алар ни ках лаш кан чы, Мәрь ям нең сИз ге Рух тан ба ла га уз га ны 
ачык лан ган. 19 Ире Йо сыф исә тәкъ ва ке ше бу ла рак, Мәрь ям не оят ка кал дыр мас 
өчен, ярә шү не яшер тен ге нә өзәр гә ни ят лә гән. 20 Әм ма ул бу ту ры да уй лап йөр-
гән дә, тө шен дә аның яны на сРаб бы сфә реш тә се ки леп:

– Да выт нә се лен нән бул ган Йо сыф! Мәрь ям не ха тын итеп алыр га ку рык ма. Ка-
ры нын да йөр т кән ба ла сы сИз ге Рух тан. 21 Ул ир ба ла ту ды ра чак. Син Аңа Гай сә* 
дип исем ку шар сың, чөн ки Ул Үз хал кын сгө наһ лар дан кот ка ра чак! – ди де.

* 1:21 Гайсә – яһүд чә «Ешуа»; бу исем нең мәгъ нә се: Раб бы кот ка ра. 
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22 Бо лар ба ры сы да Раб бы ның пәй гам бәр аша:
23 «Ме нә, гыйф фәт ле кыз, авыр га ка лып, угыл та ба чак.

Аңа Им ма ну ил дип исем ку шар лар»*, –
ди гән сүз лә ре га мәл гә аш сын өчен бул ды. Им ма ну ил – «сАл ла һы без нең бе лән» 
ди гән не аң ла та.

24 Йо сыф йо кы сын нан уян гач, Раб бы ның фә реш тә се нәр сә куш кан бул са, шу-
ны эш лә де: ул Мәрь ям гә өй лән де. 25 Әм ма Мәрь ям Уг лын ту дыр ган чы, Йо сыф аңа 
якы най ма ды. Ба ла га ул Гай сә дип исем куш ты.

Йолдызчыларныңкилүе

2 1 Гай сә, сҺи руд пат ша ида рә ит кән дә, Яһү дия җи рен дә ге Бәйт-Лехем шә һә рен дә 
ту ды. Көн чы гыш тан йол дыз чы лар Ие ру са лим гә кил де ләр.

2 – Яһү ди ләр нең яңа ту ган Пат ша сы кай да? – дип со ра ды лар алар. – Без көн чы-
гыш та Аның йол ды зын күр дек һәм Аңа та бы ну өчен сәҗ дә кы лыр га дип кил дек.

3 Һи руд пат ша, бу хак та ишет кәч, ха фа га төш те, аның бе лән бер гә бө тен Иеру са-
лим дә ха фа лан ды. 4 Ха лык ның бар лык баш сру ха ни ла рын һәм ска нун бел геч лә рен 
җы еп, ул алар дан Мә сих нең кай да ту ар га ти еш ле ген со ра ды.

5 – Яһү дия җи рен дә ге Бәйт-Лехем шә һә рен дә, – ди де ләр алар, – чөн ки пәй гам-
бәр ар кы лы Ал ла һы бо лай дип әй т кән:

6 «Син, Яһү дә җи рен дә ге Бәйт-Лехем!
Син Яһү дә нең бө ек шә һәр лә рен нән
һич ким тү гел сең,
чөн ки син нән Юл баш чы чы га чак.
Ул хал кым Ис ра ил нең Кө тү че се бу ла чак»*.

7 Шун нан соң Һи руд, йол дыз чы лар ны яшер тен рә веш тә ча кыр тып алып, алар-
дан йол дыз ның тө гәл ка лык кан ва кы тын бе леш те 8 һәм, алар ны Бәйт-Лехемгә 
җи бә реп:

– Ба ры гыз, Ба ла ха кын да ба рын да җен тек ләп бе ле ше гез. Аны тап кач, ми ңа хә-
бәр ите гез. Мин дә Аңа сәҗ дә кы лыр га ба рыр идем, – ди де.

9 Пат ша ны тың ла ган нан соң, йол дыз чы лар юл га чык ты лар, һәм көн чы гыш та 
күр гән йол дыз ал ла рын нан бар ды. Ба ла бул ган урын га ки леп җит кәч тук та ды. 
10 Йол дыз ны кү реп, алар шун дый шат лан ды лар, шун дый сө ен де ләр! 11 Йол дыз-
чы лар, өй гә кер гәч, Ба ла ны һәм ана сы Мәрь ям не күр де ләр. Ба ла кар шын да сәҗ дә 
кыл ды лар, ан на ры, хә зи нә сан дык ла рын ачып, Аңа ал тын, сла дан һәм смир ра ди гән 
хуш ис ле май лар бү ләк ит те ләр. 12 Төш лә рен дә Һи руд яны на ки ре кил мәс кә дип 
ки сә тү ал гач, баш ка юл бе лән үз ил лә ре нә кай тып кит те ләр.

Мисыргакачу
13 Алар ки тү бе лән, Раб бы фә реш тә се Йо сыф ның тө шен дә кү ре неп:

* 1:23 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 7:14. 
* 2:6 Ка ра гыз: «Ми хә», 5:2. 
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– Ба ла ны ана сы бе лән алып, Ми сыр га кач. Мин си ңа әй т кән гә ка дәр, шун да 
кал, чөн ки Һи руд Ба ла ны та бып үте рер гә ни ят ли, – ди де.

14 Ул, то рып, ана сы бе лән Ба ла ны ал ды да төн лә Ми сыр га кит те. 15 Һи руд үл гән-
че, ул ан да кал ды. Бу исә Раб бы ның пәй гам бәр аша «Ми сыр дан ча кы рып ал дым 
Мин Үзем нең Уг лым ны»* ди гән нә ре га мәл гә аш сын өчен бул ды.

Сабыйларныүтерү
16 Үзе нең йол дыз чы лар та ра фын нан ал дан га нын кү реп, Һи руд бик яр сы ды. Ул 

Бәйт-Лехемдәге һәм аның тирәсендәге ике яшьлек һәм шуннан кечерәк ир ба-
лаларны үтерергә боерды. Баланың туу вакытын йолдызчылар әйткән сүзләрдән 
ачыклады. 17 Ире мия пәй гам бәр аша әй тел гән нәр шу лай га мәл гә аш ты:

18 «Рамаһ шәһәрендә бер тавыш – 
ачыргаланып, иңрәп елаган тавыш ишетелә.
Балаларын кызганып Рахилә елый анда, 
һичкемнең юатуын теләми,
чөнки инде балалары юк»*.

Мисырданәйләнепкайту
19 Һи руд үл гән нән соң, Ми сыр да Йо сыф ның тө шен дә Раб бы ның фә реш тә се 

кү ре неп:
20 – Тор, Ба ла ны ана сы бе лән алып, Ис ра ил җи ре нә әй лә неп кайт. Ба ла ны үте-

рер гә те ләү че ләр ин де үл де ләр, – ди де.
21 Йо сыф тор ды да, ана сы бе лән Ба ла ны алып, Ис ра ил җи ре нә кит те. 22 Әм ма 

Яһү ди я дә ата сы Һи руд уры ны на Ар хе лай пат ша ида рә итү ен ише теп, Йо сыф ан да 
ба рыр га ку рык ты. Тө шен дә ки сә тү ал гач, ул сГә ли ләя өл кә се нә кит те һәм 23 На са ра 
шә һә ре нә ба рып ур наш ты. сПәй гам бәр ләр ар кы лы «Аны „На са ра лы“ дип атар лар» 
ди гән сүз ләр шу лай га мәл гә аш ты.

ЧумдыручыЯхъяныңвәгазьләве

3 1 Ул көн нәр дә Яһү дия чү ле нә Чум ды ру чы Яхъя* кил де. 2 Ул:
– сТәү бә ите гез, сКүк ләр Пат ша лы гы ин де бик якын! – дип игъ лан ит те.

3 Иша гыйя пәй гам бәр:
«Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый:
„Раб бы га юл әзер лә гез,
Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз“»*, –

дип, Яхъя ту рын да әй т кән иде.

* 2:15 Ка ра гыз: «Һо шея», 11:1. 
* 2:18 Ка ра гыз: «Ире мия», 31:15. 
* 3:1 ...ЧумдыручыЯхъя...  – Яхъя ны «Чум ды ру чы» дип атый лар, чөн ки ул ке ше ләр не су га 
чум ды ру йо ла сын баш ка ра иде. Су га чум ды ру – тәү бә итү һәм үзең не Ал ла һы Тә га лә гә 
ба гыш лау йо ла сы. 
* 3:3 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3. 
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4 Яхъя ның өс тен дә дөя йо нын нан хәс тәр лән гән ки ем, ә би лен дә күн ка еш иде. 
Аша ган ри зы гы са ран ча һәм кыр ба лы бул ды. 5 Аның яны на Иеру са лим хал кы 
һәм бө тен Яһү дия бе лән Үр дүн буе тө бә ген дә яшәү че ләр ки лә иде. 6 Ки лү че ләр 
үз лә ре нең гө наһ ла рын та ны ды лар, һәм Яхъя алар ны Үр дүн ел га сын да чум дыр ды*.

7 Су га чум ды ры лыр га дип, күп сфа ри сей лар ның һәм ссад ду кей лар ның ки лү ен 
кү реп, ул алар га:

– И-и сез елан то кы мы! Ба шы гыз га тө шә се Ал ла һы ачу-ярсуыннан ка чып ко ты-
ла алыр быз ди гән фи кер не кем әйт те сез гә? 8 Тәү бә гә ки лү е гез нең их лас кү ңел дән 
икә нен эше гез бе лән рас ла гыз. 9 «Ата быз Иб ра һим бит, ко ты лыр быз!», – дип ке нә 
уй ла ма гыз. Сез гә әй тәм: Ал ла һы әнә шул таш лар дан Иб ра һим га ба ла лар бар кы ла 
ала. 10 Агач та мы ры янын да бал та әзер ята: ях шы җи меш бир ми тор ган һәр агач ны 
ки сеп ут ка таш лый лар. 11 Мин, тәү бә итү е гез нең бил ге се итеп, сез не су га чум ды рам. 
Әм ма ар тым нан Ки лү че мин нән код рәт ле рәк. Мин Аның аяк ки ем нә рен кү тә реп 
йө рер гә дә ла ек тү гел мен. Ул баш кар ган чум ды ру Из ге Рух һәм ут бе лән бу лыр. 
12 Аның ку лын да җил гәр геч. Ул, аш лык ны ын дыр да җил гә реп, бо да ен, ае рып, ке-
лә те нә са лыр, ә ки бә ген сүн мәс ут та ян ды рыр, – дип әйт те.

Гайсәнеңсугачумдырылуы
13 Шул ва кыт та, Үр дүн ел га сын да Яхъя та ра фын нан су га чум ды ры лу өчен, Гә-

ли лә я дән Гай сә кил де. 14 Яхъя исә, Аны тук та тыр га ты ры шып:
– Син ми не чум ды рыр га ти еш, ә Син ми ңа кил гән сең! – ди де.
15 – Хә зер шу лай бул сын. Без Ал ла һы ның га дел их ты я рын шу лай итеп үтәр гә 

ти еш, – ди де аңа Гай сә.
Шун нан соң Яхъя ри за бул ды. 16 Гай сә, чум ды ры лып, су дан чык кач ук, күк ка-

пу сы ачы лып кит те, һәм Ул Үзе нә Ал ла һы Ру хы ның кү гәр чен рә ве шен дә иңү ен 
күр де. 17 Күк тән:

– Бу – Ми нем сө ек ле Уг лым, Ул – Ми нем ку а ны чым, – ди гән та выш кил де.

Гайсәнеңиблистарафыннанвәсвәсәгәсалынуы

4 1 Шун нан соң, Рух Гай сә не, сиб лис  та ра фын нан вәс вә сә гә са лу өчен, чүл гә 
ияр теп алып кит те. 2 Ри зык кап мый ча, кы рык көн һәм кы рык төн уз ды рып, 

Гай сә бик нык ачык ты. 3 Аз ды ру чы иб лис, Аның яны на ки леп:
– Әгәр Син Ал ла һы Уг лы бул саң, бу таш лар га бо ер, ик мәк кә әй лән сен нәр! – ди де.
4 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– «Ке ше ик мәк бе лән ге нә тү гел, Ал ла һы әй т кән һәр сүз бе лән яши»*, – дип 

языл ган сИз ге яз ма да!
5 Шун нан соң, иб лис Аны Ие ру са лим гә – из ге шә һәр гә алып ки леп, сАл ла һы 

йор ты ның иң би ек уры ны на ки те реп бас тыр ды 6 һәм:
– Әгәр Син Ал ла һы Уг лы бул саң, тү бән гә таш лан! – ди де. – Из ге яз ма да әй-

тел гән бит:

* 3:6 Сүзлектәге «Су га чум ды ру йо ла сы» сүзен ка ра гыз.
* 4:4 Ка ра гыз: «Ка нун», 8:3. 
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«Ал ла һы Си нең ту ры да фә реш тә лә ре нә әмер би рер.
Алар Си не кул ла ры на кү тә реп алыр лар,
аяк ла рың таш ка абын мас»*.

7 – Ан да: «Раб бы Ал лаң ны сы на ма»*, – дип тә языл ган, – дип җа вап бир де Гай сә.
8 Ан на ры иб лис, Аны бик би ек тау га алып ме неп, дөнь я ның бар лык пат ша лык-

ла рын һәм алар ның бө тен зин нә тен күр сәт те 9 һәм:
– Әгәр йөз тү бән кап ла нып, ми ңа та бын саң, бо лар ның һәм мә сен Си ңа би рер-

мен! – ди де.
10 – Кит, иб лис! – дип җа вап бир де Гай сә. – Из ге Яз ма да языл ган: «Раб бы Ал ла ңа 

та бын, Аңа гы на хез мәт ит»*.
11 Шун нан соң иб лис Аны кал ды рып кит те, һәм яны на фә реш тә ләр ки леп, Гай-

сә гә хез мәт күр сәт те.

Гайсәнеңхезмәтитәбашлавы
12 Яхъя ның зин дан га утыр ты луы ха кын да бел гән нән соң, Гай сә Гә ли лә я гә кит те. 

13 На са ра ны кал ды рып ки теп, Ул Гә ли ләя кү ле* янын да гы Зә бу лун һәм Нәп та ли 
җи рен дә ге Кә пәр на ум шә һә ре нә ба рып ур наш ты. 14 Бу исә Иша гыйя пәй гам бәр 
аша әй тел гән нәр га мәл гә аш сын өчен бул ды:

15 «Зә бу лун җи ре, Нәп та ли җи ре!
Диң гез гә алып ба ру чы юл,
Үр дүн аръ я гын да гы Гә ли ләя – смә җү си ләр иле!

16 Ка раң гы лык та яшәү че ха лык көч ле як ты лык ны күр де.
Үлем ка раң гы лы гын да яшәү че ләр өчен нур бал кы ды»*.

17 Шул ва кыт тан алып Гай сә:
– Тәү бә гә ки ле гез! Күк ләр Пат ша лы гы ин де бик якын! – дип игъ лан итеп йөр де.

Гайсәнеңберенчешәкертләре
18 Гә ли ләя кү ле янын нан үтеп бар ган да, Гай сә бер ту ган  кар дә шләрнең – Пе тер 

дип атал ган Ши мун һәм Ән д ри нең – күл гә ять мә са лу ла рын күр де. Алар ба лык-
чы лар иде.

19 – Ми ңа ия ре гез! Мин сез не ке ше ау лау чы* итәр мен! – ди де алар га Гай сә.
20 Алар шун да ук, ять мә лә рен кал ды рып, Аңа ияр де ләр. 21 Ан нан кит кәч, Гай-

сә баш ка бер ту ган кар дә шләрне – Зе бе дәй уг лы Ягъ куб ны һәм Яхъя ны кү реп 

* 4:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 90:11-12. 
* 4:7 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:16. 
* 4:10 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:13. 
* 4:13 Гәлиләякүле – аны Ген ни са рет кү ле дип тә атый лар. 
* 4:15-16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 9:1-2. 
* 4:19 ...кешеаулаучы... – Гай сә би ре дә ке ше ләр не Ал ла һы юлы на алып ки лү не ба лык то ту 
бе лән ча гыш ты ра. 



1414

Мат тай 4 , 5

ал ды. Алар ата ла ры Зе бе дәй бе лән бер гә көй мә дә ять мә лә рен сип ли ләр иде. Ул 
Үзе нә ия рер гә өн дә де. 22 Алар шун да ук, көй мә не һәм ата ла рын кал ды рып, Гай-
сә гә ияр де ләр.

Гайсәнеңгыйлембирүе,савыктыруы
23 Гай сә бө тен Гә ли ләя җи рен дә сгый ба дәт ха нә ләр дә гый лем би реп, Пат ша лык 

ха кын да сЯх шы хә бәр не сөй ләп, ха лык ны төр ле авы ру лар дан һәм чир ләр дән са-
вык ты рып йөр де. 24 Бө тен Сү рия буй лап Аның ха кын да хә бәр та рал ды. Яны на 
төр ле авы ру лар дан һәм ин тек тер геч чир ләр дән җә фа лан ган нар ны, җен ле ләр не, 
өя нәк бе лән авыр ган нар ны һәм па ра лич сук кан нар ны алып кил де ләр. Гай сә 
алар ны са вык тыр ды. 25 Аның ар тын нан Гә ли лә я дән, Ун ка ла дан, Ие ру са лим нән, 
Яһү ди я дән һәм Үр дүн аръ ягын нан кил гән ха лык төр кем нә ре йөр де.

Таудагывәгазь

5 1 Ха лык төр кем нә рен кү реп, Гай сә тау га мен де. Ул утыр гач, яны на шә кер т-
лә ре кил де ләр.

Чынбәхет
2 Гай сә алар га гый лем би реп сөй ли баш ла ды:

3 «Ру хи як тан фә кыйрь ләр бә хет ле,
чөн ки Күк ләр Пат ша лы гы алар ны кы.

4 Хәс рәт ки че рү че ләр бә хет ле,
чөн ки алар ны юа тыр лар.

5 Юаш лар бә хет ле,
чөн ки алар җир не ми рас итеп алыр лар.

6 сТәкъ ва лык ка ачык кан һәм су са ган ке ше ләр бә хет ле,
чөн ки алар ның ул те лә ге үтә лер.

7 Шәф кать ле ләр бә хет ле,
чөн ки алар га шәф кать күр сә те лер.

8 Саф кү ңел ле ләр бә хет ле,
чөн ки алар Ал ла һы ны кү рер ләр.

9 Та ту лык ур наш ты ру чы лар бә хет ле,
чөн ки алар ны Ал ла һы ба ла ла ры дип атар лар.

10 Тәкъ ва бул ган на ры өчен эзәр лек лән гән нәр бә хет ле,
чөн ки Күк ләр Пат ша лы гы алар ны кы.

11 Ке ше ләр сез не Ми нем ар ка да хур ла ган да, эзәр лек лә гән дә һәм сез гә кар шы 
төр ле явыз лык эш лә гән дә, сез бә хет ле. 12 Шат ла ны гыз һәм ку а ны гыз, чөн ки 
күк ләр дә сез гә әҗе ре зур бу ла чак. Сез гә ка дәр яшә гән пәй гам бәр ләр не дә шу лай 
эзәр лек лә гән нәр.

Тозһәмяктылык
13 Сез – җир то зы. Әгәр тоз үз тә мен җуй са, аның тә мен ни чек кай та рыр сың? 

Ул, чы га рып таш ла нып, ке ше ләр нең тап та вын нан баш ка һич нәр сә гә яра мас.
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14 Сез – дөнья як ты сы. Тау ба шын да гы шә һәр кү рен ми ка ла ал мас. 15 Шу-
лай ук шәм не ян дыр гач, аны чүл мәк ас ты на куй мый лар, ки ре сен чә, шәм дәл гә 
утыр та лар, һәм ул өй дә ге ләр нең ба ры сын як тыр та. 16 Ях шы эш лә ре гез не кү реп, 
Күк тә ге сАта гыз ны дан ла сын нар өчен, сез нең як ты лык та ке ше ләр ал дын да шу-
лай бал кы сын.

Канунһәмпәйгамбәрләр
17 Ми нем хак та, Му са ка ну нын яки пәй гам бәр ләр яз ган нар ны юк ка чы га рыр га 

кил гән, дип уй ла ма гыз. Мин юк ка чы га рыр га дип тү гел, баш ка рыр га дип кил дем! 
18 Сез гә хак сүз әй тәм: җир һәм күк юк ка чык кан чы, Ка нун ның бер ге нә сы зы гы 
да юк ка чык ма я чак – ба ры сы да тор мыш ка ашы ры ла чак! 19 Шу лай итеп, кем дә 
кем бу иң кеч ке нә әмер ләр нең дә бе рәр сен бо зып, ке ше ләр не шу ңа өй рәт сә, ул 
ке ше Күк ләр Пат ша лы гын да иң тү бән ке ше дип ата лыр. Ә кем алар ны үтәп, баш-
ка лар ны да үтәр гә өй рәт сә, ул ке ше не Күк ләр Пат ша лы гын да бө ек дип атар лар. 
20 Сез гә әй тәм: тәкъ ва лы гы гыз фа ри сей лар ны кын нан һәм ка нун бел геч лә ре не-
кен нән өс тен бул ма са, Күк ләр Пат ша лы гы на кер мә я чәк сез.

Үтерүһәмачутотутурында
21 Ата-бабаларыгызга: „Үтер мә! Ке ше үте рү че хө кем ите лү гә ла ек“*, – ди ел гән-

не сез ишет те гез. 22 Ә Мин сез гә әй тәм: ту га ны на ачу то ту чы хө кем ите лү гә ла ек, 
ту га ны на: „Ярак сыз“, – дип әй тү че исә сЮга ры ки ңәш мә ал дын да җа вап ка тар-
ты лу га, ә ин де „Ах мак“, – дип әй тү че җә һән нәм уты на ла ек. 23 Шу ңа кү рә әгәр 
Ал ла һы га бү ләк алып бар ган да, ту га ның ның си ңа кар шы бе рәр нәр сә се бу луы 
смәз бәх ал дын да исе ңә төш сә, 24 бү лә гең не шун да кал ды рып то рып, баш та ту га ның 
бе лән та ту лаш, ан нан соң гы на ки ре ки леп, бү лә гең не бир. 25 Бе рәү си нең бе лән 
дәгъ ва ла шып, си не хө кем че гә алып бар са, әле юл да чак та, дәгъ ва лы эш не җай га 
сал. Югый сә, га еп ләү чең си не хө кем че гә ки те рер, хө кем че зин дан хез мәт че се нә 
тап шы рыр, һәм си не зин дан га ябар лар. 26 Си ңа хак сүз әй тәм: бу ры чың ның ак тык 
ти е не нә* ка дәр би реп бе тер ми чә, ан нан чы га ал мас сың.

Зинакылуһәмаерылышутурында
27 „Зи на кыл ма“*, – дип әй тел гән не сез ишет те гез. 28 Ә Мин сез гә әй тәм: ха-

тын-кызга җен си те ләк бе лән ка рау чы кү ңе лен нән ин де зи на кыл ган бу ла. 29 Әгәр 
си не уң кү зең вәс вә сә гә сал са, аны умы рып алып, чит кә таш ла! Бө тен тә нең 
җә һән нәм гә таш ла ну га ка ра ган да, бер әгъ заң ны югал ту ың си нең өчен ях шы рак 
бу лыр. 30 Әгәр си не уң ку лың гө наһ ка тө шер сә, аны ча бып, чит кә таш ла! Бө тен 
тә нең җә һән нәм гә таш ла ну га ка ра ган да, бер әгъ заң ны югал ту ың си нең өчен ях-
шы рак бу лыр.

* 5:21 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:13; «Ка нун», 5:17; «Яра ты лыш», 9:6. 
* 5:26 Тиен – грек ча «код рант». Код рант – рим лы лар ның ак ча бе рәм ле ге. 64 код рант бер 
ди нар га (эш че нең бер көн лек хез мәт ха кы на) ти гез. 
* 5:27 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:14; «Ка нун», 5:18. 
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31 Та гын: „Бе рәр се ха ты нын ае рып җи бә рә икән, аңа та лак ха ты бир сен“*, – дип 
әй тел гән иде. 32 Ә Мин сез гә әй тәм: әгәр ир ке ше, зи на кы лу дан баш ка сә бәп ар ка-
сын да ха ты ны бе лән аеры лыш са, ул ха ты нын зи на кы лу га этә рә. Ае рыл ган ха тын га 
өй лән гән ке ше дә зи на кы ла.

Антитүтурында
33 Ата-бабаларга: „Ял ган ант ит мә! Раб бы кар шын да бир гән ан тың ны үтә“*, – 

дип әй тел гән не дә сез ишет те гез. 34 Ә Мин әй тәм: бө тен ләй дә ант ит мә! Күк бе-
лән дә ант ит мә, чөн ки ул – Ал ла һы ның тә хе те. 35 Җир бе лән дә ант ит мә, чөн ки 
ул – Ал ла һы ның аяк ба су уры ны. Иеру са лим бе лән дә ант ит мә, чөн ки ул – бө ек 
Пат ша ның шә һә ре. 36 Ба шың бе лән дә ант ит мә, чөн ки чә чең нең бер бөр те ген ге нә 
дә ак яки ка ра итә ал мый сың. 37 Сез нең „Әйе“ ди гән сү зе гез – „Әйе“, „Юк“ – „Юк“ 
бул сын. Шун нан ар тык һәм мә се иб лис тән бу ла.

Үчалутурында
38 Сез „Күз гә – күз“ һәм „теш кә – теш“* ди ел гән не ишет те гез. 39 Ә Мин сез гә 

әй тәм: үзе ңә явыз лык кы лу чы га кар шы кил мә. Уң яңа гы ңа сук кан ке ше гә сул 
яңа гың ны да куй. 40 Бе рәр се си не хө кем гә тар тып, күл мә гең не алыр га те лә сә, аңа 
өс ке ки е мең не дә бир. 41 Бе рәр се си не бер ара җир үтәр гә мәҗ бүр ит сә, аның бе лән 
бер гә ике ара үт. 42 Син нән со рау чы га бир һәм бу рыч ка алыр га те ләү че не буш ит мә.

Дошманнарыгызныяратыгыз
43 „Якы ның ны ярат*, дош ма ны ңа нәф рәт лән!“ – дип әй тел гән не ишет те гез. 44 Ә 

Мин сез гә әй тәм: дош ман на ры гыз ны яра ты гыз һәм сез не эзәр лек ләү че ләр өчен до га 
кы лы гыз. 45 Шу лай эш ләп, Күк тә ге Ата гыз ның ба ла ла ры бу лу ы гыз ны күр сә тер сез, 
чөн ки Ал ла һы ко я шны явыз лар өчен дә, рә хим ле ләр өчен дә чы га ра һәм яң гы рны 
тә къ ва лар га да, тәкъ ва бул ма ган нар га да яу ды ра. 46 Әгәр сез үзе гез не яра ту чы лар ны 
гы на ярат са гыз, ул чак та Ал ла һы сез гә ни өчен әҗер би рер? Са лым җы ю чы лар да 
шу лай итә ләр тү гел ме соң?! 47 Сез дус ла ры гыз бе лән ге нә сә лам ләш сә гез, мо ның 
ис ки тәр лек нәр сә се бар? Мә җү си ләр дә шу лай эш лә ми ме соң?! 48 Шу лай бул гач, 
Күк тә ге Ата гыз ка мил бул ган ке бек, сез дә шу лай ка мил бу лы гыз.

Хәер-сәдакабирүтурында

6 1 Тәкъ ва эш лә ре гез не ке ше ләр гә күр сә тү дән сак ла ны гыз. Югый сә Күк тә ге 
Ата гыз дан әҗер ал мас сыз.

2 Шу ңа кү рә, сә да ка бир гән дә, ул хак та кыч кы рып йөр мә. Ке ше ләр алар га 
мак тау яу дыр сын дип, гый ба дәт ха нә ләр дә һәм урам нар да ике йөз ле ләр шу лай 
эш ли ләр. Сез гә хак сүз әй тәм: алар ту лы сын ча әҗер лә рен ал ды лар. 3-4 Лә кин 

* 5:31 Ка ра гыз: «Ка нун», 24:1. 
* 5:33 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:12; «Сан нар», 30:3. 
* 5:38 Ка ра гыз: «Чы гыш», 21:24; «Ка нун», 19:21. 
* 5:43 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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син фә кыйрь гә сә да ка бир гән дә, яр дә мең яше рен эш лән сен өчен, сул ку лың уң 
ку лың ның ни эш лә гә нен бел мә сен. Яше рен кы лын ган һәм мә эш не кү рү че Атаң 
си ңа әҗе рең не би рер.

Гайсәнеңдогакылыргаөйрәтүе
5 До га кыл ган да, ике йөз ле ләр ке бек бул ма гыз. Алар, ба ры сы да күр сен дип, 

гый ба дәт ха нә ләр дә һәм юл ча тын да ба сып до га кы лыр га яра та лар. Сез гә хак сүз 
әй тәм: алар ту лы сын ча әҗер лә рен ал ды лар. 6 Ә син, до га кыл ган да, бүл мә ңә ке реп, 
ар тың нан ише гең не яп һәм күз гә кү рен мә гән Ата ңа до га кыл. Яше рен кы лын ган 
һәм мә эш не кү рү че Атаң си ңа әҗе рең не би рер.

7 До га кыл ган да, мә җү си ләр ке бек, буш сүз ләр әй т мә гез. До га ла ры быз да күп сүз-
ләр әй т сәк, илаһ ла ры быз без не ише тер, дип уй лый лар алар. 8 Алар га ох ша ма гыз. 
Ата гыз дан со ра ган чы ук, нәр сә гә мох таҗ бу лу ы гыз ны Ул бе лә бит. 9 Ә сез бо лай 
до га кы лы гыз:

Күк тә ге Ата быз!
Исе мең из ге дип икъ рар ител сен,

10 Си нең Пат ша лы гың кил сен.
Күк тә ге ке бек җир дә дә
Си нең их ты я рың га мәл гә аш сын.

11 Көн дә лек ик мә ге без не без гә бү ген бир.
12 Без дә үзе без гә явыз лык кы лу чы лар ны ки чер гән дәй,

без нең явыз эш ләр не Син ки чер.
13 Без не сы нау га ду чар ит мә,

ә явыз дан сак ла.
14 Ке ше ләр нең га еп эш лә рен ки чер сә гез, Күк тә ге Ата гыз сез не кен дә ки че рер. 

15 Лә кин сез үзе гез баш ка лар ны ки чер мә сә гез, сез нең га еп эш ләр не Күк тә ге Ата-
гыз ки чер мәс.

Уразатотутурында
16 сУра за тот кан да, ике йөз ле ләр ке бек ка раң гы чы рай лы бул ма гыз. Үз лә ре нең 

ура за то ту ла рын ке ше ләр күр сен дип, алар шу лай моң су бу лып йө ри ләр. Сез гә 
хак сүз әй тәм: алар әҗер лә рен ту лы сын ча ал ды лар. 17 Ә син исә, ура за тот кан да, 
чәч лә рең не май ла һәм би тең не ю: 18 шун да си нең ура за то ту ың ны ке ше ләр тү гел, 
күз гә кү рен мә гән Атаң гы на кү рер. Яше рен эш лән гән бар ча эш ләр не кү рү че Атаң 
си ңа әҗе рең не би рер.

Чынхәзинә
19 Җир дә үзе гез гә бай лык җый ма гыз. Ан да аны көя та пый, ул ту ты га, ка рак лар 

ур лап чы га. 20 Әм ма сез хә зи нә не күк тә җы е гыз: ан да аны көя дә та па мый, ул ту-
тык мый да, ка рак лар да ке реп ур лап чык мый. 21 Хә зи нәң кай да бул са, кү ңе лең дә 
шун да бу лыр.

22 Күз ләр ке ше не як тыр та тор ган чы раг тыр. Күз лә рең як ты икән, үзең дә як ты-
лык бе лән ту лыр сың. 23 Лә кин күз лә рең то нык бул са, бө тен тә нең ка раң гы бу лыр. 
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Әгәр эчең дә ге як ты лык ка раң гы лык икән, ул ва кыт та ка раң гы лык ту рын да нәр сә 
әй тер гә?!

Борчылмагыз
24 Бе рәү дә ике ху җа га хез мәт итә ал мас: бер сен ярат мас, ә икен че сен яра тыр; 

бер се нә туг ры бу лыр, ә икен че сен сан га сук мас. Ал ла һы га да, бай лык ка да берь-
ю лы хез мәт итә ал мас сыз.

25 Шу ңа кү рә, Мин сез гә әй тәм: җан ас рар өчен, нәр сә бе лән тук ла ныйм һәм 
нәр сә эчим, тә нем не кап лар өчен, нәр сә ки им дип бор чыл ма гыз. Җан – ри зык-
тан, тән ки ем нән мө һим рәк тү гел ме соң? 26 Кош лар га ка ра гыз: алар чәч ми ләр дә, 
ур мый лар да, аш лык ны ам бар лар га да сал мый лар, шу лай да алар ны Күк тә ге Ата-
гыз ту ен ды ра. Ә сез кош лар дан ка дер ле рәк тү гел ме соң? 27 Кай сы гыз, кай гыр ган га 
ка рап, үз го ме рен бер сә гать кә бул са да озай та ала? 28 Ки ем өчен ник бор чы ла сыз? 
Кыр чә чәк лә ре нә ка ра гыз, алар ни чек үсә ләр: эш лә ми ләр дә, эр лә ми ләр дә. 29 Әм ма 
сез гә әй тәм: хәт та Сө ләй ман пат ша да, ни ка дәр мә һа бәт бул ма сын, алар ның бер се 
ка дәр дә ки е нә ал ма ган. 30 Бү ген кыр да үсеп утыр ган, ә ир тә гә учак ка таш ла на-
сы үлән не Ал ла һы шу лай ки ен де рә икән, сез не ни чек ки ен дер мә сен ди ин де, сай 
иман лы лар? 31 Шу лай итеп: „Ни ашар быз, ни эчәр без, ни ки яр без?“ – дип бор чыл-
ма гыз. 32 Мә җү си ләр нең төп кай гы ла ры шул дыр. Ә бо лар ның һәм мә се нә мох таҗ 
бу лу ы гыз ны Күк тә ге Ата гыз бе лә. 33 Ба рын нан да биг рәк Ал ла һы ның Пат ша лы гын 
һәм га дел их ты я рын эз лә гез, һәм бо лар ның ба ры сы да сез гә на сыйп ите лер. 34 Ир-
тә гә бу ла чак көн өчен бор чыл ма гыз. Ул үзе ха кын да үзе кай гыр тыр. Һәр көн нең үз 
мә шә кать лә ре җи тәр лек.

Берәүнедәхөкемитмәгез

7 1 Бе рәү не дә хө кем ит мә гез, сез не дә Ал ла һы хө кем ит мәс. 2 Нин ди хө кем бе-
лән хө кем ит сә гез, сез дә шун дый хө кем бе лән хө кем ите лер сез. Нин ди үл чәм 

бе лән үл чә сә гез, сез гә дә шун дый үл чәм бе лән үл чәп би ре лер. 3 Ни чек син ту га ның 
кү зен дә ге чүп бөр те ген кү рә сең, ә үз кү зең дә ге бү рә нә не сиз ми сең? 4 Үз кү зең дә 
бү рә нә бул ган да, син ни чек ту га ны ңа: „Кү зең дә ге чүп не алыйм әле“, – дип әй тә 
ала сың? 5 Ике йөз ле! Элек үз кү зең дә ге бү рә нә не чы гар, ан на ры ин де күз лә рең ях-
шы рак кү рер һәм ту га ның ның кү зен дә ге чүп не ала алыр сың.

6 Из ге нәр сә не эт ләр гә бир мә гез: алар, сез гә бо ры лып, үзе гез не бо тар лар . Эн җе-
гез не дуң гыз лар ал ды на сип мә гез: алар эн җе гез не аяк ла ры бе лән тап тар лар.

Сорагыз,эзләгез,шакыгыз
7 Со ра гыз – сез гә би рер ләр, эз лә гез – та бар сыз, ша кы гыз – сез гә ачар лар. 

8 Чөн ки һәр со рау чы ала, эз ләү че та ба һәм ша ку чы га ача лар. 9 Ара гыз дан кай сы-
гыз ик мәк со рау чы уг лы на таш тот ты рыр? 10 Ул ба лык со ра ган да, кай сы гыз елан 
би рер? 11 Әгәр сез, явыз ке ше ләр бу лып та, ба ла ла ры гыз га ях шы бү ләк ләр би рә 
бе лә сез икән, Күк тә ге Ата гыз ның Үзен нән со ра ган нар га ях шы нәр сә ләр не би рүе 
шөб һә сез дер.
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12 Ке ше ләр нең сез гә нәр сә эш ләү лә рен те лә сә гез, үзе гез дә алар га шу ны эш лә гез. 
Му са ка ну ны ның һәм пәй гам бәр ләр яз ган нар ның мәгъ нә се шун да дыр.

Таркапка
13 Тар кап ка дан ке ре гез, чөн ки һә ла кәт кә ил тү че юл җи ңел, кап ка сы да киң, һәм 

күп ләр шул кап ка дан ке рә ләр. 14 Ә тор мыш ка ке рә тор ган кап ка кы сан, юлы тар, 
һәм аны аз лар гы на та ба.

Ялганпәйгамбәрләр
15 Яны гыз га са рык ти ре се ябы нып ки лү че ял ган пәй гам бәр ләр дән сак ла ны гыз: 

эчен дә ерт кыч бү ре ләр алар. 16 Сез алар ны җи меш лә ре нә ка рап та ныр сыз. Кү гән 
ку а гын нан – йө зем, ти гә нәк тән ин җир җы я лар мы ни? 17 Ме нә шу лай, ях шы агач – 
ях шы җи меш, ә на чар агач на чар җи меш би рә. 18 Ях шы агач – на чар җи меш, на чар 
агач та ях шы җи меш би рә ал мый. 19 Ях шы җи меш бир ми тор ган һәр агач ны, ки сеп, 
ут ка таш лый лар. 20 Шу лай итеп, ял ган пәй гам бәр ләр не җи меш лә ре нә ка рап та ныр сыз.

21 Күк Пат ша лы гы на Ми ңа: „сХа ки мем! Ха ки мем!“ – дип әй тү че һәр кем тү гел, 
ә Күк тә ге Атам их ты я рын үтәү че ге нә ке рә чәк. 22 Кы я мәт кө нен дә Ми ңа күп ләр: 
„Ха ки мем, Ха ки мем! Без Си нең исе мең нән пәй гам бәр лек ит мә дек ме ни?! Си нең 
исе мең бе лән җен нәр не ку ып чы гар ма дык мы ни?! Си нең исе мең бе лән баш ка күп 
код рәт ле эш ләр эш лә мә дек ме ни?!“ – дип әй тер ләр. 23 Ме нә шул ва кыт та Мин 
алар га: „Сез не, явыз лык кы лу чы лар ны, Мин һич кай чан бел мә дем, ки те гез яным-
нан!“ – дип җа вап кай та рыр мын.

Икетөзүче
24 Шу лай итеп, сүз лә рем не ише теп, алар ны үтәү че һәр кем үзе нең йор тын таш 

өс те нә сал ган акыл лы ке ше гә ох ша ган. 25 Яң гыр явып, ел га лар та шып, көч ле җил-
ләр исеп, шул йорт ка ябы рыл ган, әм ма ул җи ме рел мә гән, чөн ки таш ни гез өс те нә 
са лын ган бул ган ул. 26 Ә ин де ише теп тә, сүз лә рем не үтә мәү че ке ше үзе нең йор тын 
ком өс те нә тө зе гән акыл сыз ке ше гә ох ша ган. 27 Яң гыр явып, ел га лар та шып, көч ле 
җил ләр исеп, шул йорт ка ябы рыл ган. Ул йорт җи ме рел гән, һәм аның җи ме ре лүе 
ко точ кыч бул ган».

28 Гай сә сүз лә рен тә мам ла гач, Аның өй рә тү лә рен нән ха лык хәй ран кал ды, 29 чөн ки 
Ул ка нун бел ге че сы ман тү гел, ә бәл ки ха ким лек кә ия бул ган ке ше ке бек өй рәт те.

Гайсәнеңмахаулынысавыктыруы

8 1 Гай сә тау дан төш кәч, ар тын нан күп ха лык ияр де. 2 Ме нә яны на бер ма хау 
чи ре* бе лән авы ру чы ке ше ки леп тез чүк те һәм:

– Әфән дем! Әгәр те лә сәң, ми не та зар та алыр идең! – ди де.
3 Гай сә, ку лын су зып, аңа орын ды һәм:
– Әйе, те лим. Та за рын! – ди де. Шун да ук ма хау лы ке ше та зар ды. 4 Шун нан соң 

Гай сә аңа:

* 8:2 Махаучире – йо гыш лы ти ре авы руы. 
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– Ка ра аны, бе рәү гә дә сөй ли се бул ма, лә кин ру ха ни га ба рып кү рен һәм те ре лү-
ең нең бил ге се итеп Му са ка ну нын да та ләп ител гән бү ләк не ки тер, – ди де.

Йөзбашыныңхезмәтчесенсавыктыруы
5 Гай сә Кә пәр на ум га кил гәч, Аңар дан яр дәм со рап, бер йөз ба шы кил де:
6 – Әфән дем! Ми нем хез мәт чем өй дә па ра лич тан бик нык га зап ла нып ята.
7 – Мин ба рып, аны са вык ты рыр мын, – ди де Гай сә.
8 – Әфән дем! Си не үз йор тым да ка бул итәр гә мин ла ек тү гел мен, – дип җа вап 

бир де Аңа йөз ба шы. – Син әйт ке нә, һәм ми нем хез мәт чем са вы га чак. 9 Мин үзем 
дә буй сы ну да гы ке ше мен, үзем нең дә кул ас тым да гас кә ри ләр бар. Алар ның бе рәр-
се нә: «Кит», – ди сәм, ки тә, икен че се нә: «Кил», – ди сәм, ки лә, хез мәт че мә: «Мо ны 
эш лә», – ди сәм, эш ли.

10 Мо ны ише теп, Гай сә хәй ран кал ды һәм ар тын нан ия реп ба ру чы лар га бо лай ди де:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Ис ра ил дә мон дый ыша ну ны һич кем дә күр мә гән идем. 

11 Мин сез гә әй тәм: көн чы гыш тан һәм көн ба тыш тан күп ләр ки леп, Күк Пат ша-
лы гын да Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб бе лән бер гә мәҗ лес тә уты рыр лар. 12 Ә Пат-
ша лык ка ия бу лыр га ти еш ле ке ше ләр чит кә, ка раң гы лык ка ку ып чы га ры лыр лар: 
ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр.

13 Шун нан соң Гай сә йөз ба шы на:
– Өе ңә кайт, си ңа има ның ча бул сын, – ди де.
Хез мәт че се шул сә гать тә үк са вык ты.

Гайсәнеңкүпләрнесавыктыруы
14 Гай сә Пе тер нең өе нә кил де һәм кай на на сы ның кы зы шып, авы рып яту ын күр-

де. 15 Гай сә ул ха тын ның ку лы на ка гыл гач, кы зы шуы шун да ук бет те. Ул, то рып, 
Гай сә хөр мә те нә та бын әзер ли баш ла ды. 16 Ә ин де кич җит кәч, Гай сә яны на җен 
ка гыл ган күп ке ше ләр не алып кил де ләр. Ул Үзе нең сү зе бе лән сявыз рух лар ны ку ып 
чы гар ды һәм бө тен авы ру лар ны са вык тыр ды. 17 Шу ның бе лән:

«Ул сыр хау ла ры быз ны Үз өс те нә ал ды,
авы ру ла ры быз ны кү тә реп алып кит те»*, –

дип, Иша гыйя пәй гам бәр әй т кән нәр тор мыш ка аш ты.

Гайсәгәиярергәтеләүчеләрнеңкайберләре
18 Тирә-ягындагы ха лык төр кем нә рен кү реп, Гай сә шә кер т лә ре нә күл аръ я гы на 

чы гар га куш ты. 19 Шун да Аның яны на ка нун бел геч лә рен нән бе рәү ки леп:
– Ос таз, Син кая гы на бар саң да, мин ар тың нан ба рыр мын, – ди де.
20 – Төл ке ләр нең – өн нә ре, кош лар ның оя ла ры бар, ә сАдәм Уг лы ның баш төр тер 

уры ны юк, – дип җа вап бир де Гай сә.
21 Икен че бер се – шә кер т лә ре нең кай сы дыр – Аңа бо лай ди де:
– Әфән дем! Өе мә кай тып, әү вәл атам ны кү меп ки лер гә рөх сәт ит.
22 Лә кин Гай сә аңа:

* 8:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:4. 
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– Ми ңа ияр! Үле ләр не үле бул ган нар үз лә ре күм сен, – ди де.

Гайсәнеңдавылнытынычландыруы
23 Гай сә көй мә гә ке реп утыр ды. Аның ар тын нан шә кер т лә ре дә ияр де. 24 Ки нәт 

күл өс тен дә көч ле да выл кү тә рел де. Дул кын нар көй мә гә бик ка ты итеп бәр де ләр, 
һәм аңа су кер де. Ә Гай сә йок лап ята иде. 25 Шә кер т лә ре ки леп, Аны уят ты лар һәм:

– Ха ки ме без, кот кар! Ба та быз! – дип кыч кыр ды лар.
26 – Ни өчен сез шун дый кур как, сай иман лы лар? – ди де Ул алар га.
Гай сә, то рып, җил не һәм күл не тый ды. Һәм үле тын лык ур наш ты.
27 – Кем соң Ул? Җил дә, күл дә буй сы на Аңа! – дип, ке ше ләр таң кал ды.

Гайсәнеңҗенкагылганикекешенесавыктыруы
28 Гай сә ар гы як яр да гы Гә да ра җи ре нә кил гәч, кабер-мәгарәләрдән* Аңа кар-

шы җен ка гыл ган ике ке ше ки леп чык ты. Алар шун дый усал бул ган ки, хәт та ул 
юл дан һич кем үтә ал ма ган.

29 – Ал ла һы Уг лы, Си ңа без дән ни ки рәк? Син мон да без не ва кы тын нан элек 
га зап лар га кил дең ме? – дип кыч кыр ды лар алар.

30 Ә ерак тү гел зур дуң гыз кө түе ут лап йө ри иде. 31 Җен нәр:
– Әгәр без не ку ып чы гар саң, дуң гыз кө тү е нә җи бәр че! – дип үтен де ләр Аңар дан.
32 – Ба ры гыз, – дип җа вап бир де Гай сә.
Җен нәр ке ше ләр дән чы гып, дуң гыз лар эче нә кер де ләр. Шун дук бө тен кө тү те-

кә яр дан күл гә таш лан ды да ба тып үл де. 33 Ә кө тү че ләр исә ка чып кит те ләр. Алар 
шә һәр гә йө ге реп кай тып, ба ры сы ха кын да сөй лә де ләр. Җен ле ке ше ләр бе лән дә ни 
бул га нын хә бәр ит те ләр. 34 Ме нә бө тен шә һәр хал кы Гай сә кар шы на кил де. Аны 
кү реп, алар Аңар дан үз лә ре нең җи рен нән ки тү ен үтен де ләр.

Гайсәнеңпараличсукканкешенесавыктыруы

9 1 Гай сә, көй мә гә ке реп, күл не кич те һәм Үзе яшә гән шә һәр гә кил де. 2 Ме нә 
бер ни чә ке ше па ра лич сук кан авы ру ны ята гы бе лән кү тә реп, Аңа ки тер де ләр. 

Гай сә, алар ның ыша ну ла рын кү реп, авы ру га:
– Кыю бул, уг лым! Си нең гө наһ ла рың ки че рел де! – дип әйт те.
3 Шул ва кыт та ка нун бел геч лә ре эч лә рен нән ге нә: «Бу Ке ше кө фер сөй ли!» – ди-

де ләр. 4 Гай сә, алар ның ни уй лау ла рын бе леп:
– Ни өчен кү ңе ле гез дә шун дый на чар уй лар? – дип со ра ды. – 5 Нәр сә җи ңел рәк: 

«гө наһ ла рың ки че рел де» дип әй тү ме, әл лә «тор да йө реп кит!» дип әй тү ме? 6 Лә кин 
сез хә зер Адәм Уг лы ның җир дә гө наһ лар ны ки че рер гә код рә те бар лы гын бе лер сез!

Шул чак Гай сә, па ра лич сук кан ке ше гә мө рә җә гать итеп:
– Тор да, ята гың ны алып, өе ңә кайт! – ди де.
7 Те ге се, то рып, өе нә кай тып кит те. 8 Мо ны кү реп тор ган ха лык кур кы шып кал-

ды һәм ке ше ләр гә шун дый код рәт бир гән Ал ла һы ны дан ла ды.

* 8:28 ...кабер-мәгарәләрдән... – Яһү ди ләр мә ет ләр не тау ны ти шеп ясал ган кабер-мәгарәләргә 
куй ган нар. 
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ГайсәнеңМаттайнычакыруы
9 Шул урын нан ки теп бар ган да, Гай сә са лым җыя тор ган урын да уты ру чы Мат-

тай исем ле ке ше не күр де һәм:
– Ми ңа ияр! – ди де.
Мат тай, то рып, ар тын нан кит те.
10 Гай сә аның өе нә аш ка кил де. Ан да күп ке нә са лым җы ю чы лар һәм баш ка 

гө наһ лы лар җы е лып, Гай сә һәм Аның шә кер т лә ре бе лән бер гә ашап утыр ды лар. 
11 Фа ри сей лар, мо ны кү реп, шә кер т ләр гә әйт те ләр:

– Ни өчен Ос та зы гыз са лым җы ю чы лар һәм гө наһ лы лар бе лән бер гә ашап уты ра?
12 Гай сә, мо ны ише теп:
– Та биб сә ла мәт ке ше ләр гә тү гел, ә авы ру лар га ки рәк. 13 Ба ры гыз һәм «Мин 

кор бан нар тү гел, рәхим-шәфкать те лим»* ди гән сүз ләр нең мәгъ нә сен өй рә не гез. 
Мин бит тәкъ ва ке ше ләр не тү гел, гө наһ лы лар ны ча кы рыр га кил дем, – дип җа-
вап бир де.

Уразатотухакындасорау
14 Шун нан соң яны на Чум ды ру чы Яхъя ның шә кер т лә ре ки леп:
– Без һәм фа ри сей лар ның шә кер т лә ре еш ура за то та быз. Ни өчен Си не ке ләр 

ура за тот мый лар? – дип со ра ды лар.
15 Гай сә алар га:
– Кияү әле ян на рын да чак та, туй да гы ку нак лар кай гы ра ала мы?! Әм ма ки лер 

бер көн, ки яү не алар янын нан алып ки тәр ләр, әнә шул чак та алар ура за то тар лар. 
16 Ис ке ки ем гә яңа ту кы ма дан ямау лык сал мый лар, чөн ки яңа ямау лык, уты рып, 
ис ке ту кы ма ны тарт ты рыр, һәм ти шек та гын да зу ра ер. 17 Яңа шә раб ны ис ке тур-
сык ка* сал мый лар, югый сә ис ке тур сык ти ше лер дә шә раб та агып бе тәр, тур сык та 
әрәм бу лыр. Ки ре сен чә, яңа шә раб ны яңа тур сык ка са ла лар. Шул ва кыт та шә раб 
та, тур сык та сак ла нып ка лыр, – дип җа вап бир де.

Гайсәнеңүлгәнкызныһәмавырухатыннытерелтүе
18 Гай сә шу лай сөй ләп тор ган да, яны на яһү ди ләр баш лы гы ның бер се ки леп тез 

чүк те һәм:
– Әле ге нә кы зым үл де. Ә Син яны на ки леп, өс те нә скул ла рың ны куй чы, һәм 

ул те ре леп ки тәр! – дип әйт те.
19 Гай сә, уры нын нан то рып, шә кер т лә ре бе лән шул ке ше ар тын нан кит те. 20 Шул 

ва кыт ун и ке ел дә ва мын да кан ки лү дән ин тек кән бер ха тын, Гай сә нең ар тын нан 
ки леп, өс ки е ме нең ча бу ы на орын ды. 21 Ул: «Ки е ме нә ге нә ка гыл сам да са вы гыр 
идем», – дип уй ла ган иде. 22 Гай сә бо ры лып ка ра ды да, аны кү реп:

– Кыю бул, кы зым! Си не ыша ну ың са вык тыр ды, – ди де.
Шул ва кыт та ук ха тын са вык ты рыл ды.

* 9:13 Ка ра гыз: «Һо шея», 6:6. 
* 9:17 Турсык – сы ек лык өчен кап чык сы ман зур күн са выт. 
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23 Баш лык ның өе нә кер гәч, Гай сә ан да ма тәм көй лә рен уй нау чы лар ны һәм елау-
чы лар төр ке мен кү реп:

24 – Ки те гез мон нан! Кыз ба ла үл мә гән, ул йок лый! – ди де.
Аңар дан кө лә баш ла ды лар. 25 Лә кин ха лык өй дән чы га рыл гач, Гай сә, бүл мә гә 

ке реп, кыз ның ку лын нан тот ты, һәм кыз то рып бас ты. 26 Бу хак та гы хә бәр бө тен 
тирә-якка та рал ды.

Гайсәнеңикесукырныһәмтелсезкешенесавыктыруы
27 Гай сә ан нан кит кән дә, ар тын нан ике су кыр ияр де.
– Да выт Уг лы, без не кыз ган чы! – дип кыч кыр ды лар алар.
28 Ул өй гә кер гәч, бу су кыр лар яны на кил де ләр. Гай сә алар дан:
– Яр дәм итә алу ы ма сез ыша на сыз мы? – дип со ра ды.
– Әйе, Әфән дем, – дип җа вап бир де ләр алар.
29 Гай сә алар ның күз лә ре нә ка гыл ды һәм:
– Ыша ну ы гыз ча бул сын сез гә, – ди де.
30 Алар ның күз лә ре ачы лып кит те. Гай сә алар га:
– Ка ра гыз аны, бу хак та бер кем дә бел мә сен, – дип ка ты ки сә теп әйт те.
31 Әм ма алар, кит кәч, Аның ха кын да бө тен тирә-якта сөй ләп йөр де ләр.
32 Алар ки тәм ди гән дә, Гай сә яны на җен ка гыл ган тел сез ке ше не ки тер де ләр. 

33 Гай сә җен не ку ып чы гар гач, тел сез ке ше сөй лә шә баш ла ды. Мо ңа ха лык хәй ран 
ка лып:

– Ис ра ил дә бер кай чан да мон дый хәл нең бул га ны юк, – дип әйт те.
34 Лә кин фа ри сей лар:
– Ул җен нәр баш лы гы яр дә ме бе лән җен нәр не ку ып чы га ра, – дип кар шы сөй-

лә де ләр.
35 Гай сә гый ба дәт ха нә ләр дә гый лем би реп, бө тен шә һәр ләр һәм авыл лар буй лап 

Пат ша лык ха кын да гы Ях шы хә бәр не игъ лан итеп, ха лык ны төр ле авы ру лар дан 
һәм чир ләр дән са вык ты рып йөр де. 36 Ул ха лык төр кем нә рен кү реп кыз ган ды: алар, 
кө тү че лә ре бул ма ган са рык лар дай бор чыл ган һәм та рал ган иде ләр. 37 Шул чак та 
Гай сә шә кер т лә ре нә әйт те:

– Ура сы аш лык күп, ә урак чы лар аз. 38 Шу ңа кү рә Үз аш лы гын урып алу өчен, 
эш че ләр җи бәр сен дип, аш лык Ху җа сы на ял ва ры гыз.

Уникешәкертнесайлау

10 1 Гай сә Үзе нең яны на ун и ке шә кер тен ча кы рып алып, алар га явыз рух лар ны 
ку ып чы га ру һәм төр ле авы ру лар дан, төр ле чир ләр дән са вык ты ру код рә тен 

бир де. 2 Ме нә ул ун и ке срә сүл нең исе ме: бе рен че се – Пе тер дип атал ган Ши мун һәм 
аның бер ту ган кар дә ше Ән д ри, Зе бе дәй уг лы Ягъ куб һәм аның бер ту ган кар дә ше 
Яхъя, 3 Фи лип һәм Бар ту лу май, То мас һәм са лым җы ю чы Мат тай, Һал фай уг лы 
Ягъ куб, Тад дай, 4 Кө рәш че Ши мун* һәм Гай сә гә хы я нәт итә чәк Яһү дә Ис ка ри от.

* 10:4 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч бе лән бә реп тө ше рү не як лап кө рә шү че яһү ди-
ләр төр ке ме нең әгъ за сы. 
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Гайсәнеңуникешәкертенҗибәрүе
5 Нә сый хәт би реп, Гай сә ме нә шу шы ун и ке не юл га озат ты:
– Баш ка ха лык лар га бар ма гыз һәм сСа ма ре я нең бер шә һә ре нә дә кер мә гез. 

6 Биг рәк тә Ис ра ил хал кы ның югал ган са рык ла ры яны на ба ры гыз. 7 Бар ган да исә: 
«Күк ләр Пат ша лы гы ин де якын!» – дип хә бәр ите гез. 8 Авы ру лар ны са вык ты ры-
гыз, үл гән нәр не те рел те гез, ма хау лы лар ны та зар ты гыз, җен нәр не ку ып чы га ры гыз. 
Буш лай ал ды гыз – буш лай би ре гез. 9 Бил бау янчыгыгызга са лу өчен, үзе гез бе лән 
ал тын да, кө меш тә, ба кыр ак ча да ал ма гыз. 10 Биш тәр дә, ал маш күл мәк тә, аяк 
ки е ме дә, юл та я гы да ал ма гыз – эш лә гән ке ше үзе нә ри зык би ре лү гә ла ек.

11 Бе рәр шә һәр яки авыл га кил гәч, ла ек лы ке ше не та бып, кит кән че аның өен дә 
ка лы гыз. 12 Өй гә кер гән дә, имин лек те лә ген әй те гез. 13 Әгәр өй дә ге ләр ла ек лы бул-
са, сез те лә гән имин лек ан да бул сын, ә ла ек сыз бул са, имин ле ге гез үзе гез гә ки ре 
кай т сын. 14 Ә бе рәр йорт яки шә һәр дә сез не ка бул ит ми чә, сүз лә ре гез не тың лап та 
тор ма са лар, бу йорт тан яки бу шә һәр дән кит кән дә, аяк ла ры гыз дан ту зан ны ка гып 
тө ше ре гез. 15 Сез гә хак сүз әй тәм: кы я мәт кө нен дә Сә дүм бе лән Га му ра шә һәр лә-
ре нең хә ле ул шә һәр не ке нә ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр.

Буласыэзәрлекләүләр
16 Мин сез не са рык лар сы ман бү ре ләр ара сы на җи бә рәм, шу ңа кү рә елан нар дай 

акыл лы һәм кү гәр чен нәр дәй эч кер сез бу лы гыз. 17 Ке ше ләр дән сак ла ны гыз. Алар 
сез не мәх кә мә ләр гә тап шы рып хө кем итәр ләр, гый ба дәт ха нә лә рен дә кам чы лар лар. 
18 Сез не ида рә че ләр, пат ша лар кар шы на Ми нем ар ка да алып ба рыр лар. Сез алар га 
һәм ха лык лар га ша һит лык би рер сез. 19 Үзе гез не мәх кә мә гә алып бар ган да, нәр сә 
һәм ни чек сөй ләр без, дип ха фа лан ма гыз: сез гә ул сә гать тә нәр сә сөй ләр гә ки рәк ле ге 
бел де ре лер. 20 Әй т кән сүз лә ре гез сез не ке бул мас, сез нең аша Ата гыз ның Ру хы сөй ләр.

21 Кар дәш – кар дә шен, ата ба ла сын үлем гә тап шы рыр, ә ба ла лар ата-аналарына 
кар шы чы гып, алар ны үтер тер. 22 Ми нем ар ка да ба ры сы да сез гә нәф рәт бе лән ка рар, 
әм ма ахыр га ка дәр чы да ган ке ше ко ты лыр. 23 Бер шә һәр дә эзәр лек ли баш ла са лар, 
баш ка сы на ка чы гыз. Хак сүз әй тәм: сез Ис ра ил нең бар лык шә һәр лә рен әй лә неп 
чы гар га өл гер гән че, Адәм Уг лы ки лә чәк.

24 Шә керт үзе нең ос та зын нан өс тен бул мый, хез мәт че дә үзе нең ху җа сын нан 
өс тен бул мый. 25 Шә керт исә – ос та зы ке бек, ә хез мәт че ху җа сы ке бек бул са, шул 
җи тә. Йорт ху җа сын Бел зе бул* дип атый лар икән, өй дә ге лә рен ин де биг рәк тә 
шу лай дип атар лар.

Кемнәнкуркыргакирәк?
26 Шу ңа кү рә ул ке ше ләр дән ку рык ма гыз! Ачыл мый кал мас яше рен нәр сә һәм 

бе лен мәс һич бер сер юк. 27 Мин сез гә ка раң гы да сөй лә гән нәр не көн як ты сын-
да сөй лә гез, пы шыл дап әй т кән нәр не өй тү бә лә рен нән игъ лан ите гез. 28 Бә дән не 

* 10:25 Белзебул – иб лис исем нә ре нең бер се. Бел зе бул кән га ни ләр нең ила һы бул ган. Аны 
явыз рух лар баш лы гы дип са на ган нар. (Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 1:2.)



1425

Мат тай 10 , 11

үтереп тә, җан ны үте рә ал мау чы лар дан ку рык ма гыз. Күб рәк җан ны да, бә дән не 
дә җә һән нәм дә һә лак итү че Ал ла һы дан кур кы гыз!

29 Ике чып чык бер ба кыр тәң кә гә* са ты ла тү гел ме? Әм ма алай да алар ның бер се 
дә Ата гыз ның рөх сә тен нән баш ка җир гә төш мәс. 30 Ә сез нең хәт та ба шы гыз да гы 
һәр чәч бөр те ге дә са нау лы. 31 Шу лай итеп, ку рык ма гыз: сез өер-өер чып чык лар-
дан күп кә ка дер ле рәк.

Мәсихартыннанбару
32 Ке ше ләр ал дын да Ми не икъ рар итү че не Мин дә Күк тә ге Атам ал дын да икъ рар 

итәр мен. 33 Ә ин де бе рәр се ке ше ләр ал дын да Мин нән ваз кич сә, Мин дә Күк тә ге 
Атам хо зу рын да ан нан ваз ки чәр мен.

34 Ми не җир гә ты ныч лык ки те рер өчен кил де дип уй ла ма гыз. Мин ты ныч лык 
ки те рер гә дип кил мә дем, әм ма кы лыч алып кил дем. 35 Мин угыл бе лән ата ны, 
кыз бе лән ана ны, ки лен бе лән кай на на ны ае рыр га дип кил дем. 36 Ке ше өчен үз 
өен дә ге ләр дош ман бу лыр.

37 Ата сын яки ана сын Мин нән ар тык яра ту чы Ми ңа ла ек тү гел. Уг лын яки кы-
зын Мин нән ар тык яра ту чы Ми ңа ла ек тү гел. 38 Үз сха чын алып, Ми ңа ияр мә гән 
ке ше Ми ңа ла ек тү гел. 39 Җа нын үзе өчен сак лар га ты ры шу чы ке ше аны югал тыр. 
Ә Ми нем хак ка җа нын югал т кан ке ше аны та бар.

40 Сез не ка бул итү че Ми не ка бул итә. Ә Ми не ка бул итү че Ми не Җи бә рү че не 
ка бул итә. 41 Пәй гам бәр не пәй гам бәр бул га ны өчен ка бул итү че пәй гам бәр нең 
әҗе рен алыр. Тәкъ ва ны тәкъ ва бул га ны өчен ка бул итү че тәкъ ва ның әҗе рен алыр. 
42 Шу шы иң тү бән нәр нең бер се нә, шә кер тем бул га ны өчен, бер чы на як сал кын су 
эчер сә, хак сүз әй тәм: ул ке ше әҗер сез кал мас.

ГайсәнеңЧумдыручыЯхъягаҗавабы

11 1 Гай сә, Үзе нең ун и ке шә кер те нә нә сый хәт би реп бе тер гәч, баш ка шә һәр-
ләр дә гый лем би реп һәм вә газь ләп йө рер гә дип, ан нан ки теп бар ды.

2-3 Чум ды ру чы Яхъя исә, зин дан да чак та Мә сих нең кыл ган га мәл лә ре ха кын да 
ишет кәч, Аңар дан: «Ки лер гә ти еш бул ган Зат Син ме, әл лә бү тән бе рәү не кө тик-
ме?» – дип со рар га шә кер т лә рен җи бәр де. 4 Гай сә, алар га җа вап би реп:

– Ба ры гыз, күр гән нә ре гез не һәм ишет кән нә ре гез не Яхъя га кай тып сөй лә гез: 
5 су кыр лар янә кү рә, ак сак лар йө ри, ма хау лы лар та за ры на, чук рак лар ише тә, үл-
гән нәр те ре лә һәм фә кыйрь ләр гә Ях шы хә бәр игъ лан ите лә. 6 Ми нем хак та кем 
шик лән ми, шул бә хет ле, – ди де.

7 Яхъя шә кер т лә ре кит кән дә, Гай сә ха лык ка Яхъя ха кын да сөй ли баш ла ды:
– Сез чүл гә нәр сә ка рар га бар ды гыз? Җил дә тир бә лә тор ган ка мыш ны ка рар га 

дип ме? 8 Нәр сә ка рар га бар ды гыз ин де сез? Куп шы ки ем ки гән ке ше не ме? Ә бит 
куп шы ки ем ки гән нәр са рай лар да яши ләр. 9 Ул чак та нәр сә ка рар га бар ды гыз? 
Пәй гам бәр не ме? Әйе! Мин сез гә әй тәм, ул пәй гам бәр дән дә бө ег рәк! 10 Из ге яз ма да:

* 10:29 Бербакыртәңкә – грек те лен дә ге төп нөс хә дә «бер ас са ри он». Бер ас са ри он 1/16 ди-
нар га ти гез. (Бер ди нар – эш че нең бер көн лек хез мәт ха кы.) 
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«Ме нә, Мин ал дың нан
хә бәр чем не җи бә рәм,
Синең  ал дың нан ул юл әзер ләр»*, –

дип языл ган сүз ләр аның ту рын да.
11 Сез гә хак сүз әй тәм: хатын-кыздан ту ган ке ше ләр ара сын да Чум ды ру чы Яхъя-

дан бө ег рәк һич кем бул ма ды. Шу ңа ка ра мас тан Күк ләр Пат ша лы гын да иң ке че-
се дип хисапланучы да аңар дан бө ег рәк. 12 Чум ды ру чы Яхъя көн нә рен нән алып 
бү ген гә хәт ле Күк ләр Пат ша лы гы өчен кө рәш ба ра һәм көч ку ю чы лар аны кул га 
тө ше рә ләр. 13 Бар лык пәй гам бәр ләр һәм бө тен Ка нун Яхъя га ка дәр пәй гам бәр лек 
ит те ләр, 14 әгәр ка бул итәр гә те ли сез икән, бе ле гез: ул – ки лер гә ти еш ле Ильяс. 
15 Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

16-17 Бү ген ге бу ын ны кем гә тиң ләп бу ла? Алар:
«Без сез гә кү ңел ле көй ләр уй на дык,
ә сез би е мә де гез.
Без кай гы лы җыр лар җыр ла дык,
ә сез кай гы рып ела ма ды гыз», –

дип, ба зар мәй да нын да бер-берсенә кыч кы рып уты ру чы ба ла лар га ох шый. 18 Яхъя 
кил де, аша мый да, шә раб та эч ми, һәм ке ше ләр: «Аңа җен ка гыл ган», – ди ләр. 
19 Адәм Уг лы кил де. Ул ашый да, эчә дә, ә алар: «Кү ре гез че, ме нә би рән, эч ке че, 
са лым җы ю чы лар ның һәм гө наһ лы лар ның дус ты!» – ди ләр. Ә Ал ла һы ның зи рәк-
ле ге үзе нең эш лә ре бе лән хак дип ис бат ите лә.

Тәүбәгәкилмәгәншәһәрләр
20 Ан нан соң Гай сә мог җи за ла ры ның кү бе се эш лән гән шә һәр ләр не тәү бә гә кил-

мә гән нә ре өчен шел тә ли баш ла ды:
21 – Кай гы си ңа, Хо ра зин! Кай гы си ңа, Бәйт -Сай да! Әгәр сез дә кы лын ган мог-

җи за лар Сур һәм Си дун шә һәр лә рен дә күр сә тел гән бул са, алар күп тән ин де ту пас 
ки ем нәр гә тө ре неп һәм көл гә уты рып тәү бә итәр ләр иде. 22 Лә кин сез гә әй тәм, 
кы я мәт кө нен дә Сур бе лән Си дун ның хә ле сез не ке нә ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр. 
23 Әй, Кә пәр на ум, әл лә си не күк ләр гә кү тә рер ләр дип уй лый сың мы? Юк, сүле ләр 
дө нья сы на тө ше ре лер сең. Әгәр син дә кы лын ган мог җи за лар Сә дүм дә эш лән сә, 
ул хә зер ге көн гә ка дәр сак ла нып кал ган бу лыр иде. 24 Лә кин сез гә әй тәм: кы я мәт 
кө нен дә Сә дүм җи ре нә си ңа ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр.

Миңакилегез
25 Шун да Гай сә:
– Әй Атам, күк вә җир нең Ху җа сы! – дип әйт те. – Зи рәк ләр дән һәм акыл ия лә-

рен нән яше реп, алар ны ба ла лар га ачып би рү ең өчен, Си ңа шөк ра на кы лам! 26 Әйе, 
Атам, Си нең из ге те лә гең шун дый бул ды! 27 Атам һәм мә нәр сә не Ми ңа тап шыр ды. 
Уг лын Ата сын нан баш ка һич кем бел ми дер. Ата сы да Угыл дан һәм Уг лы бел де рер гә 
те лә гән ке ше дән гай ре һич кем гә мәгъ лүм тү гел дер.

* 11:10 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 3:1. 
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28 Хәл дән тай ган нар, авыр йөк тән ин те гү че ләр, һәм мә гез дә Ми ңа ки ле гез. Мин 
сез гә ты ныч лык би рер мен. 29 Ка мы тым ны үзе гез гә ки е гез һәм Мин нән өй рә не гез, 
чөн ки Мин юаш, ба сын кы кү ңел ле, һәм сез җан на ры гыз га ты ныч лык та бар сыз. 
30 Ка мы тым уңай лы һәм йө гем җи ңел!

Шимбәхакындасорау

12 1 Бер сшим бә көн не Гай сә иген кыр ла ры аша үтеп ба ра иде. Ачык кан шә керт -
лә ре ба шак лар өзеп ашый баш ла ды лар. 2 Фа ри сей лар, мо ны кү реп, Гай сә гә:

– Ка ра, шә кер т лә рең шим бә көн не эш ләр гә яра ма ган ны эш ли ләр! – дип әйт те ләр.
3-4 – Да выт һәм юл даш ла ры ачык кач, аның нәр сә эш лә гә не ха кын да укы га ны гыз 

бул ма ды мы ни: ул, Из ге йорт ка ке реп, Ал ла һы га ба гыш лан ган ик мәк ләр не аша-
ган, ә алар ны исә һич кем гә – ни аның үзе нә, ни ке ше лә ре нә, ру ха ни лар дан баш ка 
һич кем гә дә ашар га рөх сәт ител мә гән*, – дип җа вап кай тар ды Гай сә. – 5 Ал ла һы 
йор тын да ру ха ни лар ның шим бә көн ка ну нын бо зу ла рын, әм ма мо ның алар га га-
еп кә са нал ма вын Ка нун ки та бын нан укы ма ды гыз мы әл лә? 6 Сез гә әй тәм: мон да 
Ал ла һы йор ты на ка ра ган да бө ег рә ге бар. 7 Әгәр сез Ал ла һы ның: «Мин кор бан нар 
тү гел, рәхим-шәфкать те лим»* ди гән сүз лә ре нең мәгъ нә сен аң ла са гыз, га еп сез ләр не 
хө кем ит мәс иде гез. 8 Адәм Уг лы – шим бә көн нең Ху җа сы.

Гайсәнеңкулыкорышканкешенесавыктыруы
9 Ан нан ки теп, Гай сә гый ба дәт ха нә гә кил де. 10 Ан да ку лы ко рыш кан бер ке ше 

бар иде.
– Шим бә көн не са вык ты ру рөх сәт ите лә ме? – дип со ра ды лар кай бер лә ре Гай-

сә дән. Чын лык та исә алар Гай сә не га еп ләр гә сә бәп эз ли ләр иде.
11 – Ара гыз да гы бе рәү нең бер дән бер са ры гы бу лып, ул са рык шим бә көн не чо кыр-

га егы лып төш сә, аны чы гар мас иде ми кән? – ди де Гай сә. – 12 Ке ше исә са рык тан 
күп кә ка дер ле рәк бит. Шу лай бул гач, шим бә көн не ях шы лык эш ләү рөх сәт ите лә.

13 Шун нан соң Ул те ге ке ше гә:
– Ку лың ны суз! – ди де.
Ул ку лын суз ды, һәм ку лы са вык ты. Икен че се ке бек үк исән бул ды. 14 Фа ри сей-

лар исә, гый ба дәт ха нә дән ки теп, Гай сә не ни чек һә лак итү ха кын да бер гә лә шеп 
ки ңәш кор ды лар.

АллаһыныңсайланганХезмәтчесе
15 Гай сә, бу хак та бе леп, ан нан кит те. Ар тын нан күп ха лык ияр де. Ул авы ру-

лар ның ба ры сын да са вык тыр ды. 16 Әм ма Үзе нең кем бу луы ха кын да бер кем гә дә 
сөй лә мәс кә куш ты. 17 Бу ва кый га лар Иша гыйя пәй гам бәр аша әй тел гән сүз ләр 
га мәл гә аш сын өчен бул ды:

18 «Ме нә Үзем сай лап ал ган Хез мәт че,
Ми нем сө ек лем, җа ным ның шат лы гы.

* 12:3-4 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:1-6; «Чы гыш», 25:30. 
* 12:7 Ка ра гыз: «Һо шея», 6:6. 
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Мин Аны Ру хым бе лән су га рыр мын,
һәм Ул ха лык лар га га дел хө кем не игъ лан итәр.

19 Ул бә хәс ләш мәс, кыч кыр мас,
урам нар да та вы шын һич кем ишет мәс.

20 Га дел лек не җи ңү гә иреш тер гән че,
чат на ган ка мыш ны сын ды рып тө шер мәс,
пыс кып ят кан фил тә не сүн дер мәс.

21 Ха лык лар Аның исе ме нә өмет баг лар лар*».

ГайсәһәмБелзебул
22 Ан на ры Гай сә яны на җен ка гыл ган ке ше не ки тер де ләр. Ул су кыр һәм тел сез 

иде. Гай сә аны са вык тыр ды, һәм ул сөй лә шә, кү рә баш ла ды. 23 Ке ше ләр шак кат-
ты лар һәм:

– Да выт Уг лы бу ла ала мы Ул? – дип со ра ды лар бер-берсеннән.
24 Мо ны фа ри сей лар ише теп:
– Җен нәр баш лы гы Бел зе бул яр дә ме бе лән ге нә Ул җен нәр не ку ып чы га ра, – 

ди де ләр.
25 Гай сә, алар ның уй ла рын бе леп:
– Үз эчен дә бүл гә лән гән һәр пат ша лык җи ме ре лер. Шу лай ук үз эчен дә бүл-

гә лән гән шә һәр яки гаи лә дә тар ка лыр. 26 Әгәр сшай тан шай тан ны ку ып чы га ра 
икән, ди мәк, үз-үзенә кар шы кө рә шә. Аның пат ша лы гы ни чек сак ла нып ка лыр 
икән? 27 Ә ин де Мин Бел зе бул яр дә ме бе лән җен нәр не ку ып чы га рам икән, ияр-
чен нә ре гез кем яр дә мен дә ку ып чы га ра соң?! Шул сә бәп ле алар сез нең хө кем че гез 
бу лыр. 28 Ә ин де Мин Ал ла һы Ру хы бе лән җен нәр не ку ып чы га рам икән, ди мәк, 
сез гә Ал ла һы Пат ша лы гы ин де ки леп җит те ди гән сүз, – ди де.

29 – Кем көч ле ке ше нең өе нә ке реп, аның ма лын та лар икән?! Баш та ул аны бәй-
ләп ку яр га ти еш. Бәй лә сә ге нә, ул аның өен та лап чы га алыр.

30 Ми нем як лы бул ма ган – Ми ңа кар шы ди гән сүз. Кем Ми нем бе лән җый мый, 
ул тар ка та. 31 Шу ңа кү рә Мин сез гә әй тәм: ке ше ләр нең бө тен гө наһ ла ры һәм кө-
фер ле ге ки че ре лер, әм ма Ал ла һы Ру хы на кар шы кө фер лә нү ки че рел мәс. 32 Адәм 
Уг лы на кар шы бе рәр нәр сә әй тү че ки че ре лер, әм ма Из ге Рух ка кар шы бе рәр нәр сә 
әй тү че хә зер ге за ман да да, ки лә чәк тә дә ки че рел мәс.

Җимешенәкарап,агачыбеленә
33 Ях шы җи меш ки те рер өчен, агач ның ях шы бу луы ки рәк. Әгәр агач на чар икән, 

җи меш лә ре дә на чар бу лыр. Җи ме ше нә ка рап, ага чы бе ле нә. 34 Елан то кы мы! Явыз 
бу ла то рып, сез ни чек ях шы сөй лә шә ала сыз? Ке ше кү ңе лен нән нәр сә та шы са, те-
лен дә дә шул бу ла. 35 Ях шы ке ше үзе нең ях шы лык хә зи нә сен нән ях шы лык чы га ра, 
ә явыз ке ше нең явыз лык хә зи нә сен нән явыз лык сар кый. 36 Сез гә әй тәм: әй тел гән 
һәр буш сүз өчен ке ше ләр кы я мәт кө нен дә хи сап то та чак. 37 Әй т кән сүз лә ре ңә ка-
рап, си не ак лар лар, әй т кән сүз лә ре ңә ка рап хө кем итәр ләр.

* 12:18-21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 42:1-4. 
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38 Шун нан соң ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар ара сын нан бер ни чә се Аңа:
– Ос таз, без Си нең бе рәр ила һи бил ге күр сә тү ең не те ли без, – дип әйт те ләр.
39 Лә кин Гай сә алар га:
– Явыз һәм Ал ла һы га иман ит мәү че бу ын бил ге та ләп итә, әм ма алар га Юныс 

пәй гам бәр га лә мә тен нән баш ка бил ге би рел мәс, – дип җа вап бир де. – 40 Юныс 
пәй гам бәр диң гез җан ва ры ның ка ры нын да өч көн һәм өч төн үт кәр гән ке бек*, Адәм 
Уг лы да җир ку е нын да өч көн һәм өч төн үт кә рер. 41 Ни не вә ле ләр кы я мәт кө нен дә 
бу бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып, алар ны га еп ләр ләр, чөн ки алар Юныс пәй-
гам бәр нең вә га зен ише теп тәү бә гә кил гән нәр иде. Ә Мон да гы – Юныс тан бө ег рәк. 
42 Көнь як пат ша би кә се кы я мәт кө нен дә, бу бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып, 
алар ны га еп ләр, чөн ки ул, Сө ләй ман пат ша ның зи рәк сүз лә рен тың лау өчен, җир 
чи тен нән кил гән бул ган*. Ә Мон да гы Сө ләй ман нан бө ег рәк.

43 Явыз рух, ке ше дән чык кан нан соң, су сыз урын нар да үзе нә сы е ныр урын эз ләп 
йө ри, әм ма та ба ал мый. 44 Ул: «Элек ке йор ты ма әй лә неп кай тыйм әле», – ди. Ки ре 
кай т кач, ул аны ке ше сез, се бе рел гән һәм җы еш ты рыл ган хәл дә кү рә. 45 Ан на ры 
ул үзен нән дә явыз рак җи де рух ны ияр теп кай тып, алар шун да яши баш лый лар. 
Шун нан әле ге ке ше нең хә ле элек ке гә ка ра ган да да на чар ла на. Бу явыз бу ын бе лән 
дә шу лай бу лыр.

Гайсәнеңанасыһәмтуганнары
46 Гай сә ха лык ка сөй лә гән дә, ана сы һәм эне лә ре тыш та тор ды лар: алар Гай сә 

бе лән сөй лә шер гә те лә де ләр. 47 Нин ди дер бер ке ше Гай сә гә:
– Анаң бе лән эне лә рең тыш та кө теп то ра лар. Алар Си нең бе лән сөй лә шер гә 

те ли ләр, – дип әйт те.
48 Гай сә исә бу ке ше гә:
– Кем Ми нем анам һәм ту ган на рым кем? – җа вап бир де. 49 Ку лы бе лән шә керт -

лә ре нә күр сә теп:
– Ме нә Ми нем анам һәм ту ган на рым! – дип дә вам ит те. – 50 Күк тә ге Атам ның 

их ты я рын үтәү че ке ше Ми ңа ир ту га ным да, кыз ту га ным да, анам да бу ла.

Чәчүчехакындагыйбрәтлехикәя

13 1 Шул көн не Гай сә, өй дән чы гып, күл яры на ба рып утыр ды. 2 Аның ти рә-
се нә күп ха лык җы ел ды. Шун лык тан Аңа көй мә гә уты рыр га ту ры кил де, ә 

бө тен ха лык яр бу ен да ба сып тор ды. 3 Гай сә гый б рәт ле хи кә я ләр яр дә мен дә алар га 
күп нәр сә ха кын да сөй лә де:

– Ме нә бер ке ше чә чү гә чык кан, ди. 4 Чәч кән дә, ор лык лар ның бер өле ше юл 
бу е на төш кән. Кош лар, очып ки леп, алар ны чүп ләп бе тер гән. 5 Икен че бер өле ше 
аз туф рак лы таш лы урын га төш кән. Ор лык өс тә ге нә ят кан га кү рә, бик тиз шы тып 
чык кан. 6 Ә ин де ко яш чы гып кыз дыр гач, та мыр ла нып өл гер мә гән гә, үсен те ләр 
ши ңеп төш кән нәр. 7 Ор лык лар ның баш ка ла ры кү гән лек кә төш кән. Кү гән ку аклары, 

* 12:40 Ка ра гыз: «Юныс», 2:1. 
* 12:42 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 10:1-10. 
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үсеп, алар ны ба сып кит кән. 8 Ә баш ка ор лык лар уң ды рыш лы җир гә төш кән һәм 
йөз лә тә, алт мыш ла та, утыз ла та уңыш бир гән. 9 Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

10 Шә кер т лә ре, Аның яны на ки леп:
– Син ни өчен ха лык бе лән ки на я ле хи кә я ләр яр дә мен дә сөй лә шә сең? – дип 

со ра ды лар.
11 – Сез гә Күк ләр Пат ша лы гы ның сер лә рен бе лү би рел гән, ә алар га би рел мә-

гән, – ди де Ул. – 12 Кем дә бар бул са, шу ңа би ре лер һәм аңар да ар ты гы бе лән бу лыр. 
Ә кем дә юк икән, аңар дан бул га ны да тар тып алы ныр. 13 Ме нә шу ңа кү рә Мин 
алар га ки на я ле хи кә я ләр кул ла нып сөй лим: алар бит ка рый лар, лә кин күр ми ләр, 
тың лый лар, лә кин ишет ми ләр һәм тө шен ми ләр. 14 Шу лай Иша гыйя нең пәй гам-
бәр лек сүз лә ре алар да тор мыш ка аш ты:

«Ни чек ке нә тың ла са гыз да – аң ла мас сыз,
ни чек ке нә ка ра са гыз да – күр мәс сез,

15 чөн ки бу ха лык ның йө рә ген май бас кан.
Көч кә ге нә ише тә ко лак лар,
күз лә рен дә алар йом ган нар.
Әгәр шу лай бул ма са,
күз лә ре бе лән кү рер ләр,
ко лак ла ры бе лән ише тер ләр иде.
Йө рәк лә ре бе лән аң лар лар,
Ми ңа та ба бо ры лыр лар
һәм Мин алар ны са вык ты рыр идем»*.

16 Лә кин күз лә ре гез бә хет ле, чөн ки алар кү рә ләр, ко лак ла ры гыз бә хет ле, чөн ки 
алар ише тә ләр. 17 Сез гә хак сүз әй тәм: сез кү реп тор ган нәр сә ләр не күп пәй гам бәр ләр 
һәм тәкъ ва лар кү рер гә те лә де ләр, әм ма күр мә де ләр; сез ише теп тор ган нәр сә ләр не 
ише тер гә те лә де ләр, әм ма ишет мә де ләр.

18 Шу лай итеп, чә чү че ха кын да гы гый б рәт ле хи кә я нең нәр сә аң лат ка нын тың ла гыз. 
19 Пат ша лык ха кын да гы сүз не ише тү че һәм аң ла мау чы һәр кем нең йө рә ге нә чә чел-
гән не явыз иб лис ки леп алып ки тә. Бу – юл бу е на чә чел гән ор лык. 20 Таш лы урын га 
чә чел гән ор лык исә – сүз не ише тү бе лән шат ла нып ка бул итү че ке ше ул. 21 Әм ма 
аның та мы ры бул ма ган лык тан, тү зем ле ге күп кә җит ми. Сүз ар ка сын да авыр лык лар 
яки эзәр лек ләү ләр баш лан са, ул бик тиз чи ге нә. 22 Кү гән лек кә чә чел гә не исә – сүз не 
ише тү че ке ше, әм ма тор мыш мә шә кать лә ре һәм бай лык ар тын нан куу сүз не ба сып 
ки тә һәм ул уңыш бир ми. 23 Ә уң ды рыш лы җир гә чә чел гә не – сүз не ише теп, аны 
аң лау чы ке ше, ул җи меш би рә һәм уңы шы йөз лә тә, алт мыш ла та һәм утыз ла та бу ла.

Тилебодайхакындагыйбрәтлехикәя
24 Гай сә алар га та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ке ше үзе нең 

ба су ы на ях шы ор лы гын чәч кән. 25 Әм ма төн лә, һәм мә се йок ла ган да, дош ма ны 

* 13:14-15 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9-10. 
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ки леп, иген ара сы на ти ле бо дай чә чеп кит кән. 26 Үсен те ләр кү тә ре леп, ба шак ла ры 
кү рен гән ва кыт та, ти ле бо дай да кү ре нә баш ла ган. 27 Йорт ху җа сы ның хез мәт че лә ре 
аңа ки леп: «Ху җам, син бит үзең нең ба су ы ңа ор лык ның иң ях шы ла рын чәч тең. Ти ле 
бо дай ка ян ки леп чык кан соң?» – дип со ра ган нар. 28 «Бу – дош ман эше», – дип җа вап 
бир гән ху җа ла ры. «Те лә сәң, без ба рып утыйк алар ны!» – ди гән нәр алар. 29 Лә кин 
ул: «Ки рәк ми, югый сә ута ган да, ти ле бо дай бе лән бер гә иген не дә йол ку ы гыз бар. 
30 Аны сы да, мо ны сы да ур ган га ка дәр үс сен нәр. Ә ин де урак өс тен дә уру чы лар га 
әй тер мен: „Ян ды ру өчен, иң элек ти ле бо дай ны җы е гыз һәм алар ны көл тә ләр гә 
бәй лә гез, ә иген не ке ләт кә ил теп са лы гыз“», – дип әй т кән.

Горчицаорлыгыһәмачыткыхакындагыйбрәтлехикәяләр
31 Гай сә алар га та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: бер ке ше үз 

ба су ы на гор чи ца ор лы гын чәч кән, ди. 32 Ул бө тен ор лык лар дан да кеч ке нә рәк, ә 
ин де үсеп җит кәч, бак ча да гы һәм мә үсем лек ләр дән дә би ег рәк, агач ке бек бу ла. 
Кош лар, очып ки леп, бо так ла ры ара сын да оя ко ра лар.

33 Гай сә алар га та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ме нә бер ха тын, 

ачыт кы са лып, бер кап чык* он нан ка мыр ба сып куй ган һәм бер ни ка дәр ва кыт тан 
ка мы ры бик нык ка бар ган, ди.

34 Бо лар ның ба ры сын Гай сә ха лык ка ки на я ле хи кәя итеп сөй лә де. Алар га ки-
на я ле хи кә я сез бер нәр сә дә сөй лә мә де Ул. 35 Бу – пәй гам бәр әй т кән нәр га мәл гә 
аш сын өчен бул ды:

«Авы зым ны ачып, ки на я ле хи кә я ләр кул ла нып сөй ләр мен,
дөнья яра тыл ган көн нәр дән бир ле
сер бул ган нар ны игъ лан итәр мен»*.

Тилебодайхакындагыгыйбрәтлехикәянеңмәгънәсе
36 Ан на ры, ха лык ны җи бә реп, Гай сә өй гә кер де. Шә кер т лә ре яны на ки леп:
– Ба су да гы ти ле бо дай ха кын да гы гый б рәт ле хи кә я нең мәгъ нә сен без гә аң ла-

тып бир че! – ди де ләр.
37 – Ях шы ор лык чә чү че – Адәм Уг лы, – ди де Гай сә. – 38 Ба су – дөнья ул, ях шы 

ор лык лар – Пат ша лык ке ше лә ре, ти ле бо дай – явыз иб лис ке ше лә ре, 39 һәм аны 
чә чү че дош ман – иб лис. Урак өс те – дөнья бе тү ул, ә уру чы лар – фә реш тә ләр. 
40 Ти ле бо дай ны җы еп, ут та ни чек ян дыр са лар, дөнья бет кән дә дә, шу лай бу ла чак. 
41 Адәм Уг лы фә реш тә лә рен җи бә рер, алар Аның Пат ша лы гын нан гө наһ ка тар-
ту чы лар ның һәм явыз лык эш ләү че ләр нең һәм мә сен, җы еп, 42 янып тор ган ут лы 
мич кә таш лар лар. Ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр. 43 Ә тәкъ ва ке ше ләр Ата-
ла ры ның Пат ша лы гын да ко яш тай бал кып то рыр лар. Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

* 13:33 ...беркапчык...– Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: өч са тон; са тон – сы ек лык үл чәү 
бе рәм ле ге, 7,3 л. Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә «сеа» дип би ре лә. 
* 13:35 Ка ра гыз: «Зә бур», 77:2. 
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Яшерелгәнхәзинәһәмэнҗехакындагыйбрәтлехикәя
44 Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: бе рәү кыр да 

кү меп ку ел ган хә зи нә тап кан, ди. Ул аны яңа дан кү меп куй ган һәм, шат ла нып, 
бө тен бул ган нәр сә сен са тып, шул кыр ны са тып ал ган.

45 Күк ләр Пат ша лы гы та гын нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: сәү дә-
гәр ях шы эн җе ләр эз ли, ди. 46 Ме нә ул ис кит кеч ма тур эн җе тап кан. Кай тып, бар 
бул ган нәр сә сен сат кан һәм аны са тып ал ган.

Ятьмәгәэләккәнбалыклархакындагыйбрәтлехикәя
47 Күк ләр Пат ша лы гы та гын нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ба лык-

чы лар күл дә ять мә сал ган нар һәм аңа төр ле ба лык лар эләк кән, ди. 48 Ять мә ба лык 
бе лән тул гач, алар ять мә не яр га тар тып чы гар ган нар да, уты рып, ба лык лар ны 
сай лый баш ла ган нар. Ях шы ла рын кәр зин гә сал ган нар, ярак сыз ла рын исә чит кә 
таш ла ган нар. 49 Дөнья бет кән дә дә, шу лай бу ла чак: фә реш тә ләр ки леп, тәкъ ва-
лар дан яман ке ше ләр не аерыр лар. 50 Алар ны янып тор ган ут лы мич кә таш лар лар. 
Ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр.

51 Сез бо лар ның ба ры сын да аң ла ды гыз мы?
– Әйе, – дип җа вап бир де ләр шә кер т лә ре.
52 – Ме нә шу ңа кү рә, – ди де алар га Гай сә, – Күк ләр Пат ша лы гы ның шә кер те 

бу лып кит кән һәр ка нун бел ге че үзе нең ке лә тен нән ис ке әй бер лә рен дә, яңа ла рын 
да чы га ру чы йорт ху җа сы бе лән ох шаш.

ГайсәнеңНасарадаинкярителүе
53 Шу шы гый б рәт ле хи кә я ләр не сөй ләп бе тер гәч, Гай сә ан нан кит те. 54 Үз шә-

һә ре нә кай т кач, Ул ке ше ләр гә гый ба дәт ха нә дә гый лем бир де. Тың лау чы лар ның 
һәм мә се таң кал ды.

– Шун дый ти рән акыл һәм код рәт ле эш ләр Аңар да кай дан икән? – ди де ләр 
алар. – 55 Ул бал та ос та сы ның уг лы тү гел ме соң?! Аның ана сы – Мәрь ям, эне лә-
ре – Ягъ куб, Йо сыф, Ши мун һәм Яһү дә тү гел ме?! 56 Аның бө тен се ңел лә ре мон да 
яшә ми ме ни?! Шу лай бул гач, мо ның ба ры сы Аңа кай дан кил гән?

57 Һәм Аны ки ре как ты лар.
– Пәй гам бәр һәр җир дә их ти рам ите лә, фә кать үз илен дә һәм гаи лә сен дә ге нә 

хөр мәт күр ми, – ди де алар га Гай сә.
58 Алар ышан ма ган га кү рә, Ул ан да код рәт ле эш ләр не күп эш лә мә де.

ЧумдыручыЯхъяныңүлеме

14 1 Шу шы ва кыт та ида рә че Һи руд* Гай сә ха кын да ишет те. 2 Үзе нең ке ше лә ре нә: 
«Ул – үле дән те ре леп тор ган Чум ды ру чы Яхъя. Шу ңа кү рә Аның код рәт ле 

эш ләр күр сә тер гә ку ә те бар», – ди де ул.

* 14:1 Һируд – Һи руд Ан ти пас, Бө ек Һи руд ның уг лы. 
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3 Һи руд, бер ту ган кар дә ше Фи лип нең Һи ру дия ха ты ны ар ка сын да, Яхъя ны кул-
га алып, бо гау лап, зин дан га яп кан иде, 4 чөн ки Яхъя: «Си ңа аның бе лән яшәр гә 
яра мый», – ди гән бул ган. 5 Һи руд аны үте рер дә иде, әм ма Яхъя ны пәй гам бәр дип 
исәп лә гән ха лык тан ку рык ты.

6 Һи руд ның ту ган кө нен дә Һи ру ди я нең кы зы ку нак лар ал дын да би е де һәм Һи-
руд ка шул ка дәр оша ды ки, 7 ул ни ге нә со ра са да, ба рын да би рер гә ант ит те. 8 Кыз 
исә ана сы өй рәт кән чә:

– Хә зер үк Чум ды ру чы Яхъя ның ба шын тә лин кә гә са лып ки тер, – дип әйт те.
9 Пат ша кай гы га төш те, әм ма ку нак лар ал дын да әй тел гән ант ха кы на кыз ның 

те лә ген үтәр гә 10 һәм, зин дан да Яхъя ның ба шын кис те рер гә, дип әмер бир де. 11 Баш-
ны тә лин кә гә са лып ки тер де ләр һәм кыз га бир де ләр, ә ул ана сы на ил теп бир де.

12 Яхъя ның шә кер т лә ре ки леп, аның гәү дә сен алып ка бер гә сал ды лар, ан на ры 
ки теп, бу хак та Гай сә гә хә бәр ит те ләр.

Бишмеңнеашату
13 Гай сә исә бу хак та ишет кәч, ял гы зы гы на көй мә гә уты рып, ау лак урын га кит те. 

Әм ма бу ту ры да бил ге ле бул гач, ке ше ләр шә һәр лә рен нән чы гып, ар тын нан җә я ү ләп 
кит те ләр. 14 Яр га чык кач, Гай сә зур ха лык төр ке мен кү реп ал ды. Ул алар ны кыз га нып, 
авы ру бул ган на рын са вык тыр ды. 15 Кич җит кән дә, Аның яны на шә кер т лә ре ки леп:

– Би ре дә бик ау лак, ә ва кыт соң ин де. Ха лык ны җи бәр, авыл лар га ба рып, үз лә-
ре нә ри зык са тып ал сын нар, – ди де ләр.

16 – Алар га ки тәр гә ки рәк ми. Алар ны үзе гез аша ты гыз, – ди де Гай сә.
17 – Без нең мон да ба ры тик биш ик мәк һәм ике ба лык кы на бар, – дип әйт те ләр 

те ге ләр.
18 – Алар ны Ми ңа алып ки ле гез, – ди де Гай сә.
19 Ул ке ше ләр гә чи рәм гә уты рыр га куш ты. Биш ик мәк не һәм ике ба лык ны ал ды 

да күк кә ка рап шөк ра на кыл ды һәм ик мәк ләр не сын дыр га лап, шә кер т лә ре нә бир де, 
ә алар исә ха лык ка өләш те ләр. 20 Ба ры сы да туй ган чы аша ды. Кал ган сы нык лар ны 
җы еп, ун и ке кәр зин гә ту тыр ды лар. 21 Ашау чы лар ның са ны исә, ха тын нар ны һәм 
ба ла лар ны исәп кә ал ма ган да, биш мең гә якын иде.

Гайсәнеңсуөстеннәнатлапкилүе
22 Шул ук ва кыт та Гай сә шә кер т лә ре нә, көй мә гә уты рып, Үзен нән ал дан рак 

ар гы як ка чы гар га куш ты. Ә Үзе, ха лык ны кай та рып җи бәр гән че, шун да кал ды. 
23 Ха лык ны җи бәр гәч, ау лак та до га кы лыр га дип, Гай сә тау га кү тә рел де. Кич җит-
кән дә дә, Ул ан да ял гы зы бул ды. 24 Ә көй мә исә яр дан ерак та*, һәм, җил кар шы 
бул ган лык тан, аңа көч ле дул кын нар бә рә иде. 25 Ир тән ге өч бе лән ал ты ара сын да* 

* 14:24 ...ярданеракта... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: бер ни чә ста ди я дә; ста дия – 
озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 192 м. 
* 14:25 Иртәнгеөчбеләналтыарасында... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: төн нең дүр-
тен че сак ва кы тын да. Рим сис те ма сы бу ен ча, төн өчәр сә гать тән тор ган дүрт сак ва кы ты на 
бү лен гән бул ган. 
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Гай сә, су өс тен нән ат лап, алар яны на кит те. 26 Шә кер т лә ре Гай сә нең су өс тен нән 
ки лү ен кү реп кур кыш ты лар:

– Бу – өрәк! – ди де ләр һәм кур ку ла рын нан кыч кы рып җи бәр де ләр.
27 – Ты ныч ла ны гыз, Мин бу! Ку рык ма гыз! – ди де шун да ук алар га Гай сә.
28 Шун нан соң Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Әгәр Син бул саң, яны ңа су өс тен нән ат лап ки лер гә әмер бир че ми-

ңа, – дип эн дәш те.
29 – Кил, – ди де аңа Гай сә.
Пе тер, көй мә дән чы гып, су өс тен нән Гай сә гә та ба ат ла ды. 30 Әм ма җил нең көч ле 

бу лу ын то еп кур кып кит те һәм ба та баш ла ды.
– Кот кар ми не, Ха ки мем! – дип кыч кы рып җи бәр де ул.
31 Гай сә шун да ук, ку лын су зып, аны эләк те реп ал ды һәм:
– Сай иман лы син, ни гә ике лән дең? – дип со ра ды.
32 Алар көй мә гә кер гәч, җил тын ды. 33 Көй мә дә ге шә кер т лә ре Гай сә кар шын да 

йөз тү бән кап лан ды лар.
– Син – чын нан да Ал ла һы Уг лы! – ди де ләр алар.
34 Алар, күл не ки чеп, Ген ни са рет яры на чык ты лар. 35 Җир ле ха лык, Гай сә не та-

нып, бу хак та шун да гы бө тен әйләнә-тирәгә хә бәр та рат ты. Аның яны на бар лык 
авы ру лар ны алып кил де ләр. 36 Алар ки е ме нең ча бу ы на гы на бул са да ка гы лыр га 
рөх сәт би рү ен үтен де ләр. Ка гыл ган һәр ке ше са вык ты.

Аллаһыәмереһәмата-бабаларданкилгәнйолалар

15 1 Шун нан соң Гай сә яны на Ие ру са лим нән фа ри сей лар һәм ка нун бел геч-
лә ре кил де ләр.

2 – Ни өчен Си нең шә кер т лә рең ата-бабалардан кил гән йо ла лар ны бо за лар: ашар 
ал дын нан кул ла рын юмый лар? – дип со ра ды лар.

3 – Ә сез ни өчен үзе гез нең йо ла ла ры гыз ха кы на Ал ла һы әме рен бо за сыз? – дип 
кар шы төш те Гай сә. – 4 Ал ла һы: «Үз атаң ны һәм анаң ны хөр мәт ит»* һәм «Ата сын 
яки ана сын хур ла ган ке ше үлем җә за сы на тар ты лыр га ти еш»*, – дип әй т кән. 5 Ә сез: 
«Бе рәр се ата сы на яки ана сы на: „Си ңа би рә се бү ләк не мин Ал ла һы га би рер гә вәгъ-
дә ит тем“, – дип әй тә икән, 6 аңа ин де ата-анасын хөр мәт лә мә сә дә ярый», – дип 
өй рә тә сез. Мо ның бе лән сез үзе гез нең йо ла гыз ха кы на Ал ла һы сү зен юк ка чы га ра-
сыз. 7 Ике йөз ле ләр! Сез нең хак та Иша гыйя пәй гам бәр, ал дан кү реп, дө рес әй т кән:

8 «Бу ха лык Ми не тел дә ге нә хөр мәт итә,
ә йө рә ге Мин нән ерак.

9 Ми ңа та бы ну ла ры буш ка:
алар ке ше уй лап чы гар ган ка гый дә ләр гә өй рә тә ләр»*.

10 Гай сә, ха лык ны Үзе яны на ча кы рып:

* 15:4 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12; «Ка нун», 5:16. 
* 15:4 Ка ра гыз: «Чы гыш», 21:17; «Ле ви ләр», 20:9. 
* 15:8-9 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:13. 
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– Тың ла гыз һәм аң лар га ты ры шы гыз. 11 Ал ла һы ал дын да ке ше не авы зы на кер гән 
нәр сә нә җес ли ал мый, ки ре сен чә, авы зын нан чык кан нәр сә нә җес ли, – дип әйт те.

12 Шун нан соң, шә кер т лә ре яны на ки леп:
– Сүз лә рең не ише теп, фа ри сей лар ның рән җү лә рен бе лә сең ме? – ди де ләр.
13 – Күк тә ге Атам та ра фын нан утыр тыл ма ган һәр үсен те та мы ры бе лән йол кы на-

чак, – ди де Ул. – 14 Кал ды ры гыз алар ны! Су кыр лар ны җи тәк ләп йө рү че су кыр лар 
алар. Су кыр су кыр ны җи тәк ләп ба ра икән, чо кыр га ике се дә егы лып тө шә чәк.

15 – Без гә бу сүз ләр не аң ла тып бир че, – дип мө рә җә гать ит те Аңа Пе тер.
16 – Әл лә сез дә һа ман аң ла мый сыз мы?! – ди де Гай сә. – 17 Авыз га кер гән нәр сә нең 

ка рын га ке рүе, ә ан нан тыш ка чы га ры лып таш ла ны луы сез гә аң ла шыл мый мы ни? 
18 Ке ше нең авы зын нан чык ка ны йө рә ген нән чы га. Аны шул нә җес ли дер. 19 Явыз 
ни ят ләр, ке ше үте рү, зи на чы лык, фә хеш лек, ур ла шу, ял ган ша һит лык итү, хур лау 
ке ше нең йө рә ген нән чы га бит. 20 Ке ше не ме нә шу лар, юыл ма ган кул лар бе лән ашау 
ке ше не нә җес лә ми.

Кәнганхатыныныңиманы
21 Гай сә ул урын нан Сур һәм Си дун җир лә ре нә кит те. 22 Яны на шул җир ләр дә 

яшәү че сКән ган ха ты ны ки леп:
– Әфән дем, Да выт Уг лы! Кыз ган ми не: кы зы ма җен ка гыл ган һәм ул бик нык 

га зап ла на! – дип кыч кыр ды.
23 Әм ма Гай сә аңа бер сүз бе лән дә җа вап кай тар ма ды. Шә кер т лә ре, яны на ки-

леп, Аңар дан үте нә баш ла ды лар:
– Җи бәр аны. Югый сә ул кыч кы рып без нең арт тан ки лә.
24 Гай сә исә:
– Мин Ис ра ил хал кы ның югал ган са рык ла ры на гы на җи бә рел гән идем, – дип 

җа вап бир де.
25 Әм ма ха тын якын кил де һәм, Аның кар шын да йөз тү бән кап ла нып:
– Әфән дем, ми ңа яр дәм ит че! – ди де.
26 – Ик мәк не, ба ла лар дан тар тып алып, кө чек ләр гә таш лау ях шы тү гел, – ди де 

Гай сә.
27 – Әйе, Әфән дем. – дип җа вап кай тар ды ха тын. – Лә кин кө чек ләр дә ху җа ла-

ры ның өс тә лен нән ко ел ган вал чык лар ны ашый бит.
28 Гай сә аңа:
– Әй, ха ным! Си нең има ның нык! Си ңа те лә гә нең чә бул сын, – ди де.
Шул ва кыт та ук аның кы зы са вык ты.

Дүртмеңнеашату
29 Ан нан кит кәч, Гай сә Гә ли ләя кү ле бу ен нан ат ла ды. Ул тау га ме неп утыр ды. 

30 Яны на ха лык төр кем нә ре ки леп, үз лә ре бе лән ак сак лар ны, су кыр лар ны, га рип-
ләр не, тел сез ләр не һәм баш ка күп төр ле авы ру ке ше ләр не ки тер де ләр. Авы ру лар ны 
Аның аяк ла ры яны на сал ды лар, һәм Гай сә алар ны са вык тыр ды. 31 Тел сез ләр нең 
сөй лә шү ен, га рип ләр нең са вы гу ын, ак сак лар ның йө рү ен һәм су кыр лар ның күз лә ре 
ачыл га нын кү реп, ха лык таң кал ды. Алар Ис ра ил Ал ла сын дан ла ды лар.
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32 Гай сә шә кер т лә рен ча кы рып, алар га:
– Ке ше ләр кыз га ныч. Алар яным да ин де өч көн, ә ашар ла ры на һич нәр сә лә ре 

юк. Алар ны ач ки леш җи бә рә сем кил ми: юл да хәл сез лә нер ләр, – дип әйт те.
33 – Шун дый төр кем не ту ен ды рыр лык ик мәк не мон да, чүл дә, кай дан алыйк? – 

ди де ләр Аңа шә кер т лә ре.
34 – Сез дә ни чә ик мәк бар? – дип со ра ды Гай сә.
– Җи де ик мәк һәм бер ни чә кеч ке нә ба лык, – дип җа вап бир де ләр алар.
35 Гай сә ха лык ка уты рыр га куш ты һәм, 36 җи де ик мәк не һәм ба лык лар ны алып, 

шөк ра на кыл гач, алар ны сын дыр га ла ды һәм шә кер т лә ре нә бир де, ә шә кер т лә ре 
ха лык ка өләш те. 37 Ба ры сы да туй ган чы аша ды лар. Кал ган сы нык лар ны җи де кәр-
зин ту ты рып җый ды лар. 38 Ә ашау чы лар исә, ха тын нар ны һәм ба ла лар ны исәп кә 
ал ма ган да, дүрт мең ке ше иде.

39 Ха лык ны кай та рып җи бәр гәч, Гай сә көй мә гә утыр ды һәм Мә ге дән җир лә ре-
нә юл тот ты.

Гайсәдәнилаһибилгекүрсәтүенталәпитүләре

16 1 Ан нан соң Гай сә яны на фа ри сей лар һәм сад ду кей лар кил де ләр. Сы нар га 
те ләп, Аңар дан күк тән бе рәр ила һи бил ге күр сә тү ен үтен де ләр. 2 Әм ма Ул:

– Кич бе лән сез: «Күк йө зе кы зыл, шу ңа кү рә һа ва то ры шы ях шы бу лыр», – 
ди сез. 3 Ә ир тән ир түк: «Бү ген да выл бу ла чак, чөн ки күк йө зе кып-кызыл һәм 
хә веф ле», – ди сез. Күк кә ка рап, сез һа ва то ры шын әй тә ала сыз, ә ва кыт лар ның 
бил ге лә рен ае ра бел ми сез. 4 Ал ла һы га иман ит мәү че явыз бу ын ке ше лә ре! Ила һи 
бил ге ләр та ләп итә сез, әм ма сез гә Юныс пәй гам бәр га лә мә тен нән баш ка бил ге 
би рел мәс, – дип җа вап бир де.

Һәм Гай сә алар ны кал ды рып кит те.

Фарисейларһәмсаддукейларачыткысы
5 Баш ка яр га ки леп җит те ләр. Шә кер т лә ре үз лә ре бе лән ик мәк алыр га оныт кан-

нар иде. 6 Шун да Гай сә алар га:
– Ка ра гыз, фа ри сей лар һәм сад ду кей лар ачыт кы сын нан сак ла ны гыз!
7 Алар исә үз ара: «Ик мә ге без бул ма ган га, шу лай әй тә дер», – ди еш те ләр. 8 Гай сә, 

мо ны бе леп:
– Сай иман лы лар! Сез ни өчен ик мә ге гез юк лы гы ту рын да сөй лә шә сез? 9 Сез бер ни 

дә аң ла мый сыз мы ни?! Биш мең ке ше гә өләш кән биш ик мәк не оныт ты гыз мы?! Сез 
ул ва кыт та ни чә кәр зин җы еп ал ды гыз? 10 Ә җи де ик мәк не дүрт мең гә өлә шү ха кын-
да? Сез ул ва кыт та ни чә кәр зин җы еп ал ды гыз? 11 Ик мәк ха кын да әй т мә вем сез гә 
аң ла шыл мый мы?! Фа ри сей лар һәм сад ду кей лар ачыт кы сын нан сак ла ны гыз! – ди де.

12 Шун да алар Гай сә нең ик мәк ачыт кы сын нан тү гел, ә фа ри сей лар һәм сад ду-
кей лар тәгъ ли ма тын нан сак ла ныр га ку шу ын аң ла ды лар.

КемулГайсә?
13 Фи лип Кай са ри я се шә һә ре янын да гы җир гә кил гәч, Гай сә шә кер т лә рен нән:
– Ке ше ләр Адәм Уг лын кем дип бе лә? – дип со ра ды.
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14 – Бе рәү ләр Аны – Чум ды ру чы Яхъя, ди, икен че лә ре – Ильяс, ә кай бер лә ре 
исә Ире мия яки баш ка пәй гам бәр ләр нең бер се дип исәп ли ләр, – дип җа вап бир-
де ләр алар.

15 – Ә сез, сез Ми не кем дип бе лә сез? – дип со ра ды Гай сә.
16 – Син – Мә сих, те ре Ал ла һы ның Уг лы, – дип җа вап бир де Ши мун Пе тер.
17 – Яхъя уг лы Ши мун, син бә хет ле, чөн ки мо ны си ңа ке ше тү гел, ә Ми нем Күк-

тә ге Атам ачып бир де, – ди де Гай сә. 18 – Шу ңа кү рә Мин си ңа әй тәм: син – Пе тер*, 
һәм бу кы я да Мин Үзе мә симан итү че ләр бер дәм ле ген* төзеячәкмен. Аны үле ләр 
дөнь я сы* җи ңә ал мас. 19 Мин си ңа Күк ләр Пат ша лы гы ның ач кыч ла рын би рер мен. 
Син җир дә тый ган ны Ал ла һы күк ләр дә ты я чак, ә җир дә рөх сәт ит кән не Ал ла һы 
күк ләр дә рөх сәт итә чәк.

20 Ан нан соң шә кер т лә ре нә Үзе нең Мә сих бу лу ын һич кем гә дә әй т мәс кә куш ты.

ГайсәнеңҮзүлемехакындаәйтүе
21 Шул ва кыт тан алып, Гай сә шә кер т лә ре нә Үзе нең Ие ру са лим гә ба рыр га һәм 

ан да сөл кән нәр, баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре та ра фын нан күп га зап лар га 
ду чар ите лер гә, ан да үте ре лер гә, әм ма өчен че көн не те рел теп тор гы зы лыр га ти еш-
ле ге ха кын да ачык итеп сөй ли баш ла ды.

22 Пе тер исә, Аны чит кә рәк алып ки теп, кар шы әй тә баш ла ды:
– Си не Ал ла һы сак ла сын, Ха ки мем! Си нең бе лән мон дый хәл бу ла күр мә сен!
23 Әм ма Гай сә, бо ры лып, Пе тер гә:
– Кит яным нан, иб лис! Син Ми не юл дан яз ды рыр га ты ры ша сың. Уй ла рың Ал-

ла һы дан тү гел, син дә адә ми уй лар, – ди де.
24 Ан на ры Гай сә шә кер т лә ре нә бо лай ди де:
– Ми нем арт тан ба рыр га те лә гән ке ше үз-үзеннән баш тар тып, ха чын кү тәр сен 

дә Ми ңа ияр сен. 25 Чөн ки үз җа нын сак лап ка лыр га те лә гән ке ше аны югал тыр. Ә 
үз җа нын Ми нем хак ка югал т кан ке ше аны та бар. 26 Бө тен дөнь я ны яу лап, җа нын 
ха рап ит сә, ке ше гә мон нан ни фай да? Ке ше, нәр сә би реп, үз җа нын кай та рып ала 
алыр икән? 27 Адәм Уг лы Ата сы ның бал кып тор ган шөһ рә те һәм Үз фә реш тә лә ре 
бе лән ки лер дә һәр кем гә га мә лен чә би рер. 28 Сез гә хак сүз әй тәм: шу шын да ба сып 
то ру чы лар ның кай бер лә ре Адәм Уг лы ның Пат ша бу лып ки лү ен күр гән че дөнья 
куй ма я чак лар.

Гайсәнеңкыяфәтеүзгәрүе

17 1 Ал ты көн уз ган нан соң, Гай сә Пе тер не, Ягъ куб ны һәм аның бер ту ган кар-
дә ше Яхъя ны Үзе бе лән алып, би ек тау га кү тә рел де. Алар ан да үз лә ре ге нә 

иде. 2 Шун да алар ның күз ал дын да Гай сә нең кы я фә те үз гә реп кит те: йө зе ко яш тай 
бал кы ды, ә ки ем нә ре як ты лык ке бек ап-ак бул ды. 3 Ме нә алар кар шын да Му са 

* 16:18 Петер – грек те лен дә «кыя» ди гән мәгъ нә не аң ла та. 
* 16:18 ...Үземәиманитүчеләрбердәмлеген... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ми нем 
җы е ным. 
* 16:18 ...үлеләрдөньясы... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: үле ләр дөнь я сы кап ка ла ры. 
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бе лән Ильяс пәй гам бәр ләр пәй да бу лып, Гай сә бе лән сөй ләш те ләр. 4 Шун да Пе-
тер Гай сә гә:

– Ха ки ме без! Без нең мон да бу лу ы быз ни чек ях шы! Те ли сең ме, өч ча тыр ко рам: 
бер сен Си ңа, бер сен Му са га, бер сен Ильяс ка? – дип әйт те.

5 Пе тер сөй лә гән ва кыт та, бал кып тор ган бо лыт тө шеп, алар ны кап ла ды. Бо лыт 
эчен нән: «Бу Ми нем сө ек ле Уг лым дыр, Ул – Ми нем ку а ны чым. Аны тың ла гыз!» 
ди гән өн ки леп иреш те.

6 Бу та выш ны ише теп, шә кер т ләр йөз тү бән кап лан ды лар һәм нык кур кыш ты лар. 
7 Гай сә, ян на ры на ки леп, алар га ка гыл ды һәм:

– То ры гыз, ку рык ма гыз! – ди де.
8 Шә кер т ләр, кү тә ре леп ка ра гач, Гай сә дән баш ка бер кем не дә күр мә де ләр.
9 Тау дан төш кән дә, Гай сә алар га бо е рып:
– Адәм Уг лы үле дән те рел теп тор гы зыл ган га ка дәр, күр гә не гез ха кын да бер кем гә 

дә сөй лә мә гез, – дип әйт те.
10 – Ә ка нун бел геч лә ре ни өчен, баш та Ильяс ки лер гә ти еш, дип әй тә ләр соң? – 

дип со ра ды лар шә кер т лә ре.
11 – Дө рес тән дә, баш та Ильяс ки леп, бар нәр сә не әзер ләп ку яр*, – дип җа вап 

бир де Гай сә. – 12 Сез гә әй тәм: Ильяс кил де ин де, лә кин ке ше ләр аны та ны ма ды-
лар һәм аның бе лән ни те лә сә ләр, шу ны эш лә де ләр. Шу лай ук Адәм Уг лы да алар 
ар ка сын да күп га зап лар ки че рә чәк.

13 Шун да шә кер т лә ре Гай сә нең Чум ды ру чы Яхъя ха кын да сөй лә гә нен аң ла-
ды лар.

Гайсәнеңҗенорганмалайнысавыктыруы
14 Алар ха лык төр ке ме яны на әй лә неп кай т кач, бер ке ше кил де дә Гай сә ал дын-

да тез чү геп:
15 – Әфән дем, уг лым ны кыз ган чы! Аңар да өя нәк авы руы, ул бик га зап ла на. Еш 

кы на әле ут ка, әле су га таш ла на. 16 Мин аны шә кер т лә ре ңә ки тер гән идем, әм ма 
алар аны са вык ты ра ал ма ды лар, – ди де.

17 – Әй, иман сыз һәм бо зык бу ын! Ми ңа сез нең бе лән күп ме бу лыр га? Күп ме 
сез гә тү зеп то рыр га? Ма лай ны яны ма ки те ре гез! – ди де Гай сә.

18 Гай сә җен гә чы гар га әмер бир де. Җен чы гып кит те, ма лай шул миз гел дә үк 
са вык ты.

19 Шә кер т лә ре Гай сә бе лән ял гыз гы на кал гач, яны на кил де ләр һәм:
– Ни өчен без аны ку ып чы га ра ал ма дык? – дип со ра ды лар.
20 – Чөн ки има ны гыз аз, – дип җа вап бир де Гай сә. – Сез гә хак сүз әй тәм: гор чи-

ца ор лы гы ка дәр ге нә има ны гыз бул са һәм ме нә бу тау га: «Мон нан те ген дә кү чеп 
кит», – дип әй тә кал са гыз, ул уры нын нан кү чәр иде. Сез нең өчен мөм кин бул ма ган 
һич нәр сә бул мас иде. [21 ]*

* 17:11 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 4:5-6. 
* 17:21 Кай бер кулъ яз ма лар да 21 нче аять тә бар: «Мон дый җен нәр тө ре исә фә кать до га кы лу 
һәм ура за то ту бе лән ку ып чы га ры ла». 



1439

Мат тай 17 , 18

22 Алар Гә ли лә я дә бер гә җы ел гач, Гай сә алар га:
– Адәм Уг лы ке ше ләр ку лы на то тып би ре лер гә 23 һәм үте ре лер гә ти еш, әм ма 

өчен че көн не Ул те рел теп тор гы зы ла чак, – дип әйт те.
Шә кер т ләр бик ха фа лан ды лар.

Аллаһыйортынабиреләторгансәдака
24 Алар Кә пәр на ум га ки леп җит кәч, Пе тер яны на Ал ла һы йор ты өчен са лым* 

җы ю чы лар кил де.
– Ос та зы гыз са лым тү лә ми ме? – дип со ра ды лар алар.
25 – Тү ли, – дип җа вап бир де Пе тер.
Пе тер өй гә кер гәч, бе рен че бу лып сүз не Гай сә баш ла ды:
– Ши мун, син ни чек уй лый сың: җир дә ге пат ша лар са лым ны һәм ясак ны кем-

нән тү лә тә ләр? Үз угыл ла рын нан мы, әл лә чит ке ше ләр дән ме?
26 Пе тер:
– Чит ке ше ләр дән, – дип җа вап бир де.
– Алай бул гач, үз угыл ла ры тү ләү дән азат, – ди де Гай сә. – 27 Әм ма алар ны рән-

җет мик. Күл гә ба рып кар мак сал. Бе рен че эләк кән ба лык ны алып, авы зын ач һәм 
ан да кө меш тәң кә* та бар сың. Аны алып, Ми нем өчен дә, үзең өчен дә са лым җы-
ю чы лар га бир.

Кемиңбөеге?

18 1 Шул ва кыт та Гай сә яны на шә кер т лә ре ки леп:
– Күк ләр Пат ша лы гын да кем иң бө е ге? – дип со ра ды лар.

2 Гай сә бер ба ла ны ча кы рып алып, алар ур та сы на бас тыр ды 3 һәм:
– Сез гә хак сүз әй тәм: әгәр сез үз гә реп, ба ла лар ке бек бул ма са гыз, Күк ләр Пат-

ша лы гы на кер мә я чәк сез, – ди де. 4 – Кем шу шы ба ла ке бек үзен ке че итеп то та, 
шул Күк ләр Пат ша лы гын да иң бө е ге бу лыр. 5 Ми нем хак ка шу шын дый бер ба ла ны 
кү ңе ле бе лән ка бул ит кән ке ше Ми не ка бул итә. 6 Әм ма Ми ңа симан итү че әле ге 
кеч ке нә ләр нең бе рәр сен юл дан яз ды ру чы ны, му е ны на те гер мән та шы асып, ти рән 
диң гез су ын да ба тыр са лар, аның өчен ях шы рак бу лыр иде.

7 Дөнь я га кай гы, чөн ки юл дан яз ды рыр дай нәр сә ләр күп! Вәс вә сә ләр нең ки-
лүе ко тыл гы сыз, әм ма алар кем ар кы лы ки лә, шу ңа кай гы! 8 Әгәр си не ку лың яки 
аягың вәс вә сә гә сал са, аны ча бып, чит кә таш ла! Ике ку лың һәм ике аягың бе лән 
сау ки леш мәң ге лек ут ка таш ла ну га ка ра ган да, тор мыш ка бер кул лы бу лып яки 
ак сак ки леш ке рү ең си нең өчен ях шы рак. 9 Әгәр кү зең си не вәс вә сә гә сал са, аны 
су ы рып алып, чит кә таш ла! Ике кү зең сау ки леш җә һән нәм уты на таш ла ну га ка-
ра ган да, тор мыш ка бер күз ле бу лып ке рү ең ях шы рак.

* 17:24 ...Аллаһыйортыөченсалым... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике драх ма. Яһү-
ди ләр дән һәр ир-ат ел га бер тап кыр Ал ла һы йор ты на ике ди нар га ти гез бул ган ике драх ма 
кү лә мен дә са лым тү ләр гә ти еш бул ган. 
* 17:27 Көмештәңкә – грек ча «ста тер». Ста тер дүрт драх ма га, ягъ ни дүрт ди нар га ти гез. 
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Югалгансарыкхакындагыйбрәтлехикәя
10 Ка ра гыз, әле ге кеч ке нә ләр нең бер сен дә тү бән сет мә гез. Сез гә әй тәм: алар ның 

фә реш тә лә ре Күк тә ге Атам ның йө зен һәр ва кыт кү реп то ра лар. [11 ]*
12 Сез ни чек уй лый сыз? Әгәр бе рәү нең йөз са ры гы бу лып, аның бер се югал са, 

ул ке ше, тук сан ту гыз са ры гын тау лар да кал ды рып, югал га нын эз ләп кит мәс ме 
икән соң? 13 Әгәр тап са, сез гә хак сүз әй тәм: югал ма ган тук сан ту гыз га ка ра ган-
да, та был га ны на күб рәк ку а ныр. 14 Күк тә ге Ата гыз да шу лай: әле ге кеч ке нә ләр нең 
бер се нең дә һә лак бу лу ын те лә ми.

Имандашыңгөнаһкылса
15 Иман да шың си ңа кар шы гө наһ кыл са, ба рып, га е бен үзе нә ге нә фаш ит. Ул 

тың ла са, сез бер-берегезне та гын иман даш лар дип атый алыр сыз. 16 Лә кин тың-
ла ма са, «һәр оч рак ике яки өч ша һит бе лән рас лан сын өчен»*, үзең бе лән бер яки 
ике ке ше не ал. 17 Әгәр алар ны да тың ла ма са, иман итү че ләр бер дәм ле ген дә* сөй-
лә, ә ин де бер дәм лек әгъ за ла рын да тың ла ма са, ул си нең өчен мә җү си яки са лым 
җы ю чы ке бек бул сын.

18 Сез гә хак сүз әй тәм: җир дә нәр сә не тый са гыз, шу ны күк тә Ал ла һы ты яр һәм 
нәр сә не рөх сәт ит сә гез, күк тә Ал ла һы да рөх сәт итәр.

19 Та гын сез гә әй тәм: ара гыз да гы ике гез үз ара ки ле шеп, җир дә нәр сә ге нә со ра са-
гыз да, Күк тә ге Атам аны эш лә я чәк. 20 Чөн ки икәү яки өчәү Ми нем хак ка җы ел са, 
Мин дә алар бе лән бу ла чак мын.

Мәрхәмәтсезхезмәтчехакындагыйбрәтлехикәя
21 Шун нан соң Аның яны на Пе тер ки леп:
– Ха ки мем, ту га ным ми ңа кар шы гө наһ кыл са, ни чә тап кыр ки че рер гә ти еш-

мен? Җи де тап кыр мы?!
22 – Юк, җи де тү гел, ә җит меш тап кыр җи де мәр тә бә! – дип җа вап бир де аңа 

Гай сә. – 23 Күк ләр Пат ша лы гы ме нә нәр сә гә ох шаш. Күз ал ды на ки те ре гез: бер 
пат ша хез мәт че лә рен нән хи сап та ләп ит кән. 24 Ак ча хи са бы баш лан гач, аңа ун 
мең та лант* бу ры чы бул ган бер ке ше не ки тер гән нәр. 25 Аның бу ры чын кай та-
рыр га ак ча сы бул ма гач, бу ры чын тү лә тер өчен, пат ша аның үзен дә, ха ты нын да, 
ба ла ла рын да, бар мил кен дә са тыр га әмер бир гән. 26 Хез мәт че пат ша кар шын да 
йөз тү бән кап ла нып: «Бу ры чым ны көт че! Мин си ңа ба рын да кай та рып би рә чәк-
мен!» – дип әй т кән. 27 Ху җа сы, аны кыз га нып, бу ры чын бә хил лә гән һәм хез мәт-
че сен җи бәр гән.

* 18:11 Кай бер кулъ яз ма лар да 11 нче аять тә бар: «Адәм Уг лы югал ган ны кот ка рыр га кил де». 
* 18:16 Ка ра гыз: «Ка нун», 19:15. 
* 18:17 Иманитүчеләрбердәмлеге – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: иман лы лар ның җы е ны. 
* 18:24 Талант – рим лы лар ның иң зур ак ча бе рәм ле ге. Ул 6000 ди нар га ти гез, ә бер ди нар – 
бер көн лек хез мәт ха кы. 



1441

Мат тай 18 , 19

28 Хез мәт че се исә чы гып кит кән һәм үзе нә йөз ди нар* ти еш ле хез мәт тәш лә ре нең 
бер сен оч рат кан. Ул аны, бу га зы на ябы шып, буа баш ла ган. «Ми ңа бу ры чың ны тү-
лә!» – дип та ләп ит кән. 29 Те ге се, тез лә ре нә егы лып, аңа: «Бу ры чым ны көт че, мин 
кай та рып би рә чәк мен!» – ди гән. 30 Әм ма хез мәт че, ри за бул мый ча, бу ры чын тү лә гән гә 
ка дәр, аны зин дан га утыр т кан. 31 Пат ша ның баш ка хез мәт че лә ре, мо ны кү реп, бик 
кай гыр ган нар һәм бар бул ган хәл не ху җа ла ры на ки леп сөй ләп бир гән нәр. 32 Шун-
нан соң ху җа сы әле ге хез мәт че не ча кы рып: «Ярак сыз хез мәт че! Үтен гәч, мин бө тен 
бу ры чың ны бә хил лә дем. 33 Мин рә хим лек күр сәт кән ке бек, хез мәт тә ше ңә син дә 
рә хим лек күр сә тер гә ти еш тү гел идең ме ни?!» – дип әй т кән. 34 Ачуы чык кан пат ша, 
хез мәт че се бө тен бу ры чын тү ләп бе тер гән че, аны га зап лау чы лар ку лы на тап шыр ган.

35 Әгәр ту га ны гыз ны их лас кү ңел дән ки чер мә сә гез, Күк тә ге Атам да сез нең бе-
лән шу лай эш лә я чәк.

Гайсәнеңаерылышухакындаөйрәтүе

19 1 Гай сә сү зен тә мам ла гач, Гә ли лә я дән ки теп, Үр дүн аръ я гын да гы Яһү дия 
җи ре нә юнәл де. 2 Ар тын нан ха лык төр кем нә ре ияр де. Гай сә алар ара сын да гы 

авы ру лар ны са вык тыр ды. 3 Гай сә яны на фа ри сей лар кил гәч, Аны сы нар га те ләп:
– Ир ке ше гә ха ты нын һәр төр ле сә бәп тән ае рып җи бә рер гә ка нун рөх сәт итә-

ме? – дип со ра ды лар.
4 – Ке ше ләр не бар ит кән дә, Яра ту чы баш тан ук «алар ны ир-ат һәм хатын-кыз 

итеп ярат ты»* ди гән не сез укы ма ды гыз мы ни?! – дип со ра ды Гай сә. – 5 Ал ла һы 
әй т кән: «Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын кал ды рып, ха ты ны на ку шы лыр 
һәм алар ике се бер тән бу лыр»*. 6 Ди мәк, алар ин де ике ке ше тү гел, ә бер бө тен. 
Ал ла һы куш кан ны ке ше аер ма сын.

7 – Алай бул са, ни гә соң Му са ир ләр гә үз ха ты ны на та лак ха ты би реп, ае рып 
җи бә рер гә рөх сәт ит кән?* – ди де ләр алар.

8 – Ул сез гә, кү ңел лә ре гез ка ты бул ган га кү рә, ха ты ны гыз бе лән аеры лы шыр га 
рөх сәт бир гән. Баш та алай тү гел иде, – ди де Гай сә. – 9 Сез гә әй тәм: ир ке ше, зи-
на кы лу дан баш ка сә бәп ар ка сын да ха ты ны бе лән аеры лы шып, баш ка га өй лә нә 
икән, ул зи на кы ла.

10 Шә кер т лә ре Аңа:
– Ир нең ха тын га ка ра та мө нә сә бә те шун дый бу ла икән, ул чак та өй лән мә ве 

ях шы рак, – ди де ләр.
11 – Бу сүз ләр не ба ры сы да ка бул итә ал мый лар, ә ба ры тик кем гә би рел гән бул са, 

шул ка бул итәр, – дип җа вап бир де Гай сә. – 12 Ке ше ләр төр ле сә бәп ләр ар ка сын да 
өй лән ми: бе рәү ләр ана ка ры нын нан шун дый бу лып ту а лар, икен че лә рен ке ше ләр 
шун дый итә ләр, һәм өчен че лә ре исә Күк ләр Пат ша лы гы ха кы на үз лә ре өй лән ми-
ләр. Мо ны кем ка бул итә ала, шул ка бул ит сен!

* 18:28 Йөздинар – ягъ ни йөз көн лек хез мәт ха кы. 
* 19:4 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:27; 5:2. 
* 19:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
* 19:7 Ка ра гыз: «Ка нун», 24:1, 3. 
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Гайсәнеңбалаларгафатихабирүе
13 Шун нан соң, кул ла рын ку еп до га кыл сын дип, ке ше ләр Гай сә яны на ба ла ла рын 

алып кил де ләр. Шә кер т лә ре исә алар ны шел тә лә де ләр. 14 Әм ма Гай сә:
– Ба ла лар га ирек би ре гез, алар га яны ма ки лер гә ко ма чау ла ма гыз, чөн ки Күк ләр 

Пат ша лы гы ме нә шун дый лар ны кы, – ди де.
15 Гай сә алар га ку лы бе лән оры нып, Үзе нең фа ти ха сын күн дер де һәм ан нан ки-

теп бар ды.

Гайсәһәмбербай
16 Бер ва кыт Гай сә яны на бер ке ше ки леп:
– Ос таз, мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр өчен, мин нин ди иге лек ле эш эш ләр гә 

ти еш? – дип со ра ды.
17 – Син иге лек ха кын да ник Мин нән со рый сың? Бе рәү ге нә иге лек ле. Мәң ге лек 

тор мыш ка ке рә сең ки лә икән, Аның әмер лә рен үтә, – ди де Гай сә.
18 – Нин ди лә рен? – дип со ра ды те ге се.
– Ке ше үтер мә, зи на кыл ма, ур лаш ма, ял ган ша һит лык бир мә, 19 атаң бе лән анаң-

ны хөр мәт ит* һәм якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат*, – дип җа вап бир де Гай сә.
20 – Мин бо лар ны үтәп ки ләм. Ми ңа та гын нәр сә җит ми? – дип со ра ды егет.
21 – Ка мил бу лыр га те лә сәң, бар да, бул ган мил кең не са тып, фә кыйрь ләр гә 

өләш. Шу лай эш лә сәң, күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр сың. Ан на ры яны ма кил дә Ми-
ңа ияр, – ди де Гай сә.

22 Егет исә, бу сүз ләр не ишет кәч, бор чу га төш те һәм ки теп бар ды, чөн ки ул бик 
бай иде.

23 Ә Гай сә шә кер т лә ре нә:
– Сез гә хак сүз әй тәм: бай ке ше гә Күк ләр Пат ша лы гы на ке рүе кы ен шул. 24 Та-

гын сез гә әй тәм: бай ке ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә 
кү зе аша үтү җи ңел рәк, – ди де.

25 Шә кер т лә ре, мо ны ише теп, бик га җәп лән де ләр.
– Алай бул гач, кем ге нә ко ты ла алыр соң?! – дип со ра ды лар алар.
26 Гай сә алар га ка рап:
– Ке ше ләр өчен мөм кин бул мас тай эш бу, әм ма Ал ла һы һәм мә сен дә бул ды ра 

ала, – ди де.
27 Шун да Пе тер Гай сә гә мө рә җә гать ит те:
– Ме нә без, бө тен нәр сә без не кал ды рып, Си ңа ияр дек. Мо ның өчен без гә нәр-

сә бу ла?
28 – Сез гә хак сүз әй тәм: бө тен дөнья яңар гач, Адәм Уг лы шөһ рәт ле тә хе те нә 

утыр ган нан соң, сез дә, Ми ңа иярү че ләр, Ис ра ил нең ун и ке ыру гы бе лән ида рә итәр 
өчен, ун и ке тә хет кә уты ра чак сыз. 29 Йорт ла рын яки агай-энеләрен, апа-сеңелләрен 
яки ата-анасын, ба ла ла рын яки ба су ла рын Ми нем хак ка кал дыр ган һәр кем йөз 

* 19:18-19 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12-16; «Ка нун», 5:16-20. 
* 19:19 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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тап кыр күб рәк ала чак һәм мәң ге лек тор мыш ка ия бу ла чак. 30 Әм ма бе рен че ләр нең 
кү бе се соң гы лар бу лыр, соң гы лар исә бе рен че гә чы гар.

Йөзембакчасындаэшләүчеләрхакындагыйбрәтлехикәя

20 1 Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох шаш? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ир тән ир-
түк ху җа үзе нең йө зем бак ча сы на эш че ләр ял лар га бар ган. 2 Ял чы лар бе лән 

кө не нә бер ди нар дан ки леш кәч, ул алар ны йө зем бак ча сы на җи бәр гән. 3 Ир тән ге 
сә гать ту гыз да* өен нән чы гып, ба зар мәй да ны на кил гәч, ул ан да эш сез тор ган 
баш ка ке ше ләр не кү реп: 4 «Сез дә ми нем йө зем бак ча сы на ба ры гыз. Мин сез гә ти-
е шен чә тү ләр мен», – ди гән. Алар кит кән нәр. 5 Ә ху җа сә гать  ун и кедә дә, көн дез ге 
сә гать өч тә дә шу лай ук эш лә гән. 6 Сә гать биш ләр ти рә сен дә ху җа та гын чы гып, 
ба сып тор ган ке ше ләр не күр гән. «Сез ни гә мон да кө не буе эш сез то ра сыз?» – дип 
со ра ган ул алар дан. 7 «Без не бер кем дә ял ла ма ды», – дип җа вап кай тар ган нар алар. 
Ул алар га: «Сез дә йө зем бак ча сы на ба ры гыз», – дип әй т кән.

8 Кич җит кәч, ху җа ида рә че се нә: «Эш че ләр не ча кы рып, алар га тү лә. Соң гы ял-
лан ган на рын нан баш лап, бе рен че лә ре бе лән тә мам ла», – ди гән. 9 Кич ке биш тә 
ял лан ган нар ки леп, һәр бер се бер ди нар ак ча ал ган. 10 Шу ңа ка рап, бе рен че лә ре: 
«Күб рәк алыр быз», – дип уй ла ган нар. Әм ма алар да бе рәр ди нар ак ча ал ган нар. 
11 Ә ал гач, ху җа га зар ла на баш ла ган нар: 12 «Бу соң кил гән нә ре ба ры тик бер сә гать 
эш лә де ләр, ә син алар ны без нең бе лән тиң лә дең. Без бит көн нең авыр лы гын һәм 
эс се ле ген ки чер дек».

13 Әм ма ул алар ның бер се нә: «Дус тым, мин си ңа ка ра та га дел сез лек эш лә мә дем. 
Син ми нем бе лән бер ди нар га ки леш тең тү гел ме соң?! 14 Үзе ңә ти еш ле сен ал да 
кит. Ә мин бу соң гы сы на да си ңа бир гән ка дәр би рер гә те лим. 15 Ак чам бе лән үзем 
те лә гән чә эш ләр гә хо ку кым юк мы ни?! Әл лә син ми нем юмар т лы гым нан көн лә-
шә сең ме?» – дип җа вап бир гән.

16 Шу лай, соң гы лар бе рен че бу лыр лар, ә бе рен че ләр исә соң гы бу лыр лар, – ди де 
Гай сә.

ГайсәнеңянәҮзенеңүлемехакындаәйтүе
17 Ие ру са лим гә та ба бар ган да, Гай сә, ун и ке шә кер тен чит кә ча кы рып, алар ның 

үз лә ре нә ге нә бо лай ди де:
18 – Без Ие ру са лим гә ба ра быз. Адәм Уг лын ан да баш ру ха ни лар һәм ка нун бел-

геч лә ре ку лы на то тып би рер ләр. Алар Аны үлем гә хө кем итәр ләр, 19 мыс кыл лау, 
кам чы бе лән сук ты ру һәм хач ка ка дак ла ту өчен, мә җү си ләр ку лы на тап шы рыр лар. 
Әм ма өчен че көн гә Ул үле дән те рел теп тор гы зы ла чак.

ГайсәһәмЗебедәйугыллары
20 Шун нан соң Зе бе дәй нең ха ты ны, угыл ла ры бе лән Гай сә яны на ки леп, ал дын да 

тез лән де. Ул Аңар дан нәр сә дер со рар га те лә де.
21 – Син нәр сә те ли сең? – дип со ра ды Гай сә.

* 20:3 Иртәнгесәгатьтугызда – сүзлектәге «Ва кыт хи са бы»н ка ра гыз. 
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– Ике уг лым Пат ша лы гың да бер се уң ягы ңа, икен че се сул ягы ңа уты ра чак, дип 
вәгъ дә ит сәң иде, – ди де ха тын.

22 – Сез нәр сә со ра га ны гыз ны аң ла мый сыз, – ди де Гай сә. – Мин эчә се ка сә дән 
эчә алыр сыз мы?

– Алыр быз, – ди де ләр алар.
23 – Сез Ми нем ка сәм нән эчәр сез, ә ме нә уң яки сул ягым да уты рыр га рөх сәт 

бирү-бирмәү Ми нем их ты я рым да тү гел. Атам ул урын нар ны кем нәр гә тә га ен лә сә, 
шу лар ны кы бу лыр.

24 Бу хак та ишет кәч, кал ган ун шә кер т нең бу икәү гә кар шы ачу ла ры чык ты. 25 Ә 
Гай сә алар ны ча кы рып алып:

– Сез бе лә сез: ха лык җи тәк че лә ре ха лык лар бе лән ха ким лек кы ла һәм тү рә ләр 
дә алар бе лән ида рә итә. 26 Лә кин сез дә алай бул ма сын! Ара гыз да бө ек бу лыр га те-
ләү че баш ка лар га – хез мәт че, 27 ара гыз да бе рен че бу лыр га те ләү че сез нең өчен кол 
бул сын. 28 Адәм Уг лы да бит Үзе нә хез мәт ит сен нәр өчен тү гел, ә бәл ки Үзе хез мәт 
итәр һәм күп ләр не сйо лып алыр өчен, тор мы шын би рер гә дип кил де, – ди де.

Гайсәнеңикесукырнысавыктыруы
29 Гай сә шә кер т лә ре бе лән Әри хә шә һә рен кал ды рып кит кән дә, ар тын нан күп 

сан лы ха лык ияр де. 30 Юл чи тен дә ике су кыр уты ра иде. Алар Гай сә нең үтеп ба-
ру ын ишет кәч:

– Әфән дем, Да выт Уг лы! Без не кыз ган! – дип кыч кы рып җи бәр де ләр.
31 Ха лык, ачу ла нып, алар ны тый мак чы бул ды, әм ма алар та гын да көч ле рәк итеп:
– Әфән дем, Да выт Уг лы! Без не кыз ган! – дип кыч кыр ды лар.
32 Гай сә, тук тап, алар ны ча кыр ды һәм:
– Сез нең өчен нәр сә эш лә вем не те ли сез? – дип со ра ды.
33 – Әфән дем! Күз лә ре без ачыл сын иде! – ди де ләр алар.
34 Гай сә, алар ны кыз га нып, күз лә ре нә ка гыл ды: алар шун да ук кү рә баш ла ды лар 

һәм Аңа ия реп кит те ләр.

ГайсәнеңИерусалимгәтантанабеләнкерүе

21 1 Алар Ие ру са лим гә якын ла шып, Зәйтүн-тау янын да гы Бәйт -Фә ги авы лы на 
кил гәч, Гай сә ике шә кер тен җи бәр де 2 һәм:

– Кар шы гыз да гы авыл га ба ры гыз. Шун да ук бәй ләп ку ел ган ана ишәк бе лән 
яшь ишәк не кү рер сез. Алар ны бәй дән ыч кын ды рып, Ми ңа ки те ре гез. 3 Кем дә 
бул са бе рәр нәр сә әй т сә, аңа: «Алар без нең Ху җа га ки рәк», – дип җа вап би ре гез. 
Ул ишәк ләр не шун да ук җи бә рер, – ди де.

4 Бу – пәй гам бәр аша әй тел гән сүз ләр га мәл гә аш сын өчен бул ды:
5 «Сион-кызга әй те гез:

„Ме нә Пат шаң си ңа ки лә.
Ул тыйнак-күндәм, ишәк кә һәм тай га,
ка мыт ки ге зел гән ишәк ба ла сы на ат лан ган“»*.

* 21:5 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 62:11; «Зә кә рия», 9:9. 
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6 Шә кер т лә ре ба рып, ба рын да Гай сә куш кан ча эш лә де ләр. 7 Ишәк бе лән ба ла-
сын алып ки леп, өс ки ем нә рен ишәк ләр сыр ты на сал ды лар һәм Гай сә алар га ме неп 
ат лан ды. 8 Зур ха лык төр ке ме өс ки ем нә рен юл өс те нә җәй де ләр, баш ка ла ры исә 
агач бо так ла рын сын ды рып юл га сал ды лар. 9 Гай сә нең ал дын нан һәм ар тын нан 
ки лү че зур ха лык төр кем нә ре:

«Да выт Уг лы на һо шан на!*
Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!*
Юга ры да, күк ләр дә һо шан на!» –

дип кыч кыр ды лар.
10 Гай сә Ие ру са лим гә ки леп кер гәч, бө тен шә һәр куз гал ды.
– Кем бу? – дип со раш ты лар ке ше ләр.
11 – Бу – Гай сә, Гә ли лә я дә ге На са ра дан пәй гам бәр, – дип җа вап бир де ха лык.

Аллаһыйортынчистарту
12 Гай сә, Ал ла һы йор ты на ке реп, бар лык са ту чы лар ны һәм са тып алу чы лар ны 

ку ып чы гар ды, ак ча ал маш ты ру чы лар ның өс тәл лә рен һәм кү гәр чен са ту чы лар ның 
утыр гыч ла рын ау да рып таш ла ды. 13 Гай сә алар га:

– Из ге яз ма да: «Ми нем Йор тым до га кы лу йор ты дип ата лыр»*, – дип языл ган, 
ә сез аны юл ба сар лар оя сы на әй лән де рә сез!* – ди де.

14 Ал ла һы йор тын да Гай сә яны на су кыр лар, ак сак лар кил де һәм Ул алар ны са вык-
тыр ды. 15 Лә кин баш ру ха ни лар ның һәм ка нун бел геч лә ре нең, Ул эш лә гән ис кит-
кеч эш ләр не һәм ба ла лар ның Ал ла һы йор тын да: «Да выт Уг лы на һо шан на!» – дип 
кыч кы ру ла рын кү реп, ачу ла ры чык ты. 16 Алар Аңар дан:

– Алар ның нәр сә әй тү лә рен ише тә сең ме? – дип со ра ды лар.
– Әйе, – дип җа вап бир де Гай сә. – Сез: «Са бый һәм им чәк ба ла лар те лен нән 

Син Үзе ңә мак тау яу дырт тың»*, – дип языл ган ны һич кай чан укы ма ды гыз мы әл лә?
17 Гай сә, алар ны кал ды рып, шә һәр дән Бәй т-Ә ни я гә кит те һәм төн не ан да үт кәр де.

Гайсәнеңинҗирагачынкаргавы
18 Ир тә бе лән шә һәр гә та ба юл тот кан да, Гай сә ачы гып кит кән ке бек бул ды. 

19 Юл бу ен да гы ин җир ага чын кү реп, Ул яны на кил де, әм ма яф рак тан баш ка бер-
ни тап ма гач, аңа:

– Мон нан ары җи ме шең бер кай чан бул ма сын! – ди де.
Һәм шун да ук ин җир ага чы ко рып төш те.
20 Мо ны кү реп, шә кер т лә ре нең ис лә ре кит те.
– Ни чек алай ки нәт ке нә ин җир ага чы ко рып төш те соң? – дип со ра ды лар алар.

* 21:9 Һошанна! – яһүд чә «Кот кар без не!». Гай сә за ма нын да әле ге сүз Ал ла һы ны мак тау өчен 
кул ла ныл ган. 
* 21:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:25, 26. 
* 21:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 56:7. 
* 21:13 Ка ра гыз: «Ире мия», 7:11. 
* 21:16 Ка ра гыз: «Зә бур», 8:3. 
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21 – Сез гә хак сүз әй тәм: ышан са гыз һәм шик лән мә сә гез, Мин ин җир ага чы 
бе лән эш лә гән не ге нә эш ләп кал мас сыз, әм ма бу тау га: «Кү тә рел дә диң гез гә таш-
лан!» – дип әй т сә гез дә шу лай бу ла чак. 22 До га гыз да ни ге нә со ра са гыз да, әгәр 
ышан са гыз, алыр сыз, – ди де Гай сә.

Гайсәнеңвәкаләтетурындасорау
23 Гай сә Ал ла һы йор ты на ке реп гый лем бир гән дә, яны на баш ру ха ни лар бе лән 

ха лык өл кән нә ре кил де.
– Син бо лар ны нин ди вә ка ләт бе лән эш ли сең? Ан дый хо кук ны Си ңа кем бир-

де? – дип со ра ды лар алар.
24 – Мин дә сез гә бер со рау би рәм, – ди де алар га Гай сә. – Әгәр сез җа вап бир-

сә гез, Мин дә бу га мәл ләр не нин ди вә ка ләт бе лән эш лә вем не әй тер мен. 25 Су га 
чум ды ру хо ку кы Яхъя га кай дан би рел гән: күк тән ме әл лә ке ше ләр дән ме?

Алар үз ара:
– Әгәр: «Күк тән», – дип әй т сәк, Ул: «Ә ни өчен сез аңа ышан ма ды гыз?» – дип 

со ра я чак. 26 Ә ин де: «Ке ше ләр дән», – дип әй т сәк, ха лык без не ниш лә тер? Алар бит 
ба ры сы да Яхъя ны пәй гам бәр дип исәп ли, – ди еш те ләр.

27 Шу ңа кү рә алар Гай сә гә:
– Бел ми без, – дип җа вап кай тар ды лар.
– Алай бул гач, Мин дә сез гә бу эш ләр не нин ди вә ка ләт бе лән баш ка ру ым ны 

әй т мим.

Икеугылхакындагыйбрәтлехикәя
28 Ә ме нә бу хак та сез ни ди яр сез? Бер ке ше нең ике уг лы бул ган. Бе рен че се яны на 

ки леп, ул бо лай ди гән: «Уг лым, бү ген йө зем бак ча сы на ба рып эш лә әле». 29 Те ге се: 
«Те лә мим», – дип әй т кән, әм ма бе раз дан ки ре уй лап кит кән. 30 Ата сы икен че уг лы 
яны на ки леп, шу ны ук әй т кән. Аны сы исә: «Ба рам, әфән дем», – дип җа вап бир гән, 
әм ма бар ма ган. 31 Ата ла ры ның их ты я рын кай сы сы үтә гән?

– Бе рен че се, – дип җа вап бир де ләр те ге ләр.
– Сез гә хак сүз әй тәм: Ал ла һы Пат ша лы гы на са лым җы ю чы лар һәм фа хи шә ләр 

сез дән ал да ке рә чәк ләр. 32 Яхъя сез гә тәкъ ва лык юлын күр сә тер гә дип кил гән иде, 
әм ма сез аңа ышан ма ды гыз. Ә са лым җы ю чы лар һәм фа хи шә ләр аңа ышан ды лар. 
Сез, мо ны кү реп тә, ба ры бер тәү бә ит мә де гез һәм аңа ышан ма ды гыз.

Йөземүстерүчеявызлархакындагыйбрәтлехикәя
33 Хә зер икен че гый б рәт ле хи кә я не тың ла гыз. Җир би ләү че бер ке ше бул ган. 

Ул йө зем бак ча сы утыр т кан, аны кой ма бе лән әй лән де реп ал ган, йө зем изү өчен, 
мах сус чо кыр әзер лә гән, бак ча ны сак лар өчен ма на ра тө зе гән һәм бак ча ны йө зем 
үс те рү че ләр гә кул ла ну өчен би реп, үзе чит як лар га ки теп бар ган. 34 Уңыш җы яр 
ва кыт җит кәч, үз өле шен алыр га дип, хез мәт че лә рен җи бәр гән. 35 Әм ма йө зем 
үс те рү че ләр, хез мәт че лә рен то тып, бер сен кый на ган нар, баш ка сын үтер гән нәр, 
өчен че се нә үл гән че таш лар ат кан нар. 36 Ху җа та гын да күб рәк хез мәт че лә рен җи-
бәр гән, әм ма алар бе лән дә шу лай ук эш лә гән нәр. 37 Ни һа ять, «Уг лы ма хөр мәт 
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күр сә тер ләр», – дип уй лап, уг лын җи бәр гән. 38 Әм ма йө зем үс те рү че ләр ху җа ның 
уг лын кү реп, бер-беренә: «Бу бит – ва рис. Әй дә гез, аны үте рик һәм ми ра сын үзе-
без гә алыйк», – ди еш кән нәр. 39 Алар аны то тып, йө зем бак ча сын нан чы га рып 
таш ла ган нар һәм үтер гән нәр.

40 Шу лай итеп, йө зем бак ча сы ның ху җа сы әй лә неп кай т кач, бу йө зем үс те рү че-
ләр бе лән нәр сә эш ләр?

41 – Явыз ке ше ләр не ул рә хим сез рә веш тә үте рер һәм йө зем бак ча сын баш ка йө зем 
үс те рү че ләр гә кул ла ныр га би реп то рыр. Бо лар ху җа га ти еш ле өлеш не ва кы тын да 
би рер ләр, – дип җа вап бир де ләр алар.

42 Гай сә бо лай ди де:
– Ә сез Из ге яз ма да:

«Тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш
иң мө һим поч мак та шы на әй лән де.
Раб бы та ра фын нан кы лын ды бу,
һәм без нең күз ләр өчен мог җи за дыр»*, –

ди гән не укы ма ды гыз мы ни? 43 Шу ңа кү рә, Мин сез гә әй тәм: Ал ла һы Пат ша лы гы 
сез дән алы нып, аның җи ме шен ки те рү че ха лык ка би ре лә чәк. 44 Бу таш ка абын ган 
һәр кем чәл пә рә мә ки лә чәк, таш кем нең дә бул са өс те нә төш сә, сы та чак.

45 Баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар, Гай сә нең гый б рәт ле хи кә я лә рен ише теп, Аның 
үз лә ре ха кын да сөй лә вен аң ла ды лар. 46 Алар Гай сә не кул га алыр га те лә де ләр, лә-
кин Аны пәй гам бәр дип исәп лә гән ха лык тан ку рык ты лар.

Туймәҗлесехакындагыйбрәтлехикәя

22 1 Гай сә, алар бе лән сөй ләш кән дә, та гын гый б рәт ле хи кә я ләр сөй лә де:
2 – Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: пат ша 

уг лы өчен туй мәҗ ле се үт кәр гән. 3 Ул, ча кы рыл ган ку нак лар ны мәҗ лес кә җы-
яр га ни ят ләп, хез мәт че лә рен җи бәр гән, лә кин ку нак лар ки лер гә те лә мә гән нәр. 
4 «Мәҗ ле сем ин де әзер: үгез лә рем һәм си мер тел гән мал су ел ган, бө тен нәр сә әзер, 
ку нак ка ки ле гез», – дип, та гын хез мәт че лә рен ча кы рыл ган ке ше ләр гә әй тер гә 
җи бәр гән. 5 Әм ма, ча кы ру ны сан га сук мый ча, алар ның һәр бер се үз эш лә ре бе-
лән та ра лыш кан нар: бер се – ба су ы на, икен че се үзе нең сәү дә эше нә кит кән, 6 ә 
кал ган на ры исә хез мәт че ләр не то тып кый на ган нар һәм үтер гән нәр. 7 Пат ша, яр-
сып, ул үте рү че ләр не юк итәр гә, ә шә һәр лә рен ян ды рыр га әмер би реп, гас кә рен 
җи бәр гән. 8 Ан нан соң пат ша хез мәт че лә ре нә бо лай дип әй т кән: «Мәҗ лес әзер, 
ә ча кы рыл ган ку нак лар ла ек лы бул ма ды лар. 9 Юл чат ла ры на ба ры гыз, кем не ге-
нә күр сә гез дә, мәҗ лес кә ча кы ры гыз». 10 Хез мәт че ләр, юл лар га чы гып, оч ра ган 
бар ке ше не – яма нын да, ях шы сын да алып кил гән нәр. Бө тен мәҗ лес бүл мә се 
ку нак лар бе лән тул ган.

11 Лә кин пат ша, ку нак лар ны ка рар га чык кач, ан да бәй рәм ки е ме нә ки ен мә гән 
бер ке ше не кү реп ал ган. 12 Пат ша аңа: «Дус, син ни чек мон да бәй рәм ки е ме ки ми чә 
кил дең?» – ди гән. Те ге се эн дәш мә гән. 13 Шун нан соң пат ша хез мәт че лә ре нә: «Аяк-

* 21:42 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22-23. 



1448

Мат тай 22

кулларын бәй ләп, ка раң гы лык ка чы га рып таш ла гыз. Ан да елау һәм теш шы кыр да ту 
бу лыр», – ди гән. 14 Ча кы рыл ган нар күп, лә кин сай лан ган нар аз.

Кайсаргасалымтүләүхакындасорау
15 Шун нан соң фа ри сей лар, ки теп, Гай сә не ни чек сүз дә эләк те рер гә икән дип 

ки ңәш ләш те ләр. 16 Алар үз лә ре нең шә кер т лә рен Һи руд та раф дар ла ры бе лән бер гә 
Гай сә яны на җи бәр де ләр.

– Ос таз, – ди де ләр алар, – Си нең ту ры сүз ле бу лу ың ны һәм Ал ла һы юлы на ха-
кый кать куш кан ча өй рә тү ең не без бе лә без. Син бе рәү гә дә ярар га ты рыш мый сың, 
чөн ки кем нең кем бу луы Си ңа мө һим тү гел. 17 Шу ңа кү рә әйт че без гә, Син ни чек 
уй лый сың: скай сар га са лым тү ләү рөх сәт ите лә ме, әл лә юк мы?

18 Әм ма Гай сә алар ның явыз ни ят лә рен бе леп:
– Нәр сә гә дип сы ный сыз сез Ми не, ике йөз ле ләр? – дип җа вап бир де. – 19 Са лым 

тү ли тор ган ак ча ны ми ңа күр сә те гез!
Алар Аңа ди нар бир де ләр.
20 – Мон да кем нең су рә те тө ше рел гән, кем нең исе ме су гыл ган? – дип со ра ды 

алар дан Гай сә.
21 – Кай сар ны кы, – дип җа вап бир де ләр те ге ләр.
– Ди мәк, кай сар ны кын – кай сар га, ә Ал ла һы ны кын Ал ла һы га би ре гез, – ди де 

шун нан соң алар га Гай сә.
22 Бу сүз ләр не ише теп, алар хәй ран кал ды лар һәм Аны кал ды рып кит те ләр.

Үледәнтерелүтурындасорау
23 Шул ук көн не Гай сә яны на сад ду кей лар кил де ләр. Алар исә үле ләр нең те ре-

лү ен ин кяр итә ләр иде. Алар Гай сә гә мон дый со рау бир де ләр:
24 – Ос таз, Му са Ка нун да әй т кән: «Әгәр бе рәү, ата бу лу бә хе те нә иреш ми чә, үлеп 

кит сә, аның тол ха ты ны на бер ту га ны өй лән сен һәм үл гән бер ту ган кар дә ше нең 
нә се лен дә вам ит тер сен»*. 25 Ме нә ара быз да бер ту ган җи де ир кар дәш бар иде. Бе-
рен че се өй лән гән, ба ла күр ми чә, ха ты нын ту га ны на ха тын лык ка кал ды рып, үлеп 
кит кән. 26 Икен че се, өчен че се дә һәм бар лык җи де се бе лән дә шу лай бул ган. 27 Ә 
ахыр да ха тын үлеп кит кән. 28 Шу лай бул гач, үле ләр те рел гән ва кыт та, ул алар ның 
кай сы сы ның ха ты ны бу ла чак? Җи де се дә аның ире бул ган бит!

29 – Сез ял гы ша сыз, чөн ки Из ге яз ма ны да, Ал ла һы код рә тен дә бел ми сез, – дип 
җа вап бир де Гай сә. 30 – Үле ләр те рел гән дә, алар өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә чык мас-
лар. Алар күк тә ге фә реш тә ләр дәй бу ла чак лар. 31 Ә үле ләр нең те ре лү мәсь ә лә се нә 
кил гән дә, Ал ла һы ның әй т кән нә рен сез укы ма ды гыз мы ни? 32 Ул: «Мин – Иб ра-
һим Ал ла сы, Ис хак Ал ла сы һәм Ягъ куб Ал ла сы»*, – дип әй т кән. Ал ла һы – үле ләр 
Ал ла сы тү гел, Ул те ре ләр не ке.

33 Гай сә не тың ла ган ха лык Аның өй рә тү лә ре нә таң кал ды.

* 22:24 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:5-6. 
* 22:32 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:6. 
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Иңмөһимәмерхакындасорау
34 Гай сә нең сад ду кей лар ны эн дәш мәс лек итү ен ишет кәч, фа ри сей лар бер гә җы-

ел ды лар. 35 Алар ның бер се – ка нун бел ге че, Аны сы нар га те ләп:
36 – Ос таз, Ка нун да кай сы әмер иң мө һи ме? – дип со ра ды.
37 – «Раб бы Ал лаң ны бө тен йө рә гең, бө тен җа ның һәм бө тен акы лың бе лән 

ярат»*, – ди де Гай сә. – 38 Бу – бе рен че һәм иң мө һим әмер. 39 Икен че се дә шун дый 
ук: «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат»*. 40 Бө тен Му са ка ну ны һәм пәй гам-
бәр ләр шу шы ике әмер гә ни гез лән гән нәр.

Мәсих–ДавытУглымы?
41 Фа ри сей лар бер гә җы ел гач, Гай сә алар дан бо лай дип со ра ды:
42 – Сез Мә сих ха кын да нәр сә уй лый сыз? Чы гы шы бу ен ча, Ул – кем Уг лы?
– Да выт Уг лы, – дип җа вап бир де ләр алар.
43 – Ә ни өчен Да выт, Из ге Рух бе лән ил һам ла нып, Мә сих не Ха ки мем дип ата-

ган? Ул бит бо лай ди гән:
44 «Раб бы ми нем Ха ки ме мә:

„Дош ман на рың ны Си нең аяк ас ты на түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр“, – ди»*.

45 Шу лай итеп, Да выт Аны «Ха ки мем» дип атый икән, ни чек ин де Ул аның Уг-
лы бу ла ала?

46 Бер кем дә Аңа җа вап кай та ра ал ма ды. Шу шы көн нән алып, бер ке ше дә Гай-
сә дән нәр сә дә бул са со рар га ба тыр чы лык ит мә де.

Гайсәнеңканунбелгечләреннәнсакланыргакушуы

23 1 Шун нан соң Гай сә ха лык ка һәм Үзе нең шә кер т лә ре нә мө рә җә гать ит те:
2 – Му са уры нын фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре ал ды лар. 3 Шу ңа кү рә, 

алар ның сез гә куш кан на рын тың ла гыз һәм үтә гез, әм ма алар ке бек эш лә мә гез, 
чөн ки алар үз лә ре өй рәт кән нә ре бу ен ча га мәл кыл мый лар. 4 Алар ке ше ләр җил кә-
се нә авыр йөк ләр не бер гә бәй ләп са ла лар, ә үз лә ре бар мак ла ры бе лән дә кый мыл-
да тыр га те лә ми ләр. 5 Нәр сә ге нә эш лә сә ләр дә, аны ке ше ләр күр сен дип эш ли ләр. 
Алар до га лар сал ган тар т ма чык ла рын* зу рай та лар, ки ем чук ла рын озы най та лар. 
6 Мәҗ лес ләр дә алар иң түр дә, гый ба дәт ха нә ләр дә дә рә җә ле урын нар да уты рыр-
га яра та лар, 7 мәй дан нар да үз лә рен их ти рам бе лән сә лам ләү не һәм ке ше ләр нең 
алар ны «ос таз» дип атау ла рын яра та лар. 8 Ә сез не «ос таз» дип ата ма сын нар, чөн-
ки сез нең тик бер Ос та зы гыз бар һәм сез – бер-берегезгә ту ган нар. 9 Җир дә «ата» 
дип бер кем не дә ата ма гыз – сез нең бер ге нә – Күк тә ге Ата гыз гы на бар. 10 Сез не 

* 22:37 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:5. 
* 22:39 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
* 22:44 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
* 23:5 Тартмачыклар – яһү ди ләр до га кыл ган ва кыт та маң гай ла ры на һәм сул кул ла ры на күн 
тарт ма чык лар бәй лә гән нәр. Алар га Тәү рат тек с т ла рын сал ган нар. Ка ра гыз: «Ка нун», 6:8; 11:18. 
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«нә сый хәт че» дип тә ата ма сын нар, чөн ки бер дән бер Нә сый хәт че гез – Мә сих. 11 Ә 
ара гыз да гы иң бө е ге сез нең өчен хез мәт че бул сын. 12 Үзен-үзе кү тә рү че не Ал ла һы 
тү бән се тер, ә үзен тү бән сет кән не Ал ла һы кү тә рер.

13 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез ке ше ләр дән 
Күк ләр Пат ша лы гын бик ләп ку я сыз, үзе гез дә кер ми сез, ке рер гә те ләү че ләр не дә 
керттермисез. [14 ]*

15 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Тик бе рәү не 
ге нә бул са да үзе гез тот кан иман га ки те рер өчен, сез диң гез ләр һәм ко ры җир ләр 
аша үтә сез. Ә ин де бе рәр сен ки тер сә гез, аны, үзе гез гә ка ра ган да да, җә һән нәм гә 
ике лә тә ла ек лы итә сез.

16 Кай гы сез гә, су кыр юл баш чы лар! Сез: «Ал ла һы йор ты бе лән ант ит кән нең 
ан ты бер ни гә дә тор мый, ә Ал ла һы йор ты ның ал ты ны бе лән ант ит сә, ул ан тын 
үтәр гә ти еш», – дип өй рә тә сез. 17 Су кыр ах мак лар! Кай сы сы мө һим рәк: ал тын мы 
әл лә ал тын ны из ге итү че Ал ла һы йор ты мы? 18 Та гын әй тә сез: «Мәз бәх бе лән ант 
ит кән нең ан ты бер ни гә дә тор мый, ә мәз бәх тә ге бү ләк бе лән ант ит сә, ул ан тын 
үтәр гә ти еш». 19 Су кыр лар! Кай сы сы мө һим рәк: бү ләк ме, әл лә бү ләк не из ге итү че 
мәз бәх ме? 20 Шу ңа кү рә, мәз бәх бе лән ант итү че ке ше аның бе лән дә, аның өс тен-
дә ге бө тен нәр сә бе лән дә ант ит кән бу ла. 21 Ал ла һы йор ты бе лән ант итү че ке ше 
исә аның бе лән дә, аның эчен дә Яшәү че бе лән дә ант ит кән бу ла. 22 Күк бе лән ант 
ит кән ке ше Ал ла һы тә хе те һәм ан да Уты ру чы бе лән ант ит кән бу ла.

23 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез бөтнекне, 
ук роп ны, ак әнис не го шер сә да ка сы итеп би рә сез, ә Ка нун да гы иң мө һим нәр сә не: 
га дел лек, шәф кать лек һәм туг ры лык ны чит тә кал дыр ган сыз. Ме нә бо лар ны үтәр гә 
һәм Ка нун ның баш ка өлеш лә рен дә оныт мас ка ки рәк иде. 24 Су кыр юл баш чы лар! 
Сез чер ки не сө зеп ала сыз, ә дө я не йо та сыз!

25 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Ка сә ләр нең һәм 
са выт лар ның тыш кы ягын чистартасыздыр, ә эче исә ком сыз лык һәм тот нак сыз лык 
бе лән ту лы. 26 Су кыр фа ри сей! Элек ка сә ләр нең эчен чис тарт, шул ва кыт та гы на 
аның ты шы да счис та бу лыр!

27 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез агар тыл ган 
төр бә ләр ке бек: тыш тан алар ма тур бу лып кү ре нә ләр, ә эч лә ре исә мә ет сө як лә ре 
һәм төр ле шак шы лык бе лән ту лы! 28 Сез дә шу лай ук: тыш тан ке ше ләр гә тәкъ ва 
бу лып кү ре нә сез, ә эче гез ту лы ике йөз ле лек һәм ка нун сыз лык.

29 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез пәй гам бәр ләр 
өчен төр бә ләр тө зи сез һәм тәкъ ва лар ның ка бер һәй кәл лә рен би зи сез. 30 Сез: «Ата-
бабаларыбыз чо рын да яшә гән бул сак, алар бе лән бер гә пәй гам бәр ләр нең ка нын 
тү гү дә кат наш ма ган бу лыр идек», – ди сез. 31 Шу лай итеп, үзе гез гә кар шы үзе гез 
ша һит лык итә сез: сез – пәй гам бәр ләр не үте рү че ата-бабаларыгызның угыл ла ры. 
32 Шу лай ата-бабаларыгыз баш ла ган ны ту лы лан ды ры гыз. 33 Сез – елан нар һәм елан 

* 23:14 Кай бер кулъ яз ма лар да 14 нче аять тә бар: «Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри-
сей лар! Ике йөз ле ләр! Тол ха тын нар ның йорт ла рын үзе гез гә ала сыз һәм, ке ше ләр күр сен 
дип, озак итеп до га кы ла сыз. Бо лар өчен та гын да ка ты рак хө кем гә тар ты ла чак сыз». 
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то кы мы! Сез җә һән нәм хө ке мен нән ни чек ка чар га уй лый сыз? 34 Шу ңа кү рә Мин 
сез гә пәй гам бәр ләр не, акыл ия лә рен һәм ка нун бел геч лә рен җи бә рәм. Бе рәү лә рен 
сез үте рер сез, хач ка ка дак лар сыз, баш ка ла рын гый ба дәт ха нә ләр дә кам чы ла тып, 
шә һәр дән шә һәр гә ку ар сыз. 35 Шу лай итеп, бө тен тәкъ ва лар ның җир дә тү гел гән 
ка ны ба шы гыз га тө шә чәк: тәкъ ва Һа бил ка нын нан алып, мәз бәх бе лән Из ге йорт 
ара сын да сез үтер гән Бә рә хия уг лы Зә кә рия ка ны на ка дәр*. 36 Сез гә хак сүз әй тәм: 
бо лар ның һәм мә се шу шы бу ын ке ше лә ре нә тө шә чәк!

37 Иеру са лим! Пәй гам бәр ләр не үте рү че һәм хо зу ры ңа җи бә рел гән нәр не таш лар 
атып кый нау чы Иеру са лим! Кош үзе нең ба ла ла рын ка нат ас ты на җый ган ке бек, 
Мин дә хал кың ны ни чә тап кыр шу лай бер гә җы яр га те лә дем, әм ма сез, Иеру са лим 
ке ше лә ре, кар шы кил де гез! 38 Ин де ме нә Из ге йор ты гыз таш лан дык хәл дә ка лыр. 
39 Сез гә әй тәм: «Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!»* – дип әй т ми то рып, Ми-
не күр мәс сез!

Аллаһыйортыныңҗимерелүе

24 1 Гай сә Ал ла һы йор тын нан чы гып кит кән дә, Аның игъ ти ба рын Ал ла һы йор-
ты ның би на ла ры на юнәл тер өчен, яны на шә кер т лә ре кил де ләр. 2 Ә Гай сә:

– Бо лар ның һәм мә сен да кү рә сез ме? – ди де. – Сез гә хак сүз әй тәм: мон да таш 
өс тен дә таш кал ма я чак, бар нәр сә җи ме ре лә чәк!

Ахырзаманбилгеләре
3 Гай сә Үзе ге нә Зәй түн та вын да утыр ган да, яны на шә кер т лә ре кил де.
– Әйт әле без гә: бу хәл ләр кай чан бу лыр икән? Без Си нең ки лү ең не һәм бу дөнь-

я ның бе тә чә ген нин ди бил ге аша бе лә чәк без? – дип со ра ды лар алар.
4 Гай сә җа вап бир де:
– Ка ра гыз аны, ал да ма сын нар үзе гез не, 5 чөн ки күп ләр, үз лә рен Ми нем исем 

бе лән атап ки леп, «Мин – Мә сих» ди яр ләр һәм күп ләр не ал дар лар. 6 Сез якын да гы 
су гыш лар ава зын һәм ерак та гы су гыш лар ха кын да хә бәр ләр ише тер сез – ка ра гыз, 
ку рык ма гыз! Шу лай бу лыр га ти еш. Әм ма мо ның бе лән ге нә бет мәс әле: 7 ха лык ха-
лык ка һәм пат ша лык пат ша лык ка кар шы чы гар, төр ле урын нар да ач лык һәм җир 
тет рәү ләр бу лыр, 8 әм ма бо лар ның ба ры сы – тул гак то ту га зап ла ры ның ба шы гы на.

9 Шу шы ва кыт та сез не га зап лау га ду чар итәр ләр һәм үлем гә тар тыр лар, бө тен ха-
лык лар да Ми нем өчен сез гә нәф рәт лә нер. 10 Шул ва кыт та күп ләр иман нан ваз ки чәр, 
бер-беренә хы я нәт итәр һәм нәф рәт лә нер. 11 Ял ган пәй гам бәр ләр кү бә еп, күп ләр не 
ал дар. 12 Явыз лык арт кан лык тан, күп ләр нең мә хәб бә те су ы ныр. 13 Әм ма ахыр га тик ле 
чы да ган ке ше ко ты лыр. 14 Бар ча ха лык лар га дә лил итеп, Пат ша лык ха кын да гы бу 
Ях шы хә бәр не бө тен җи һан да та ра тыр лар. Ме нә шун нан соң ахы ры ки лер.

15 Шу ңа кү рә, сез Да ни ил пәй гам бәр яз ган «таш лан дык хәл гә ки те рә тор ган 
нә җес нәр сә нең» из ге урын да то ру ын* күр гәч (бу сүз ләр не укы ган ке ше аң ла сын), 

* 23:35 Ка ра гыз: «II Елъ яз ма», 24:20-22. 
* 23:39 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:26. 
* 24:15 Ка ра гыз: «Да ни ил», 9:27; 11:31; 12:11. 
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16 Яһүдия җи рен дә ге ләр тау лар га кач сын нар, 17 өй тү бә сен дә ге ләр, әй бер лә рен алыр га 
дип, өй гә тө шеп тор ма сын, 18 кыр да гы лар исә өс ки е мен алыр га өе нә кай т ма сын. 
19 Ул көн нәр дә авыр лы һәм ба ла имез гән ха тын нар га – кай гы! 20 Ка чу ы гыз кыш ка 
һәм шим бә кө не нә ту ры кил мә сен дип, до га кы лы гыз, 21 чөн ки ул ва кыт та дөнья 
яра тыл ган нан бир ле бү ген ге көн гә ка дәр бул ма ган һәм ки лә чәк тә дә бул ма я чак 
зур афәт ки лер. 22 Әгәр ул көн нәр кыс кар тыл ма са, һич кем исән кал мас иде. Әм ма 
сай лан ган нар ха кы на ул көн нәр кыс кар ты ла чак.

23 Әгәр сез гә шул ва кыт та: «Ка ра, Мә сих ме нә мон да!» яки «Ул те ген дә!» – дип 
әй т сә ләр, ышан ма гыз, 24 чөн ки ял ган мә сих ләр вә ял ган пәй гам бәр ләр ки лер, әгәр 
ки леп чык са, хәт та Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган нар ны ал да мак чы бу лып, ис-
кит кеч га лә мәт ләр һәм мог җи за лар күр сә тер. 25 Ме нә Мин сез гә ба ры сы ха кын да 
ал дан әй теп куй дым.

26 Шу лай итеп, әгәр: «Ка ра, Ул чүл дә», – ди сә ләр, ан да бар ма гыз яки: «Ме нә Ул 
эч ке бүл мә ләр дә», – ди сә ләр, ышан ма гыз. 27 Чөн ки Адәм Уг лы ның ки лүе күк не 
көн чы гыш тан көн ба тыш ка ка дәр яшен ярып үт кән ке бек бу лыр. 28 Мә ет кай да 
бул са, үләк сә кош ла ры шун да җы е лыр.

29 Шун да ук, ул көн нәр дә ге афәт тән соң,
«ко яш ка ра лыр, ай як тыр т мас,
күк ләр дән йол дыз лар ко е лыр һәм
күк җи сем нә ре тет рә нер»*.

30 Шул ва кыт Адәм Уг лы ның бил ге се кү ре нер, Аның күк бо лыт ла ры өс тен дә 
код рәт вә дан бе лән ки лү ен* кү реп, җир нең бө тен ха лык ла ры кыч кы рып, бик нык 
кай гы рыр лар. 31 Адәм Уг лы фә реш тә лә рен көч ле быр гы та вы шы бе лән җи бә рер. 
Алар дөнь я ның дүрт та ра фын нан, җир нең бер чи тен нән баш лап икен че чи те нә 
ка дәр Аның сай лан ган на рын җы яр лар.

32 Ме нә ин җир ага чы на күз са лыйк: бө ре лә ре бүр теп, яф рак яра баш ла са, сез 
тиз дән җәй җи тә сен бе лә сез. 33 Мон да да нәкъ шу лай: бу хәл ләр нең га мәл гә ашу-
ын күр гән дә бе леп то ры гыз: ул ва кыт якын, ин де ишек тө бен дә! 34 Хак сүз әй тәм 
сез гә: бо лар һәм мә се га мәл гә аш кан чы, бү ген ге бу ын әле юк ка чык мас. 35 Күк һәм 
җир юк ка чы гар, әм ма Ми нем сүз лә рем һич кай чан юк ка чык мас.

Көнеһәмсәгатебилгесез
36 Ул көн нең һәм сә гать нең кай чан җи тә сен һич кем бел ми: күк тә ге фә реш тә ләр 

дә, Угыл да. Бу ту ры да ба ры тик Ата гы на бе лә. 37 Нух көн нә рен дә ни чек бул са*, 
Адәм Уг лы кил гән ва кыт та да шу лай бу ла чак. 38 Ту фан ал дын нан ке ше ләр аша-
ган нар, эч кән нәр, өй лән гән нәр һәм ки яү гә чык кан нар. Нух көй мә гә кер гән көн гә 
ка дәр шу лай дә вам ит кән. 39 Ту фан ки леп, ба рын да агы зып кит кән гә ка дәр, алар 
нәр сә бу ла сын аң ла ма ган нар. Адәм Уг лы кил гән ва кыт та да нәкъ шу лай бу ла чак. 

* 24:29 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 13:10; «Йо ил», 2:10, 31. 
* 24:30 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
* 24:37 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:5-7:1. 
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40 Ул ва кыт та кыр да ике ке ше бу лыр: бер се алы ныр, икен че сен кал ды рыр лар. 41 Бер 
кул те гер мә нен дә тар ту чы ике ха тын ның бер се алы ныр, икен че сен кал ды рыр лар.

42 Шу ңа кү рә, уяу бу лы гыз! Ха ки ме гез кай сы көн дә ки лә чә ген сез бел ми сез бит. 
43 Шу ны аң ла гыз: йорт ху җа сы ка рак ның төн лә бе лән кай сы сә гать тә ки лә сен бел-
сә, йок ла мый ча, аңа үз йор ты на ке рер гә ирек бир мәс иде. 44 Шу ңа кү рә, сез дә әзер 
бу лып то ры гыз: Адәм Уг лы сез уй ла ма ган сә гать тә ки лә чәк.

45 Шу лай итеп, хез мәт че ләр гә ри зык ны үз ва кы тын да өлә шү өчен, ху җа та ра фын нан 
баш лык итеп ку ел ган ыша ныч лы һәм акыл лы хез мәт че нин ди бу ла соң? 46 Ху җа сы 
әй лә неп кай тып, аның шу лай эш лә вен күр сә, ме нә шул хез мәт че сә га дәт ле. 47 Сез гә 
хак сүз әй тәм: ху җа сы аны бө тен мил ке нә баш лык итеп ку яр. 48 Лә кин ул хез мәт че 
на чар бул са һәм: «Ху җам тиз кай т мас әле», – дип уй лап, 49 баш ка хез мәт че ләр не 
кый ный, үзе эч ке че ләр бе лән ашап-эчә баш ла са, 50 ху җа сы ул көт мә гән көн дә һәм 
уй ла ма ган сә гать тә кай тып ке рер дә 51 аны җә за га тар тыр һәм ике йөз ле ләр бе лән 
бер яз мыш ка ду чар итәр: ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр.

Ункызхакындагыйбрәтлехикәя

25 1 Күк ләр Пат ша лы гы ул ва кыт та ме нә нәр сә гә ох шар. Күз ал ды гыз га ки те-
ре гез: ун кыз, кул ла ры на як тыр т кыч лар то тып, кияү кар шы лар га чык кан. 

2 Би ше се – ах мак, кал ган би ше се исә акыл лы бул ган. 3 Ах мак ла ры як тыр т кыч ла-
рын ал ган нар, ә май ал ма ган нар. 4 Акыл лы ла ры исә як тыр т кыч лар бе лән бер гә 
чүл мәк ләр дә май да ал ган нар. 5 Кияү тот кар лан ган лык тан, кыз лар йо кым сы рый 
баш ла ган һәм йок лап та кит кән нәр.

6 Төн ур та сын да: «Кияү ки лә, аны кар шы лар га чы гы гыз!» – дип кыч кыр ган 
та выш ише тел гән. 7 Шул ва кыт та бө тен кыз лар уя нып ки теп, як тыр т кыч ла ры 
ях шы рак ян сын өчен, алар ны рәт лә гән нәр. 8 Ах мак ла ры акыл лы лар га: «Без нең 
як тыр т кыч ла ры быз сү нә, без гә бе раз май би ре гез че», – дип әй т кән нәр. 9 Ә акыл-
лы ла ры: «Юк, без нең май бө те не без гә дә җит мәс. Иң ях шы сы, са ту чы лар га ба рып, 
май са тып алы гыз», – ди гән нәр.

10 Әм ма алар са тып алыр га дип кит кән ара да, кияү ки леп җит кән. Ки яү не кар-
шы лау өчен, ба рын да әзер ләп куй ган кыз лар аның бе лән бер гә туй мәҗ ле се нә 
кит кән нәр, һәм алар ар тын нан ишек ябыл ган.

11 Ан нан соң кал ган кыз лар да кил гән нәр. «Әфән де, без гә ач әле!» – дип әй т кән нәр 
алар. 12 Лә кин ул: «Хак сүз сез гә әй тәм: мин сез не бел мим», – дип җа вап кай тар ган.

13 Шу ңа кү рә уяу бу лы гыз: сез бит кө нен дә, сә га тен дә бел ми сез, – ди де Гай сә.

Хезмәтчеләргәбирелгәнакчалартурындагыйбрәтлехикәя
14 Ул ва кыт та бо лай бу лыр: бер ке ше, чит ил ләр гә кит кән че, хез мәт че лә рен ча-

кы рып алып, алар га үзе нең мил кен ыша нып тап шыр ган. 15 Һәр кай сы на сә лә те нә 
ка рап: бер се нә ул – биш та лант, икен че се нә – ике та лант һәм өчен че се нә бер та-
лант кү лә мен дә ак ча кал дыр ган, ә үзе ки теп бар ган. 16 Биш та лант ал га ны, шун да 
ук эш кә ке ре шеп, та гын биш та лант ка зан ган. 17 Ике та лант ал га ны да шу лай ук 
та гын ике та лант ка зан ган. 18 Ә бер та лант ал га ны исә, ки теп, ху җа сы ның ак ча ла-
рын яше реп, җир гә кү меп куй ган.
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19 Күп ва кыт үт кән нән соң, хез мәт че ләр нең ху җа ла ры әй лә неп кай т кан һәм 
алар дан хи сап ла шу ла рын та ләп ит кән. 20 Биш та лант ал га ны та гын биш не ки тер-
гән. «Ху җам, – ди гән ул, – син ми ңа биш та лант бир дең. Ка ра, мин та гын биш не 
эш ләп тап тым». 21 Ху җа сы аңа бо лай ди гән: «Ях шы эш лә гән сең, син – ях шы һәм 
ыша ныч лы хез мәт че. Кеч ке нә эш тә син ыша ныч лы бул дың, мин си ңа зу ры сын 
йөк ләр мен. Ки леп, ху җаң ның шат лы гын ур так лаш».

22 Ике та лант ал га ны да ки леп: «Ху җам, син ми ңа ике та лант бир дең. Ме нә мин 
та гын ике та лант эш ләп тап тым», – дип әй т кән. 23 Ху җа сы аңа бо лай ди гән: «Ях шы 
эш лә гән сең, син – ях шы һәм ыша ныч лы хез мәт че. Кеч ке нә эш тә син ыша ныч лы 
бул дың, мин си ңа зу ры сын йөк ләр мен. Ки леп, ху җаң ның шат лы гын ур так лаш».

24 Ин де бер та лант ал га ны ки леп әй т кән: «Ху җам, мин си нең ка ты бә гырь ле 
ке ше икә нең не бел дем: үзең чәч мә гән җир дә ура сың, утыр т ма ган җир дә җы я сың. 
25 Мин син нән ку рык тым һәм ак чаң ны җир гә күм дем. Ме нә алар, ал үзең нең 
ак чаң ны».

26 Ә ху җа сы бо лай дип җа вап кай тар ган: «Ярак сыз һәм ял кау хез мәт че! Үзем 
чәч мә гән җир дә уру ым ны, утыр т ма ган җир дә җы ю ым ны бел дең! 27 Си ңа ак ча ла-
рым ны әй лә неш кә кер тер гә ки рәк иде. Мин әй лә неп кай т кач, үзем не кен та бы шы 
бе лән ал ган бу лыр идем».

28 Шун нан ху җа, сү зен дә вам итеп: «Аңар дан бер та лан т ны алы гыз да ун та-
лан ты бул ган га би ре гез. 29 Чөн ки кем дә бар бул са, аңа та гын би ре лер, һәм аның 
ар ты гы бе лән бу лыр, ә кем дә юк икән, аның бул ган нәр сә се дә тар тып алы ныр. 
30 Ә бу бул дык сыз хез мәт че не тыш кы ка раң гы лык ка чы га рып таш ла гыз: ан да 
елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр», – ди де.

Булачакхөкем
31 Адәм Уг лы Үз да ны һәм бар лык фә реш тә лә ре бе лән ки леп, шөһ рәт ле тә хе те нә 

уты ра чак. 32 Бар ча ха лык лар Аның хо зу ры на ки те ре лер. Ул, кө тү че са рык лар ны 
кә җә ләр дән аер ган дай, ке ше ләр не ике гә аера чак. 33 Са рык лар ны – уң ягы на, 
кә җә ләр не исә сул ягы на бас ты рыр.

34 Шун да уң ягын да то ру чы лар га Пат ша: «Ки ле гез, Атам нан фа ти ха ал ган нар! 
Дөнья яра тыл ган көн нән бир ле сез нең өчен әзер ләп ку ел ган пат ша лык ны ми рас 
итеп алы гыз. 35 Ач идем – ашат ты гыз, су са ган идем – эчерт те гез, мо са фир идем – 
сы е ныр урын бир де гез, 36 ялан гач идем – ки ен дер де гез, авы ру идем – кай гырт-
ты гыз, зин дан да идем – яны ма кил де гез», – дип әй тер.

37 Шун да тәкъ ва лар: «Ха ки ме без! Си нең ач бу лу ың ны кү реп, без кай чан ашат тык, 
су са га ның ны кү реп, кай чан эчерт тек? 38 Си нең мо са фир бу лу ың ны кү реп, кай чан 
сы е ныр урын бир дек, ялан гач бу лу ың ны кү реп, кай чан ки ен дер дек? 39 Авыр га-
ның ны һәм зин дан да утыр га ның ны кү реп, кай чан яны ңа бар дык?» – дип со рар-
лар. 40 Пат ша алар га җа ва бын да: «Сез гә хак сүз әй тәм: кеч ке нә ту ган на рым ның 
бер се нә нәр сә ге нә эш лә гән бул са гыз да, Ми ңа эш лә гән бу ла сыз», – дип әй тер.

41 Ан нан соң Ул сул ягын да то ру чы лар га әй тер: «Ки те гез яным нан, ләгъ нәт 
төш кән нәр! Иб лис кә һәм фә реш тә лә ре нә бил ге ләп ку ел ган мәң ге лек ут ка ба ры-
гыз! 42 Чөн ки ач идем – ашат ма ды гыз, су са ган идем – эчер т мә де гез, 43 мо са фир 
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идем – сы е ныр урын бир мә де гез, ялан гач идем – ки ен дер мә де гез, авыр ган да һәм 
зин дан да утыр ган да, яны ма кил мә де гез».

44 Шун да те ге лә ре дә: «Ха ки ме без! Без кай чан ач бу лу ың ны, су са вың ны, мо са фир, 
ялан гач, авы ру бу лу ың ны, зин дан да уты ру ың ны кү реп, Си ңа яр дәм ит мә дек?» – 
дип со рар лар. 45 Шул чак та Ул: «Сез гә хак сүз әй тәм: бу кеч ке нә ту ган на рым ның 
бер се нә эш лә мә гән нәр сә не Ми ңа да эш лә мә де гез».

46 Алар – мәң ге лек җә за га, ә тәкъ ва лар мәң ге лек тор мыш ка юнә лә чәк.

Гайсәнеүтерүнияте

26 1 Гай сә бу сүз лә рен тә мам ла гач, шә кер т лә ре нә:
2 – Ике көн нән сКо ты лу бәй рә ме бу ла сын сез бе лә сез. Ул көн нәр дә Адәм 

Уг лын хач ка ка дак лар га тап шы ра чак лар, – дип әйт те.
3 Шул ва кыт та баш ру ха ни лар һәм ха лык өл кән нә ре Кә я фәс исем ле олуг ру ха ни 

са ра ен да җы ел ды лар да 4 Гай сә не хәй лә бе лән кул га алып үте рер гә сүз ку еш ты лар.
5 – Лә кин, ха лык ара сын да чу а лыш ки леп чык ма сын өчен, бәй рәм ва кы тын да 

яра мас, – ди де ләр алар.

ГайсәнеБәйт-Әниядәмайлау
6 Гай сә Бәй т-Ә ни я дә ма хау лы Ши мун ның өен дә иде. 7 Ул ан да ашап утыр ган да, 

яны на бик кыйм мәт ле хуш ис ле май са лын ган але бастр* са выт то тып, бер ха тын 
кил де һәм май ны Гай сә нең ба шы на кой ды. 8 Ә мо ны күр гән шә кер т лә ре, ачу ла нып:

– Май ны ни гә алай әрәм итәр гә? – ди де ләр. – 9 Ул май ны зур бә я гә са тып, 
ак ча сын фә кыйрь ләр гә өлә шер гә бу ла иде бит!

10 Әм ма шә кер т лә ре нең ка нә гать сез ле ген бел гән Гай сә:
– Бу ха тын ны ник би тәр ли сез? Ми нем өчен ул из ге эш эш лә де. 11 Фә кыйрь ләр 

һәр ва кыт сез нең бе лән бит, Мин исә сез нең бе лән һәр ва кыт бул мам. 12 Ул ха тын, 
тә не мә май ко еп, Ми не кү мәр гә әзер лә де. 13 Сез гә хак сүз әй тәм: җир йө зе нең бу 
Ях шы хә бәр ки леп иреш кән һәр поч ма гын да, әле ге ха тын ны ис кә алып, аның 
нәр сә эш лә ве ха кын да сөй лә я чәк ләр, – ди де.

ЯһүдәнеңГайсәгәхыянәтитүе
14 Шун нан соң, ун и ке шә кер т нең бер се Яһү дә Ис ка ри от баш ру ха ни лар яны на 

ба рып:
15 – Әгәр сез гә Гай сә не тап шыр сам, ми ңа нәр сә би рер сез? – ди де.
Алар аңа утыз кө меш тәң кә са нап бир де ләр. 16 Шу шы ва кыт тан алып, ул, Гай-

сә не алар ның кул ла ры на тап шы рыр өчен җай чык кан ны кө теп йө ри баш ла ды.

ГайсәнеңКотылубәйрәмеризыгынсоңгытапкырашавы
17 сТө че кү мәч бәй рә ме нең бе рен че кө нен дә шә кер т лә ре Гай сә яны на ки леп:
– Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә та бын ны Си нең өчен кай да әзер лә ве без не те ли-

сең? – дип со ра ды лар.

* 26:7 Алебастр – са выт ясау өчен кул ла ны ла тор ган йом шак таш. 



1456

Мат тай 26

18 Гай сә алар га:
– Шә һәр дә ге шул-шул ке ше гә ба рып, бо лай әй те гез: «„Бил ге лә гән сә га тем якын-

ла шып ки лә. Шә кер т лә рем бе лән Ко ты лу бәй рә ме ашын син дә ашар мын“, – дип 
әйтте Ос та зы быз», – ди де.

19 Шә кер т лә ре Гай сә куш кан ны үтә де ләр һәм Ко ты лу бәй рә ме та бы нын әзер-
лә де ләр.

20 Кич җит кәч, Гай сә ун и ке шә кер те бе лән бер гә та бын яны на утыр ды. 21 Алар 
ашап утыр ган чак та Гай сә:

– Мин сез гә хак сүз әй тәм: ара гыз дан бе рәү Ми ңа хы я нәт итә чәк, – ди де.
22 Алар, ха фа га тө шеп, бер се ар тын нан бер се:
– Ха ки мем, мин тү гел дер бит? – дип со рый баш ла ды лар.
23 Ә Ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ми нем бе лән бер са выт тан ашау чы ке ше Ми ңа хы я нәт итә чәк. 24 Из ге яз ма да 

языл ган ча, Адәм Уг лы ки тә. Әм ма Адәм Уг лы на хы я нәт ит кән ке ше гә – ни кай гы! 
Ул ке ше бө тен ләй дә ту ма са, аның өчен ях шы рак бу лыр иде!

25 Шун нан соң, хы я нәт итә чәк Яһү дә Аңар дан:
– Ос таз, мин тү гел дер бит? – дип со ра ды.
– Мо ны син үзең әйт тең! – дип җа вап бир де Гай сә.
26 Ашап утыр ган да, Гай сә ик мәк алып шөк ра на кыл ды һәм аны, сын ды рып, 

шә кер т лә ре нә бир де.
– Алып аша гыз, бу Ми нем тә нем дер, – ди де Ул.
27 Ан на ры ка сә не ал ды һәм, шөк ра на кы лып, алар га суз ды һәм:
– Шу ңар дан эче гез. Ба ры гыз да эче гез. 28 Бу, гө наһ лар ки че рел сен дип, күп ләр 

өчен тү ге лә тор ган ка ным дыр. Бу кан Ал ла һы ски ле шү ен рас лый. 29 Сез гә әй тәм: 
бү ген нән алып, Атам Пат ша лы гын да сез нең бе лән бер гә яңа шә раб эчәр көн җит ми 
то рып, Мин ин де йө зем шә ра бы эч мә я чәк мен, – ди де.

30 Мәд хия җыр ла ган нан соң, алар Зәй түн та вы на кит те ләр.

ПетернеңвазкичәчәгенГайсәнеңалданәйтүе
31 Шун да Гай сә алар га:
– Из ге яз ма да:

«Кө тү че не су гып егар мын
һәм са рык лар та ра лы шыр»*, –

дип языл ган ча, сез ба ры гыз да бу төн дә Мин нән баш тар тыр сыз. 32 Әм ма, Мин те-
ре леп тор ган нан соң, сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр мын, – дип әйт те.

33 Пе тер исә:
– Син нән һәм мә се баш тарт кан да да, мин һич кай чан баш тарт мам! – дип кар-

шы төш те.
34 Лә кин Гай сә аңа:
– Си ңа хак сүз әй тәм: бу төн не, әтәч кыч кыр ган чы, син Мин нән өч тап кыр ваз 

ки чә чәк сең, – дип әйт те.

* 26:31 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 13:7. 



1457

Мат тай 26

35 – Си нең бе лән бер гә үләр гә ту ры кил сә дә, мин Син нән һич кай чан ваз кич-
мә я чәк мен! – ди де Пе тер. Баш ка шә кер т лә ре дә шу лай ди еш те ләр.

ГайсәнеңГетсимәнибакчасындадогакылуы
36 Шун нан соң Гай сә шә кер т лә ре бе лән Гет си мә ни дип атал ган урын га кил де. 

Шун да Ул алар га:
– Мин те ген дә ба рып до га кы лыйм. Сез шу шын да уты рып то ры гыз, – дип әйт те.
37 Ул Үзе бе лән Пе тер не һәм Зе бе дәй нең ике уг лын ияр теп алып кит те. Аның 

кү ңе лен са гыш һәм шом би ләп ал ды. 38 Ул алар га:
– Йө рә гем не үлем са гы шы бас ты, шу шын да кө теп то ры гыз һәм Ми нем бе лән 

бер гә уяу бу лы гыз! – ди де.
39 Ул чит кә рәк кит те дә җир гә йөз тү бән кап ла нып до га кыл ды:
– Атам! Әгәр мөм кин бул са, бу га зап лар ка сә се Ми не чит лә теп үт сә иде! Хә ер, 

Мин те лә гән чә тү гел, Син те лә гән чә бул сын.
40 Гай сә шә кер т лә ре яны на әй лә неп кил гән дә, алар ның йок лап яту ын күр де.
– Ни чек сез Ми нем бе лән бер гә бер сә гать тә уяу уты ра ал ма ды гыз? – ди де Ул 

Пе тер гә. – 41 Уяу бу лы гыз, вәс вә сә гә ду чар бул мас өчен, до га кы лы гыз. Рух көч ле, 
ә тән зә гыйфь тер!

42 Гай сә та гын, икен че тап кыр чит кә ки теп, до га кыл ды:
– Атам, Ми ңа бу ка сә не эч ми чә үт кә рер гә мөм кин бул ма са, Си нең их ты я рың 

бу ен ча бул сын!
43 Әй лә неп кил гәч, алар ның та гын йок лау ла рын күр де: күз лә рен йо кы бас кан иде. 

44 Алар ны кал ды рып, Гай сә та гын чит кә рәк кит те һәм өчен че тап кыр шул ук сүз-
ләр не әй теп до га кыл ды. 45 Шун нан соң, шә кер т лә ре яны на әй лә неп ки леп, алар га:

– Сез һа ман йок лый сыз мы, ял итә сез ме? Ме нә Адәм Уг лы гө наһ лы лар ку лы на 
тап шы ры ла чак ва кыт җит те. 46 То ры гыз, кит тек! Кү ре гез, Ми ңа хы я нәт итү че ки-
лә, – дип әйт те.

Гайсәнекулгаалу
47 Гай сә әле әй теп тә бе тер мә де, ун и ке шә кер т нең бер се – Яһү дә ки леп чык ты. 

Аның бе лән бер гә баш ру ха ни лар, өл кән нәр җи бәр гән күп сан лы ха лык төр ке ме 
кы лыч лар һәм чук мар лар кү тә реп кил де ләр. 48 Хы я нәт че: «Мин кем не үп сәм, шул 
Гай сә бу лыр. Аны кул га алы гыз», – дип, алар бе лән ал дан сүз бер кет кән иде.

49 Яһү дә туп-туры Гай сә яны на кил де.
– Исән ме, Ос таз! – дип, Гай сә не үбеп ал ды.
50 Әм ма Гай сә аңа:
– Син нәр сә өчен кил гән бул саң, шу ны эш лә, дус тым! – ди де.
Шун нан соң Яһү дә бе лән бул ган ке ше ләр ал га чык ты лар һәм, Гай сә не кул га 

алып, сак ас ты на куй ды лар. 51 Гай сә бе лән бул ган нар ның бер се, ку лын су зып, 
кы лы чын чы гар ды һәм, олуг ру ха ни хез мәт че се нә сел тә неп, аның ко ла гын ча бып 
өз де. 52 Шун да Гай сә аңа:

– Кы лы чың ны кы ны на ты гып куй! Кы лыч алу чы һәр кем кы лыч тан һә лак бу-
лыр! 53 Әл лә Мин Ата ма мө рә җә гать итә ал мыйм, дип уй лый сың мы?! Ул шун да ук 
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Ми ңа ун и ке гас кәр дән* дә ар тыг рак фә реш тә лә рен җи бәр гән бу лыр иде! 54 Әм ма 
ул ва кыт та Из ге яз ма лар да бо лар бу лыр га ти еш дип языл ган нар ни чек га мәл гә 
аш сын? – дип әйт те.

55 Шун нан соң Гай сә ха лык төр ке ме нә бо лай ди де:
– Юл ба сар то тар га чык кан дай, Ми нем ян га кы лыч һәм чук мар лар кү тә реп кил-

гән сез! Һәр көн не Ал ла һы йор тын да уты рып гый лем бир дем, һәм сез Ми не кул га 
ал ма ды гыз. 56 Әм ма бо лар һәм мә се пәй гам бәр ләр нең яз ган на ры га мәл гә аш сын 
өчен бул ды.

Шул ва кыт бар лык шә кер т лә ре Аны кал ды рып ка чып кит те ләр.

ГайсәЮгарыкиңәшмәкаршында
57 Гай сә не кул га ал ган ке ше ләр Аны олуг ру ха ни Кә я фәс яны на ки тер де ләр. 

Ан да ка нун бел геч лә ре һәм өл кән нәр җы ел ган иде ин де. 58 Ә Пе тер исә, арт та рак 
ка лып, олуг ру ха ни ның ише гал ды на ка дәр Гай сә ар тын нан бар ды һәм, эч кә ке-
реп, бо лар ның һәм мә се нең нәр сә бе лән бе тү ен кү рер гә те ләп, хез мәт че ләр бе лән 
бер гә утыр ды.

59 Ә баш ру ха ни лар һәм бө тен Юга ры ки ңәш мә, Гай сә не үтер тү өчен, Аңа кар шы 
ял ган ша һит лык эз лә де. 60 Әм ма күп ял ган ша һит лар ки леп ял ган ла са лар да, бер-
нин ди га еп та ба ал ма ды лар. Ни һа ять, ша һит лык күр сә теп, ике ке ше чык ты. 61 Алар:

– Бу ке ше: «Мин Ал ла һы йор тын җи ме реп, өч көн эчен дә яңа дан тө зи алам», – 
дип әйт те, – ди де ләр.

62 Шун нан олуг ру ха ни то рып, Гай сә гә:
– Алар ның Си ңа кар шы әй т кән сүз лә ре нә бер ни чек тә җа вап бир ми сең ме? – 

дип со ра ды.
63 Әм ма Гай сә эн дәш мә де. Шун нан соң олуг ру ха ни Аңа:
– Мәң ге те ре Ал ла һы исе ме бе лән әй тер гә өн ди мен, әйт без гә: Син – Мә сих, 

Ал ла һы Уг лы мы? – ди де.
64 Гай сә аңа:
– Мо ны син үзең әйт тең. Әм ма Мин сез гә әй тәм:

«Код рәт Ия се нең уң ягын да
Адәм Уг лы ның уты ру ын
һәм күктә ге бо лыт ла р өс тен нән ки лү ен кү рер сез»*, –

дип әйт те.
65 Шун да олуг ру ха ни, өс тен дә ге ки е мен ер тып җи бә реп:
– Кө фер лә нү бу! Та гын нин ди ша һит лар ки рәк без гә? Кө фер сүз сөй лә вен хә зер 

үзе гез ишет те гез! 66 Бу хак та сез нәр сә уй лый сыз? – ди де.
– Ул га еп ле һәм үләр гә ти еш, – дип җа вап бир де ләр кал ган нар.
67 Шун нан соң алар Гай сә нең би те нә тө кер де ләр һәм кый на ды лар; баш ка лар 

сук ты лар һәм:
68 – Әй, Мә сих, пәй гам бәр лек итеп әйт без гә: Си ңа кем сук ты? – ди де ләр.

* 26:53 Гаскәр – грек ча «ле ги он», рим лы лар ның 6000 су гыш чы дан тор ган иң зур хәр би төр ке ме. 
* 26:64 Ка ра гыз: «Даниил», 7:13. 
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ПетернеңГайсәдәнвазкичүе
69 Пе тер исә тыш та, ише гал дын да уты ра иде. Яны на хез мәт че кыз ки леп:
– Син дә бит гә ли лә я ле Гай сә бе лән идең, – ди де.
70 Әм ма Пе тер, алар ның ба ры сы ал дын да ваз ки чеп:
– Мин си нең нәр сә ха кын да сөй лә вең не бел мим, – ди де.
71 Кап ка яны на кил гәч, аны икен че хез мәт че кыз кү реп, ан да то ру чы лар га:
– Ме нә бу ке ше на са ра лы Гай сә бе лән бул ган, – дип әйт те.
72 Пе тер та гын, ант итеп, ваз кич те:
– Мин ул Ке ше не бел мим!
73 Бе раз дан шун да ба сып тор ган ке ше ләр яны на ки леп:
– Син чын нан да алар ның бер се бит. Ни чек сөй лә шү ең нән бе ле неп то ра, – ди-

де ләр алар.
74 Шун да Пе тер Ал ла һы бе лән ант итә баш ла ды һәм:
– Мин ул Ке ше не бел мим! – дип әйт те.
Нәкъ шул ва кыт та әтәч кыч кыр ды. 75 Гай сә нең: «Әтәч кыч кыр ган чы, син Мин-

нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең», – дип әй т кән сүз лә рен Пе тер исе нә тө шер де дә, 
урам як ка чы гып, ачы күз яшь лә ре түк те.

ГайсәнеңПилаткатапшырылуы

27 1 Ир тән ир түк бар лык баш ру ха ни лар һәм ха лык өл кән нә ре, ки ңәш лә шеп, 
Гай сә не үте рү ту рын да сүз ку еш ты лар. 2 Аны бәй ләп, ида рә че Пи лат ка алып 

ба рып тап шыр ды лар.

Яһүдәнеңүлеме
3 Гай сә гә хы я нәт ит кән Яһү дә, Аның үлем гә хө кем ите лү ен бел гәч, эш лә гән 

эше нә үке неп, баш ру ха ни лар га һәм өл кән нәр гә утыз кө меш тәң кә не кай та рып 
би реп:

4 – Гө наһ кыл дым мин, га еп сез Ке ше гә хы я нәт ит тем, – ди де.
– Без гә ни, ул – си нең эшең, – дип җа вап бир де ләр те ге ләр.
5 Ул тәң кә ләр не Ал ла һы йор тын да атып бә реп чы гып кит те дә асы лын ды.
6 Баш ру ха ни лар тәң кә ләр не алып:
– Бо лар ны Ал ла һы йор тын да гы хә зи нә гә са лу ка нун га сый мый: бу – кан лы 

тәң кә ләр, – ди де ләр.
7 Алар, ки ңәш лә шеп, бу тәң кә ләр гә, үл гән чит ил ке ше лә рен кү мәр өчен, чүл мәк че 

кы рын са тып алыр га, ди гән ка рар чы гар ды лар. 8 Шу ңа кү рә бу кыр Кан кы ры дип 
ата ла баш ла ды һәм хә зер ге көн гә ка дәр шу лай ата ла. 9 Шу лай Ире мия пәй гам бәр 
аша әй тел гән сүз ләр га мәл гә аш ты: «Алар Ис ра ил хал кы та ра фын нан Аның өчен 
бил ге лән гән бә я не – утыз кө меш тәң кә не ал ды лар, 10 һәм, Раб бы ми ңа куш кан ча, 
ул ак ча бе лән чүл мәк че кы рын са тып ал ды лар»*.

* 27:9-10 Ка ра гыз: «Ире мия», 32:6-9; «Зә кә рия», 11:12-13. 
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ГайсәПилаталдында
11 Гай сә ида рә че кар шы на бас ты рыл ды.
– Син – яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды Аңар дан Пи лат.
– Бу – си нең сүз лә рең, – дип җа вап бир де Гай сә.
12 Баш ру ха ни лар һәм өл кән нәр Аны га еп ли баш ла гач, Ул алар га җа вап бир мә де.
13 Шун нан соң Пи лат:
– Үзе ңә кар шы шул ка дәр күп га еп ләү ләр не ишет ми сең ме әл лә Син? – дип со ра ды.
14 Әм ма Гай сә җа вап итеп бер сүз дә әй т мә де, мо ның бе лән Ул ида рә че не бик 

нык га җәп лән дер де.
15 Га дәт тә ге чә, ида рә че бәй рәм уңа ен нан ха лык со ра ган бер тот кын ны азат итә 

тор ган иде. 16 Ул ва кыт та да ны киң та рал ган Ба раб исем ле бер тот кын бар иде. 
17 Шу ңа кү рә, ха лык җы ел гач, Пи лат алар дан:

– Сез гә кем не азат итү ем не те ли сез: Ба раб ны мы, әл лә Мә сих дип атал ган Гай-
сә не ме? – дип со ра ды

18 Яһү ди ләр нең баш лык ла ры Гай сә дән көн ләш кән гә, Аны то тып би рү лә рен 
Пи лат бе лә иде. 19 Ул хө кем итү уры нын да утыр ган чак та, ха ты ны аңа: «Бу тәкъ ва 
Ке ше гә кар шы бер нәр сә дә эш лә мә! Бү ген тө шем дә Аның ар ка сын да бик нык га-
зап лан дым», – дип хә бәр ит тер де.

20 Баш ру ха ни лар һәм өл кән нәр исә Ба раб ны азат итү ен, ә Гай сә не үлем җә за сы на 
тар ту ын та ләп итәр гә дип ха лык ны ко тырт ты лар. 21 Ида рә че ха лык төр ке мен нән:

– Сез кем не те ли сез? Сез гә ике нең кай сы сын азат итим? – дип со ра ды.
– Ба раб ны, – дип җа вап бир де ләр алар.
22 – Ә Мә сих дип атал ган Гай сә бе лән нәр сә эш лим? – дип со ра ды Пи лат.
– Аны хач ка ка дак лар га! – дип җа вап бир де алар ның ба ры сы да.
23 – Ул нин ди явыз лык эш лә гән соң? – дип со ра ды ул.
– Аны хач ка ка дак лар га! – дип, та гын да ка ты рак итеп кыч кыр ды җы ел ган ха лык.
24 Пи лат бер нәр сә дә эш ли ал ма вын, хәт та чу а лыш чы гу мөм кин ле ген кү реп, су 

ки те рер гә куш ты һәм ха лык ал дын да кул ла рын юды.
– Бу Ке ше нең үле мен дә га е бем юк, үзе гез гә ка ра гыз! – ди де ул.
25 – Аның ка ны өчен без һәм ба ла ла ры быз җа вап лы бул сын! – дип җа вап бир де 

бө тен ха лык.
26 Шун да Пи лат алар га Ба раб ны азат ит те. Ә Гай сә не кам чы бе лән сук тыр гач, 

хач ка ка дак ла тыр га тап шыр ды.

ГаскәриләрнеңГайсәнемәсхәрәләве
27 Шун нан соң гас кә ри ләр Гай сә не ида рә че нең са ра е на алып кит те ләр. Алар ның 

бар гас кә ре Гай сә ти рә ли җы ел ды. 28 Алар Гай сә нең ки ем нә рен сал ды рып, җе те 
кы зыл төс тә ге япан ча ки дер де ләр, 29 чә неч ке ле бо так лар дан таҗ үреп, ба шы на ки-
дер де ләр, уң ку лы на та як тот тыр ды лар һәм кар шын да тез чү геп: «Яшә сен яһү ди ләр 
Пат ша сы!» – дип мыс кыл ла ды лар. 30 Ан на ры Гай сә гә тө кер де ләр, та як алып, ба шы-
на су гып кый на ды лар. 31 Мәс хә рә ләү лә рен тә мам ла гач, алар Гай сә дән япан ча ны 
сал ды рып, Аңа Үз ки ем нә рен ки дер де ләр һәм хач ка ка дак лар га алып кит те ләр.
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Гайсәнехачкакадаклау
32 Алар, чы гып бар ган да, Кү ри ни дән кил гән Ши мун исем ле бер ке ше не оч ра-

тып, аны Гай сә нең ха чын кү тә реп ба рыр га мәҗ бүр ит те ләр. 33 Гөл ге тә, ягъ ни «Баш 
сө я ге» дип атал ган урын га ки леп җит кәч, 34 алар Гай сә гә үт ка тыш шә раб бир де-
ләр. Ул та тып ка ра ды, әм ма эчәр гә те лә мә де. 35 Гай сә не хач ка ка дак ла гач, алар, 
жи рә бә са лып, Аның ки ем нә рен бү леш те ләр 36 һәм Аны ан да сак лап утыр ды лар. 
37 Гай сә нең баш өс те нә га е бен күр сә тү че «Бу – Гай сә, яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән 
язу бер ке теп куй ды лар. 38 Аның бе лән бер гә ике юл ба сар ны да ка дак ла ды лар: 
бер сен уң ягы на, бер сен сул ягы на. 39 Үтеп ба ру чы лар, баш ла рын чайкый-чайкый, 
Аны хур ла ды лар.

40 – Син, Ал ла һы йор тын җи ме реп, аны өч көн дә тө зү че, Үзең не кот кар! Ал ла һы 
Уг лы бул саң, төш хач тан! – ди де ләр алар.

41 Баш ру ха ни лар да ка нун бел геч лә ре һәм өл кән нәр бе лән бер гә Аны мыс кыл-
ла ды лар:

42 – Баш ка лар ны кот кар ды, ә Үзен кот ка ра ал мый! Ә Үзе – Ис ра ил Пат ша сы! 
Төш сен хач тан, шун да без Аңа ыша ныр быз! 43 Ул Ал ла һы га та я на. Әгәр Ул Ал ла һы га 
ярак лы бул са, ул чак та Аны Ал ла һы кот кар сын! Ул Үзен Ал ла һы Уг лы дип атый бит.

44 Аның бе лән бер гә ка дак лан ган юл ба сар лар да Аны шун дый ук сүз ләр бе лән 
мәс хә рә лә де ләр.

Гайсәнеңүлеме
45 Көн ур та сын да бө тен җир йө зен ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм көн дез ге сә гать 

өч кә ка дәр шу лай дә вам ит те. 46 Ә сә гать өч ләр ти рә сен дә Гай сә:
– Эли, Эли, ле ма са бах та ни?* – дип ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де. (Бу «Әй Ал-

лам, Ал лам! Ни гә таш ла дың Син Ми не?» ди гән не аң ла та.)
47 Ан да то ру чы лар ның кай бер лә ре, сүз лә рен ише теп:
– Ильяс ны ча кы ра, – ди де ләр.
48 Шун да алар ның бер се йө ге реп ки леп, губ ка ки сә ген әче шә раб ка ман чып, аны 

та як ка эл де һәм Гай сә гә эчәр гә бир де. 49 Кал ган ке ше ләр аңа:
– Тук та! Әй дә ка рыйк: Ильяс Аны кот ка рыр га ки лер ме икән? – ди де ләр.
50 Ә Гай сә та гын бер тап кыр ка ты итеп кыч кы рып җан бир де.
51 Ме нә Ал ла һы йор тын да гы пәр дә өс тән ас ка ка дәр ур та лай ер ты лып төш те. 

Җир тет рә де, таш кы я лар ярыл ды лар, 52 ка бер ләр ачы лып ки теп, үл гән из ге ләр 
ара сын нан кү бе се те рел теп тор гы зыл ды лар. 53 Алар ка бер ләр дән чык ты лар, ә Гай-
сә те рел гәч, алар из ге Иеру са лим шә һә ре нә кер де ләр, һәм күп ләр алар ны күр де.

54 Йөз ба шы һәм аның бе лән Гай сә не сак лау чы гас кә ри ләр, җир тет рәү не һәм 
баш ка хәл ләр не кү реп, бик нык ку рык ты лар.

– Ул, чын нан да, Ал ла һы Уг лы бул ган икән, – ди де ләр.
55 Ан да чит тән ка рап то ру чы күп ха тын нар да бар иде (алар Гай сә гә Гә ли лә-

я дән ия реп кил гән һәм Аңа хез мәт ит кән иде ләр). 56 Алар ара сын да маг да ла лы 

* 27:46 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:2. 
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Мәрь ям, Ягъ куб бе лән Йо сыф ның ана сы Мәрь ям һәм Зе бе дәй угыл ла ры ның 
ана сы бар иде.

Гайсәнекабергәсалу
57 Кич бе лән Ари ма тай дан Йо сыф исем ле бай ке ше кил де. Ул да Гай сә нең шә кер-

те иде. 58 Пи лат яны на ки леп, ул Гай сә нең җә сә ден алып ки тәр гә со ра ды. Шун да 
Пи лат Аның җә сә ден Йо сыф ка би рер гә куш ты. 59 Гәү дә не алып, Йо сыф аны чис та 
җи тен ту кы ма га төр де 60 һәм күп тән тү гел кы я да уел ган кабер-мәгарәгә сал ды. Зур 
таш тә гә рә теп алып ки леп, ка бер авы зын то ма ла ды да ки теп бар ды. 61 Маг да ла лы 
Мәрь ям бе лән икен че Мәрь ям исә ка бер кар шын да уты ра иде ләр.

Каберсакчылары
62 Икен че көн не (ул шим бә көн иде) Пи лат яны на баш ру ха ни лар һәм фа ри сей-

лар ки леп:
63 – Әфән де без, бу ял ган чы ның исән ча гын да: «Мин өч көн нән соң те рел те леп 

тор гы зы ла чак мын», – дип әй т кә нен хә тер ли без, – ди де ләр алар. – 64 Өчен че көн гә 
ка дәр ка бер не сак лар га әмер бир, югый сә шә кер т лә ре ки леп, гәү дә сен ур лап ки-
тү лә ре мөм кин. Ха лык ка: «Ул үле дән те рел теп тор гы зыл ды», – дип әй тер ләр. Һәм 
бу соң гы ял ган бе рен че сен нән дә яман рак бу лыр.

65 – Сак чы лар ны алып ба рып, бел гә не гез чә ка бер не сак ла гыз, – ди де Пи лат.
66 Алар, ба рып, ка бер авы зын то ма ла ган таш ка мө һер су гып, ка бер не сак лар га 

гас кә ри лә рен куй ды лар.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

28 1 Шим бә көн үтеп, ат на ның бе рен че кө не та ңын да маг да ла лы Мәрь ям бе-
лән икен че Мәрь ям кабер-мәгарәне ка рар га бар ды лар. 2 Ки нәт бик ка ты 

җир тет рә де, чөн ки Раб бы фә реш тә се күк тән төш те. Ка бер яны на ки леп, та шын 
ау да рып таш ла ды һәм шул таш өс те нә утыр ды. 3 Аның ки лүе яшен дәй, ә ки ем нә ре 
кар ке бек ак иде. 4 Сак чы лар кур ку ла рын нан кал ты рап, үле дәй ка тып кал ды лар. 
5 Фә реш тә исә ха тын нар га бо лай ди де:

– Ку рык ма гыз! Мин хач ка ка дак лан ган Гай сә не эз лә ве гез не бе ләм. 6 Ул мон да 
юк. Үзе әйт кән дәй, үле дән те рел теп тор гы зыл ды. Ки ле гез мон да, Ул мон да ят кан 
иде, ка ра гыз. 7 Тиз рәк ба рып, шә кер т лә ре нә: «Гай сә үле дән те рел теп тор гы зыл ды! 
Ул сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр. Сез Аны шун да кү рер сез», – дип әй те гез. 
Мин сез гә шу ны әй тер өчен кил дем.

8 Ха тын нар ашыга-ашыга ка бер янын нан кит те ләр. Кур кып һәм бик нык шат-
ла нып, шә кер т лә ре нә сөй ләр гә йө гер де ләр. 9 Ки нәт алар ал ды на Гай сә Үзе ки леп 
чык ты.

– Имин лек сез гә! – ди де Ул.
Алар Гай сә яны на ки леп, аяк ла рын ко чак лап, ал дын да тез лән де ләр. 10 Шун да 

Гай сә:
– Ку рык ма гыз! – ди де. – Ба ры гыз, шә кер т лә ре мә Гә ли лә я гә ба рыр га ку шы гыз. 

Алар Ми не шун да кү рер ләр.
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Каберсакчыларынҗавапкатарту
11 Ха тын нар кит кәч, кай бер сак чы лар, шә һәр гә ба рып, баш ру ха ни лар га бул ган 

бө тен хәл не сөй ләп бир де ләр. 12 Баш ру ха ни лар өл кән нәр бе лән җы е лы шып ки-
ңәш ләш кәч, гас кә ри ләр гә күп итеп ак ча бир де ләр 13 һәм алар га:

– «Без йок ла ган да, шә кер т лә ре төн лә ки леп, гәү дә сен ур лап кит кән нәр», – дип 
әй те гез. 14 Бу хә бәр ида рә че гә ба рып җит сә, бор чыл ма гыз, сез нең га е бе гез юк, дип 
без аны күн де рә алыр быз, – ди де ләр.

15 Сак чы лар ак ча лар ны алып, ни чек ку шыл ган бул са, шу лай эш лә де ләр. Бу хә бәр 
яһү ди ләр ара сын да хә зер ге көн гә ка дәр киң та ра ла.

Гайсәшәкертләренәрсәэшләргәтиешләр
16 Ун бер шә керт исә Гә ли лә я гә, Гай сә ба рыр га куш кан тау га кит те. 17 Аны кү реп, 

алар кар шын да тез чүк те ләр, әм ма кай бер лә ре шик лән де ләр. 18 Гай сә, алар яны на 
ки леп, бо лай ди де:

– Күк тә дә, җир дә дә бө тен ха ким лек Ми ңа би рел де. 19 Шу ңа кү рә ба ры гыз һәм 
бө тен ха лык лар ны Ми нем шә кер т лә рем ите гез. Алар ны Ата, Угыл һәм Из ге Рух 
исе ме бе лән су га чум ды ры гыз 20 һәм Мин сез гә куш кан нар ның ба рын да үтәр гә 
өй рә те гез. Шу ны бе ле гез: Мин, дөнья бет кән гә тик ле, һәр ва кыт сез нең бе лән бу лам.
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Марк бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр
ЧумдыручыЯхъяныңвәгазе

1 1 сАл ла һы Уг лы Гай сә сМә сих ха кын да гы сЯх шы хә бәр нең ба шы. Иша гыйя 
пәй гам бәр ки та бын да:

2-3 «Ме нә, Мин ал дың нан
хә бәр чем не җи бә рәм,
ул Си ңа юл әзер ләр.
Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый:
„сРаб бы га юл әзер лә гез,
Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз!“»* –

дип языл ган ча, 4 чүл як ла ры на Чум ды ру чы Яхъя кил де һәм, тәү бә гә ки лү е гез нең 
бил ге се итеп, ссу га чум ды ру йо ла сын үтә гез, һәм Ал ла һы сез нең сгө наһ ла ры гыз ны 
ки че рер, дип ха лык ны вә газь ләп йөр де.

5 Аның яны на бө тен Яһү дия илен нән, Ие ру са лим нән ке ше ләр агы ла баш-
ла ды. Ки лү че ләр гө наһ ла рын икъ рар итә ләр, һәм Яхъя алар ны Үр дүн су ы на 
чум ды ра иде.

6 Яхъя ның өс тен дә дөя йо нын нан хәс тәр лән гән ки ем, ә би лен дә күн ка еш иде. 
Аша ган ри зы гы аның са ран ча вә кыр ба лы бул ды.

7 – Ми нем арт тан код рәт ле рәк Бе рәү ки лә. Мин, ие леп, Аның аяк ки е ме ка е шын 
чи шәр гә дә ла ек тү гел мен, – дип вә газь лә де ул. – 8 Мин сез не су га чум дыр сам, 
Ул сез не сИз ге Рух ка чум ды рыр.

Гайсәнеңсугачумдырылуыһәмшайтантарафыннан
вәсвәсәгәсалынуы

9 Шул көн нәр дә Яхъя яны на сГә ли ләя өл кә се нең На са ра шә һә рен нән Гай сә 
кил де, һәм Яхъя Аны Үр дүн ел га сы на чум ды рып ал ды. 10 Су дан чы гу га, Гай сә күк 
ка пу сы ның ачы лу ын һәм Рух ның кү гәр чен рә ве шен дә Үзе нә иңү ен күр де; 11 һәм 
шул чак күк ләр киң ле ген нән «Син – Ми нем сө ек ле Уг лым, Син – Ми нем ку а ны-
чым!» ди гән та выш ки леп иреш те.

12 Шул ук миз гел дә Рух Гай сә не чүл гә ияр теп алып кит те. 13 Гай сә, чүл дә кы рык 
көн бу лып, сшай тан та ра фын нан вәс вә сә гә са лын ды. Ул ан да кыр гый хай ван нар 
ара сын да яшә де, ә сфә реш тә ләр Аңа хез мәт күр сәт те.

* 1:2-3 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3; «Ма ла хи», 3:1. 
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Гайсәнеңберенчешәкертләре
14 Яхъя зин дан га ябыл ган нан соң, Гай сә Гә ли лә я гә кил де һәм Ал ла һы дан иреш-

кән Ях шы хә бәр не та ра тып йө ри баш ла ды:
15 – Ва кы ты җит те! – ди де Ул. – сАл ла һы Пат ша лы гы ин де бик якын! Тәү бә гә 

ки ле гез һәм Ях шы хә бәр гә ина ны гыз!
16-17 Көн нәр дән бер көн не Гә ли ләя кү ле* бу ен нан бар ган да, Гай сә ять мә са лу чы 

Ши мун бе лән аның бер ту ган кар дә ше Ән д ри не күр де (алар ба лык чы лар иде).
– Ми нем арт тан ия ре гез! Мин сез не ке ше ау лау чы* итәр мен, – ди де алар га Гай сә.
18 Алар шун да ук, ять мә лә рен кал ды рып, Аңа ияр де ләр.
19 Та гын бер а ра үт кәч, Гай сә, көй мә дә ять мә лә рен сип ләп уты ру чы Зе бе дәй 

угыл ла рын – Ягъ куб ны һәм аның бер ту ган кар дә ше Яхъя ны кү реп, 20 шун да ук Үз 
яны на дәш те; һәм алар, ата ла ры Зе бе дәй не ял чы ла ры бе лән бер гә көй мә дә кал ды-
рып, Аның ар тын нан кит те ләр.

Гайсәнеңявызҗеннечыгаруы
21 Алар бер гә ләп Кә пәр на ум шә һә ре нә кил де ләр; сшим бә көн җи тү гә, Гай сә 

сгый ба дәт ха нә гә бар ды һәм шун да гый лем би рә баш ла ды. 22 Аның сөй лә гән нә ре нә 
ба ры сы да хәй ран кал ды, чөн ки Ул ска нун бел ге че сы ман тү гел, ә бәл ки ха ким лек кә 
ия бул ган ке ше ке бек өй рәт те.

23 Шул ва кыт ны гый ба дәт ха нә эчен дә җен ка гыл ган бер адәм бар иде:
24 – На са ра лы Гай сә! Си ңа без дән нәр сә ки рәк?! Син без не һә лак итәр өчен 

кил дең ме? Мин Си нең Кем икә нең не бе ләм! Син – Ал ла һы ның Из ге се, – дип 
кыч кыр ды ул.

25 Әм ма Гай сә адәм эчен дә ге җен гә:
– Шым бул! Чык аңар дан! – дип бо ер ды.
26 Җен, те ге ке ше не кал ты ра тып һәм ка ты итеп кыч кы рып, аңар дан чы гып кит те. 

27 Ба ры сы, шом га ка лып, бер-берсенә:
– Нәр сә бу? Яңа һәм код рәт ле нин ди гый лем бу? Аның бо е ру ы на хәт та җен нәр 

дә буй сы на!
28 Гай сә ту рын да гы хә бәр тиз ара да бө тен Гә ли ләя җи рен дә та рал ды.
29 Гай сә, Ягъ куб һәм Яхъя, гый ба дәт ха нә дән чы гып, бө те не се бер гә Ши мун 

бе лән Ән д ри нең йор ты на юнәл де ләр. 30 Ши мун ның кай на на сы кызышып-авырып 
ята иде, бу хак та шун дук Гай сә гә әйт те ләр. 31 Гай сә аның яны на ки леп ку лын-
нан тот ты да то рыр га бу лыш ты. Ха тын ның кы зы шуы бет те, һәм ул алар га та бын 
әзер ли баш ла ды.

32 Ә ин де кич җи теп ко яш ба е гач, Гай сә яны на бар лык авы ру һәм җен ка гыл ган 
ке ше ләр не алып ки лә баш ла ды лар. 33 Ишек тө бе нә бө тен шә һәр хал кы җы ел ды. 
34 Гай сә төр ле авы ру лар дан ин тек кән бай так ке ше не са вык тыр ды, күп җен нәр не 

* 1:16-17 Гәлиләякүле – аны «Ген ни са рет кү ле» дип тә атый лар. 
* 1:16-17 ...кешеаулаучы...– Гай сә би ре дә ке ше ләр не Ал ла һы юлы на алып ки лү не ба лык то ту 
бе лән ча гыш ты ра. 
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ку ып чы гар ды. Җен нәр Аның Кем бу лу ын бел гән гә кү рә, Ул алар га һич нәр сә әй-
тер гә рөх сәт ит мә де.

35 Ир тә ге сен Гай сә як тыр ган чы ук тор ды да, ау лак урын га ба рып, до га кыл ды. 
36 Ши мун үзе нең ип тәш лә ре бе лән Аны эз ләп кит те һәм, 37 Гай сә не та бып:

– Ба ры сы да Си не эз ли ләр, – ди де.
38 – Баш ка урын нар га, күр ше авыл-шәһәрләргә ки тик, Ми ңа ан да да Ях шы хә-

бәр не та ра тыр га ки рәк. Мин бит шу ның өчен кил дем, – ди де Гай сә.
39 Ул шу лай, гый ба дәт ха нә ләр дә Ях шы хә бәр не сөй ләп, җен ка гыл ган ке ше ләр-

дән җен нә рен ку ып, бө тен Гә ли ләя җи ре буй лап йөр де.

Гайсәнеңмахаулыадәмнесавыктыруы
40 Бер көн не ма хау чи ре* бе лән авы ру чы бер ке ше, Гай сә кар шы на ки леп, тез-

лә ре нә егыл ды да:
– Те лә сәң, ми не та зар та алыр идең Син! – дип, го зе рен бел дер де.
41 Гай сә аны кыз ган ды һәм, ку лын су зып, аңа орын ды да:
– Әйе, те лим. Та за рын! – ди де.
42 Гай сә шу лай дип әй тү гә, те ге нең тә не ма хау дан арын ды, һәм ул та за ры нып 

кал ды.
43-44 – Ка ра аны, бе рәү гә дә сөй ли се бул ма, лә кин сру ха ни га ба рып кү рен һәм те-

ре лү ең нең бил ге се итеп Му са ка ну нын да та ләп ител гән скор ба ның ны ки тер, – дип 
җит ди итеп ки сәт кән нән соң, Гай сә аны шун дук өе нә кай та рып җи бәр де.

45 Әм ма әле ге адәм, Гай сә янын нан ки тү гә, шу шы хәл ту рын да бө тен җир дә сөй-
ләп йө ри баш ла ды. Шу ңа кү рә Гай сә ин де ачыктан-ачык шә һәр дә кү ре нә ал ма ды, 
кешесез-аулак урын нар да ка ла бир де. Әм ма Аның яны на төр ле та раф лар дан ха лык 
һа ман агы ла тор ды.

Гайсәнеңпараличсукканкешенесавыктыруы

2 1 Бер ни чә көн нән Гай сә янә Кә пәр на ум шә һә ре нә әй лә неп кайт ты. Аның өй дә 
икән ле ге мәгъ лүм бул гач, 2 шул ка дәр күп ха лык җы ел ды ки, хәт та ишек тө-

бен дә дә урын кал ма ды. Гай сә исә ха лык ка Ал ла һы сү зен җит кер де. 3 Шул ва кыт 
дүрт ке ше Аның яны на па ра лич сук кан бер авы ру ны кү тә реп алып кил де. 4 Әм ма 
ха лык ара сын нан үтә ал ма ган га, алар, Гай сә ба сып тор ган ту ры да тү бә не ти шеп, 
па ра лич сук кан ке ше не ята гы бе лән бер гә шул ти шек аша тө шер де ләр. 5 Гай сә, 
алар ның ыша ну ла рын кү реп, па ра лич сук кан ке ше гә:

– Уг лым, си нең гө наһ ла рың ки че рел де! – ди де.
6 Ан да бер ни чә ка нун бел ге че уты ра иде, алар эч тән ге нә:
7 – Нәр сә сөй ли Ул? Бу бит кө фер сүз! Гө наһ лар ны Ал ла һы дан баш ка кем ки че рә 

ал сын?! – дип уй ла ды лар.
8 Гай сә шун дук алар ның уй ла рын бе леп алып:
– Ни өчен сез нең кү ңе ле гез дә шун дый уй лар? – ди де. – 9 Нәр сә җи ңел рәк: па ра-

лич сук кан ке ше гә: «Гө наһ ла рың ки че рел де», – дип әй тү ме, әл лә: «Тор, ята гыңны 

* 1:40 Махаучире – йо гыш лы ти ре авы руы. 
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алып кай тып кит!» – дип әй тү ме? 10-11 Адәм Уг лы ның җир йө зен дә гө наһ лар ны 
ки че рер гә код рә те бар лы гын бе леп то ры гыз.

Шул чак Гай сә, па ра лич сук кан ке ше гә мө рә җә гать итеп:
– Си ңа әй тәм: тор да, ята гың ны алып, өе ңә кайт! – ди де.
12 Те ге шун дук тор ды һәм, ята гын алып, ба ры сы ның күз ал дын да чы гып кит те. 

Мо ңа бө те не се таң кал ды лар һәм, Ал ла һы ны дан лап:
– Мон дый хәл не әле күр гә не без юк иде! – ди де ләр.

ГайсәнеңЛевинечакыруы
13 Гай сә янә Гә ли ләя кү ле бу е на чык ты. Бө тен ха лык та гын Аның яны на җы ел ды, 

һәм Ул алар га гый лем бир де. 14 Са лым җыя тор ган урын да уты ру чы Һал фай уг лы 
Ле ви янын нан үтеп ба рыш лый Ул аңа:

– Ми ңа ияр! – ди де.
Ле ви, то рып, Аның ар тын нан кит те.
15 Ле ви өен дә Гай сә өс тәл яны на ки леп утыр ды. Гай сә һәм аның шә кер т лә ре 

бе лән бер гә күп ке нә са лым җы ю чы лар, баш ка гө наһ лы бән дә ләр дә бар иде; алар 
Гай сә ар тын нан күп ләп ия реп йө ри иде ләр. 16 Ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар, 
Гай сә нең шун дый ке ше ләр бе лән ашап уты ру ын кү реп, Аның шә кер т лә ре нә:

– Ни чек Ул са лым җы ю чы лар һәм гө наһ лы лар бе лән бер гә ашап уты ра? – ди де ләр.
17 Гай сә, мо ны ише теп, алар га:
– Та биб сә ла мәт ке ше ләр гә тү гел, ә авы ру лар га ки рәк. Мин тәкъ ва адәм нәр не 

тү гел, гө наһ лы лар ны ча кы рыр га кил дем, – дип әйт те.

Уразатотуһәмшимбәкөнтурындагысораулар
18 Бер көн не, Чум ды ру чы Яхъя ның шә кер т лә ре һәм фа ри сей лар сура за тот кан да, 

Гай сә яны на нин ди дер ке ше ләр ки леп:
– Ни өчен Яхъя ның һәм фа ри сей лар ның шә кер т лә ре ура за то та, ә Си не ке ләр 

тот мый? – дип со ра ды лар.
19 Гай сә алар га:
– Кияү ян на рын да бул ган да, туй да гы ку нак лар ура за то тар ми кән?! Ян на рын да 

кияү бар чак та, ура за тот мый лар! – ди де. – 20 Әм ма ки лер бер көн, ки яү не алар 
янын нан алып ки тәр ләр, әнә шул чак та алар ура за то тар лар.

21 Ис ке ки ем гә яңа ту кы ма дан ямау лык сал мый лар, югый сә яңа ямау лык, уты-
рып, ис ке ту кы ма ны тарт ты рыр, һәм ти шек та гын да зу ра ер. 22 Шу лай ук яңа шә-
раб ны да ис ке тур сык ка* сал мый лар, югый сә шә раб тур сык ны ти шәр, һәм шә раб 
та, тур сык та әрәм бу лыр. Яңа шә раб ны яңа тур сык ка са ла лар.

23 Шим бә көн нәр нең бер сен дә Гай сә иген кы ры буй лап бар ган да, шә кер т лә ре 
ба шак өзә баш ла ды. 24 Фа ри сей лар Аңа:

– Ка ра, ни өчен алар шим бә көн не эш ләр гә яра ма ган ны эш ли ләр? – ди де.
25 – Да выт бе лән юл даш ла ры, ач ка лып, мох таҗ лык ки чер гән чак та, Да выт ның 

нәр сә ләр эш лә ве ту рын да бер дә укы га ны гыз бул ма ды мы ни? – дип җа вап кай тар-

* 2:22 Турсык – сы ек лык өчен кап чык сы ман зур күн са выт. 
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ды алар га Гай сә. – 26 Олуг ру ха ни бу лып Абъ я тар тор ган за ман да ул, Из ге йорт ка 
ке реп, Ал ла һы га ба гыш лан ган һәм ру ха ни лар дан баш ка һич кем гә ашар га рөх сәт 
ител мә гән ик мәк ләр не аша ган һәм юл даш ла ры на да бир гән*.

27 Ан на ры:
– Ке ше шим бә көн өчен тү гел, ә бәл ки шим бә көн ке ше өчен яра тыл ган. 28 Шу ңа 

кү рә Адәм Уг лы шим бә көн нең дә Ху җа сы дыр, – дип өс тә де.

Кулыкорышканкешенеңсавыгуы

3 1 Гай сә яңа дан гый ба дәт ха нә гә кил де. Ан да ку лы ко рыш кан бер ке ше бар 
иде. 2 Әгәр Гай сә шим бә көн не бе рәр сен са вык тыр са, Аны га еп ләр гә сә бәп 

бу лыр иде, дип, бер ни чә фа ри сей Аның ар тын нан кү зәт те. 3 Ку лы ко рыш кан ке-
ше гә Гай сә:

– Ур та га чы гып бас, – ди де.
4 Ә те ге ләр дән исә:
– Шим бә көн не нәр сә эш ләр гә рөх сәт ите лә: ях шы лык кы лыр га мы әл лә яман-

лык мы? Ке ше го ме рен сак лап ка лыр га мы яки һә лак итәр гә ме? – дип со ра ды.
Фа ри сей лар дәш мә де ләр. 5 Ка ты кү ңел ле бу лу ла ры на ачы нып, Гай сә ачу бе лән 

алар га ка рап ал ды да те ге ке ше гә:
– Ку лың ны суз! – ди де.
Авы ру адәм ку лын суз ды, һәм аның ку лы са вык ты. 6 Гый ба дәт ха нә дән чы гу га, 

фа ри сей лар, Гай сә не һә лак итәргә ниятләнеп, сҺи руд пат ша та раф дар ла ры бе лән 
ки ңәш ко рыр га то тын ды лар.

7-8 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән Гә ли ләя кү ле нә та ба юнәл де. Аңа Гә ли ләя 
тө бә ген нән һәм Яһү ди я дән күп сан лы ха лык ияр де. Аның эш лә гән эш лә ре ха-
кын да ише теп, Ие ру са лим нән, Иду ма я дән, Үр дүн аръ ягын нан, Сур һәм Си дун 
ти рә лә рен нән дә күп ха лык ки лә иде. 9 Ха лык ара сын да кы сы лып кал мас өчен, 
шә кер т лә ре нә Гай сә көй мә не әзер то тар га куш ты. 10 Бик күп ләр не са вык тыр ган-
га кү рә, чир дән ин тек кән ке ше ләр, Гай сә гә орын мак чы бу лып, этешеп-төртешеп 
Аңа та ба ом ты ла лар, 11 эч лә рен дә сявыз рух бул ган нар да, Аны кү рү гә кар шын да 
йөз тү бән егы лып:

– Син – Ал ла һы Уг лы! – дип кыч кы ра иде ләр.
12 Әм ма Гай сә Үзе нең кем бу луы ха кын да сөй ләү дән явыз рух лар ны кат гый 

итеп тый ды.

Уникешәкертсайлау
13 Шун нан Гай сә тау га кү тә рел де һәм Үзе сай ла ган ке ше ләр не яны на ча кыр ды; 

те ге ләр кил де ләр. 14-15 Бо лар һәр чак Аның янын да бу лыр га һәм ха лык ара сын да 
Ях шы хә бәр не та ра тыр га ти еш ле ун и ке ке ше иде. Гай сә алар га шу лай ук җен нәр не 
ку ып чы га ру код рә те дә бир де. 16 Ме нә ул ун и ке шә керт: Гай сә «Пе тер» дип исем 
куш кан Ши мун, 17 Зе бе дәй уг лы Ягъ куб һәм аның бер ту ган кар дә ше Яхъя (Гай-
сә алар ны «Бо а нир гес» дип ата ды, бу – «Күк күк рәү угыл ла ры» ди гән не аң ла та), 

* 2:26 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:1-6; «Чы гыш», 25:30. 
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18 Әнд ри, Фи лип, Бар ту лу май, Мат тай, То мас, Һал фай уг лы Ягъ куб, Тад дай, Кө-
рәш че Ши мун* 19 һәм Гай сә гә хы я нәт итә чәк Яһү дә Ис ка ри от.

ГайсәһәмБелзебул
20 Гай сә яңа дан өй гә әй лә неп кайт ты. Ан да та гын шун дый күп ха лык җы ел ды 

ки, Аның һәм шә кер т лә ре нең хәт та ашар га да ва кыт ла ры бул ма ды. 21 Шу шы хәл ләр 
ту рын да ишет кән нән соң, Гай сә нең ту ган на ры, акыл дан яз ган икән Бу, дип уй лап, 
Аны үз лә ре бе лән алып кит мәк че бул ды лар.

22 Ие ру са лим нән кил гән ка нун бел геч лә ре исә Гай сә ту рын да:
– Аның эче нә Бел зе бул* ке реп оя ла ган! Җен нәр баш лы гы яр дә ме бе лән җен нәр не 

ку ып чы га ра Ул, – дип әй тә иде ләр.
23 Гай сә, шун да гы ха лык ны Үз яны на җы еп, гый б рәт ле сүз ләр яр дә мен дә бо лай 

дип сөй лә де:
– Ни чек итеп шай тан шай тан ны ку ып чы гар сын ин де? 24 Бүл гә лән гән пат ша лык 

яши ал мый. 25 Әгәр га и лә дә дош ман лык хө кем сөр сә, гаи лә тар кал мый кал мый. 26 Ә 
ин де шай тан, үзенә үзе кар шы чы гып, үз-үзе бе лән дош ман ла шып яшә сә, аның соң гы 
сә га те сук ты ди гән сүз. 27 Бе рәү дә, көч ле нең өе нә ке реп, аны бәй лә ми чә, ма лын та лап 
чы га ал мас; бәй лә сә ге нә, өен та лап чы га алыр. 28 Хак сүз әй тәм сез гә: адәм ба ла сы ның 
кыл ган бар ча гө наһ ла ры, нин ди ге нә кө фер сү зе дә ки че ре лер, 29 әм ма Из ге Рух ны 
кө фер итү че һич кай чан ки че рел мәс, аның гө на һы мәң ге җу ел мас.

30 Кай бе рәү ләр бит Гай сә ту рын да, Аның эчен дә явыз рух бар, дип әй тә иде ләр.

Гайсәнеңанасыһәмтуганнары
31 Шул ва кыт Гай сә нең ана сы бе лән эне лә ре кил де ләр һәм, үз лә ре ише гал дын да 

ка лып, Аны ча кы рыр га ке ше җи бәр де ләр. 32 Гай сә нең әйләнә-тирәсенә бик күп 
ха лык җы ел ган иде.

– Си не тыш та анаң һәм эне лә рең кө тә, – ди де ләр Аңа.
33 – Кем Ми нем анам? Ту ган на рым кем? – ди де Гай сә алар га җа вап итеп, 34 ан-

на ры, әйләнә-тирәсендә уты ру чы лар га ка рап, бо лай ди де:
– Ме нә Ми нем анам һәм ту ган на рым. 35 Ал ла һы их ты я рын үтәү че ләр Ми ңа ир 

ту га ным да, кыз ту га ным да, анам да бу лыр.

Чәчүчехакындагыйбрәтлехикәя

4 1 Гай сә янә күл бу ен да ке ше ләр гә гый лем би рә баш ла ды. Аның яны на бик күп ха-
лык җы ел ган га кү рә, Ул көй мә гә утыр ды. Көй мә күл өс тен дә иде, ә ха лык яр бу ен да 

кал ды. 2 Гый б рәт ле хи кә я ләр яр дә мен дә Гай сә алар га күп нәр сә ләр ту рын да сөй лә де:
3 – Тың ла гыз: ме нә бер адәм чә чү гә чык кан, ди. 4 Чәч кән ва кыт та ор лык ның бер 

өле ше юл бу е на төш кән, һәм кош лар, очып ки леп, аны чүп ләп бе тер гән. 5 Икен че 

* 3:18 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч кул ла нып бә реп тө ше рү өчен кө рәш кән яһү ди-
ләр төр ке ме нең әгъ за сы. 
* 3:22 Белзебул – иб лис исем нә ре нең бер се. Бел зе бул кән га ни ләр нең ила һы бул ган. Аны явыз 
рух лар баш лы гы дип са на ган нар. (Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 1:2.) 
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бер өле ше аз туф рак лы таш лы урын га төш кән. Ор лык өс тә ге нә ят кан га кү рә, бик 
тиз шы тып чык кан. 6 Ә ин де ко яш чы гып кыз ды ра баш ла гач, та мыр ла нып өл гер-
мә гән гә, үсен те ләр ши ңеп төш кән. 7 Ор лык ның кай бер се кү гән ку а гы ара сы на 
төш кән. Ку ак, үсеп-киңәеп, аны ба сып кит кән, һәм үсен те ләр ба шак бир мә гән. 8 Ә 
баш ка ор лык лар уң ды рыш лы җир гә төш кән. Алар үсеп кү тә рел гән һәм утыз ла та, 
алт мыш ла та, йөз лә тә уңыш бир гән.

9 – Ко ла гы бул ган нар – ишет сен! – ди де Гай сә. 
10 Үз лә ре ге нә кал гач, юл даш ла ры һәм ун и ке шә кер те Гай сә дән гый б рәт ле хи-

кә я ләр ха кын да со ра ды лар.
11 – Ал ла һы Пат ша лы гы ның се ре сез гә ачыл ган, – ди де Гай сә алар га, – баш ка-

лар га исә ки на я ле хи кә я ләр яр дә мен дә әй те лә. 12 Бу шу ның өчен ки:
«Ни чек ке нә ка ра са лар да – күр мәс ләр,
ни чек ке нә тың ла са лар да – ишет мәс ләр һәм тө шен мәс ләр.
Әгәр алар ишетеп-күрсәләр,
Ал ла һы га бо ры лыр лар,
һәм гө наһ ла ры ки че ре лер иде»*.

13 Сез бу ки на я ле хи кә я нең мәгъ нә сен аң ла ма ды гыз мы ни? – дип со ра ды алар дан 
Гай сә. – Алай са ни чек баш ка хи кә я ләр не аң лар сыз икән? 14 Чә чү че сүз чә чә. 15 Юл 
бу е на төш кән ор лык лар чәч кән сүз не ише тү че адәм нәр не бел де рә дер. Әм ма шай-
тан, ки леп, алар кү ңе ле нә са лын ган сүз не шун да ук алып ки тә. 16 Таш лы урын га 
чә чел гә не исә – сүз не ише тү бе лән шат ла нып ка бул итү че ләр. 17 Әм ма та мыр ла ры 
бул ма ган га, алар ның тү зем ле ге күп кә җит ми. Сүз ар ка сын да авыр лык лар һәм эзәр-
лек ләү ләр баш лан са, бик тиз ки ре чи ге нә ләр. 18 Ә баш ка ла ры исә кү гән лек кә төш-
кән ор лык ка ох шый лар дыр: алар сүз не ише тә ләр, 19 әм ма тор мыш мә шә кать лә ре, 
бай лык ар тын нан куу һәм баш ка те ләк ләр, алар ның кү ңе ле нә үтеп, ише тел гән сүз не 
ба сып ки тә ләр, һәм сүз уңыш бир ми. 20 Ә ин де уң ды рыш лы җир гә чә чел гә не – сүз не 
ише теп, аны ка бул итү че ләр: алар утыз ла та, алт мыш ла та, йөз лә тә уңыш би рә ләр.

Яныпторганшәмнешәмдәлгәкуялар
21 Ан на ры Гай сә алар га:
– Шәм не чүл мәк яки сә ке ас ты на ку яр өчен алып ке рә ләр ме ни? Ки ре сен чә, 

аны шәм дәл гә утыр тып ку я лар! – ди де. – 22 Фаш ител ми чә һич бер яше рен нәр сә, 
ачыл мый ча бер ге нә сер дә кал ма я чак. 23 Ко лак ла ры бул ган нар – ишет сен нәр!

24 Ан на ры Гай сә алар га бо лай дип әйт те:
– Ишет кән сүз ләр гә игъ ти бар лы бу лы гыз. Нин ди үл чәм бе лән үл чә сә гез, сез гә 

дә шун дый үл чәм бе лән үл чәп би рер ләр һәм өс тәр ләр дә. 25 Кем дә бар бул са, аңа 
янә би ре лер, ә кем дә юк икән, аңар дан бул га ны да тар тып алы ныр.

Орлыкхакындагыйбрәтлесүзләр
26 Әй т кән нәр гә өс тәп, Гай сә бо лай ди де:

* 4:12 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9-10. 
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– Ал ла һы Пат ша лы гы ме нә нәр сә гә ох ша ган: ке ше ор лык чә чә, 27 ан на ры ул төн лә 
йок лый, көн де зен то ра, ә ор лык, шы тып чы гып, өс кә үр мә ли. Ке ше мо ның ни чек 
бу лу ын бел ми дә. 28 Җир үзеннән-үзе уңыш би рә: баш та – са бак, ан на ры – ба шак, 
шун нан соң ба шак ту лы ор лык үс те рә. 29 Ә ин де аш лык өл ге рү гә, ке ше кул га урак 
ала, чөн ки аш лык урыр ва кыт җи тә.

Горчицаорлыгыхакындагыйбрәтлехикәя
30 Гай сә, сү зен дә вам итеп:
– Ал ла һы Пат ша лы гын нәр сә бе лән ча гыш ты рыр га һәм ни чек итеп тас вир лар га 

икән? – ди де. – 31 Ул – гор чи ца ор лы гы ке бек: җир гә чәч кән ва кыт та бө тен ор лык-
лар дан кеч ке нә рәк. 32 Ә ин де чәч кәч шы тып чы га һәм бө тен үсем лек ләр дән би ег рәк 
бу лып үсә, аның зур-зур бо так ла ры кү лә гә сен дә хәт та кош лар оя ко рыр лык бу ла.

33 Шун дый гый б рәт ле сүз ләр не Гай сә ке ше ләр гә күп сөй лә де, лә кин Ул алар 
аң лар дай нәр сә ләр ту рын да гы на сөй ли иде. 34 Ул һәр ва кыт шу лай гый б рәт ле хи-
кә я ләр яр дә мен дә сөй ли, ә ин де шә кер т лә ре бе лән ял гы зы кал гач, алар га ба рын 
да аң ла тып би рә иде.

Гайсәнеңдавылнытынычландыруы
35 Шул көн не ки чен шә кер т лә ре нә Гай сә:
– Әй дә гез, күл нең аръ я гы на чы гыйк, – ди де, һәм 36 шә кер т лә ре, ха лык ны кал ды-

рып, Аның яны на көй мә гә утыр ды лар да юл га куз гал ды лар. Ан да баш ка көй мә ләр 
дә бар иде. 37 Ки нәт ке нә көч ле да выл кү тә рел де һәм, дул кын нар көй мә гә бә ре леп, 
аның эче нә су ту ла баш ла ды. 38 Гай сә исә көй мә нең кой ры гын да ба шын мен дәр гә 
са лып йо кы га кит кән иде. Шә кер т лә ре, Аны уя тып:

– Ос таз, ба та быз бит! Ә Си нең исең дә дә юк! – ди де.
39 Ул, то рып, җил не тый ды, ә күл гә:
– Шау ла ма, ты ныч лан! – дип бо ер ды.
Җил тук та ды, һәм әйләнә-тирәдә тын лык ур наш ты.
40 – Ни өчен сез шун дый кур как? Әле һа ман ыша ны чы гыз юк мы? – ди де Гай сә 

алар га.
41 Кот ла ры алын ган шә кер т ләр бер-берсенә:
– Кем соң Ул? Җил дә, күл дә Аңа буй сы на ич, – ди еш те ләр.

Гайсәнеңҗенлекешенесавыктыруы

5 1 Ме нә алар Гә ли ләя кү ле нең аръ я гын да гы Ге рә сә җи ре нә ки леп тук та ды лар. 
2-3 Гай сә көй мә дән тө шү гә, кабер-мәгарәдән* кар шы на җен ка гыл ган бер ке ше 

ки леп чык ты. Ул ке ше шун да, мә га рә ләр дә яшәп, аны һич бер кем хәт та чыл быр 
бе лән дә бәй ләп куя ал ма ган: 4 күп тап кыр лар аяк-кулларын чыл быр бе лән бәй лә-
сә ләр дә, ул ба ры бер чыл быр ны өз гән, бо гау лар ны ват кан; һәм бе рәү дә аны җи ңә 
ал ма ган. 5 Ул шу лай, көне-төне, бер тук тау сыз кыч кы рып һәм үзен-үзе таш лар бә реп 
кый нап, ка бер ләр ара сын да, тау лар да йө ри иде.

* 5:2-3 ...кабер-мәгарәдән... – Яһү ди ләр мә ет не тау да ти шеп ясал ган кабер-мәгарәләргә куй ган нар. 
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6 Гай сә не ул ерак тан ук кү реп ал ды һәм, йө ге реп ки леп, ая гы на егыл ды да 7 ка ты 
итеп кыч кы рып җи бәр де:

– Ал ла һы Тә га лә Уг лы Гай сә! Си ңа мин нән ни ки рәк? Ал ла һы ха кы на ял ва рып 
со рыйм: га зап ла ма ми не.

8 Чөн ки Гай сә әле ге ке ше нең эче нә оя ла ган җен гә: «Явыз рух, бу адәм нән чы гып 
кит!» – дип бо ер ган иде.

9 – Исе мең ни чек си нең? – дип со ра ды Гай сә җен нән.
– Без бик күп тер, шу ңа кү рә ми нем исе мем – Гас кәр*, – дип җа вап бир де те ге. 

10 Һәм явыз рух лар Гай сә дән үз лә рен бу җир дән ку ып җи бәр мә вен үтен де ләр.
11 Якын да гы на, тау би тен дә, шак тый зур дуң гыз кө түе ут лап йө ри иде.
12 – Без не әнә те ге дуң гыз лар яны на җи бәр, шу лар эче нә ке рик че! – дип ял ва рып 

со ра ды Гай сә дән явыз рух лар.
13 Гай сә рөх сәт итү гә, явыз рух лар, те ге ке ше дән чы гып, дуң гыз лар эче нә кер де-

ләр, һәм ике мең баш дуң гыз дан тор ган кө тү шун дук те кә яр дан күл гә таш лан ды 
да ба тып үл де.

14 Кө тү че ләр, ка чып ки теп, бу хак та шә һәр дә һәм аның ти рә сен дә ге авыл лар да 
сөй ләп йөр де ләр. Ан да яшәү че ләр, ни бул га нын ка рар га дип, 15 Гай сә яны на кил де-
ләр, эче нә җен нәр өе ре ке реп оя ла ган ке ше нең ки ен гән һәм акы лы на кил гән хәл дә 
уты ру ын кү реп кур кып кал ды лар. 16 Әле ге ва кый га ның ша һит ла ры җен ка гыл ган 
ке ше белән, дуң гыз лар бе лән ни бул га нын сөй ләп бир де ләр. 17 Шун нан соң алар 
Гай сә нең бу як лар дан ки тү ен үте нә баш ла ды лар.

18 Гай сә көй мә гә утыр ган чак та, җен нән ко тыл ган те ге ке ше Аның бе лән ки тәр гә 
рөх сәт со ра ды. 19 Әм ма Гай сә ри за бул ма ды:

– Бар, өе ңә кай тып, Раб бы ның си ңа нин ди мәр хә мәт күр сә тү ен һәм си нең өчен 
нәр сә эш лә вен ту ган на ры ңа сөй лә, – ди де.

20 Те ге ке ше, ки теп, үзе өчен Гай сә нең нәр сә эш лә ве ту рын да Ун ка ла да сөй ләп 
йөр де; аның сүз лә рен һәр кем таң ка лып тың ла ды.

Үлгәнкызһәмавырухатын
21 Гай сә көй мә дә янә күл нең аръ я гы на чык кач, яр бу ен да Аның яны на та гын 

бик күп ха лык җы ел ды. 22 Гый ба дәт ха нә баш лык ла ры ның Яһир исем ле се, Гай сә не 
кү рү гә, ая гы на ки леп егыл ды 23 һәм:

– Кы зым үлем хә лен дә ята. Ки леп, кул ла рың бе лән аңа орын саң, ул са вы гыр 
һәм яшәр иде! – дип ял ва рыр га то тын ды.

24 Гай сә аның бе лән ки теп бар ды.
Алар ар тын нан, Гай сә не һәр як тан кыс рык лап, бик күп ха лык ияр де. 25-26 Ара да 

ун и ке ел дә ва мын да кан ки лү дән га зап лан ган бер ха тын да бар иде. Ул бик күп 
та биб лар да дә ва лан ган, бө тен бай лы гын са рыф ит сә дә, фай да сын күр мә гән, ки-
ре сен чә, аның хә ле на чар ла на гы на бар ган. 27-28 Гай сә ха кын да ишет кән нән соң: 
«Аның ки е ме нә ге нә ка гыл сам да са вы гыр идем», – дип уй лап, әле ге ха тын ха лык 
ара сын да, арт тан ки леп, Гай сә нең ки е ме нә ка гыл ды, 29 һәм, кан ки лү шун дук 

* 5:9 Гаскәр – грек ча «ле ги он», рим лы лар ның 6000 су гыш чы дан тор ган иң зур хәр би төр ке ме. 
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туктап, ха тын үзе нең ту лы сын ча са вы гу ын той ды. 30 Гай сә исә, Үзен нән көч кит-
кән не то еп, ар ты на бо рыл ды да ха лык тан:

– Ми нем ки е ме мә кем ка гыл ды? – дип со ра ды.
31 – Ха лык ның ни чек кыс рык ла вын кү рә то рып, Син ни өчен, кем ка гыл ды, дип 

со рый сың? – ди де Аңа шә кер т лә ре.
32 Әм ма Ул Үзе нә орын ган ке ше не күз лә ре бе лән эз ли бир де. 33 Кур ку ын нан 

кал ты рап төш кән ха тын, үзе нең си хәт лә нү ен аң лап, ха лык ара сын нан чык ты һәм, 
Гай сә ал ды на егы лып, дө ре сен сөй ләп бир де.

34 – Кы зым, си не ыша ну ың са вык тыр ды, имин йөр һәм сә ла мәт бул, – ди де аңа 
Гай сә.

35 Гай сә шу лай дип сөй ләп тор ган ара да, гый ба дәт ха нә баш лы гы ның өен нән 
ки леп, баш лык ка:

– Кы зың ва фат. Ос таз ны ник бор чып то рыр га, – дип әйт те ләр.
36 Әм ма Гай сә, алар ның сүз лә рен игъ ти бар га ал мый ча, баш лык бул ган ке ше гә:
– Ку рык ма, тик ышан гы на! – ди де.
37 Пе тер, Ягъ куб һәм Ягъ куб ның бер ту ган кар дә ше Яхъя дан баш ка Гай сә һич кем гә 

Үзе бе лән ба рыр га рөх сәт ит мә де. 38 Баш лык ның өе яны на кил гәч, Гай сә ыгы-зыгы 
ки леп йө рү че ләр не һәм такмаклый-такмаклый үке реп елау чы лар ны күр де.

39 – Ни гә сез ыгы-зыгы ки лә сез, ни гә елый сыз? Ба ла үл мә гән, йок лый гы на 
ул, – ди де Гай сә, өй гә кер гәч.

40 Аңар дан кө ләр гә то тын ды лар, әм ма Ул алар ны ку ып чы гар ды да кыз ның ата-
анасын, Үзе нең юл даш ла рын алып, кыз ят кан бүл мә гә кер де. 41 Ба ла ның ку лын нан 
то тып, Гай сә аңа:

– Та ли та, кум! («Кы зым, си ңа әй тәм, тор!») – ди де.
42 Кыз ба ла шун дук ая гы на то рып бас ты һәм йө реп кит те (аңа ун и ке яшь иде). 

Шу шы хәл не кү рү че ләр хәй ран кал ды лар. 43 Гай сә исә алар ны, бу хак та һич кем 
бе лер гә ти еш тү гел, дип ки сәт те, ә кыз ба ла ны аша тыр га куш ты.

ГайсәнеНасарадаинкяритүләре

6 1 Гай сә, шә кер т лә ре бе лән бер гә ул як лар дан ки теп, Үзе яшә гән шә һәр гә 
кайт ты. 2 Шим бә көн не Ул гый ба дәт ха нә дә гый лем бир де. Аны тың ла ган 

һәм мә се:
– Бу гый лем нәр Аңа кай дан кил гән?! Нин ди ти рән га кыл би рел гән Аңа! Шун дый 

код рәт ле эш ләр не ни чек итеп кы ла икән Ул? – дип га җәп лән де. – 3 Бал та ос та сы 
тү гел ме соң Ул? Мәрь ям нең уг лы һәм Ягъ куб, Йо сис, Яһү дә, Ши мун ның абый сы 
тү гел ме? Аның се ңел лә ре би ре дә, без нең ара да яши тү гел ме соң?

Шул рә веш ле, алар Аны ки ре как ты лар.
4 – Пәй гам бәр не һәр җир дә их ти рам итә ләр, тик үз илен дә, үз ту ган на ры һәм 

гаи лә се та ра фын нан гы на хөр мәт юк аңа, – ди де алар га Гай сә.
5 Шу ңа кү рә Ул ан да һич нин ди код рәт ле эш кы ла ал ма ды, кул ла ры бе лән оры-

нып, фә кать бер ни чә авы ру ке ше не ге нә са вык тыр ды. 6 Алар ның ышан мау ла ры 
Гай сә не га җәп кә кал дыр ды.
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Гайсәнеңшәкертләрнеозатуы

Гай сә, әйләнә-тирәдәге авыл лар да йө реп, ха лык ка гый лем би рү ен дә вам ит те. 
7 Бер көн Ул ун и ке шә кер тен ча кы рып ал ды да, алар га явыз рух лар ны ку ар га хо кук 
би реп, икешәрләп-икешәрләп юл га озат ты.

8 – Юл та я гын нан тыш ик мәк тә, биш тәр дә ал ма гыз, бил бау ян чы гы на ак ча да 
сал ма гыз; 9 ая гы гыз га ки е гез, үзе гез бе лән хәт та ал маш күл мәк тә ал ма гыз, – ди де Ул 
алар га. 10 – Кай сы йорт та тук тал са гыз, шул урын нан кит кән че, әле ге йорт та ка лы гыз. 
11 Бе рәр җир дә сез не ка бул ит ми чә, сүз лә ре гез не тың лап та тор ма са лар, ул урын нан 
кит кән дә, аяк ла ры гыз дан ту зан ны ка гып тө ше ре гез: алар өчен бу ки сә тү бу лыр.

12 Шун нан шә кер т ләр, юл га чы гып, ке ше ләр не тәү бә гә ки лер гә өн дәп йөр де ләр, 
13 күп җен нәр не ку ып чы гар ды лар һәм, зәй түн мае сөр теп, бай так авы ру ке ше ләр не 
са вык тыр ды лар.

ЧумдыручыЯхъяныңүлеме
14 Гай сә нең исе ме ха лык те ле нә кер гәч, Аның ту рын да гы хә бәр Һи руд пат ша га да 

ки леп иреш те. Бе рәү ләр Гай сә ту рын да: «Үле дән те рел гән Чум ды ру чы Яхъя бу, шу ңа 
кү рә Аның код рәт ле эш ләр күр сә тер гә ку ә те бар», – дип сөй лә сә, 15 баш ка лар: «Ильяс 
бу», – ди де, бү тән нәр исә: «Бо рын гы за ман нар да гы сы ман бер пәй гам бәр», – дип әйт те.

16 Шу шы лар ны ише теп, Һи руд:
– Мин ба шын кис тер гән Чум ды ру чы Яхъя Ул, үле дән те рел гән әнә! – ди де.
17 Һи руд, үзе нең бер ту ган кар дә ше Фи лип нең ха ты ны Һи ру ди я гә өй лә нү сә бәп ле, 

Яхъя ны, кул га алып, зин дан га утыр тып куй ган иде. 18 Чөн ки Яхъя Һи руд ка: «Си ңа 
бер ту ган кар дә шең нең ха ты ны бе лән яшәр гә яра мый», – дип әй т кән бу ла. 19 Һи ру-
дия, Яхъя га ачу сак лап, аны үтер тер гә те ли, әм ма бер ни эш ли ал мый иде. 20 Яхъя-
ның тәкъ ва вә из ге ке ше икә нен бел гән Һи руд аңар дан кур ка һәм аны һа ман як лап 
ки лә иде. Яхъя ның сүз лә ре пат ша ны бор чы са да, ул аны рә хәт лә неп тың лый иде.

21 Үзе нең ту ган кө не уңа ен нан Һи руд дә рә җә ле тү рә ләр не, гас кәр баш лык ла-
рын һәм Гә ли ләя сөл кән нә рен аш мәҗ ле се нә ча кыр гач, Һи ру ди я гә җай чык ты. 
22 Мәҗ лес кә Һи ру ди я нең кы зы да кер де. Ул ан да би е де, һәм аның биюе Һи руд ка 
вә ку нак лар га бик оша ды. Пат ша аңа:

– Ни те лә сәң, шу ны со ра: ба рын да би рер мен! – ди де. 23 Һәм ант итеп әйт те:
– Хәт та пат ша лы гым ның яр ты сын со ра саң да, би рер мен!
24 Кыз, ба рып, ана сын нан:
– Ми ңа нәр сә со рар га? – ди де.
– Чум ды ру чы Яхъя ның ба шын со ра, – ди де те ге се.
25 Кыз шун да ук, пат ша яны на ба рып:
– Чум ды ру чы Яхъя ның ба шын, тә лин кә гә са лып, хә зер үк ми ңа ки те рү ең не 

те лим! – дип үтен де.
26 Пат ша зур кай гы га төш сә дә, ку нак ла ры ал дын да ант ит кәч, кар шы ки лер гә ба-

тыр чы лык ит мә де. 27 Ул шун да ук, Яхъя ның ба шын ки те рер гә ку шып, җәл лад ны* 

* 6:27 Җәллад – үлем җә за сын баш ка ру чы. 
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зин дан га җи бәр де. Сак чы, ба рып, Яхъя ның ба шын кис те 28 һәм, тә лин кә гә са лып, 
кыз га ки те реп бир де, ә кыз исә ана сы на тап шыр ды. 29 Яхъя ның шә кер т лә ре, бу 
хак та ише теп, аның гәү дә сен ки леп ал ды лар һәм ка бер гә сал ды лар.

Бишмеңкешенеашату
30 сРә сүл ләр, Гай сә яны на әй лә неп кай тып, эш лә гән эш лә ре, ха лык ны нәр сә гә 

өй рә тү лә ре ха кын да бәйнә-бәйнә сөй ләп бир де ләр. 31 Ул алар га:
– Ә хә зер, бе рәр ау лак урын га ба рып, ял итеп алыйк, – ди де.
Чын лап та, һа ман кем нәр дер бер-бер арт лы ян на ры на ки леп тор ган га кү рә, алар-

ның хәт та ашап алыр га да ва кыт ла ры кал мый иде.
32 Шун нан алар, көй мә гә уты рып, ау лак урын га юнәл де ләр. 33 Әм ма ке ше ләр алар ның 

ки теп ба ру ын күр де ләр. Кү бе се, алар ны та нып, әйләнә-тирәдәге бар лык шә һәр ләр дән 
яр буй лап алар ба ра сы урын га ашык ты һәм көй мә дән ал дан рак шун да ки леп җит те. 
34 Яр га чык кач, Гай сә шак тый зур ха лык төр ке мен күр де һәм алар ны бик кыз ган ды, 
чөн ки алар кө тү че сез са рык лар ке бек иде. Шун нан алар ны күп нәр сә ләр гә өй рә тә 
баш ла ды. 35 Ва кыт соң иде ин де, һәм шә кер т лә ре, Аның яны на ки леп:

– Би ре дә бик ау лак, ва кыт та соң ин де. 36 Кит сен нәр алар, якын-тирәдәге авыл-
салаларга ба рып, үз лә ре нә ашар га са тып ал сын нар, – ди де ләр. 37 Әм ма Гай сә шә-
кер т ләр гә:

– Үзе гез аша ты гыз алар ны, – дип җа вап кай тар ды.
– Әл лә без ике йөз ди нар лык* ик мәк са тып алып аша тыйк мы? – ди де алар.
38 – Сез дә күп ме ик мәк бар? Ба рып ка ра гыз әле, – ди де Ул. Те ге ләр ка рап ки леп:
– Биш ик мәк һәм ике ба лык, – дип җа вап бир де.
39 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре нә ха лык ны, төр кем нәр гә бү леп, яшел чи рәм гә утыр-

тыр га куш ты. 40 Те ге ләр, йө зәр һәм ил ле шәр ке ше лек төр кем нәр гә бү ле неп, те зе-
ле шеп утыр ды лар. 41 Гай сә биш ик мәк бе лән ике ба лык ны ал ды да күк кә ка рап 
шөк ра на кыл ды һәм, ха лык ка сын дыр га лап өлә шер өчен, ик мәк не шә кер т лә ре нә 
бир де. Ике ба лык ны да Ул бө те не се нә бү леп бир де. 42 Ба ры сы да туй ган чы аша-
ды. 43 Ан на ры ик мәк һәм ба лык сы нык ла рын, җы еп, ун и ке кәр зин гә ту тыр ды лар. 
44 Та мак туйдырган ир ләр нең са ны биш мең иде.

Гайсәнеңсуөстеннәнатлапкилүе
45 Шун нан Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре нә көй мә дә кар шы яр да гы Бәйт -Сай да га 

чы га то рыр га куш ты, Үзе исә, ха лык кай тып кит кән че, алар янын да тот кар лан ды. 
46 Ха лык бе лән сау бул лаш кач, Ул до га кы лыр өчен тау га кү тә рел де.

47 Кич җит кән дә, көй мә күл ур та сын да иде ин де, ә Ул берүзе яр бу ен да кал ды. 
48 Шә кер т лә ре нең кар шы ис кән җил бе лән кө рә шү лә рен, ишә-ишә хәл дән та ю ла-
рын кү реп, ир тән ге өч бе лән ал ты ара сын да* Ул, су өс тен нән ат лап, алар яны на 

* 6:37 Динар – кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кын тәш кил иткән. 
* 6:48 ...иртәнгеөчбеләналтыарасында... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: төн нең дүр-
тен че сак ва кы тын да. Рим сис те ма сы бу ен ча, төн өчәр сә гать тән тор ган дүрт сак ва кы ты на 
бү лен гән бул ган. 
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кит те. Гай сә ян на рын нан үтеп ки тәр гә те лә гән иде, 49-50 әм ма шә кер т лә ре, Аның 
су өс тен нән ки лү ен кү реп, өрәк тер дип уй ла ды лар да кыч кы рып җи бәр де ләр: Аны 
кү рү гә, алар ның кот ла ры оч ты.

– Ты ныч ла ны гыз, Мин бу! Ку рык ма гыз! – ди де Гай сә, шун да ук алар бе лән сөй-
лә шә баш лап, 51 һәм алар яны на көй мә гә ке реп утыр ды. Шун да җил тын ды. Бу хәл 
шә кер т ләр не та гын да ныг рак га җәп лән дер де. 52 Ик мәк бе лән бул ган ва кый га ны 
бит алар аң ла ма ды лар, чөн ки йө рәк лә ре туң иде.

53 Көй мә дә ге ләр, күл не ки чеп, Ген ни са рет шә һә рен дә яр бу е на ки леп тук та ды лар. 
54 Алар көй мә дән чы гу га, ке ше ләр Гай сә не та нып ал ды лар һәм, 55 Аның ки лү ен 
хә бәр итеп, бө тен әйләнә-тирәне йө ге реп әй лә неп чык ты лар. Шун нан Гай сә тук-
тал ган урын га тү шәк тә яту чы авы ру лар ны ки те рә баш ла ды лар. 56 Гай сә кая гы на 
кил сә дә – авыл лар га, шә һәр ләр гә, бе рәр се нең би лә мә се нә ме, – бө тен җир дә авы-
ру лар ны ачык урын га ки те реп са ла һәм Аның ча бу ы на бул са да ка гы лыр га рөх сәт 
би рү ен үте нә иде ләр. Ка гыл ган һәр ке ше са вы га иде.

Ата-бабайолалары

7 1 Бер ва кыт Гай сә яны на фа ри сей лар һәм Ие ру са лим нән кил гән бер ни чә ка-
нун бел ге че җы ел ды. 2 Алар Гай сә шә кер т лә рен нән кай бер лә ре нең пыч рак кул 

бе лән, ягъ ни кул ла рын юмый ча ашау ла ры на игъ ти бар ит те ләр.
3 Фа ри сей лар, бар лык яһү ди ләр ке бек үк, ата-бабадан кил гән йо ла лар ны тө гәл 

үтәп, кул юмый ча ашар га утыр мый лар иде. 4 Ба зар дан кай т кач та, алар рә ве шен 
ки те реп юын мый ча ашар га утыр мый лар, шу лай ук бик күп баш ка нәр сә ләр не, 
мә сә лән, ка сә, чүл мәк, ба кыр са выт лар ны юуга ка ра ган күр сәт мә ләр не тө гәл 
үти ләр иде.

5 Фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре Гай сә дән:
– Ни өчен Си нең шә кер т лә рең ата-бабадан кил гән йо ла лар ны үтә ми ләр, ри зык-

ны пыч рак кул бе лән ашый лар? – дип со ра ды лар.
6 Ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ике йөз ле ләр сез! Иша гыйя пәй гам бәр үзе нең яз ма ла рын да сез нең хак та, ал-

дан кү реп, дө рес әй т кән:
«Бу ха лык Ми не тел дә ге нә хөр мәт итә,
ә йө рә ге аның Мин нән ерак.

7 Ми ңа та бы ну ла ры да буш ка:
алар ке ше уй лап чы гар ган ка гый дә ләр гә өй рә тә ләр»*.

8 Сез, Ал ла һы әме рен чит тә кал ды рып, ке ше ур наш тыр ган йо ла лар ны үти сез.
9 Үзе гез нең йо ла лар ны үтәр өчен, шун дый ос та итеп Ал ла һы әме рен ки ре ка га-

сыз! – дип дә вам ит те Гай сә. – 10 Му са: «Үзең нең атаң ны һәм анаң ны хөр мәт ит»* 
һәм «Ата сын яки ана сын хур ла ган ке ше үлем җә за сы на тар ты лыр га ти еш»*, – дип 

* 7:6-7 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:13. 
* 7:10 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12; «Ка нун», 5:16. 
* 7:10 Ка ра гыз: «Чы гыш», 21:17; «Ле ви ләр», 20:9. 
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әй т кән. 11 Ә сез: «Әгәр ке ше үзе нең ата сы на яки ана сы на: „Си ңа би рә се әй бер не мин 
Ал ла һы га кор бан (ягъ ни, Ал ла һы га ти еш ле бү ләк) итәр гә вәгъ дә бир дем“, – дип 
әй тә икән, 12 ул ке ше ин де ата-анасы өчен бер нәр сә дә эш лә мәс кә мөм кин», – дип 
өй рә тә сез. 13 Сез үзе гез өй рәт кән тәр тип лә ре гез бе лән Ал ла һы сү зен юк ка чы га-
ра сыз һәм шу ның ише нәрсәләрне бай так эш ли сез.

14 Ул, янә Үз яны на ха лык ны ча кы рып алып:
– Әй т кән нә рем не тың ла гыз һәм аң лар га ты ры шы гыз! – ди де. – 15 Ке ше эче нә 

чит тән кер гән һич нәр сә аны нә җес ли ал мый, ки ре сен чә, эчен нән чык кан нәр сә 
ке ше не нә җес ли. [16 ]*

17 Гай сә, ха лык ны урам да кал ды рып өй гә кер гәч, шә кер т лә ре Аңар дан бу сүз-
ләр не аң ла тып би рү ен со ра ды лар.

18 – Әй т кән нә рем не әл лә сез дә аң ла мый сыз мы?! – ди де Ул алар га. – Ке ше нең 
эче нә чит тән кер гән һич нәр сә аны нә җес ли ал ма ган ны аң ла мый сыз мы? 19 Ке ше-
нең йө рә ге нә тү гел, ә ка ры ны на ке рә ул һәм ан на ры чы га рып таш ла ны ла бит! (Бу 
сүз лә ре бе лән Гай сә бө тен ри зык ның да счис та бу лу ын бел дер де.)

20 – Ә ке ше не исә эчен нән чык кан нәр сә нә җес ли дер, – дип дә вам ит те Гай-
сә. – 21-22 Фә хеш лек кә, ур ла шу га, ке ше үте рү гә, зи на чы лык ка этә рү че явыз ни-
ят ләр, шу лай ук са ран лык, яман лык, мә кер лек, әх лак сыз лык, көн че лек, хур лау, 
тә кәб бер лек, акыл сыз лык ке ше нең йө рә ген нән ки лә. 23 Әнә шул яман лык лар ның 
һәм мә се, кешедән чы гып, аны нә җес ли дер.

МәҗүсихатынныңГайсәгәышануы
24 Ан на ры Гай сә Сур шә һә ре ти рә се нә юл ал ды. Ан да Ул бер йорт та тук тал ды. 

Би ре гә ки лүе ту рын да Ул һич кем гә бел де рер гә те лә мә гән иде, әм ма мо ны яше реп 
ка лу мөм кин бул ма ды. 25 Кы зы на явыз рух ка гыл ган бер ха тын, Гай сә ха кын да 
ишет кән нән соң шун дук Аның яны на ки леп, ая гы на егыл ды. 26 сМә җү си бу ха тын 
чы гы шы бе лән Сү рия Фой ни кә се тө бә ген нән иде. Ул Гай сә дән кы зы ның эчен дә ге 
җен не ку ып чы га ру ын үтен де. 27 Гай сә исә аңа:

– Баш та ба ла лар та мак туй дыр сын, – ди де. – Ик мәк не, ба ла лар дан тар тып алып, 
кө чек ләр гә таш лау ях шы тү гел.

28 – Шу лай, Әфән дем, – дип җа вап бир де ха тын, – лә кин кө чек ләр дә өс тәл ас-
тын да ба ла лар дан ко ел ган вал чык лар ны ашый бит.

29 – Шу лай дип җа вап бир гә нең өчен, өе ңә кай та ала сың: җен ин де кы зың нан 
чык ты, – ди де аңа Гай сә.

30 Ха тын өе нә әй лә неп кайт ты һәм кы зы ның тү шәк тә исән-сау яту ын күр де. Җен 
аның эчен нән чык кан иде ин де.

Гайсәнеңтелсез,чукраккешенесавыктыруы
31 Сур як ла рын нан кай тыш лый Гай сә, Си дун аша үтеп, Ун ка ла тө бә ген дә Гә ли-

ләя кү ле нә чык ты. 32 Шун да Гай сә яны на чук рак һәм на чар сөй лә шә тор ган бе рәү не 
алып ки леп, Аның әле ге ке ше гә кул ла ры бе лән оры ну ын үтен де ләр. 33 Гай сә аны 

* 7:16 Кай бер кулъ яз ма лар да 16 нчы аять тә бар: «Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!» 
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ха лык төр ке мен нән чит кә рәк алып кит те дә те ге нең ко ла гы на бар ма гын тык ты, 
ан на ры, Үзе нең бар ма гы на тө ке реп, те ле нә ка гыл ды һәм, 34 күк кә ка рап, ти рән 
итеп су лыш ал ды да чук рак ке ше гә:

– Эф фа та! («Ачыл!») – ди де.
35 Шун да ук те ге ке ше нең ко ла гы ише тә баш ла ды һәм те ле чи шел де, ул ачык итеп 

сөйләшәргә то тын ды. 36 Ке ше ләр гә Гай сә бу хак та бе рәү гә дә сөй лә мәс кә куш ты. 
Әм ма Ул тый ган са ен, ке ше ләр күб рәк сөй ли бир де ләр. 37 Алар ның га җәп лә нүе 
чик сез иде.

– Ул нәр сә ге нә эш лә сә дә, ях шы итеп эш ли: чук рак лар ише тә баш лый, тел сез-
ләр нең те ле ачы ла! – ди де алар.

Дүртмеңкешенеашату

8 1 Ул көн нәр дә та гын бик күп ке ше җы е лып, алар ның ашар ри зык ла ры кал ма-
гач, Гай сә, шә кер т лә рен ча кы рып:

2 – Ке ше ләр кыз га ныч. Алар ин де өч көн Ми нем ян да, ә ашар ла ры на һич нәр-
сә лә ре юк. 3 Әгәр алар ны өй лә ре нә ач ки леш кай та рып җи бәр сәм, юл да хәл сез лә-
нер ләр, чөн ки кай бер лә ре ерак тан кил гән, – ди де.

4 – Ба ры сын да ту ен ды рыр өчен, чүл дә шу ның ка дәр ик мәк не кай дан алыйк 
соң? – дип со ра ды шә кер т лә ре.

5 – Сез дә ни чә ик мәк бар? – ди де Гай сә.
– Җи де, – дип җа вап бир де шә кер т лә ре.
6 Шун нан Гай сә ха лык ка уты рыр га куш ты. Җи де ик мәк не алып Ал ла һы га шөк ра-

на кыл гач, ик мәк не сын дыр га ла ды һәм, ха лык ка өлә шү өчен, шә кер т лә ре нә бир де. 
Алар ик мәк не өлә шеп чык ты лар. 7 Шә кер т ләр нең бер ни чә ба лы гы да бар иде. Гай сә, 
шөк ра на кы лып, ба лык ны да өлә шер гә куш ты. 8 Ке ше ләр туй ган чы аша ды лар, һәм 
кал ган сы нык лар ны җый ган нан соң, та гын җи де кәр зин тул ды. 9 Ашау чы лар ның 
са ны дүрт мең гә якын иде. Ан на ры Гай сә алар ны өй лә ре нә кай та рып җи бәр де, 10 ә 
Үзе шун да ук шә кер т лә ре бе лән көй мә гә уты рып, Дал ма ну та җир лә ре нә юнәл де.

11 Гай сә яны на фа ри сей лар ки леп, Аның бе лән бә хәс лә шә баш ла ды лар һәм, сы-
нар га те ләп, күк тән бе рәр ила һи бил ге күр сә тү ен та ләп ит те ләр. 12 Гай сә, авыр су лап:

– Бү ген ге бу ын ни өчен ила һи бил ге та ләп итә икән? Хак сүз әй тәм сез гә: бү ген ге 
бу ын га ила һи бил ге күр сә тел мә я чәк, – ди де.

13 Шун нан, алар ны кал ды рып, янә көй мә гә утыр ды һәм кар шы яр га та ба юл ал ды.

ФарисейларһәмҺирудачыткысы
14 Гай сә нең шә кер т лә ре үз лә ре бе лән ри зык алыр га оныт кан бу лып чык ты – 

көй мә дә ба ры тик бер ик мәк ке нә бар иде. 15 Шә кер т лә рен ки сә теп, Гай сә алар га:
– Ка ра гыз аны, фа ри сей лар дан һәм Һи руд ачыт кы сын нан сак ла ны гыз! – ди де.
16 Ә шә кер т лә ре исә үз ара: «Ик мә ге без бул ма ган га, шу лай әй тә дер», – дип сөй-

лән де ләр.
17 Алар ның нәр сә ту рын да сөй ләш кән нә рен бе леп, Гай сә әйтте:
– Ни өчен сез, ик мә ге без юк, дип сөй лә нә сез? Сез әле һа ман бер ни аң ла мый сыз 

һәм тө шен ми сез ме? Йө рәк лә ре гез һа ман туң ки леш ка ла би рә ме?! 18 Күз лә ре гез 
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бу лып та күр ми сез, ко лак ла ры гыз бу лып та ишет ми сез ме?! Хә тер лә ми сез дә ме?! 
19 Биш ик мәк не Мин биш мең ке ше гә бү леп бир гән дә, кал ган сы нык лар ны җы еп, 
сез ни чә кәр зин ту тыр ды гыз?

– Ун и ке, – дип җа вап бир де шә кер т лә ре.
20 – Ә җи де ик мәк не дүрт мең ке ше гә бүл гән дә, ни чә кәр зин сынык-санак җый ды гыз?
– Җи де, – дип җа вап бир де те ге ләр.
21 – Әл лә һа ман аң ла мый сыз мы?! – ди де шун да Гай сә алар га.

ГайсәнеңБәйт-Сайдадаберсукыркешенесавыктыруы
22 Ан на ры алар Бәйт -Сай да га кил де ләр. Би ре дә Гай сә яны на бер су кыр ны ки тер-

де ләр һәм аңа ку лы бе лән оры ну ын үтен де ләр. 23 Гай сә, су кыр ны җи тәк ләп, авыл 
чи те нә алып чык ты, аның күз лә ре нә тө ке реп, ба шы на ку лын куй ды һәм:

– Бе рәр нәр сә кү рә сең ме? – дип со ра ды. 24 Те ге, әйләнә-тирәсенә күз са лып:
– Ке ше ләр не кү рәм, лә кин алар йө ри тор ган агач лар бу лып кү ре нә, – ди де.
25 Гай сә аның күз лә ре нә та гын бер тап кыр кул ла рын ти де реп ал гач, те ге те кә леп 

ка ра ды һәм ачык итеп кү рә баш ла ды.
26 – Ка ра аны, авыл га ке рә се бул ма, – дип, Гай сә аны өе нә кай та рып җи бәр де.

ГайсәкемУл?
27 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән Фи лип Кай са ри я се шә һә ре ти рә сен дә ур наш-

кан авыл лар га кит те. Юл да бар ган да, Ул шә кер т лә рен нән:
– Ке ше ләр Ми не кем дип бе лә? – дип со ра ды.
28 – Бе рәү ләр Си не – Чум ды ру чы Яхъя, икен че ләр – Ильяс, кай бе рәү ләр исә 

пәй гам бәр ләр нең бер се дип исәп ли, – ди де алар.
29 – Ә сез, сез Ми не кем дип бе лә сез? – дип со ра ды Ул алар дан.
– Син – Мә сих, – дип җа вап бир де Пе тер.
30 Гай сә алар га Үзе ха кын да бер кем гә дә сөй лә мәс кә куш ты.

ҮлемехакындаГайсәнеңалданәйтепкуюы
31 Шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай дип сөй ли баш ла ды: «Адәм Уг лы на күп га зап лар 

чи гәр гә ту ры ки лер, өл кән нәр, баш ру ха ни лар, ка нун бел геч лә ре Аны чит кә ти бә-
рер ләр. Аны үте рер ләр, әм ма өч көн нән Ул те ре леп то рыр». 32 Бу хак та Ул ап-ачык 
итеп әйт те. Шун да Пе тер Аны чит кә рәк алып кит те һәм Аңа кар шы сөй ләр гә то-
тын ды. 33 Лә кин Гай сә шә кер т ләр гә бо ры лып ка ра ды да:

– Кит яным нан, сиб лис! Уй ла рың Ал ла һы дан тү гел, син дә адә ми уй лар, – дип, 
Пе тер не кырт тук тат ты.

34 Үз яны на шә кер т лә рен һәм ха лык ны ча кы рып, Гай сә:
– Ми нем арт тан ба рыр га те лә гән ке ше, үз-үзеннән баш тар тып, сха чын кү тәр сен 

дә Ми ңа ияр сен, – ди де. – 35 Җа нын сак лап ка лыр га те лә гән адәм аны югал тыр. 
Ә ин де җа нын Ми нем хак ка һәм Ях шы хә бәр ха кы на югал т кан адәм аны сак лап 
ка лыр. 36 Әгәр бе рәү, бө тен дөнь я ны яу лап, җа нын ха рап ит сә, мон нан ни фай да? 
37 Ке ше нәр сә би реп үз җа нын кай та рып ала алыр икән? 38 Шу шы иман сыз һәм гө-
наһ лы бу ын ал дын да кем дә бул са Мин нән һәм сүз лә рем нән гарь лән сә, сАта сының 
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бал кып тор ган шөһ рә те як ты лы гын да Үзе нең из ге фә реш тә лә ре бе лән кил гән Адәм 
Уг лы да әле ге ке ше дән гарь лә нер.

9 1 Гай сә янә алар га:
– Хак сүз әй тәм сез гә: шу шын да ба сып то ру чы лар дан кай бер лә ре гез код рәт 

бе лән ки лү че Ал ла һы Пат ша лы гын күр ми чә дөнья куй мас, – ди де.

Гайсәнеңкыяфәтеүзгәрү
2 Ал ты көн уз ган нан соң, Пе тер, Ягъ куб һәм Яхъя ны Үзе бе лән алып, Гай сә би ек 

тау га кү тә рел де. Ан да алар үз лә ре ге нә иде. Шул чак алар ның күз ал дын да Гай сә нең 
кы я фә те үз гә реп кит те. 3 Аның ки е ме җир йө зен дә һич кем шу лай агар тал мас лык, 
күз ча гыл ды рыр лык ак төс кә кер де. 4 Шун да шә кер т ләр кар шын да Ильяс һәм Му са 
пәй гам бәр пәй да бул дылар да Гай сә бе лән сөй лә шә баш ла ды лар. 5 Пе тер Гай сә гә:

– Ос таз! Без нең мон да бу лу ы быз ни чек ях шы! Әй дә өч ча тыр ко рыйк: бер се – 
Си ңа, бер се – Му са га, бер се Ильяс ка бу лыр, – ди де.

6 Бу сүз ләр не ул нәр сә ди яр гә дә бел мә гән гә әйт те, чөн ки шә кер т ләр шул ка дәр 
кур кып кал ган иде.

7 Шул чак алар ны бо лыт кап лап алып, бо лыт эчен нән «Бу Ми нем сө ек ле Уг лым-
дыр, тың ла гыз Аны!» ди гән өн ки леп иреш те. 8 Шә кер т ләр ки нәт ке нә як-якларына 
ка ра нып ал ды лар, әм ма ян на рын да Гай сә дән баш ка һич кем не күр мә де ләр.

9 Тау дан төш кән чак та, Гай сә алар га, Адәм Уг лы үле дән те рел гән че гә ка дәр 
би ре дә күр гән нә ре гез не һич кем гә әй т мә гез, дип бо ер ды. 10 Алар әле ге бо е рык ны 
үтә де ләр, әм ма үз ара: «Аның „үле дән те ре лү“ ди гә не нәр сә аң ла та икән?» – дип 
баш ват ты лар. 11 Шә кер т лә ре Гай сә дән:

– Ни өчен ка нун бел геч лә ре, баш та Ильяс ки лер гә ти еш, дип әй тә ләр? – дип 
со ра ды лар.

12 – Дө рес тән дә, әүвә ле Ильяс, ки леп, бар нәр сә не әзер ләп ку яр*, – дип җа вап 
бир де Гай сә. – Ә ни өчен сИз ге яз ма да, Адәм Уг лы на күп га зап лар, ким се тү ләр 
ки че рер гә ту ры ки лә чәк, дип языл ган? 13 Тик Мин сез гә, Ильяс кил де ин де һәм, 
ал дан языл ган ча, аның бе лән ни те лә сә ләр, шу ны эш лә де ләр, дип әй тәм.

Гайсәнеңҗенорганмалайнысавыктыруы
14 Кал ган шә кер т ләр яны на әй лә неп кай т кач, Гай сә һәм өч шә кер те те ге ләр 

ти рә се нә җы ел ган күп сан лы ха лык ны һәм алар бе лән бә хәс лә шеп то ру чы ка нун 
бел геч лә рен күр де ләр. 15 Гай сә не кү реп га җәп кә кал ган ха лык төр ке ме шун да ук 
Аны сә лам ләр гә йө гер де. 16 Гай сә Үзе нең шә кер т лә рен нән:

– Нәр сә ха кын да бә хәс лә шә сез сез алар бе лән? – дип со ра ды.
17 Ха лык ара сын нан бе рәү, җа вап би реп:
– Ос таз! Мин Си ңа үзем нең уг лым ны алып кил дем. Аның эче нә явыз рух оя лап, 

уг лым ны тел сез ит те, – ди де. – 18 Явыз рух аны кай да эләк те реп ал са, шун да җир гә 
атып бә рә дә, ма лай ның авы зын нан кү бек ага баш лый, ул теш лә рен шы кыр да та, 

* 9:12 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 4:5-6. 
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ан нан соң бө тен гәү дә се ка тып ка ла. Шә кер т лә рең нән явыз рух ны ку у ла рын үтен-
гән идем дә, бул ды ра ал ма ды лар.

19 – Әй, иман сыз бу ын! – ди де Гай сә. – Сез нең ян да Ми ңа әле озак бу лыр га мы? 
Күп ме сез гә тү зеп то рыр га? Ки те ре гез Ми нем ян га ма лай ны!

20 Аны Гай сә яны на ки тер де ләр. Гай сә не кү рү гә, явыз рух ма лай ны кал ты ра тыр га 
то тын ды, һәм ма лай, җир гә егы лып, авы зын нан кү бек ләр агыза-агыза тә гә рәр гә 
ке реш те.

21 – Бу хәл кай чан нан бир ле дә вам итә? – дип со ра ды Гай сә ма лай ның ата сын нан.
– Ба ла чак тан бир ле шу лай, – дип җа вап бир де ул. – 22 Ха рап итәр өчен, явыз 

рух аны күп тап кыр лар әле ут ка, әле су га таш ла ды. Әгәр ку лың нан кил сә, кыз ган 
без не, яр дәм ит!

23 – Ни ди гән сүз ул «ку лың нан кил сә»? Ышан ган ке ше бар нәр сә не бул ды ра ала.
24 Шул чак ма лай ның ата сы кыч кы рып җи бәр де:
– Ыша нам! Әм ма шик лә нү ем не җи ңәр гә яр дәм ит!
25 Йөгерә-чаба ха лык җы ел ган ны кү реп, явыз рух ка Гай сә:
– Тел сез һәм чук рак рух! Мин си ңа бо е ра мын: чык аңар дан һәм мон нан ары 

һич кай чан ке рә се бул ма! – дип әмер бир де.
26 Явыз рух, ма лай ны дер кал ты ра тып, үкерә-үкерә аңар дан чы гып кит те. Ма лай 

исә мә ет сы ман ята бир де; бик күп ләр үз ара, ма лай үл де, дип сөй ләш те. 27 Әм ма 
Гай сә, ку лын нан то тып, ма лай ны тор гыз ды, һәм ул ая гы на бас ты.

28 Гай сә, өй гә ке реп шә кер т лә ре бе лән ял гы зы гы на кал гач, те ге ләр Аңар дан:
– Ни өчен без аны ку ып чы га ра ал ма дык? – дип со ра ды лар.
29 – Мон дый җен нәр не ба ры тик до га бе лән ге нә ку ып чы га рып бу ла, – дип җа-

вап бир де Гай сә.
30-31 Шун нан алар, ул җир ләр дән ки теп, Гә ли ләя тө бә ге аша үт те ләр. Шә кер т лә ре-

нә гый лем би рү бе лән мәш гуль Гай сә Үзе нең бу як лар га ки лүе ту рын да һич кем нең 
бе лү ен те лә мә де. Ул алар га:

– Адәм Уг лын ке ше ләр ку лы на то тып би рер ләр, һәм алар Аны үте рер ләр, әм ма 
өч көн нән Ул үле дән те ре лер, – дип сөй лә де.

32 Шә кер т лә ре Гай сә әй т кән нәр не аң ла ма ды лар, әм ма Аңар дан со рар га ку рык ты лар.

Кембөегрәк?
33 Алар Кә пәр на ум га әй лә неп кил де ләр. Өй гә ке рү гә, Гай сә алар дан:
– Юл да сез нәр сә ха кын да бә хәс лә шеп бар ды гыз? – дип со ра ды.
34 Алар дәш мә де ләр, чөн ки, ара да кай сы быз бө ег рәк, дип бә хәс ләш кән иде ләр. 

35 Гай сә утыр ды да, ун и ке шә кер тен яны на ча кы рып:
– Бе рен че бу лыр га те лә гән ке ше иң соң гы сы һәм ба ры сы ның да хез мәт че се бул-

сын, – ди де.
36 Шун да Гай сә, ур та ла ры на бер ба ла ны бас ты рып, ко чак лап ал ды һәм шә керт-

лә ре нә әйт те:
37 – Шу шын дый ба ла лар ның бер сен Ми нем хак ка кү ңе ле бе лән ка бул ит кән ке ше 

Ми не ка бул итә, ә Ми не ка бул итү че Ми не ге нә тү гел, бәл ки Ми не Җи бә рү че не 
ка бул итә ди гән сүз.



1482

Марк 9 , 10

Безгәкаршыбулмаганкешебезнеңяклы
38 – Ос таз, – ди де Яхъя, – без бер ке ше нең, Си нең исем не әй теп, җен нәр не ку ып 

чы га ру ын күр дек. Без гә ия реп йөр мә гән гә, без аны бу эшен нән тый дык.
39 Гай сә, алар га җа вап би реп:
– Тый ма гыз аны. Ми нем исе мем ха кы на код рәт ле эш ләр кыл ган ке ше Ми нем 

хак та на чар сүз сөй лә мәс, – ди де. – 40 Без гә кар шы бул ма са, ди мәк, ул без нең як-
лы! 41 Хак сүз әй тәм сез гә: Мә сих та раф да ры бул ган өчен, кем дер сез гә бер чы на як 
су эчер сә, ул ке ше әҗер сез кал ма я чак!

42 Ә ин де Ми ңа симан итү че шу шы кеч ке нә ке ше ләр нең бе рәр сен юл дан яз ды-
ру чы ны, му е ны на те гер мән та шы асып, диң гез гә таш ла са лар, аның өчен ях шы рак 
бу лыр иде. 43 Әгәр си не ку лың вәс вә сә гә сал са, аны ча бып таш ла! Ике ку лың сау 
ки леш җә һән нәм гә, сүн мәс ут ка ба рып кер гән че, бер кул лы бу лып тор мыш ка ке рү ең 
ях шы рак. [44 ]* 45 Әгәр си не аягың вәс вә сә гә сал са, аны ча бып таш ла! Ике аягың сау 
ки леш җә һән нәм гә ба рып кер гән че, бер аяк лы бу лып тор мыш ка ке рү ең ях шы рак. 
[46 ]* 47-48 Әгәр си не кү зең вәс вә сә гә сал са, аны йол кып таш ла! «Ке ше ләр не бер тук-
тау сыз кор т лар ки ме реп һәм һич сүн ми чә уты янып тор ган»* җә һән нәм гә ике кү зең 
сау ки леш ба рып кер гән че, бер күз ле бу лып Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ең ях шы рак.

49 Һәр кем ут бе лән сы на лыр*.
50 Тоз – ях шы нәр сә. Әм ма ул үзе нең тә мен җуй са, аңа ни чек итеп тәм кай та ра-

сың? Тоз сез нең үзе гез дә бул сын! Һәм бер-берегез бе лән та ту яшә гез.

Гайсәнеңаерылышутурындагысүзләре

10 1 Гай сә, ул як лар дан ки теп, Яһү ди я гә һәм Үр дүн аръ я гын да гы җир ләр гә юнәл-
де. Аның яны на янә күп ха лык җы е лып, Ул, га дә тен чә, алар га гый лем бир де.

2 Гай сә яны на фа ри сей лар кил де ләр һәм, Аны сы нар га те ләп:
– Ир ке ше гә ха ты нын ае рып җи бә рер гә Ка нун рөх сәт итә ме? – дип со ра ды лар.
3 – Му са сез гә нәр сә эш ләр гә куш ты соң? – ди де Гай сә.
4 – Му са әй тү ен чә, ир ке ше, ха ты ны на та лак ха ты язып би реп, аны ае рып җи бә рә 

ала, – дип җа вап ла ды алар.
5 – Ул сез гә шун дый әмер не кү ңел лә ре гез ка ты бул ган га яз ган, – ди де Гай сә. 

6 – Әм ма баш та ук, һәм мә нәр сә не бар кыл ган да, Ал ла һы «алар ны ир-ат һәм хатын-
кыз итеп ярат ты*. 7 Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын кал ды рып, ха ты ны на 
ку шы лыр, 8 һәм алар ике се бер тән бу лыр»*. Ди мәк, алар ин де ике ке ше тү гел, ә 
бер бө тен. 9 Ал ла һы куш кан ны ке ше аер ма сын.

* 9:44 Кай бер кулъ яз ма лар да 44 нче һәм 46 нчы аять ләр дә бар: «Ан да ке ше ләр не бер тук тау-
сыз кор т лар ки ме реп һәм һич сүн ми чә ут янып то ра». 
* 9:46 44 нче аять нең ис кәр мә сен ка ра гыз. 
* 9:47-48 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 66:24. 
* 9:49 ...сыналыр.– Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: тоз ла ныр. 
* 10:6 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:27; 5:2. 
* 10:7-8 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
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10 Өй дә шә кер т лә ре бу хак та Гай сә дән ка бат со ра ды лар.
11 – Ир ке ше, ха ты ны бе лән аеры лы шып, баш ка га өй лә нә икән, бе рен че ха ты ны 

ал дын да зи на кы ла ди гән сүз, – ди де Гай сә. – 12 Шу лай ук ха тын ке ше дә, ирен нән 
ае ры лып, баш ка га ки яү гә чык са, зи на кы ла, ди мәк.

Гайсәнеңбалаларныфатихалавы
13 Ба ла лар га оры нып Үз сфа ти ха сын күн дер сен өчен, ке ше ләр Гай сә яны на ба-

ла ла рын алып ки лә, әм ма шә кер т ләр әле ге ке ше ләр не шел тә ли иде ләр. 14 Мо ны 
кү реп, Гай сә нең ачуы кил де, һәм шә кер т лә ре нә Ул:

– Ба ла лар га Ми нем ян га ки лер гә ирек би ре гез, ко ма чау ла ма гыз алар га, чөн ки 
Ал ла һы Пат ша лы гы әнә шун дый лар ны кы, – ди де. – 15 Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы 
Пат ша лы гын ба ла лар ке бек ка бул ит мә гән ке ше ан да кер мә я чәк.

16 Һәм Ул, ба ла лар ны ко чак лап, алар га ку лы бе лән орын ды, Үзе нең фа ти ха сын 
күн дер де.

Гайсәһәмбербай
17 Гай сә юл га чык кан да, кар шы на бер ке ше, йө ге реп ки леп, тез лә ре нә егыл ды да:
– Иге лек ле Ос таз, мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр өчен, ми ңа нәр сә эш ләр гә ки-

рәк? – дип со ра ды.
18 – Ни гә син Ми не иге лек ле дип атый сың? – ди де Гай сә. – Ал ла һы дан баш ка 

һич кем иге лек ле тү гел. 19 Аның әмер лә рен син бе лә сең: ке ше үтер мә, зи на кыл ма, 
ур лаш ма, ял ган ша һит лык бир мә, ал даш ма, атаң бе лән анаң ны хөр мәт ит*.

20 – Ос таз, мин бо лар ның ба ры сын яшь тән үтәп ки ләм, – дип җа вап бир де те ге се.
21 Гай сә аңа ка рап куй ды, һәм әле ге ке ше Аның кү ңе ле нә хуш кил де. Шун нан 

Гай сә аңа:
– Си ңа бер ге нә нәр сә җит ми: бар да, бул ган һәм мә нәр сәң не са тып, фә кыйрь-

ләр гә өләш. Шу лай эш лә сәң, күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр сың. Ан на ры яны ма кил 
һәм Ми ңа ияр, – ди де.

22 Бу сүз ләр не ише теп, егет бор чу га төш те һәм ки теп бар ды. Чөн ки ул бик бай иде.
23 Гай сә исә, әйләнә-тирәсенә күз таш лап, шә кер т лә ре нә:
– Бай лы гы бул ган нар га Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ни чек кы ен! – ди де.
24 Аның бу сүз лә ре шә кер т ләр не бик тә га җәп лән дер де. Әм ма Гай сә янә:
– Дус ла рым! Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ни чек кы ен! – дип ка бат ла ды. – 25 Бай 

ке ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә кү зе аша үтү җи ңел рәк.
26 Алар, га җәп лә неп, үз ара:
– Алай бул гач, кем ге нә ко ты ла алыр соң?! – дип сөй ләш те ләр.
27 Алар га ка рап, Гай сә:
– Ке ше ләр өчен мөм кин бул мас тай эш бу, мо ны Ал ла һы гы на эш ли ала. Ул бул-

ды ра ал мас тай нәр сә юк, – ди де.
28 Шун нан соң Пе тер:
– Ме нә без, бө тен нәр сә без не кал ды рып, Си ңа ияр дек, – ди де.

* 10:19 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12-16; «Ка нун», 5:16-20. 
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29 – Хак сүз әй тәм сез гә: йор тын яки агай-энеләрен, апа-сеңелләрен, ата-анасын, 
ба ла ла рын йә бул ма са ба су ла рын Ми нем хак ка һәм Ях шы хә бәр ха кы на кал дыр ган 
һәр кем 30 бу дөнь я да йөз тап кыр га ар тыг рак кү ләм дә йорт лар, агай-энеләр, апа-
сеңелләр, ана лар, ба ла лар, ба су лар һәм, әл бәт тә ин де, эзәр лек ләү ләр дә ала чак. Ә 
ки лә чәк дөнь я да мәң ге лек тор мыш ка ия бу ла чак. 31 Әм ма бе рен че ләр нең кү бе се соң-
гы лар бу лыр, соң гы лар исә бе рен че гә чы гар.

ГайсәнеңянәҮзүлемехакындагысүзләрнекабатлавы
32 Алар Ие ру са лим гә ка рап юл ал ды лар. Иң ал дан – Гай сә, Аның ар тын нан – 

шом ла нып кал ган шә кер т лә ре, алар эзен нән кур кын ган юл даш ла ры ат ла ды. Гай сә, 
ун и ке шә кер тен чит кә ча кы рып алып, Үзе бе лән нәр сә ләр бу ла сын сөй ли баш ла ды:

33 – Без Ие ру са лим гә ба ра быз. Адәм Уг лын ан да баш ру ха ни лар һәм ка нун бел-
геч лә ре ку лы на то тып би рер ләр, ә алар Аны, үлем гә хө кем итеп, мә җү си ләр ку лы на 
тап шы рыр лар. 34 Мә җү си ләр исә, мыс кыл лап, Аңа тө ке рер ләр, Аны кам чы бе лән 
сук ты рыр лар, ан на ры үте рер ләр. Әм ма өч көн үтү гә, Ул үле дән те ре лер.

ГайсәһәмЗебедәйугыллары
35 Гай сә яны на Зе бе дәй угыл ла ры Ягъ куб бе лән Яхъя ки леп:
– Ос таз, без со ра ган ны үтә сәң иде, – ди де ләр.
36 – Сез нең өчен Мин нәр сә эш ләр гә ти еш? – дип со ра ды Ул.
37 Алар:
– Син дан-дәрәҗәгә иреш кәч, янә шә ңә уты рыр га рөх сәт ит сәң иде: бе ре без гә – 

уң, икен че без гә сул ягы ңа, – дип җа вап бир де ләр.
38 – Сез нәр сә со ра га ны гыз ны аң ла мый сыз, – ди де алар га Гай сә. – Мин эчә се ка-

сә дән эчә яки Мин ки че рә се «чум ды ру»ны ки че рә алыр сыз мы соң?
39 – Алыр быз, – дип җа вап бир де алар.
Шун нан Гай сә:
– Сез Мин эчә се ка сә дән эчәр сез, Мин ки че рә се «чум ды ру»ны ки че рер сез. 40 Ә 

ме нә уң яки сул ягым да уты рыр га рөх сәт бирү-бирмәү Ми нем их ты я рым да тү гел. Ул 
урын нар кем нәр гә тә га ен лән сә, шу лар ны кы бу лыр, – ди де.

41 Бу хак та ишет кәч, кал ган ун шә кер т нең Ягъ куб бе лән Яхъя га ачуы чык ты. 42 Әм-
ма Гай сә, алар ны ча кы рып алып, бо лай ди де:

– Сез бе лә сез: ха лык җи тәк че лә ре дип исәп лә нү че ләр ха лык лар өс тен нән ха ким лек 
кы ла, ха лык тү рә лә ре дә алар бе лән ида рә итә. 43 Лә кин сез дә алай бул ма сын: ара гыз да 
бө ек бу лыр га те ләү че – баш ка лар га хез мәт че, 44 һәм ара гыз да бе рен че бу лыр га те ләү че 
ба ры гыз өчен дә кол бул сын. 45 Адәм Уг лы да бит Үзе нә хез мәт ит сен нәр өчен дип тү гел, ә 
бәл ки Үзе хез мәт итәр һәм күп ләр не сйо лып алыр өчен, Үзе нең гомерен би рер гә дип кил де.

ГайсәнеңсукырБартимәйнесавыктыруы
46 Алар Әри хә шә һә ре нә ки леп җит те ләр. Соң рак, Гай сә үзе нең шә кер т лә ре һәм 

күп сан лы ха лык бе лән Әри хә дән чы гып бар ган да, юл чи тен дә су кыр Бар ти мәй (ягъ-
ни, Ти мәй уг лы) те лә неп уты ра иде. 47 Ул, на са ра лы Гай сә нең үтеп ба руы ха кын да 
ише теп, кыч кы рып җи бәр де:
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– Да выт Уг лы Гай сә! Кыз ган ми не!
48 Ке ше ләр аны тый мак чы бул ды, әм ма су кыр адәм та гын да ка ты рак кыч кы-

рыр га то тын ды:
– Да выт Уг лы, кыз ган ми не!
49 Гай сә, бар ган җи рен нән тук тап:
– Ча кы ры гыз аны! – ди де.
– Куз гал әй дә, си не ча кы ра, – дип, су кыр ны дәш те ләр.
50 Бар ти мәй, өс ки е мен са лып таш лап, си ке реп тор ды да Гай сә яны на йө ге реп 

кил де.
51 – Син мин нән нәр сә кө тә сең? – дип со ра ды аңар дан Гай сә.
– Ос таз, күз лә рем күр сә иде! – ди де су кыр адәм.
52 – Бар, си не ыша ну ың са вык тыр ды, – ди де Гай сә.
Те ге адәм шун дук кү рә баш ла ды һәм Гай сә гә ия реп кит те.

ГайсәнеңтантанабеләнИерусалимгәкерүе

11 1 Ие ру са лим гә якын ла шып, Зәйтүн-тау итә ген дә ге Бәйт -Фә ги һәм Бәй т-
Әния авыл ла ры на җит кән дә, Гай сә ике шә кер тен ча кы рып ал ды да 2 алар га:

– Кар шы гыз да гы авыл га ба ры гыз. Ан да ке рү бе лән мо ңар чы һич кем ат лан ма ган, 
бәй дә ге яшь ишәк не кү рер сез. Аны бәй дән ыч кын ды ры гыз да мон да алып ки ле-
гез, – ди де. – 3 Әгәр бе рәр се: «Ник алай эш ли сез?» – дип со ра са, сез: «Ишәк без нең 
Ху җа га ки рәк, Ул аны тиз дән ки ре кай та рыр», – дип җа вап би ре гез.

4 Алар, ки теп, тык рык та ишек яны на бәй ләп ку ел ган яшь ишәк не күр де ләр дә 
чи шә баш ла ды лар. 5 Шул ти рә дә ба сып тор ган ке ше ләр алар дан:

– Нәр сә эш ли сез сез? Ни өчен ишәк не бәй дән ыч кын ды ра сыз? – дип со ра ды лар.
6 Әм ма Гай сә куш кан ча җа вап кай тар гач, алар ны тот кар ла ма ды лар. 7 Ишәк не 

Гай сә яны на ки те реп, өс ки ем нә рен хай ван ның сыр ты на сал ды лар, һәм Гай сә ишәк-
кә ме неп ат лан ды. 8 Ха лык ның кү бе се юл га өс ки е мен җәй де, баш ка лар исә кыр да 
үсеп утыр ган агач бо так ла рын ки сеп тү шә де. 9 Ал да ба ру чы лар да, арт та гы лар да:

«Һо шан на!*
Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!*

10 Ата быз Да выт ның якын ла шып кил гән пат ша лы гы мө ба рәк!
Юга ры да, күк ләр дә һо шан на!» – дип кыч кыр ды.

11 Ие ру са лим гә ке рү гә, Гай сә сАл ла һы йор ты на юнәл де. Һәм мә нәр сә не күз дән 
ки чер гән че, кич җит те, һәм Гай сә ун и ке шә кер те бе лән Бәй т-Ә ни я гә әй лә неп кайт ты.

Аллаһыйорты–догакылуурыны
12 Ир тә ге се көн не Бәй т-Ә ни я дән чык кан да, Гай сә ачы гып кит кән ке бек бул ды. 

13 Ерак та куе яф рак лы ин җир ага чы кү реп, Ул, җи ме ше бул мас мы дип, агач яны на 

* 11:9 Һошанна! – яһүд чә «Кот кар без не!». Гай сә за ма нын да әле ге сүз Ал ла һы ны мак тау өчен 
кул ла ныл ган. 
* 11:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:25, 26. 
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кил де, әм ма ан да яф рак тан баш ка бер ни кү рен мә де: җи меш өл ге рер гә әле ир тә 
иде. 14 Ин җир ага чы на Гай сә:

– Мон нан ары җи ме шең не мәң ге бер кем аша ма сын! – ди де.
Шә кер т лә ре исә мо ны ише теп тор ды лар.
15 Ме нә алар Ие ру са лим гә ки леп җит те ләр. Ал ла һы йор ты на ке рү гә, Гай сә ан да гы 

са ту чы лар ны һәм са тып алу чы лар ны ку ып чы га ра баш ла ды, ак ча ал маш ты ру чы-
лар ның өс тәл лә рен һәм кү гәр чен са ту чы лар ның утыр гыч ла рын ау да рып таш ла ды; 
16 Ал ла һы йор ты ның ише гал ды аша нәр сә дер кү тә реп узу чы лар ны да тый ды. 17 Ан-
на ры Гай сә, ха лык ка гый лем би реп:

– Из ге яз ма да: «Ми нем Йор тым бар ча ха лык лар өчен до га кы лу йор ты дип ата-
лыр»*, – дип әй тел мә гән ме ни? Ә сез аны юл ба сар лар оя сы на әй лән дер гән сез!* – ди де.

18 Баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре бу хак та ишет кәч, Гай сә не һә лак итү 
әмә лен эз ләр гә то тын ды лар. Чөн ки бар ха лык Аның гый лем би рү ен таң ка лып 
тың ла ган га, алар Аңар дан кур ка иде ләр.

19 Кич җит кәч, Гай сә шә кер т лә ре бе лән шә һәр дән кит те.

Корыганинҗирагачы
20 Ир тә ге сен ин җир ага чы янын нан үтеп бар ган да, алар агач ның очын нан алып 

та мы ры на тик ле ко ры ган бу лу ын күр де ләр. 21 Пе тер исә, ки чә нәр сә бул га нын 
исе нә тө ше реп, Гай сә гә:

– Ос таз! Ка ра әле, Син кар га ган ин җир ага чы ко рып төш кән бит! – ди де.
22 Алар га җа вап итеп, Гай сә:
– Ал ла һы га ыша ны гыз! – ди де. – 23 Хак сүз әй тәм сез гә: әгәр кем дә бул са шу шы 

тау га: «Кү тә рел дә диң гез гә таш лан!» – дип әй т сә һәм кү ңе лен нән һич шик лән-
ми чә әй т кән сүз лә ре нең үтә лә се нә ышан са, нәкъ шу лай бу лыр да. 24 Шу ңа кү рә 
Мин сез гә әй тәм: до га кы лып Ал ла һы дан нәр сә ге нә со ра са гыз да, аны ин де ал дым 
дип ыша ны гыз – һәм сез аны алыр сыз! 25 Шу лай ук до га кы лып тор ган чак та да 
бе рәр се нә үп кә гез бул са, Күк тә ге Ата гыз га еп эш лә ре гез не ки чер сен өчен, үзе гез 
дә һәм мә ке ше не ки че ре гез. [26 ]*

Гайсәгәмондыйвәкаләтнекембиргән?
27 Алар янә Ие ру са лим гә кил де ләр. Гай сә Ал ла һы йор ты ның ише гал ды буй лап 

йөр гән чак та, яны на баш ру ха ни лар, ка нун бел геч лә ре һәм өл кән нәр кил де ләр.
28 – Мон дый эш ләр баш ка рыр га Си нең нин ди хо ку кың бар? Бо лар ны эш ләр гә 

Си ңа кем вә ка ләт бир де? – дип со ра ды алар.
29 – Мин сез гә бер со рау би рәм, – ди де Гай сә. – Әгәр сез җа вап бир сә гез, Мин дә 

бу га мәл ләр не нин ди вә ка ләт бе лән эш лә вем не әй тер мен. 30 Су га чум ды ру хо ку кы 
Яхъя га күк тән би рел гән ме, әл лә ке ше ләр дән ме? Җа вап би ре гез!

* 11:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 56:7. 
* 11:17 Ка ра гыз: «Ире мия», 7:11. 
* 11:26 Кай бер кулъ яз ма лар да 26 нчы аять тә бар: «Ә ин де ки чер мә сә гез, Күк тә ге Ата гыз да 
га еп эш лә ре гез не ки чер мәс». 
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31 Алар үз ара:
– Әгәр: «Күк тән», – дип әй т сәк, Ул: «Ә ни өчен сез аңа ышан ма ды гыз?» – дип 

со рар. 32 «Ке ше ләр дән», – дип әй тер гә ме әл лә? – дип фи кер ләш те ләр.
Бар ха лык Яхъя ны пәй гам бәр дип исәп лә гән гә кү рә, алар, ха лык тан кур кып:
33 – Бел ми без, – дип җа вап кай тар ды лар.
– Алай бул гач, Мин дә сез гә бу эш ләр не нин ди вә ка ләт бе лән баш ка ру ым ны 

әй т мим, – дип җа вап бир де Гай сә.

Йөземүстерүчеявызлархакындагыйбрәтлехикәя

12 1 Шун нан Гай сә алар га гый б рәт ле хи кә я ләр сөй ли баш ла ды:
– Бер ке ше йө зем бак ча сы утыр т кан, аны кой ма бе лән әй лән де реп ал ган, 

йө зем изү өчен мах сус чо кыр әзер лә гән. Бак ча ны сак лар өчен ма на ра тө зе гән дә, 
йө зем үс те рү че ләр гә бак ча сын кул ла ну өчен би реп, чит як лар га ки теп бар ган. 2 Уңыш 
җы яр ва кыт җит кәч, йө зем бак ча сын нан үз өле шен алыр га дип, хез мәт че сен озат-
кан. 3 Ә те ге ләр аны то тып кый на ган нар һәм буш кул бе лән кай та рып җи бәр гән-
нәр. 4 Бак ча ху җа сы икен че хез мәт че сен юл ла ган. Лә кин аны, ба шын җә рә хәт ләп, 
мыс кыл итеп җи бәр гән нәр. 5 Ху җа ке ше янә бер хез мәт че сен юл ла ган – аны сын 
үтер гән нәр. Баш ка ла рын да җи бә реп ка ра ган: кай сын кый на ган нар, кай сын үтер-
гән нәр. 6 Ахыр чик тә аның бер ге нә ке ше се – сө ек ле уг лы кал ган. Шун нан әле ге 
ху җа: «Уг лы ма алар хөр мәт күр сә тер ләр», – дип уй лап, аны озат кан. 7 Әм ма йө зем 
үс те рү че ләр үз ара: «Ва рис бит бу! Әй дә гез, үте рик аны, һәм аңа ка ла сы ми рас мил ке 
без не ке бу лыр», – дип сөй ләш кән нәр дә 8 ху җа ның уг лын то тып алып үтер гән нәр 
һәм йө зем бак ча сын нан чы га рып таш ла ган нар.

9 Ин де йө зем бак ча сы ның ху җа сы нәр сә эш ләр? Ул, әй лә неп кай тып, йө зем үс-
те рү че ләр не үте рер һәм йө зем бак ча сын баш ка лар га би рер. 10-11 Из ге яз ма да:

«Тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш
иң мө һим поч мак та шы на әй лән де.
Раб бы та ра фын нан кы лын ды бу,
һәм без нең күз ләр өчен бу мог җи за дыр»*, –

ди гән не әл лә сез укы ма ды гыз мы?
12 Гай сә сөй лә гән гый б рәт ле хи кә я нең үз лә ре ту рын да икә нен аң лап, яһү ди ләр-

нең баш лык ла ры Аны кул га алыр га те лә гән иде дә, ха лык тан кур ка кал ды. Шу ңа 
кү рә алар Аны кал ды рып ки теп бар ды.

Кайсаргасалымтүләүтурында
13 Ан нан соң Гай сә яны на, Ул бе рәр гаеп сүз әй т мәс ме дип, фа ри сей лар ны һәм 

Һи руд та раф дар ла рын җи бәр де ләр. 14 Алар, Аның яны на ки леп:
– Ос таз! Си нең ту ры сүз ле бу лу ың ны бе лә без. Син бе рәү гә дә ярар га ты рыш-

мый сың, чөн ки кем нең кем бу луы Си ңа мө һим тү гел. Син ха кый кать куш кан ча 
Ал ла һы юлы на өй рә тә сең. Әйт әле, скай сар га са лым тү ләр гә рөх сәт ите лә ме, юк мы? 
Са лым тү ләр гә ме без гә, юк мы? – ди де.

* 12:10-11 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22-23. 
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15 Алар ның ике йөз ле ле ген бел гән гә, Гай сә:
– Нәр сә гә дип сы ный сыз сез Ми не? Бер ди нар лык тәң кә күр сә те гез әле, – ди де.
16 Аңа тәң кә алып ки леп бир де ләр, һәм Гай сә алар дан:
– Мон да кем нең су рә те тө ше рел гән, кем нең исе ме су гыл ган? – дип со ра ды.
– Кай сар ны кы, – дип җа вап бир де алар.
17 Шун нан Гай сә:
– Кай сар ны кын – кай сар га, ә Ал ла һы ны кын Ал ла һы га би ре гез, – ди де.
Аның бу җа ва бы на те ге ләр таң кал ды.

Үледәнтерелүтурындасорау
18 Гай сә яны на үле ләр нең те ре лү ен ин кяр итү че ссад ду кей лар ки леп, Аңар дан 

ме нә нәр сә ха кын да со ра ды лар:
19 – Ос таз! Ка нун да Му са без гә: «Әгәр бе рәү нең ир ту га ны, ата бу лу бә хе те нә 

иреш ми чә үлеп ки теп, аның ха ты ны кал са, бу тол ха тын ны кар дә ше үзе нә ал сын 
һәм үл гән бер ту ган кар дә ше нең нә се лен дә вам ит сен»*, – дип яз ган. 20 Бер ту ган 
җи де ир кар дәш бул ган. Бе рен че се өй лән гән һәм ба ла кал дыр мый ча үлеп кит кән. 
21 Аның ха ты нын икен че ту га ны үзе нә ал ган, лә кин ба ла кал дыр мый ча үлеп кит кән. 
Өчен че се бе лән дә нәкъ шу лай бул ган. 22 Җи де агай-эне ара сын да бер се дә нә сел 
ва ри сын кал ды ра ал ма ган. Ба ры сын нан соң ха тын үзе дә үлеп кит кән. 23 Үле ләр 
те рел гән ва кыт та, ул кай сы сы ның ха ты ны бу ла чак? Җи де се дә аның ире бул ган бит!

24 – Сез ял гы ша сыз. Ни өчен ди сә гез, Из ге яз ма ны һәм Ал ла һы код рә тен бел-
ми сез, – ди де алар га Гай сә. – 25 Үле дән те рел гән нәр өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә 
чык мас лар. Алар күк тә ге фә реш тә ләр сы ман бу лыр лар. 26 Ә ин де үл гән нәр нең 
те ре лүе мәсь ә лә се нә кил гән дә, Му са ки та бын да гы хи кә я дә Ал ла һы ның янып тор-
ган кү гән ку а гы ара сын нан: «Мин – Иб ра һим Ал ла сы, Ис хак Ал ла сы һәм Ягъ куб 
Ал ла сы»*, – дип әй т кән сүз лә рен укы ма ды гыз мы ни? 27 Ал ла һы – үле ләр Ал ла сы 
тү гел, Ул те ре ләр не ке. Сез бик тә ял гы ша сыз.

Иңмөһимәмер
28 Алар ның бә хә сен ише теп һәм Гай сә нең алар га ях шы итеп җа вап би рү ен кү реп, 

ка нун бел геч лә рен нән бер се Аның яны на кил де дә:
– Әмер ләр нең кай сы сы мө һим рәк? – дип со ра ды.
29 – Иң мө һим әмер шушыдыр, – дип җа вап бир де Гай сә: – «Тың ла, сИс ра ил 

хал кы! Раб бы Ал ла быз – бер дән бер Раб бы! 30 Раб бы Ал лаң ны бө тен йө рә гең, бө тен 
җа ның, бө тен акы лың бе лән һәм бар кө че ңә ярат»*. 31 Ә ме нә икен че се: «Якы ның ны 
үзең не ярат кан ке бек ярат»*. Бу әмер ләр дән дә мө һим рә ге юк.

32 – Ях шы әйт тең, Ос таз, – ди де ка нун бел ге че, – «Ал ла һы бер дән бер һәм Ан нан 
баш ка илаһ юк», – дип, Син дө рес әй тә сең. 33 «Аны бө тен йө рә гең, бө тен акы лың 

* 12:19 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:5-6. 
* 12:26 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:6. 
* 12:29-30 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:4-5. 
* 12:31 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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бе лән һәм бар кө че ңә яра ту» һәм «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек яра ту» бар лык 
ян ды ру кор бан на рын нан һәм баш ка төр кор бан нар дан мө һим рәк.

34 Аның акыл лы җа ва бын ише теп, Гай сә:
– Син Ал ла һы Пат ша лы гын нан ерак тү гел сең, – ди де.
Шун нан соң ин де бер ке ше дә Гай сә дән нәр сә дер со рар га ба тыр чы лык ит мә де.

«Мәсих–ДавытУглымы?»
35 Ал ла һы йор тын да гый лем бир гән дә, Гай сә әйтте:
– Ни өчен ка нун бел геч лә ре, Мә сих Ул – Да выт Уг лы, дип әй тә ала? 36 Из ге Рух 

бе лән ил һам лан ган Да выт та бит бо лай ди гән:
«Раб бы ми нем сХа ки ме мә:
„Дош ман на рың ны Си нең аяк ас ты на түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр“, – ди»*.

37 Да выт үзе Мә сих не «Ха ки мем» дип атый. Алай икән, ни чек итеп Мә сих аның 
Уг лы бу ла ала?

Җы ел ган бар ха лык Аны рә хәт лә неп тың ла ды. 38-39 Ха лык ка гый лем би реп, Гай сә:
– Ка нун бел геч лә рен нән сак ла ны гыз, – ди де. – Алар озын ки ем нән йө рү не, 

мәй дан нар да үз лә рен их ти рам бе лән сә лам лә гән не, гый ба дәт ха нә ләр дә дә рә җә ле 
урын нар да, мәҗ лес ләр дә иң түр дә уты ру ны яра та лар. 40 Алар, хәй лә ләп, тол ха тын-
нар ның йорт ла рын үз лә ре нә ала лар, ке ше ләр күр сен дип, озак итеп до га кы ла лар. 
Ан дый лар ны иң ка ты хө кем кө тә!

Толхатынныңбүләге
41 Гай сә, сә да ка сан ды гы яны на уты рып, ха лык ның ак ча са лу ын кү зә теп тор ды. 

Бай лар ның кү бе се ак ча ны мул дан сал ды. 42 Шун да бер фә кыйрь тол ха тын, ки леп, 
ике да нә вак ак ча* (бер код рант) сал ды. 43 Гай сә, шә кер т лә рен ча кы рып, алар га:

– Хак сүз әй тәм сез гә: бу фә кыйрь тол ха тын ак ча ны ба ры сы на ка ра ган да күб-
рәк сал ды. 44 Сә да ка сан ды гы на ак ча са лу чы лар ның ба ры сы да үзен нән арт ка нын 
сал ды, ә ул, фә кыйрь бу ла то рып, бар ак ча сын, яшәү өчен ки рәк бул ган ның бө те-
не сен сал ды, – дип әйт те.

Ахырзаманбилгеләре

13 1 Ал ла һы йор тын нан чы гып бар ган да, шә кер т ләр нең бер се Гай сә гә:
– Ос таз! Ка ра әле, нин ди зур таш лар, нин ди ма тур би на лар! – ди де.

2 – Син шу шы зур би на лар ны кү реп таң кал дың мы? – ди де Гай сә. – Мон да таш 
өс тен дә таш кал ма я чак, бар нәр сә җи ме ре лә чәк!

3 Гай сә Зәй түн та вын да Ал ла һы йор ты кар шын да утыр ган чак та, Пе тер, Ягъ куб, 
Яхъя һәм Ән д ри, Аның бе лән ялгызлары гы на кал гач, Аңар дан:

* 12:36 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
* 12:42 ...икеданәвакакча... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике леп тон. Леп тон – 
грек лар ның иң вак ак ча бе рәм ле ге. Бер код рант – рим лы лар ның ак ча бе рәм ле ге; 64 код рант 
бер ди нар га ти гез. 
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4 – Әйт әле без гә: ул хәл ләр кай чан бу лыр, алар ның тиз дән га мәл гә аша ча гын 
нин ди билге-ишарә аша бе лер без? – дип со ра ды лар.

5 Гай сә алар га бо лай дип сү зен баш ла ды:
– Ка ра гыз аны, ал да ма сын нар үзе гез не! 6 Күп ләр, ки леп, үз лә рен Ми нем исем 

бе лән атар лар һәм: «Мин – Ул», – дип әй теп, бай так ке ше не ал дар лар. 7 Якын да гы 
су гыш ава зын һәм ерак та гы су гыш лар ха кын да ишет кән дә ку рык ма гыз: шу лай 
бу лыр га ти еш. Әм ма мо ның бе лән ге нә бет мәс әле: 8 ха лык – ха лык ка, пат ша лык 
пат ша лык ка кар шы чы гар, төр ле урын нар да җир тет рәү ләр, ач лык бу лыр. Бо лар – 
тул гак га зап ла ры ның ба шы гы на.

9 Сез исә әзер бу лып то ры гыз: сез не, мәх кә мә ләр гә тап шы рып, хө кем итәр ләр 
һәм гый ба дәт ха нә ләр дә кый нар лар. Ми нем хак ка сез, пат ша лар һәм ида рә че ләр 
кар шы на ки леп ба сып, ша һит лык би рер сез. 10 Әм ма аңар чы бар ха лык лар га Ях шы 
хә бәр ки леп ире шер гә ти еш. 11 Үзе гез не хө кем гә алып бар ган да, нәр сә сөй ләр без, 
дип ха фа лан ма гыз: шул сә гать тә үзе гез гә нәр сә хә бәр ител сә, шу ны сөй ләр сез, 
чөн ки сез үзе гез тү гел, сез нең өчен Из ге Рух сөй ләр. 12 Кар дәш – кар дә шен, ата 
үзе нең ба ла сын үлем гә тап шы рыр, ә ба ла лар, ата-аналарына кар шы чы гып, алар ны 
үтер тер. 13 Ми нем ар ка да ба ры сы да сез гә нәф рәт бе лән ка рар. Әм ма ахыр га ка дәр 
чы да ган ке ше ко ты лыр.

14 Сез «таш лан дык хәл гә ки те рү че нә җес нәр сә нең» ти еш сез урын да то ру ын* 
кү рер сез (бу сүз ләр не укы ган ке ше аң ла сын). Шул ва кыт Яһү дия җи рен дә ге ләр 
тау лар га кач сын. 15 Өй тү бә сен дә бул ган нар, әй бер лә рен алыр өчен, өй гә тө шеп 
тор ма сын нар, 16 кыр да бул ган нар өс ки е мен алыр га өй лә ре нә кай т ма сын нар. 17 Ул 
көн нәр дә авыр лы бул ган һәм ба ла имез гән ха тын нар га – кай гы! 18 Бу хәл ләр кыш 
кө не нә ту ры кил мә сен дип, до га кы лы гыз. 19 Ул көн нәр дә дөнья ярал ган нан, Ал-
ла һы дөнь я ны ярат кан нан бир ле бул ма ган һәм ки лә чәк тә дә бул ма я чак афәт ки-
лер. 20 Әгәр Раб бы шул көн нәр не кыс кар т ма са, һич кем исән кал мас иде. Әм ма Үзе 
сай ла ган ке ше ләр ха кы на Раб бы ул көн нәр не кыс карт ты.

21 Әгәр сез гә шул ва кыт та: «Ка ра, Мә сих ме нә мон да!» яки «Ул ан да!» – дип әйт-
сә ләр, ышан ма гыз! 22 Чөн ки ял ган мә сих ләр вә ял ган пәй гам бәр ләр ки лер; алар, 
Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган нар ны ал да мак чы бу лып, га лә мәт ләр һәм мог җи за лар 
күр сә тер. 23 Әм ма сез сак бу лы гыз: ба ры сы ха кын да Мин сез гә ал дан әй теп куй дым.

24 Ул көн нәр дә, шул афәт тән соң,
«ко яш ка ра лыр,
ай як тыр т мас,

25 йол дыз лар күк тән ко е лып,
күк җи сем нә ре тет рә нер»*,

26 шул ча гын да бө ек код рәт вә сдан бе лән бо лыт лар эчен дә ки лү че Адәм Уг лын* 
кү рер ләр; 27 Ул, фә реш тә лә рен җи бә реп, дөнь я ның дүрт та ра фын нан – җир чи тен-
нән баш лап күк чи те нә ка дәр Үзе сай ла ган нар ны җы еп алыр.

* 13:14 Ка ра гыз: «Да ни ил», 9:27; 11:31; 12:11. 
* 13:24-25 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 13:10; «Йо ил», 2:10, 31. 
* 13:26 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 



1491

Марк 13 , 14

28 Ме нә ин җир ага чы на күз са лыйк: бө ре лә ре бүр теп, яф рак яра баш ла са, сез 
тиз дән җәй җи тә сен бе лә сез. 29 Мон да да нәкъ шу лай: бу хәл ләр нең га мәл гә ашу-
ын күр гән дә, бе леп то ры гыз: ул ва кыт якын*, ин де ишек тө бен дә! 30 Хак сүз әй тәм 
сез гә: бо лар һәм мә се га мәл гә аш кан чы, бү ген ге бу ын әле юк ка чык мас. 31 Күк һәм 
җир юк ка чы гар, әм ма Ми нем сүз лә рем һич кай чан юк ка чык мас.

Көнеһәмсәгатебилгесез
32 Ул көн нең һәм сә гать нең кай чан җи тә сен һич кем бел ми: күк тә ге фә реш тә-

ләр дә, Угыл да. Бу ту ры да ба ры тик Ата гы на бе лә. 33 Ка ра гыз аны, уяу бу лы гыз! 
Ва кы ты кай чан җи тә сен сез бел ми сез. 34 Сә фәр чык кан да, ке ше, үзе нең йор тын 
хез мәт че лә ре нә кал ды рып, алар ның һәр кай сы на ае рым эш ку ша, кап ка сак чы сы на 
уяу бу лыр га бо е ра. 35 Шу ңа кү рә уяу бу лы гыз! Йорт ху җа сы ның кай чан әй лә неп 
кай та сын бел ми сез бит: кич тән ме, төн ур та сын да мы, тәү ге әтәч кыч кыр ган да мы, 
әл лә ир тән ме. 36 Көт мә гән дә ху җа гыз кай тып ке рә кал са да, ка ра гыз аны, сез не 
йок лап ят кан хәл дә күр мә сен! 37 Сез гә әй т кән бу сүз ләр не Мин бар ке ше гә ка бат-
лыйм: уяу бу лы гыз!

Бәйт-ӘниядәГайсәнеңбашынахушислемайсөртү

14 1 Ике көн нән Ко ты лу һәм сТө че кү мәч бәй рә ме иде. Баш ру ха ни лар һәм 
ка нун бел геч лә ре Гай сә не хәй лә бе лән кул га алыр га һәм үте рер гә җай эз-

лә де ләр. 2 «Бәй рәм ва кы тын да яра мас, ха лык ара сын да чу а лыш баш ла ныр га мөм-
кин», – ди де алар.

3 Гай сә Бәй т-Ә ни я дә ма хау лы Ши мун ның өен дә ашап уты ра иде. Шул ва кыт бер 
ха тын але бастр* са выт ка са лын ган кыйм мәт ле, саф вә хуш ис ле нард* мае алып кил де 
һәм, са выт ны ва тып, май ны Аның ба шы на кой ды. 4 Кай бе рәү ләр, ачу ла нып, үз ара:

– Ни гә май ны алай әрәм итәр гә? 5 Аны өч йөз ди нар дан ар тыг рак бә я гә са тып, 
ак ча сын фә кыйрь ләр гә өлә шер гә бу ла иде бит! – ди еш те ләр.

Алар шу лай дип аны шел тә ли бир де ләр, 6 әм ма Гай сә:
– Ку е гыз, ник би тәр ли сез аны? Ми нем өчен из ге эш эш лә де ул, – ди де. – 7 Фә-

кыйрь ләр бит һа ман сез нең ян да, һәм те лә гән ва кыт та сез алар га иге лек кы ла ала-
сыз, ә ме нә Мин һәр ва кыт сез нең бе лән бул мам. 8 Ул үзе бул ды ра ал ган ны эш лә де: 
тә нем не, май лап, кү мәр өчен ал дан ук әзер лә де. 9 Хак сүз әй тәм сез гә: җир йө зе нең 
Ях шы хә бәр ки леп иреш кән һәр поч ма гын да, бу ха тын ны ис кә алып, аның нәр сә 
эш лә ве ха кын да сөй лә я чәк ләр.

ЯһүдәнеңГайсәгәхыянәтитүе
10 Шун да ун и ке шә кер т нең бер се, Яһү дә Ис ка ри от исем ле се, Гай сә гә хы я нәт 

итәр гә ни ят ләп, баш ру ха ни лар яны на кил де. 11 Аның ни өчен ки лү ен ишет кәч, 

* 13:29 ...улвакытякын... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ул якын. Мо ны бо лай да 
аң лар га мөм кин: «Ул, ди мәк, Адәм Уг лы, озак ла мый ки лә чәк». 
* 14:3 Алебастр – са выт ясау өчен кул ла ны ла тор ган йом шак таш. 
* 14:3 Нард – Һинд стан да үсә тор ган үсем лек. 
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те ге ләр, шат ла ны шып, аңа ак ча вәгъ дә ит те ләр. Шун нан соң Яһү дә, ру ха ни лар 
ку лы на Гай сә не тап шы рыр өчен, җай чык кан ны кө теп йө ри баш ла ды.

ГайсәнеңКотылубәйрәмеризыгынсоңгытапкырашавы
12 Тө че кү мәч бәй рә ме нең бе рен че кө нен дә, сКо ты лу бәй рә ме хөр мә те нә бә рән 

ча ла тор ган көн дә, шә кер т лә ре Гай сә дән:
– Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә та бын ны Си ңа кай да әзер ләр гә? – дип со ра ды лар.
13 Ул, ике шә кер тен оза тып, алар га әйт те:
– Шә һәр гә ба ры гыз, ан да су чүл мә ге кү тә реп кай ту чы бер ке ше не оч ра тыр сыз. 

Аның ар тын нан ия реп ба ры гыз да 14 ул кер гән өй нең ху җа сы на: «Ос таз син нән: 
„Шә кер т лә рем бе лән Ко ты лу бәй рә ме ашын кай сы бүл мә дә ашыйк?“ – дип со-
рый», – дип әй те гез. 15 Ул сез гә бәй рәм өчен әзер лән гән, өс ке кат та гы җы еш ты-
рыл ган зур бүл мә не күр сә тер; без гә та бын ны әнә шун да әзер лә гез.

16 Шә кер т лә ре шә һәр гә кит те ләр, һәм ба ры сы да Гай сә әй т кән чә ки леп чык ты; 
ан на ры алар бәй рәм та бы ны әзер лә де ләр.

17 Кич җит кәч, ун и ке шә кер те бе лән бер гә Гай сә кил де. 18 Алар ашап утыр ган-
да, Гай сә:

– Хак сүз әй тәм сез гә: ара гыз дан бе рәү, Ми нем бе лән бер гә ашап уты ру чы, Ми ңа 
хы я нәт итә чәк, – ди де.

19 Шә кер т лә ре, ха фа га тө шеп, бер се ар тын нан икен че се:
– Мин тү гел дер бит? – дип, Аңар дан со рый баш ла ды.
20 Ул алар га:
– Ми нем бе лән бер са выт ка ик мәк ма ну чы ун и ке шә кер т нең бер се ул, – дип җа вап 

бир де. 21 Дө рес, Из ге яз ма да әй тел гән чә, Адәм Уг лы ки тә, лә кин Адәм Уг лы на хы я нәт 
ит кән ке ше гә ни кай гы! Ул ке ше бө тен ләй ту ма са, аның өчен ях шы рак бу лыр иде!

22 Ашап утыр ган да, Гай сә ик мәк ал ды, шөк ра на кы лып сын дыр ды да шә кер т-
лә ре нә бир де.

– Алы гыз, бу – Ми нем тә нем дер, – ди де Ул.
23 Ан на ры ка сә не ал ды һәм, шөк ра на кы лып, шә кер т лә ре нә суз ды. Ба ры сы да 

ка сә дән эч те ләр.
24 – Бу – күп ләр өчен тү ге лә тор ган Ми нем ка ным дыр. Бу кан Ал ла һы ски ле шү ен 

рас лый, – ди де Гай сә. – 25 Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы Пат ша лы гын да яңа шә раб 
эчәр көн җит ми то рып, Мин ин де йө зем шә ра бы эч мә я чәк мен.

26 Мәд хия җыр ла ган нан соң, алар Зәй түн та вы на кит те ләр.
27 – Из ге яз ма да:

«Кө тү че не су гып егар мын,
һәм са рык лар та ра лы шыр»*, –

дип языл ган ча, сез ба ры гыз да Мин нән баш тар тыр сыз, – ди де алар га Гай сә. – 
28 Әм ма үле дән те рел гән нән соң, Мин сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр мын.

29 – Син нән һәм мә се баш тарт кан да да, мин баш тарт мам, – дип кар шы төш те 
Аңа Пе тер.

* 14:27 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 13:7. 
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30 – Хак сүз әй тәм си ңа: бү ген төн лә әтәч ике тап кыр кыч кыр ган чы, син Мин-
нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең, – ди де аңа Гай сә.

31 Әм ма Пе тер:
– Си нең бе лән бер гә үләр гә ту ры кил сә дә, мин Син нән һич кай чан ваз кич мә-

я чәк мен! – дип үзе не кен тә к рар ла ды.
Баш ка лар да шу лай ди еш те ләр.

ГайсәнеңГетсимәнибакчасындадогакылуы
32 Алар Гет си мә ни дип атал ган урын га кил де ләр. Шә кер т лә ре нә:
– Мин до га кыл ган чы, шу шын да уты рып то ры гыз, – дип, Гай сә 33 Үзе бе лән Пе-

тер, Ягъ куб һәм Яхъя ны ияр теп алып кит те. Аның кү ңе лен шом, га зап би ләп ал ды.
34 – Йө рә гем не үлем са гы шы бас ты, – ди де Ул алар га. – Ми не шу шын да кө теп 

то ры гыз, уяу бу лы гыз!
35 Гай сә чит кә рәк кит те дә җир гә йөз тү бән кап ла нып, әгәр мөм кин бул са, бу 

авыр ва кыт Ми не чит лә теп үт сә иде, дип до га кыл ды.
36 – И га зиз Атам!* Си нең һәм мә нәр сә гә код рә тең җи тә. Бу ка сә не Ми ңа эчерт-

мә сәң иде. Лә кин Мин те лә гән чә тү гел, Син те лә гән чә бул сын!
37 Гай сә әй лә неп кил де һәм шә кер т лә ре нең йок лап яту ын күр де.
– Ши мун, йок лап ята сың мы? Бер сә гать тә уяу уты ра ал ма дың мы? – ди де Ул 

Пе тер гә. – 38 Уяу бу лы гыз, вәс вә сә гә төш мәс өчен, до га кы лы гыз! Рух көч ле, ә тән 
зә гыйфь тер!

39 Гай сә янә чит кә кит те һәм, шул ук сүз ләр не ка бат лап, до га кыл ды. 40 Әй лә неп 
кил гәч, шә кер т лә ре нең йок ла вын күр де – алар ның күз лә рен йо кы бас кан иде. Алар 
Гай сә гә нәр сә әй тер гә дә бел мә де ләр.

41 Өчен че тап кыр әй лә неп ки леп, Ул:
– Һа ман йок лый сыз мы, ял итә сез ме? Җит кән дер! – ди де. – Сә га те сук ты: Адәм 

Уг лын әнә гө наһ лы лар ку лы на тап шы ра лар. 42 То ры гыз, кит тек! Кү ре гез, Ми ңа 
хы я нәт итү че ки лә.

Гайсәнекулгаалу
43 Ул әле әй теп тә бе тер мә де, ун и ке шә кер т нең бер се – Яһү дә ки леп чык ты. Аның 

бе лән бер гә, кы лыч һәм чук мар ла рын кү тә реп, баш ру ха ни лар, ка нун бел геч лә ре, 
өл кән нәр җи бәр гән ха лык төр ке ме дә ия реп кил гән иде. 44 Хы я нәт че: «Мин кем не 
үп сәм, шул Гай сә бу лыр. Аны кул га алы гыз да ыша ныч лы сак ас тын да оза ты гыз», – 
дип, алар бе лән ал дан сүз бер кет кән иде.

45 Яһү дә туп-туры Гай сә яны на кил де һәм:
– Ос таз! – дип, Аны үбеп ал ды.
46 Гай сә не шун дук кул га алып, сак ас ты на куй ды лар. 47 Янә шә дә ге ләр нең бер-

се кы лы чын чы гар ды да, олуг ру ха ни ның хез мәт че се нә сел тә неп, аның ко ла гын 
ча бып өз де.

* 14:36 ИгазизАтам! – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә әле ге сүз – «Аб ба» – ара мей те лен дә би-
рел гән. 
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48 – Юл ба сар то тар га чык кан дай, Ми нем ян га кы лыч һәм чук мар лар кү тә реп 
кил гән сез! – ди де Гай сә алар га. – 49 Мин һәр көн не Ал ла һы йор тын да сез нең ал да 
гый лем бир дем, һәм сез Ми не кул га ал ма ды гыз. Хә ер, Из ге яз ма да нәр сә языл ган 
бул са, шу лар га мәл гә аш сын!

50 Шул ва кыт бар лык шә кер т ләр Гай сә не кал ды рып ка чып кит те ләр.
51 Шә рә тә не нә җи тен җәй мә бөр кән гән бер егет аның ар тын нан ияр де. Аны 

то тып ал ды лар, 52 лә кин ул, җәй мә сен те ге ләр ку лын да кал ды рып, шә рә ки леш 
ка чып кит те.

ГайсәЮгарыкиңәшмәкаршында
53 Гай сә не олуг ру ха ни яны на алып кил де ләр. Баш ру ха ни лар, өл кән нәр һәм 

ка нун бел геч лә ре нең ба ры сы да шун да җы ел ды. 54 Пе тер исә, Гай сә дән арт та рак 
ка лып, олуг ру ха ни ның ише гал ды на ка дәр Аның ар тын нан бар ды да, хез мәт че-
ләр ара сы на ке реп уты рып, учак янын да җы лы на баш ла ды. 55 Ә баш ру ха ни лар 
һәм бө тен сЮга ры ки ңәш мә Гай сә не үлем җә за сы на хө кем итәр өчен, Аңа кар-
шы ша һит лык эз лә де, әм ма га еп ләр дәй һич нәр сә та ба ал ма ды. 56 Күп ләр Аңа 
кар шы ял ган ша һит лык бир де ләр, әм ма бер се нең күр сәт мә се икен че се не ке нә 
ту ры кил мә де.

57 Шул ва кыт кай бе рәү ләр, то рып, Аңа кар шы ял ган ша һит лык бир де ләр:
58 – Без Аның «Мин, адәм ку лы бе лән са лын ган шу шы Ал ла һы йор тын җи ме реп, 

өч көн эчен дә адәм ку лы бе лән эш лән мә гән баш ка сын төзеячәкмен» дип әй т кә нен 
ишет тек, – ди де алар.

59 Әм ма алар ның бу күр сәт мә лә ре дә рас лан ма ды.
60 Шун нан олуг ру ха ни, то рып, ал га чык ты да Гай сә дән:
– Си ңа кар шы әй тел гән сүз ләр гә бер ни чек тә җа вап бир ми сең ме? – дип со ра ды.
61 Әм ма Гай сә дәш мә де, нәр сә дип тә җа вап бир мә де. Олуг ру ха ни Аңар дан янә 

со ра ды:
– Мә сих, шөһ рәт ле Ал ла һы ның Уг лы Син ме?
62 – Әйе, Мин, – дип җа вап кай тар ды Гай сә. –

«Сез Код рәт Ия се нең уң ягын да
Адәм Уг лы ның уты ру ын
һәм күк тә ге бо лыт лар бе лән бергә ки лү ен кү рер сез»*.

63 Шун да олуг ру ха ни, өс тен дә ге ки е мен ер тып җи бә реп:
– Та гын нин ди ша һит лар ки рәк без гә? 64 Кө фер сүз сөй лә вен сез үзе гез ишет те-

гез! Бу хак та сез нәр сә уй лый сыз? – ди де.
Ба ры сы да, Ул га еп ле һәм үләр гә ти еш, ди гән ка рар га кил де.
65 Кай бе рәү ләр Аңа тө ке рә, Аның йө зен кап лап, кый нар га то тын ды лар.
– Пәй гам бәр лек кы лып, кем сук кан ны әйт ин де ме нә хә зер! – ди де алар.
Ан на ры Аны сак чы лар кый ный баш ла ды.

* 14:62 Ка ра гыз: «Даниил», 7:13. 
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ПетернеңГайсәдәнвазкичүе
66 Бу ва кыт ны Пе тер ас та, ише гал дын да иде. Олуг ру ха ни ның хез мәт че кыз ла-

ры ннан бер се, ки леп, 67 учак янын да җы лы нып утыр ган Пе тер не кү реп ал ды һәм, 
аңа те кә леп ка рап:

– Син дә бит на са ра лы Гай сә бе лән идең, – ди де.
68 Әм ма Пе тер:
– Мин бер ни бел мим һәм си нең нәр сә сөй лә вең не дә аң ла мыйм! – дип, аның 

сүз лә рен ин кяр итте.
Һәм тыш ка, ал гы ише гал ды на чы гып кит те. [Шул ва кыт әтәч кыч кыр ды.]*
69 Хез мәт че кыз, аны янә кү реп, ише гал дын да гы ке ше ләр гә икен че тап кыр:
– Бу ке ше – алар ның бер се, – ди де.
70 Пе тер янә кыз ның сүз лә рен ин кяр ит те. Бе раз дан ишег ал дын да гы лар:
– Ә син, чын нан да, алар ның бер се бит. Син дә Гә ли лә я дән ич, – ди де ләр.
71 Әм ма ул:
– Сез әй т кән Ке ше не мин бел мим! – дип, Ал ла һы бе лән ант итә баш ла ды.
72 Нәкъ шул ва кыт та әтәч икен че тап кыр кыч кыр ды. Пе тер исә, Гай сә нең «Әтәч 

ике тап кыр кыч кыр ган чы, син Мин нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең» ди гән сүз лә рен 
исе нә тө ше реп, елап җи бәр де.

ГайсәидарәчеПилаталдында

15 1 Баш ру ха ни лар, өл кән нәр, ка нун бел геч лә ре һәм бө тен Юга ры ки ңәш мә, 
ир тә дән үк ки ңәш лә шеп, Гай сә не бәй лә де ләр һәм, Пи лат яны на алып ки-

теп, аңа тап шыр ды лар.
2 – Син – яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды Аңар дан Пи лат.
– Бу – си нең сүз лә рең, – дип җа вап бир де Гай сә.
3 Баш ру ха ни лар Аны күп нәр сә дә га еп лә де ләр. 4 Шун нан Пи лат янә Аңар дан со ра ды:
– Ник Син нәр сә дип тә җа вап бир ми сең? Кү рә сең ме, Си ңа күп ме га еп та га лар!
5 Әм ма Гай сә бү тән җа вап бир мә де һәм мо ның бе лән Пи лат ны бик нык га җәп-

лән дер де.

Гайсәнеңүлемгәхөкемителүе
6 Бәй рәм уңа ен нан Пи лат га дәт тә ха лык со ра ган бер тот кын ны азат итә тор ган 

иде. 7 Нәкъ шул көн нәр дә, чу а лыш ва кы тын да ке ше үтер гән фет нә че ләр зин дан га 
ябы лып, алар ара сын да Ба раб ат лы тот кын бар иде. 8 Ха лык, Пи лат яны на ки леп, 
га дәт тә ге чә бе рәр тот кын ны азат итү ен со рый баш ла ды. 9 Пи лат:

– Те ли сез ме, мин сез гә яһү ди ләр Пат ша сын азат итәм? – ди де.
10 Баш ру ха ни лар ның Гай сә не то тып бирүләре көнләшүдән ки лә иде, һәм Пи лат 

мо ны аң лый иде.
11 Әм ма баш ру ха ни лар, Ба раб ны азат итү не та ләп ите гез, дип, ха лык ны ко тыр-

тып куй ган нар иде.

* 14:68 Бер ни чә кулъ яз ма да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр юк. 
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12 – Сез «Яһү ди ләр Пат ша сы» дип ата ган ке ше бе лән ми ңа ни эш ләр гә? – ди де 
яңа дан Пи лат.

13 – Хач ка ка дак ла Аны! – дип кыч кыр ды ха лык.
14 – Нин ди явыз лык эш лә гән соң Ул? – ди де Пи лат.
Лә кин ха лык, та гын да ка ты рак итеп:
– Хач ка ка дак ла Аны! – дип кыч кыр ды.
15 Пи лат, ха лык ка ярар га ты ры шып, Ба раб ны азат ит те, ә Гай сә не, кам чы бе лән 

сук тыр ган нан соң, хач ка ка дак лар га бо ер ды.

ГаскәриләрнеңГайсәнемәсхәрәләве
16 Гас кә ри ләр Аны ида рә че Пи лат са ра е ның, ягъ ни пре то ри ум ның ише гал ды на 

алып ке реп, бар гас кәр не шун да җый ды лар. 17 Алар Гай сә өс те нә куе кы зыл төс тә ге 
япан ча, ба шы на чә неч ке ле бо так лар дан үрел гән таҗ кидерттеләр 18 һәм:

– Яшә сен яһү ди ләр Пат ша сы! – дип, Аны сә лам ләр гә ке реш те ләр.
19 Ан на ры та як бе лән ба шы на су гып кый на ды лар. Аңа тө кер де ләр, кар шы на тез-

лә неп, ал дын да баш иде ләр. 20 Туй ган чы мәс хә рә лә гән нән соң, өс тен нән куе кы зыл 
япан ча ны сал ды рып, Үз ки ем нә рен ки дер де ләр һәм, хач ка ка дак лар га дип, алып 
чы гып кит те ләр.

Гайсәнехачкакадаклау
21 Кыр дан кай тып ки лү че кү ри ни ле Ши мун ат лы бер ке ше не – Ис кән дәр бе лән 

Ру фус ның ата сын – Гай сә нең ха чын кү тә реп ба рыр га мәҗ бүр ит те ләр. 22 Гай сә не 
Гөл ге тә дип атал ган урын га (бу сүз «Баш сө я ге» ди гән не аң ла та) алып кил де ләр, 
23 мир ра ка тыш шә раб тәкъ дим ит те ләр, әм ма Ул эчем лек тән баш тарт ты. 24 Ан-
на ры Гай сә не хач ка ка дак ла ды лар һәм, жи рә бә са лып, ки ем нә рен үз ара бү леш-
те ләр. 25 Аны хач ка ка дак ла ган да, ир тән ге сә гать ту гыз иде. 26 Баш өс те нә Аның 
га е бен күр сәт кән «Яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән язу элен гән иде. 27 Гай сә бе лән 
бер гә ике юл ба сар ны – бер сен Аның уң ягы на, икен че сен сул ягы на ка дак лап 
куй ды лар. [28 ]*

29 Үтеп ба ру чы лар, баш ла рын чайкый-чайкый, Аны хур ла ды лар.
– Әй Син, Ал ла һы йор тын җи ме реп, аны өч көн дә тө зү че, 30 Үзең не кот кар – 

төш хач тан! – ди де алар.
31 Шу лай ук баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре дә Гай сә не мыс кыл ла ды.
– Баш ка лар ны кот кар ды, – ди де алар, – ә Үзен кот ка ра ал мый. 32 Мә сих, Ис-

ра ил Пат ша сы, күз ал ды быз да хач тан төш сен, шул чак та Аңа ыша ныр быз!
Хәт та Гай сә бе лән бер гә ка дак лан ган нар да Аны мәс хә рә лә де.

Гайсәнеңүлеме
33 Көн ур та сын да бө тен җир йө зен ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм көн дез ге сә-

гать өч кә ка дәр шу лай дә вам ит те. 34 Ә сә гать өч тә Гай сә:

* 15:28 Кай бер кулъ яз ма лар да 28 нче аять тә бар: «Из ге яз ма да: „Ул җи на ять че ләр бе лән тиң 
са нал ды“ дип әй тел гән нәр шул рә веш ле га мәл гә аш ты». 
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– Элои, Элои, ле ма са бах та ни?* – дип, ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де (бу сүз ләр 
«Әй Ал лам, Ал лам! Ник таш ла дың Син Ми не?» ди гән не аң ла та).

35 Якын да ба сып то ру чы лар ның кай бер лә ре, Аның сүз лә рен ише теп:
– Ише тә сез ме, Ильяс ны ча кы ра! – ди де.
36 Ә бер се, йө ге реп ки леп, әче шә раб ка ман чы ган губ ка ки сә ген та як ка элеп:
– Әй дә гез, ка рыйк, Ильяс Аны хач тан алыр га ки лер ме икән? – ди гән сүз ләр 

бе лән Аңа эчәр гә бир де.
37 Гай сә ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де дә җан бир де.
38 Нәкъ шул чак та Ал ла һы йор тын да гы пәр дә өс тән ас ка ур та лай ер ты лып төш те.
39 Хач кар шын да тор ган йөз ба шы, Гай сә нең ни рә веш ле җан бир гә нен кү реп:
– Бу Ке ше, чын нан да, Ал ла һы Уг лы бул ган икән! – ди де.
40 Ан да чит тән ка рап то ру чы ха тын нар бар иде. Маг да ла лы Мәрь ям, шу лай ук 

ке че Ягъ куб бе лән Йо сис нең ана сы Мәрь ям һәм Са лу ми да шун да иде. 41 Алар 
Гай сә гә ия реп йө ри һәм, Ул Гә ли лә я дә чак та, Аңа хез мәт итә иде ләр. Ан да Аның 
бе лән Ие ру са лим гә кил гән ха тын нар да бай так иде.

Гайсәнекабергәсалу
42 Кич җи теп ки лә иде. Бәй рәм гә әзер лә нә тор ган, шим бә көн гә кар шы көн иде. 

43 Юга ры ки ңәш мә нең аб руй лы әгъ за сы ари ма тай лы Йо сыф та Ал ла һы Пат ша лы-
гын кө теп яши иде. Ул, җөрь әт итеп, Пи лат яны на кер де һәм Гай сә нең җә сә ден 
алып ки тәр гә со ра ды. 44 Гай сә нең ин де үле бу лу ы на Пи лат бик га җәп лән де һәм, 
йөз ба шын ча кыр тып:

– Аның үл гә не нә күп ме бул ды? – дип со ра ды.
45 Йөз ба шын нан со ра шып бел гән нән соң, Гай сә нең җә сә ден Йо сыф ка алыр га 

рөх сәт бир де. 46 Йо сыф җи тен ту кы ма са тып ал ды, Гай сә не, хач тан тө ше реп, шул 
ту кы ма га төр де һәм кы я да уел ган кабер-мәгарәгә сал ды; ан на ры, таш тә гә рә теп 
ки те реп, ка бер авы зын то ма ла ды. 47 Ә маг да ла лы Мәрь ям бе лән Йо сис нең ана сы 
Мәрь ям исә Гай сә нең кай да кү мел гә нен кү реп тор ды лар.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

16 1 Шим бә көн үт кән нән соң, маг да ла лы Мәрь ям, Ягъ куб ның ана сы Мәрь ям 
һәм Са лу ми, Гай сә нең җә сә ден май лар га бар мак чы бу лып, хуш ис ле май лар 

са тып ал ды лар. 2 Ат на ның бе рен че кө нен дә ир тән ир түк, ко яш чы гу га, алар ка бер 
яны на кит те ләр.

3 – Мә га рә авы зын то ма ла ган таш ны кем чит кә тә гә рә тер икән? – ди еш те алар 
бер-беренә.

4 Ки леп ка ра са лар – таш ны чит кә тә гә рәт кән нәр! Ә ул таш бик зур иде. 5 Мә-
га рә эче нә ке рү гә, алар, уң як та утыр ган ап-ак ки ем ле бер егет не кү реп, кур кып 
кит те ләр.

6 – Ку рык ма гыз! – ди де ул алар га. – Сез хач ка ка дак лан ган на са ра лы Гай сә не 
эз ли сез дер. Ул үле дән те рел де, мон да юк Ул. Ме нә Аның ят кан уры ны. 7 Гай сә нең 

* 15:34 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:2.
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шә кер т лә ре нә һәм Пе тер гә: «Гай сә сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр. Ул ал дан 
әй теп куй ган ча, Аны шун да кү рер сез», – дип ба рып әй те гез.

8 Кот ла ры алы ну дан кал ты рап төш кән ха тын нар мә га рә дән чы гып йө гер де ләр. 
Алар бер кем гә бер сүз әй т мә де ләр, чөн ки бик нык ку рык кан нар иде.

Гайсәбеләночрашулар
9 Ат на ның бе рен че кө нен дә ир тә таң да үле дән те рел гәч, Гай сә иң элек маг да-

ла лы Мәрь ям гә кү рен де. Кай чан дыр бу ха тын нан Ул җи де җен не ку ып чы гар ган 
иде. 10 Мәрь ям, ба рып, элег рәк Гай сә бе лән бер гә йөр гән һәм хә зер хәс рәт кә тө шеп 
елап утыр ган ке ше ләр гә Гай сә не кү рүе ту рын да хә бәр ит те. 11 Алар Гай сә нең исән 
бу лу ы на, Мәрь ям нең Аны кү рү е нә ышан ма ды лар.

12 Шун нан соң Гай сә шә һәр дән ки теп ба ру чы ике шә кер те нә баш ка кы я фәт тә 
кү рен де. 13 Алар, ки ре кай тып, баш ка лар га хә бәр ит те ләр. Әм ма алар ның сү зе нә 
дә ышан ма ды лар.

14 Гай сә, ни һа ять, ашап-эчеп утыр ган ун бер шә кер те ал дын да пәй да бул ды һәм 
алар ны ышан мау ла ры, үҗәтлекләре, Аның те рел гә нен кү рү че ләр гә ышанмаган 
өчен шел тә лә де. 15 Ул алар га:

– Бө тен җир йө зе буй лап йө реп чы гып, һәр җан ия се нә Ях шы хә бәр не та ра-
ты гыз! – ди де. – 16 Иман ки те реп су га чуму йо ла сын үтәү че ко ты лыр, инан ма ган 
кеше исә хө кем ите лер. 17 Иман ки тер гән нәр төр ле га лә мәт ләр күр сә тер ләр: Ми нем 
исе мем бе лән җен нәр не ку ып чы га рыр лар; яңа тел ләр дә сөй лә шер ләр; 18 кул ла ры на 
елан ал са лар яки агу эч сә ләр, алар га зы ян кил мәс; авы ру ке ше ләр гә кул ла ры бе лән 
орын са лар, те ге ләр са вы гыр.

19 Шул сүз ләр не әй т кән нән соң, Ха ким Гай сә, күк кә алы нып, Ал ла һы ның уң 
ягы на утыр ды. 20 Ә шә кер т лә ре, ки теп, бө тен җир йө зе буй лап Ях шы хә бәр не та ра-
тып йөр де ләр, һәм Ха ким Гай сә, алар га яр дәм итеп, алар ның сөй лә гән нә рен ила һи 
бил ге ләр бе лән рас лап тор ды*.

* 16:9-20 Кай бер кулъ яз ма лар да 9-20 нче аять ләр юк. 
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Лүк бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр

1 1-2 Ара быз да бу лып үт кән ва кый га лар ту рын да күп ләр язар га алын ды. Алар 
әле ге ва кый га лар ны баш тан ук үз күз лә ре бе лән күр гән ке ше ләр нең, сАл ла һы 

Сү зен вә газь ләү че ләр нең ша һит лык ла ры на та я нып хи кә я лә де. 3-4 Шу лай итеп, мин 
дә, мөх тә рәм Тәү фил*, үзе ңә би рел гән бе лем нәр нең дө рес ле ге нә инануыңны те-
ләп, ба ры сын да баш тан ук җен тек ләп тик шер гән нән соң, шу шы лар ның һәм мә се 
ту рын да си ңа эз лек ле рә веш тә язар га ди гән фи кер гә кил дем.

Яхъяныңтуасыалданмәгълүмбулу
5 Яһү ди я дә* сҺи руд пат ша ида рә ит кән за ман да, Абия нә се лен нән бул ган сру ха-

ни лар төр ке мен дә Зә кә рия ат лы бер ру ха ни яши иде. Аның ха ты ны Эли са бет тә 
ру ха ни лар нә се лен нән бу лып, 6 алар ике се дә сРаб бы әмер лә рен һәм Ул куш кан нар-
ны тө гәл үтәү че тәкъ ва лар дан иде. 7 Ин де олы яшь кә җит кән бу икәү нең, Эли са бет 
ба ла га уза ал ма ган лык тан, ба ла ла ры юк иде.

8 Зә кә рия төр ке ме үз нәү бә тен дә Ал ла һы хо зу рын да ру ха ни хез мә те баш кар ган 
бер көн не, 9 ру ха ни лар да ка бул ител гән чә жи рә бә са лып, сРаб бы йор тын да хуш 
ис ле сумала-майлар тө тәс ләү Зә кә ри я гә чык ты.

10 Ал ла һы йор тын да хуш ис ле сумала-майлар көй рәт кән дә, бар ха лык тыш кы 
як та до га кы лып тор ды. 11 Шул ва кыт Зә кә рия ал дын да, хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тә тор ган смәз бәх тән уң як та, Раб бы сфә реш тә се пәй да бул ды. 12 Фә реш тә не 
күр гәч, Зә кә рия бик нык ку рык ты. 13 Фә реш тә исә аңа:

– Ку рык ма, Зә кә рия, си нең до гаң ки леп иреш те, – ди де. – Ха ты ның Эли са бет 
си ңа ир ба ла ту ды ра чак, син аңа Яхъя* дип исем ку шар сың. 14 Ул си ңа сө е неч һәм 
шат лык ки те рер, аның ту у ы на күп ләр ку а ныр, 15 чөн ки Раб бы кар шын да ул бө ек 
бу лыр, шә раб һәм исер т кеч эчем лек ләр эч мәс, ана сы ның ка ры нын да ва кыт та ук 
сИз ге Рух бе лән су га ры лыр. 16 сИс ра ил ба ла ла ры ның кү бе сен ул Раб бы га, алар ның 
үз Ал ла сы на ки ре кай та рыр. 17 Ильяс ны кы ке бек рух ка һәм код рәт кә ия бу лып, 
Раб бы ал дын нан ба рыр, ата лар ны һәм ба ла лар ны та ту лаш ты рыр, Ал ла һы га буй-
сын мас лар ны тәкъ ва лар юлы на бо рыр һәм Раб бы ның ки лү е нә ха лык ны әзер ләр.

* 1:3-4 Тәүфил – грек те лен дә «Те о фи лос»; «Ал ла һы ның сө ек ле се» яки «Ал ла һы ны сө ю че» 
ди гән не аң ла та. 
* 1:5 Яһүдия – мон да бө тен Фәләстин җи ре нә ка рый. 4:44, 6:17, 7:17 һәм 23:5 тә шул ук 
мәгъ нә дә. 
* 1:13 Яхъя – яһүд чә «Раб бы мәр хә мәт ле» мәгъ нә сен дә. 
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18 Зә кә рия фә реш тә дән:
– Мо ның шу лай бу ла сын мин ни чек бе лер мен? – дип со ра ды. – Мин ин де карт, 

ха ты ным да олы яшь тә.
19 – Мин – Ал ла һы га хез мәт итү че Җәб ра ил мен, – ди де аңа фә реш тә, – һәм ми не 

Ул шу шы ку а ныч лы хә бәр не си ңа җит ке рү өчен җи бәр де. 20 Ва кы ты җит кәч, мин 
әй т кән нәр чын га ашар. Ә хә зер, ми нем сүз лә ре мә ышан ма ган өчен, әйт кән нә рем 
тор мыш ка аш кан чы, тел сез бу лыр сың һәм сөй лә шә ал мас сың.

21 Ха лык, Ал ла һы йор тын да Зә кә ри я нең тот кар ла ну ы на ап ты рап, аны кө тә бир-
де. 22 Зә кә рия исә, Ал ла һы йор тын нан чык кач, сөй лә шә ал ма ды, һәм ке ше ләр аңа 
ила һи кү ре неш иреш кә нен аң ла ды лар. Ул алар бе лән иша рә ләр яр дә мен дә аң лаш ты 
һәм тел сез ки леш ка ла бир де.

23 Хез мәт баш ка ру көн нә ре тә мам лан гач, ул өе нә кайт ты. 24 Күп ме дер ва кыт тан 
соң ха ты ны Эли са бет ба ла га уз ды һәм биш ай бу е на ке ше ара сы на чык ма ды.

25 – Ми нем хак ка мо ны Раб бы эш лә де, Ул, ми ңа игъ ти бар би реп, ил ал дын да йөз 
ка ра лы гын нан кот кар ды, – ди де ул.

Гайсәнеңтуачагыалданмәгълүмбулу
26-27 Эли са бет ба ла га узып, ал тын чы ай кит кәч, Ал ла һы Җәб ра ил фә реш тә не 

сГә ли ләя өл кә сен дә ге На са ра шә һә ре нә, Мәрь ям исем ле гыйф фәт ле кыз яны на 
җи бәр де. Әле ге Мәрь ям Да выт нә се лен нән бул ган Йо сыф ат лы ке ше гә ярә шел гән 
иде. 28 Мәрь ям яны на ки леп, фә реш тә:

– Имин лек си ңа! Ал ла һы ның смәр хә мә тен ка бул итү че син. Раб бы си нең бе-
лән! – ди де.

29 Мәрь ям исә бу сүз ләр нең мәгъ нә сен аң лар га ты ры шып кы ен сы нып кал ды. 
30 Фә реш тә аңа:

– Ку рык ма, Мәрь ям! Ал ла һы си ңа мәр хә мәт кыл ды. 31 Син буй га узар сың һәм 
Ир Ба ла та бар сың, Аңа Гай сә* дип исем ку шар сың. 32 Ул бө ек бу лыр, Аны Хак Тә-
га лә нең Уг лы дип йөр тер ләр. Раб бы Ал ла Аңа бо рын гы ба ба сы Да выт ның тә хе тен 
би рер, 33 Ул Ягъ куб хал кы өс тен нән мәң ге пат ша лык итәр, һәм пат ша лы гы ның 
ахы ры бул мас, – ди де.

34 Мәрь ям исә фә реш тә дән:
– Ни чек шу лай бу ла алыр икән? – дип со ра ды. – Мин бит әле ки я ү дә тү гел мен!
35 – Из ге Рух иңеп, си не Ал ла һы Тә га лә нең код рә те кап лап ала чак, шу ңа кү рә 

син нән ту а чак Ба ла из ге бу лыр һәм Ал ла һы Уг лы дип ата лыр, – дип җа вап бир де 
фә реш тә. – 36 Ме нә, кар дә шең Эли са бет тә кар тай ган кө нен дә ба ла га уз ды, ул ир 
ба ла кө тә. Ке ше ләр аның ту рын да, авыр га уза ал мый, дип әй тә ләр иде, ә ул ин де 
ал тын чы аен авыр лы, 37 чөн ки Ал ла һы бул ды ра ал ма ган эш юк.

38 Шун нан Мәрь ям:
– Мин – Раб бы бән дә се мен, син ни чек әй т сәң, шу лай бул сын, – ди де.
Һәм фә реш тә аның янын нан ки теп бар ды.

* 1:31 Гайсә – яһүд чә «Ешуа»; «Раб бы кот ка ра» ди гән не аң ла та. 
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МәрьямнеңЭлисабетянынакунаккакилүе
39 Озак та үт мәс тән Мәрь ям ашы гып кы на тау лы Яһү ди я дә ур наш кан шә һәр гә, 

Эли са бет ләр гә ки теп бар ды. 40 Ки леп җи теп, Зә кә ри я нең өе нә кер де һәм Эли са бет 
бе лән исән ләш те. 41 Мәрь ям нең сә лам лә вен ише тү гә, Эли са бет ка ры нын да гы ба-
ла хә рә кәт лә неп куй ды, һәм Эли са бет сИз ге Рух бе лән су га рыл ды. 42 Ул кү тә рен ке 
та выш бе лән:

– Ха тын нар ара сын да син иң мө ба рә ге! Ка ры ның да гы ба лаң да мө ба рәк тер! – 
ди де. – 43 Ни өчен мин шун дый ил ти фат ка ла ек бул дым икән, ми нем ян га сХа ки-
мем нең ана сы кил гән! 44 Си нең сә ла мең не ише тү гә, ка ры ным да гы ба лам шат лы-
гын нан тал пы нып куй ды. 45 Раб бы та ра фын нан үзе нә әй тел гән сүз ләр нең тор мыш ка 
аша сы на ышан ган ха тын бә хет ле дер!

Мәрьямнеңмәдхиясе
46 «Кү ңе лем Раб бы ны дан лый,
47 Ру хым Ал ла һы ны, сКот ка ру чым ны уй лап шат ла на,
48 чөн ки Ул Үзе нең күн дәм ко лы на игъ ти бар ит те.

Мон нан соң бар лык бу ын нар ми не
бә хет ле дип атар лар,

49 чөн ки Код рәт Ия се ми нем өчен бө ек эш ләр кыл ды!
Аның исе ме мө кат дәс!

50 Үзен нән кур ку чы лар га Ул буыннан-буынга шәф кать күр сә тә.
51 Үз ку лы бе лән Ул ку әт ле эш ләр кыл ды:

кү ңе лен дә тә кәб бер уй йөрт кән нәр не ку ып та рат ты.
52 Тү рә ләр не тә хет лә рен нән тө шер де,

ә тү бән дә ге ләр не кү тәр де.
53 Ни гъ мәт лә ре бе лән ач лар ның та ма гын туй дыр ды,

ә бай лар ны буш кул бе лән җи бәр де.
54-55 Ата ла ры быз га бир гән вәгъ дә се бу ен ча,

хез мәт че се Ис ра ил гә яр дәм ит те,
хал кын исен дә то тып,
Иб ра һим га һәм аның нә се ле нә
мәң ге гә шәф кать күр сәт те», – ди де Мәрь ям.

56 Мәрь ям, өч ай га якын Эли са бет янын да ку нак бул ган нан соң, үз өе нә кайт ты.

Яхъяныңтууы
57 Эли са бет нең ба ла та бар ва кы ты җит те, һәм ул ир ба ла ту дыр ды. 58 Күр ше лә ре 

һәм кар дәш лә ре, Раб бы ның Эли са бет кә зур шәф кать күр сә тү ен ише теп, аның бе-
лән бер гә ку ан ды лар. 59 Си ге зен че көн не ба ла ны ссөн нәт кә утыр тыр га кил де ләр 
һәм аны ата сы исе ме бе лән Зә кә рия дип атар га те лә де ләр. 60 Лә кин ба ла ның ана сы, 
кар шы ки леп:

– Юк, аның исе ме Яхъя бу лыр га ти еш, – ди де.



1502

Лүк 1

61 – Си нең кар дәш лә рең ара сын да ан дый исем не йөр тү че юк бит, – ди де ләр 
аңа, – 62 һәм иша рә ләр яр дә мен дә ба ла ның ата сын нан нин ди исем ку шар га те лә-
вен со ра ды лар.

63 Зә кә рия, язар өчен, так та со рап алып: «Аның исе ме Яхъя», – дип яз ды. Ба ры сы 
да хәй ран кал ды лар. 64 Шул миз гел дә аның те ле ачыл ды, һәм ул, Ал ла һы ны дан лап 
сөй ли баш ла ды. 65 Зә кә рия бе лән Эли са бет нең күрше-тирәсендә яшәү че ләр ба ры сы 
кур ку га кал ды; тау лы Яһү ди я нең бар лык тө бәк лә рен дә шу шы ва кый га лар ту рын да 
гы на сөй лә де ләр. 66 Шу шы ту ры да ишет кән һәр кем, уй га ка лып, кү ңе лен нән: «Бу 
ба ла кем бу лыр икән?» – дип баш ват ты. Чөн ки, дө рес тән дә, Раб бы ның код рә те 
аның бе лән бул ды.

Зәкәриянеңмәдхиясе
67 Ба ла ның ата сы Зә кә рия, Из ге Рух бе лән су га ры лып, тел гә кил де һәм пәй гам-

бәр лек кыл ды:
68 «Раб бы ны, Ис ра ил нең Ал ла сын, дан лыйк,

чөн ки Ул яр дәм гә кил де һәм Үз хал кын азат ит те,
69 Үзе нең ко лы Да выт нә се лен нән

ку әт ле Кот ка ру чы ны җи бәр де,
70 бу ту ры да Ул күп ел лар элек

Үзе нең из ге спәй гам бәр лә ре аша әй т кән иде.
71 Кот ка ру чы без не дош ман нар дан

һәм без не нәф рәт итү че ләр дән сйо лып алыр га дип кил де.
72-75 Дош ман на ры быз ку лын нан ко тыл гач,

го ме ре без нең бар лык көн нә рен дә
бер нәр сә дән ку рык мый ча,
Ал ла һы ал дын да из ге һәм тәкъ ва бу лып,
Аңа хез мәт итә ал сын өчен,
Ал ла һы шул рә веш ле ата-бабаларыбызга
шәф кать күр сәт те,
Үзе тө зе гән из ге ски ле шү не –
ата быз Иб ра һим га бир гән ан тын –
исен дә тот ты.

76 Һәм син, са бый,
Ал ла һы Тә га лә нең пәй гам бә ре дип ата лыр сың,
чөн ки, Раб бы га юл ны әзер ләп,
Аның ал дын нан ба рыр сың,

77 Аның хал кы на,
сгө наһ ла ры гыз ки че рел гәч,
сез не ко ты лу кө тә, дип бел де рер сең.

78 Ал ла быз ның шәф ка те та шып то ра,
һәм шу ңа кү рә без гә
юга ры дан таң ко я шы иңә чәк;
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79 ка раң гы да һәм үлем кү лә гә сен дә утыр ган нар га як ты лык 
би рү өчен,

аяк ла ры быз ны ты ныч лык юлы на юнәл тү өчен ки лә чәк Ул».

80 Ә ба ла үсә һәм ру хи як тан ны гый бир де. Ул, Ис ра ил хал кы на кү ре нер ва кыт 
җит кән че, чүл як ла рын да го мер сөр де.

Гайсәнеңтууы

2 1 Шул көн нәр дә сРим скай са ры Ав густ* үз кул ас тын да гы бар лык җир ләр дә ха лык 
са нын исәп кә алыр га фәр ман бир де. 2 Ха лык са нын исәп кә алу бе рен че тап кыр 

уз ды ры лып, Сү рия өл кә се бе лән ул за ман да Кви ри ни ида рә итә иде. 3 Тер кә лү өчен, 
һәр кем үз нә се ле нең шә һә ре нә кай тыр га ти еш иде. 4 Да выт нә се лен нән бул ган га 
кү рә, Йо сыф та Гә ли лә я дә ге На са ра шә һә рен нән Яһү ди я гә, Да выт шә һә ре са нал ган 
Бәйт-Лехемгә кит те. 5 Исем лек кә тер кә лер өчен, Йо сыф үзе нә ярә шел гән Мәрь ям 
бе лән бер гә бар ды. Бу ва кыт та Мәрь ям авыр лы иде. 6 Бәйт-Лехемдә чак та Мәрь ям-
нең ба ла та бар ва кы ты җит те. 7 Мәрь ям үзе нең бе рен че Ба ла сын – Ир Ба ла тап ты. 
Ул Аны би лә де дә ут лык ка сал ды, чөн ки алар га ку нак йор тын да урын та был ма ды.

Көтүчеләрһәмфәрештәләр
8 Әле ге төн дә шул ти рә дә бер ни чә кө тү че кыр да са рык ла рын сак лый иде. 9 Ки нәт 

ке нә алар кар шын да Раб бы фә реш тә се пәй да бу лып, әйләнә-тирә Раб бы сшөһ рә-
тен нән бал кып кит те. Кө тү че ләр бик нык ку рык ты лар.

10 Фә реш тә исә алар га:
– Ку рык ма гыз! Мин сез гә ку а ныч лы хә бәр – бө тен ха лык өчен зур шат лык алып 

кил дем, – ди де. – 11 Бү ген Да выт шә һә рен дә сез нең Кот ка ру чы гыз – сМә сих, Ха-
ким ту ды! 12 Сез гә ме нә шун дый бил ге: ут лык та ят кан би ләү ле Ба ла ны кү рер сез.

13 Ки нәт фә реш тә янын да күк гас кә ре – күп сан лы фә реш тә ләр кү рен де, һәм алар:
14 «Күк ләр дә ге Ал ла һы га дан!

Ал ла һы ил ти фат күр сәт кән ке ше ләр гә җир дә имин лек бул сын!» –
дип Ал ла һы ны дан ла ды лар.

15 Фә реш тә ләр күк кә кү тә рел гән нән соң, кө тү че ләр бер-берсенә:
– Әй дә гез Бәйт-Лехемгә ба рыйк, ан да ни ләр бул ган ны, Раб бы әй т кән нәр не кү-

рик, – ди де ләр.
16 Алар, ашы гып, Бәйт-Лехемгә кил де ләр һәм ан да Мәрь ям бе лән Йо сыф ны, 

ут лык та ят кан Ба ла ны күр де ләр. 17 Ба ла ны күр гән нән соң алар Аның ха кын да 
үз лә ре нә әй тел гән сүз ләр не баш ка лар га да сөй лә де ләр. 18 Кө тү че ләр сөй лә гән не 
ишет кән ке ше ләр нең ба ры сы хәй ран кал ды. 19 Мәрь ям исә бо лар ның һәм мә сен 
кү ңе ле нә са лып куй ды һәм шул хак та уй лап йөр де.

20 Ишет кән һәм күр гән бар лык нәр сә ләр өчен Ал ла һы ны дан лап һәм мак тап, кө-
тү че ләр үз лә ре нең мал ла ры яны на кайт ты лар. Ба ры сы да фә реш тә әй т кән чә бул ды.

* 2:1 Август – бе рен че Рим им пе ра то ры Ав густ б. э. к. 27 нче ел дан б. эра ның 14 нче елы на 
ка дәр пат ша лык итә. 
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ГайсәнеАллаһыйортынаалыпкилү
21 Си гез көн үтеп, Ба ла ны сөн нәт кә утыр ту ва кы ты җит кәч, Аңа Гай сә ди гән 

исем куш ты лар. Ән кә се Мәрь ям авыр га уз ган чы ук, Ба ла га фә реш тә әнә шул исем-
не куш кан иде.

22 Му са ска ну нын да әй тел гән пакь лә нү көн нә ре тә мам бул гач, Мәрь ям бе лән 
Йо сыф Ба ла ны Раб бы хо зу ры на Ие ру са лим гә алып кил де ләр. 23 Чөн ки Раб бы ка-
ну нын да: «Ана ка ры нын нан бе рен че бу лып ту ган һәр ир ба ла Раб бы га ба гыш ла-
ныр га ти еш»*, – дип языл ган. 24 Раб бы ка ну ны бу ен ча алар шу лай ук «ике ур ман 
кү гәр че нен яки ике ба ла кү гәр чен не»* кор бан га ки те рер гә ти еш иде.

Шимунныңфатихабирүеһәманыңпәйгамбәрлексүзләре
25 Ул за ман нар да Ие ру са лим дә Ши мун исем ле бер ке ше бар иде. Ис ра ил гә юа ныч 

ки лү ен кө теп яшәү че тәкъ ва һәм дин дар бу адәм Из ге Рух бе лән су га рыл ган иде. 
26 Из ге Рух аңа: «Раб бы Мә си хен күр ми чә үл мәс сең», – дип әй т кән бу ла. 27 Из ге Рух 
ку шуы бу ен ча әнә шул Ши мун Ал ла һы йор ты на кил де. Ка нун да языл ган йо ла ны 
баш ка ру өчен, на ра сый Гай сә нең ата-анасы Аны Ал ла һы йор ты на алып кил гәч, 
28 Ши мун са бый Ба ла ны кул ла ры на ал ды һәм, Ал ла һы ны дан лап:

29 «И-и Хө кем дар, вәгъ дәң не Син үтә дең,
имин лек тә җи бә рә сең ко лың ны,

30-32 чөн ки бар ча ха лык лар кар шын да
Син әзер лә гән ко ты лу ны,
смә җү си ләр нең кү зен ача сы як ты лык ны,
хал кың Ис ра ил гә ки лә чәк
дан ны күр дем», – ди де.

33 Гай сә нең ата сы һәм ана сы Ши мун ның Ба ла ха кын да әй т кән сүз лә рен га җәп лә-
неп тың лап тор ды лар. 34 Ши мун алар ны сфа ти ха ла ды һәм Ба ла ның ана сы Мәрь ям гә:

– Бу Ба ла Ис ра ил дә күп ләр нең егы лу ы на һәм кү тә ре лү е нә сә бәп че, Ал ла һы дан 
кил гән бер бил ге ке бек бу лыр, лә кин күп ләр аны ки ре ка гар, 35 күп ләр нең кү ңе-
лен дә ге уй-фикерләре ачы лыр. Си нең үзең нең дә кү ңе ле ңә кы лыч бе лән ка да ган 
ке бек бу лыр, – ди де.

ХөннәнеңАллаһыгашөкранакылуы
36 Ал ла һы йор тын да Ашер ыру гын нан Пе ну ил кы зы Хөн нә – шак тый өл кән 

яшь тә ге пәй гам бәр ха тын бар иде. Ки яү гә чы гып, ире бе лән җи де ел яшә гән нән 
соң 37 тол кал ган бу ха тын га сик сән дүрт яшь иде. Ул, һәр ва кыт сура за то тып һәм 
до га кы лып, Ал ла һы йор тын да көне-төне Ал ла һы хез мә тен дә иде.

38 Хөн нә дә, шун да алар яны на ки леп, Ал ла һы га шөк ра на кыл ды һәм Ие ру са-
лим нең азат ите лү ен күз те кәп көт кән ке ше ләр нең ба ры сы на Ба ла ха кын да сөй лә де.

* 2:23 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13:2, 12, 15. 
* 2:24 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 12:8. 
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39 Раб бы ка ну ны куш кан га мәл ләр не тә мам ла ган нан соң, Йо сыф бе лән Мәрь ям 
үз лә ре яшә гән шә һәр гә, Гә ли лә я дә ге На са ра га әй лә неп кайт ты лар. 40 Ба ла исә үсә, 
ны гый, га кыл туп лый бир де, һәм Ал ла һы ның шәф ка те Аның бе лән бул ды.

ЯшүсмерГайсәАллаһыйортында
41 Гай сә нең ата-анасы һәр ел ны Ие ру са лим гә сКо ты лу бәй рә ме нә ба ра тор ган 

иде. 42 Гай сә гә ун и ке яшь тул гач, алар га дәт тә ге чә Иеру са лим шә һә ре нә бәй рәм гә 
кил де ләр. 43 Бәй рәм көн нә ре үт кәч, Йо сыф бе лән Мәрь ям кай тыр юл га чык ты-
лар. Яшүс мер Гай сә исә Ие ру са лим дә кал ган бу лып чык ты, ә ата-анасы бу ту ры да 
бел мә де. 44 Алар Аны, баш ка юл чы лар бе лән бер гә ба ра дыр, дип уй ла ды лар. Бер 
көн лек юл үт кән нән соң, Аны кар дәш лә ре һәм таныш-белешләре ара сын нан эз ли 
баш ла ды лар 45 һәм, та ба ал ма гач, ка бат Ие ру са лим гә кил де ләр. 46 Өч көн нән соң 
Аны Ал ла һы йор тын да тап ты лар. Ул яһү ди укы ту чы лар ара сын да алар ны тың лап 
һәм со рау лар би реп уты ра иде. 47 Гай сә нең сүз лә рен ишет кән һәр кем Аның ти рән 
акы лы на, бир гән җа вап ла ры на хәй ран кал ды. 48 Аны кү реп, ата-анасы бик га җәп-
лән де. Әни се Аңа:

– Уг лым, ник алай эш лә дең? Без әти ең бе лән Си не эз лә дек, бик бор чыл дык, – ди де.
49 Гай сә алар га:
– Ни өчен сез ми не эз ли сез? сАтам Йор тын да бу лыр га ти еш ле гем не бел ми сез ме 

әл лә? – ди де.
50 Лә кин алар Аның сүз лә рен аң ла ма ды лар. 51 Гай сә алар бе лән бер гә На са ра га 

әй лә неп кайт ты һәм ата-анасына ка ра та бик ита гать ле бул ды. Әни се Мәрь ям бу 
хәл ләр нең ба ры сын кү ңе ле нә са лып куй ды. 52 Гай сә исә үс те, акыл җый ды; һәм 
үс кән са ен, Ал ла һы ның вә бән дә ләр нең ил ти фа тын ныг рак ка за на бар ды.

ЧумдыручыЯхъяныңвәгазьләве

3 1 Кай сар Ти бе ри ха ким ле ге нең ун би шен че елын да, Яһү ди я дә римлы Пон ти 
Пи лат ида рә ит кән чор да, өл кә ида рә че се ва зи фа сын Гә ли лә я дә – Һи руд*, 

Иту рая һәм Тра ху ни тис өл кә лә рен дә – аның бер ту ган кар дә ше Фи лип, Аби ли ни-
дә Лу са ни баш кар ды. 2 Олуг ру ха ни ва зи фа сын Һан нас һәм Кә я фәс баш ка ра иде. 
Шул көн нәр дә чүл дә яшәү че Зә кә рия уг лы Яхъя га Ал ла һы сү зе ки леп иреш те. 
3 Шун нан Яхъя, Үр дүн ел га сы ти рә сен дә ге бар лык тө бәк ләр не әй лә неп чы гып, 
тәү бә гә ки лү е гез нең бил ге се итеп ссу га чуму йо ла сын үтә гез, һәм Ал ла һы сез нең 
гө наһ ла ры гыз ны ки че рер, дип ха лык ны вә газь ләп йөр де. 4 Иша гыйя пәй гам бәр 
ки та бын да бу хак та бо лай дип языл ган:

«Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый:
„Раб бы га юл әзер лә гез:
Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз,

5 һәр бер чо кыр ти гез лән сен,
тау лар һәм кал ку урын нар тү бә нәй сен,
бор ма лы юл лар ту ры лан сын,

* 3:1 Һируд– Һи руд Ан ти пас, Бө ек Һи руд ның уг лы. 
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си кәл тә ләр ти гез лән сен –
6 шул ча гын да бар ча ке ше ләр

Ал ла һы ның кот ка ру ын кү рер ләр“»*.

7 Су га чум у йо ла сын үтәр өчен күпләп-күпләп кил гән ха лык ка Яхъя:
– И-и сез, елан то кы мы! Ба шы гыз га тө шә се Ал ла һы ачу-ярсуыннан ка чып 

ко ты ла алыр быз ди гән фи кер не кем әйт те сез гә? – ди де. – 8 Тәү бә гә ки лү е гез нең 
их лас кү ңел дән икә нен эше гез бе лән рас ла гыз. «Без нең ата быз Иб ра һим бит, ко-
ты лыр быз!» дип уй лый күр мә гез. Шу ны әй тәм сез гә: Ал ла һы әнә шул таш лар дан 
да Иб ра һим га ба ла лар бар кы ла ала. 9 Агач та мы ры янын да бал та әзер ята: ях шы 
җи меш бир мәү че һәр агач ны, ки сеп, ут ка таш лый лар.

10 – Без гә нәр сә эш ләр гә соң? – дип со ра ган ха лык ка Яхъя:
11 – Ике күл мә ге бул ган ке ше аның бер сен күл мәк сез гә бир сен. Ри зы гы бар лар 

аша ры на бул ма ган ке ше бе лән бү леш сен, – дип җа вап кай та ра иде.
12 Су га чум ды ру йо ла сын үтәр өчен, са лым җы ю чы лар да кил де ләр һәм Яхъя дан:
– Ос таз! Ә без гә нәр сә эш ләр гә? – дип со ра ды лар.
13 Ул алар га:
– Ти е шен нән ар ты гын та ләп ит мә гез, – дип җа вап бир де.
14 Гас кә ри ләр дә:
– Ә без гә нәр сә эш ләр гә? – дип со ра ды.
– Бер кем нән дә көч ләп, янап әй бер ал ма гыз. Хез мәт ха кы гыз дан ка нә гать бу-

лы гыз, – ди де Яхъя.
15 Ха лык өмет лә неп яшә де; Яхъя ха кын да кү ңе лен нән һәр кем: «Мә сих шул тү гел 

ми кән?» – дип уй ла ды. 16 Әм ма Яхъя алар ның ба ры сы на бо лай дип җа вап бир де:
– Мин сез не су га чум ды рам. Лә кин мин нән код рәт ле рәк Бе рәү ки лә, мин 

Аның аяк ки е ме ка е шын чи шәр гә дә ла ек тү гел мен. Ул баш кар ган чум ды ру Из ге 
Рух һәм ут бе лән бу лыр. 17 Ын дыр да гы аш лык ны җил гә рер өчен, Ул ку лы на җил-
гәр геч тот кан; бо да ен, ае рып, ке лә те нә са лыр, ә ки бә ген сүн мәс ут та ян ды рыр.

18 Яхъя шу лай, ха лык ка күп нәр сә ләр ту рын да үгет-нәсыйхәт би реп, сЯх шы 
хә бәр не бә ян итеп йөр де. 19 Әм ма өл кә ида рә че се Һи руд, бер ту ган кар дә ше нең 
ха ты ны Һи ру дия бе лән бул ган мө нә сә бәт лә ре һәм баш ка явыз лык ла ры өчен Яхъя 
та ра фын нан фаш ите леп, 20 кыл ган сҗи на ять лә ре нә та гын бер җи на ять өс тә де – 
Яхъя ны зин дан га утырт ты.

Гайсәнеңсугачумуйоласынүтәве
21 Бар ха лык су га чум у йо ла сын үтә гән ва кыт та, Гай сә дә бу йо ла ны үтә де. Ул 

до га кы лып тор ган чак та, күк ка пу сы ачыл ды да 22 Аңа кү гәр чен рә ве шен дә Из ге 
Рух иң де, һәм күк ләр дән:

– Син – Ми нем сө ек ле Уг лым; Син – Ми нем ку а ны чым! – ди гән сүз ләр яң-
гы ра ды.

* 3:4-6 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3-5. 
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Гайсәнеңнәселшәҗәрәсе
23 Хез мә тен баш ла ган ва кыт та, Гай сә утыз яшь ләр ча ма сын да иде. Ке ше ләр Аны 

Йо сыф уг лы дип уй ла ды. Эли уг лы Йо сыф ның ата-бабалары шу лар: Эли, 24 Мат тат, 
Ле ви, Мәл ки, Ян най, Йо сыф, 25 Мәт ти тия, Амотс, На хум, Һес ли, Нәг гәй, 26 Ма хат, 
Мәт ти тия, Шым гый, Йо сых, Йо да, 27 Йо ха нан, Ри са, Зе руб ба бел, Ше һал ти ел, Нер, 
28 Мәл ки, Ад ди, Кө сам, Эл ма дам, Эр, 29 Ешуа, Эли гы зыр, Йо рим, Мат тат, Ле ви, 
30 Ши мун, Яһү дә, Йо сыф, Йо нам, Элья кыйм, 31 Ме леа, Мен на, Мат та та, На тан, 
Да выт, 32 Ишай, Обид, Бо газ, Сал мон, Нах шон, 33 Ам ми на даб, Ад мин, Ар ни, Хес-
рон, Пе рес, сЯһү дә, 34 Ягъ куб, Ис хак, Иб ра һим, Те рах, На хор, 35 Се руг, Ре гу, Пе лег, 
Гый бер, Ше лах, 36 Кы нан, Әр пәх шәд, Шем, Нух, Лә мех, 37 Мә ту ше лах, Ха нох, Еред, 
Ма һа ла лел, Кы нан, 38 Энош, Шет, Адәм, Адәм исә – Ал ла һы уг лы.

Гайсәнеңиблистарафыннанвәсвәсәгәсалынуы

4 1 Из ге Рух бе лән су га рыл ган Гай сә Үр дүн бу ен нан чүл гә кит те, һәм Рух Аны чүл 
буй лап йөрт те. 2 Гай сә, чүл дә кы рык көн бу лып, сиб лис та ра фын нан вәс вә сә гә са-

лын ды. Ул бер нәр сә аша ма ды һәм соң гы көн нә рен дә бик ачык ты. 3 Шун да иб лис Аңа:
– Әгәр син Ал ла һы Уг лы бул саң, бу таш ка бо ер, ик мәк кә әй лән сен! – ди де.
4 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– сИз ге яз ма да: «Ке ше ик мәк бе лән ге нә яшә ми»*, – дип әй тел гән.
5 Шун нан соң иб лис Гай сә не юга ры га алып мен де һәм миз гел эчен дә Аңа га ләм-

дә ге бар лык пат ша лык лар ны күр сәт те.
6 – Шу шы пат ша лык лар ның ба ры сы өс тен нән ха ким лек не һәм алар ның да нын 

си ңа тап шы рам, – ди де Аңа иб лис, – чөн ки алар ның ба ры сы ми ңа би рел гән, һәм 
мин алар ны кем гә те лә сәм, шу ңа би рә алам. 7 Шу лай итеп, ми ңа та бын саң, ба ры-
сы да Си не ке бу лыр.

8 Мо ңа кар шы Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Из ге яз ма да: «Раб бы Ал ла ңа та бын, Аңа гы на хез мәт ит»*, – дип әй тел гән.
9 Шун нан соң иб лис Гай сә не Ие ру са лим гә алып кит те. Ул Аны Ал ла һы йор ты-

ның иң би ек уры ны на ки те реп бас тыр ды да:
– Әгәр Син Ал ла һы Уг лы бул саң, шу шы урын нан тү бән гә таш лан. 10 Из ге яз ма да:

«Ул Үзе нең фә реш тә лә ре нә
Си нең хак та кай гыр тыр га әмер би рер.

11 Алар Си не кул ла ры на кү тә реп алыр лар,
аяк ла рың таш ка абын мас»*, –

дип языл ган бит, – ди де.
12 Гай сә аңа җа вап бир де:
– Из ге яз ма да: «Раб бы Ал лаң ны сы на ма»*, – дип языл ган.

* 4:4 Ка ра гыз: «Ка нун», 8:3. 
* 4:8 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:13. 
* 4:11 Ка ра гыз: «Зә бур», 90:11-12. 
* 4:12 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:16. 
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13 Иб лис исә, бар ча вәс вә сә лә рен тә мам ла ган нан соң, икен че бер уңай лы ва кыт ка 
ка дәр Аның янын нан кит те.

14 Рух ның код рә те бе лән су га рыл ган Гай сә Гә ли лә я гә кайт ты. Аның ха кын да гы 
хә бәр бө тен тирә-якка та рал ды. 15 Ул сгый ба дәт ха нә ләр дә ха лык ка гый лем бир де, 
һәм ба ры сы Аңа дан-мактау яу дыр ды.

ГайсәнеңНасарадаинкярителүе
16 Гай сә Үзе үс кән шә һәр гә – На са ра га кил де һәм, га дәт тә ге чә, сшим бә көн не 

гый ба дәт ха нә гә кер де. Из ге яз ма ны укыр га дип уры нын нан тор гач, 17 Аңа Иша-
гыйя пәй гам бәр нең яз ма сын бир де ләр. Гай сә, скулъ яз ма төр гә ген ачып, мон дый 
сүз ләр языл ган урын ны тап ты:

18-19 «Раб бы ның Ру хы Ми нем өс тә,
чөн ки Ул Ми не, май лап, мах сус эш кә сай ла ды.
Ул Ми не фә кыйрь ләр гә Ях шы хә бәр җит ке рер гә,
әсир ләр гә: Ко ты лыр сыз!», су кыр лар га: Кү зе гез ачы лыр!» – дип бел де рер,
җә бер лән гән нәр не – ирек кә чы га рыр,
Раб бы ның шәф кать күр сә тү елы җит кән не хә бәр итәр өчен 

җи бәр де»*.

20 Гай сә төр гәк не, җы еп, хез мәт че гә кай та рып бир де дә уры ны на утыр ды. Гый-
ба дәт ха нә дә ге ләр нең күз лә ре Аңа те кәл гән иде.

21 Ул алар га:
– Бү ген, сез Яз ма ны тың ла ган да, бу сүз ләр тор мыш ка аш ты, – ди де.
22 Ба ры сы да Гай сә не мак та ды лар һәм Аның мәр хә мәт ту лы сүз лә ре нә таң ка лып:
– Йо сыф уг лы тү гел ме соң бу? – ди еш те ләр.
23 Гай сә алар га:
– Сез Ми ңа, әл бәт тә, «Та биб! Баш та үзең не дә ва ла» ди гән мә каль не әй тер сез. 

Сез: «Кә пәр на ум да кыл ган эш лә рең не ишет тек. Мон да, Үз шә һә рең дә дә шу лар ны 
ка бат ла», – ди яр сез. 24 Хак сүз әй тәм сез гә: бер пәй гам бәр не дә үз илен дә те ләп ка-
бул ит ми ләр, – ди де. – 25 Бу чын лап та шу лай: Ильяс пәй гам бәр за ма нын да, өч ел 
ярым га күк ләр ябы лып, яң гыр яу ма ды, һәм бө тен Ис ра ил илен дә зур ач лык бул ды. 
Ис ра ил дә тол ха тын нар кү бәй де, 26 лә кин Ильяс алар ның бер се яны на да тү гел, 
ә Си дун җи рен дә ге Са ре пат шә һә рен дә яшәү че бер тол ха тын яны на җи бә рел де. 
27 Шу лай ук Эли ша пәй гам бәр за ма нын да да Ис ра ил дә ма хау лы лар* күп иде, әм ма 
сү ри я ле На га ман нан баш ка бер ге нә ма хау лы да та за рын ма ды*.

28 Бу сүз ләр не ишет кәч, гый ба дәт ха нә дә ге ха лык ның бик нык ачуы чык ты. 29 Алар 
урын на рын нан тор ды лар да Гай сә не шә һәр дән көч ләп алып чык ты лар һәм, кы я дан 
төр теп тө ше рер гә уй лап, шә һәр са лын ган тау ның чи те нә ки те реп бас тыр ды лар. 
30 Әм ма Гай сә ха лык төр ке мен ерып узып ки теп бар ды.

* 4:18-19 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 61:1-2. 
* 4:27 Махаучире– йо гыш лы ти ре авы руы. 
* 4:27 Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 5:1-14. 
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Гайсәнеңҗеннекуыпчыгаруы
31 Шун нан Гай сә Гә ли ләя җи рен дә ге Кә пәр на ум шә һә ре нә кил де һәм шим бә 

көн не ха лык ка гый лем бир де. 32 Гай сә сөй лә гән нәр гә ба ры сы да хәй ран кал ды, 
чөн ки Ул ха ким лек кә ия бул ган ке ше сы ман өй рәт те. 33 Гый ба дәт ха нә дә җен ка-
гыл ган бер адәм бар иде. Әнә шул адәм ки нәт ке нә:

34 – Ә-ә, на са ра лы Гай сә, Си ңа без дән нәр сә ки рәк?! Син без не һә лак итәр өчен 
кил дең ме? Си нең Кем икә нең не бе ләм мин. Син – Ал ла һы ның Из ге се, – дип бар 
кө че нә кыч кы рып җи бәр де.

35 – Шым бул! Чык аңар дан! – дип бо ер ды Гай сә җен гә.
Җен исә, бар ха лык ал дын да те ге ке ше не егып таш лап, һич бер зы ян ки тер ми чә 

аңар дан чы гып кит те. 36 Ба ры сы, таң ка лып:
– Бу нин ди сүз ләр икән? сЯвыз рух лар га Ул көч вә код рәт бе лән бо е рык би рә, 

һәм те ге ләр чы гып ки тә ләр, – ди еш те ләр.
37 Аның ха кын да хә бәр бө тен тирә-якка та рал ды.

Шимункайнанасыныңсавыгуы
38 Гай сә гый ба дәт ха нә дән Ши мун өе нә кит те. Ши мун ның кай на на сы, бик нык 

кы зы шып, авы рып ята икән. Гай сә нең аңа яр дәм итү ен үтен де ләр. 39 Ул, ха тын яны на 
ки леп, аңа та ба иел де дә, әмер би реп, ха тын ның кызышуын тук тат ты. Ши мун ның 
кай на на сы шун дук то рып бас ты һәм алар га та бын әзер ли баш ла ды.

Гайсәнеңкүпләрнесавыктыруы
40 Төр ле авы ру лар дан га зап чи гү че ләр нең ба ры сын да якын на ры ко яш ба е ган 

ва кыт та Гай сә яны на алып кил де ләр. Ул, хас та ке ше ләр нең һәр бер се нә кул ла ры 
бе лән оры нып, алар ны са вык тыр ды. 41 Шу лай ук бай так ке ше дән: «Син – Ал ла һы 
Уг лы», – дип кычкыра-кычкыра җен нәр дә чык ты. Әм ма Гай сә җен нәр не сөй ләү-
дән тый ды, чөн ки алар Аның Мә сих икән ле ген бе лә иде.

42 Көн ту у га Гай сә, өй дән чы гып, ау лак урын га кит те. Ха лык Аны эз ләр гә то-
тын ды, тап кач исә, үз янын да тот кар лап ка лыр га ты рыш ты.

43 Лә кин Ул алар га:
– Мин баш ка шә һәр ләр дә дә сАл ла һы Пат ша лы гы ха кын да гы Ях шы хә бәр не 

җит ке рер гә ти еш мен, чөн ки Мин шу ның өчен җи бә рел дем, – ди де.
44 Шу лай итеп, Ул Яһү дия җи рен дә ге гый ба дәт ха нә ләр дә Ях шы хә бәр не сөй ләп 

йө рү ен дә вам ит те.

Гайсәнеңберенчешәкертләре

5 1 Бер көн не Ген ни са рет кү ле* бу е на җы ел ган ха лык, Ал ла һы сү зен тың лар га 
те ләп, Гай сә не төр ле як лап кыс рык лый баш ла ды. 2 Шун да Ул яр бу ен да гы ике 

көй мә не күр де. Ба лык чы лар, әле ге көй мә ләр дән чы гып, ять мә лә рен юа иде. 3 Гайсә 

* 5:1 Геннисареткүле – бу күл не Гә ли ләя кү ле дип тә ата ган нар. 
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көй мә ләр нең бер се нә кер де дә (ул көй мә Ши мун ны кы иде) яр дан бе раз ары рак 
ки тәр гә со ра ды һәм көй мә дә утыр ган ки леш ха лык ка гый лем би рер гә ке реш те.

4 Сү зен тә мам ла гач, Ул:
– Ши мун, ти рән рәк урын га ки теп, ять мә лә ре гез не са лы гыз, – ди де.
5 Ши мун Аңа:
– Ос таз! Без төн буе ты рыш тык, лә кин һич нәр сә то та ал ма дык. Шу лай да, Син 

ку ша сың икән, ять мә не са лам, – дип җа вап бир де.
6 Шу лай эш лә де ләр, һәм алар га бик күп ба лык эләк те, хәт та ять мә лә ре ер ты-

ла баш ла ды. 7 Шун нан ба лык чы лар, икен че көй мә дә ге ип тәш лә ре нә кул бол гап, 
алар ны яр дәм гә ча кыр ды лар. Те ге лә ре кил гәч, бер гә ләп ике көй мә не дә шыг рым 
ту тыр ды лар, көй мә лә ре аз дан гы на бат мый кал ды. 8 Ши мун Пе тер, шу шы хәл не 
кү реп, Гай сә ал дын да тез лә ре нә егыл ды да:

– Ха ки мем, кит яным нан, мин гө наһ лы ке ше мен! – ди де.
9 Ул да, аның бе лән бул ган ке ше ләр дә, то тыл ган ба лык ның күп ле ге нә га җәп лә-

неп, кур кып кал ды лар. 10 Шу лай ук Ши мун ның ип тәш лә ре – Зе бе дәй угыл ла ры 
Ягъ куб бе лән Яхъя да хәй ран кал ды. Гай сә Ши мун га:

– Ку рык ма, бү ген нән баш лап, син ке ше ау лау чы* бу лыр сың, – ди де. 11 Көй-
мә лә рен яр га тар тып чы гар гач, алар, бө тен нәр сә лә рен кал ды рып, Гай сә гә ия реп 
кит те ләр.

Гайсәнеңмахаулынысавыктыруы
12 Гай сә бер шә һәр дә бул ган да, яны на бө тен тә нен ма хау зәх мә те бас кан бер ке ше 

кил де һәм, Гай сә не күр гәч, йөз тү бән кап лан ды да ял ва рып:
– Әфән дем! Әгәр те лә сәң, ми не та зар та алыр идең Син, – ди де.
13 Гай сә, ку лын су зып, аңа орын ды һәм:
– Әйе, те лим. Та за рын! – ди де, һәм әле ге ке ше шун дук ма хау дан арын ды. 14 Гай сә 

аңа бу ту ры да бер кем гә сөй лә мәс кә куш ты.
– Бар, ру ха ни га кү рен һәм те ре лү ең нең бил ге се итеп Му са ка ну нын да та ләп 

ител гән кор ба ның ны ки тер, – ди де.
15 Әм ма Гай сә ту рын да гы хә бәр таралганнан-тарала гы на бар ды. Аны тың лар 

һәм чи рен нән ары ныр өчен, яны на бер өз лек сез ха лык агыл ды. 16 Ә Гай сә, вакыт-
вакыт ау лак урын нар га ки теп, до га кы ла иде.

Гайсәнеңпараличсукканкешенесавыктыруы
17 Бер көн не, Гай сә ха лык ка гый лем бир гән ва кыт та, Гә ли лә я нең һәм Яһү ди я нең 

бар лык авыл ла рын нан, Ие ру са лим нән кил гән сфа ри сей лар һәм ка нун укы ту чы ла ры 
да шун да уты ра иде ләр. Раб бы ның код рә те Аның бе лән иде, һәм Ул авы ру лар ны 
са вык тыр ды.

18 Бер ни чә ир-ат па ра лич сук кан бе рәү не ята гы бе лән кү тә реп алып кил де ләр 
һәм аны, Гай сә кар шы на кер теп ят кы рыр өчен, өй гә алып кер мәк че бул ды лар. 

* 5:10 ...кешеаулаучы... – Гай сә би ре дә ке ше ләр не Ал ла һы юлы на алып ки лү не ба лык то ту 
бе лән ча гыш ты ра. 
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19 Лә кин ха лык ара сын нан үтә ал ма ган га кү рә, өй тү бә се нә ме неп, чи рәп не сү теп 
ал ды лар да авы ру ны ята гы бе лән бер гә Гай сә нең ал ды на тө шер де ләр. 20 Гай сә, 
алар ның ыша ну ла рын кү реп, те ге ке ше гә:

– Дус тым, си нең гө наһ ла рың ки че рел де, – ди де.
21 Ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар:
– Кө фер сүз сөй ләү че бу Ке ше – Кем ул? Гө наһ лар ны Ал ла һы дан баш ка кем 

ки че рә ал сын?! – ди еш те ләр.
22 Гай сә, алар ның уй ла рын бе леп:
– Ни өчен сез шу лай уй лый сыз? – ди де. – 23 «Гө наһ ла рың ки че рел де», – дип әй тү 

яи сә: «Тор да йө реп кит!» – дип әй тү җи ңел рәк ме? 24 сАдәм Уг лы ның җир йө зен дә 
гө наһ лар ны ки че рер гә код рә те бар лы гын бе леп то ры гыз.

Шун нан Гай сә, па ра лич сук кан ке ше гә мө рә җә гать итеп:
– Си ңа әй тәм: тор да, ята гың ны алып, өе ңә кайт! – ди де.
25 Те ге ке ше шун дук бө те не се нең күз ал дын да тор ды да, ята гын алып, Ал ла-

һы ны данлый-данлый өе нә кай тып кит те. 26 Ба ры сы да, таң ка лып, Ал ла һы ны 
дан ла ды лар:

– Без бү ген ис ки тәр лек нәр сә ләр күр дек, – ди де һәм мә се, кур ку га тө шеп.

ГайсәнеңЛевинечакыруы
27 Шун нан Гай сә ул йорт тан чы гып кит те. Са лым җыя тор ган урын га җит кәч, 

Ул шун да уты рып тор ган Ле ви ат лы са лым җы ю чы ны күр де.
– Ми ңа ияр! – ди де Ул аңа.
28 Ле ви тор ды да, бө тен эшен кал ды рып, Гай сә ар тын нан кит те.
29 Ан на ры Ле ви үзе нең өен дә Гай сә хөр мә те нә зур мәҗ лес җый ды. Ку нак лар ара-

сын да са лым җы ю чы лар да, баш ка ке ше ләр дә күп иде. 30 Фа ри сей лар һәм алар ның 
ка нун бел геч лә ре, ачу ла нып, Гай сә нең шә кер т лә ре нә:

– Ни өчен сез са лым җы ю чы лар һәм гө наһ лы лар бе лән бер гә ашап-эчеп уты-
ра сыз? – ди де ләр.

31 Гай сә алар га:
– Та биб сә ла мәт ке ше ләр гә тү гел, ә авы ру лар га ки рәк. 32 Мин тәкъ ва лар ны тү гел, 

ә гө наһ лы лар ны тәү бә гә ча кы рыр га дип кил дем, – дип җа вап бир де.

Уразатотутурындагысораулар
33 Шун нан алар Гай сә гә:
– Яхъя ның да, фа ри сей лар ның да шә кер т лә ре еш кы на ура за то та һәм до га кы-

ла лар, ә Си не ке ләр ашый лар, эчә ләр, – ди де ләр.
34 Ул исә алар га:
– Кияү әле ян на рын да чак та, туй да гы ку нак лар ны ура за то тар га мәҗ бүр итеп 

бу ла мы? 35 Әм ма ки лер бер көн, ки яү не алар янын нан алып ки тәр ләр, әнә шул 
ча гын да алар ура за то тар лар, – ди де.

36 Ул алар га ки на я ле бер хи кәя сөй лә де:
– Бе рәү дә, яңа ки ем нән ямау лык ки сеп алып, ис ке ки ем не яма мый, югый сә яңа-

сы да бо зы ла, ис ке ки ем гә дә яңа ту кы ма дан са лын ган ямау лык бар мый. 37 Бе рәү 
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дә яңа шә раб ны ис ке тур сык ка* сал мый, чөн ки яңа шә раб тур сык ны ти шәр һәм 
шә раб та агып бе тәр, тур сык та әрәм бу лыр. 38 Ки ре сен чә, яңа шә раб яңа тур сык ка 
са лы ныр га ти еш. 39 Бер кем дә, ис ке шә раб ны эч кән нән соң, яңа сын эчәр гә те лә мәс, 
«Ис ке се ях шы рак шул», – ди яр.

6 1 Шим бә көн нәр нең бер сен дә, Гай сә Үз шә кер т лә ре бе лән иген кы ры буй лап 
бар ган чак та, шә кер т лә ре ба шак өз де һәм, уч ла рын да уып, бо дай бөр те ге аша ды.

2 Фа ри сей лар ның кай бер лә ре шун да алар га:
– Ни өчен сез шим бә көн не эш ләр гә яра ма ган ны эш ли сез? – ди де ләр.
3 Гай сә алар га:
– Да выт һәм аның юл даш ла ры ачык кач, Да выт ның нәр сә эш лә ве ха кын да укы-

га ны гыз бул ма ды мы ни? 4 Ул, Из ге йорт ка ке реп, ру ха ни лар дан баш ка бер кем гә дә 
ашар га рөх сәт ител мә гән, Ал ла һы га ба гыш лан ган ик мәк ләр не алып аша ган, үзе нең 
юл даш ла ры на да бир гән*, – дип җа вап кай тар ды 5 һәм, сү зен тә мам лап: – Адәм 
Уг лы – шим бә көн нең Ху җа сы, – ди де.

Гайсәнеңкорышканкуллыкешенесавыктыруы
6 Икен че бер шим бә дә Гай сә, гый ба дәт ха нә гә ки леп, ха лык ка гый лем бир де. Ан да 

уң ку лы ко рыш кан бер ке ше бар иде. 7 Ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар исә, Гай-
сә не га еп ләр гә сә бәп эз ләп, шим бә көн не авы ру лар ны са вык тыр мас мы икән, дип 
Аны кү зә теп тор ды лар. 8 Ә Гай сә, алар ның уй ла рын бе леп, ку лы ко рыш кан ке ше гә:

– Тор да ур та га чы гып бас, – ди де.
Те ге ке ше ур та га ки леп бас ты.
9 – Мин сез гә шун дый со рау би рәм, – ди де Гай сә ка нун бел геч лә ре нә һәм фа-

ри сей лар га, – шим бә көн не ях шы лык эш ләр гә рөх сәт ите лә ме, әл лә яман лык ны? 
Ке ше го ме рен сак лап ка лыр га мы, әл лә аны ха рап итәр гә ме?

10 Гай сә, һәм мә сен күз дән ки че реп, те ге ке ше гә:
– Ку лың ны суз! – ди де.
Те ге ке ше шу лай эш лә де, һәм аның ку лы са вык ты. 11 Фа ри сей лар ның һәм ка нун 

бел геч лә ре нең бик нык ачу ла ры чык ты, һәм алар, Гай сә гә кар шы нәр сә эш ләр гә 
икән, дип ки ңә шер гә то тын ды лар.

Уникерәсүлнесайлау
12 Шул көн нәр дә Гай сә, до га кы лу өчен, тау га кү тә рел де һәм төн буе Ал ла һы га 

до га кыл ды. 13 Ир тә ге сен шә кер т лә рен Үзе яны на ча кыр ды да алар ара сын нан ун-
и ке сен сай лап алып, срә сүл ләр дип ата ды. 14 Ул Пе тер дип исем куш кан Ши мун ны 
һәм аның бер ту ган кар дә ше Ән д ри не, Ягъ куб ны, Яхъя ны, Фи лип не, Бар ту лу май ны, 
15 Мат тай ны, То мас ны, Һал фай уг лы Ягъ куб ны, Кө рәш че ку ша мат лы Ши мун ны*, 

* 5:37 Турсык – сы ек лык өчен кап чык сы ман зур күн са выт. 
* 6:4 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:1-6; «Чы гыш», 25:30. 
* 6:15 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч кул ла нып бә реп тө ше рү не як лау чы яһү ди ләр 
төр ке ме нең әгъ за сы. 
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16 Ягъ куб уг лы Яһү дә не һәм со ңын нан хы я нәт че бу ла чак Яһү дә Ис ка ри от ны сай-
лап ал ды.

Гайсәнеңбиккүпкешенесавыктыруы
17 Гай сә рә сүл ләр бе лән бер гә тау дан төш те. Тау итә ген дә ге ти гез җир гә Аның күп 

сан лы шә кер т лә ре, бө тен Яһү ди я дән, Ие ру са лим нән, Сур һәм Си дун шә һәр лә ре 
ур наш кан диң гез буе тө бәк лә рен нән 18 Гай сә не тың лар, авы ру ла рын нан ары ныр 
өчен, бай так ха лык кил гән иде. Явыз рух лар дан га зап чи гү че ләр дә си хәт лә неп ки-
тә иде. 19 Һәм мә се Гай сә гә оры ныр га ом тыл ды, чөн ки Аңар дан бөр кел гән код рәт 
ба ры сын да са вык ты ра иде.

Бәхетлебулганнарһәмкайгыгатарыганнар
20 Шә кер т лә ре нә ка рап, Гай сә сөй ли баш ла ды:

«Фә кыйрь ләр, сез бә хет ле,
чөн ки Ал ла һы Пат ша лы гы сез не ке.

21 Әй сез, хә зер ач кал ган нар, бә хет ле сез!
Сез тук бу ла чак сыз.
Әй сез, күз яше ко ю чы лар, бә хет ле сез!
Сез сө е неч тән кө лә чәк сез.

22 Адәм Уг лы ха кы на ке ше ләр сез не нәф рәт ит сә, үз ара ла рын нан ку ып җи бәр сә, 
хур ла са һәм исе ме гез гә тап тө шер сә – сез бә хет ле. 23 Шул көн не ку а ны гыз һәм 
шат лык тан си ке ре гез, чөн ки күк тә сез гә әҗе ре зур бу ла чак. Ул ке ше ләр нең ата-
бабалары да пәй гам бәр ләр бе лән шу лай эш лә гән нәр.

24 Ә сез гә, бай лар, – кай гы!
Сез ин де җи тәр лек юан ды гыз.

25 Хә зер тук бул ган нар, сез гә – кай гы!
Сез ач ка ин те гер сез.
Бү ген авыз ерып кө лү че ләр, сез гә – кай гы!
Сез хәс рәт чи гәр сез һәм елар сыз.

26 Сез не бар ке ше мак тый икән,
сез гә – кай гы!
Чөн ки алар ның ата ла ры да
ял ган пәй гам бәр ләр не шу лай мак та ган нар.

Дошманнарыгызныяратыгыз
27 Ә сез гә, ми не тың лау чы лар га, бо лай дип әй тәм: дош ман на ры гыз ны яра ты гыз, 

сез не нәф рәт итү че ләр гә ях шы лык эш лә гез, 28 сез не кар гау чы лар ны фа ти ха ла-
гыз һәм үзе гез не рән җе тү че ләр өчен до га кы лы гыз. 29 Бер яңа гы ңа сук кан ке ше гә 
икен че яңа гың ны да куй, өс ке ки е мең не тар тып алу чы га күл мә гең не дә алыр га 
ко ма чау ла ма. 30 Со ра ган һәр ке ше гә бир, һәм үзеңнекен ал ган ке ше дән ки ре со ра ма. 
31 Ке ше ләр нең сез гә нәр сә эш лә вен те лә сә гез, үзе гез дә ке ше ләр гә шу ны эш лә гез.

32 Үзе гез не яра ту чы лар ны гы на ярат са гыз, нәр сә өчен сез гә рәх мәт әй тер гә? Үз-
лә рен яра ту чы лар ны гө наһ лы лар да яра та. 33 Үзе гез гә ях шы лык кы лу чы лар га гы на 



1514

Лүк 6 , 7

ях шы лык эш лә сә гез, нәр сә өчен сез гә рәх мәт әй тер гә? Гө наһ лы лар да шу лай эш-
ли. 34 Бу рыч ка бир гән дә, ки ре алыр мын, дип уй ла са гыз, нәр сә өчен сез гә рәх мәт 
әй тер гә? Гө наһ лы лар да, баш ка гө наһ лы лар га бу рыч ка бир гән дә, шу ның ка дәр үк 
ки ре кай та рып алыр мын, дип уй лап би рә ләр. 35 Ә сез, ки ре сен чә, дош ман на ры гыз-
ны яра ты гыз, алар га ях шы лык эш лә гез, ки ре алыр мын, дип өмет лән ми чә бу рыч ка 
би ре гез. Шу лай эш лә сә гез, сез гә әҗе ре зур бу лыр, һәм сез Ал ла һы Тә га лә нең ба ла-
ла ры бу лыр сыз. Ях шы лык ның ка де рен бел мәү че ләр гә һәм явыз лар га да ми һер бан-
лы бит Ул. 36 Күк тә ге Ата гыз шәф кать ле бул ган ке бек, сез дә шәф кать ле бу лы гыз.

Башкаларныхөкемитмәгез
37 Баш ка лар ны хө кем ит мә гез, шул ча гын да сез не дә хө кем ит мәс ләр. Бер кем не 

га еп лә мә гез, шул ча гын да үзе гез не дә га еп лә мәс ләр. Ки че ре гез, һәм сез не дә ки че-
рер ләр. 38 Би ре гез, һәм сез гә дә би рер ләр, итә ге гез гә күп итеп са лыр лар, үл чәү са вы-
тын сел ке теп, бас ка лап ты гыз лар лар, кы ры ен нан тү ге лә баш ла ган чы ту ты рыр лар. 
Нин ди үл чәм бе лән үл чәп бир сә гез, үзе гез гә дә шун дый үл чәм бе лән үл чәр ләр».

39 Гай сә алар га гый б рәт ле бер сүз сөй лә де:
«Су кыр су кыр ны җи тәк ләп ба ра ала мы? Ике се дә чо кыр га егы лып төш мәс ме?
40 Шә керт үзе нең ос та зын нан өс тен бу ла ал мый, әм ма өй рә неп җит кән нән соң, 

һәр кем ос та зы ке бек бу ла.
41 Ни чек син ту га ның ның кү зен дә ге чүп бөр те ген кү рә сең, ә үз кү зең дә ге бү-

рә нә не сиз ми сең? 42 Ни чек син, үз кү зең дә бү рә нә бу ла то рып, ту га ны ңа: „Кая, 
ту га ным, кү зең дә ге чүп не алыйм әле“, – дип әй тә ала сың? Ике йөз ле! Элек үз кү-
зең дә ге бү рә нә не чы гар, шун нан кү зең ях шы рак кү рер, һәм ту га ның ның кү зен дә ге 
чүп не ала алыр сың.

43 Бер ях шы агач та на чар җи меш бир ми, һәм, ки ре сен чә, бер на чар агач та ях шы 
җи меш ки тер ми. 44 Һәр агач ны җи ме ше нә ка рап та ный лар! Кү гән ку а гын нан – ин-
җир, ә чә неч ке ле агач тан йө зем җый мый лар. 45 Ях шы ке ше кү ңе лен дә ге ях шы лык 
хә зи нә сен нән ях шы лык бөр ке лә, ә явыз ке ше кү ңе лен дә ге явыз лык хә зи нә сен нән 
явыз лык сар кый. Чөн ки ке ше кү ңе лен нән нәр сә та шы са, аның те лен дә дә шул бу ла.

Икетөзүче
46 Ни өчен сез Ми ңа: „Ха ки мем! Ха ки мем!“ – ди сез, ә үзе гез Мин әй т кән нәр не 

үтә ми сез? 47 Яны ма ки леп, Ми не ише теп, сүз лә рем не үтәү че не ме нә нин ди ке ше гә 
тиң ләп бу ла: 48 ул, йорт тө зе гән дә җир не ти рән итеп ка зып, аны таш ни гез өс те нә 
сал ган ке ше ке бек. Таш кын ва кы тын да яр ла рын нан чык кан су лар йорт ка ки леп 
бә рел гән, лә кин аны сел ке тә ал ма ган, чөн ки ул нык итеп тө зел гән. 49 Ә ин де ише-
теп тә сүз лә рем не үтә мәү че ке ше – ни гез сал мый ча гы на җир өс те нә йорт тө зе гән 
ке ше ке бек. Таш кын су лар йорт ка ки леп бә рел гән, һәм ул шун дук авып төш кән – 
аңар дан бер ни кал ма ган».

Йөзбашыныңавырухезмәтчесенсавыктыру

7 1 Ха лык ка җит ке рә се сүз лә рен сөй ләп бе тер гән нән соң, Гай сә Кә пәр на ум га 
кил де.
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2 Бер йөз ба шы ның бик их ти рам ит кән хез мәт че се, авы рып ки теп, үлем хә лен-
дә ята икән. 3 Гай сә ту рын да ишет кәч, йөз ба шы «Ки леп, хез мәт чем не кот кар сын 
иде» ди гән үте неч бе лән яһү ди ләр нең сөл кән нә рен Гай сә яны на җи бәр де. 4-5 Гай сә 
яны на кил гәч, алар:

– Ул йөз ба шы Си нең яр дә ме ңә ла ек, чөн ки без нең ха лык ны яра та. Гый ба дәт ха-
нә не дә без гә ул сал дыр ды, – дип, чын кү ңел дән ял вар ды лар.

6 Шун нан Гай сә алар бе лән кит те. Йөз ба шы ның өе нә җи тәр гә аз гы на кал гач, 
йөз ба шы, Гай сә гә шу шы сүз ләр не әй тер гә дип, дус ла рын җи бәр де:

– Мә шә кать лән мә, Әфән дем! Си не үз йор тым да ка бул итәр гә мин ла ек тү гел мен. 
7 Шу ңа кү рә Си нең кар шы ңа ба рыр га да үзем не ла ек лы дип са на ма дым. Син әйт 
ке нә, һәм хез мәт чем са вы га чак. 8 Мин үзем дә буй сы ну да гы ке ше мен, үзем нең дә 
кул ас тым да гас кә ри ләр бар. Алар ның бе рәр се нә: «Кит», – ди сәм, ки тә. Икен че-
се нә: «Кил», – ди сәм, ки лә. Хез мәт че мә: «Мо ны эш лә», – ди сәм, эш ли.

9 Бу сүз ләр не ише теп, Гай сә хәй ран кал ды һәм, бо ры лып, Үзе ар тын нан ия реп 
ба ру чы ха лык ка:

– Мин сез гә шу ны әй тәм: хәт та Ис ра ил дә дә мон дый ыша ну ны күр мә гән 
идем, – ди де.

10 Го зер бе лән ки лү че ләр, әй лә неп кай тып, авы ру хез мәт че нең са вык кан бу лу ын 
күр де ләр.

Толхатынныңүлгәнуглынтерелтү
11 Озак та үт мәс тән Гай сә На ин дип атал ган шә һәр гә кит те. Аның ар тын нан шә-

кер т лә ре һәм бик күп ха лык ия реп бар ды. 12 Гай сә шә һәр кап ка сы на якын ла шып 
кил гән дә, шә һәр дән бер мә ет не кү тә реп чы гып ба ра лар иде. Бер тол ха тын ның 
бер дән бер уг лы үл гән икән. Ха тын бе лән бер гә күп ке нә ке ше ләр чы гып ки лә иде. 
13 Ха ким Гай сә, ха тын ны кү реп, бик кыз ган ды.

– Ела ма, – ди де Ул аңа.
14 Ан на ры Гай сә, алар яны на ки леп, та бут ка ку лын ти дер де. Та бут ны кү тә реп 

ба ру чы лар тук та ды лар, һәм Гай сә:
– Егет, си ңа әй тәм, тор! – ди де.
15 Үл гән егет то рып утыр ды һәм сөй лә шә баш ла ды. Шу лай итеп, Гай сә аны ана-

сы на кай та рып бир де. 16 Ба ры сы кур ка кал ды лар һәм Ал ла һы ны дан ла ды лар.
– Без нең ара дан бө ек Пәй гам бәр чык ты. Ал ла һы Үз хал кы на яр дәм гә кил де, – 

ди де ләр.
17 Гай сә ха кын да гы хә бәр бө тен яһү ди ләр иле нә һәм әйләнә-тирәгә та рал ды.

ГайсәнеңЯхъягабиргәнҗавабы
18-19 Чум ды ру чы Яхъя ның шә кер т лә ре бу хәл ләр нең ба ры сы ха кын да ос таз-

ла ры на сөй лә де ләр. Ул: «Ки лер гә ти еш бул ган Зат Син ме, әл лә бү тән бе рәү не 
кө тик ме?» – дип со рар га Ха ким Гай сә яны на ике шә кер тен җи бәр де. 20 Гай сә 
яны на кил гәч, алар:

– Чум ды ру чы Яхъя Син нән: «Ки лер гә ти еш бул ган Зат Син ме, әл лә бү тән бе-
рәү не кө тик ме?» – дип со рар га җи бәр де, – ди де ләр.
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21 Ул ва кыт та Гай сә күп ләр не сыр хау лар дан, көч ле авы ру лар дан, явыз рух лар дан 
са вык тыр ган һәм күп су кыр лар ны күз ле ит кән иде.

22 Яхъя ның хә бәр че лә ре нә Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Ба ры гыз, күр гән нә ре гез не һәм ишет кән нә ре гез не Яхъя га кай тып сөй лә гез: су-

кыр лар янә кү рә, ак сак лар йө ри, ма хау лы лар та за ры на, чук рак лар ише тә, үл гән нәр 
те ре лә, фә кыйрь ләр гә Ях шы хә бәр игъ лан ите лә.

23 Ми нем хак та кем шик лән ми, шул бә хет ле.
24 Яхъя ның хә бәр че лә ре кит кәч, Гай сә ха лык ка Яхъя ха кын да сөй ли баш ла ды:
– Сез чүл гә нәр сә ка рар га бар ды гыз? Җил дә тир бә лә тор ган ка мыш ны ка рар га 

дип ме? 25 Нәр сә ка рар га бар ды гыз ин де сез? Куп шы ки ем нәр ки гән ке ше не ме? Ә 
бит кыйм мәт ле ки ем нәр гә ки е нү че ләр һәм зин нәт тә яшәү че ләр – пат ша са рай ла-
рын да. 26 Ул чак та нәр сә ка рар га бар ды гыз? Пәй гам бәр не ме? Әйе! Мин сез гә әй тәм, 
ул пәй гам бәр дән дә бө ег рәк! 27 Из ге яз ма да:

«Ме нә, Мин ал дың нан
хә бәр чем не җи бә рәм,
Си нең ал дың нан ул юл әзер ләр»*, –

дип языл ган сүз ләр аның ту рын да.
28 Мин сез гә шу ны әй тәм: хатын-кыз ту дыр ган ке ше ләр ара сын да Яхъя дан бө ег рәк 

бе рәү дә юк. Шу ңа ка ра мас тан Ал ла һы Пат ша лы гын да иң ке че се дип хисапланучы 
да аңар дан бө ег рәк, – ди де Гай сә.

29 Бу сүз ләр не ишет кән бар ха лык, хәт та са лым җы ю чы лар да Ал ла һы юлын хак 
дип та ны ды лар, чөн ки алар Яхъя янын да су га чум ды ру йо ла сын үтә гән иде ләр. 
30 Лә кин фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре, Ал ла һы их ты я ры на кар шы ки леп, Яхъя 
та ра фын нан су га чум ды ры лыр га те лә мә де ләр.

31 – Бү ген ге бу ын ны кем гә тиң ләп бу ла, кем гә ох ша ган алар? – дип сү зен дә вам 
ит те Гай сә. –

32 «Без сез гә кү ңел ле көй ләр уй на дык,
ә сез би е мә де гез.
Без кай гы лы җыр лар җыр ла дык,
ә сез ела ма ды гыз», –

дип, ба зар мәй да нын да бер-берсенә кыч кы рып уты ру чы ба ла лар га ох шый алар. 
33 Чум ды ру чы Яхъя кил де; ул ик мәк тә аша мый, шә раб та эч ми. Ә сез: «Аңа җен 
ка гыл ган», – ди сез. 34 Адәм Уг лы кил де. Ул ашый да, эчә дә, ә сез: «Кү ре гез че, ме нә 
би рән, эч ке че, са лым җы ю чы лар ның һәм гө наһ лы лар ның дус ты», – ди сез.

35 Ә Ал ла һы ның Зи рәк ле ге бар лык ба ла ла ры та ра фын нан хак дип ис бат ите лә.

ГөнаһлыхатынныңГайсәаякларынмайлавы
36 Фа ри сей лар ның бер се Гай сә не аш ка ча кыр ды. Гай сә, фа ри сей ның өе нә ке реп, 

та бын яны на утыр ды. 37 Әле ге шә һәр дә яшәү че гө наһ лы бер ха тын, Гай сә нең фа ри сей 
өен дә ашап уты ру ын бе леп, але бастр* са выт ка са лын ган хуш ис ле май ал ды да шул 

* 7:27 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 3:1. 
* 7:37 Алебастр – са выт ясау өчен кул ла ны ла тор ган йом шак таш. 
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йорт ка кил де. 38 Ул Гай сә ар тын да елап ба сып тор ды, күз яшь лә ре Аның аяк ла рын 
чы лат ты. Ха тын, Гай сә нең аяк ла ры на там ган күз яшь лә рен үзе нең чәч лә ре бе лән 
сөр теп, Аның аяк ла рын, үбә-үбә, хуш ис ле май бе лән май ла ды.

39 Гай сә не аш ка ча кыр ган фа ри сей, мо ны кү реп: «Әгәр Ул пәй гам бәр бул са, Үзе нә 
орын ган ха тын ның кем икә нен бе лер иде. Ул бит – гө наһ лы ха тын», – дип уй ла ды.

40 Гай сә аңа:
– Ши мун! Мин си ңа бер нәр сә әй тер гә те лим, – ди де.
– Әйт, Ос таз, – ди де фа ри сей.
41 – Әҗәт кә би реп тор ган бе рәү гә ике ке ше нең бу ры чы бар икән: бер се не ке – биш 

йөз ди нар*, ә икен че се не ке – ил ле ди нар. 42 Лә кин алар бу рыч ла рын тү ли ал ма ган га, 
ул ике сен дә бә хил лә гән. Ни чек уй лый сың, алар ның кай сы сы аны күб рәк яра тыр?

43 – Зур рак бу ры чы ки че рел гә не, дип фа раз кы лам, – ди де Ши мун.
Гай сә аңа:
– Син дө рес уй лый сың, – ди де. 44 Ан на ры, ха тын га та ба бо ры лып, Ши мун га 

бо лай ди де:
– Бу ха тын ны кү рә сең ме? Мин өе ңә кил дем, ә син аяк юар га су бир мә дең. Ә бу 

ха тын аяк ла рым ны күз яшь лә ре бе лән чы лат ты, чәч лә ре бе лән сөрт те. 45 Син Ми не 
үп мә дең, ә ул, Мин мон да кил гән нән бир ле, аяк ла рым ны үбү дән тук та мый. 46 Син 
Ми нем ба шы ма май сөр т мә дең, ә ул аяк ла рым ны хуш ис ле май бе лән май ла ды*. 
47 Мин әй тер мен ни өчен икә нен: аның гө наһ ла ры күп иде, һәм алар ки че рел де, 
шу ңа кү рә аның мә хәб бә те зур. Ә кем гә аз ки че ре лә, ул аз яра та.

48 Ха тын га исә Гай сә:
– Гө наһ ла рың ки че рел де, – ди де.
49 Та бын янын да уты ру чы лар бер-берсе бе лән:
– Кем Ул? Ул хәт та гө наһ лар ны да ки че рә! – дип гәп ләш те ләр.
50 Гай сә исә ха тын га:
– Ыша ну ың си не кот кар ды, имин йөр, – ди де.

8 1 Шун нан Гай сә шә һәр һәм авыл лар буй лап Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да гы 
Ях шы хә бәр не сөй ләп йөр де. Ун и ке шә кер те Аның бе лән бул ды. 2 Гай сә явыз 

рух лар дан һәм авы ру лар дан са вык тыр ган хатын-кызларның бер ни чә се – Гай сә җи де 
җен не ку ып чы гар ган маг да ла лы Мәрь ям, 3 Һи руд йор тын да ида рә итү че Ху зас ха ты-
ны Йо ха на, шу лай ук Су сан на һәм күп ке нә баш ка ха тын нар Аны оза та йөр де. Әле ге 
хатын-кызлар Гай сә гә һәм Аның шә кер т лә ре нә үз хи сап ла ры на яр дәм итә ләр иде.

Чәчүчехакындагыйбрәтлехикәя
4 Гай сә яны на төр ле шә һәр ләр дән шак тый күп ха лык җы ел гач, Ул алар га гый б-

рәт ле бер хи кәя сөй лә де:

* 7:41 Динар – кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кын тәш кил итә. 
* 7:44-46 Яһү ди ләр ку нак лар га аяк юар га су тәкъ дим ит кән нәр; га дәт тә ке ше ләр ялан аяк яки 
ачык аяк ки е ме ки еп йөр гән гә кү рә, аяк ла ры бик ту зан ла на тор ган бул ган. Шу лай ук ху җа ке ше 
ку нак ның бит лә рен нән үп кән һәм аера та хөр мәт ле ку нак ның ба шы на хуш ис ле май сөр т кән. 
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5 – Бер ке ше чә чү гә чык кан ди. Чәч кән ва кыт та ор лык лар ның кай бер лә ре юл 
бу е на тө шеп тап тал ган, һәм алар ны кош лар чүп ләп бе тер гән. 6 Кай бер лә ре таш-
лы туф рак ка төш кән нәр һәм, ти ше леп чык са лар да, дым бул ма ган га кип кән нәр. 
7 Кай бер ор лык лар кү гән ку ак ла ры ара сы на төш кән. Кү гән ку ак ла ры, алар бе лән 
бер гә үсеп, орлык ны ба сып кит кән. 8 Ә баш ка ор лык лар ях шы җир гә тө шеп үсеп 
кит кән, һәм һәр ор лык йөз тап кыр ар тыг рак уңыш бир гән.

Сөй ләп бе тер гәч, Гай сә, та вы шын кү тә рә тө шеп:
– Ко ла гы бул ган нар ишет сен! – ди де.
9 Гай сә нең шә кер т лә ре исә Аңар дан:
– Бу ки на я ле хи кә я нең мәгъ нә се ни дә? – дип со ра ды лар.
10 Ул алар га:
– Сез гә Ал ла һы Пат ша лы гы ның сер лә рен бе лү на сыйп бул ды, ә баш ка лар га Мин 

ки на я ле хи кә я ләр яр дә мен дә сөй лим, – ди де. – Алар ка рый лар, лә кин күр ми ләр, 
тың лый лар, лә кин тө шен ми ләр*.

11 Ки на я ле хи кә я нең мәгъ нә се исә ме нә мон дый: ор лык – Ал ла һы сү зе ул. 12 Юл 
бу е на төш кән ор лык лар шун дый адәм нәр не бел де рә дер: алар сүз не ише тә ләр, әм ма 
иб лис ки лә дә, сүз не ишет кән ке ше ләр ыша нып ко тыл ма сын өчен, алар кү ңе лен-
дә ге сүз не алып ки тә. 13 Таш лы туф рак ка төш кән ор лык исә мон дый ке ше ләр не 
бел де рә: алар сүз не шат ла нып ка бул итә ләр, әм ма та мыр ла ры бул ма ган га, алар ның 
ыша ну ла ры кыс ка ва кыт лы, һәм сы нау ва кы ты җит кән дә, алар чи ге нә ләр.

14 Кү гән ку ак ла ры ара сы на төш кән ор лык лар шун дый адәм нәр не бел де рә: алар 
сүз не ише тә ләр, лә кин тор мыш мә шә кать лә рен нән, байлык-ләззәт ар тын нан ку ып 
бө ге леп тө шә ләр, һәм җи меш лә ре өл гер ми.

15 Уң ды рыш лы җир гә төш кән ор лык исә – сүз не ише теп, их лас тан һәм ях шы 
кү ңел бе лән шул сүз не то ту чы ке ше ләр. Ан дый лар, тү зем ле лек күр сә теп, җи меш 
би рә ләр.

Яныпторганшәмнешәмдәлгәкуялар
16 Шәм гә ут ал гач, бер кем дә аны са выт бе лән кап ла мый, сә ке ас ты на да куй мый. 

Ки ре сен чә, ке рү че ләр як ты лык ны күр сен өчен, шәм дәл гә утыр та. 17 Чөн ки фаш 
ител ми кал ган бер яше рен нәр сә дә, бе лен ми чә, ачыл мый ча кал ган бер сер дә юк. 
18 Шул сә бәп ле, ни чек тың ла вы гыз га игъ ти бар ите гез. Чөн ки кем дә бар бул са, аңа 
янә би ре лер; кем дә юк икән, аның бар дип уй ла га ны да тар тып алы ныр.

Гайсәнеңанасыһәмтуганнары
19 Гай сә яны на ана сы бе лән эне лә ре кил де ләр һәм, ха лык күп бул ган лык тан, 

яны на ке рә ал ма ды лар.
20 – Анаң бе лән эне лә рең Си не кү рер гә те ли ләр, алар урам да кө теп то ра лар, – 

дип, Гай сә гә ке реп әй т кәч, 21 Ул алар га:
– Ал ла һы сү зен тың лау чы лар һәм аны үтәү че ләр Ми нем анам һәм ту ган на рым 

бу ла, – дип җа вап бир де.

* 8:10 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9. 
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Гайсәнеңдавылнытынычландыруы
22 Шу лай бер көн не Гай сә бе лән шә кер т лә ре көй мә гә утыр дылар:
– Күл нең аръ я гы на чы гыйк, – ди де Ул, һәм алар куз га лып кит те ләр.
23 Көй мә дә бар ган да, Гай сә йок лап кит те. Ул ара да күл дә көч ле да выл куз га лып, 

көй мә гә су ту ла баш ла ды – алар ның хә ле кур кы ныч иде.
24 Шә кер т лә ре, яны на ки леп, Гай сә не уят ты лар.
– Ос таз! Ос таз! Ба та быз! – дип кыч кыр ды алар.
Гай сә, то рып, җил не дә, ко ты рын ган дул кын нар ны да тый ды, һәм алар ты нып 

кал ды лар, әйләнә-тирәдә тын лык ур наш ты.
25 – Ина ну ы гыз кай да сез нең? – дип со ра ды Гай сә шә кер т лә рен нән.
Кур ку га кал ган шә кер т ләр, га җәп лә неп, бер-берсенә:
– Кем соң Ул? Җил гә дә, су га да әмер би рә, һәм алар Аңа буй сы на лар, – ди-

еш те ләр.

Гайсәнеңҗенлекешенесавыктыруы
26 Көй мә дә ге ләр Гә ли ләя өл кә се кар шын да гы яр да ур наш кан Ге рә сә җи ре нә 

ки леп җит те ләр. 27 Гай сә яр га чык кач, шул ти рә дә ге шә һәр дә яшәү че җен ка гыл-
ган бер ке ше Аның кар шы на оч ра ды. Ул ке ше ин де күп тән нән ки ем ки ми, йорт та 
тү гел, ә кабер-мәгарәләрдә* яши иде. 28 Гай сә не кү рү гә, ул, акы рып, Аның ал ды на 
ки леп егыл ды һәм:

– Ал ла һы Тә га лә Уг лы Гай сә, Си ңа мин нән ни ки рәк? Үте неп со рыйм, га зап ла-
ма ми не, – дип кыч кыр ды, 29 чөн ки явыз рух ка Гай сә ул ке ше дән чы гар га бо ер ган 
иде. Явыз рух әле ге адәм не ин де күп тән нән га зап ла ган. Чыл быр лар һәм бо гау лар 
бе лән бәй ләп сак ла ган да да, ул ке ше бо гау лар ны өз гән, җен аны чүл ләр гә ку ып 
алып ки тә тор ган бул ган.

30 Гай сә аңар дан:
– Исе мең ни чек? – дип со ра ды.
Ул:
– Гас кәр*, – ди де, чөн ки аның эче нә би хи сап күп җен нәр оя ла ган иде.
31 Җен нәр Гай сә дән үз лә рен төп сез уп кын га җи бәр мә вен үтен де ләр.
32 Шул ти рә дә ге тау би тен дә зур гы на дуң гыз кө түе ут лап йө ри иде. Җен нәр Гай-

сә дән шул дуң гыз лар эче нә ке рер гә рөх сәт со ра ды лар. Ул рөх сәт ит те. 33 Җен нәр, 
те ге адәм нән чы гып, дуң гыз лар эче нә кер де ләр. Дуң гыз кө түе шул чак те кә яр дан 
күл гә таш лан ды да ба тып үл де.

34 Бу хәл не кү реп ка чып кит кән кө тү че ләр шә һәр һәм авыл лар да шу шы лар ның 
һәм мә се ту рын да сөй ләп йөр де ләр. 35 Ке ше ләр, нәр сә бул ды икән, дип шул урын га 
кит те ләр. Гай сә яны на ки леп җит кәч, алар җен нәр дән ко тыл ган ке ше нең киенгән 
һәм акы лы на кил гән хәл дә Гай сә янын да уты ру ын кү реп кур кып кал ды лар. 36 Би-

* 8:27 ...кабер-мәгарәләрдә... – Яһү ди ләр мә ет ләр не тау да ти шеп ясал ган кабер-мәгарәләргә 
куй ган нар. 
* 8:30 Гаскәр – грек ча «ле ги он», рим лы лар ның 6000 су гыш чы дан тор ган иң зур хәр би төр ке ме. 
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ре дә бул ган хәл ләр не кү рү че ләр җен ка гыл ган ке ше нең ни рә веш ле са вы гу ын алар га 
сөй ләп бир де ләр.

37 Ге рә сә җи рен дә яшәү че ха лык, кур ку га тө шеп, Гай сә нең бу җир ләр дән ки тү-
ен үтен де. Ул, көй мә гә уты рып, юл га куз гал ган да, 38-39 җен нәр дән арын ган ке ше:

– Си нең бе лән ки тәр гә рөх сәт ит, – дип ял вар ды Аңа.
Әм ма Гай сә:
– Өе ңә кайт та Ал ла һы ның си нең өчен нәр сә эш лә ве ту рын да сөй лә, – дип, аны 

кай та рып җи бәр де.
Әле ге ке ше Гай сә нең аның өчен нәр сә эш лә ве ха кын да бө тен шә һәр буй лап 

сөй ләп йөр де.

Гайсәнеңавырухатынныһәмүлекызнытерелтүе
40 Гай сә нең әй лә неп кай ту ын ба ры сы да кө тә иде, шу ңа кү рә җы ел ган ха лык Аны 

шат ла нып кар шы ал ды. 41 Шул чак гый ба дәт ха нә баш лы гы Яһир, Гай сә кар шы на 
ки леп, аяк ла ры на егыл ды да, ялынып-ялварып, үзе нең өе нә ча кыр ды, 42 чөн ки 
ун и ке яшь ләр ти рә сен дә ге бер дән бер кы зы үлем хә лен дә ята икән. Яһир ның өе нә 
бар ган чак та, Гай сә не һәр як тан кыс рык лап, бик күп ха лык ияр де.

43 Ара да ун и ке ел дә ва мын да кан ки лү дән га зап лан ган бер ха тын да бар иде. Бө-
тен бай лы гын та биб лар га са рыф ит сә дә, аны бер кем са вык ты ра ал ма ган. 44 Шул 
ха тын, арт тан ки леп, Гай сә нең өс ки е ме нең ча бу ы на орын ды – һәм кан ки лү шун-
дук тук та ды.

45 Гай сә шун да:
– Кем ка гыл ды Ми ңа? – дип со ра ды.
Ба ры сы да ин кяр ит те ләр. Пе тер:
– Ос таз! Ха лык Си не урап ал ган, бар як тан кыс рык лый лар! – ди де.
46 Лә кин Гай сә:
– Кем дер Ми ңа орын ды, Мин Үзем нән көч ки тү ен сиз дем, – ди де.
47 Шул чак те ге ха тын, яше ре неп ка ла ал ма я ча гын кү реп, калтырана-калтырана 

Гай сә яны на кил де дә, Аның ал ды на егы лып, ни өчен ка гы лу ын һәм ни чек итеп 
шун дук са вы гу ын бө тен ха лык ал дын да сөй ләп бир де.

48 Гай сә аңа:
– Кы зым, си не ыша ну ың са вык тыр ды! Имин йөр, – ди де.
49 Гай сә шул сүз ләр не әй теп бе те рер гә өл гер мә де – гый ба дәт ха нә баш лы гы ның 

өен нән кил гән бер ке ше:
– Кы зың ва фат, Ос таз ны бор чы ма ин де, – ди де.
50 Әм ма Гай сә, аның сүз лә рен ише теп, Яһир га:
– Ку рык ма, тик ышан гы на, һәм кы зың са вы га чак, – ди де.
51 Яһир ның өе нә ки леп җит кәч, Пе тер, Яхъя, Ягъ куб һәм кыз ның ата-анасыннан 

баш ка бе рәү гә дә Гай сә Үзе бе лән ке рер гә рөх сәт ит мә де.
52 Ба ры сы да елый, кыз өчен хәс рәт лә нә иде. Әм ма Гай сә:
– Ела ма гыз, үл мә гән ул, ба ры йок лый гы на, – ди де.
53 Ке ше ләр Аңар дан кө ләр гә то тын ды лар, чөн ки кыз ның үлү ен бе лә ләр иде.
54 Гай сә кыз ның ку лын нан тот ты да, та вы шын кү тә рә тө шеп:
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– Ба лам, тор, – ди де.
55 Кыз га җан кер де, һәм ул шун дук уры нын нан тор ды. Гай сә исә кыз га ашар га 

би рер гә куш ты.
56 Кыз ның ата-анасы хәй ран кал ды. Ә Гай сә алар га бу хәл ту рын да бер кем гә дә 

сөй лә мәс кә куш ты.

Гайсәнеңуникешәкертнехезмәткәҗибәрүе

9 1 Үзе нең ун и ке шә кер тен ча кы рып ки те реп, Гай сә алар га, ке ше ләр дән җен-
нәр не ку ып чы га рыр һәм авы ру лар дан са вык ты рыр өчен, көч вә код рәт бир де. 

2-3 Шун нан Ул алар ны, Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да сөй ләр һәм авы ру ке ше ләр не 
са вык ты рыр өчен, юл га оза тып:

– Юл га бер нәр сә дә: юл та я гы да, биш тәр дә, ак ча да, ал маш күл мәк тә ал ма гыз, – 
ди де. – 4 Кай сы йорт ка кер сә гез, әле ге шә һәр дән кит кән че шул йорт та ка лы гыз. 
5 Әгәр кай да да бул са сез не ка бул ит мә сә ләр, ул шә һәр дән кит кән дә, алар га кар шы 
ша һит лык бил ге се итеп, ая гы гыз дан ту зан ны ка гып тө ше ре гез.

6 Шә кер т ләр юл га чык ты лар һәм, авылдан-авылга йө реп, бар ган һәр җир дә Ях-
шы хә бәр ту рын да сөй лә де ләр, авы ру лар ны са вык тыр ды лар.

Һирудныңаптырашкакалуы
7 Ида рә че Һи руд бо лар ның ба ры сы ту рын да ише теп ап ты раш ка кал ды. Чөн-

ки Гай сә ту рын да бе рәү ләр: «Бу – Яхъя, ул үле дән те ре леп тор ган», 8 икен че ләр: 
«Җир гә Ильяс кил гән», баш ка лар исә: «Бо рын гы пәй гам бәр ләр нең бер се үле дән 
те рел гән», – дип әй тә иде. 9 Ә Һи руд:

– Яхъя ның ба шын мин үзем кис тер дем, ә Мо ны сы кем соң: ми ңа Аның ту рын да 
шун дый нәр сә ләр ишет те рә ләр! – ди де.

Һи руд ның бик тә Аны кү рә се кил де.

Бишмеңкешенеашату
10 Әй лә неп кай т кач, баш кар ган эш лә ре ту рын да рә сүл ләр Гай сә гә сөй ләп бир-

де ләр. Шә кер т лә ре бе лән ял гы зы гы на ка лыр өчен, Ул алар ны Бәйт -Сай да ди гән 
шә һәр гә алып кит те. 11 Лә кин Гай сә нең кая кит кә нен бе леп, ха лык Аның ар тын нан 
ияр де. Гай сә алар ны те ләп ка бул ит те, алар га Ал ла һы Пат ша лы гы ту рын да сөй-
лә де һәм дәвалауга мох таҗ лар ны те релт те. 12 Көн кич кә авы ша баш ла ды. Ун и ке 
шә керт, Гай сә яны на ки леп:

– Зин һар, ха лык ны та рат, якын-тирәдәге авыл-салаларга ба рып, үз лә ре нә ку нар 
урын эз лә сен нәр. Ке ше сез урын бит бу, – ди де. 13 Ә Гай сә:

– Үзе гез аша ты гыз алар ны, – дип җа вап кай тар ды.
– Без нең биш ик мәк бе лән ике ба лык тан баш ка һич нәр сә без юк. Би ре дә ге ке-

ше ләр нең һәм мә се нә ри зык ны без са тып алыйк мы? – ди де шә кер т ләр.
14 Ә ан да биш мең ча ма сы ке ше бар иде. Шә кер т лә ре нә Гай сә:
– Ха лык ны төр кем нәр гә бү леп, якын ча ил ле шәр ке ше итеп утыр ты гыз, – ди де.
15 Шә кер т ләр шу лай эш лә де ләр, ба ры сын да утырт ты лар. 16 Шун нан Гай сә биш 

ик мәк не һәм ике ба лык ны ал ды да күк кә ка рап шөк ра на кыл ды һәм, ри зык лар ны 
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сын дыр га лап ха лык ка өлә шер өчен, шә кер т лә ре нә бир де. 17 Ба ры сы да туй ган чы 
аша ган нан соң, әле та гын ун и ке кәр зин сынык-санак җы ел ды.

КемулГайсә?
18 Бер ва кыт Гай сә ял гы зы гы на до га кыл ган да, шә кер т лә ре Аның янын да иде-

ләр, һәм Ул алар га:
– Ха лык Ми не кем дип бе лә? – ди гән со рау бир де.
19 Алар Аңа:
– Берәүләр Сине – Чумдыручы Яхъя, икенчеләр – Ильяс, кайберәүләр исә үледән 

терелгән борынгы пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпли, – ди де ләр.
20 Ан на ры Гай сә алар дан:
– Ә сез, сез Ми не кем дип бе лә сез? – дип со ра ды.
Пе тер Аңа:
– Син – Ал ла һы ның Мә си хе, – дип җа вап бир де.
21 Гай сә исә, бу хак та һич кем гә әй т мә гез, дип шә кер т лә рен кат гый ки сә теп куй-

ды. 22 Ул:
– Адәм Уг лы на күп га зап лар чи гәр гә ту ры ки лер, өл кән нәр, баш ру ха ни лар һәм 

ка нун бел геч лә ре Аны чит кә ти бә рер ләр. Аны үте рер ләр, әм ма өч көн нән Ул те-
ре леп то рыр, – ди де.

Кешеүзеннәнбаштартсын
23 Ан на ры Гай сә алар ның ба ры сы на да бо лай ди де:
– Ми нем арт тан ба рыр га те лә гән ке ше үзен нән баш тар т сын да, сха чын кү тә-

реп, көн дә Ми ңа ия реп йөр сен. 24 Чөн ки җа нын сак лап ка лыр га те лә гән ке ше аны 
югал тыр, ә җа нын Ми нем хак ка югал т кан ке ше аны сак лап ка лыр. 25 Үзен югал та 
яки ха рап итә икән, бө тен дөнь я ны яу ла у дан ке ше гә ни фай да? 26 Кем Мин нән һәм 
сүз лә рем нән гарь лә нә икән, Үзе нең бал кып тор ган шөһ рә те як ты сын да, Ата ның 
һәм из ге фә реш тә ләр нең да ны бе лән кил гән ва кыт та, Адәм Уг лы да ул ке ше дән 
гарь лә нер. 27 Хак сүз әй тәм сез гә: шу шын да ба сып то ру чы лар ның кай бер лә ре Ал-
ла һы Пат ша лы гын күр ми чә дөнья куй ма я чак.

Гайсәнеңкыяфәтеүзгәрү
28 Шу шы сүз ләр не сөй лә гән нән соң си гез көн ча ма сы үт кәч, Пе тер не, Яхъя ны 

һәм Ягъ куб ны Үзе бе лән алып, Гай сә до га кы лыр га дип тау га кү тә рел де. 29 До га 
кыл ган чак та, Аның йө зе ки нәт үз гә реп кит те, ки е ме ял ты рап тор ган ак төс кә 
кер де. 30-31 Шул ва кыт ике ке ше, бал кып тор ган шөһ рәт тә пәй да бу лып, Аның бе-
лән сөй лә шә баш ла ды. Алар – Му са бе лән Ильяс – Гай сә нең дөнь я дан ки түе һәм 
Аның бу эш не Ие ру са лим дә га мәл гә ашы рыр га ти еш ле ге ха кын да сөй ләш те ләр. 
32 Пе тер не һәм аның бе лән кил гән шә кер т ләр не йо кы бас кан иде. Алар, уя нып ки-
теп, Гай сә нең бал кып тор ган шөһ рә тен һәм Аның янын да гы ике ке ше не күр де ләр. 
33 Әле ге ке ше ләр Гай сә янын нан кит кән ва кыт та, Пе тер Гай сә гә:

– Ос таз! Без нең мон да бу лу ы быз ни чек ях шы! Әй дә гез, өч ча тыр ко рыйк, бер сен 
Си ңа, бер сен Му са га, бер сен Ильяс ка, – ди де.
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Ул нәр сә әй т кә нен үзе дә бел ми иде. 34 Пе тер шу лай дип сөй ләп тор ган ара да, 
бер бо лыт, пәй да бу лып, алар ны кап лап ал ды. Бо лыт эчен дә кал гач, шә кер т ләр бик 
ку рык ты лар. 35 Шул ва кыт бо лыт эчен нән:

– Бу – Ми нем Уг лым, Мин Аны Үзем сай лап ал дым. Аны тың ла гыз! – ди гән 
өн ки леп иреш те.

36 Та выш ты ну га, шә кер т ләр Гай сә нең ял гы зын гы на күр де ләр. Күр гән нә ре ха-
кын да алар ул көн нәр дә бер кем гә бер нәр сә сөй лә мә де ләр.

Гайсәнеңҗенорганмалайнысавыктыруы
37 Икен че көн не тау дан тө шү гә, Гай сә не бик күп ха лык кар шы ла ды. 38 Шун да 

ха лык ара сын нан бе рәү:
– Ос таз! Ял ва рып со рыйм Син нән, ми нем уг лым ны ки леп ка ра, зин һар. Ул – 

ми нем бер дән бер ба лам, – дип кыч кыр ды. – 39 Явыз рух аңа һө җүм итә: ба ла ки нәт 
кыч кы ра баш лый, аның тә не тар ты ша, авы зын нан кү бек ки лә. Явыз рух аны тә мам 
ин тек те реп бе тер ми чә кит ми! 40 Шә кер т лә рең нән аны ку ып чы га рыр га үтен гән 
идем дә, бул ды ра ал ма ды лар.

41 – Әй иман сыз һәм бо зык бу ын! Ми ңа сез нең бе лән күп ме бу лыр га, сез гә күп ме 
тү зеп то рыр га? – ди де Гай сә. – Уг лың ны алып кил!

42 Ма лай Аңа та ба юнә лү гә, җен аны җир гә егып сал ды, һәм ма лай тар ты ша 
баш ла ды. Әм ма Гай сә явыз рух ны тый ды һәм, ба ла ны са вык ты рып, ата сы ку лы на 
тап шыр ды.

43 Ал ла һы ның бө ек ле ген кү реп, ба ры сы таң кал ды.

ҮзенеңкитүехакындаГайсәнеңалданәйтепкуюы

Ха лык Гай сә кыл ган эш ләр гә га җәп лә неп тор ган ара да, шә кер т лә ре нә Ул:
44 – Әле ге сүз ләр не хә те ре гез гә са лып ку е гыз: Адәм Уг лын ке ше ләр ку лы на то-

тып би рә чәк ләр, – ди де.
45 Лә кин шә кер т лә ре Аны аң ла ма ды лар. Бу сүз ләр нең мәгъ нә се алар га яше рен 

иде, шу ңа кү рә тө шен мә де ләр. Ә Гай сә дән со рар га ку рык ты лар.

Кембөегрәк?
46 Шә кер т ләр, без нең ара да кем бө ег рәк, дип бә хәс лә шә баш ла ды лар. 47 Гай сә, 

алар ның уй ла рын бе леп, бер ба ла ны кү тә реп ал ды да Үз яны на бас тыр ды һәм:
48 – Шу шы ба ла ны Ми нем хак ка кү ңе ле бе лән ка бул ит кән ке ше Ми не ка бул 

итә ди гән сүз, – ди де Ул шә кер т лә ре нә. – Ә Ми не ка бул ит кән ке ше, ди мәк, Ми не 
җи бәр гән Зат ны ка бул итә. Ара гыз да иң кеч ке нә се – чын мәгъ нә сен дә бө ек ке ше.

Сезгәкаршыбулмаганкеше–сезнеңяклы
49 Шун да Яхъя:
– Ос таз! Бер ке ше нең, Си нең исем не әй теп, җен нәр не ку ып чы га ру ын күр дек; 

без нең бе лән йөр мә гән гә, без аны бу эшен нән тый дык.
50 Гай сә аңа:
– Тый ма гыз аны. Сез гә кар шы бул ма ган ке ше – сез нең як лы, – ди де.
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Гайсәнеинкяритү
51 Күк ләр гә алы ныр ва кы ты якын лаш кач, Гай сә Ие ру са лим гә ба рыр га җы е нып 

юл га чык ты. 52 Ул Үзе ал дын нан хә бәр че лә рен җи бәр де. Алар, Гай сә ки лү гә бар 
нәр сә не әзер ләп кую өчен, сСа ма рея җи рен дә ге бер авыл га кер де ләр. 53 Әм ма Гай сә 
Ие ру са лим гә юл тот кан га кү рә, ан да Аны ка бул ит мә де ләр. 54 Гай сә нең шә кер т лә ре 
Ягъ куб бе лән Яхъя, мо ны кү реп:

– Ха ки ме без! Күк тән ут тө шеп алар ны юк ка чы гар сын, дип бо е ру ы быз ны те ли-
сең ме? – ди де ләр.

55 Лә кин Гай сә, шә кер т лә ре нә та ба бо ры лып, алар ны бу эш тән тый ды*. 56 Шун-
нан алар икен че авыл га кит те ләр.

Миңаияр
57 Юл да бар ган да, кем дер Гай сә гә:
– Син кая гы на бар саң да, мин Си нең ар тың нан ба рыр мын, – дип әйт те.
58 Гай сә аңа:
– Төл ке ләр нең – өн нә ре, кош лар ның оя ла ры бар, ә Адәм Уг лы ның баш төр тер 

уры ны юк, – дип җа вап бир де.
59 Икен че бе рәү гә Гай сә:
– Ми ңа ияр! – ди де.
Те ге ке ше исә:
– Әфән дем! Өе мә кай тып, әү вәл атам ны кү меп ки лер гә рөх сәт ит, – ди де.
60 Лә кин Гай сә аңа:
– Үле ләр не үле бул ган нар үз лә ре күм сен, – ди де. – Ә син бар һәм Ал ла һы Пат-

ша лы гы ту рын да гы Хә бәр не та рат.
61 Та гын бер се:
– Мин Си ңа ия реп ки тәм, Әфән дем! Тик баш та өем дә ге ләр бе лән сау бул ла шып 

ки лер гә рөх сәт ит, – ди де.
62 Гай сә исә аңа:
– Су ка лый баш ла гач, ар ты на бо ры лып ка ра ган ке ше Ал ла һы Пат ша лы гы өчен 

ярак лы тү гел, – ди де.

Җитмешикешәкертнехезмәткәҗибәрү

10 1 Ха ким Гай сә, та гын җит меш ике шә керт сай лап, Үзе ба рыр га җы ен ган һәр 
шә һәр һәм авыл га Үзен нән ал да алар ны икешәр-икешәр итеп оза тып җи-

бәр де. 2 Алар га Ул:
– Ура сы аш лык күп, ә урак чы лар аз; шу ңа кү рә Үзе нең аш лы гын урып алу өчен 

эш че ләр җи бәр сен дип, аш лык ның Ху җа сы на ял ва ры гыз, – ди де. – 3 Ба ры гыз! 
Мин сез не, бә рән нәр сы ман, бү ре ләр ара сы на җи бә рәм. 4 Үзе гез бе лән ян чык та, 

* 9:55 ...аларны...тыйды. – Кай бер кулъ яз ма лар да: «алар ны тый ды һәм әйт те: „Сез үзе гез нең 
нин ди рух ка мө нә сә бәт ле бу лу ы гыз ны бел ми сез. Адәм Уг лы ке ше ләр не һә лак итү өчен тү-
гел, ә кот ка ру өчен кил де“» ди гән сүз ләр дә бар. 
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биш тәр дә, аяк ки е ме дә ал ма гыз һәм, сә лам би рү өчен, юл да тук та лып тор ма-
гыз. 5 Кай сы өй гә кер сә гез дә, иң элек: «Йор ты гыз имин бул сын», – дип әй те гез. 
6 Ан да имин лек сө ю че ке ше яшә сә, сез нең имин ле ге гез аның бе лән ка лыр; әгәр 
юк икән – үзе гез гә ки ре кай тыр. 7 Шул өй дә тук та лы гыз; нәр сә бир сә ләр, шу ны 
аша гыз һәм эче гез, чөн ки эш лә гән ке ше хез мәт ха кы на ла ек. Өйдән-өйгә кү чеп 
йөр мә гез. 8 Кай сы да бул са шә һәр гә ки леп, сез не ан да ка бул итә ләр икән, ал ды-
гыз га нәр сә куй са лар, шу ны аша гыз. 9 Ан да гы авы ру лар ны са вык ты ры гыз һәм 
алар га: «Ал ла һы Пат ша лы гы ин де сез гә бик якын!» – дип әй те гез. 10 Әм ма нин ди 
дә бул са шә һәр гә ки леп, сез не ан да ка бул ит мә сә ләр, аның урам на ры на чы гып, 
бо лай дип әй те гез: 11 «Ая гы быз га сез нең шә һәр дә кун ган ту зан ны да хәт та үзе-
гез дә ка гып кал ды ра быз; шу лай да бе леп то ры гыз: Ал ла һы Пат ша лы гы ин де бик 
якын!» 12 Сез гә әй тәм: кы я мәт кө нен дә Сә дүм шә һә ре нең хә ле ул шә һәр не ке нә 
ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр.

Тәүбәгәкилмәгәншәһәрләр
13 – Кай гы си ңа, Хо ра зин! Кай гы си ңа, Бәйт -Сай да! Чөн ки сез дә кы лын ган 

мог җи за лар Сур һәм Си дун шә һәр лә рен дә кы лын ган бул са, алар күп тән ин де 
ту пас ки ем нәр гә тө ре неп һәм көл гә уты рып стәү бә итәр ләр иде. 14 Әм ма кы я мәт 
кө нен дә Сур бе лән Си дун ның хә ле сез не ке нә ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр. 15 Әй 
Кә пәр на ум, әл лә си не күк ләр гә кү тә рер ләр дип уй лый сың мы? Юк, сүле ләр дө-
нья сы на тө шәр сең син. 16 Сез не тың ла ган – Ми не тың ла ган, сез не ки ре как кан 
Ми не ки ре как кан бу ла дыр; Ми не ки ре как кан исә Ми не җи бәр гән Зат ны ки ре 
ка га ди гән сүз.

Җитмешикешәкертнеңәйләнепкайтуы
17 Җит меш ике шә керт, шатлана-шатлана, Гай сә яны на әй лә неп кайт ты лар 

һәм Аңа:
– Ха ки ме без, Си нең исе мең не тел гә ал ган да, без гә хәт та җен нәр дә буй сы на 

иде, – ди де ләр.
18 Ул исә алар га:
– Мин сшай тан ның яшен ке бек күк тән егы лып тө шү ен күр дем, – ди де. – 19 Мин 

сез гә елан-чаяннарны һәм дош ман ның бар кө чен са лып тап тар га код рәт бир дем, 
сез гә һич нәр сә зы ян ки те рә ал мас. 20 Әм ма рух лар ның сез гә буй сы ну ы на тү гел, 
ә бәл ки исем нә ре гез нең күк ләр дә язы лу ы на шат ла ны гыз.

АтаһәмУгыл
21 Шул ва кыт Гай сә, Из ге Рух тан илһамланып-шатланып:
– Әй Атам, күк вә җир нең Ху җа сы. Бу эш ләр не, зи рәк ләр дән һәм акыл ия-

лә рен нән яше реп, ба ла лар га ачып би рү ең өчен, Си ңа шөк ра на кы лам. Әйе, 
Атам, Си нең из ге те лә гең шун дый бул ды! 22 Атам Ми ңа һәм мә нәр сә не тап-
шыр ды. Угыл ның кем ле ген Ата дан баш ка һич кем бел ми дер, Ата сы ның кем ле ге 
дә Угыл дан һәм Уг лы бел де рер гә те лә гән ке ше дән гай ре һич кем гә мәгъ лүм 
тү гел дер, – ди де.
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23 Ан на ры шә кер т лә ре нә та ба бо рыл ды һәм алар гы на ише тер лек итеп:
– Сез күр гән не кү рү че күз ләр бә хет ле! 24 Сез гә әй тәм: күп пәй гам бәр ләр һәм 

пат ша лар сез кү реп тор ган нәр сә ләр не кү рер гә те лә де ләр, әм ма күр мә де ләр, һәм сез 
ише теп тор ган нәр сә ләр не ише тер гә те лә де ләр, әм ма ишет мә де ләр, – дип өс тә де.

Шәфкатьлесамареяле
25 Ме нә ка нун бел геч лә рен нән бер се уры нын нан тор ды да Гай сә не сы нар га те ләп:
– Ос таз! Мәң ге лек тор мыш на сыйп бул сын өчен, ми ңа нәр сә эш ләр гә ки рәк? – 

дип со ра ды.
26 Гай сә аңар дан:
– Ка нун да нәр сә языл ган? Син аны ни чек аң лый сың? – дип со ра ды.
27 Ка нун бел ге че:
– «Раб бы Ал лаң ны бө тен йө рә гең, бө тен җа ның, бө тен кө чең вә акы лың бе лән 

ярат»* һәм «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат»*, – ди де.
28 Гай сә аңа:
– Дө рес җа вап бир дең; шу лай эш лә сәң – яшәр сең! – ди де.
29 Әм ма ка нун бел ге че, үзен ак лар га те ләп, Гай сә дән:
– Ә ми нем якы ным кем соң? – дип со ра ды.
30 Гай сә мо ңа бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Бер ке ше, Ие ру са лим нән Әри хә гә бар ган да, юл ба сар лар ку лы на эләк кән. 

Алар аның ки ем нә рен сал ды рып ал ган нар һәм, кый нап, үлем хә лен дә кал ды рып 
кит кән нәр. 31 Бер ру ха ни га да шул юл дан ба рыр га ту ры кил гән, әм ма, ул шун да 
ят кан ке ше не күр гәч, юл ның икен че ягы на чы гып үтеп кит кән. 32 Шу лай ук ле-
ви ләр дән* дә бе рәү узып ба рыш лый бу ке ше не күр гән һәм ул да, юл ның икен че 
ягы на чы гып, аның янын нан ки теп бар ган. 33 Бер са ма ре я ле исә, үтеп бар ган да 
бу ке ше гә тап бу лып, аны бик кыз ган ган. 34 Яны на ки леп, яра ла рын шә раб бе лән 
юган һәм зәй түн мае сөр теп бәй лә гән; аны, үзе нең ишә ге нә ат лан ды рып, ку нак 
йор ты на алып кил гән һәм ан да да аның ха кын да кай гыр т кан. 35 Ә икен че көн-
не юл га чы гар га җы ен ган да, ике ди нар чы га рып, ку нак йор ты ху җа сы на бир гән 
һәм: «Аның ха кын да кай гыр т чы, әгәр күб рәк са рыф ит сәң, ки ре кай т кан да тү-
ләр мен», – ди гән.

36 Сү зен йом гак лап, Гай сә:
– Шу шы өч ке ше нең кай сы сы, си нең чә, юл ба сар лар ку лы на эләк кән ке ше нең 

якы ны бу ла? – дип со ра ды.
37 – Аңа шәф кать күр сәт кә не, – дип җа вап бир де ка нун бел ге че.
Шун да Гай сә аңа:
– Бар, син дә шу лай эш лә, – ди де.

* 10:27 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:5. 
* 10:27 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
* 10:32 Леви – Ягъ куб угыл ла ры ның бер се. Ле ви то кы мын нан бул ган ке ше ләр (ле ви ләр) ге-
нә Ал ла һы әме ре низегендә Ал ла һы йор тын да ру ха ни яр дәм че се хез мә тен баш кар ган нар. 
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ГайсәМәрьямбеләнМартаянында
38 Юл ла рын дә вам итеп, Гай сә бе лән шә кер т лә ре бер авыл га кер де ләр; Мар та 

исем ле бер ха тын Аны үз өен дә ка бул ит те. 39 Аның Мәрь ям ат лы сең ле се бар иде; 
ул, Ха ким Гай сә нең аяк очы на уты рып, Аның сөй лә гә нен тың ла ды. 40 Мар та исә 
бик ты ры шып та бын әзер ләп йө ри иде; шун нан ул, Гай сә яны на ки леп:

– Ха ки мем! Сең лем нең бө тен эш не ми ңа кал ды ру ы на бер дә по шын мый сың мы? 
Әйт әле, бу лыш сын ми ңа, – ди де.

41 Ха ким Гай сә исә аңа:
– Мар та, Мар та! Син күп нәр сә ха кын да кай гыр та сың һәм ыгы-зыгы ки леп йө-

ри сең, 42 ә бит ба ры бер ге нә нәр сә ки рәк. Мәрь ям исә үзе өчен ях шы рак нәр сә не 
сай ла ды, һәм ул аңар дан тар тып алын мас, – дип җа вап кай тар ды.

Гайсәнеңдогакылыргаөйрәтүе

11 1 Бер ва кыт Гай сә до га кы лып то ра иде. До га сын тә мам ла гач, шә кер т лә рен-
нән бер се Аңар дан:

– Ха ки мем! Яхъя үзе нең шә кер т лә рен өй рәт кән ке бек, без не дә до га кы лыр га 
өй рәт че, – дип үтен де.

2 Ул алар га:
– До га кыл ган да бо лай дип әй те гез:

«Ата быз, исе мең из ге дип икъ рар ител сен!
Си нең Пат ша лы гың кил сен!

3 Без гә көн дә лек ик мә ге без не би реп тор.
4 Гө наһ ла ры быз ны ки чер,

чөн ки без дә үзе без гә явыз лык кы лу чы һәр ке ше не 
ки че рә без;

без не сы нау га ду чар ит мә», – ди де.

5 Ан на ры шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай ди де:
– Әй тик, сез нең бе ре гез төн ур та сын да дус ты яны на ба рып: «Әй дус тым, бу-

рыч ка өч ипи би реп тор чы, 6 чөн ки узып ба рыш лый ми ңа бер дус тым ки леп кер де, 
аның ал ды на та бын га ку яр га бер нәр сәм юк», – дип әйт те ди. 7 Ә те ге исә өй эчен-
нән: «Бор чып йөр мә әле, ин де ишек ләр бик ле, ба ла ла рым да ми нем ян да ятак та; 
урын нан то рып, син со ра ган ны би рә ал мыйм», – дип җа вап бир де ди. 8 Мин сез гә 
шу ны әй тәм: дус бул ган өчен ге нә би рер гә те лә мә сә дә, те ге се нык ял вар гач, бир-
ми калалмас.

9 Шу лай бул гач, сез гә әй тәм: со ра гыз – һәм сез гә би рер ләр; эз лә гез – һәм та-
бар сыз; ша кы гыз – һәм сез гә ачар лар. 10 Чөн ки һәр со рау чы – ала, эз ләү че – та ба, 
һәм ша ку чы га ача лар. 11 Ара гыз дан кай сы ата, әгәр уг лы аңар дан ба лык со ра са, 
елан тот ты рыр? 12 Яки йо мыр ка со ра са, ча ян би рер? 13 Шу лай итеп, сез, явыз ке ше 
бу лып та, ба ла ла ры гыз га ях шы нәр сә ләр би рә бе лә сез икән, Күк тә ге Ата ның исә 
Үзен нән со ра ган нар га Из ге Рух ны би рүе шөб һә сез дер.
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ГайсәһәмБелзебул
14 Гай сә тел сез бер ке ше дән җен не ку ып чы гар ды. Җен чык кан нан соң, тел сез 

ке ше сөй лә шә баш ла ды, һәм ха лык мо ңа хәй ран кал ды. 15 Алар ның кай бер лә ре:
– Җен нәр не Ул җен нәр баш лы гы Бел зе бул* яр дә ме бе лән ку ып чы га ра, – ди де.
16 Ә баш ка ла ры, Гай сә не сы нар га те ләп, Аның күк тән бе рәр ила һи бил ге күр сә-

тү ен та ләп ит те ләр. 17 Әм ма Ул, алар ның уй ла рын бе леп, ха лык ка:
– Бүл гә лән гән һәр пат ша лык җи ме ре лер; бүл гә лән гән гаи лә дә тар ка лыр, – ди-

де. – 18 Әгәр шай тан үз-үзенә кар шы ки лә икән, аның пат ша лы гы ни чек сак ла нып 
ка лыр икән? Мин мо ны шу ңа әй тәм, чөн ки сез Ми ңа: «Җен нәр не Бел зе бул яр дә ме 
бе лән ку ып чы га ра сың», – ди сез. 19 Мин җен нәр не Бел зе бул яр дә мен дә ку ып чы га рам 
икән, сез нең ияр чен нә ре гез кем яр дә ме бе лән ку ып чы га ра соң?! Шул сә бәп ле алар 
сез нең хө кем че гез бул сын! 20 Ин де дә Мин җен нәр не Ал ла һы яр дә ме бе лән ку ып 
чы га рам икән, ди мәк, Ал ла һы Пат ша лы гы сез гә ки леп җит те ди гән сүз. 21 Көч ле 
ке ше үз йор тын ко рал бе лән сак ла ган ва кыт та аның мил ке имин лек тә бу лыр. 22 Ә 
ин де көч ле рәк бе рәү аңа һө җүм итеп җи ңә кал са, аның та я ны чы бул ган ко ра лын 
тар тып алыр һәм та лап ал ган ма лын бү ләр. 23 Ми нем як лы бул ма ган – Ми ңа кар-
шы ди гән сүз; кем Ми нем бе лән җый мый – шул тар ка та.

Явызрухларныңкирекайтуы
24 Явыз рух, ке ше дән чык кан нан соң, су сыз урын нар да үзе нә сы е ныр урын эз ләп 

йө ри дә, та ба ал ма гач: «Элек ке йор ты ма әй лә неп кай тыйм әле», – ди. 25 Кай т кач 
исә, йорт ны се бе рел гән, җы еш ты рыл ган хәл дә кү рә һәм, 26 үзен нән дә явыз рак 
җи де рух ны ияр теп кай тып, алар шун да яши баш лый лар. Шун нан әле ге ке ше нең 
хә ле элек ке гә ка ра ган да да на чар ла на.

Чынбәхет
27 Гай сә шу шы лар ны сөй лә гән чак та, ха лык ара сын нан бер ха тын, та вы шын 

кү тә рә тө шеп:
– Си не кү тә реп йөр гән ка рын һәм Си не имез гән күк рәк ләр бәхет-сәгадәтле! – ди де.
28 Ха тын ның сүз лә ре нә Гай сә:
– Ал ла һы сү зен тың лау чы лар һәм аны үтәү че ләр сә га дәт ле рәк! – дип җа вап бир де.

Галәмәтэзләүчеләргәкисәтү
29 Гай сә ти рә се нә ха лык та гын да күб рәк җы ел гач, Ул сөй ли баш ла ды:
– Бү ген ге бу ын ке ше лә ре явыз; алар ила һи бил ге ләр та ләп итә, әм ма алар га Юныс 

пәй гам бәр га лә мә тен нән баш ка бил ге би рел мәс. 30 Юныс Ни не вә хал кы өчен бер 
бил ге ке бек бул са, Адәм Уг лы да бү ген ге бу ын өчен бил ге бу лыр. 31 Кы я мәт кө нен дә 
Көнь як пат ша би кә се*, бү ген ге бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып ба сып, алар ны 

* 11:15 Белзебул – иб лис исем нә ре нең бер се. Бел зе бул кән га ни ләр нең ила һы бул ган. Аны 
явыз рух лар баш лы гы дип са на ган нар. (Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 1:2.) 
* 11:31 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 10:1-10. 
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га еп ләр. Сө ләй ман пат ша ның зи рәк сүз лә рен тың лар өчен, ул җир чи тен нән кил гән 
бул ган хәт та, ә хә зер сез нең ян да бул ган Зат Сө ләй ман нан бө ег рәк. 32 Ни не вә ле ләр 
кы я мәт кө нен дә бү ген ге бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып ба сып, алар ны га еп ләр, 
чөн ки алар, Юныс пәй гам бәр нең вә га зен ише теп, тәү бә гә кил гән нәр иде*; ә хә зер 
исә сез нең ян да бул ган Зат Юныс тан бө ег рәк.

Күзләр–кешенеяктыртаторганшәм-чырагтыр
33 Бер кем дә, шәм гә ут ал гач, аны яше рен урын га [яки чүл мәк ас ты на]* куй мый; 

ки ре сен чә, ке рү че ләр як ты лык ны күр сен өчен, шәм дәл гә утыр та. 34 Күз ләр – ке-
ше не як тыр та тор ган шәм-чырагтыр. Күз лә рең як ты икән, үзең дә як ты лык бе лән 
ту лыр сың, ә ин де то нык икән, ка раң гы лык эчен дә кал ган ке бек бу лыр сың. 35 Шу лай 
бул гач, ка ра аны: син дә ге як ты лык ка раң гы лык тү гел ми кән! 36 Әгәр син як ты лык 
бе лән тул ган бу лып, син дә һич бер ка раң гы урын юк икән, шәм-чыраг утын да то-
таш тан нурланып-балкып тор ган ке бек бу лыр сың.

Фарисейларгаһәмканунбелгечләренәкисәтү
37 Гай сә сөй ләп бе тер гән нән соң, бер фа ри сей Аны өе нә аш ка ча кыр ды; Гай сә, 

өй гә ке реп, өс тәл яны на утыр ды. 38 Фа ри сей исә Аның ашар ал дын нан кул юмавын 
кү реп га җәп кә кал ды. 39 Әм ма Ха ким Гай сә аңа:

– Әйе, сез, фа ри сей лар, савыт-сабагызның тыш кы ягын чистартасыздыр, ә үзе гез-
нең эче гез ком сыз лык һәм явыз лык бе лән ту лы, – ди де. – 40 Ах мак лар! Тыш кы ягын 
бар ит кән Ал ла һы аның эч ке ягын да бар кыл ган тү гел ме соң?! 41 Савыт-сабагызда 
бул ган нәр сә не фә кыйрь ләр гә өлә ше гез; шул чак та сез нең бар нәр сә гез спакь бу лыр.

42 Кай гы сез гә, фа ри сей лар! Сез бөт нек нең, ру та ның* һәм һәр төр ле яшел чә нең 
ун нан бер өле шен го шер сә да ка сы итеп би рә сез, ә га дел лек кә һәм Ал ла һы ны яра-
ту га игъ ти бар бир ми сез; ме нә аны сын да үтәр гә һәм Ка нун ның баш ка өлеш лә рен 
кал дыр мас ка ки рәк иде. 43 Кай гы сез гә, фа ри сей лар! Сез гый ба дәт ха нә ләр дә дә рә-
җә ле урын нар да уты ру ны һәм мәй дан нар да үзе гез не их ти рам бе лән сә лам лә гән не 
яра та сыз. 44 Кай гы сез гә, чөн ки сез бил ге ку ел ма ган ка бер ке бек: ке ше ләр, ан да 
ка бер бар лы гын да бел ми чә, өс тен нән тап тап йө ри би рә ләр.

45 Мо ңа кар шы ка нун бел геч лә ре нең бер се:
– Ос таз! Бу сүз лә рең бе лән Син без не дә мыс кыл итә сең, – ди де.
46 Әм ма Гай сә:
– Сез гә дә, ка нун бел геч лә ре, кай гы, сез ке ше иңе нә кү тә рә ал мас тай йөк са ла сыз, 

ә үзе гез, алар га яр дәм итәр өчен, бармагыгызны да кыймылдатмыйсыз, – ди де. – 
47 Кай гы сез гә, чөн ки сез пәй гам бәр ләр ка бе ре нә һәй кәл ләр ку я сыз. Ә бит ул пәй-
гам бәр ләр не сез нең ата-бабаларыгыз үтер гән. 48 Мо ның бе лән сез ата-бабаларыгыз 
кыл ган эш не дө рес дип рас лый сыз: алар пәй гам бәр ләр не үтер гән нәр, ә сез ка бер 
өс те нә һәй кәл ләр ку я сыз. 49 Шу ңа кү рә Ал ла һы ның Зи рәк ле ге әй т кән: «Мин алар га 

* 11:32 Ка ра гыз: «Юныс», 3:6-9. 
* 11:33 Кай бер кулъ яз ма лар да «яки чүл мәк ас ты на» ди гән сүз ләр дә бар. 
* 11:42 Рута – хуш ис ле тәм ләт кеч үлән. 
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пәй гам бәр ләр вә рә сүл ләр җи бә рәм – алар ның кай бер лә рен үте рер ләр, ә кай бер-
лә рен эзәр лек ләр ләр». 50 Шу ңа кү рә, дөнья яра тыл ган нан алып тү гел гән бар лык 
пәй гам бәр ләр ка ны өчен, бү ген ге бу ын ке ше лә ре хө кем ите лер: 51 Һа бил ка нын нан 
баш лап, мәз бәх бе лән Из ге йорт ара сын да үте рел гән Зә кә рия ка ны на ка дәр*. Әйе, 
сез гә әй тәм: бү ген ге бу ын хө кем ите лер. 52 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре, чөн ки 
сез бе лем ач кы чын үз ләш тер де гез. Әм ма үзе гез ан да кер мә де гез, ке рер гә те ләү че-
ләр гә дә юл бир мә де гез.

53 Гай сә әле ге өй дән чык кач, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар, Аны тән кыйть-
ләп, со рау ар тын нан со рау яу ды рыр га то тын ды лар, 54 Гай сә не то зак ка эләк тер мәк че 
бу лып, Аның сүз лә рен нән га еп эз лә де ләр.

Гайсәнеңикейөзлелектурындакисәтүе

12 1 Шул ара да мең лә гән ке ше җы е лып бер-берсен кыс рык лый баш ла ды. Иң 
әү вәл Гай сә үзе нең шә кер т лә ре нә тө бәп сөй лә де:

– Фа ри сей лар ачыт кы сын нан, ягъ ни ике йөз ле лек тән сак ла ны гыз! 2 Ачыл мый 
ка ла чак яше рен нәр сә һәм бе лен ми ка ла чак һич бер сер юк. 3 Шу ңа кү рә ка раң гы да 
сөй лә гән сү зе гез көн як ты сын да ише те лер, һәм эч ке бүл мә дә ко лак ка пы шыл дап 
әйт кә не гез өй тү бә сен нән яң гы рар. 4 Сез дус ла ры ма шу ны әй тә мен: тән не үте рү-
че ләр дән ку рык ма гыз – шун нан ар ты гын алар эш ли ал мый. 5 Кем нән кур кыр га 
ки рәк ле ген әй тәм Мин хә зер: үтер гән нән соң ке ше не җә һән нәм гә таш лар га код рә-
те бул ган Ал ла һы дан кур кы гыз; әйе, сез гә әй тәм, ме нә Аңар дан кур кы гыз! 6 Биш 
чып чык бары тик ике ба кыр тәң кә гә* са ты ла тү гел ме? Әм ма алай да Ал ла һы алар-
ның берсен-бер оныт мый. 7 Ә сез нең исә ба шы гыз да гы һәр чәч бөр те ге дә са нау лы. 
Ку рык ма гыз, сез өер-өер чып чык лар дан күп кә ка дер ле рәк.

8 Әй тәм бит: ке ше ләр ал дын да Ми не икъ рар итү че не Адәм Уг лы да Ал ла һы фә-
реш тә лә ре ал дын да икъ рар итә чәк. 9 Ке ше ләр ал дын да Мин нән ваз кич кән адәм-
нән Мин дә Ал ла һы фә реш тә лә ре ал дын да ваз ки чәр мен. 10 Адәм Уг лы на кар шы 
сүз әй тү че һәр кем ки че ре лер; ә Из ге Рух ка ка ра та кө фер сүз әй тү че ки че рел мәс. 
11 Сез не гый ба дәт ха нә ләр гә, баш лык лар һәм ха ки ми ят ке ше лә ре ал ды на ки тер гән 
ва кыт та, үзе без не ни чек як лар быз яки нәр сә сөй ләр без, дип ха фа лан ма гыз: 12 сез гә 
нәр сә әй тә сен Из ге Рух шул сә гать тә ки ңәш итәр.

Акылсызбайтурындагыйбрәтлехикәя
13 Ха лык ара сын нан бе рәү Гай сә гә:
– Ос таз! Абы е ма әйт че, ата быз кал дыр ган ми рас ны ми нем бе лән бү леш сен 

иде, – ди де.
14 Гай сә исә аңа:
– Дус тым, сез гә хө кем чы га рыр га яки ма лы гыз ны бү ләр гә Ми не кем бил ге лә-

де? – дип җа вап бир де.

* 11:51 Ка ра гыз: «II Елъ яз ма», 24:20-22. 
* 12:6 Икебакыртәңкә – грек те лен дә ге төп нөс хә дә: ике ас са ри он. Бер ас са ри он 1/16 ди-
нар га ти гез. 
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15 Шун нан соң һәм мә се нә мө рә җә гать итеп:
– Ка ра гыз аны, һәр төр ле ком сыз лык тан сак ла ны гыз, чөн ки ке ше нең го ме ре 

мал-мөлкәтенең күп ле ге нә бәй лән мә гән, – ди де.
16 Ан на ры алар га шу шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
– Бер бай ның аш лы гы бик уң ган. 17 Әле ге бай ке ше кү ңе лен нән бо лай дип уй лый 

икән: «Ин де ми ңа нәр сә эш ләр гә? Аш лы гым ны са лыр уры ным юк». 18 Шун нан ул 
мон дый ка рар га кил гән: «Ме нә нәр сә эш лим: ам бар ла рым ны сү тим дә зур рак ам бар-
лар са лыйм һәм бө тен аш лы гым ны, бар ма лым ны шун да җы йыйм. 19 Әнә шун нан 
соң үзе мә: „Си нең күп ел лар га җи тәр лек ма лың бар; ял ит, аша, эч, тор мыш ның 
рә хә тен күр“, – ди яр мен». 20 Әм ма Ал ла һы аңа әй т кән: «Әй син, акыл сыз! Шу шы 
төн дә җа ның син нән алы ныр. Җый ган ма лың кем гә ка лыр?» 21 Үзе өчен хә зи нә 
туп ла ган, әм ма Ал ла һы кар шын да бай бул ма ган һәр кем бе лән ме нә шу лай бу лыр.

22 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре нә әйт те:
– Әнә шу ның өчен Мин сез гә: «Җан ас рар өчен, нәр сә бе лән тук ла ныйм, тә-

нем не кап лар өчен, нәр сә ки им дип бор чыл ма гыз», – дим. 23 Җан – ри зык тан, тән 
ки ем нән мө һим рәк бит. 24 Коз гын нар га ка ра гыз: алар чәч ми ләр дә, ур мый лар да; 
алар ның ке ләт лә ре дә, ам бар ла ры да юк; шу лай да Ал ла һы алар ны ту ен ды ра. Ә сез 
кош лар га ка ра ган да күп кә ка дер ле рәк бит. 25 Сез нең кай сы гыз, кай гыр ган га ка рап, 
үз го ме рен бер сә гать кә бул са да озай та ала? 26 Шу лай бул гач, әнә шун дый кеч ке нә 
нәр сә не дә эш ли ал мый сыз икән, ни гә баш ка сы өчен кай гы рыр га?

27 Кыр чә чәк лә ре нә ка ра гыз, әнә ни чек үсә ләр: эш лә ми ләр дә, эр лә ми ләр дә; 
лә кин, сез гә әй тәм: хәт та Сө ләй ман пат ша да ни ка дәр мә һа бәт бул ма сын, алар-
ның бер се ка дәр дә ки е нә ал ма ган. 28 Бү ген кыр да үсеп утыр ган, ә ир тә гә учак ка 
таш ла на сы үлән не Ал ла һы шу лай ки ен де рә икән, сез не, сай иман лы лар, ки ен де-
рә чә ге шөб һә сез дер. 29 «Ни ашар быз, ни эчәр без» дип кай гыр ма гыз һәм ха фа лан-
ма гыз. 30 Дөнь я да ха лык лар ның төп кай гы сы шул дыр; ә Ата гыз шу шы нәр сә ләр гә 
мох таҗ бу лу ы гыз ны бе лә. 31 Сез, ки ре сен чә, Ал ла һы Пат ша лы гын эз лә гез, һәм 
кал га ны сез гә на сыйп ите лер. 32 Әй кеч ке нә кө тү, ку рык ма! Ата гыз Пат ша лык ны 
сез гә тап шы ру ны хуш күр де. 33 Мил ке гез не са ты гыз да яр лы лар га сә да ка өлә ше гез. 
Туз мый тор ган ян чык лар әзер лә гез үзе гез гә, күк тә һич тә ки ме ми тор ган хә зи нә 
туп ла гыз, ан да ка рак та тия ал мас, көя дә төш мәс. 34 Хә зи нә гез кай да бул са, кү ңе-
ле гез дә шун да бу лыр.

Һәрвакытәзербулыгыз
35-36 Ху җа сы ның туй дан кай ту ын кө теп, ул ша ку га ишек не ачар га әзер тор ган 

хез мәт че ләр ке бек, һәр ва кыт әзер бу лы гыз, би ле гез дә ге пу та – бу ыл ган, як тырт-
кыч ла ры гыз га ут алын ган бул сын. 37 Ху җа ла ры, әй лә неп кай тып, хез мәт че лә рен 
уяу хәл дә күр сә, шул хез мәт че ләр бә хет ле. Хак сүз әй тәм сез гә: ху җа үзенең би лен 
бәй ләр дә, алар ны өс тәл яны на утыр тып, үзе хез мәт күр сә теп йө рер. 38 Әгәр ул, 
төн ур та сын да яки та гын да соң рак кай тып, хез мәт че лә рен уяу хәл дә күр сә, ме нә 
шул хез мәт че ләр сә га дәт ле! 39 Әм ма шу ны аң ла гыз: йорт ху җа сы ка рак ның кай чан 
ки лә сен бел сә, аңа үз йор ты на ке рер гә ирек бир мә гән бу лыр иде. 40 Сез дә әзер 
бу лып то ры гыз: Адәм Уг лы сез уй ла ма ган сә гать тә ки лә чәк.
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Ышанычлыһәмышанычсызхезмәтчеләр
41 Шул чак Пе тер Гай сә дән:
– Ха ки мем! Бу гый б рәт ле сүз ләр не без нең өчен ге нә сөй ли сең ме, әл лә бар ке-

ше гә ме? – дип со ра ды.
42 Ха ким Гай сә исә бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Хез мәт че ләр гә ти еш ле ри зык ны үз ва кы тын да өлә шү өчен, ху җа та ра фын нан баш-

лык итеп ку ел ган ыша ныч лы һәм акыл лы хез мәт че нин ди бу ла? 43 Ху җа сы, әй лә неп 
кай тып, аның шу лай эш лә вен күр сә, ме нә шул хез мәт че сә га дәт ле. 44 Хак сүз әй тәм 
сез гә: ху җа сы аны бө тен мил ке нә баш лык итеп ку яр. 45 Ә ин де шул хез мәт че: «Ху җам 
тиз кай т мас әле», – дип уй лап, хез мәт че ир ләр не, ха тын нар ны кый на са, ашап-эчә 
һәм исе рә кал са, 46 ху җа сы ул көт мә гән көн дә, ул уй ла ма ган сә гать тә кай тып ке рер 
дә аны җә за га тар тыр һәм иман сыз лар бе лән бер яз мыш ка ду чар итәр. 47 Ху җа сы ның 
те лә ген бе леп тә, әзер бу лып тор ма ган һәм аның их ты я рын ча эш лә мә гән хез мәт че 
бик ка ты кый на лыр. 48 Ә ин де ху җа сы ның те лә ген бел ми чә җә за га ла ек эш кыл ган 
адәм аз рак кый на лыр. Кем гә күп би рел гән бул са, аңар дан күп та ләп ите лер; һәм 
кем гә күп ыша нып тап шы рыл ган бул са, аңар дан күб рәк со ра лыр.

49 Мин җир гә ут алып кил дем һәм ул ут ның ин де янып ки тү ен те лим! 50 Әм ма 
Мин авыр сы нау лар үтәр гә ти еш мен; һәм шул сы нау лар ның бе тү ен ин те геп кө тәм! 
51 Сез Ми не җир гә ты ныч лык ки те рер өчен кил де дип уй лый сыз мы? Юк, Мин 
ае рыр өчен кил дем. 52 Мон нан ары бер өй дә яшә гән биш ке ше бер-берсенә кар шы 
бу лыр, өче се – ике се нә, ә ике се өче се нә кар шы чы гар. 53 Ата – уг лы на, уг лы – ата-
сы на кар шы; ана – кы зы на, кы зы – ана сы на кар шы; кай на на – ки ле не нә, ки ле не 
кай на на сы на кар шы бу лыр.

Заманбилгеләре
54 Гай сә янә ха лык ка мө рә җә гать ит те:
– Көн ба тыш та бо лыт кү тә рел гә нен кү рү гә, сез, яң гыр явар, ди сез; һәм шу лай бу ла 

да. 55 Көнь як тан җил ис сә, эс се бу лыр, ди сез; һәм шу лай бу ла да. 56 Ике йөз ле ләр! 
Җир һәм күк йө зен кү зә теп, сез һа ва то ры шын әй тә ала сыз, әм ма ни чек соң сез 
нин ди за ман җит кән не аң ла та ал мый сыз? 57 Ни өчен сез нәр сә нең дө рес икән ле ген 
үзе гез хәл ит ми сез? 58 Дәгъ ва чың си не хө кем че яны на алып бар ган да, аның бе лән 
юл да ук ки ле шер гә ты рыш, юк са ул си не хө кем че кар шы на ирек сез ләп алып ба рыр, 
ә хө кем че си не җә за лау чы га тап шы рыр, җә за лау чы исә зин дан га ябар. 59 Әй тәм 
бит: бу ры чың ны ак тык ти е не нә* ка дәр би реп бе тер ми чә, ан нан чы га ал мас сың.

Тәүбәитмәсәгезһәлакбулырсыз

13 1 Шул ва кыт кем нәр дер, Гай сә яны на ки леп, Пи лат үтерт кән гә ли лә я ле ләр 
ту рын да сөй лә де. Кор бан ки тер гән ва кыт та үте рел гән әле ге ке ше ләр нең ка ны 

кор бан лык мал ның ка ны бе лән ара ла шып ак кан ди. 2 Шу шы хәл гә ка ра та Гай сә:

* 12:59 Тиен – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: леп тон. Леп тон – грек лар ның иң вак ак ча 
бе рәм ле ге. Йөз егер ме си гез леп тон бер ди нар га (хез мәт че нең бер көн лек эш ха кы на) ти гез. 
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– Бу гә ли лә я ле ләр кал ган бө тен Гә ли ләя ке ше лә рен нән гө наһ лы рак бул ган өчен 
шу лай җә фа чик кән нәр дип уй лый сыз мы? – ди де. – 3 Юк, дип әй тәм Мин сез гә! 
Әм ма тәү бә ит мә сә гез, ба ры гыз да алар ке бек һә лак бу лыр сыз. 4 Яки сез Ши лу ах-
та гы ма на ра ба сып үтер гән шул ун си гез ке ше Ие ру са лим дә яшәү че ләр нең ба ры-
сын нан да га еп ле рәк бул ган дип уй лый сыз мы? 5 Юк, дип әй тәм Мин сез гә! Әм ма 
тәү бә ит мә сә гез, ба ры гыз да алар ке бек һә лак бу лыр сыз.

6 Шун нан Гай сә мон дый гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Бе рәү нең йө зем бак ча сын да ин җир ага чы үсеп утыр ган, ди. Бер ва кыт ул бак-

ча га кил гән дә агач тан җи меш эз ләр гә то тын ган, лә кин, та ба ал ма гач, 7 бак ча чы га: 
«Ме нә өч ел ин де мин шу шы ин җир нең җи ме шен җы яр га дип ки ләм, лә кин та ба 
ал мыйм. Ки сеп таш ла аны! Ни өчен ул урын алып то ра?» – ди гән. 8 Бак ча чы исә 
аңа бо лай дип җа вап бир гән: «Ху җам, аны та гын бер ел га кал ды рып тор, мин, аның 
әйләнә-тирәсен ка зып, ти рес са лыр мын, 9 бәл ки ки лә се ел га җи меш би рер. Юк 
икән, ки сеп таш лар га ку шар сың».

ШимбәкөннеГайсәнеңберавырунысавыктыруы
10 Шим бә көн не Гай сә гый ба дәт ха нә ләр нең бер сен дә гый лем бир де. 11 Ан да ун-

си гез ел бу е на явыз рух тан ин те геп бөк рә еп бет кән, бө тен ләй ту рая ал ма ган бер 
ха тын бар иде.

12 Аны, кү реп, Гай сә Үз яны на ча кы рып ал ды да:
– Апа, син чи рең нән ко тыл дың, – ди де.
13 Гай сә аның ба шы на кул ла рын ку ю га, ха тын шун дук ту ра еп бас ты һәм Ал ла-

һы ны дан лый баш ла ды. 14 Гый ба дәт ха нә баш лы гы исә, Гай сә нең шим бә көн не 
дә ва ла вы на ачуы ки леп, ха лык ка:

– Эш ләү өчен, ат на да ал ты көн бар; чи ре гез дән са вы гу өчен, шим бә көн не тү гел, 
әнә шул көн нәр нең бер сен дә ки ле гез, – ди де.

15 Ха ким Гай сә, аңа җа вап итеп:
– Ике йөз ле ләр, шим бә көн не сез нең һәр кай сы гыз үге зен яки ишә ген, ут лык тан 

ыч кын ды рып, су эчер тер гә алып бар мый мы ни? – ди де. – 16 Иб ра һим нә се лен нән 
бул ган бу ха тын ны ун си гез ел буе шай тан бәй ләп тот кан. Аны бу чи рен нән шим бә 
көн не азат итәр гә яра мый мы ни?

17 Бу сүз ләр не ишет кәч, Аңа кар шы сөй ләү че ләр ба ры сы да оял ды лар; бар ха лык 
исә Ул кыл ган дан лы эш ләр гә шат лан ды.

Горчицаорлыгыһәмачыткытурында
гыйбрәтлесүзләр

18 Шун нан Гай сә:
– Ал ла һы Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган, аны нәр сә бе лән ча гыш ты рыйм? – 

ди де. – 19 Күз ал ды на ки те ре гез: бер ке ше үзе нең бак ча сын да гор чи ца ор лы гы 
утырт кан, һәм ул агач ке бек би ек бу лып үс кән; кош лар аның бо так ла ры ара сын да 
оя кор ган, ди.

20 Сү зен дә вам итеп, Ул:
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– Ал ла һы Пат ша лы гын нәр сә бе лән ча гыш ты рып бу ла икән? – ди де. – 21 Ул 
ачыт кы ке бек; ме нә бер ха тын, ачыт кы са лып, бер кап чык* он нан ка мыр ба сып 
куй ган, һәм бер ни ка дәр ва кыт тан ка мы ры бик нык ка бар ган, ди.

Таришек
22 Гай сә, шәһәр-авылларда туктый-туктый ха лык ка гый лем би реп, Ие ру са лим гә 

та ба юл тот ты. 23 Кем дер Аңар дан:
– Әфән дем! Шу лай бик аз лар ко ты лыр мы ни? – дип со ра ды.
Ул исә, ан да гы ке ше ләр гә җа вап итеп:
24 – Тар ишек тән ке рер гә ом ты лы гыз. Сез гә әй тәм: күп ләр ке рер гә ты ры шып 

ка рар лар, әм ма бул ды ра ал мас лар, – ди де. – 25 Йорт Ху җа сы, то рып, ишек не бик-
лә гән нән соң, сез тыш кы як тан ишек ка га баш лар сыз һәм: «Әфән дем! Ишек не 
ач без гә», – ди яр сез. Ә Ул сез гә: «Кем икә не гез не һәм кай дан кил гә не гез не бел-
мим», – дип җа вап би рер. 26 Шун да сез: «Без Си нең бе лән бер гә ашап-эчтек, һәм 
Син урам на ры быз да без гә гый лем бир дең», – дип әй тә баш лар сыз. 27 Әм ма Ул: 
«Кем икә не гез не һәм кай дан кил гә не гез не бел мим, явыз лык кы лу чы лар, һәм мә гез 
яным нан ки те гез!» – ди яр. 28 Иб ра һим ның, Ис хак ның, Ягъ куб ның һәм бар лык 
пәй гам бәр ләр нең Ал ла һы Пат ша лы гын да бу лу ын, ә үзе гез нең ан нан ку ы лу ы гыз ны 
кү реп, сез елар сыз һәм теш лә ре гез не шы кыр да тыр сыз. 29 Көн чы гыш һәм көн ба-
тыш, төнь як һәм көнь як та раф лар дан ке ше ләр, ки леп, Ал ла һы Пат ша лы гын да 
мәҗ лес тә уты рыр лар. 30 Хә зер соң гы бул ган нар – бе рен че, бе рен че бул ган нар 
ахыр гы са на лыр.

31 Шул ва кыт бер ни чә фа ри сей, ки леп, Гай сә гә:
– Си ңа мон нан ки тәр гә ки рәк, чөн ки Һи руд Си не үте рер гә те ли, – ди де.
32 Ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ба ры гыз, ул төл ке гә: «Бү ген һәм ир тә гә җен нәр не ку ып чы га рам, авы ру лар ны 

са вык ты рам, ә өчен че көн гә эшем не тә мам лар мын», – дип әй те гез. 33 Лә кин Мин 
бү ген дә, ир тә гә дә һәм бер се көн гә дә Үз юлым ны дә вам итәр гә ти еш мен, чөн ки 
пәй гам бәр нең Ие ру са лим нән чит тә һә лак бу луы мөм кин эш тү гел дер.

34 И-и Иеру са лим! Пәй гам бәр ләр не үте рү че, хо зу ры ңа җи бә рел гән нәр не таш лар 
атып кый нау чы шә һәр! Кош үзе нең ба ла ла рын ка нат ас ты на җый ган ке бек, Мин 
дә си нең хал кың ны ни чә тап кыр шу лай бер гә җы яр га те лә дем, әм ма сез, Иеру са-
лим ке ше лә ре, кар шы кил де гез! 35 Ин де ме нә Из ге йор ты гыз бу шап, таш лан дык 
бу лып ка лыр. Сез гә шу ны әй теп ку ям: «Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!»* 
дип әй т ми то рып, Ми не ка бат күр мәс сез.

Гайсәнеңшимбәкөннеавыруларнысавыктыруы

14 1 Шим бә көн нәр нең бер сен дә Гай сә фа ри сей лар баш лы гы ның бер се нә аш ка 
бар ды. Мәҗ лес тә ге ләр нең ба ры сы игъ ти бар бе лән Аны кү зәт те. 2 Шул ва кыт 

* 13:21 ...беркапчык... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: өч са тон; са тон – сы ек лык үл чәү 
бе рәм ле ге, 7,3 л. Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә «сеа» дип би ре лә. 
* 13:35 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:26. 
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Аның кар шы на са ры су авы ру ын нан ин те гү че бер ке ше ки леп бас ты. 3 Ка нун бел-
геч лә ре нә һәм фа ри сей лар га мө рә җә гать итеп, Гай сә шун да:

– Ка нун шим бә көн не авы ру лар ны са вык ты рыр га рөх сәт итә ме? – дип со ра ды.
4 Алар эн дәш мә де ләр. Ә Ул, авы ру ке ше гә кул ла ры бе лән оры нып алып, аны 

са вык тыр ды һәм өе нә кай та рып җи бәр де. 5 Гай сә алар га:
– Бе рә ре гез нең уг лы яки үге зе кое га төш сә, шим бә көн бу лу га ка ра мас тан, шун-

дук кое дан чы гар мас иде гез ме ни? – ди де.
6 Аның бу со ра вы на те ге ләр җа вап би рә ал ма ды лар.

Никахмәҗлесетурындагыйбрәтлехикәя
7 Ча кы рыл ган ку нак лар ның түр дән урын сай лау ла рын кү реп, Гай сә алар га шу-

шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
8 – Бе рәү си не ни ках мәҗ ле се нә ча кыр са, түр ба шы на утыр ма, чөн ки си ңа ка ра-

ган да хөр мәт ле рәк бе рәү нең ча кы рыл ган бу луы мөм кин. 9 Си не дә, аны да ку нак ка 
ча кыр ган ху җа, яны ңа ки леп: «Бу ке ше гә урын бир че», – дип әй тер, һәм шул чак та 
син, оят ка ка лып, ишек ка ты на ба рып уты рыр га мәҗ бүр бу лыр сың. 10 Мәҗ лес кә 
ча кыр са лар, ки ре сен чә, ишек ка ты на утыр; шун да ху җа, яны ңа ки леп: «Әй дус тым, 
түр гә рәк утыр», – ди яр, шул ча гын да мәҗ лес тә ге ләр ал дын да си ңа их ти рам бу лыр. 
11 Чөн ки үзен баш ка лар дан өс тен ку ю чы тү бән се те лер, ә үзен тү бән се тү че – кү тә ре лер.

12 Үзен аш ка ча кыр ган ке ше гә дә Гай сә:
– Әгәр син төш ва кы тын да яки ки чен мәҗ лес җы я сың икән, дус ла рың ны да, 

ту ган на рың ны да, кан кар дәш лә рең не һәм бай күр ше лә рең не дә ча кыр ма, чөн ки 
ча кы ру ы ңа кар шы кай чан да бул са алар да си не аш ка ча кы рыр, һәм шу ның бе лән 
исап-хисап бет кән бу лып чы га, – ди де. – 13 Мәҗ лес үт кә рә кал саң, фә кыйрь ләр не, 
га рип ләр не, аксак-сукырларны ча кыр. 14 Әнә шул чак та бә хет ле бу лыр сың, чөн ки алар 
си ңа кай та рып тү ли ал мый лар. Ә си ңа тәкъ ва лар үле дән те рел гән көн дә әҗе ре бу лыр.

Зурашмәҗлесетурындагыйбрәтлехикәя
15 Гай сә бе лән та бын янын да уты ру чы лар ның бер се, мо ны ише теп, Аңа:
– Ал ла һы Пат ша лы гын да гы мәҗ лес тә ри зык тан авыз итә чәк ке ше ләр бә хет ле! – ди де.
16 Гай сә исә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– Бер ке ше, зур аш мәҗ ле се үт кә рер гә җы е нып, күп ку нак лар ча кыр ган һәм, 

17 мәҗ лес баш ла ныр ва кыт җит кәч, ча кы рыл ган ке ше ләр гә: «Ки ле гез, ин де бар 
нәр сә әзер», – дип әй тер гә үзе нең хез мәт че сен җи бәр гән. 18 Ба ры сы да сүз бер ләш-
кән ке бек га фу үте нә баш ла ган. Бе рен че се: «Җир са тып ал ган идем, шу ны ба рып 
ка рар га ки рәк, зин һар, га фу ит», – ди гән. 19 Икен че се: «Биш пар үгез са тып ал ган 
идем, хә зер шу лар ны эш тә сы нап ка ра мак чы бу лам, зин һар, га фу ит», – ди гән. 
20 Өчен че се: «Мин әле рәк ке нә өй лән дем, шу ңа кү рә ки лә ал мыйм», – ди гән.

21 Хез мәт че, кай тып, бу хак та ху җа сы на хә бәр ит кән. Ху җа ның мо ңа ачуы кил гән 
һәм хез мәт че се нә: «Бар, тиз ге нә шә һәр урам на рын нан һәм тык рык лар дан фә кыйрь, 
га рип, су кыр һәм ак сак лар ны җы еп алып кил», – ди гән. 22 Бер ни ка дәр ва кыт үт кәч, 
хез мәт че аңа: «Ху җам, си нең әме рең үтәл де, әле та гын да буш урын нар бар», – ди-
гән. 23 Ху җа исә хез мәт че се нә: «Бар, юл лар га, сук мак лар га чык, ке ше ләр не мон да 



1536

Лүк 14 , 15

ки лер гә кыс та, өем ту лы бул сын. 24 Сез гә әй тәм: элек ча кы рыл ган нар ның бер се дә 
ми нем ашым ны та ты мас», – ди гән.

ГайсәҮзенеңшәкертләреннәннәрсәталәпитә?
25 Гай сә гә ия реп бик күп ха лык бар ды. Алар га мө рә җә гать итеп, Ул:
26 – Ми нем яны ма ки лү че үзе нең ата сын, ана сын, ха ты нын, ба ла ла рын, ир һәм 

кыз ту ган на рын, хәт та үзе нең го ме рен Мин нән ка дер ле рәк күр сә, ул ке ше Ми нем 
шә кер тем бу ла ал мый, – ди де. – 27 Үзе нең ха чын кү тә реп, ар тым нан бар ма ган ке-
ше Ми нем шә кер тем бу ла ал мый. 28 Әй тик, ара гыз да кем дә бул са ма на ра тө зер гә 
те ли, ди. Тө зе леш не баш ка рып чы гар лык ак ча сы бар лы гын бе лү өчен, иң баш та 
уты рып аның күп ме гә тө шә сен хи сап ла мас мы әл лә ул? 29-30 Югый сә, ни ге зен са-
лып та, тө зеп бе те рә ал ма са, мо ны кү рү че һәр кем: «Бу ке ше тө зи баш ла ды, әм ма 
тә мам лый ал ма ды», – дип аңар дан кө ләр.

31 Яки, әй тик, бер пат ша икен че пат ша га кар шы яу га җы е на, ди. Үзе нең ун мең 
су гыш чы сы бе лән егер ме мең лек гас кәр гә кар шы куз гал ган ва кыт та, дош ман бе лән 
алы шыр га кө че җитү-җитмәвен баш та уты рып уй ла мас мы әл лә? 32 Әгәр кө че җит ми 
икән, со лых шарт ла рын со рар өчен, ул әле ерак та гы те ге пат ша га ил че лә рен җи бә рер.

33 Шу лай ук сез нең һәр кай сы гыз бар мөл кә тен нән ваз кич мә сә, Ми нем шә кер-
тем бу ла ал мый.

34 Тоз – ях шы нәр сә, әм ма ул үзе нең тә мен җуй са, аңа яңа дан ни чек тәм кай та-
ра сың? 35 Ул җир өчен дә, ти рес өе ме өчен дә ярак сыз га әй лә нә, һәм аны чы га рып 
таш лый лар. Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

15 1 Са лым җы ю чы лар ның бар ча сы, гө наһ лы лар, Гай сә не тың лар өчен, яны на 
җы ел ды лар. 2 Фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре исә:

– Бу Ке ше гө наһ лы лар ны ка бул итә һәм алар бе лән бер гә ашый, – дип сук ран ды лар.

Югалгансарыктурындагыйбрәтлехикәя
3 Шун нан Гай сә алар га әле ге гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
4 – Әй тик, бе ре гез нең йөз са ры гы бу лып, шу лар ның бер сен ул югалт ты, ди. Кал-

ган тук сан ту гыз са ры гын бо лын да кал ды рып, шул югал га нын тап кан чы эз лә мәс-
ме әл лә? 5 Ә ин де тап кач, шат ла нып, аны җил кә се нә са лып алып кай тыр. 6 Өе нә 
кайт кач исә, дус ла рын һәм күр ше лә рен ча кы рып: «Ми нем бе лән бер гә шат ла ны гыз, 
чөн ки югал ган са ры гым ны тап тым», – ди яр. 7 Сез гә әй тәм: шул рә веш чә, тәү бә-
не ха җәт сен мә гән тук сан ту гыз тәкъ ва га ка ра ган да гө наһ лы бер ке ше нең тәү бә гә 
ки лү е нә күк ләр дә күб рәк шат ла ныр лар.

Югалганкөмештәңкәтурындагыйбрәтлехикәя
8 Яки ун кө меш тәң кә се* бу лып, шу лар ның бер сен югал т кан ха тын ны алыйк: 

шәм ян ды рып, идән нә рен се бе реп, шу ны тап кан чы җен тек ләп эз лә мәс ме әл лә 

* 15:8 ...ункөмештәңкәсе... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ун драх ма. Бер драх ма 
бер ди нар га ти гез бул ган. 
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ул?! – дип сү зен дә вам ит те Гай сә. – 9 Ә тап кач, үзе нең дус ла рын һәм күр ше лә рен 
ча кы рып, алар га: «Ми нем бе лән бер гә шат ла ны гыз, чөн ки мин югал т кан ак чам ны 
тап тым», – ди яр. 10 Сез гә әй тәм: Ал ла һы фә реш тә лә ре дә тәү бә ит кән бер гө наһ лы 
өчен шу лай шат ла на лар.

Читкәкиткәнугылтурындагыйбрәтлехикәя
11 Гай сә сөй лә вен дә вам ит те:
– Бер ке ше нең ике уг лы бул ган. 12 Шу лар ның ке че рәк ди гә не ата сы на: «Әти, 

ми лек нең ми ңа ти еш ле өле шен бү леп бир», – ди гән. Ата сы үзе нең мил кен угыл-
ла ры на бү леп бир гән. 13 Бер ни чә көн үт кәч, ке че уг лы, үз өле шен са тып, бул ган 
ак ча ны үзе бе лән алып, ерак ил гә чы гып кит кән һәм ан да, аз гын лык ка би ре леп, 
бай лы гын туз ды рып бе тер гән. 14 Ул шу лай бө тен бай лы гын туз ды рып бе тер гән нән 
соң, бу ил дә бик ка ты ач лык баш ла нып, егет мох таҗ лык та кал ган. 15 Шун нан ул 
җир ле бер ке ше гә ял лан ган, һәм те ге аны үзе нең ба су ы на дуң гыз кө тәр гә җи бәр-
гән. 16 Егет шул ка дәр ач ка ин тек кән, хәт та дуң гыз лар ашый тор ган азык ка да шат 
бу ла сы икән, лә кин аңа бер кем бер нәр сә бир мә гән.

17 Шун нан ул, акы лы на ки леп: «Атам ның ял чы ла ры күп, һәм ба ры сы ның да 
туй ган чы ашар га ри зы гы бар, ә мин мон да ач ка тил ме рәм! 18 Хә зер үк атам яны-
на кай тыйм да: „Әти, мин Күк тә ге Ал ла һы кар шын да һәм си нең ал дың да гө наһ 
кыл дым, 19 ин де мин си нең уг лың дип ата лыр га да ла ек тү гел мен; ял чы ла рың ның 
бер се бу лыр га рөх сәт ит ми ңа“, – дип әй тим», – ди гән дә 20 ата сы яны на кай тып 
кит кән. Ата сы аны, ерак тан ук кү реп алып, бик кыз ган ган, кар шы на йө ге реп ба рып 
ко чак лап үп кән. 21 Уг лы исә аңа: «Әти, мин Күк тә ге Ал ла һы кар шын да һәм си нең 
ал дың да гө наһ кыл дым, ин де си нең уг лың дип ата лыр га ла ек тү гел мен», – ди гән. 
22 Ә ата сы үзе нең хез мәт че лә ре нә: «Иң ях шы ки ем алып ки леп, аны ки ен де ре гез, 
бар ма гы на йө зек би ре гез, аяк ла ры на баш мак лар ки де ре гез. 23 Ан на ры си мер тел-
гән бо зау ны алып чы гып ча лы гыз. Ашыйк һәм кү ңел ачыйк! 24 Ми нем бу уг лым 
үл гән иде, хә зер те рел де, югал ган иде – та был ды», – ди гән, һәм алар бәй рәм итә 
баш ла ган нар.

25 Аның өл кән уг лы исә бу ва кыт та кыр да бул ган. Өе нә кай тып җи тә рәк, ул җыр-
бию та выш ла ры ишет кән. 26 Хез мәт че ләр нең бер сен ча кы рып: «Бу ни хәл?» – дип 
со ра ган. 27 Хез мәт че аңа: «Си нең энең кайт ты, аның сау-сәламәт әй лә неп кай ту ы на 
ку а нып, атаң си мер тел гән бо зау чал дыр ды», – ди гән. 28 Өл кән угыл ның мо ңа ачуы 
кил гән, һәм ул өй гә ке рер гә те лә мә гән. Ата сы исә, чы гып, аңар дан өй гә ке рү ен 
үтен гән. 29 Әм ма ата сы на җа вап итеп, ул: «Ме нә мин си ңа күп ме ел лар хез мәт итәм 
һәм куш ка ның ны һич үтә ми кал га ным юк, шу ңа да ка ра мас тан, дус ла рым бе лән 
кү ңел ачу өчен, си нең ми ңа бер кай чан кә җә бә тие дә бир гә нең бул ма ды. 30 Ә ин де 
мил кең не фа хи шә ләр бе лән туз ды рып бе тер гән бу уг лың кай т кач, аның өчен си-
мер тел гән бо зау чал дыр ган сың!» – ди гән. 31 Ата сы исә аңа: «Уг лым, син һәр ва кыт 
ми нем бе лән бул дың, ми нем бө тен нәр сәм – си не ке. 32 Шат ла ныр га, кү ңел ачар га 
без нең сә бәп бар, чөн ки си нең энең үл гән иде, ә хә зер те рел де, югал ган иде – та-
был ды», – дип әй т кән.
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Ышанычсызидарәче

16 1 Ә Үзе нең шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай дип сөй лә де:
– Бер бай ның ху җа лык бе лән ида рә итү че се бул ган. Аның ха кын да бай га: 

«Мил кең не туз ды рып бе те рә», – дип ки леп әй т кән нәр. 2 Бай, аны ча кы рып: «Си-
нең ту ры да мин нәр сә ише тәм? Эшең ха кын да хи сап бир, чөн ки мон нан ары син 
ми нем ху җа лы гым бе лән ида рә итә ал мый сың», – ди гән. 3 Шун да ида рә че: «Ин де 
нәр сә эш ләр гә? Ху җам ми не ида рә эшен нән азат итә. Җир ка зыр га кө чем юк, хә ер 
со ра шыр га оя лам. 4 Ху җа лык бе лән ида рә итү эшен нән чы га рыл гач, ке ше ләр ми не 
үз йорт ла ры на ка бул ит сен нәр өчен, нәр сә эш ләр гә ки рә ген бе ләм мин», – дип 
уй ла ган да, 5 ху җа сы на бу ры чы бул ган ке ше ләр не бер-бер арт лы ча кы рып, бе-
рен че сен нән: «Ми нем ху җа ма си нең күп ме бу ры чың бар?» – дип со ра ган. 6 Те ге: 
«Мин аңа йөз үл чәм* май ти еш мен», – ди гән. Ида рә че аңа: «Бу рыч кә га зең не ал 
да, уты рып, тиз ге нә „ил ле үл чәм“ дип яз», – ди гән. 7 Ан на ры икен че сен нән: «Ә 
си нең күп ме бу ры чың бар?» – дип со ра ган. Те ге се: «Йөз мич кә* бо дай», – ди гән. 
Ида рә че: «Бу рыч кә га зең не ал да „сик сән мич кә“ дип яз», – ди гән. 8 Ә ху җа на-
мус сыз ида рә че не тап кыр лы гы өчен мак та ган. Чөн ки бу дә вер ке ше лә ре, үз лә ре 
сы ман нар бе лән эш кыл ган да, як ты лык ба ла ла рын нан* күп кә тап кыр рак. 9 Сез гә 
әй тәм: җир дә ге бай лык яр дә мен дә үзе гез гә дус лар бул ды ры гыз. Шу лай эш лә сә-
гез, бай лык бет кәч, мәң ге лек яшәү уры ны на ка бул ите лер сез. 10 Кеч ке нә нәр сә дә 
ыша ныч лы ке ше зур нәр сә дә дә ыша ныч лы бу лыр, ә кеч ке нә нәр сә дә ыша ныч сыз 
адәм зур нәр сә дә дә ыша ныч сыз. 11 Шул рә веш ле, әгәр сез җир дә ге бай лык бе лән 
ыша ныч лы эш йөр т ми сез икән, чын бай лык ны сез гә кем әма нәт итәр? 12 Әгәр 
баш ка лар мил ке бе лән ыша ныч лы эш ит ми сез икән, үзе гез гә атал ган ны сез гә кем 
би рер?! 13 Бер кол да ике ху җа га хез мәт итә ал мас: бер сен ул ярат мас, ә икен че сен 
яра тыр; бер се нә туг ры бу лыр, ә икен че сен сан га сук мас. Ал ла һы га да, бай лык ка 
да берь ю лы хез мәт итә ал мас сыз.

Фарисейларгаҗавап
14 Ак ча яра ту чы фа ри сей лар, бо лар ны ише теп, Гай сә нең сүз лә рен нән көл де ләр 

ге нә. 15 Әм ма Ул алар га бо лай ди де:
– Ке ше ләр ал дын да сез үзе гез не ях шы итеп күр сә тә сез, лә кин Ал ла һы сез нең 

кү ңе ле гез не бе лә бит; ке ше ләр юга ры бәя бир гән нәр сә Ал ла һы өчен җи рән геч-
тер. 16 Му са ка ну ны чо ры һәм пәй гам бәр ләр за ма ны Чум ды ру чы Яхъя кил гән че 
дә вам ит те. Хә зер исә Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да Ях шы хә бәр вә газь кы лы на, 
һәм һәр кем шун да ом ты ла, шун да аяк ба сар га ты ры ша. 17 Әм ма күк һәм җир юк ка 
чык кан да да, Ка нун ның бер ге нә сы зы гы да юк ка чык ма я чак.

18 Үз ха ты нын ае рып, баш ка ха тын га өй лә нү че һәр кем зи на кы ла; ире аер ган 
ха тын га өй лә нү че дә зи на кы ла.

* 16:6 Үлчәм – грек ча «бат». Бат – сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 16:7 Мичкә – грек ча «кор». Бер кор – 220 л. 
* 16:8 Яктылыкбалалары – Раб бы юлы на аяк ба су чы лар күз дә то ты ла. 
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БайһәмЭлгазар
19 Кай чан дыр бер бай яшә гән. Ул нә фис җи тен һәм куе кы зыл ту кы ма дан те гел гән 

зат лы ки ем нәр ге нә ки гән һәм һәр көн не зур-зур мәҗ лес ләр үт кә рә тор ган бул ган. 
20-21 Ә аның кап ка тө бен дә, бай та бы нын нан өс тәл ас ты на төш кән сынык-саныкларга 
өмет лә неп, бө тен тә нен җә рә хәт бас кан Эл га зар исем ле бер фә кыйрь ята, һәм эт-
ләр, ки леп, аның яра ла рын ялап ки тә икән. 22 Көн нәр дән бер көн не әле ге фә кыйрь 
ва фат бул ган, һәм фә реш тә ләр аны Иб ра һим пәй гам бәр яны на ил т кән нәр; шун нан 
соң бай да үл гән, һәм аны күм гән нәр. 23 Бай ке ше, үле ләр дөнь я сын да га зап чик кән 
ва кыт та, ба шын кү тә реп ка ра ган һәм ерак та Иб ра һим ны, аның янын да Эл га зар ны 
күр гән. 24 Шун да ул, кыч кы рып: «Иб ра һим атам, шәф кать күр сә теп, ми нем ян га 
Эл га зар ны җи бәр че, бар мак ба шын су га чы ла тып, те лем не су ыт сын иде, чөн ки бу 
ял кын да шун дый га зап чи гә мен», – ди гән. 25 Әм ма Иб ра һим аңа: «Уг лым! Исе ңә 
тө шер, син тор мы шың да бар рә хәт не та ты дың ин де, ә Эл га зар мих нәт чик те; хә зер 
исә ул мон да юа ныч кү рә, ә син га зап чи гә сең. 26 Мон нан тыш, без нең бе лән сез-
нең ара да зур уп кын, шун лык тан сез нең як ка чы гар га те ләү че мон нан ки тә ал мас, 
сез нең як тан да мон да бер кем аяк ба са ал мас». 27 Бай исә: «Атам, алай са, зин һар 
өчен, Эл га зар ны атам йор ты на җи бәр, 28 ан да ми нем биш ту га ным бар, Эл га зар 
алар ны ки сәт сен, алар да бу га зап лар га та ры ма сын иде», – ди гән. 29 Иб ра һим аңа: 
«Алар ның Му са ла ры һәм пәй гам бәр лә ре бар, шу лар ны тың ла сын нар», – дип җа вап 
бир гән. 30 Бай исә: «Юк, Иб ра һим атам. Ме нә үл гән нәр дән бе рәр се, те ре леп, алар 
яны на бар са, бәл ки тәү бә гә ки лер ләр иде», – ди гән. 31 Иб ра һим аңа: «Әгәр алар 
Му са ны һәм пәй гам бәр ләр не тың ла мый лар икән, бе рәр се хәт та үле дән те рел сә дә, 
ышан ма я чак лар», – дип җа вап ла ган.

Гөнаһ,кичерүһәмиман

17 1 Үзе нең шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай дип сөй лә де:
– Гө наһ кы лыр өчен, сә бәп ләр һа ман туа то рыр, әм ма ке ше ләр не гө наһ ка 

этә рү че гә – кай гы! 2 Шу шы кеч ке нә ләр нең бе рәр сен юл дан яз ды ру чы ны, му е ны на 
те гер мән та шы асып, диң гез гә таш ла са лар, аның өчен ях шы рак бу лыр иде. 3 Кыл ган 
га мәл лә ре гез гә игъ ти бар лы бу лы гыз. Ту га ның си ңа ка ра та гө наһ кыл са, аны дус лар-
ча шел тә лә, ә ин де га е бен та нып үкен сә – ки чер; 4 си ңа ка ра та көн гә җи де тап кыр 
гө наһ кы лып, гө наһ кыл ган са ен яны ңа ки леп: «Мин га еп ле», – ди сә, ки чер аны.

5 Ха ким Гай сә гә рә сүл ләр:
– Има ны быз ны арт тыр саң иде, – ди де ләр.
6 Алар га җа вап итеп, Ул бо лай ди де:
– Сез нең гор чи ца ор лы гы ка дәр ге нә има ны гыз бу лып, ме нә бу ефәк ага чы на: 

«Та мы рың бе лән ку бып, үзең не диң гез гә кү че реп утырт!», – дип әй тә кал са гыз, 
ул сез не тың лар иде. 7 Җир су ка лап яки кө тү кө теп кыр дан кай т кан хез мәт че се нә 
сез нең кай сы гыз: «Әй дә, тиз рәк ашар га утыр», – дип әй тер икән? 8 Ки ре сен чә: 
«Ми ңа кич ке аш әзер лә дә, би лең не бу ып, мин ашап-эчкән ва кыт та хез мәт күр сәт; 
ан на ры үзең ашап-эчәрсең», – дип әй т мәс сез ме икән? 9 Куш кан ны эш лә гән хез мәт-
че гез гә рәх мәт әй теп тор мас сыз бит. 10 Шу лай итеп, сез дә куш кан ның һәм мә сен 
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баш карган нан соң: «Без ба ры хез мәт че ләр ге нә, нәр сә эш ләр гә ти еш бул сак, шу ны 
гы на баш кар дык», – ди е гез.

Махаулыункешенеңсавыгуы
11 Ие ру са лим гә ба рыш лый Гай сә Са ма рея бе лән Гә ли ләя чи ге буй лап үт те. 12 Бер 

авыл га кер гән ва кыт та, Аңа ма хау лы ун ке ше оч ра ды. Алар, бер чит тә тук тап ка лып:
13 – Гай сә! Ос таз! Кыз ган без не! – дип кыч кыр ды лар.
14 Алар ны кү рү гә, Ул:
– Ба ры гыз, ру ха ни лар га кү ре не гез, – ди де.
Те ге ләр ки теп бар ды лар һәм әле юл да чак та ук авы ру ла рын нан арын ды лар. 15 Ара-

да бер се, үзе нең са вы гу ын кү реп, ки ре әй лә неп кил де дә, кычкырып-кычкырып, 
Ал ла һы га дан-шөһрәтләр яу дыр ды; 16 ан на ры, Гай сә нең ая гы на егы лып, Аңа рәх мәт 
укы ды. Әле ге ке ше са ма ре я ле иде. 17 Гай сә аңар дан:

– Уны гыз да са вык ма ды мы ни?! – дип со ра ды. – Кал ган ту гы зы гыз кай да соң? 
18 Ал ла һы га рәх мәт бел де рү өчен, чит тән кил гән шу шы ке ше дән баш ка бер се дә 
ки ре әй лә неп кайт ма ды мы ни?

19 Шун нан Гай сә аңа:
– Тор һәм юлың да бул. Ыша ну ың са вык тыр ды си не, – ди де.

АллаһыПатшалыгыныңкилүе
20 Фа ри сей лар Гай сә дән:
– Ал ла һы Пат ша лы гы кай чан ки лер? – дип со ра ды.
Ул алар га:
– Ал ла һы Пат ша лы гы күз гә кү ре неп кил мәс. 21 Бер кем дә: «Ме нә ул мон да» яки 

«Әнә те ген дә», – дип әй т мәс. Чөн ки Ал ла һы Пат ша лы гы сез нең ара да*, – дип җа-
вап кай тар ды.

22 Шә кер т лә ре нә мө рә җә гать итеп, Гай сә:
– Шун дый ва кыт ки лер, Адәм Уг лы көн нә ре нең бер сен ге нә бул са да кү рер гә 

те ләр сез, әм ма кү рә ал мас сыз, – ди де. – 23 Сез гә: «Ка ра, Ул ан да» яки: «Ка ра, Ул 
мон да», – дип әй тер ләр, лә кин Аны кү рер гә дип, бер кая да то рып чап ма гыз. 24 Адәм 
Уг лы ның пәй да бу луы күк нең бер чи тен нән икен че чи те нә ка дәр ял ты ра ган яшен 
як ты сы ке бек бу лыр. 25 Әм ма аңар чы Ул күп га зап лар чи гәр гә һәм бү ген ге бу ын 
та ра фын нан ки ре ка гы лыр га ти еш.

26 Нух за ма нын да ни чек бул са*, Адәм Уг лы ки лер ал дын нан да шу лай бу лыр. 
27 Ул ва кыт лар да да ке ше ләр аша ган нар, эч кән нәр, өй лән гән нәр, ки яү гә чык кан-
нар; Нух көй мә гә кер гән көн гә ка дәр шу лай дә вам ит кән. Шун нан ту фан кил гән 
һәм һәм мә сен һә лак ит кән. 28 Лут за ма нын да да шу лай бул ган: ке ше ләр аша ган нар, 
эч кән нәр, алыш-биреш ит кән нәр, чәч кән нәр, тө зе гән нәр. 29 Әм ма Лут Сә дүм шә һә-
рен нән чык кан көн не, күк тән ут һәм кү керт яң гы ры явып, алар ның ба ры сын һә лак 

* 17:21 ...сезнеңарада... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә бу сүз ләр не «сез нең эче гез дә» дип тә 
аң лар га мөм кин. 
* 17:26 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:5-7:1. 
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ит кән. 30 Адәм Уг лы кү рен гән көн не дә шу лай бу ла чак! 31 Ул көн не өй тү бә сен дә 
бул ган ке ше, өен дә әй бер лә ре кал ган икән, алар ны алыр га өй гә ке реп тор ма сын; 
кыр да бул ган ке ше дә өе нә кай т ма сын. 32 Лут ха ты ны бе лән нәр сә бул ган ны* исе-
гез дән чы гар ма гыз! 33 Җа нын сак лап ка лыр га ты рыш кан адәм аны югал тыр; ә ин-
де җа нын югал т кан адәм аны сак лап ка лыр. 34 Сез гә әй тәм: ул төн не бер тү шәк тә 
ят кан ике ке ше нең бер се алы ныр, ә икен че сен кал ды рыр лар. 35 Бер гә ләп аш лык 
тар т кан ике ха тын ның бер се алы ныр, ә икен че сен кал ды рыр лар. [36 ]* 37 Аның бу 
сүз лә ре нә кар шы шә кер т лә ре:

– Ха ки ме без, бу хәл кай да бу лыр? – ди де ләр.
Ул исә алар га:
– Үләк сә кай да бул са, үләк сә кош ла ры да шун да җы е лыр, – дип җа вап бир де.

Толхатынһәмхөкемчетурындагыйбрәтлехикәя

18 1 Бер кай чан кү ңел тө шер мәс кә һәм һәр ва кыт до га кы лыр га ки рәк ле ген ис-
кәр тү өчен, Үзе нең шә кер т лә ре нә Гай сә бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:

2 – Кай сы дыр шә һәр дә Ал ла һы дан ку рык мау чы һәм бән дә дән оял мау чы бер хө кем че 
яшә гән. 3 Шул ук шә һәр дә бер тол ха тын да яши икән, һәм ул, һа ман са ен хө кем че 
яны на ки леп: «Дош ма ным нан як ла чы», – дип әй тә икән. 4 Әм ма хө кем че әле ге тол 
ха тын ның дәгъ ва сын күп ме дер ва кыт хәл итәр гә ри за лаш ма ган. Ан на ры, ни һа ять, 
үз-үзенә: «Ал ла һы дан ку рык ма сам һәм бән дә дән оял ма сам да, 5 бу тол ха тын тын-
гы лык бир мә гән гә кү рә, дәгъ ва сын хәл итим, ми не ялык ты рып йөр мә сен», – ди гән.

6 – На мус сыз бу хө кем че нең нәр сә әй т кә нен ишет те гез ме? – дип со ра ды Ха ким 
Гай сә. 7 – Көн дез дә, төн лә дә Ал ла һы ны яр дәм гә ча кы ру чы лар ны – Үзе сай ла-
ган нар ны – Ул әл лә як ла мас мы?! Тү зеп то ра алыр мы?! 8 Сез гә әй тәм: Ул һич бер 
тот кар лык сыз як лар га ки лер. Әм ма Адәм Уг лы, кил гәч, җир йө зен дә иман та бар мы?

Фарисейһәмсалымҗыючы
9 Үз лә рен тәкъ ва дип са нау чы һәм баш ка лар ны тү бән се тү че кай бе рәү ләр гә Гай сә 

шу шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
10 – Ике ке ше, до га кы лу өчен, Ал ла һы йор ты на кер гән: алар ның бер се фа ри сей, 

ә икен че се са лым җы ю чы икән. 11 Фа ри сей, то рып, бо лай дип до га кыл ган: «Йа Ал-
ла һы! Баш ка лар ке бек та лау чы да, ал дак чы да, зи на кы лу чы да яки ме нә бу са лым 
җы ю чы ке бек тә тү гел мин. Шу ның өчен Си ңа шө кер әй тәм. 12 Ат на га ике тап кыр 
ура за то там, та бы шым ның ун нан бер өле шен го шер сә да ка сы итеп би рәм». 13 Чит-
тә рәк ба сып тор ган һәм күз лә рен кү тә реп күк кә ка рар га да ба тыр чы лык ит мә гән 
са лым җы ю чы исә күк рә ге нә суга-суга: «Йа Ал ла һы! Мин гө наһ лы га мәр хә мәт ле 
бул!» – ди икән. 14 Сез гә әй тәм: фа ри сей тү гел, нәкъ ме нә са лым җы ю чы, Ал ла һы 
кар шын да ак ла ну та бып, өе нә кай тып кит кән. Чөн ки үзен кү тә рү че һәр кем тү бән-
се те лер, ә үзен тү бән се тү че – кү тә ре лер.

* 17:32 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19:23-26. 
* 17:36 Кай бер кулъ яз ма лар да 36 нчы аять тә бар: «Кыр да бул ган ике ке ше нең бер се алы ныр, 
ә икен че сен кал ды рыр лар». 
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Гайсәнеңбалаларныфатихалавы
15 Гай сә, оры нып, фа ти ха сын күн дер сен өчен, кай бе рәү ләр Аның яны на са бый 

ба ла ла рын да алып кил де ләр. Шә кер т лә ре исә, мо ны кү реп, әле ге ке ше ләр не шел-
тә ләр гә то тын ды лар. 16 Ә Гай сә, ба ла лар ны Үз яны на ча кы рып алып:

– Ба ла лар га Ми нем ян га ки лер гә ирек би ре гез, ко ма чау ла ма гыз алар га, чөн ки 
Ал ла һы Пат ша лы гы ме нә шу шын дый лар ны кы. 17 Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы 
Пат ша лы гын ба ла лар ке бек ка бул ит мә гән ке ше ан да кер мә я чәк, – дип әйт те.

Гайсәһәмбербай
18 Баш лык лар ның бер се Гай сә дән:
– Иге лек ле Ос таз! Мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр өчен, ми ңа нәр сә эш ләр гә 

ки рәк? – дип со ра ды.
19 Гай сә аңа:
– Ни гә син Ми не иге лек ле дип атый сың? Ал ла һы дан баш ка һич кем иге лек ле 

тү гел. 20 Аның әмер лә рен син бе лә сең: зи на кыл ма, ке ше үтер мә, ур лаш ма, ял ган 
ша һит лык бир мә, атаң бе лән анаң ны хөр мәт ит*, – ди де.

21 Ә баш лык:
– Мин бо лар ның ба ры сын яшь тән үк үтәп ки ләм, – дип җа вап бир де.
22 Мо ны ишет кәч, Гай сә аңа:
– Си ңа та гын бер нәр сә җит ми: бул ган бар нәр сәң не сат та фә кыйрь ләр гә өләш, 

шу лай эш лә сәң, күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр сың. Ан на ры яны ма кил һәм Ми ңа 
ияр, – дип әйт те.

23 Те ге ке ше, бу сүз ләр не ише теп, кай гы га кал ды, чөн ки бай лы гы бик зур иде.
24 Гай сә, аның по ша ман га ка лу ын кү реп:
– Бай лы гы бул ган нар га Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ни чек кы ен! – ди де. – 25 Бай 

ке ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә кү зе аша үтү җи ңел рәк.
26 Бу сүз ләр не ише тү че ләр:
– Алай бул гач, кем ге нә ко ты ла алыр соң?! – дип со ра ды.
27 – Ке ше ләр өчен мөм кин бул ма ган нәр сә Ал ла һы өчен мөм кин дер, – ди де 

Гай сә.
28 Пе тер исә:
– Ме нә, бул ган бар нәр сә без не кал ды рып, без Си ңа ияр дек, – ди де.
29 Гай сә алар га:
– Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы Пат ша лы гы ха кы на йор тын яки ха ты нын, агай-

энеләрен, ата-анасын яки ба ла ла рын кал дыр ган һәр кем, 30 бу дөнь я ның үзен дә 
күп мәр тә бә ар ты гы бе лән алып, ки лә чәк дөнь я да мәң ге лек тор мыш ка ия бу ла-
чак, – ди де.

ГайсәнеңянәҮзүлемехакындаәйтүе
31 Гай сә, ун и ке шә кер тен Үз яны на ча кы рып алып, алар га әйт те:

* 18:20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12-16; «Ка нун», 5:16-20. 
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– Без Ие ру са лим гә якын ла шып ки лә без, һәм би ре дә Адәм Уг лы ха кын да пәй-
гам бәр ләр та ра фын нан языл ган ның һәм мә се тор мыш ка аша чак. 32 Аны мә җү си ләр 
ку лы на тап шы рыр лар, алар Аны мыс кыл итәр ләр, хур лар лар һәм Аңа тө ке рер ләр; 
33 Аны кам чы бе лән сук ты рыр лар һәм үте рер ләр. Әм ма өчен че көн гә Ул үле дән 
те ре леп то рыр.

34 Әм ма шә кер т ләр бу сүз ләр дән бер нәр сә дә аң ла ма ды лар; әле ге сүз ләр нең мәгъ-
нә се алар га яше рен бу лып кал ды, һәм алар әй тел гән нәр гә тө шен мә де ләр.

Гайсәнеңсукырхәерченесавыктыруы
35 Гай сә Әри хә гә якын ла шып кил гән дә, бер су кыр юл бу ен да хә ер со ра шып уты ра 

иде. 36 Янә шә сен нән бик күп ке ше ләр үтеп бар ган ны ише теп, ул:
– Ниш ли ләр ан да? – дип со ра ды.
37 Аңа:
– На са ра лы Гай сә үтеп ба ра, – ди де ләр.
38 Шун да ул:
– Да выт Уг лы Гай сә! Кыз ган ми не! – дип кыч кы рып җи бәр де.
39 Төр кем ал дын нан ба ру чы лар аны тый мак чы бул ды лар, әм ма ул, та гын да ка-

ты рак итеп:
– Да выт Уг лы! Кыз ган ми не! – дип кыч кыр ды. 40 Гай сә, тук тап, аны алып ки-

лер гә куш ты. Су кыр адәм Аның яны на кил гәч, Ул аңар дан:
41 – Син мин нән нәр сә кө тә сең? – дип со ра ды.
Те ге Аңа:
– Әфән дем! Күз лә рем күр сә иде, – ди де.
42 Гай сә аңа:
– Күз лә рең күр сен! Си не ыша ну ың са вык тыр ды, – ди де.
43 Те ге адәм шун дук кү рә баш ла ды, һәм ул, Ал ла һы ны дан лап, Гай сә ар тын нан 

ия реп кит те. Шу шы хәл не күр гән бар ке ше Ал ла һы га мак тау яу дыр ды.

Зәкәйнеңкотылуы

19 1 Гай сә, Әри хә гә җи теп, шә һәр буй лап бар ган да, 2 са лым җы ю чы лар баш лы-
гы Зә кәй ат лы бер бай адәм, 3 Аның нин ди рәк ке ше икә нен бик тә кү рә се 

ки леп, лә кин буе кыс ка бу лу сә бәп ле ха лык ара сын нан Аны һич кү рә ал ма ган га, 
4 йө ге реп, ал га рак уз ды да Гай сә үтә се юл бу ен да үс кән кыр гый ин җир ага чы на 
ме неп утыр ды. 5 Шул ту ры га җит кәч, Гай сә юга ры кү тә ре леп ка ра ды да:

– Зә кәй, төш тиз рәк, бү ген Мин си нең өең дә тук та лыр га ти еш мен, – ди де.
6 Те ге тиз ге нә төш те һәм Аны, шат ла нып, өен дә ка бул ит те. 7 Бу хәл не кү рү че-

ләр нең ба ры сы:
– Шул гө наһ лы адәм нең өе нә ке реп ку на гы бул ды! – дип ри за сыз лык бел дер де.
8 Зә кәй исә, то рып, Ха ким Гай сә гә:
– Әфән дем! Мил кем нең яр ты сын фә кыйрь ләр гә өлә шәм, ин де кем не дә бул са 

ал да ган мын икән, аңа дүр т лә тә кай та рып би рер мен, – ди де.
9 – Бү ген шу шы гаи лә гә ко ты лу кил де – әле ге ке ше дә Иб ра һим нә се лен нән дер. 

10 Адәм Уг лы югал ган ны эз ләп та бар һәм кот ка рыр өчен кил де бит.
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Хезмәтчеләргәбирелгәнакчалартурындагыйбрәтлехикәя
11 Гай сә, сү зен дә вам итеп, бо лар ны тың лап тор ган ха лык ка та гын бер гый б-

рәт ле хи кәя сөй лә де, чөн ки Ул Ие ру са лим гә якын иде ин де, һәм ке ше ләр, тиз дән 
Ал ла һы Пат ша лы гы кү ре нер гә ти еш, дип уй ла ды лар. 12 Гай сә бо лай ди де:

– Зат лы нә сел дән бул ган бер ке ше, пат ша лык ны ка бул итү өчен, ерак ил гә 
кит кән. Ан на ры ул әй лә неп кай тыр га ти еш бул ган. 13 Юл га чык кан чы, ул, ун 
хез мәт че сен ча кы рып, алар ның һәр бер се нә йөз ди нар ак ча* бир гән һәм: «Мин 
кай т кан чы, шу шы ак ча лар ны та быш ки те рер лек итеп әй лә неш кә кер те гез», – 
ди гән. 14 Лә кин ва тан даш ла ры, аны ярат мау сә бәп ле: «Без нең өс тән пат ша лык 
итү ең не те лә ми без», – дип, аның эзен нән ил че ләр җи бәр гән нәр.

15 Те ге, ерак ил дә пат ша лык ны ка бул итеп ка бат үз иле нә әй лә неп кай т кач, 
ак ча бир гән те ге хез мәт че лә ре нең күп ме та быш алу ла рын бе лү өчен, алар ны үз 
яны на ча кы рыр га куш кан. 16 Бе рен че се, ки леп: «Ху җам, син бир гән ак ча ун тап-
кыр ар тыг рак та быш ки тер де», – ди гән. 17 Ху җа сы аңа: «Бик әй бәт, син – ми нем 
ях шы хез мәт чем. Кеч ке нә ге нә нәр сә дә ыша ныч лы бул га ның өчен, ун шә һәр 
си нең кул ас тын да бул сын», – ди гән. 18 Икен че се, ки леп: «Ху җам, син бир гән ак-
ча биш тап кыр ар тыг рак та быш ки тер де», – ди гән. 19 Ху җа сы аңа да: «Мин си не 
биш шә һәр өс тен нән баш лык итәр мен», – ди гән. 20-21 Ә өчен че се, ки леп, бо лай 
ди гән: «Ху җам, ме нә син бир гән ак ча, син нән ку рык кан га, мин аны кулъ яу лык-
ка тө реп сак лап тот тым. Син кы рыс ке ше бит: үзең куй ма ган нәр сә не ала сың, 
чәч мә гән не ура сың». 22 Ху җа сы аңа: «Әй ярак сыз хез мәт че! Әй т кән сүз лә ре ңә 
ка рап, мин си ңа хө кем чы га рам. Ми нем кы рыс бу лу ым ны, үзем куй ма ган нәр-
сә не алу ым ны, үзем чәч мә гән не уру ым ны бел гәч, 23 ни өчен соң мин бир гән 
ак ча ны әй лә неш кә кер т мә дең? Шу лай эш лә сәң, кай т кач, аңар дан та быш ал ган 
бу лыр идем», – ди гән. 24 Шун нан ул янын да гы лар га: «Ак ча ны аңар дан алы гыз да 
ун тап кыр ар тыг рак та быш ал ган хез мәт че гә би ре гез», – дип әй т кән. 25 Те ге ләр 
аңа: «Ху җам! Аның ак ча сы бо лай да ун тап кыр ар тыг рак бит ин де», – ди гән нәр. 
26 Ә ул алар га бо лай дип җа вап бир гән: «Сез гә әй тәм: кем дә бар бул са, аңа та гын 
би ре лер, ә кем дә юк икән, аның бул ган нәр сә се дә тар тып алы ныр. 27 Ә ин де үз-
лә ре өс тен нән пат ша лык итү ем не те лә мә гән дош ман на рым ны мон да ки те ре гез 
һәм күз ал дым да үте ре гез».

ГайсәнеңтантанабеләнИерусалимгәкерүе
28 Шул сүз ләр дән соң Гай сә Ие ру са лим гә та ба юлын дә вам ит те. 29-30 Зәйтүн-

тау итә ген дә ур наш кан Бәйт -Фә ги һәм Бәй т-Ә ния авыл ла ры на якын лаш кач, Ул:
– Кар шы гыз да гы авыл га ба ры гыз; ан да кер гәч, мо ңар чы һич кем ат лан ма ган, 

бәй дә ге яшь ишәк не кү рер сез; шу ны, бәй дән ыч кын ды рып, мон да алып ки-
ле гез, – дип, шә кер т лә ре нең ике сен Үзен нән ал дан җи бәр де. 31 – Әгәр бе рәр се 

* 19:13 Йөздинаракча – грек ча: мна. Бер мна 100 ди нар га, ди мәк, эш че нең 100 көн лек хез мәт 
ха кы на ти гез. 
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сездән: «Ни гә аны бәй дән ыч кын ды ра сыз?» – дип со ра са, аңа: «Без нең Ху җа га 
ки рәк ул», – дип әй те гез.

32 Ике шә керт кит те, һәм ба ры сы да Гай сә әй т кән чә бу лып чык ты. 33 Яшь ишәк не 
бәй дән ыч кын дыр ган ва кыт та, ишәк нең ху җа ла ры алар дан:

– Ни гә сез ишәк не бәй дән ыч кын ды ра сыз? – дип со ра ды лар.
34 Те ге ләр исә:
– Ху җа га ки рәк ул, – дип җа вап бир де ләр.
35 Ишәк не Гай сә яны на алып кил де ләр; өс ки ем нә рен ишәк нең сыр ты на са-

лып, аның өс те нә Гай сә не ат лан дыр ды лар. 36 Гай сә ишәк өс тен дә бар ган чак та, 
ке ше ләр Аның юлы на өс ки ем нә рен җәй де ләр. 37-38 Ә ин де Гай сә Зәй түн та вын-
нан тө шә тор ган юл га якын лаш кач, Күп сан лы шә кер т лә ре, үз лә ре күр гән бар лык 
мог җи за лар өчен шат ла ны шып, кычкырып-кычкырып, Ал ла һы га дан-мактау 
яу ды ра баш ла ды лар:

«Раб бы исе мен нән ки лү че Пат ша мө ба рәк тер!*
Күк ләр дә – ты ныч лык, юга ры да дан-шөһрәт!»

39 Ха лык ара сын нан кай бер фа ри сей лар шун да Гай сә гә:
– Ос таз! Шә кер т лә рең не тый! – ди де.
40 Әм ма алар га җа вап итеп, Ул:
– Сез гә шу ны әй тәм: алар ты нып кал са лар, таш лар кыч кы ра баш ла я чак, – ди де.

ГайсәнеңИерусалимязмышынкайгыртыпелавы
41 Ие ру са лим гә якын ла шып, шә һәр гә ка ра шын таш ла гач, аның яз мы шын кай-

гыр тып, Гай сә нең күз лә ре нә яшь кил де.
42 – Ич ма сам шу шы көн дә син ты ныч лык өчен ни ләр ки рәк ле ген бел сәң иде! – 

ди де Ул. – Әм ма хә зер гә си нең күз лә рең өчен бу яше рен дер. 43 Си нең өчен шун дый 
көн нәр ки лер, дош ман на рың, әйләнә-тирәңә чо кыр лар ка зып, туф рак лар өеп, си не 
чол гап алыр лар һәм һәр та раф тан кы сар лар. 44 Си не җи ме реп, хал кың ны кы рып 
бе те рер ләр, таш өс тен дә таш кал дыр мас лар, чөн ки син яны ңа Ал ла һы ки леп шәф-
кать күр сәт кән ва кыт ны бел мә дең.

Аллаһыйорты–догакылуйорты
45 Ал ла һы йор ты на кер гәч, Гай сә ан да гы са ту чы лар ны ку ып чы га ра баш ла ды.
46 – Из ге яз ма да: «Ми нем Йор тым до га кы лу йор ты бу ла чак»*, – дип языл ган, ә 

сез аны юл ба сар лар оя сы на әй лән дер гән сез*, – ди де Ул.
47 Гай сә һәр көн не Ал ла һы йор тын да гый лем бир де. Ә баш ру ха ни лар, ка нун 

бел геч лә ре һәм ха лык баш лык ла ры Аны һә лак итү юл ла рын эз лә де ләр, 48 әм ма бу 
эш не ни чек баш ка рып чы гар га икә нен һич уй лап та ба ал ма ды лар, чөн ки Гай сә нең 
һәр сү зен йот лы гып тың ла ган ха лык һәр чак Аның янын да бул ды.

* 19:37-38 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:26. 
* 19:46 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 56:7. 
* 19:46 Ка ра гыз: «Ире мия», 7:11. 



1546

Лүк 20

Гайсәгәбирелгәнхокукһәмвәкаләттурындасорау

20 1 Көн нәр дән бер көн не Ал ла һы йор тын да, Ях шы хә бәр не бә ян итеп, ха лык ка 
гый лем бир гән ва кыт та, Гай сә яны на өл кән нәр бе лән бер гә баш ру ха ни лар 

вә ка нун бел геч лә ре кил де ләр һәм:
2 – Әйт әле без гә, бу эш ләр не кы лыр га Си ңа кем хо кук бир де, ан дый вә ка ләт 

Син дә кем нән? – дип со ра ды лар.
3 Алар га җа вап итеп, Ул:
– Мин дә сез гә бер со рау би рәм, әй те гез әле: 4 Су га чум ды ру хо ку кы Яхъя га 

күк тән би рел гән ме әл лә ке ше ләр дән ме? – дип со ра ды.
5 Те ге ләр:
– «Күк тән», – дип әй т сәк, Ул: «Ә ни өчен Яхъя га ышан ма ды гыз?» – ди яр. 6 Ә 

ин де: «Ке ше ләр дән», – дип әй т сәк, ха лык без не таш атып үте рер, чөн ки алар Яхъя-
ның пәй гам бәр бу лу ы на ыша на, – дип үз ара фи кер ләш те ләр дә, – 7 кай дан икә нен 
бел ми без, – дип җа вап бир де ләр.

8 Гай сә алар га:
– Алай бул гач, Мин дә сез гә бо лар ны эш ләр гә кем хо кук бир гән не әй т мим, – ди де.

Йөземүстерүчеявызлархакындагыйбрәтлехикәя
9 Шун нан соң Ул ха лык ка ме нә шу шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
– Бер ке ше йө зем бак ча сы утыр т кан һәм аны йө зем үс те рү че ләр гә кул ла ну өчен 

би реп, озак ел лар га чит як лар га ки теп бар ган. 10 Уңыш җы яр ва кыт җит кәч, ул, 
үзе нә ти еш ле өлеш не бир сен нәр дип, хез мәт че сен йө зем үс те рү че ләр яны на озат-
кан; лә кин йө зем үс те рү че ләр аны, кый нап, буш кул бе лән кай та рып җи бәр гән нәр. 
11 Ан на ры ул икен че хез мәт че сен юл ла ган; лә кин аны да, кый нап һәм мыс кыл итеп, 
бер нәр сә сез кай та рып җи бәр гән нәр. 12 Ул өчен че хез мәт че сен юл ла ган; лә кин аны 
да яра лап ку ып чы гар ган нар.

13 Шун нан йө зем бак ча сы ның ху җа сы бо лай дип уй ла ган: «Ин де нәр сә эш ләр гә? Сө-
ек ле уг лым ны җи бә рим әле, бәл ки аңа хөр мәт күр сә тер ләр». 14 Әм ма йө зем үс те рү че ләр, 
аны күр гәч, үз ара: «Ва рис бит бу! Әй дә гез, үте рик аны, һәм аңа ка ла сы ми рас мил ке 
без не ке бу лыр», – дип ки ңәш ләш кән нәр дә 15 бак ча дан чы га рып атып үтер гән нәр.

Ин де йө зем бак ча сы ның ху җа сы алар бе лән ни эш ләр? 16 Ул, әй лә неп кай тып, 
йө зем үс те рү че ләр не үте рер дә йө зем бак ча сын баш ка лар га би рер.

Мо ны тың лау чы лар исә:
– Алай бу ла күр мә сен! – ди еш те ләр.
17 Әмма Гайсә, аларның күзенә туры карап:
– Изге язмада:

«Төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш
иң мөһим почмак ташына әйләнде»*, –

дип языл ган нар алай са нәр сә аң ла та соң? – дип со ра ды. – 18 Бу таш ка абын ган 
һәр кем чәл пә рә мә ки лә чәк; таш кем нең дә бул са өс те нә төш сә, сы та чак.

* 20:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22. 
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19 Баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре, әле ге гый б рәт ле хи кә я нең үз лә ре ту-
рын да икә нен аң лап, Аны шун дук кул га алыр га те лә де ләр, әм ма ха лык тан кур кып 
тук тап кал ды лар.

Кайсарныкын–кайсарга
20 Шун нан алар, Гай сә ар тын нан кү зә тә баш лап, яны на үз адәмнәрен җи бәр де ләр. 

Гай сә не ида рә че ку лы на, аның хө ке ме нә то тып би рү өчен, үз лә рен их лас кү ңел ле 
итеп күр сәт кән бу лып, Аңар дан бәй лә нер лек бе рәр сүз әйт те рер гә ты рыш ты лар.

21 – Ос таз! – ди де алар. – Без сүз лә рең нең һәм Син бир гән гый лем нең хак лы-
гын, ке ше не ке ше дән аер ма вың ны, ха кый кать куш кан ча Ал ла һы юлы на өй рә тү-
ең не бе лә без. 22 Әйт әле без гә шу ны: кай сар га са лым тү ләр гә рөх сәт ите лә ме без гә 
әл лә юк мы?

23 Гай сә, алар ның мә кер ле ни ят лә рен си зеп:
24 – Ми ңа бер ди нар лык тәң кә күр сә те гез әле. Мон да кем нең су рә те тө ше рел гән, 

кем нең исе ме су гыл ган? – ди де.
– Кай сар ны кы, – дип җа вап бир де те ге ләр.
25 – Шу лай бул гач, кай сар ны кын – кай сар га, Ал ла һы ны кын Ал ла һы га би ре-

гез, – ди де Гай сә.
26 Гай сә нең ха лык ал дын да сөй лә гән сүз лә рен дә алар бәй лә нер лек бер нәр сә дә 

та ба ал ма ды лар һәм, Аның җа ва бы на хәй ран ка лып, ты нып кал ды лар.

Үледәнтерелүтурындагысорау
27 Ан на ры Гай сә яны на үле ләр нең те ре лү ен ин кяр итү че ссад ду кей лар дан бер-

ни чә се ки леп, Аңа бо лай ди де:
28 – Ос таз! Ка нун да Му са без гә: «Әгәр бе рәү нең ир ту га ны үлеп ки теп, ха ты ны 

ба ла сыз кал са, шул кеше әле ге тол ха тын ны үзе нә ал сын, бер ту ган кар дә ше нең нә-
се лен дә вам ит тер сен»*, – дип яз ган. 29 Шун нан ки леп, бер ту ган җи де ир кар дәш 
бар иде. Шу лар ның бе рен че се, ха тын алып, ба ла ла ры бул мый ча үлеп кит кән. 30 Ул 
ха тын га икен че се дә, 31 өчен че се дә, шул рә веш ле, җи де се дә өй лән гән нәр, әм ма 
ба ры сы да ба ла кал дыр мый ча үлеп кит кән нәр. 32 Ахыр да ха тын да дөнья куй ган. 
33 Шу лай бул гач, үле ләр те рел гән ва кыт та, ул кай сы сы ның ха ты ны бу ла чак соң? 
Җи де се дә аның ире бул ган бит!

34 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Бу дөнья ке ше лә ре өй лә нә ләр дә, ки яү гә дә чы га лар. 35 Ә ин де үле дән те ре лер гә 

һәм ки лә чәк дөнь я да яшәр гә ла ек бул ган нар өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә чык мас лар. 
36 Алар ин де үлә дә ал ма я чак лар, чөн ки фә реш тә ләр сы ман бу лыр лар. Алар Ал ла һы 
ба ла ла ры дыр, чөн ки Ал ла һы алар ны үле дән те релт те. 37 Ә ин де янып тор ган кү гән 
ку а гы ту рын да сөй лә гән дә, Му са үзе дә, Раб бы ны «Иб ра һим Ал ла сы, Ис хак Ал ла сы 
һәм Ягъ куб Ал ла сы»* дип атап, үле ләр нең те ре лү ен күр сәт кән. 38 Ал ла һы – үле ләр 
Ал ла сы тү гел, Ул те ре ләр не ке, Аның өчен ба ры сы да те ре бит.

* 20:28 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:5-6. 
* 20:37 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:6. 
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39 Ка нун бел геч лә ре нең кай бер лә ре бу сүз ләр гә кар шы:
– Ос таз! Ях шы әйт тең, – ди де.
40 Шун нан соң алар Гай сә дән бер нәр сә ту рын да да со рар га ба тыр чы лык ит мә де ләр.

МәсихһәмДавыт
41 Ан на ры Гай сә алар га бо лай ди де:
– Ни өчен ке ше ләр: «Мә сих – Да выт Уг лы», – дип әй тә? 42-43 Зә бур ки та бын да 

бит Да выт үзе әй тә:
«Раб бы ми нем Ха ки ме мә:
„Дош ман на рың ны Си нең аяк ас ты на
бас кыч бас ма сы итеп түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр“, – ди»*.

44 Ди мәк ки, Мә сих не Да выт «Ха ки мем» дип атый. Алай икән, Мә сих ни чек итеп 
Да выт ның Уг лы бу ла ал сын?

Гайсәнеңканунбелгечләретурындаискәртепкуюы
45 Бар ха лык Гай сә сөй лә гән нәр не тың лап тор ган чак та, Ул, шә кер т лә ре нә тө-

бәп, бо лай ди де:
46 – Өс лә ре нә озын ки ем нәр ки еп, мәй дан нар да үз лә рен их ти рам бе лән сә лам-

лә гән не, гый ба дәт ха нә ләр дә – дә рә җә ле урын нар да, мәҗ лес ләр дә түр дә уты ру ны 
сө ю че ка нун бел геч лә рен нән сак бу лы гыз! 47 Алар, хәй лә ләп, тол ха тын нар ның 
йорт ла рын тар тып ала лар, ке ше ләр күр сен дип, озак итеп до га кы ла лар. Ан дый-
лар ны иң ка ты хө кем кө тә дер.

Толхатынныңбүләге

21 1 Сә да ка сан ды гы на бай лар ның сә да ка са лу ы на күз тө ше реп, Гай сә 2 бер 
фә кыйрь тол ха тын ның да ике да нә вак ак ча са лу ын күр де һәм:

3 – Хак сүз әй тәм сез гә: бу фә кыйрь тол ха тын баш ка лар га ка ра ган да күб рәк 
сал ды, – ди де. – 4 Чөн ки те ге ләр ба ры сы да Ал ла һы га үз лә рен нән ар т кан ны бү ләк 
ит те, ә бу яр лы ха тын яшәү өчен ки рәк бул ган ның бө те не сен бир де.

Аллаһыйортыныңҗимерелүе
5 Бе рәү ләр нең Ал ла һы йор ты ның зат лы таш лар һәм Ал ла һы га ба гыш лан ган бү-

ләк ләр бе лән би зә лүе ха кын да сөй ләп то ру ын ише теп, Гай сә:
6 – Шун дый көн нәр ки лер, сез би ре дә күр гән бар нәр сә җи ме ре лә чәк, таш өс-

тен дә таш кал ма я чак! – ди де.

Ахырзаманбилгеләре
7 Шун да Аңар дан:
– Ос таз! Бу хәл ләр кай чан бу лыр? Алар ның тиз дән бу ла сын нин ди билге-ишарә 

аша бе лер без? – дип со ра ды лар.

* 20:42-43 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
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8 – Ка ра гыз аны, ал да ма сын нар үзе гез не, – ди де Гай сә алар га, – чөн ки күп ләр, 
ки леп, үз лә рен Ми нем исем бе лән атар лар һәм: «Мин – Ул!», «Ва кы ты җит те!» – ди-
яр ләр. Ан дый лар га ияр мә гез! 9 Су гыш лар һәм чу а лыш лар ха кын да ишет кән дә, кур-
ку га кал ма гыз. Баш та шу шы ва кый га лар бу лып узар га ти еш, лә кин бу әле иң ахы ры 
ди гән сүз тү гел.

10 Ха лык – ха лык ка кар шы, пат ша лык пат ша лык ка кар шы чы гар, – дип сү зен 
дә вам ит те Ул. – 11 Төр ле урын нар да көч ле җир тет рәү ләр, ач лык, үләт зәх мә те 
бу лыр, күк тә кур кы ныч кү ре неш ләр һәм бө ек га лә мәт ләр кү ре нер. 12 Әм ма әле ге 
хәл ләр гә ка дәр сез не кул га алыр лар һәм эзәр лек ләр ләр, хө кем итү өчен, гый ба дәт-
ха нә ләр гә алып ба рыр лар һәм зин дан нар га утыр тыр лар. Ми нем исе мем ар ка сын да 
сез не пат ша лар һәм ида рә че ләр ал ды на алып ба рыр лар. 13 Шун да сез, фор сат тан 
фай да ла нып, Ми нем хак та ша һит лык би рә алыр сыз. 14 Үзе без не ни чек як лар быз, 
дип, ал дан бор чы лып тор ма гыз. 15 Чөн ки Мин сез гә шун дый сүз ләр һәм га кыл 
би рер мен ки, дош ман на ры гыз ның бер се дә сез гә кар шы чы га һәм кар шы то ра ал-
мас. 16 Хәт та ата-аналарыгыз, агай-энеләрегез, кар дәш лә ре гез, дус ла ры гыз да сез гә 
хы я нәт итәр ләр, кай бер лә ре гез не үте рер ләр дә. 17 Ми нем ар ка да ба ры сы да сез гә 
нәф рәт бе лән ка рар. 18 Тик шу лай да ба шы гыз да гы чәч бөр те ге дә югал мас. 19 Тү зем 
бу лы гыз – һәм тор мы шы гыз ны сак лап ка лыр сыз.

Иерусалимнеңҗимерелүетурында
20 Ие ру са лим не гас кәр ләр ка ма вын күр гән дә, бе леп то ры гыз: аның ха рап бу лыр 

ва кы ты ин де бик якын. 21 Шул чак та Яһү ди я дә бул ган нар тау лар га кач сын; шә-
һәр дә ге ләр ан нан чык сын; авыл ти рә сен дә ге ләр шә һәр гә кер мә сен. 22 Чөн ки ул 
көн нәр – үч алу көн нә ре, һәм шул көн нәр дә Из ге яз ма да языл ган нар ның ба ры сы 
да тор мыш ка ашыр. 23 Ул көн нәр дә авыр лы бул ган һәм ба ла имез гән ха тын нар га – 
кай гы! Чөн ки бу ил не – зур афәт, ха лык ны зур нәф рәт кө тә: 24 бе рәү ләр кы лыч тан 
узар, икен че ләр не, әсир итеп, бар ча ха лык лар ара сы на таратып-сибәрләр; һәм ят 
ха лык лар дә ве ре тә мам лан ган чы, алар Ие ру са лим не тап тап йө рер ләр.

АдәмУглыныңкилүетурында
25 Ко яш, ай вә йол дыз лар да га җә еп га лә мәт ләр бу лыр, ә җир йө зен дә яшәү че ха лык-

лар өмет сез лек кә би ре лер һәм диң гез ша вын нан, ко ты рын ган дул кын нар дан кот ла ры 
алы ныр. 26 Га ләм гә ки лә се афәт ләр не кө теп, ке ше ләр кур ку дан аң на рын югал тыр, 
чөн ки күк җи сем нә ре дә тет рә неп ку яр. 27 Шул ва кыт бо лыт эчен дә бө ек код рәт вә 
дан бе лән ки лү че Адәм Уг лын* кү рер ләр. 28 Бу ва кый га лар га мәл гә аша баш ла гач, ку-
рык мый ча ту ра еп ба сы гыз, баш ла ры гыз ны кү тә ре гез, чөн ки ко ты лу ы гыз ин де якын.

Инҗирагачыхакындагыйбрәтлесүзләр
29 Гай сә алар га бер гый б рәт ле сүз сөй лә де:
– Ин җир ага чы на һәм баш ка агач лар га ка ра гыз: 30 алар ның яф рак яра баш ла га-

нын кү реп, сез тиз дән җәй җи тә сен бе лә сез. 31 Мон да да нәкъ шу лай: бу хәл ләр нең 

* 21:27 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
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га мәл гә ашу ын күр гән дә, сез Ал ла һы Пат ша лы гы ның ин де якын бу лу ын бе лер сез. 
32 Хак сүз әй тәм сез гә: бо лар һәм мә се га мәл гә аш кан чы, бү ген ге бу ын әле юк ка 
чык мас. 33 Күк һәм җир юк ка чы гар, әм ма Ми нем сүз лә рем һич кай чан юк ка чык мас.

Уяубулыгыз
34-35 Ка ра гыз аны, та мак ягын кай гыр ту, эч ке че лек вә тор мыш мә шә кать лә ре сез-

нең бе лән ида рә ит мә сен, ул көн, то зак ке бек, сез гә көт мә гән дә кил мә сен. Чөн ки 
ул көн җир йө зен дә яшәү че һәр ке ше гә ки лә чәк. 36 Шу лай итеп, һәр чак уяу бу лы-
гыз, ки лә се бәла-казалардан ко ты лыр га һәм Адәм Уг лы кар шы на ки леп ба сар га 
кө че гез җит сен өчен, до га кы лы гыз.

37 Көн дез лә рен Гай сә Ал ла һы йор тын да ха лык ка гый лем бир де, ә кич җи тү гә, 
Зәй түн та вы на ки теп, төн нә рен шун да үт кәр де. 38 Таң ату га, бар ха лык, Аны тың-
лар өчен, Ал ла һы йор ты на кил де.

Гайсәнеүтерүнияте

22 1 Ко ты лу бәй рә ме, икен че төр ле әй т кән дә, сТө че кү мәч бәй рә ме якын ла-
шып кил гән көн нәр иде. 2 Баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре, ха лык тан 

ку рык кан га кү рә, яшер тен ге нә Гай сә дән ко ты лу әмә лен эз лә де ләр.
3 Шун да ун и ке шә кер т нең бер се нә – Ис ка ри от ку ша мат лы Яһү дә нең эче нә шай тан 

кер де, 4 һәм ул, баш ру ха ни лар вә Ал ла һы йор ты ның ка ра выл баш лык ла ры яны на 
ба рып, Гай сә не алар ку лы на тап шы ру ха кын да сөй ләш те. 5 Те ге ләр, бу хәл гә бик 
шат ла нып, аңа ак ча би рер гә бул ды лар. 6 Яһү дә алар ның тә къ ди ме бе лән ри за лаш-
ты һәм ха лык ка сиз дер ми чә Гай сә не алар ку лы на тап шы ру өчен, җай чык кан ны 
кө теп йө ри баш ла ды.

Котылубәйрәмехөрмәтенәтабынәзерләү
7 Тө че кү мәч бәй рә ме (Ко ты лу бәй рә ме) хөр мә те нә бә рән ча ла тор ган көн җит те. 

8 Гай сә:
– Ба ры гыз, без гә Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә та бын әзер лә гез, – дип, Пе тер бе-

лән Яхъя га йо мыш йөк лә де.
9 – Кай да әзер лә ве без не те ли сең? – дип со ра ды алар Аңар дан.
10 – Шә һәр гә аяк ба су га, сез гә су чүл мә ге кү тәр гән бер ке ше оч рар, – дип җа вап 

кай тар ды Гай сә. – Аның ар тын нан ба ры гыз да, ул кер гән өй гә ке реп, 11 йорт ху-
җа сы на: «Ос та зы быз син нән: „Ко ты лу бәй рә ме ашын шә кер т лә рем бе лән кай сы 
бүл мә дә ашыйк?“ – дип со рый», – дип әй те гез. 12 Ул сез гә өс ке кат та гы җы еш ты-
рыл ган зур бүл мә не күр сә тер, шун да әзер лә гез.

ГайсәнеңКотылубәйрәмеризыгынсоңгытапкырашавы
13 Шә кер т ләр кит те ләр, һәм бар нәр сә Гай сә әй т кән чә бу лып чык ты; бәй рәм 

та бы нын алар шун да әзер лә де ләр. 14 Аш ва кы ты җит кәч, Гай сә рә сүл ләр бе лән 
бер гә та бын яны на утыр ды.

15 – Га зап лар га ду чар ител гән че, Ко ты лу бәй рә ме та бы нын да сез нең бе лән уты-
рып ашар га шун дый те лә гән идем! – ди де алар га Гай сә. – 16 Сез гә әй тәм: Ал ла һы 
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Пат ша лы гын да Ко ты лу бәй рә ме нең чын мәгъ нә се ачык лан ган чы, Мин ин де бәй-
рәм ашы аша ма я чак мын.

17 Ул ка сә не ал ды да шөк ра на кыл ган нан соң алар га су зып:
– Алы гыз, үз ара бү ле шеп эче гез, – ди де. – 18 Сез гә әй тәм: Ал ла һы Пат ша лы гы 

кил ми чә, Мин ин де йө зем шә ра бы эч мә я чәк мен.
19 Ан на ры Гай сә ик мәк ал ды да шөк ра на кы лып сын дыр ды һәм:
– Бу сез нең хак ка би ре лә тор ган тә нем дер. Ми не ис кә алу өчен, шу лай эш лә-

гез, – ди гән сүз ләр бе лән шә кер т лә ре нә бир де.
20 Аш тан соң Гай сә янә ка сә не алып:
– Ме нә бу ка сә сез нең хак ка тү ге лә тор ган ка ным бе лән рас лан ган яңа ки ле-

шү дер, – ди де. – 21 Әм ма Ми ңа хы я нәт итү че нең ку лы Ми нем ку лым бе лән бер гә 
шу шы өс тәл дә дер. 22 Хә ер, ал дан ни чек бил ге лән гән бул са, Адәм Уг лы шул юл 
бе лән ба ра; лә кин Аңа хы я нәт итү че гә ни кай гы!

23 Шә кер т лә ре:
– Без нең ара да кай сы быз мон дый га мәл кы лыр икән? – дип, бер-берсеннән 

со ра ша баш ла ды лар.

Иңбөегекем?
24 Шун нан алар, ара да кай сы быз бө ег рәк са на лыр га ти еш, дип бә хәс лә шер гә 

то тын ды лар. 25 Гай сә исә алар га бо лай ди де:
– Пат ша лар ха лык  өс тен нән ха ким лек итә ләр, һәм әле ге ида рә итү че ләр «ях-

шы лык кы лу чы лар» дип ата ла лар. 26 Сез дә исә алай бул ма сын: иң олы дип са нал-
га ны – ке че, баш лык бул га ны хез мәт че ке бек бул сын. 27 Чөн ки кем олы рак: өс тәл 
янын да уты ру чы мы әл лә аңа хез мәт итү че ме? Өс тәл янын да уты ру чы тү гел ме соң? 
Ә ме нә сез нең ара да Мин хез мәт итү че ке бек!

28 Мин уз ган бар лык сы нау лар да сез һәр чак янә шәм дә бул ды гыз. 29 Шул сә бәп-
ле, Атам Ми ңа ыша нып тап шыр ган ке бек, Мин дә сез гә пат ша лык итү хо ку кын 
тап шы рам. 30 Сез Ми нем Пат ша лы гым да гы та бын да аша я чак сыз, эчә чәк сез һәм, 
Ис ра ил нең ун и ке ыру гы бе лән ида рә итәр өчен, тә хет ләр дә уты ра чак сыз.

ПетернеңвазкичәсенГайсәнеңалданәйтүе
31 Гай сә шун да Пе тер гә:
– Ши мун, Ши мун! Ме нә шай тан сез не бо дай җил гәр гән ке бек җил гә рер гә рөх-

сәт ал ды, – ди де. – 32 Әм ма син има ның ны югал т ма сын дип, Мин си нең өчен до га 
кыл дым; син ка бат Ми ңа әй лә неп кай т кач, иман даш ла рың ны ны гыт.

33 Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Мин Си нең бе лән зин дан га да, үлем гә дә ба рыр га әзер мен, – дип 

җа вап кай тар ды.
34 Әм ма Гай сә аңа:
– Пе тер, си ңа әй тәм: бү ген әтәч кыч кы рып бе тер гән че, Ми нем бе лән та ныш 

бу лу ың ны син өч тап кыр ин кяр итә чәк сең, – ди де.
35 Ан на ры шә кер т лә рен нән:
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– Мин сез не ян чык сыз, биш тәр сез, баш мак сыз ки леш юл га озат кан чак та, сез-
нең бе рәр нәр сә гә их ты я җы гыз бул ды мы? – дип со ра ды.

– Һич бер нәр сә гә бул ма ды, – дип җа вап бир де те ге ләр.
36 – Әм ма хә зер, – ди де Гай сә алар га, – ян чы гы бул га ны аны үзе бе лән ал сын, биш-

тә рен дә ал сын; ә ян чы гы бул ма га ны өс ки е мен сат сын да кы лыч са тып ал сын. 37 Чөн ки 
сез гә әй тәм, Из ге яз ма да гы «Ул җи на ять че ләр исә бе нә кер тел де»* ди гән сүз ләр Ми-
нем тор мыш та урын алыр га ти еш. Ми нем хак та языл ган нар тор мыш ка ашу ал дын да.

38 Шә кер т лә ре Аңа:
– Ха ки ме без! Ме нә без нең ике кы лы чы быз бар, – ди де.
Ул исә алар га:
– Бу ту ры да җит те! – ди де.

ГайсәнеңЗәйтүнтавындадогакылуы
39 Гай сә, өен нән чы гып, га дә тен чә Зәй түн та вы на юнәл де; Аның ар тын нан шә-

кер т лә ре дә ияр де. 40 Ба рып җит кәч, Ул алар га:
– Вәс вә сә гә ду чар бул мас өчен, до га кы лы гыз, – ди де.
41 Үзе алар дан таш атар ара га чит кә рәк кит те дә, тез лә неп, до га кы лыр га то тын ды:
42 – И-и Атам! Син их ты яр кы лып, бу га зап лар ка сә се Ми не чит лә теп үт сә иде. 

Хә ер, Мин те лә гән чә тү гел, Син те лә гән чә бул сын.
[43 Шул ва кыт Аның яны на күк тән бер фә реш тә иңеп, Аңа нык лык бир де. 44 Кү-

ңе ле газапланганга, Ул ае ру ча ты ры шып до га кыл ды; Аңар дан, җир гә там ган кан 
там чы ла ры ке бек, тир ак ты.]* 45 До га сын тә мам ла ган нан соң, Ул шә кер т лә ре яны на 
кил де һәм алар ның кай гы дан тал чы гып йок лап яту ла рын күр де.

46 – Ни гә йок лап ята сыз сез? – ди де Ул. – То ры гыз һәм, вәс вә сә гә ду чар бул мас 
өчен, до га кы лы гыз.

Гайсәнекулгаалу
47 Ул әле әй теп тә бе тер мә де, алар яны на бер төр кем ке ше ки леп җит те, иң ал-

дан ун и ке шә кер т нең бер се – Яһү дә исем ле се ат лый иде. Ул, үп мәк че бу лып, Гай сә 
яны на кил де. 48 Гай сә исә аңа:

– Яһү дә! Син, үбеп, Адәм Уг лы на хы я нәт кы ла сың мы? – ди де.
49 Гай сә янын да гы шә кер т ләр, эш нең кая та ба бар га нын ча ма лап, Аңа:
– Ха ки ме без! Бәл ки без гә кы лыч ла ры быз ны эш кә җи гәр гә дер? – ди де ләр.
50 Алар ның бер се, олуг ру ха ни ның хез мәт че се нә сел тә неп, аның уң ко ла гын 

ча бып өз де.
51 – Тук та гыз! Җи тәр! – ди де шун да Гай сә һәм, хез мәт че нең ко ла гы на ку лын 

ти де реп, аны са вык тыр ды. 52 Үзен кул га алыр га кил гән баш ру ха ни лар га, Ал ла һы 
йор ты ның ка ра выл баш лык ла ры на һәм өл кән нәр гә исә Гай сә:

– Юл ба сар то тар га чык кан дай, Ми нем ян га кы лыч һәм чук мар лар кү тә реп 
кил гән сез! – ди де. – 53 Мин һәр көн не сез нең бе лән Ал ла һы йор тын да бул дым, 

* 22:37 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:12. 
* 22:43-44 Кай бер кулъ яз ма лар да 43-44 нче аять ләр дә бар. 



1553

Лүк 22 , 23

һәм сез Ми ңа кул кү тәр мә де гез; ә хә зер – сез нең за ман, ка раң гы лык ха ким лек 
ит кән чор!

ПетернеңГайсәдәнвазкичүе
54 Шун нан алар Гай сә не, то тып алып, олуг ру ха ни өе нә алып кер де ләр. Пе тер 

исә, арт та рак ка лып, алар га ияр де. 55 Ише гал ды ур та сын да учак як ты лар. Баш ка лар 
бе лән бер гә Пе тер дә учак яны на ки леп утыр ды. 56 Бер хез мәт че кыз, аның учак 
янын да уты ру ын кү реп, те кә леп ка ра ды да:

– Ме нә бу да Аның бе лән иде, – ди де.
57 Әм ма Пе тер:
– Юк, сең лем, мин Аны бел мим, – дип, Гай сә дән ваз кич те.
58 Бе раз дан аны икен че бе рәү, кү реп:
– Син дә алар ның бер се, – ди де.
Лә кин Пе тер ул ке ше гә:
– Юк, дус ке ше! – дип, җа вап кай тар ды.
59 Бе рәр сә гать тән та гын бер се:
– Дө рес тән дә, бу да Аның бе лән иде, ул да – Гә ли ләя ке ше се бит, – дип, кат гый 

рә веш тә рас ла ды.
60 Әм ма Пе тер әле ге ке ше гә:
– Си нең нәр сә ту рын да сөй лә вең не аң ла мыйм, – ди де.
Ул шу шы сүз ләр не әй тү гә, әтәч кыч кыр ды. 61 Шул ва кыт Ха ким Гай сә, бо ры-

лып, Пе тер гә ка ра ды; һәм Пе тер Аның «Бү ген син, әтәч кыч кыр ган чы, Мин нән 
өч тап кыр ваз ки чә чәк сең» ди гән сүз лә рен исе нә тө шер де; 62 ул, урам як ка чы гып, 
ачы күз яшь лә ре түк те.

63 Гай сә не сак лау чы лар Аны мыс кыл итәр гә, кый нар га то тын ды лар. 64 Алар, 
Гай сә нең кү зен кап лап, Аңар дан:

– Пәй гам бәр ле гең не күр сәт әле: Си ңа кем сук ты? – дип со ра ды лар.
65 Мо ңар дан баш ка да Аны хур лый тор ган күп сүз ләр әйт те ләр. 66 Таң ат кач, ха лык 

өл кән нә ре, баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре сЮга ры ки ңәш мә гә җы ел ды лар 
һәм, Гай сә не җы е лыш ал ды на ки те реп бас ты рып, 67 Аңар дан:

– Җа вап бир: Син Мә сих ме? – дип со ра ды лар.
Ул алар га:
– Әй т сәм – ышан мас сыз, 68 әгәр сез гә со рау бир сәм, җа вап кай тар мас сыз. 69 Әм ма 

шу шы ва кыт тан баш лап, Адәм Уг лы Код рәт Ия се нең уң ягын да уты рыр, – ди де.
70 Шун да һәм мә се:
– Ди мәк, Син Ал ла һы Уг лы бу ла сың ин де? – дип со ра ды.
– Сез шу лай дип әй тә сез ич, – дип җа вап бир де Ул.
71 – Без гә та гын нин ди ша һит лык ки рәк? – ди де алар. – Үз авы зы бе лән әй т-

кән не ише теп тор дык бит!

ГайсәПилаталдында

23 1 Ки ңәш мә дә ге ләр ба ры сы то рып бас ты лар, ан на ры Гай сә не Пи лат яны на 
алып кил де ләр.
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2 – Бу Ке ше не без хал кы быз ны аз ды ру чы дип тап тык. Ул Үзен Мә сих, Пат ша дип 
атый һәм кай сар га са лым тү ләү не тыя, – дип, Аны га еп ли баш ла ды лар.

3 Пи лат Аңар дан:
– Син яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды.
Ул аңа:
– Бу – си нең сүз лә рең, – ди де.
4 Пи лат исә баш ру ха ни лар га һәм ха лык төр ке ме нә:
– Мин бу Ке ше не га еп ләр лек бер сә бәп тә күр мим, – ди де.
5 Әм ма алар:
– Үзе нең гый ле ме бе лән Ул бө тен Яһү дия җи рен дә ге ха лык ны ко тыр та, бу га-

мә лен Гә ли лә я дә баш ла ган иде, ин де хә зер мон да ки леп җит те, – дип, үз сүз лә рен 
тәк рар лый бир де.

ГайсәҺирудалдында
6 Пи лат исә, Гә ли ләя ди гән нә рен ише теп:
– Ул Гә ли лә я дән ме? – дип со ра ды.
7 Гай сә нең Һи руд пат ша ида рә ит кән өл кә дән икә нен бел гәч, ул Аны Һи руд яны-

на җи бәр де. Ул көн нәр дә Һи руд Ие ру са лим дә иде. 8 Һи руд исә, Гай сә не кү реп, бик 
шат лан ды, чөн ки Аның ха кын да күп ишет кән гә кү рә, күп тән нән Аны оч ра та сы 
ки леп йө ри иде. Гай сә аның өчен нин ди дә бул са мог җи за күр сә тер дип өмет лән де 
ул. 9 Һи руд Аңа бай так кы на со рау лар бир де, лә кин Гай сә аңа нәр сә дип тә җа вап 
кай тар ма ды. 10 Янә шә дә ба сып тор ган баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре исә, 
тырышып-тырышып, Аны га еп ли бир де ләр. 11 Һи руд һәм аның гас кә ри лә ре, Гай-
сә дән мыс кыл лап көл гән нән соң, Аны куп шы ки ем нәр гә ки ен дер де ләр дә ка бат 
Пи лат яны на җи бәр де ләр. 12 Мо ңа хәт ле дош ман ла шып йөр гән Пи лат бе лән Һи руд 
исә шул көн нән дус ла шып кит те ләр.

Гайсәнеңүлемгәхөкемителүе
13 Баш ру ха ни лар ны, баш лык лар ны һәм ха лык ны җы еп, Пи лат 14 алар га:
– Сез ми ңа бу Ке ше не, ха лык ны ко тыр та, дип алып кил де гез; ме нә мин сез нең 

ал да Аңар дан со рау ал дым, лә кин бу Ке ше дә сез әй т кән га еп ләр нең бер сен дә тап-
ма дым, – ди де. – 15 Га еп тап ма ган га, Һи руд та Аны ки ре без гә җи бәр де. Шу лай 
итеп, үлем җә за сы би рер лек һич нәр сә эш лә мә гән Ул. 16 Ди мәк ки, мин, җә за би реп, 
Аны ирек кә җи бә рәм.

[17 ]*
18 Әм ма шул чак ба ры сы бер та выш тан:
– Үлем Аңа! Ә без гә Ба раб ны азат ит! – дип кыч кы ра баш ла ды.
19 Әле ге Ба раб ны зин дан га шә һәр дә чу а лыш ки те реп чы гар ган һәм ке ше үтер гән 

өчен утырт кан нар иде. 20 Пи лат, Гай сә не ирек кә җи бәр мәк че бу лып, та гын ха лык ка 
мө рә җә гать ит те. 21 Әм ма алар:

* 23:17 Кай бер кулъ яз ма лар да 17 нче аять тә бар: «Чөн ки Пи лат ка бәй рәм уңа ен нан бер тот-
кын ны азат итәр гә ки рәк иде». 
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– Хач ка ка дак ла Аны, хач ка! – дип кыч кы ра бир де ләр.
22 Ул өчен че мәр тә бә:
– Нин ди явыз лык эш лә гән соң Ул? Мин Аңар да үлем җә за сы би рер лек һич нин ди 

га еп тап ма дым, шу ңа кү рә мин, Аңа җә за би реп, ирек кә җи бә рәм, – ди де.
23 Лә кин ха лык, та гын да ка ты рак кыч кы рып, Аны хач ка ка дак лар га та ләп ит те; 

һәм ахыр чик тә үз ди гә не нә иреш те. 24 Пи лат алар те лә гән чә ка рар кыл ды. 25 Чу-
а лыш ки те реп чы гар ган һәм ке ше үтер гән өчен зин дан га ябыл ган адәм не, алар 
со ра ган ча, азат ит те; ә Гай сә не алар ның их ты я ры на тап шыр ды.

Гайсәнехачкакадаклау
26 Гай сә не җә за уры ны на алып бар ган да, кыр дан кай тып ки лү че Ши мун исем ле 

бер кү ри ни ле не тук та тып, хач ны аның җил кә се нә сал ды лар һәм Гай сә ар тын нан 
алып ба рыр га куш ты лар. 27 Аның ар тын нан бик күп ха лык бар ды, шу лай ук Аны 
кыз га ну дан үке реп елый-елый бай так хатын-кыз да ияр де. 28 Гай сә исә, бо ры лып, 
алар га әйт те:

– Әй Иеру са лим хатын-кызлары! Ми нем өчен күз яшь лә ре түк мә гез, бәл ки үзе гез 
һәм ба ла ла ры гыз өчен ела гыз. 29 Чөн ки шун дый көн нәр ки лер, кы сыр ха тын нар, 
ба ла тап ма ган һәм имез мә гән күк рәк ләр бә хет ле, дип әй тер ләр. 30 Ке ше ләр тау-
лар га: «Без нең өс кә авы гыз!», кал ку лык лар га: «Без не кү меп ки те гез!»* – ди яр ләр. 
31 Яшел лә неп үсеп утыр ган агач бе лән мо ны эш ли ләр икән, ко ры ган агач бе лән 
нәр сә бу лыр соң?

32 Үте рер гә дип, җә за уры ны на Гай сә бе лән бер гә ике җи на ять че не дә алып бар-
ды лар. 33 «Баш сө я ге» дип атал ган урын га җит кәч, Аны да, те ге җи на ять че ләр не 
дә – бер сен Аның уң, ә икен че сен сул ягы на хач ка ка дак ла ды лар. [34 Гай сә шун да:

– И-и Атам! Ки чер бу ке ше ләр не, чөн ки нәр сә эш лә гән нә рен бел ми ләр, – ди де.]*
Гас кә ри ләр, жи рә бә са лып, Аның ки ем нә рен бү леш те ләр. 35 Ха лык ка рап тор ды. 

Баш лык лар исә, Гай сә не мыс кыл лап:
– Баш ка лар ны кот ка рып йөр де бит! Әгәр Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган Мә сих 

бул са, Үзен кот кар сын! – дип көл де ләр.
36 Гас кә ри ләр дә Аңа әче шә раб тәкъ дим итеп:
37 – Әгәр яһү ди ләр Пат ша сы бул саң, Үзең не кот кар! – дип мыс кыл ла ды лар.
38 Аның баш өс те нә хач ка «Бу – яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән язу бер ке тел гән иде.
39 Хач ка асып ку ел ган җи на ять че ләр нең бер се, Аны хур лап:
– Син Мә сих тү гел ме соң? Шу лай икән, Үзең не дә, без не дә кот кар! – ди де.
40 Икен че се исә:
– Ал ла һы дан ку рык! Син үзең дә – Аның ке бек үк хө кем гә ду чар ител гән ке-

ше бит, – дип те ге не тый ды. – 41 Без не га дел хө кем ит те ләр, кыл ган эше без өчен 
ти еш ле сен ал дык, ә Ул һич бер на чар лык эш лә мә гән, – ди де. 42 Ан на ры Гай сә гә 
мө рә җә гать итеп: – Гай сә, Үз Пат ша лы гы ңа кил гәч, ми не ис кә ал, – дип өс тә де.

43 Гай сә аңа:

* 23:30 Ка ра гыз: «Һо шея», 10:8. 
* 23:34 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге җөм лә дә бар. 
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– Хак сүз әй тәм: син бү ген үк Ми нем бе лән бер гә җән нәт тә бу лыр сың, – дип 
җа вап кай тар ды.

Гайсәнеңүлеме
44-45 Көн ур та ла ры җит кән иде ин де. Шул ва кыт ко яш сү неп, бө тен җир йө зен 

ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм шу шы хәл көн дез ге өч кә ка дәр дә вам ит те. Ал ла һы 
йор тын да гы пәр дә исә ур та лай ер ты лып төш те. 46 Гай сә шун да:

– Атам! Ру хым ны Си нең ку лы ңа тап шы рам*, – дип, ка ты итеп кыч кыр ды һәм 
шул сүз ләр дән соң җан бир де.

47 Бу хәл ләр не кү реп тор ган йөз ба шы, Ал ла һы ны дан лап:
– Чын нан да, бу Ке ше га еп сез бул ган икән, – ди де.
48 Та ма ша кы лыр га җы ел ган ха лык та шу шы ва кый га ны күр гән нән соң күк рә-

ге нә суга-суга өе нә та рал ды. 49 Гай сә нең бар дус ла ры, шу лай ук Гә ли лә я дән Аңа 
ия реп кил гән ха тын нар да бу хәл не чит тән ка рап тор ды лар.

Гайсәнекабергәсалу
50-51 Юга ры ки ңәш мә дә Яһү ди я дә ге Ари ма тай шә һә рен нән Йо сыф исем ле бер 

ке ше бар иде. Ки ңәш мә әгъ за сы бул са да, ан да чы га рыл ган ка рар ны һәм бу эш не 
ул хуп ла ма ды. Әле ге иге лек ле һәм тәкъ ва адәм Ал ла һы Пат ша лы гын кө теп яши 
иде. 52 Шул Йо сыф, Пи лат ал ды на ба рып, Гай сә нең җә сә ден алып ки тәр гә со ра ды. 
53 Ан на ры Аның җә сә ден, хач тан алып, җи тен ту кы ма га төр де дә кы я да уел ган, 
мо ңар чы һич кем нең мә е те са лын ма ган яңа кабер-мәгарәгә ур наш тыр ды. 54 Бу – 
шим бә бәй рә ме нә әзер лек ки че иде, һәм шим бә көн җи теп ки лә иде ин де. 55 Гә-
ли лә я дән Гай сә гә ия реп кил гән ха тын нар да Йо сыф ар тын нан бар ды лар, ка бер не 
һәм Гай сә нең җә сә ден ни чек итеп ка бер гә ку ю ла рын ка рап тор ды лар. 56 Шун нан 
соң алар, өй лә ре нә кай тып, Гай сә нең җәсәденә сөр тү өчен, бәл зәм нәр һәм хуш 
ис ле май лар әзер лә де ләр; шим бә көн не, Му са ка ну нын да әй тел гән чә, ял ит те ләр.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

24 1 Ат на ның бе рен че кө нен дә хатын-кызлар, ал дан әзер лә гән хуш ис ле май-
ла рын алып, ир тән ир түк мә га рә яны на кил де ләр 2 һәм күр де ләр: ка бер 

авы зын то ма ла ган таш ны кем дер чит кә тә гә рәт кән. 3 Эч кә кер гәч исә, Ха ким 
Гай сә нең җә сә ден тап ма ды лар. 4 Бу хәл гә ап ты ра шып тор ган ва кыт та, ки нәт алар 
ал дын да ял ты равыклы ки ем нән ике ир ке ше пәй да бул ды. 5 Ха тын нар, кур кып, 
җир гә те кәл де ләр. Әле ге ке ше ләр алар га:

– Ни гә сез те ре Зат ны үле ләр ара сын нан эз ли сез? – ди де ләр. – 6 Юк Ул мон да: 
Ул үле дән те рел де. Гә ли лә я дә ча гын да сез гә әй т кән сүз лә рен исе гез гә тө ше ре гез: 
7 «Адәм Уг лы гө наһ лы лар ку лы на то тып би ре лер гә, хач ка ка дак ла ныр га һәм өчен че 
көн дә үле дән те ре лер гә ти еш», – ди гән иде Ул сез гә.

8 Шун да Гай сә нең сүз лә ре алар ның исе нә төш те. 9 Ка бер янын нан кай т кан нан 
соң, бу хәл ха кын да алар ун бер шә кер т кә һәм баш ка лар га хә бәр ит те ләр. 10 Рә-

* 23:46 Ка ра гыз: «Зә бур», 30:6. 
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сүл ләр гә бу хак та маг да ла лы Мәрь ям, Йо ха на, Ягъ куб ана сы Мәрь ям, шу лай ук 
алар бе лән бул ган баш ка ха тын нар да сөй лә де. 11 Әм ма хатын-кызларның сүз лә ре 
рә сүл ләр гә буш нәр сә ке бек то ел ды, һәм алар мо ңа ышан ма ды лар. 12 Лә кин Пе тер 
ка бер яны на то рып йө гер де һәм, ие леп мә га рә эче нә ка ра ган нан соң, кә фен лек не 
ге нә күр де. Шу шы хәл гә бик га җәп лә неп, ул өе нә кайт ты.

Эммаусюлында
13 Шул ук көн не Гай сә нең ике шә кер те Ие ру са лим нән ун бер чакрымдагы* Эм маус 

авы лы на ба рыр га чык ты. 14 Алар бу лып уз ган шу шы ва кый га лар ха кын да сөй лә шеп 
бар ды лар. 15 Шу лай гәп лә шеп, фи кер алы шып ат ла ган чак та, Гай сә Үзе, алар яны-
на ки леп, рәт тән ба ра баш ла ды. 16 Әм ма шә кер т ләр нең күз лә ре то ма лан ган ке бек 
бул ган га, алар Аны та ны ма ды лар. 17 Ул исә алар дан:

– Нәр сә ха кын да гәп лә шеп ба ра сыз сез? – дип со ра ды.
Алар, йөз лә ре ка раң гы ла нып, тук тап кал ды лар. 18 Шә кер т ләр нең бер се – Кле-

о пас ат лы сы – Аңа:
– Шу шы көн нәр дә Ие ру са лим дә ни ләр бул га нын шә һәр гә ки лү че ләр дән ба ры 

Син ге нә бел ми сең дер, – ди де.
19 Ул алар дан:
– Нәр сә бул га нын? – дип со ра ды.
Шә кер т ләр Аңа:
– На са ра лы Гай сә бе лән бул ган хәл не, – дип җа вап бир де ләр. – Ул Ал ла һы ал-

дын да һәм бө тен ха лык ал дын да эш тә дә, сүз дә дә код рәт ле Пәй гам бәр иде. 20 Әм ма 
без нең баш ру ха ни лар һәм баш лык лар, Аңа үлем җә за сы би рер өчен, хө кем ку лы на 
тап шыр ды лар, ан на ры Аны хач ка ка дак ла ды лар. 21 Ә без «Ис ра ил не азат итәр гә 
ти еш ле Ке ше – Ул бу лыр» дип өмет лән гән идек. Шу ның өс те нә ме нә та гын ни ләр 
бул ды: ул ва кый га дан соң ин де ме нә өчен че көн кит те, һәм 22 ара быз дан бер ни-
чә ха тын без не таң кал дыр ды: алар ир түк ка бер яны на бар ган нар, 23 әм ма Аның 
җә сә ден тап ма ган нар. Шун да кар шы ла рын да фә реш тә ләр нең пәй да бу лу ын һәм 
«Ул – те ре!» дип әй тү ен кай тып сөй лә де ләр. 24 Ан на ры ара быз дан кай бе рәү ләр, 
ка бер яны на ба рып, ха тын нар сү зе нең дө рес ле ген күр де ләр; Гай сә ка бер дә юк иде.

25 Шун да Гай сә алар га:
– И-и аң сыз лар, пәй гам бәр ләр нең бар лык сүз лә ре нә сез шун дый авыр лык бе-

лән ыша на сыз! 26 Үзе нең шөһ рә те нә иреш кән че, Мә сих шу лай га зап чи гәр гә ти еш 
тү гел иде ме ни? – ди де.

27 Шун нан Ул, Му са пәй гам бәр һәм бар ча пәй гам бәр ләр дән баш лап, бар лык Яз-
ма лар да Үзе ха кын да әй тел гән не аң ла тып бир де.

28 Алар үз лә ре ба ра сы авыл га якын лаш ты лар, ә Гай сә Үз юлын дә вам итәр гә те-
лә гән ке бек ит те. 29 Әм ма алар:

– Ин де кич якын ла шып ки лә, без нең бе лән кал, – дип, Аны күн дер де ләр, һәм 
Ул алар бе лән өй гә кер де. 30 Бө те не се бер гә өс тәл яны на ашар га утыр гач, Ул, ку лы-

* 24:13 Унберчакрым – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: алт мыш ста дия; ста дия – озын-
лык үл чәү бе рәм ле ге, 192 м. 
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Лүк 24

на ик мәк алып шөк ра на кыл ган нан соң, шә кер т ләр гә сын ды рып бир де. 31 Шул чак 
алар ның күз лә ре ачы лып кит кән дәй бул ды, һәм шә кер т ләр Гай сә не та нып ал ды лар; 
әм ма Ул алар га кү рен мәс бул ды. 32 Алар бер-берсенә:

– Без нең бе лән юл да сөй лә шеп бар ган да һәм Из ге яз ма ның мәгъ нә сен аң лат-
кан да, кү ңел лә ре без кү тә ре леп кит те тү гел ме соң? – ди еш те ләр.

33 Шун нан алар тор ды лар да Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты лар. Ан да ун бер шә-
керт һәм алар бе лән баш ка ке ше ләр җы ел ган бу лып:

34 – Ха ки ме без, чын нан да, үле дән те рел де һәм Ши мун га кү рен де, – дип сөй-
лә шеп то ра иде ләр.

35 Әле ге ике шә керт тә юл да бул ган ва кый га ны һәм ик мәк сын дыр ган чак та Гай-
сә не ни чек итеп та нып алу ла ры ха кын да сөй ләп бир де ләр.

Гайсәнеңшәкертләргәкүренүе
36 Алар шу шы хак та сөй ләп тор ган да, Гай сә Үзе алар ның ур та сын да пәй да бу лып:
– Имин лек сез гә! – ди де.
37 Алар, өрәк тер бу дип уй лап, кур ку дан ка тып кал ды лар. 38 Лә кин Ул алар га:
– Ни гә кау шап кал ды гыз? Ни гә кү ңе ле гез гә шун дый шик ке рә? – ди де. – 39 Кул-

ла ры ма һәм аяк ла ры ма ка ра гыз – Мин бу. Оры нып ка ра гыз Ми ңа; өрәк нең тән-
бәдәне һәм сө я ге бул мый, ә Мин дә, күр гә не гез чә, бар.

40 Шул сүз ләр бе лән Ул алар га кул-аякларын күр сәт те. 41 Те ге ләр шат лык тан һәм 
га җәп лә нү дән һа ман ышан мый тор ган да, Ул алар дан:

– Сез нең ашар га бе рәр нәр сә гез бар мы? – дип со ра ды.
42 Алар Аңа бер ки сәк пеш кән ба лык бир де ләр. 43 Ул, ба лык ны алып, алар ның 

күз ал ла рын да аша ды.
44 Ан нан соң Гай сә алар га:
– Сез нең ян да чак та Мин нәкъ ме нә шу шы ту ры да сөй лә дем: Му са ка ну нын да, 

пәй гам бәр ләр нең яз ма ла рын да һәм Зә бур да Ми нем хак та әй тел гән нәр нең ба ры сы 
да га мәл гә ашыр га ти еш, – ди де.

45 Ан на ры Ул, Из ге яз ма ны аң лар өчен алар ның зи һен нә рен ачып:
46 – Из ге яз ма да бо лай ди ел гән: Мә сих га зап чи гәр гә, өчен че көн дә үле дән те-

ре лер гә, 47 шу лай ук тәү бә гә ки лү һәм гө наһ лар ның ки че ре лүе ту рын да гы хә бәр 
Ие ру са лим нән баш лап бар ча ха лык лар га Аның исе мен нән вә газь кы лы ныр га ти-
еш, – ди де. – 48 Сез шу шы хәл ләр нең шаһитыдыр. 49 Мин сез гә Атам вәгъ дә ит кән не 
җи бә рер мен; сез исә, юга ры дан код рәт ал ган чы, шә һәр дә ка лы гыз.

Гайсәнеңкүккәашуы
50 Шун нан Гай сә, шә кер т лә рен шә һәр дән алып чы гып, Бәй т-Ә ни я гә чак лы алар 

бе лән бар ды һәм, кул ла рын кү тә реп, алар га фа ти ха сын күн дер де. 51 Шул рә веш ле 
фа ти ха сын күн де реп тор ган чак та, Ул алар дан ера гая баш ла ды да күк кә алын ды. 
52 Шә кер т ләр Аңа сәҗ дә кыл ды лар, ан на ры, сөенә-сөенә, Ие ру са лим гә кайт ты лар. 
53 Ал ла һы ны дан лап, алар һәрчак Ал ла һы йор тын да бул ды лар.
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Яхъя бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр

СүзКешебулды

1 1 Иң баш та Сүз бул ган, Сүз сАл ла һы бе лән бул ган, һәм Сүз Ал ла һы бул ган. 
2 Сүз иң баш та ук Ал ла һы бе лән бул ган. 3 Бар нәр сә Сүз аша яра тыл ган, һәм 

яра тыл ган һәр нәр сә Аңар дан баш ка яра тыл ма ган. 4 Аңар да тор мыш бул ган, һәм 
шул тор мыш ке ше ләр гә як ты лык бир гән. 5 Як ты лык ка раң гы лык та як тыр та, 
ка раң гы лык исә аны сүн де рә ал ма ган.

6 Ал ла һы та ра фын нан җи бә рел гән Яхъя исем ле бер ке ше бар иде. 7 Яхъя ша-
һит бу лып кил де. Аның ар ка сын да ба ры сы да иман ки тер сен нәр дип, Як ты лык 
ха кын да ша һит лык би рер гә кил де. 8 Ул үзе Як ты лык тү гел, лә кин Як ты лык ха-
кын да ша һит лык би рү өчен җи бә рел гән иде.

9 Дөнь я га ки лү че һәр ке ше не як тыр ту чы Як ты лык – чын Як ты лык иде. 10 Ул 
дөнь я да бул ды, лә кин дөнья, Аның аша яра тыл ган бу лу ы на ка ра мас тан, Аны та-
ны ма ды. 11 Ул Үз ке ше лә ре яны на кил де, әм ма үзе не ке ләр Аны ка бул ит мә де. 12 Ә 
Аны ка бул итеп, Аңа ина ну чы лар га Ул Ал ла һы ба ла ла ры бу лу хо ку кы бир де. 13 Алар 
кан нан да, тән нә фе сен нән дә, ир нә фе сен нән дә тү гел, ә Ал ла һы дан ту ды лар.

14 Сүз Ке ше бул ды, без нең ара да яшә де, смәр хә мәт вә ха кый кать бе лән ту лы 
иде Ул. Без Аның сда нын, сАта ның бер дән бер Уг лы на бир гән да нын күр дек.

15 Яхъя Аның ха кын да ша һит лык би реп:
– «Ар тым нан Ки лү че мин нән ал га чык ты, чөн ки Ул мин нән элек бар иде» 

дип сөй лә гә нем ме нә Шул ин де, – дип кыч кы рып әйт те.
16 Аның ту лы лы гын нан без һәм мә без мәр хә мәт өс те нә мәр хә мәт ал дык, 

17 сКа нун Му са ар кы лы би рел гән, мәр хә мәт һәм ха кый кать исә Гай сә сМә сих 
аша кил де. 18 Ал ла һы ны бер кем, бер кай чан күр мә гән. Аны Ата өчен иң якын, 
бер дән бер Уг лы без гә та ныт ты*.

Яхъяныңшаһитлыгы
19-20 Иеру са лим яһү ди лә ре сру ха ни лар ны һәм ле ви ләр не* Яхъя дан: «Син кем?» – дип 

со рар га җи бәр гәч, ул үз ша һит лы гын бир де. Алар га ачыктан-ачык, һич тә яшер ми чә:

* 1:18 Кай бер бо рын гы кулъ яз ма лар да бу җөмләдә «Угыл» сузе уры ны на «Ал ла һы» сузе языл-
ган, һәм җөм лә бо лай аң ла шы ла: «Аны без гә бер дән бер Уг лы та ныт ты, Ул Үзе – Ал ла һы 
да, Ата га иң якы ны да». 
* 1:19 Леви – Ягъ куб угыл ла ры ның бер се. Ле ви то кы мын нан бул ган ке ше ләр (ле ви ләр) ге нә 
Ал ла һы әме ре ни ге зен дә Ал ла һы йор тын да ру ха ни яр дәм че се хез мәтен башкарганнар. 
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– Мин Мә сих тү гел, – дип икъ рар ит те ул.
21-22 Алар аңар дан:
– Кем соң син, Ильяс мы? – дип со ра ды лар.
– Юк, – ди де ул.
– Вәгъ дә ител гән пәй гам бәр ме?
– Юк, – дип җа вап бир де Яхъя. Шун да алар:
– Алай са, кем соң син? Без не мон да җи бәр гән нәр гә җа вап би рү өчен, үзең ха-

кын да без гә нәр сә әй тер сең?
23 Яхъя, Иша гыйя пәй гам бәр әй т кән сүз ләр не кул ла нып, бо лай ди де:
– Мин – «сРаб бы га юл ны ту рай ты гыз, дип чүл дә яң гы рау чы та выш»*.
24 Җи бә рел гән нәр сфа ри сей лар дан иде. 25 Алар Яхъя дан:
– Син Мә сих тә, Ильяс та, вәгъ дә ител гән пәй гам бәр дә тү гел сең, ни өчен соң 

ссу га чум ды рып йө ри сең? – дип со ра ды лар.
26 Яхъя алар га:
– Мин чум ды ру йо ла сын су бе лән баш ка рам. Әм ма ара гыз да сез бел мә гән Бе-

рәү то ра, 27 Ар тым нан Ки лү че нәкъ ме нә Ул ин де, ә мин Аның аяк ки е ме ка е шын 
чи шәр гә дә ла ек тү гел мен, – дип җа вап бир де.

28 Бу ва кый га лар Яхъя су га чум ды ра тор ган урын да – Үр дүн ел га сы аръ я гын-
да гы Бәй т-Ә ни я дә бул ды. 29 Икен че көн не Яхъя, кар шы на ки лү че Гай сә не кү реп:

– Ме нә дөнь я ның сгө на һын Үз өс те нә алу чы сАл ла һы Бә рә не. 30 «Ар тым нан 
ки лү че Бе рәү мин нән ал га чык ты, чөн ки Ул мин нән элек бар иде», – дип сөй-
лә гә нем Ул – Үзе. 31 Мин Аны та ны ма дым, лә кин, Аны сИс ра ил хал кы на та ны ту 
өчен, су га чум ды ру йо ла сын баш ка рыр га кил дем, – дип әйт те.

32 Яхъя бо лай дип янә ша һит лык бир де:
– Мин Рух ның кү гәр чен ке бек Гай сә гә күк тән иңү ен һәм Аның өс тен дә 

ка лу ын күр дем. 33 Мин Аны та ны мас идем, әм ма су га чум ды рыр га дип ми не 
җи бәр гән Зат: «Рух ның кем гә иңү ен һәм өс тен дә ка лу ын күр сәң, сИз ге Рух ка 
чум ды ру чы Шул бу лыр» ди гән иде. 34 Мин мо ны күр дем һәм ша һит лык би рәм: 
Ул – Ал ла һы Уг лы.

Гайсәнеңберенчешәкертләре
35 Ир тә ге се көн не ике шә кер те бе лән шул ук урын да тор ган Яхъя 36 узып ба ру-

чы Гай сә не кү реп:
– Ме нә, ка ра гыз, Ал ла һы Бә рә не, – ди де.
37 Ике шә керт, аның бу сүз лә рен ише теп, Гай сә ар тын нан кит те ләр. 38 Гай сә исә 

бо ры лып ка рап, алар ның арт тан ки лү ен күр де дә:
– Сез гә нәр сә ки рәк? – ди де.
Алар Аңар дан:
– Раб би, Син кай да яши сең? – дип со ра ды лар. (Раб би – Ос таз ди гән мәгъ-

нә дә.)
39 Гай сә алар га:

* 1:23 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3. 
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– Әй дә гез Ми нем бе лән, үзе гез кү рер сез, – ди де.
Сә гать дүрт ләр ча ма сы* иде. Алар, Гай сә бе лән ба рып, кай да яшә гә нен күр-

де ләр һәм ул көн не Аның янын да кал ды лар.
40 Яхъя ның Гай сә ту рын да әй т кән сүз лә рен ише теп, Аның ар тын нан кит кән 

ике нең бер се Ши мун Пе тер нең бер ту ган кар дә ше Ән д ри иде. 41-42 Иң элек ул 
Ши мун ны та бып, аңа:

– Без Мә сих не оч рат тык, – ди де һәм аны Гай сә яны на алып кил де. (Мә сих – 
сМай сөр тел гән Зат* мәгъ нә сен дә.)

Гай сә исә, Ши мун га ка рап:
– Син – Яхъя уг лы Ши мун. Си нең исе мең Ки фас бу лыр, – ди де. (Ки фас һәм 

Пе тер* ди гән исем нәр кыя мәгъ нә сен дә.)
43-44 Икен че көн не Гай сә сГә ли лә я гә ба рыр га бул ды. Ән д ри бе лән Пе тер ке бек 

үк, Бәйт -Сай да шә һә рен нән бул ган Фи лип не оч рат ты һәм аңа:
– Ми нем ар тым нан бар, – ди де.
45 Фи лип, На та на ил не та бып алып:
– Без на са ра лы Йо сыф уг лы Гай сә не тап тык. Аның ха кын да Му са – Ка нун да, 

шу лай ук спәй гам бәр ләр дә яз ган нар, – ди де.
46 На та на ил исә ан нан:
– На са ра дан нин ди дә бул са ях шы нәр сә чы гар мы икән? – дип со ра ды.
– Ба рыйк, үзең кү рер сең, – ди де Фи лип.
47 Гай сә, Үзе нә та ба якын ла шып ки лү че На та на ил не кү реп, аның ха кын да:
– Ме нә чын ис ра и ли, аңар да һич нин ди мә кер юк, – ди де.
48 На та на ил Аңар дан:
– Син ми не ка ян бе лә сең? – дип со ра ды.
– Фи лип ча кыр ган чы ук, ин җир ага чы тө бен дә күр дем Мин си не, – дип җа-

вап бир де Гай сә.
49 – Ос таз! Син – Ал ла һы Уг лы! Син – Ис ра ил Пат ша сы! – ди де Аңа На-

та на ил.
50 Гай сә:
– Син: «Мин си не ин җир ага чы тө бен дә күр дем», – ди гә не мә кү рә ге нә ыша на-

сың мы? Мон нан да зур рак нәр сә ләр кү рер сең әле, – дип җа вап бир де һәм, дә вам 
итеп, – 51 Сез гә хак сүз әй тәм: күк ләр ачы лу ын һәм Ал ла һы сфә реш тә лә ре нең сАдәм 
Уг лы сяны на кү тә ре лүлә рен һәм иңү лә рен кү рер сез, – ди де. 

* 1:39 Сәгатьдүртләрчамасы – грек ча сүзгә-сүз: сә гать унын нар ча ма сы. Сүзлектәге «Ва кыт 
хи са бы»н ка ра гыз. 
* 1:41-42 МайсөртелгәнЗат – Ру ха ни лар Ал ла һы ку шуы бу ен ча Ис ра ил пат ша сын бил ге лә-
гән дә сай лан ган ке ше нең ба шы на зәй түн мае сөр тә тор ган бул ган нар. Ал ла һы та ра фын нан 
дөнь я ны кот ка ру өчен сай ла нып май сөр тел гән Зат – Мә сих. 
* 1:41-42 КифасһәмПетер – ара мей те лен дә «Ки фас», грек те лен дә «Пе тер» ди гән исем нәр – 
кыя мәгъ нә сен дә. 
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Гайсәнеңсунышәрабкаәйләндерүе

2 1 Өчен че көн не Гә ли ләя өл кә се нең Кә на шә һә рен дә туй уз ды рыл ды, ан да 
Гай сә нең ана сы да бар иде. 2 Гай сә дә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән шул туй га 

ча кы рыл ган иде. 3 Шә раб җит мә гәч, ана сы Гай сә гә:
– Алар ның шә раб ла ры бет кән, – ди де.
4 – Ха ным, син ни өчен мо ны Ми ңа әй тә сең? Ми нем әле ва кы тым ки леп җит-

мә де, – ди де Гай сә аңа.
5 Ана сы хез мәт че ләр гә:
– Ул сез гә нәр сә әй т сә, шу ны эш лә гез, – ди де.
6 Ан да яһү ди ләр йо ла сы бу ен ча пакь лә нү өчен ку ел ган ике яки өч үл чәм* су 

сый ды рыш лы ал ты таш чүл мәк бар иде. 7 Гай сә хез мәт че ләр гә:
– Чүл мәк ләр не су бе лән ту ты ры гыз, – дип әй т кәч, алар чүл мәк ләр не мөл де-

рә мә итеп ту тыр ды лар.
8 Шун нан соң Гай сә алар га:
– Ин де чу мы рып алы гыз да туй баш лы гы на ил теп би ре гез, – ди де.
Алар ил теп бир де ләр. 9 Туй баш лы гы шә раб ның кай дан икә нен бел ми иде. Бу 

ту ры да су ны чу мы рып ал ган хез мәт че ләр ге нә бе лә иде. Туй баш лы гы, шә раб ка 
әй лән гән су ны та тып ка ра гач, ки яү не үз яны на ча кы рып алып:

10 – Баш та һәр кем ях шы шә раб би рә, ә ин де җи тәр лек эчел гәч, на чар ра гын 
ки те рә; ә син ях шы шә раб ны иң соң га кал дыр ган сың, – ди де.

11 Шу лай итеп, Гә ли лә я нең Кә на шә һә рен дә мог җи за лы га мәл лә рен баш лап 
җи бә реп, Гай сә Үзе нең да нын күр сәт те, һәм шә кер т лә ре Аңа иман ки тер де ләр.

12 Шун нан соң Ул, ана сы, эне лә ре һәм шә кер т лә ре бе лән бер гә Кә пәр на ум 
шә һә ре нә ки леп, бер ни чә көн гә шун да кал ды.

Гайсәнеңсату-алучыларныАллаһыйортыннанкуыпчыгаруы
13 Яһү ди ләр нең сКо ты лу бәй рә ме якын лаш кан да, Гай сә Ие ру са лим гә кил-

де. 14 Ан да гы Ал ла һы йор тын да үгез, са рык, кү гәр чен са ту чы лар ны һәм ак ча 
ал маш ты рып уты ру чы лар ны күр гәч, Ул, 15 бау дан чы быр кы үреп, са рык ла ры, 
үгез лә ре бе лән бер гә һәм мә сен Ал ла һы йор тын нан ку ып чы гар ды. Ак ча ал-
маш ты ру чы лар ның ак ча ла рын чә чеп җи бәр де, өс тәл лә рен ау дар ды. 16 Кү гәр чен 
са ту чы лар га:

– Бо лар ны мон нан алып ки те гез! Атам ның йор тын ба зар га әй лән дер мә гез! – ди де.
17 Шун да Аның шә кер т лә ре: «Йор тың өчен җан атып кө ям Мин»*, – дип языл-

ган сүз ләр не ис лә ре нә тө шер де ләр.
18 Шун нан яһү ди ләр Гай сә дән:
– Бо лай эш ләр гә хо ку кың бар лы гын без гә нин ди га лә мәт бе лән ис бат итә ала-

сың? – дип со ра ды лар.

* 2:6 ...икеякиөчүлчәм... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике яки өч мет ре тес. Мет-
ре тес – сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 40 л. 
* 2:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:10. 
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19 Гай сә алар га:
– Бу сАл ла һы йор тын җи ме реп таш ла гыз, Мин аны өч көн дә яңа дан тор гы за-

чак мын, – ди де.
20 Мо ңа җа вап итеп яһү ди ләр:
– Бу Ал ла һы йор ты кы рык ал ты ел тө зел де, ә Син аны өч көн дә ге нә тор гы за 

алыр сың мы? – дип әйт те ләр.
21 Әм ма Гай сә, Ал ла һы йор ты дип, Үзе нең тә не ха кын да әй т кән иде. 22 Гай сә 

үле дән те рел тел гәч, шә кер т лә ре Аның бу ту ры да әй т кә нен ис лә ре нә тө шер де ләр 
һәм сИз ге яз ма га да, Гай сә әй т кән сүз ләр гә дә ышан ды лар.

23 Ко ты лу бәй рә ме көн нә рен дә Аның Ие ру са лим дә күр сәт кән мог җи за лы га мәл-
лә рен кү реп, күп ләр Гай сә гә иман ки тер де ләр. 24-25 Әм ма Гай сә ке ше ләр гә ыша ныч 
баг ла ма ды, чөн ки алар ның ба ры сын да бе лә иде. Кү ңел лә рен дә нәр сә ба рын Ул 
бел гән гә, кем нең дә бул са Аңа ке ше ләр ту рын да сөй лә ве ки рәк тү гел иде.

ГайсәһәмНикәдим

3 1 Яһү ди баш лык лар ның фа ри сей лар дан бул ган Ни кә дим ат лы сы 2 төн лә Гай сә 
яны на ки леп:

– Ос таз! Си нең Ал ла һы дан кил гән Мө гал лим икә нең не бе лә без, чөн ки Син 
күр сәт кән мог җи за лы га мәл ләр не, Ал ла һы үзе бе лән бул ма са, бер кем дә эш ли 
ал мас иде, – ди де.

3 – Си ңа хак сүз әй тәм: яңа дан ту ма са, бер кем дә сАл ла һы Пат ша лы гын кү рә 
ал мас, – ди де аңа Гай сә җа вап би реп.

4 Ни кә дим Аңар дан:
– Ке ше кар тай гач, яңа дан ни чек туа ал сын? Ул, ана сы ка ры ны на ке реп, икен че 

тап кыр туа алыр ми кән? – дип со ра ды.
5 Гай сә җа ва бын да:
– Си ңа хак сүз әй тәм: әгәр ке ше су дан һәм Рух тан ту ма са, ул Ал ла һы Пат ша лы-

гы на ке рә ал мас. 6 Тән нән ту ган – тән, Рух тан ту ган рух бу ла. 7 Ми нем си ңа: «Сез 
яңа дан ту ар га ти еш сез», – дип әй тү е мә га җәп лән мә. 8 Җил кай да те лә сә, шун да 
исә, аның та вы шын ише тә сең, лә кин кай дан ки леп, кая ки тү ен бел ми сең: Рух тан 
ту ган һәр кем бе лән нәкъ ме нә шу лай бу ла*, – дип әйт те.

9 Ни кә дим Аңар дан:
– Ни чек алай бу ла ал сын? – дип со ра ды.
10 – Син, Ис ра ил мө гал ли ме бу ла то рып, шу ны бел ми сең ме?! – ди де аңа Гай-

сә. – 11 Си ңа хак сүз әй тәм: без нәр сә бел сәк, шу ны сөй ли без; нәр сә күр сәк, шу ңа 
ша һит лык би рә без; ә сез без нең ша һит лы гы быз ны ка бул ит ми сез. 12 Сез җир дә ге 
хәл ләр ту рын да сөй лә гә не мә ышан мый сыз икән, күк тә ге лә ре ха кын да сөй лә сәм, 
ни чек ыша ныр сыз? 13 Күк тән иң гән Зат тан баш ка бе рәү нең дә күк кә кү тә рел гә не 
юк. Ул Зат – Адәм Уг лы.

* 3:8 Грек те лен дә ге «пне у ма» ди гән сүз «җил» һәм «рух» ди гән мәгъ нә ләр не аң ла та. 
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14-15 Адәм Уг лы на симан итү че һәр ке ше мәң ге лек тор мыш ал сын өчен, Му са чүл-
дә елан ны юга ры га кү тәр гән ке бек*, Адәм Уг лы да кү тә ре лер гә ти еш. 16 Ал ла һы 
дөнь я ны шул ка дәр ярат ты ки, Уг лы на иман итү че ләр нең бер се дә һә лак бул ма сын, 
ә бәл ки мәң ге лек тор мыш ал сын өчен, Үзе нең бер дән бер Уг лын бир де.

17 Ал ла һы Үз Уг лын дөнь я ны хө кем итү өчен тү гел, бәл ки дөнья Аның аша кот-
ка рыл сын өчен дөнь я га җи бәр де. 18 Аңа иман итү че хө кем гә тар тыл мый, ә ин де 
иман ит мәү че хө кем гә тар тыл ды, чөн ки ул Ал ла һы ның бер дән бер Уг лы на иман 
ки тер мә де. 19 Хө кем исә шун нан гый ба рәт: дөнь я га як ты лык кил де, әм ма ке ше ләр, 
эш лә ре яман бул ган га, як ты лык уры ны на ка раң гы лык ны ярат ты лар. 20 Явыз лык 
эш ләү че һәр кем як ты лык ка нәф рәт лә нә һәм, үзе нең эш лә ре ачык кү рен мә сен дип, 
аңа кил ми. 21 Ә дө рес лек бу ен ча эш итү че, га мәл лә ре нең Ал ла һы ар кы лы эш лән-
гән ле ге ачык кү рен сен өчен, як ты лык ка ки лә.

ЧумдыручыЯхъяныңГайсәтурындагышаһитлыгы
22 Шун нан соң Гай сә шә кер т лә ре бе лән Яһү дия җи ре нә кил де һәм алар бе лән 

бер гә шун да ка лып, ха лык ны су га чум дыр ды. 23 Яхъя да Са лим янын да гы күп су лы 
Ай нун да су га чум ды ра иде. Ке ше ләр шун да ки лә ләр һәм су га чум ды ры ла лар иде. 
24 Ул ва кыт та әле Яхъя зин дан га утыр тыл ма ган бу ла.

25 Шул ва кыт Яхъя ның шә кер т лә ре һәм бер яһү ди ара сын да пакь лә нү йо ла сы 
ту рын да бә хәс чык ты. 26 Алар, Яхъя яны на ки леп:

– Ос таз! Ме нә Үр дүн аръ я гын да си нең бе лән бул ган һәм Аның ту рын да син ша һит лык 
бир гән Ке ше ха лык ны су га чум ды ра, һәм ба ры сы да Аның яны на ба ра лар, – ди де ләр.

27 Яхъя бо лай дип җа вап бир де:
– Күк тән би рел мә гән бул са, ке ше үзе нә бер нәр сә дә ка бул итә ал мый. 28 Сез – 

«Мин Мә сих тү гел, әм ма Аңар дан ал да җи бә рел дем», – дип әй т кә нем не ише тү че 
ша һит лар. 29 Кияү еге те нең кә лә ше бу ла, ә кияү янын да тың лап то ру чы дус ты, 
аның та вы шын ише теп, шат ла нып ку а на. Ми нем ку а ны чым да шу лай ту лы. 30 Ул 
үсәр гә, мин ке че рә ер гә ти еш.

31 Юга ры дан Ки лү че һәр кем нән өс тен рәк; ә җир дән бул ган җир не ке бу лып, 
җир дә ге чә сөй ләр. Күк тән Ки лү че һәр кем нән өс тен дер. 32 Ул күр гән нә ре һәм 
ишет кән нә ре ту рын да ша һит лык би рә, әм ма Аның ша һит лы гын бе рәү дә ка бул 
ит ми. 33 Аның ша һит лы гын ка бул итү че исә Ал ла һы ның хак лы бу лу ы на ина ну ын 
рас лый. 34 Ал ла һы җи бәр гән Зат Ал ла һы сүз лә рен сөй ли бит, Ал ла һы Үз Ру хын 
үл чә ми чә би рә. 35 Ата Үзе нең Уг лын яра та һәм бар нәр сә не Аның ку лы на тап шыр-
ган. 36 Уг лы на иман итү че мәң ге лек тор мыш ка ия, ә Уг лы на иман ит мәү че тор мыш 
күр мә я чәк, бәл ки аның өс тен дә Ал ла һы ның ачуы то ра чак.

ГайсәһәмСамареяхатыны

4 1 Фа ри сей лар Гай сә нең Яхъя га ка ра ган да күб рәк шә кер т ләр җыюы һәм алар ны су га 
чум ды руы ту рын да ишет те ләр, 2 хәл бу ки ке ше ләр не Гай сә Үзе тү гел, шәкертлә ре 

* 3:14-15 Бу урын да Му са ның чүл дә Ал ла һы ку шуы бу ен ча ба кыр дан ясал ган елан ны, кол га га 
бер ке теп ку еп, юга ры га кү тә рүе ту рын да язы ла (ка ра гыз: «Сан нар», 21:9). 
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су га чум ды ра иде. 3 Үзе ту рын да нәр сә сөй лә гән нә рен бел гәч, Гай сә, Яһү ди я не кал-
ды рып, та гын Гә ли лә я гә кит те. 4 Аңа сСа ма рея өл кә се аша үтәр гә ту ры кил де.

5 Са ма ре я дә, Ягъ куб үзе нең уг лы Йо сыф ка бир гән җир би лә мә се нә якын гы на 
ур наш кан Су хар шәһәрендә, 6 Ягъ куб кое сы бар иде. Юл да ары ган Гай сә шул кое 
яны на ки леп утыр ды. Көн ур та ла ры иде. 7-8 Шә кер т лә ре, ри зык са тып алу өчен, 
шә һәр гә кит кәч, су алыр га дип, бер Са ма рея ха ты ны кил де. Гай сә аңа:

– Ми ңа эчәр гә бир че, – ди де.
9 Ха тын исә:
– Ни чек итеп Син, яһү ди бу ла то рып, мин нән, Са ма рея ха ты нын нан, эчәр гә со рый-

сың? – ди де. Ул бу сүз ләр не яһү ди ләр са ма ре я ле ләр бе лән ара лаш ма ган га кү рә әйт те.
10 Гай сә аңа бо лай җа вап бир де:
– Ал ла һы ның бү лә ген һәм син нән: «Ми ңа эчәр гә бир че», – дип со рау чы ның Кем 

икә нен бел сәң, син үзең Аңар дан со рар идең, һәм Ул си ңа те рек лек суы би рер иде.
11 Ха тын Аңа:
– Әфән дем! Си нең чу мы рып алыр га бер нәр сәң дә юк, ә кое ти рән. Син ул те-

рек лек су ын кай дан алыр сың икән? 12 Бу кое ны без гә Ягъ куб ата быз бир гән: үзе 
дә, ба ла ла ры да, мал-туарлары да шу шы кое дан эч кән нәр. Син Ягъ куб ата быз дан 
да бө ег рәк ме әл лә? – дип со ра ды.

13 Гай сә аңа:
– Бу су ны эч кән һәр кем янә су сар, 14 ә Мин би рә чәк су ны эч кән ке ше һич кай чан 

су са мас. Мин бир гән су аңар да мәң ге лек тор мыш ка ага тор ган чиш мә гә әве ре лә-
чәк, – дип җа вап бир де.

15 – Әфән дем! Ми ңа шул су ны бир че, ан нан мин су са мас идем һәм, су алыр өчен, 
мон да ки леп йөр мәс идем, – ди де ха тын.

16 – Бар, ирең не ча кы рып кил, – ди де Гай сә.
17 – Ми нем ирем юк, – дип җа вап бир де ха тын.
– Ирем юк, дип син дө ре сен әйт тең, 18 чөн ки си нең биш ирең бул ган, ә ин де 

хә зер ге се си ңа ир тү гел. Син мо ны дө рес әйт тең, – ди де Гай сә.
19 – Әфән дем! Кү рәм, Син – пәй гам бәр сең. 20 Без нең ата-бабаларыбыз Ал ла һы га 

бу тау да та бын ган нар, ә сез, яһү ди ләр, ке ше ләр та бы на тор ган урын Ие ру са лим дә 
бу лыр га ти еш, дип әй тә сез, – ди де Аңа ха тын.

21 – Ха ным, ышан сү зе мә, ва кыт җи тә: Ата га та бы ну ы гыз бу тау да да, Ие ру са лим-
дә дә бул ма я чак. 22 Сез кем гә та бы ну ы гыз ны бел ми сез, ә без кем гә та бы ну ы быз ны 
бе лә без, чөн ки ко ты лу яһү ди ләр дән ки лә. 23 Әм ма ва кыт җи теп ки лә, һәм ки леп 
тә җит те ин де, ул ва кыт та чын кү ңел дән та бы ну чы лар Ата га рух вә ха кый кать 
бе лән та бы ныр лар, чөн ки Ата шун дый та бы ну чы лар ны эз ли. 24 Ал ла һы Ул – Рух, 
һәм Аңа та бы ну чы лар рух вә ха кый кать бе лән та бы ныр га ти еш ләр, – ди де Гай сә.

25 – Мә сих нең ки лә чә ген бе ләм. (Мә сих май сөр тел гән Зат ди гән не аң ла та.) Ул, 
кил гәч, без гә бө те не сен аң ла тып би рер, – ди де ха тын.

26 – Си нең бе лән сөй лә шү че Мин – ул Үзе, – дип әйт те Гай сә.
27 Шул ва кыт әй лә неп кай т кан шә кер т лә ре, Аның ха тын бе лән сөй лә шеп то ру ын 

кү реп га җәп лән де ләр, әм ма бер се дә: «Син аңар дан нәр сә со рый сың?» – яки: «Бу 
ха тын бе лән нәр сә ту рын да сөй лә шә сең?» – дип со ра ма ды.
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28 Ха тын, су чүл мә ген кал ды рып, шә һәр гә кит те һәм ан да гы ке ше ләр гә:
29 – Ба рып ка ра гыз әле, кыл ган эш лә рем нең бө те не сен әй теп бир гән Ке ше не 

кү рер сез; Ул Мә сих тү гел ме икән? – ди де.
30 Һәм ке ше ләр, шә һәр дән чы гып, Гай сә яны на кит те ләр.
31 Ул ара да шә кер т лә ре Аны:
– Ос таз! Ашап ал ин де, – дип кыс тар га ке реш те ләр.
32 – Ми нем сез бел ми тор ган ри зы гым бар, – ди де алар га Гай сә.
33 Шә кер т лә ре үз ара:
– Әл лә Аңа бе рәр се ашар га ки тер де ми кән? – ди еш те ләр.
34 – Ри зы гым – Ми не җи бәр гән Зат ның их ты я рын үтәү һәм Аның эшен тө гәл ләү. 

35 Сез: «Та гын дүрт ай дан урак өс те җи тә чәк», – ди сез тү гел ме? Ә Мин сез гә әй тәм: 
әй бәт ләп ка ра гыз, иген нәр ага рып урак ка өл гер гән ин де. 36 Урак чы эш ха кы ала 
һәм мәң ге лек тор мыш өчен уңыш җыя. Шу ңа кү рә, чә чү че бе лән уру чы бер гә ку-
а на ала. 37 Шу лай итеп, бу оч рак ка «Бер се чә чә, ә икен че се ура», ди гән әй тем ту ры 
ки лә. 38 Мин сез не үзе гез үс тер мә гән не урыр га җи бәр дем, ан да баш ка лар эш лә гән 
иде, ә сез алар ның хез мәт уңы шын җы я сыз, – ди де Гай сә алар га.

39 «Кыл ган эш лә рем нең бө те не сен әй теп бир де», – дип ша һит лык ит кән ха тын-
ның сү зен ишет кәч, әле ге шә һәр дә ге са ма ре я ле ләр нең кү бе се Гай сә гә иман ки тер де. 
40 Шун лык тан, са ма ре я ле ләр Аның яны на ки леп, Аңар дан үз лә ре янын да ка лу ын 
үте неп со ра ды лар, һәм Ул ан да ике көн гә кал ды. 41 Аның сүз лә рен ише теп, та гын 
да күб рәк ке ше Аңа иман ки тер де, 42 ә те ге ха тын га исә:

– Без ин де си нең сүз лә рең нән тү гел, бәл ки Аның сүз лә рен үзе без ише теп һәм Аның, 
чын нан да, дөнь я ны сКот ка ру чы Мә сих икә нен бе леп, Аңа ыша на быз, – ди де ләр.

Гайсәнеңсарайәһелеуглынсавыктыруы
43 Ике көн үт кәч, Гай сә бу шә һәр дән Гә ли лә я гә кит те. 44 «Пәй гам бәр не үз илен дә 

их ти рам ит ми ләр», – дип, Гай сә Үзе үк ша һит лык бир гән иде. 45 Лә кин Ул Гә ли-
лә я гә кил гәч, ке ше ләр Аны бик те ләп ка бул ит те ләр, чөн ки алар Ие ру са лим дә ге 
бәй рәм гә ба рып, Гай сә эш лә гән бар лык эш ләр не күр гән нәр иде.

46 Шун нан соң Гай сә те ге чак та су ны шә раб ка әй лән дер гән урын га – Гә ли лә я-
нең Кә на шә һә ре нә яңа дан кил де. Кә пәр на ум да уг лы авы ру бул ган бер са рай әһе ле 
бар иде. 47 Са рай әһе ле, Гай сә нең Яһү ди я дән Гә ли лә я гә кил гә нен ише теп, Аның 
яны на кит те. Ул Гай сә дән үлем тү шә ген дә ят кан уг лын, ки леп, са вык ты ру ын ял-
ва рып со ра ды.

48 – Ила һи бил ге ләр һәм мог җи за лар күр мә сә гез, сез бит ышан ма я чак сыз, – ди-
де аңа Гай сә.

49 Са рай әһе ле исә:
– Әфән дем! Ба лам үл гән че ки лә күр ин де, – ди де.
50 Шун да Гай сә:
– Бар, өе ңә кайт, уг лың исән, – ди де.
Са рай әһе ле, Гай сә нең сү зе нә ыша нып, кай тып кит те. 51 Кай тып бар ган да ук, 

хез мәт че лә ре оч рап, уг лы ның исән бу лу ын әйт те ләр. 52 «Аңа кай сы сә гать тә хәл 
кер де?» ди гән со ра вы на, алар:
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– Ки чә көн дез ге сә гать бер ләр дә биз гәк аңар дан кит те, – дип җа вап бир де ләр.
53 «Уг лың исән» ди гән сүз ләр не Гай сә нең нәкъ шул сә гать тә әй тү ен аң ла гач, әти 

ке ше үзе дә, йор тын да гы лар ның ба ры сы да Гай сә гә иман ки тер де ләр.
54 Бу – Гай сә нең Яһү ди я дән Гә ли лә я гә кил гәч күр сәт кән икен че мог җи за лы 

га мә ле бул ды.

Буаянындасавыктыру

5 1 Шун нан соң Гай сә Ие ру са лим дә ге бер яһү ди бәй рә ме нә кил де. 2 Ие ру са-
лим дә ге Са рык кап ка сы янын да яһүд чә Бәйт -Хаз да* дип атал ган буа бар иде. 

Ул биш әй ван* бе лән ура тып алын ган бул ган. 3 Ан да бик күп авы ру лар: су кыр лар, 
ак сак лар һәм па ра лич сук кан ке ше ләр [су куз га лу ын кө теп] ята лар иде. [4 Чөн ки 
Раб бы ның бер фә реш тә се, вакыт-вакыт буа га тө шеп, су ны бол га та, һәм су бол га ну 
бе лән, аңа бе рен че бу лып кер гән ке ше те лә сә нин ди авы ру дан да са вы га икән.]* 
5 Шун да утыз си гез ел буе авы рып яту чы бер ке ше бар иде.

6 Гай сә ул ке ше не күр де һәм, аның озак ва кыт урын өс тен дә яту ын бе леп, аңар дан:
– Са вы гыр га те ли сең ме? – дип со ра ды.
7 – Әфән дем, су бол ган ган ва кыт та ми не буа га тө ше рер ке ше юк бит, мин ан да 

ба рып җит кән че, баш ка бе рәү ин де тө шеп өл гер гән бу ла, – дип җа вап бир де авы ру.
8 Гай сә аңа бо лай ди де:
– Тор, ята гың ны ал да йөр.
9 Ке ше шун да ук те рел де һәм ята гын алып йө реп кит те.
Бу хәл сшим бә көн не бул ды. 10 Шу ңа кү рә яһү ди ләр са вык кан ке ше гә:
– Бү ген шим бә көн, без нең ка нун бу ен ча син ята гың ны алып йө рер гә ти еш тү-

гел, – ди де ләр.
11 Ул бо лай дип җа вап бир де:
– Ми не са вык тыр ган Ке ше ми ңа: «Ята гың ны ал да йөр», – дип әйт те.
12 – «Ята гың ны ал да йөр», – дип әй т кән Ке ше кем Ул? – дип со ра ды лар аңар дан.
13 Гай сә җы ел ган ха лык ара сы на ке реп югал ган га, са вык кан ке ше Аның кем 

икә нен бел ми иде.
14 Соң рак Гай сә аны Ал ла һы йор тын да оч ра тып:
– Ме нә син са вык тың. Үзе ңә та гын да на чар рак бул ма сын өчен, ин де баш ка гө-

наһ кыл ма, – ди де.
15 Ул ке ше, яһү ди ләр яны на ба рып, үзен са вык ты ру чы ның Гай сә икә нен әйт те.

Атасынәрсәэшләсә,Углыдашуныэшләр
16 Шу шы эш не шим бә көн не эш лә гә не өчен, яһү ди ләр Гай сә не эзәр лек ли баш-

ла ды лар. 17 Гай сә исә алар га:
– Ми нем Атам әле һа ман эш ли, Мин дә эш лим, – ди де.

* 5:2 Бәйт-Хазда – шәф кать йор ты ди гән мәгъ нә дә. 
* 5:2 Әйван – ба га на лы ачык терраса, галерея. 
* 5:3, 4 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр дә бар. 
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18 Яһү ди ләр Аны шим бә кө нен бо зуы өчен ге нә тү гел, бәл ки, биг рәк тә Ал ла һы ны 
Үзе нең Ата сы дип, Үзен Ал ла һы га тиң лә гә не өчен дә үте рер гә те лә де ләр.

19 Гай сә алар ның бу те ләк лә ре нә:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Угыл Үзе ге нә һич нәр сә эш ли ал мый. Ул ба ры тик Ата сын-

нан күр гән эш ләр не ге нә эш ли ала, – ди де. – Ата сы нәр сә эш лә сә, Уг лы да шу ны 
эш ләр. 20 Ата Үзе нең Уг лын яра та һәм Үзе эш лә гән һәр эшен Аңа күр сә тә. Сез нең 
исе гез ки тәр лек мон нан да зур рак эш ләр күр сә тер әле Ул Аңа. 21 Ата үл гән нәр не 
те рел теп җан лан дыр ган ке бек, Уг лы да, кем не те лә сә, шу ны җан лан ды ра. 22 Ата 
бер кем не дә хө кем ит ми, ә Ул бө тен хө кем не Уг лы на тап шыр ды. 23 Ата ны их ти рам 
ит кән ке бек, ба ры сы ның да Уг лын их ти рам итү ен те ли бит Ул. Кем Уг лын их ти рам 
ит ми, шул Аны җи бәр гән Ата ны да их ти рам ит ми.

24 Сез гә хак сүз әй тәм: Ми нем сү зем не тың лау чы һәм Ми не җи бәр гән Зат ка иман 
итү че ке ше мәң ге лек тор мыш ка ия. Ул ке ше хө кем гә ду чар бул ма я чак, чөн ки ин де 
үлем нән тор мыш ка күч кән бу ла. 25 Сез гә хак сүз әй тәм: үлек ләр Ал ла һы Уг лы ның 
та вы шын ише тер ва кыт җи тә һәм ки леп җит те дә ин де. Аны ишет кән нәр те ре лер.

26 Үзен дә тор мыш бул ган ке бек, Ата Уг лы на да Үз-Үзендә тор мыш ка ия бу лу 
код рә те бир де. 27 Ата Уг лы на хө кем итү хо ку кын да тап шыр ды, чөн ки Ул – Адәм 
Уг лы. 28 Мо ңа га җәп лән мә гез. Ка бер дә ге ләр нең һәм мә се Ал ла һы Уг лы ның та вы-
шын ише тә чәк ва кыт җи тә. 29 Шун да үлек ләр ка бер лә рен нән чы га чак: ях шы лык 
эш лә гән нә ре – яшәү, ә явыз лык эш лә гән нә ре хө кем ите лү өчен те ре лә чәк. 30 Мин 
Үз ле гем нән бер нәр сә эш ли ал мыйм; Аңар дан ни чек ишет сәм, шу лай хө кем итәм, 
һәм Ми нем хө ке мем га дел, чөн ки Мин Үз их ты я рым ны тү гел, бәл ки Ми не җи бәр-
гән Зат ның их ты я рын үтәр гә ты ры шам.

Гайсәхакындашаһитлыклар
31 Әгәр дә Мин Үзем ха кын да Үзем ша һит лык би рәм икән, ша һит лы гым бер ни гә 

дә тор мас иде. 32 Ми нем хак та ша һит лык би рү че баш ка Бе рәү бар, һәм Мин бе ләм: 
Аның Ми нем хак та бир гән ша һит лы гы хак. 33 Сез Яхъя яны на ке ше ләр җи бәр де гез, 
һәм ул ха кый кать ха кын да ша һит лык бир де. 34 Лә кин Мин ке ше ләр нең ша һит лы-
гы на мох таҗ тү гел, ә бо лар ны сез кот ка рыл сын өчен әй тәм.

35 Яхъя яну чы һәм нур би рү че як тыр т кыч иде, ә сез аның як ты сын да бик аз ва кыт 
кы на ку ан мак чы бул ды гыз. 36 Әм ма Ми нем ша һит лы гым Яхъя ны кын нан зур рак: 
Мин Атам ның тә мам лар га дип бир гән эш лә рен баш ка рам. Шу лар ның һәм мә се 
Ми не Атам җи бәр гә не нә ша һит лык би рә. 37 Ми не җи бәр гән Ата Үзе Ми нем хак та 
ша һит лык ит те. Сез нең бер кай чан да Аның та вы шын ишет кә не гез, йө зен күр гә-
не гез юк. 38 Аның сү зе сез дә яшә ми, чөн ки сез Ул җи бәр гән Зат ка ышан мый сыз. 
39 Мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр га те ләп, сез Из ге яз ма да языл ган нар ны тик ше рә-
сез, ә алар нәкъ Ми нем хак та ша һит лык би рә ләр. 40 Әм ма сез, тор мыш ка ия бу лу 
өчен, Ми нем яны ма ки лер гә те лә ми сез.

41 Ке ше ләр нең Ми не дан лау ла ры на мох таҗ лы гым юк, 42 ә Мин сез не бе ләм: сез дә 
Ал ла һы ны яра ту юк. 43 Мин Атам исе мен нән кил дем – сез Ми не ка бул ит ми сез, 
ә үз исе мен нән кил гән не ка бул итә сез. 44 Сез бер-берегездән дан ка бул итә сез, 
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ә бер дән бер Ал ла һы дан бул ган дан ны эз лә ми сез. Шу лай бул гач, сез ни чек итеп 
ыша на алыр сыз икән?

45 Мин сез не Атам ал дын да га еп ләр мен дип уй ла ма гыз. Сез не га еп ләү че – сез өмет 
баг ла ган Му са. 46 Сез Му са га ышан са гыз, Ми ңа да ыша ныр иде гез, чөн ки ул Ми нем 
хак та яз ды. 47 Ул яз ган нар га ышан мый то рып, Ми нем сүз лә ре мә ни чек ыша ныр сыз?!

Бишмеңнеашату

6 1 Шун нан соң Гай сә Гә ли ләя кү ле нең аръ я гы на кит те. Ул күл Ти бе ри ас кү ле 
дип тә ата ла иде. 2 Авы ру лар ны са вык тыр ган мог җи за лы га мәл лә рен кү реп, 

Аның ар тын нан бик күп ха лык ияр де. 3 Гай сә, тау га ме неп, ан да шә кер т лә ре бе лән 
бер гә утыр ды. 4 Шул ва кыт та яһү ди ләр нең Ко ты лу бәй рә ме якын ла шып ки лә иде.

5 Гай сә күз лә рен кү тәр де һәм Үзе нә та ба күп ха лык ның ки лү ен кү реп, Фи лип кә:
– Алар ны аша ту өчен, ик мәк кай дан са тып алыр быз икән? – ди де.
6 Ул бу сүз ләр не Фи лип не сы нау өчен ге нә әйт те, чөн ки Үзе нәр сә эш лә я чә ген 

бе лә иде. 7 Фи лип:
– Алар ның һәр бер се нә аз-аз гы на би рү өчен дә, ике йөз ди нар лык* ик мәк җит-

мәс, – дип җа вап бир де.
8 Шә кер т лә ре нең бер се, Ши мун Пе тер нең бер ту ган кар дә ше Ән д ри:
9 – Мон да бер ма лай ның биш ар па ик мә ге һәм ике ба лы гы бар, әм ма мон дый 

күп ха лык өчен ул нәр сә ин де? – ди де.
10 – Ха лык ка уты рыр га ку шы гыз, – ди де Гай сә.
Ул урын да исә чи рәм күп иде. Ха лык чи рәм гә утыр ды. Алар ара сын да ир-атлар 

гы на биш мең гә якын иде. 11 Гай сә ик мәк не ал ды да, шөк ра на итеп, уты ру чы лар-
га өләш те. Ба лык лар ны да һәр кем гә те лә гән чә өлә шеп чык ты. 12 Һәм мә се ашап 
туй гач, шә кер т лә ре нә:

– Кал ган сы нык лар ны җы еп алы гыз, бер нәр сә дә әрәм бул ма сын, – ди де.
13 Ке ше ләр аша ган биш ар па ик мәк тән кал ган сы нык лар ны җы еп, алар ны ун и ке 

кәр зин гә ту тыр ды лар.
14 Гай сә эш лә гән мог җи за лы га мәл не кү реп, ке ше ләр:
– Дөнь я га ки лер гә ти еш бул ган Пәй гам бәр, чын лап та, Шу шы дыр, – ди еш те ләр.
15 Гай сә исә, алар ның Үзен көч бе лән пат ша итеп ку яр га те ләү лә рен бе леп, ял-

гы зы гы на та гын тау га ме неп кит те.

Гайсәнеңсуөстеннәнатлапкилүе
16 Кич җит кәч, Гай сә нең шә кер т лә ре күл бу е на төш те ләр дә, 17 көй мә гә уты рып, 

күл аръ я гын да гы Кә пәр на ум га та ба йө зеп кит те ләр. Ка раң гы төш те, ә Гай сә исә 
һа ман кү рен мә де. 18 Күл дә ка ты җил куп кан лык тан, дул кын нар кө чәй де. 19 Биш-
алты чак рым ча ма сы* кит кән нән соң, алар Гай сә не кү реп ал ды лар. Ул, су өс тен нән 
ат лап, көй мә гә якын ла шып ки лә иде. Шә кер т ләр кур кып кал ды лар.

* 6:7 Динар – кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кын тәш кил итә. 
* 6:19 Биш-алтычакрымчамасы... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: егер ме биш-утыз 
ста дия; ста дия – озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 192 м. 



1570

Яхъя 6

20 Әм ма Гай сә алар га:
– Бу – Мин! Ку рык ма гыз! – ди де.
21 Алар Аны көй мә гә алыр га те лә де ләр, лә кин нәкъ шул чак та көй мә алар ба ра 

тор ган яр га җи теп тук та ды.

Гайсә–тормышикмәге
22 Икен че көн не дә ха лык күл нең те ге ярын да то ра иде әле. Алар ан да бер ге нә 

көй мә бу лу ын, ул көй мә гә шә кер т ләр нең ге нә уты рып ки тү ен, ә Гай сә нең ан да 
утыр ма га нын күр гән нәр иде. 23 Ул ара да Ти бе ри ас тан баш ка көй мә ләр ки леп тук-
та ды лар. Көй мә ләр тук та ган урын сХа ким Гай сә шөк ра на итеп бир гән ик мәк не 
ке ше ләр аша ган җир гә якын иде. 24 Шу лай итеп, Гай сә нең дә, Аның шә кер т лә ре-
нең дә ан да юк лы гын күр гәч, ха лык, көй мә ләр гә уты рып, Кә пәр на ум га Гай сә не 
эз ләр гә кит те. 25 Аны күл нең аръ я гын да эз ләп тап кач:

– Ос таз! Син мон да кай чан кил дең? – дип со ра ды лар.
26 Гай сә алар га:
– Сез гә хак сүз әй тәм: сез Ми не мог җи за лы га мәл ләр күр гән гә тү гел, бәл ки туй-

ган чы ик мәк аша ган га эз ли сез. 27 Фа ни ри зык өчен тү гел, мәң ге лек тор мыш би рә 
тор ган ри зык өчен ты ры шы гыз. Аны сез гә Адәм Уг лы би рә чәк, чөн ки Ал ла һы Ата, 
Адәм Уг лын хуп лап, Үзе нең там га сын сал ды, – ди де.

28 Ан нан соң алар:
– Ал ла һы эш лә рен баш ка ру өчен, без гә нәр сә эш ләр гә ки рәк? – дип со ра ды лар.
29 – Ул Кем не җи бәр гән бул са, сез Шу ңа иман ите гез, Ал ла һы ның эше – ме нә 

шул, – дип җа вап бир де Гай сә.
30 Алар:
– Си ңа иман ки те рер лек нин ди га лә мәт күр сә тер сең? Нәр сә кы лыр сың? 31 Без-

нең ата-бабаларыбыз чүл дә ман на* аша ган нар. Бу ту ры да Из ге яз ма да «Ул алар га 
ашар өчен күк тән ик мәк бир де»* дип языл ган, – ди де ләр.

32 Гай сә алар га:
– Сез гә хак сүз әй тәм: сез гә күк тән ик мәк бир гән – Му са тү гел. Күк тән хак 

ик мәк не сез гә Ми нем Атам би рә. 33 Ал ла һы ик мә ге Ул – күк тән иңеп, дөнь я га 
тор мыш Би рү че, – ди де.

34 Алар Гай сә гә:
– Әфән дем! Без не һәр ва кыт шун дый ик мәк бе лән тәэ мин итеп тор чы, – ди де ләр.
35 Гай сә исә бо лай дип әйт те:
– Мин – тор мыш ик мә ге. Яны ма ки лү че һич кай чан ачык мас, Ми ңа иман итү че 

һич кай чан су са мас. 36 Әм ма Мин сез гә әйт кән дәй, сез Ми не күр гән бул са гыз да 
ышан мый сыз. 37 Атам Ми ңа бир гән һәр кем Ми ңа ки лә чәк. Кил гән нәр не һич кай чан 
ку ып җи бәр мә я чәк мен, 38 чөн ки Мин Үз их ты я рым ны тү гел, бәл ки Ми не җи бәр гән 
Атам их ты я рын баш ка ру өчен күк тән иң дем. 39 Ми не җи бәр гән Атам ның их ты я ры 

* 6:31 Манна – Ал ла һы бо рын гы Ис ра ил хал кын Ми сыр кол лы гын нан чы гар гач, чүл дә туй-
ды ру өчен күк тән җи бәр гән ри зык. 
* 6:31 Ка ра гыз: «Зә бур», 77:24. 
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исә шул: Ул Ми ңа бир гән нәр нең бер сен дә югал т мый ча, ахи рәт кө нен дә алар ның 
ба ры сын да үле дән те рел тер гә ти еш мен. 40 Ми не җи бәр гән Атам Уг лын кү рү че һәм 
Аңа ина ну чы һәр кем нең мәң ге лек тор мыш ка ия бу лу ын те ли. Мин аны ахи рәт 
кө нен дә те рел теп тор гы за чак мын.

41 Аның: «Мин – күк тән иң гән ик мәк» ди гә не өчен, яһү ди ләр Аңар дан зар лан-
ды лар. 42 Алар үз ара бо лай ди еш те ләр:

– Бу Йо сыф уг лы Гай сә тү гел ме соң? Без Аның ата сын да, ана сын да бе лә без 
бит. Ни чек Ул: «Мин күк тән иң дем», – дип сөй ли ала икән?

43 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Үз ара сук ра ныш ма гыз. 44 Ми не җи бәр гән Ата алып кил мә сә, яны ма бер кем 

дә ки лә ал мый, Мин исә шул ке ше не ахи рәт кө нен дә те рел теп тор гы за чак мын. 
45 Пәй гам бәр ләр нең яз ма ла рын да: «Һәм мә се дә Ал ла һы та ра фын нан өй рә те лә-
чәк»*, – дип языл ган. Ата ны ишет кән, Аңар дан өй рән гән һәр кем Ми нем ян га ки лә. 
46 Бу әле кем дә бул са Ата ны күр гән ди гән сүз тү гел; Ата ны Ал ла һы дан кил гән 
Зат кы на күр гән. 47 Сез гә хак сүз әй тәм: Ми ңа иман итү че мәң ге лек тор мыш ка 
ия. 48 Мин – тор мыш ик мә ге. 49 Сез нең ата ла ры гыз чүл дә ман на аша ган нар һәм 
шу ңа ка ра мас тан үлеп кит кән нәр. 50 Ә бу күк тән иңү че ик мәк исә шун дый ки, 
аны ашау чы үл мә я чәк. 51 Мин – күк тән иң гән те ре ик мәк, бу ик мәк не ашау чы 
мәң ге яшәр. Мин би рә чәк ик мәк исә ул – Ми нем тә нем. Мин аны дөнья яшә сен 
өчен би рә чәк мен.

52 Шун нан соң яһү ди ләр ачу ла ны шып:
– Бу Ке ше ни чек Үзе нең тә нен без гә ашар өчен би рә алыр икән? – дип, үз ара 

бик ка ты бә хәс ләш те ләр.
53 Гай сә исә бо лай дип әйт те:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Адәм Уг лы ның тә нен аша ма са гыз һәм Аның ка нын эч-

мә сә гез, сез дә тор мыш бул ма я чак. 54 Ми нем тә нем не аша ган һәм ка ным ны эч кән 
исә мәң ге лек тор мыш ка ия. Мин аны ахи рәт кө нен дә те рел тә чәк мен. 55 Ми нем 
тә нем – чын ри зык, ка ным – чын эчем лек. 56 Тә нем не аша ган һәм ка ным ны эч-
кән – Мин дә, Мин исә аңар да яшим. 57 Ми не мәң ге те ре Атам җи бәр де һәм Мин 
Атам аша яшим, шу лай ук Ми не ашау чы да Ми нем аша яшә я чәк. 58 Күк тән иң гән 
ик мәк ме нә шул дыр. Ул ик мәк сез нең ата ла ры гыз аша ган ман на га ох ша ма ган, алар 
үлеп кит кән нәр. Ә бу ик мәк не ашау чы мәң ге яшә я чәк.

59 Гай сә бо лар ны Кә пәр на ум да сгый ба дәт ха нә дә гый лем бир гән ва кыт та сөй-
лә гән иде.

Сездәкитәргәтелисезме?
60 Гай сә нең күп шә кер т лә ре, бу сүз ләр не ишет кән нән соң:
– Нин ди авыр сүз ләр! Бо лар ны кем тың лый ал сын? – ди де ләр.
61 Әм ма Гай сә шә кер т лә ре нең сук ра ну ла рын бе леп:
– Сез не шу шы рән җе тә ме? 62 Әгәр сез Адәм Уг лы ның элек бул ган уры ны на кү-

тә ре лү ен күр сә гез, нәр сә бу лыр? 63 Рух Ул – тор мыш би рү че, ке ше үз кө че бе лән 

* 6:45 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 54:13. 
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һич нәр сә гә ире шә ал мый; Мин сез гә сөй лә гән сүз ләр – рух һәм тор мыш. 64 Әм ма 
ара гыз да иман ит мәү че ләр дә бар, – дип әйт те.

Гай сә бит кем нең иман ит мә вен һәм кем нең Үзе нә хы я нәт итә чә ген баш тан ук 
бе лә иде.

65 Ул сү зен дә вам итеп:
– Ме нә шу ның өчен Мин сез гә, Атам җи бәр мә сә, Ми нем ян га бер кем нең дә 

ки лә ал ма я ча гын әйт тем, – ди де.
66 Шул ва кыт тан баш лап шә кер т лә ре нең кү бе се Гай сә дән ае ры лып кит те ләр, 

баш ка Аның бе лән бер гә йөр мә де ләр.
67 Шун да Гай сә ун и ке шә кер тен нән:
– Сез дә ки тәр гә те ли сез ме? – дип со ра ды.
68 Ши мун Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Без кем яны на ба рыйк соң? Мәң ге лек тор мыш сүз лә ре Син дә бит. 69 Без 

Си ңа иман итә без, Си не Ал ла һы ның Из ге За ты дип та ный быз, – дип җа вап бир де.
70 Гай сә алар га:
– Мин сез нең ун и ке гез не сай лап ал дым тү гел ме? Әм ма бе ре гез – сиб лис, – ди де.
71 Ул бу сүз ләр не, Үзе нә хы я нәт итә чәк, ун и ке нең бер се бул ган Ши мун уг лы 

Яһү дә Ис ка ри от ха кын да әйт те.

ГайсәһәмАныңэнеләре

7 1 Шун нан соң Гай сә Гә ли лә я дә йөр де. Ул Яһү ди я дә йө рер гә те лә мә де, чөн ки 
яһү ди ләр Аны үте рер гә җай эз ли ләр иде. 2 Яһү ди ләр нең сЧа тыр лар бәй рә ме 

якын ла ша иде, һәм 3 эне лә ре:
– Гә ли лә я дән Яһү ди я гә бар, Син эш лә гән эш ләр не шә кер т лә рең дә күр сен. 

4 Әгәр ке ше үзен та ны тыр га те ли икән, эшен яше рен рә веш тә эш лә ми. Шун дый 
эш ләр эш ли сең икән, Үзең не дөнь я га та ныт, – ди де ләр.

5 Аңа хәт та эне лә ре дә ышан ма ды лар.
6 Гай сә алар га бо лай дип әйт те:
– Ми нем ва кыт әле ки леп җит мә де, ә сез нең өчен те лә сә кай сы ва кыт ку лай. 

7 Дөнья сез гә нәф рәт бе лән ка ра мый, ә Ми ңа нәф рәт лә нә, чөн ки Мин эш лә ре нең 
явыз бул ган лы гы на һәр ва кыт ша һит лык би реп то рам. 8 Сез бәй рәм гә ба ры гыз, ә 
Мин бар мыйм, чөн ки Ми нем ва кыт әле җит мә де.

9 Ул, алар га шу лай дип, Гә ли лә я дә кал ды, 10 әм ма, эне лә ре кит кәч, яше рен рә-
веш тә Үзе дә бәй рәм гә бар ды.

ГайсәЧатырларбәйрәмендә
11 Ә яһү ди ләр исә Гай сә не бәй рәм дә эз ләп:
– Ул кай да икән? – дип со ра ды лар.
12 Аның ха кын да ха лык ара сын да күп сүз ләр йөр де. Кай бер лә ре: «Ул ях шы Ке-

ше», – ди де, баш ка ла ры исә: «Юк, Ул ха лык ны аз ды ра», – дип сөй лә де. 13 Әм ма, 
яһү ди ләр дән кур кып, Аның ха кын да бер кем дә ачык итеп сөй лә мә де.

14 Ә ин де бәй рәм ур та сын да Гай сә Ал ла һы йор ты на ке реп гый лем би рә баш ла-
ды. 15 Яһү ди ләр:
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– Бу Ке ше укы ма ган бул са, шул ка дәр нәр сә не кай дан бе лә икән?! – дип га җәп-
лән де ләр.

16 Гай сә алар га:
– Ми нем өй рә тү ем Үзем не ке тү гел, Ми не җи бәр гән Затныкы. 17 Кем Аның 

их ты я рын баш ка рыр га те ли, шул ке ше бу өй рә тү ем нең Ал ла һы дан мы яки аны 
Үзем нән ге нә сөй лә вем не бе лер. 18 Үз исе мен нән сөй ләү че үзе нә дан эз ли, ә Үзен 
җи бәр гән Зат ка дан-шөһрәт яулаучы эч кер сез дер һәм Аңар да ял ган юк, – дип әйт-
те. – 19 Му са сез гә Ка нун бир де тү гел ме? Ә сез нең бе ре гез дә аны үтә ми. Ни өчен 
Ми не үте рер гә йө ри сез?

20 – Си ңа җен ка гыл ды мы әл лә? Кем Си не үте рер гә йө ри?! – ди де ха лык.
21 Гай сә сү зен дә вам ит те:
– Мин бер эш эш лә дем һәм сез һәм мә гез шу ңа га җәп лә нә сез. 22 Му са сез гә сөн-

нәт тап шыр ды (гәр чә ул Му са дан тү гел, бәл ки ата лар дан ки лә), шу ңа кү рә шим бә 
көн не ир ба ла ны ссөн нәт кә утыр та сыз. 23 Му са ка ну ны бо зыл ма сын дип, шим бә 
көн не ир ба ла сөн нәт кә утыр ты ла ала икән, шим бә көн не бер ке ше не бө тен ләй 
са вык тыр га ным өчен, ни гә Ми ңа ачу ы гыз ки лә? 24 Тыш кы кү ре неш кә ге нә ка рап 
хө кем ит мә гез, бәл ки дө рес хө кем ите гез.

Гайсә–Мәсихме?
25 Шун да кай бер ие ру са лим ле ләр бер-берсенә:
– Бу әл лә яһү ди ләр нең баш лык ла ры үте рер гә те лә гән Ке ше ме? 26 Әнә Ул ачык-

тан-ачык сөй ли, ә алар Аңа бер сүз дә әй т ми ләр: әл лә Аны чын нан да Мә сих дип 
уй лый лар ми кән? 27 Әм ма, Мә сих кил гән дә, Аның кай дан икән ле ген бер кем дә 
бел мәс. Без исә бу Ке ше нең кай дан икә нен бе лә без, – ди де ләр.

28 Гай сә, Ал ла һы йор тын да гый лем бир гән дә, көч ле та выш бе лән бо лай ди де:
– Сез Ми не һәм кай дан икә нем не дә бе лә сез. Лә кин Мин Үз ле гем нән кил мә дем, 

һәм Ми не җи бәр гән Зат хак. Сез Аны бел ми сез, 29 ә Мин Аны бе ләм, чөн ки Мин 
Аңар дан кил дем, Ми не Ул җи бәр де.

30 Алар Гай сә не кул га алыр га те лә де ләр, лә кин бер се дә Аңа кул ти дер мә де, чөн-
ки Аның ва кы ты ки леп җит мә гән иде әле. 31 Ха лык ара сын да исә күп ке ше ләр Аңа 
иман ки тер де ләр һәм:

– Мә сих кил гәч, бу Зат күр сәт кән нән дә күб рәк мог җи за лы га мәл ләр күр сә тер 
ми кән? – ди еш те ләр.

32 Фа ри сей лар ха лык ның Гай сә ха кын да шун дый сүз йөр т кән нә рен ишет те ләр, 
һәм баш ру ха ни лар бе лән фа ри сей лар, Аны кул га алу өчен, тәр тип сак лау чы лар ны 
җи бәр де ләр. 33 Гай сә исә:

– Мин сез нең ара да озак бул мам, Ми не җи бәр гән Зат яны на тиз дән ки ре кай-
та чак мын. 34 Ми не эз ләр сез, әм ма тап мас сыз. Мин бу ла чак урын га сез ки лә ал-
мас сыз, – дип әйт те.

35 Мо ны ишет кән яһү ди ләр үз ара:
– Без та ба ал мас лык нин ди урын га кит мәк че бу ла икән? Әл лә грек лар ара сы на 

та ра лып яшәү че яһү ди ләр яны на ки теп, грек лар ны өй рә тер гә те ли ми кән? 36 «Ми не 
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эз ләр сез, әм ма тап мас сыз. Мин бу ла чак урын га сез ки лә ал мас сыз» ди гән сүз лә ре 
нәр сә не аң ла та икән? – ди еш те ләр.

37 Бәй рәм нең соң гы, бө ек кө нен дә Гай сә, то рып ба сып, көч ле та выш бе лән бо-
лай дип әйт те:

– Кем су са са, шул Ми нем ян га кил сен һәм эч сен. 38 Из ге яз ма да әй тел гән чә, 
Ми ңа иман итү че нең «кү ңел тү рен нән ел га лар бу лып те рек лек суы ага чак».

39 Ул мо ны Үзе нә иман итү че ләр ала чак Рух ха кын да әйт те. Әле Гай сә дан лан-
ма ган га, алар га Из ге Рух би рел мә гән иде.

40 Ха лык ара сын да кай бер лә ре Аның бу сүз лә рен ише теп: «Ул – чын лап та 
вәгъ дә ител гән Пәй гам бәр», – ди де ләр. 41 Бер лә ре: «Бу – Мә сих», – ди еш сә, ә 
баш ка ла ры: «Мә сих Гә ли лә я дән ки лер ми кән? 42 Из ге яз ма да Мә сих Да выт нә се-
лен нән бу ла чак һәм Да выт яшә гән Бәйт-Лехем авы лын нан ки лә чәк, дип языл ган 
тү гел ме?» – ди де ләр.

43 Шу лай итеп, ха лык ара сын да Гай сә ха кын да бә хәс чык ты. 44 Кай бер лә ре Аны 
кул га алыр га те лә де ләр, лә кин бер се дә Аңа кул ти дер мә де.

45 Тәр тип сак лау чы лар баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар яны на кай т кач:
– Ни өчен Аны то тып ки тер мә де гез? – дип со ра ды лар алар дан.
46 – Бе рәү нең дә әле ул Ке ше дәй сөй лә гә не юк, – дип җа вап бир де ләр тәр тип 

сак лау чы лар.
47 – Әл лә сез дә ал дан ды гыз мы?! – ди де ләр фа ри сей лар. – 48 Баш лык лар ның 

яки фа ри сей лар ның бе рәр се Аңа иман ки тер де ме? 49 Ә Ка нун ны бел мәү че бу ха-
лык ләгъ нәт ител гән.

50 Шун да фа ри сей лар ның бер се, элек Гай сә яны на ки леп кит кән Ни кә дим бо-
лай ди де:

51 – Иң элек ке ше не тың ла мый ча һәм аның нәр сә эш лә гә нен бел ми чә без нең 
ка нун аны хө кем итә ме?

52 – Әл лә син дә Гә ли лә я дән ме? Тик ше реп ка ра һәм кү рер сең: Гә ли лә я дән һич 
тә пәй гам бәр чык мас, – дип җа вап бир де ләр аңа.

Уйнашлыктатотылганхатын
[53 Ба ры сы да өй лә ре нә та рал гач,

8 1 Гай сә Зәй түн та вы на кит те.
2 Ир тә бе лән Ул яңа дан Ал ла һы йор ты на кил де һәм Аның яны на күп ха лык 

җы ел ды. Ул, уты рып, алар ны өй рә тә баш ла ды. 3 Шул чак ка нун бел геч лә ре һәм 
фа ри сей лар, уй наш лык та то тыл ган бер ха тын ны алып ки леп, ур та га бас ты рып 
куй ды лар да:

4 – Ос таз! Бу ха тын зи на кыл ган да то тыл ды. 5 Ка нун да Му са мон дый лар ны таш-
лар атып үте рер гә әмер би рә, ә Син нәр сә әй тер сең? – ди де ләр Гай сә гә.

6 Алар мо ны, Гай сә не сы нау өчен, Аны га еп ләр гә бе рәр сыл тау та бар быз, ди гән 
уй бе лән әйт те ләр. Әм ма Гай сә, чү гә ләп, бар ма гы бе лән җир гә яза баш ла ды. 7 Алар 
со рау ла рын ка бат бир гән гә, Ул то рып ба сып бо лай ди де:
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– Сез нең кай сы гыз гө наһ сыз, шул баш лап аңа таш ат сын. 8 Һәм, та гын чү гә ләп, 
җир гә язу ын дә вам ит те.

9 Алар исә мо ны ишет кәч, сөл кән нә рен нән баш лап бер-бер арт лы чы гып кит те-
ләр. Гай сә бе лән ур та да ба сып тор ган ха тын гы на кал ды.

10 Гай сә то рып ба сып:
– Сең лем! Кай да алар? Си не бер кем дә хө кем ит мә де ме? – дип со ра ды.
11 – Бер кем дә, Әфән дем! – дип җа вап бир де ха тын.
Гай сә аңа:
– Мин дә си не хө кем ит мим: бар, баш ка гө наһ кыл ма, – ди де.]*

Гайсә–дөньяяктылыгы
12 Гай сә та гын ха лык ка сөй лә де. Ул:
– Мин – дөнья як ты лы гы. Ми нем ар тым нан ба ру чы ка раң гы лык та йөр мә я чәк, 

бәл ки аның тор мыш би рү че як ты лы гы бу ла чак, – дип әйт те.
13 Шун нан соң фа ри сей лар Аңа:
– Син Үзең ха кын да Үзең ша һит лык би рә сең, Си нең ша һит лы гың хак тү гел, – 

ди де ләр.
14 Гай сә исә алар га:
– Үзем ха кын да Үзем ша һит лык бир сәм дә, Ми нем ша һит лы гым хак, чөн ки 

кай дан ки леп, кая ба ру ым ны бе ләм. Сез исә Ми нем кай дан ки леп, кая ба ру ым ны 
бел ми сез. 15 Сез ке ше ләр үл чә ме бе лән хө кем итә сез, ә Мин бер кем не дә хө кем ит-
мим. 16 Мин хө кем ит сәм дә, хө ке мем хак, чөн ки Мин Үзем ге нә тү гел, җи бәр гән 
Атам бе лән бер гә Мин. 17 Сез нең Ка ну ны гыз да да «Ике ке ше нең ша һит лы гы хак»*, 
дип языл ган. 18 Мин Үзем ха кын да Үзем ша һит лык би рәм һәм Ми нем хак та Ми не 
җи бәр гән Ата ша һит лык би рә, – дип җа вап бир де.

19 Шун нан соң:
– Си нең атаң кай да? – дип со ра ды лар Гай сә дән.
– Сез Ми не дә, Атам ны да бел ми сез. Әгәр Ми не бел сә гез, Атам ны да бе лер иде-

гез, – дип җа вап бир де Ул.
20 Гай сә бу сүз ләр не, Ал ла һы йор тын да гый лем бир гән дә, сә да ка сан ды гы янын да 

әйт те. Бер се дә Аны кул га ал ма ды, чөн ки Аның ва кы ты әле ки леп җит мә гән иде.

Минкитәчәкурынгасезкиләалмассыз
21 Гай сә алар га янә бо лай дип әйт те:
– Мин ки тәм. Сез Ми не эз ләр сез, лә кин үз гө на һы гыз бе лән үләр сез. Мин ки-

тә чәк урын га сез ки лә ал мас сыз.
22 Яһү ди ләр үз ара бо лай ди еш те ләр:
– Ул Үзен Үзе үте рә чәк ми кән ни? «Мин ки тә чәк урын га сез ки лә ал мас сыз», – 

ди бит.
23 Гай сә алар га:

* 7:53–8:11 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр дә бар. 
* 8:17 Ка ра гыз: «Ка нун», 19:15. 
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– Сез тү бән нән, Мин юга ры дан. Сез бу дөнь я ны кы, Мин бу дөнь я ны кы тү-
гел, – ди де. – 24 Шу ңа кү рә Мин сез гә: «Сез гө наһ ла ры гыз бе лән үләр сез», – ди дем. 
Мин – Ул* икә не нә ышан ма са гыз, үз гө наһ ла ры гыз бе лән үләр сез сез.

25 Шун нан соң Гай сә дән:
– Кем соң Син? – дип со ра ды лар.
– Мин сез гә Үзем нең кем ле гем не ин де күп тән әй тә ки ләм, – ди де алар га Гай-

сә. – 26 Сез нең хак та күп сөй ләп, сез не хө кем итә алыр идем. Әм ма Ми не җи бәр гән 
Зат хак, һәм Аңар дан нәр сә ишет сәм, дөнь я га шу ны сөй лим.

27 Алар Гай сә нең Ата ха кын да сөй лә вен аң ла ма ды лар. 28 Шун да Гай сә алар га 
бо лай дип әйт те:

– Сез Адәм Уг лын юга ры га кү тәр гәч, Ми нем мәң ге бар икә нем не һәм Үз ле гем-
нән һич нәр сә эш лә мә вем не, бәл ки, Атам ни чек өй рәт кән бул са, шу лай сөй лә вем не 
бе лер сез. 29 Ми не Җи бә рү че Ми нем бе лән. Атам Ми не ял гыз кал дыр ма ды, чөн ки 
Мин һәр ва кыт Аңа мәгъ куль эш ләр не ге нә эш лим.

30 Ул шу шы сүз ләр не сөй лә гән чак та күп ләр Аңа иман ки тер де ләр.

Ибраһимбалалары
31 Гай сә Үзе нә иман ки тер гән яһү ди ләр гә:
– Ми нем сүз лә рем не тот са гыз, чын нан да, Ми нем шә кер т лә рем бу лыр сыз. 32 Сез 

ха кый кать не бе лер сез һәм ха кый кать сез не ирек ле итәр, – дип әйт те.
33 – Без Иб ра һим нә се лен нән, – ди де ләр алар Аңа, – һәм бер кай чан да һич кем-

нең ко лы бул ма дык. Ни чек соң Син: «Ирек ле бу лыр сыз», – ди сең?!
Гай сә бо лай ди де:
34 – Сез гә хак сүз әй тәм: гө наһ кы лу чы һәр кем – гө наһ ко лы. 35 Кол өй дә мәң ге 

тор мый, ә угыл ан да мәң ге то ра. 36 Шу лай итеп, Угыл сез не ирек ле ит сә, сез чын 
мәгъ нә сен дә ирек ле бу ла чак сыз.

37 Мин сез нең Иб ра һим нә се лен нән бу лу ы гыз ны бе ләм. Шу лай да сез Ми не 
үте рер гә йө ри сез, чөн ки сүз лә ре мә кү ңел лә ре гез дә урын юк. 38 Мин Атам янын да 
күр гән нә рем ха кын да сөй лим, ә сез үз ата гыз янын да ишет кән нәр не эш ли сез, – 
ди де алар га Гай сә.

39 – Без нең ата быз – Иб ра һим, – дип җа вап бир де ләр алар.
Гай сә исә:
– Сез Иб ра һим ба ла ла ры бул са гыз, Иб ра һим эш лә рен кы лыр иде гез. 40 Ә хә зер 

Ми не, Ал ла һы дан ишет кән ха кый кать не сөй лә гән Бән дә не, үте рер гә йө ри сез. Иб-
ра һим алай эш лә мә де. 41 Сез үз ата гыз ның эш лә рен кы ла сыз, – дип әйт те.

Алар Аңа:
– Без уй наш тан ту ма ган, без нең Ата быз бер ге нә: Ул – Ал ла һы, – ди де ләр.
42 Гай сә җа вап итеп бо лай ди де:
– Ата гыз Ал ла һы бул са, сез Ми не яра тыр иде гез, чөн ки Мин Ал ла һы дан кил дем. 

Мин Үз ле гем нән кил мә дем, Ми не Ул җи бәр де. 43 Ни өчен сез сөй лә гән нә рем не 

* 8:24 Мин–Ул... – Бу сүз ләр Ал ла һы ның Яһ вә ди гән исе ме нә ту ры ки лә. Ул исем «Мин – 
бар бу лу чы» ди гән не аң ла та. (Тәү рат, «Чы гыш» ки та бы 3:14.) 
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аңламый сыз? Чөн ки сез Ми нем сү зем не тың лый ал мый сыз. 44 Сез нең ата гыз – 
иб лис, һәм сез ата гыз ның те ләк лә рен үтәр гә те ли сез. Ул баш тан ук ке ше үте рү че 
бу лып, ха кый кать не тот ма ды һәм хә зер дә тот мый, чөн ки аңар да ха кый кать юк. 
Ял ган сөй лә гән ва кыт та, ул үзе не кен сөй ли, чөн ки ул – ял ган чы һәм ял ган ның 
ата сы. 45 Ә сез, Мин ха кый кать сөй лә гән гә кү рә, сүз лә ре мә ышан мый сыз. 46 Гө наһ та 
га еп ле бу лу ым ны кай сы гыз ис бат итә алыр? Әгәр ха кый кать сөй лим икән, ни өчен 
Ми нем сүз лә ре мә ышан мый сыз? 47 Кем Ал ла һы дан бул са, шул Ал ла һы сүз лә рен 
тың лар; ә сез Ал ла һы дан бул ма ган га кү рә тың ла мый сыз.

ГайсәһәмИбраһим
48 Мо ңа яһү ди ләр:
– Син са ма ре я ле, эчең дә җен бар, әл лә бу дө рес тү гел ме? – ди де ләр.
49 Гай сә җа вап бир де:
– Мин дә җен юк. Мин Атам ны хөр мәт итәм, ә сез Ми не хур итә сез. 50 Хә ер, Мин 

Үзе мә дан эз лә мим, ә эз ләү че баш ка Бе рәү бар һәм Ул хө кем итә. 51 Сез гә хак сүз 
әй тәм: кем Ми нем сү зем не то та, ул һич кай чан үлем күр мә я чәк.

52 – Ме нә хә зер Син дә җен бар лы гы на һич ши ге без кал ма ды: Иб ра һим да, пәй-
гам бәр ләр дә үл гән нәр, ә Син: «Кем Ми нем сү зем не то та, ул бер кай чан да ва фат 
бул ма я чак», – ди сең. 53 Син ата быз Иб ра һим нан да бө ег рәк ме? Ул үл гән, пәй гам-
бәр ләр дә үл гән нәр. Син Үзең не кем дип са ный сың? – дип әйт те ләр яһү ди ләр.

54 Гай сә алар га:
– Үзем не Үзем дан лыйм икән, Ми нем да ным буш бу лыр. Атам Үзе Ми не дан лый. 

Сез Аны «Ал ла быз» дип атый сыз, 55 асыл да Аны бел ми сез. Мин исә Аны бе ләм. 
Аны бел мим ди сәм, сез нең ке бек ял ган чы бу лыр идем; әм ма Мин Аны бе ләм һәм 
Аның сү зен то там. 56 Ата гыз Иб ра һим Ми нем кө нем не кү рә чә ге нә шат лан ды. Ул 
аны кү реп ку ан ды, – дип җа вап бир де.

57 Яһү ди ләр Аның бу сүз лә ре нә:
– Си ңа әле ил ле яшь тә юк, ә Син Иб ра һим ны күр дең ме? – ди де ләр.
58 Гай сә алар га бо лай дип әйт те:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Иб ра һим бул ган га ка дәр үк, Мин бар* идем ин де.
59 Шул чак та алар, Аңа ыр гы ту өчен, кул ла ры на таш лар ал ды лар, әм ма Гай сә, 

яше ре неп, Ал ла һы йор тын нан чы гып кит те.

Тумыштансукыркешенеңкүрәбашлавы

9 1 Үтеп ба рыш лый, Гай сә ту мыш тан ук су кыр бер ке ше не күр де. 2 Шә кер т лә ре 
Аңар дан:

– Ос таз! Бу ке ше нең су кыр бу лып ту уы кем нең гө на һын нан: үзе гө наһ кыл ган-
мы, әл лә ата-анасымы? – дип со ра ды лар.

3 Гай сә бо лай җа вап бир де:
– Бу ке ше үзе нең гө на һы өчен дә, ата-анасының гө на һы өчен дә су кыр тү гел. 

Ал ла һы ның га мәл лә ре аңар да кү рен сен өчен, ул су кыр бу лып ту ды. 4 Көн үт кән че 

* 8:58 Минбар... – Бу сүз ләр Ал ла һы ның исе ме нә ту ры ки лә. 8:24 нең ис кәр мә сен ка ра гыз. 
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Ми не җи бәр гән Зат ның эш лә рен баш ка рыр га ти еш без. Төн җи теп ки лә, ул чак та 
һич кем бер ни эш ли ал мас. 5 Мин дөнь я да ва кыт та, Мин – дөнь я га як ты лык.

6 Шу лай дип, Ул җир гә тө кер де, тө ке ре ге бе лән лай ясап, шу ны су кыр ның күз-
лә ре нә сөрт те дә 7 аңа:

– Ши лу ах буа сы на ба рып юын, – ди де. (Ши лу ах – «Җи бә рел гән» ди гән мәгъ нә дә.)
Ул ба рып юын ды һәм күз лә ре кү рә тор ган бу лып кайт ты. 8 Аның күр ше лә ре һәм 

элек хә ер со ра шып уты ру ын күр гән ке ше ләр:
– Бу соң, те ге, хә ер со ра шып утыр ган ке ше тү гел ме? – ди еш те ләр.
9 Кай бер лә ре: «Бу – шул», ә кай бер лә ре: «Шу ңа ох ша ган», – ди де ләр.
Кузләре ачыл ган ке ше үзе исә:
– Мин – шул ке ше, – дип әй тә иде.
10 – Күз лә рең ни чек ачыл ды соң? – дип со ра ды лар аңар дан.
11 – Гай сә ат лы Ке ше лай ясап күз лә ре мә сөрт те дә: «Ши лу ах буа сы на ба рып 

юын», – ди де. Мин ба рып юын дым һәм күз лә рем ачыл ды, – ди де ул.
12 Аңар дан: «Ул Ке ше кай да?» – дип со ра гач:
– Мин бел мим, – дип җа вап бир де.
13 Элек су кыр бул ган бу ке ше не фа ри сей лар яны на алып бар ды лар. 14 Ә Гай сә, 

лай ясап, су кыр ның күз лә рен ач кан көн – шим бә көн иде. 15 Фа ри сей лар да аңар-
дан ни чек кү рә баш ла вы ха кын да со раш ты лар. Ул алар га:

– Ул ми нем күз лә ре мә лай сы ла ды, ан на ры мин юын дым да кү рә баш ла дым, – ди де.
16 Шун да кай бер фа ри сей лар:
– Бу Ке ше шим бә көн ка гый дә лә рен үтә ми, шу ңа кү рә Ул Ал ла һы дан тү гел, – 

дип әйт те ләр.
Ә баш ка ла ры:
– Гө наһ лы ке ше мон дый мог җи за лы га мәл ләр не ни чек эш ли ал сын? – ди де ләр. 

Һәм алар ара сын да бә хәс чык ты. 17 Әле ге ке ше гә:
– Син Аның ту рын да нәр сә әй тер сең? Ул си нең күз лә рең не ач ты бит, – ди де ләр.
– Ул – Пәй гам бәр, – дип җа вап бир де күзләре ачыл ган ке ше.
18 Әм ма яһү ди ләр, күз лә ре ачыл ган ке ше нең ата-анасын ча кыр ган чы, аның су-

кыр бул га ны на һәм кү рә баш ла вы на ышан ма ды лар.
19 – Ту мыш тан су кыр ди гән уг лы гыз шу шы мы? Әм ма хә зер ул ни чек кү рә ала? – 

дип со ра ды лар алар.
20 Ата-анасы алар га:
– Без аның уг лы быз икә нен һәм су кыр бу лып ту га нын бе лә без. 21 Ә аның ни-

чек кү рә баш ла вын да, күз лә рен кем ач ка нын да бел ми без. Ул ин де ба лигъ бул ган, 
үзен нән со ра гыз, үзе ха кын да үзе сөй лә сен, – дип җа вап бир де ләр.

22 Күзләре ачыл ган ке ше нең ата-анасы яһү ди ләр дән ку рык кан га кү рә, шу лай 
ди де. Чөн ки яһү ди ләр, Гай сә нең Мә сих икә нен икъ рар итү че һәр кем не гый ба дәт-
ха нә дән ку ар га, дип сүз ку еш кан иде ләр. 23 Шун лык тан аның ата-анасы: «Ул ин де 
ба лигъ бул ган, үзен нән со ра гыз», – ди де ләр.

24 Шу лай итеп, яһү ди ләр элек су кыр бул ган ке ше не икен че тап кыр ча кы рып, аңа:
– Ал ла һы ны хөр мәт ит! Без ул Ке ше нең гө наһ лы икә нен бе лә без, – ди де ләр.
25 Ул алар га:
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– Ул гө наһ лы мы, тү гел ме, аны сын бел мим. Шу ны гы на бе ләм: мин су кыр идем, 
ә хә зер кү рәм, – дип җа вап бир де.

26 – Ул нәр сә эш лә де? Си нең күз лә рең не ни чек ач ты? – дип та гын со ра ды лар 
аңар дан.

27 Ул алар га:
– Мин ин де сез гә сөй лә дем, ә сез тың ла ма ды гыз. Ни өчен та гын ише тер гә те-

ли сез? Әл лә сез дә Аның шә кер т лә ре бу лыр га җы е на сыз мы? – дип җа вап бир де.
28 Алар аңа мыс кыл лап:
– Син – Аның шә кер те, ә без – Му са шә кер т лә ре. 29 Без Ал ла һы ның Му са га 

сөй лә гә нен бе лә без, әм ма Аның кай дан икә нен бел ми без, – ди де ләр.
30 Кү рә баш ла ган ке ше алар га:
– Шу ны сы га җәп тә: сез Аның кай дан икә нен бел ми сез, ә Ул ми нем күз лә рем не 

ач ты! – дип әйт те. – 31 Без Ал ла һы ның гө наһ лы лар ны тың ла ма вын бе лә без, әм ма 
Үзе нә та бы ну чы ны һәм Аның их ты я рын баш ка ру чы ны Ул тың лый. 32 Кем нең дә 
бул са ту мыш тан су кыр ке ше нең күз лә рен ач кан лы гы ту рын да го мер дә дә ише тел-
гә не юк. 33 Ул Ке ше Ал ла һы дан бул ма са, һич нәр сә бул ды ра ал мас иде.

34 – Ба шың нан ая гы ңа тик ле гө наһ та ту ган сың, ни гә без не өй рә тә сең? – дип 
алар аны ку ып чы гар ды лар.

Рухисукырлык
35 Гай сә бу ке ше не ку ып чы гар ган на рын ишет те дә аны та бып:
– Син Адәм Уг лы на ыша на сың мы? – дип со ра ды.
36 – Әфән дем, мин Аңа ышан сын өчен, Аның кем икә нен әйт сә нә, – дип җа вап 

бир де ул.
37 – Син Аны күр дең. Хә зер си нең бе лән Ул сөй лә шә, – дип әйт те Гай сә.
38 – Ха ки мем, мин ыша нам! – дип сәҗ дә кыл ды ул.
39 Гай сә:
– Күр ми тор ган нар күр сен, ә кү рә тор ган нар су кы рай сын, дип хө кем итү өчен 

кил дем Мин бу дөнь я га, – дип әйт те.
40 Аның янын да бул ган кай бер фа ри сей лар, мо ны ишет кәч:
– Әл лә без дә су кыр мы? – ди де ләр.
41 – Сез су кыр бул са гыз, гө на һы гыз өчен га еп ле бул мас иде гез. Ә сез «кү рә без» 

ди гән лек тән гө на һы гыз үзе гез дә ка ла, – дип әйт те Гай сә.

Гайсә–яхшыКөтүче

10 1 Сез гә хак сүз әй тәм: кем са рык ута ры на кап ка дан тү гел, баш ка юл бе лән 
ке рә, ул – ка рак һәм юл ба сар дыр. 2 Ә кап ка дан ке рү че са рык лар га кө тү че 

бу ла: 3 аңа сак чы кап ка ача, са рык лар аның та вы шын ише тә ләр һәм ул, са рык ла-
рын исем нә ре бе лән ча кы рып, алар ны алып чы га. 4 Үзе нең бар са рык ла рын алып 
чык кан нан соң, ул алар ал дын нан ба ра; ә са рык лар аның ар тын нан ба ра лар, чөн ки 
аның та вы шын та ный лар. 5 Алар чит ке ше ар тын нан бар мый лар, ә аңар дан ка чып 
ки тә ләр, чөн ки аның та вы шын та ны мый лар.
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6 Гай сә алар га әле ге гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де, лә кин ке ше ләр Аның нәр сә 
ха кын да сөй лә гә нен аң ла ма ды лар.

7 Шу ңа кү рә Гай сә алар га янә бо лай дип әйт те:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Мин – са рык лар га кап ка. 8 Мин нән ал да кил гән нәр-

нең ба ры сы да ка рак һәм юл ба сар иде ләр, әм ма са рык лар алар ны тың ла ма ды лар. 
9 Мин – кап ка. Ми нем аша ке рү че ко ты ла чак, кереп-чыгып йө ри я чәк һәм кө тү лек 
та ба чак. 10 Ка рак ул ур лау, үте рү һәм һә лак итү өчен ге нә ки лә. Мин исә тор мыш 
би рер гә, мул тор мыш би рер гә дип кил дем.

11 Мин – ях шы Кө тү че. Ях шы кө тү че са рык ла ры өчен җа нын дә кыз ган мый. 12-

13 Ә ял лан ган кө тү че – чын кө тү че тү гел ул. Са рык лар үзе не ке бул ма ган га, ул алар 
ту рын да кай гыр т мый: бү ре нең кил гә нен кү реп, са рык лар ны таш лап, ка чып ки тә, 
бү ре, са рык лар га һө җүм итеп, алар ны та ра тып бе те рә.

14-15 Мин – ях шы Кө тү че. Атам Ми не, Мин Атам ны та ны ган ке бек, Мин үзем-
не ке ләр не та ныйм, алар Ми не та ный лар. Мин са рык ла рым өчен җа ным ны да кыз-
ган мыйм. 16 Бу утар дан бул ма ган баш ка са рык ла рым да бар, Мин алар ны да алып 
ки лер гә ти еш. Алар Ми нем та вы шым ны ише тә чәк, һәм, шу лай итеп, бер кө тү һәм 
бер кө тү че бу ла чак. 17 Мин аны яңа дан ка бул итү өчен, Үз җа ным ны би рәм, шу ның 
өчен Атам Ми не яра та. 18 Бер кем дә Мин нән җа ным ны ал мый, Мин аны Үз их ты-
я рым бе лән би рәм: аны би рер гә дә, ки ре алыр га да хо ку кым бар. Бо лай эш ләр гә 
Ми ңа Атам бо е рык бир де.

19 Бу сүз ләр ар ка сын да яһү ди ләр ара сын да янә бә хәс чык ты. 20 Алар ның кү бе се:
– Аңар да җен бар, Ул акыл сыз. Сез ни өчен Аны тың лый сыз? – ди де ләр.
21 Баш ка ла ры исә:
– Бу җен ле ке ше сүз лә ре тү гел, җен су кыр ның күз лә рен ача ала мы соң? – ди де ләр.

ЯһүдиләрнеңГайсәнекабулитмәүләре
22 Кыш иде. Ие ру са лим дә Яңа ру бәй рә ме* ва кы тын да, 23 Гай сә Ал ла һы йор тын да 

Сө ләй ман әй ва нын да йө ри иде. 24 Яһү ди ләр Аның ти рә се нә җы е лып:
– Син без не га зап лы бил ге сез лек тә озак то тар сың мы? Мә сих бул саң, без гә ачык 

итеп әйт, – ди де ләр.
25 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Мин сез гә әйт тем, ә сез ышан мый сыз. Атам исе мен нән кыл ган га мәл лә рем 

Ми нем хак та ша һит лык би рә ләр. 26 Әм ма сез ышан мый сыз, чөн ки сез Ми нем са-
рык ла рым нан тү гел. 27 Ми нем са рык ла рым та вы шым ны ише тә ләр, Мин дә алар ны 
та ныйм, һәм алар Ми нем арт тан ба ра лар. 28 Мин алар га мәң ге лек тор мыш би рәм. 
Алар һич кай чан һә лак бул ма я чак лар, һәм алар ны бер кем дә Ми нем кул дан тар тып 
ала ал ма я чак. 29 Алар ны Ми ңа бир гән Атам һәм мә сен нән дә бө ек. Атам ның ку лын-
нан алар ны тар тып алыр га бер кем нең дә кө че җит мә я чәк. 30 Мин һәм Ата – бер.

31 Шун нан соң яһү ди ләр, Аны үте рер гә те ләп, та гын кул ла ры на таш лар ал ды лар.
32 Гай сә исә алар га:

* 10:22 Яңарубәйрәме – б. э. к. 165 нче ел да Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор ты ның яңа дан ачы-
лу ын ис кә алу бәй рә ме. 
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– Мин сез гә Атам исе мен нән күп ях шы эш ләр күр сәт тем, шу лар ның кай сы  өчен 
Ми не таш лар атып үте рер гә те ли сез? – дип әйт те.

33 Яһү ди ләр Аңа:
– Без Си не ях шы эш лә рең өчен тү гел, бәл ки, Ал ла һы ны хөр мәт ит ми чә, Аңа 

кар шы кө фер сүз сөй лә вең, Үзең ке ше бу ла то рып, Үзең не Ал ла һы дип әй тү ең өчен 
үте рер гә те ли без, – дип җа вап бир де ләр.

34 Ә Гай сә бо лай дип әйт те:
– Ал ла һы ның: «„Сез – илаһ лар“, – ди дем Мин»* ди гән сүз лә ре сез нең Ка ну ны-

гыз да языл ган тү гел ме? 35 Ал ла һы Үзе нең сү зе би рел гән ке ше ләр не илаһ лар дип 
ата ды, ә Из ге яз ма юк ка чы га ры ла ал мый. 36 Ми не Ата Үзе, из ге эш кә ае рып, дөнь я га 
җи бәр де. Ни чек соң сез «Мин – Ал ла һы Уг лы» ди гә не мә: «Кө фер сөй ли сең», – дип 
әй тә сез? 37 Мин Атам ның эш лә рен баш кар мыйм икән, Ми ңа ышан ма гыз. 38 Ә ин де 
баш ка рам икән, Ми нем Үзе мә ышан ма са гыз да, Атам ның Мин дә, Ми нем Аңар да 
икән лек не бе лү һәм аң лау өчен, эш лә ре мә ыша ны гыз.

39 Шун да Аны та гын кул га алыр га ты рыш ты лар, әм ма Ул алар дан ка чып кит те.
40 Шун нан соң Гай сә та гын Үр дүн нең аръ я гы на, Яхъя элек ке ше ләр не чум ды-

рып йөр гән урын га кит те һәм шун да кал ды. 41 Күп ләр Аның яны на кил де ләр һәм 
бер-берсенә:

– Яхъя һич бер мог җи за лы га мәл ләр күр сәт мә де, әм ма Яхъя ның бу Ке ше ту рын да 
әй т кән нә ре һәм мә се дә хак, – ди де ләр.

42 Ан да күп ләр Аңа иман ки тер де.

ГайсәнеңЭлгазарныүледәнтерелтепторгызуы

11 1 Мәрь ям һәм аның апа сы Мар та яшә гән Бәй т-Ә ния авы лын да Эл га зар 
исем ле бер ке ше авы рып ята иде. 2 Мәрь ям – Ха ким Гай сә нең аяк ла рын 

хуш ис ле май бе лән май лап, чә че бе лән сөр т кән ха тын. Авы рып яту чы Эл га зар 
исә аның абый сы иде. 3 Кыз ту ган нар Гай сә гә: «Ха ки ме без! Якын дус тың Эл га зар 
авы рый», – дип хә бәр җи бәр де ләр.

4 Гай сә бу ту ры да ишет кәч:
– Бу авы ру үлем авы руы тү гел, бәл ки Ал ла һы да ны өчен һәм шу ның ар кы лы 

Ал ла һы Уг лы дан ла ныр, – ди де.
5 Гай сә Мар та ны, аның сең ле сен һәм Эл га зар ны яра та иде, 6 әм ма, Эл га зар ның 

авы ру икә нен ишет кәч тә, бул ган уры нын да та гын ике көн гә тот кар лан ды. 7 Шун-
нан соң шә кер т лә ре нә:

– Яңа дан Яһү ди я гә ба рыйк, – ди де.
8 Ә шә кер т лә ре Аңа:
– Ос таз! Әле күп тән тү гел ге нә яһү ди ләр Си не таш лар атып үте рер гә йөр гән нәр 

иде. Син та гын шун да ба ра сың мы? – ди де ләр.
9 Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Көн як ты лы гы ун и ке сә гать тү гел ме соң? Көн дез йө рү че абын мый, чөн ки бу 

дөнь я ның як ты сын кү рә. 10 Ә төн лә йө рү че абы на, чөн ки аңар да як ты лык юк.

* 10:34 Ка ра гыз: «Зә бур», 81:6. 
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11 Шун нан соң Гай сә сү зен дә вам ит те:
– Дус ты быз Эл га зар йок лап кит кән, Мин аны уя тыр га ба рам.
12 Аның шә кер т лә ре:
– Ха ки ме без! Йок лап кит кән бул са, са вы гыр, – ди де ләр.
13 Гай сә аның үл гән ле ге ха кын да әй т кән иде, алар исә, га дәт тә ге йо кы ту рын да 

сөй ли, дип уй ла ды лар. 14 Шу ңа кү рә Гай сә алар га ачык итеп:
– Эл га зар үл гән, – ди де. – 15 Ан да бул ма вы ма Мин сез нең өчен шат, чөн ки бу 

има ны гыз ны ны гы тыр. Әй дә гез, аның яны на ба рыйк.
16 Шун да Иге зәк ку ша мат лы То мас баш ка шә кер т ләр гә:
– Әй дә гез, кит тек, Аның бе лән бер гә без дә үлик, – ди де.
17 Бәй т-Ә ни я гә ки леп җит кәч, Гай сә Эл га зар ның ин де дүрт көн бу е на ка бер-

дә яту ын ишет те. 18 Бәй т-Ә ния исә Ие ру са лим гә өч чак рым* ча ма сы гы на иде. 
19 Абый ла ры өчен кай гы ру чы Мар та бе лән Мәрь ям не юа тыр га бай так яһү ди ләр 
кил гән иде. 20 Мар та, Гай сә нең ки лүе ха кын да ишет кәч, Аны кар шы алыр га чык-
ты. Мәрь ям исә өй дә кал ды.

21 – Ха ки мем! – ди де Мар та Гай сә гә. – Син мон да бул саң, абы ем үл мә гән бу лыр 
иде. 22 Әм ма хә зер дә бе ләм: Ал ла һы дан нәр сә ге нә со ра саң да, Ул Си ңа би рә чәк.

23 – Абы ең те ре лә чәк, – ди де аңа Гай сә.
24 – Ахи рәт кө нен дә – үле дән те ре лү ва кы тын да – аның те ре лә чә ген бе ләм, – 

ди де Мар та.
25 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– Мин – те ре лү һәм тор мыш. Ми ңа иман итү че ке ше үл сә дә, те ре лә чәк. 26 Ми ңа 

иман итеп яшәү че һәр кем исә һич кай чан үл мәс. Син мо ңа ыша на сың мы?
27 – Әйе, Ха ки мем! Си нең дөнь я га ки лер гә ти еш бул ган Мә сих, Ал ла һы Уг лы 

икә не ңә ыша нам, – ди де Мар та.
28 Мо ны әй т кәч, Мар та ки теп бар ды һәм, сиз дер ми чә ге нә, сең ле се Мәрь ям не 

ча кы рып:
– Ос таз мон да, Ул си не ча кы ра, – ди де.
29 Мәрь ям, мо ны ишет кәч тә, тиз ге нә уры нын нан то рып, Гай сә яны на кит те. 

30 Ул ва кыт та Гай сә әле авыл га кер ми чә, Мар та бе лән оч раш кан урын да то ра иде. 
31 Мәрь ям бе лән бер гә өй дә бул ган юа ту чы яһү ди ләр аның җә һәт ке нә то рып чы-
гып ки тү ен күр де ләр һәм, елау өчен ка бер яны на кит те, дип уй лап, аның ар тын нан 
ат ла ды лар.

32 Мәрь ям исә, Гай сә тор ган урын га ки леп җит кәч, Аны кү реп, аяк ла ры на егыл-
ды һәм:

– Ха ки мем! Син мон да бул саң, абы ем үл мә гән бу лыр иде, – ди де.
33 Мәрь ям нең һәм аның бе лән кил гән яһү ди ләр нең елау ла рын кү реп, Гай сә Үзе 

дә бор чыл ды һәм кө е неп:
34 – Сез аны кай да күм де гез? – дип со ра ды.
Алар Аңа:
– Әй дә, ба рыйк, Әфән де! Үзең кү рер сең, – ди де ләр.

* 11:18 Өччакрым – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ун биш ста дия. 
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35 Гай сә нең күз лә рен нән яшь ләр ак ты.
36 Мо ны кү реп яһү ди ләр:
– Ка ра гыз әле, Ул Эл га зар ны ни чек ярат кан икән! – ди еш те ләр.
37 Ә кай бер лә ре:
– Ул су кыр ның күз лә рен ач кан икән, ник соң Эл га зар ны да үлем нән алып ка лу 

өчен, бе рәр нәр сә эш ли ал ма ган? – ди де ләр.
38 Гай сә та гын да ныг рак кө ен гән хәл дә ка бер яны на кил де. Ка бер мә га рә бу лып, 

аңа ке рү юлы таш бе лән ябыл ган иде.
39 – Таш ны чит кә алып ку е гыз, – ди де Гай сә.
Ә мәр хүм нең сең ле се Мар та Аңа:
– Ха ки мем! Ул ин де ис лән гән, чөн ки ул үл гән нән соң дүрт көн үт те, – ди де.
40 – Әгәр иман ит сәң, Ал ла һы ның да нын кү рә чәк сең, – дип әй т мә дем ме си-

ңа? – ди де Гай сә.
41 Мә га рә авы зын нан таш ны алып куй ды лар. Гай сә исә юга ры ка рап:
– Атам! Ми не ишет кә нең өчен Си ңа рәх мәт бел де рәм. 42 Ми не һәр ва кыт ише-

тү ең не бе ләм, лә кин бу сүз лә рем не мон да ба сып то ру чы ке ше ләр өчен, Ми не Син 
җи бәр гән гә алар ышан сын нар дип әй тәм, – ди де.

43 Шу лай ди гән нән соң Ул көч ле та выш бе лән:
– Эл га зар! Чык! – ди де.
44 Шул ва кыт үл гән ке ше ки леп чык ты. Аның кул ла ры һәм аяк ла ры кә фен бе лән 

урал ган, йө зе яу лык бе лән кап лан ган иде. Гай сә:
– Чи ше гез аны, йө реп кит сен, – ди де.

ФарисейларныңГайсәнеүтерергәниятләүләре
45 Мәрь ям яны на кил гән яһү ди ләр нең кү бе се, Гай сә кыл ган эш ләр не кү реп, Аңа 

иман ки тер де ләр. 46 Ә кай бер лә ре фа ри сей лар яны на ба рып, алар га Гай сә кыл ган 
эш ләр ту рын да сөй лә де ләр. 47 Шун да баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар ки ңәш мә 
җый ды лар.

– Без гә нәр сә эш ләр гә? – ди де ләр алар. – Бу Ке ше күп мог җи за лы га мәл ләр 
күр сә тә. 48 Аны шул көе кал дыр сак, һәм мә се Аңа иман ки те рә чәк, ул ва кыт та 
срим лы лар ки леп, җи ре без не дә, хал кы быз ны да ба сып ала чак.

49 Алар ның бер се – ул ел ны олуг ру ха ни бул ган Кә я фәс алар га:
– Сез бер нәр сә дә бел ми сез! 50 Бө тен ха лык һә лак бу лу га ка ра ган да, ха лык өчен 

бер ке ше нең үлүе сез нең өчен хә ер ле рәк. Сез шу ны аң ла мый сыз мы? – ди де.
51-52 Ул мо ны үзеннән-үзе әй т мә де, бәл ки, ул ел ның олуг ру ха ние бу ла рак, Гай сә-

нең ха лык өчен үлә чә ген ал дан әй теп бир де. Гай сә бу ха лык өчен ге нә тү гел, әм ма 
Ал ла һы ның та ра лып яшә гән ба ла ла рын бер гә җыю өчен дә үлә чәк иде.

53 Шул көн нән соң алар Аны үте рер гә ни ят лә де ләр. 54 Шу ңа кү рә Гай сә ин де яһү-
ди ләр ара сын да ачыктан-ачык йөр мә де, ә ан нан чүл янын да гы бер өл кә гә, Эф ра им 
ди гән шә һәр гә кит те һәм Үзе нең шә кер т лә ре бе лән шун да кал ды.

55 Яһү ди ләр нең Ко ты лу бәй рә ме якын лаш кан да, бәй рәм ал дын нан пакь лә нер-
гә дип, Ие ру са лим гә ил нең төр ле поч мак ла рын нан күп ха лык җы ел ды. 56 Ха лык 
Гай сә не эз лә де. Алар Ал ла һы йор тын да бер-берсенә:
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– Сез ни чек уй лый сыз? Ул бәй рәм гә ки лер ми кән? – ди еш те ләр.
57 Баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар исә, Гай сә не кул га алу өчен, «Аның кай да бу-

лу ын бел гән ке ше ләр без гә ки леп әй тер гә ти еш» ди гән әмер бир де ләр.

ГайсәнеБәйт-Әниядәмайлау

12 1 Ко ты лу бәй рә ме нә ал ты көн ка ла, Гай сә Бәй т-Ә ния авы лы на кил де. Ул 
авыл да Гай сә үле дән те рел т кән Эл га зар яши иде. 2 Ан да Гай сә хөр мә те нә 

аш мәҗ ле се җый ды лар, Мар та хез мәт күр сә теп йөр де, ә Эл га зар Гай сә бе лән бер-
гә та бын ар тын да уты ра иде. 3 Мәрь ям, бер ка дак* кыйм мәт ле, саф вә хуш ис ле 
нард* мае алып, Гай сә нең аяк ла рын май ла ды да үзе нең чә че бе лән сөрт те. Өй эче 
ис ле май ның хуш исе бе лән тул ды. 4 Шун да Гай сә нең шә кер т лә рен нән бер се – Аңа 
хы я нәт итә чәк Яһү дә Ис ка ри от:

5 – Ни өчен бу хуш ис ле май ны, өч йөз ди нар га са тып, ак ча сын фә кыйрь ләр гә 
өлә шеп бир мәс кә иде? – ди де.

6 Ул мо ны һич тә фә кыйрь ләр ха кын да кай гыр тып тү гел, бәл ки ка рак бул га ны 
өчен әйт те. Ур так ак ча ян чы гын йөр тү – аның ва зи фа сы, һәм ул ан нан үзе нә ак ча 
ала тор ган иде.

7 Гай сә мо ңа бо лай дип җа вап бир де:
– Кал дыр аны, ул бу май ны Ми не кү мү кө не нә сак ла ды. 8 Фә кыйрь ләр һәр ва кыт 

сез нең бе лән бит, ә Мин сез нең бе лән һәр ва кыт бул мам.
9 Шул ва кыт та күп яһү ди ләр, Гай сә нең Бәй т-Ә ни я дә икән ле ген бе леп, шун да 

җы ел ды лар. Алар Гай сә өчен ге нә тү гел, Ул үле дән те рел т кән Эл га зар ны кү рү өчен 
дә кил де ләр. 10 Шун лык тан баш ру ха ни лар Эл га зар ны да үте рер гә ка рар чы гар ды лар, 
11 чөн ки аның ар ка сын да күп яһү ди ләр Гай сә яны на ки лә һәм Аңа иман ки те рә иде.

ГайсәнеңтантанабеләнИерусалимгәкерүе
12 Икен че көн не бәй рәм гә кил гән ха лык ара сын да «Гай сә Ие ру са лим гә ки лә 

икән» ди гән хә бәр та рал ды. 13 Алар, хөр мә бо так ла ры то тып, Гай сә не кар шы лар га 
чык ты һәм:

«Һо шан на!*
Раб бы исе мен нән Ки лү че,
Ис ра ил Пат ша сы мө ба рәк тер!»* –

дип кыч кыр ды лар.
14 Гай сә исә бер ишәк та бып, аңа ат лан ды, һәм һәм мә се Из ге яз ма да языл ган ча 

бул ды:
15 «Сион-кыз*, ку рык ма!

* 12:3 Беркадак – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: бер лит ра. Лит ра – 330 гр. 
* 12:3 Нард – Һинд стан да үсә тор ган үсем лек. 
* 12:13 Һошанна! – яһүд чә «Кот кар без не!». Гай сә за ма нын да әле ге сүз Ал ла һы ны мак тау 
өчен кул ла ныл ган. 
* 12:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:25-26. 
* 12:15 Сион-кыз – Иеру са лим хал кы. 
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Ме нә, яшь ишәк кә ат ла нып,
Си нең Пат шаң ки лә»*.

16 Аның шә кер т лә ре ул ва кыт та мо ны аң ла ма ды лар, ә ин де Гай сә дан лан ган нан 
соң, Аның ха кын да шу лай языл ган бу лу ын һәм Аңа нәкъ шу лай эш ләү лә рен хә-
тер лә ре нә тө шер де ләр.

17 Гай сә Эл га зар ны ка бер дән ча кы рып, үле дән те релт кән дә, Аның бе лән бул ган 
ке ше ләр ни бул га ны ту рын да сөй ләп бир де ләр. 18 Шун дый мог җи за лы га мәл кыл-
га нын ишет кән гә, ха лык Аны кар шы лар га чык ты.

19 Фа ри сей лар исә үз ара:
– Кү рә сез ме, без гә бер нәр сә дә яр дәм ит ми. Бө тен дөнья Аның ар тын нан ба-

ра, – ди де ләр.

ГайсәнеңҮзүлемехакындаәйтүе
20 Бәй рәм дә Ал ла һы га та бы ну өчен ки лү че ләр ара сын да бер ни чә грек та бар иде. 

21 Алар Гә ли лә я дә ге Бәйт- Сай да дан бул ган Фи лип яны на ки леп, аңар дан:
– Әфән дем! Без Гай сә не кү рер гә те ли без, – дип үтен де ләр.
22 Фи лип бу ту ры да Ән д ри гә әйт те, ан на ры алар икәү ләп бу үте неч не Гай сә гә 

сөй лә де ләр. 23 Гай сә алар га җа ва бын да:
– Адәм Уг лы ның дан ла ну ва кы ты җит те, – ди де. 24 – Сез гә хак сүз әй тәм: 

җир гә төш кән бо дай бөр те ге үл мә сә, шул ки леш ка лыр, ә үл сә, зур уңыш ки те-
рер. 25 Үз җа нын яра ту чы аны югал тыр, ә бу дөнь я да үз го ме рен нән ваз ки чү че 
аны мәң ге лек тор мыш өчен сак лар. 26 Кем Ми ңа хез мәт итә, ул Ми ңа ияр сен. 
Мин кай да бул сам, Ми нем хез мәт чем дә шун да бу лыр. Ми ңа хез мәт итү че гә 
Атам их ти рам күр сә тер.

27 Кү ңе лем Ми нем хә зер бор чу лы. Нәр сә әй тим? «Атам! Ми не бу авыр сә гать тән 
кот кар!» – дип ме? Лә кин Мин нәкъ шу ның өчен кил дем дә. 28 Атам! Исе мең не дан ла.

Шул ва кыт күк тән:
– Мин аны дан ла дым һәм дан ла я чак мын, – ди гән та выш ише тел де.
29 Шун да тор ган ха лык та выш ны ише теп, күк күк рә вен әйт те. Кай бер лә ре исә:
– Аңа фә реш тә сөй лә де, – ди де ләр.
30 Мо ңа кар шы Гай сә:
– Бу та выш Ми нем өчен тү гел, сез нең өчен кил де. 31 Бу дөнья хә зер хө кем ите лә, 

хә зер бу дөнь я ның тү рә се* ку ып чы га ры ла чак. 32 Мин җир дән юга ры кү тә рел гән-
нән соң бар лык ке ше ләр не Үзе мә тар та чак мын, – ди де.

33 Ул мо ны Үзе нең нин ди үлем бе лән үлә чә ген бел де реп әйт те. 34 Ха лык Аңа бо-
лай дип җа вап бир де:

– Без Ка нун нан Мә сих нең мәң ге яшә я чә ген бел дек, ә Син ка ян чы гып, Адәм 
Уг лы кү тә ре лер гә ти еш, дип әй тә ала сың? Кем Ул – Адәм Уг лы?

35 Шун да Гай сә алар га:

* 12:15 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 9:9. 
* 12:31 Будөньяныңтүрәсе – иб лис ди гән мә гъ нә гә ия. 
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– Як ты лык сез нең бе лән бе раз ва кыт бу лыр әле. Үзе гез не ка раң гы лык бас ма-
сын өчен, як ты лык бар ча гын да йө реп ка лы гыз. Ка раң гы да йө рү че кая бар га нын 
бел ми. 36 Як ты лык сез нең бе лән бул ган да, аңа ыша ны гыз, шул чак та сез як ты лык 
ба ла ла ры бу лыр сыз, – ди де.

Шу шы сүз ләр не әй т кән нән соң Гай сә, ки теп, ха лык кү зен нән яше рен де.

ХалыкныңГайсәгәышанмавы
37 Гай сә ха лык ал дын да шул ка дәр күп мог җи за лы га мәл ләр күр сәт сә дә, алар 

Аңа иман ки тер мә де. 38 Иша гыйя пәй гам бәр нең:
«Йа Раб бым! Без алып кил гән хә бәр гә кем ышан ды?!
Раб бы ку лы ның кө че кем гә ачыл ды?!»* –

ди гән сүз лә ре тор мыш ка аш ты.
39 Алар иман ки те рә ал ма ды лар, чөн ки Иша гыйя әй т кән чә:

40 «Ул алар ның күз лә рен күр мәс ит те,
йө рәк лә рен туң ит те;
югый сә алар күз лә ре бе лән кү рер ләр,
йө рәк лә ре бе лән аң лар лар,
Ми ңа та ба бо ры лыр лар
һәм Мин алар ны са вык ты рыр идем»*.

41 Иша гыйя бу сүз ләр не Гай сә нең да нын күр гән гә әй т кән, ул шу лай дип Аның 
ту рын да сөй лә гән.

42 Хә ер, баш лык лар ның да кү бе се Аңа иман ки тер де ләр, тик фа ри сей лар гый ба-
дәт ха нә дән ае рыр дип кур кып, бу ту ры да анык әй т мә де ләр. 43 Алар өчен ке ше ләр нең 
дан ла вы Ал ла һы ның дан ла вы на ка ра ган да ка дер ле рәк иде.

44 Гай сә исә көч ле та выш бе лән:
– Ми ңа иман итү че Ми нем Үзе мә тү гел, Ми не җи бәр гән Зат ка иман итә, – ди де. 

45 – Ми не кү рү че ке ше Ми не җи бәр гән Зат ны кү рә. 46 Ми ңа иман итү че ка раң гы-
лык та кал ма сын дип, дөнь я га як ты лык бу лып кил дем. 47 Кем дә бул са сүз лә рем не 
ише теп тә үтә ми икән, аны хө кем ит мим, чөн ки Мин дөнь я ны хө кем итү өчен тү гел, 
кот ка ру өчен кил дем. 48 Ми не ки ре ка гып, сүз лә рем не ка бул ит мә гән ке ше нең үз 
хө кем итү че се бар: аны әй т кән сү зем кы я мәт кө нен дә хө кем итә чәк. 49 Мин Үзем нән 
сөй лә мә дем. Нәр сә сөй ләр гә, нәр сә әй тер гә ки рәк ле ге ха кын да Ми не җи бәр гән 
Ата әмер бир де. 50 Мин бе ләм: Аның әме ре мәң ге лек тор мыш ка алып ба ра. Шу ңа 
кү рә, нәр сә ге нә сөй лә сәм дә – һәр сүз не Атам куш кан ча сөй лим.

Гайсәнеңшәкертләренеңаякларынюуы

13 1 Ко ты лу бәй рә ме ал дын нан Гай сә, Үзе нең бу дөнь я дан Ата хо зу ры на ки тү 
сә га те җит кә нен бе леп, дөнь я да гы үзе не ке лә рен ни чек ярат кан бул са, алар-

ны соң гы чик кә ка дәр шу лай яра ту ын эш бе лән күр сәт те.

* 12:38 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:1. 
* 12:40 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:10. 
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2 Ши мун Ис ка ри от уг лы Яһү дә нең кү ңе ле нә иб лис Гай сә гә хы я нәт итү ни я тен 
сал ган нан соң, Гай сә шә кер т лә ре бе лән кич ке аш ашап уты ра иде. 3 Гай сә исә Ата-
ның һәр нәр сә не Аның ку лы на бир гә нен һәм Үзе нең Ал ла һы дан ки леп, Ал ла һы 
яны на ки тү ен бе лә иде. 4 Шу ңа кү рә Ул уры нын нан тор ды да, өс ки е мен са лып, 
би ле нә сөл ге ура ды. 5 Һәм лә гән гә су са лып, шә кер т лә ре нең аяк ла рын юа баш ла-
ды, юган бер сен би лен дә ге сөл ге бе лән сөр тә бар ды.

6 Нәү бәт Ши мун Пе тер яны на җит кәч, Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Син ме ми нем аяк ла рым ны юасың?! – ди де.
7 – Син әле хә зер Ми нем нәр сә эш лә вем не аң ла мый сың, – дип җа вап бир де 

Гай сә, – әм ма со ңын нан аң лар сың.
8 – Син ми нем аяк ла рым ны һич кай чан юар га ти еш тү гел сең, – ди де Пе тер.
– Си не юма сам, Мин дә өле шең бул мас, – дип җа вап бир де Гай сә.
9 – Ха ки мем! – ди де Ши мун Пе тер. – Аяк ла рым ны гы на тү гел, кул ла рым ны да, 

ба шым ны да юа күр.
10 – Юын ган ке ше нең бө тен тә не счис та бу ла. Шу ңа кү рә аяк ла рын нан баш ка 

аның бү тән җи рен юу ки рәк тү гел, – ди де Гай сә. – Сез чис та, әм ма ба ры гыз да тү гел.
11 Үзе нә кем нең хы я нәт итә чә ген бел гән гә, Ул: «Сез нең ба ры гыз да чис та тү-

гел», – ди де.
12 Шә кер т лә ре нең аяк ла рын юып бе тер гәч, өс ке ки е мен ки еп, Ул яңа дан уры-

ны на ба рып утыр ды һәм алар га:
– Ми нем нәр сә эш лә гә нем не аң лый сыз мы? 13 Сез Ми не Ос таз һәм Ха ким дип 

атый сыз. Сез хак лы: Мин нәкъ Шул мын. 14 Шу лай итеп, Мин – сез нең Ха ки ме гез 
һәм Ос та зы гыз, сез нең аяк ла ры гыз ны юган мын икән, сез дә бер-берегезнең аяк-
ла рын юар га ти еш. 15 Мин сез гә нәр сә эш лә гән бул сам, сез дә шу ны эш лә гез дип, 
сез гә үр нәк күр сәт тем. 16 Сез гә хак сүз әй тәм: хез мәт че үзе нең ху җа сын нан бө ег рәк 
тү гел, ил че дә үзен җи бә рү че дән бө ек тү гел. 17 Сез хә зер мо ны бе лә сез. Бел гә не гез не 
үти сез икән, сез бә хет ле.

18 Мин ба ры гыз ту рын да да әй т мим. Кем нәр не сай лап ал га ным ны бе ләм, лә кин 
Из ге яз ма да: «Ми нем бе лән бер гә ик мәк ашау чы Ми ңа кар шы баш кү тәр де»*, – 
дип языл ган сүз ләр тор мыш ка ашыр га ти еш. 19 Алар тор мыш ка аш кан ва кыт та 
сез Мин – Ул* бу лу ы ма ышан сын өчен, бу сүз ләр тор мыш ка аш кан чы ук сөй лим. 
20 Сез гә хак сүз әй тәм: Мин җи бәр гән ке ше не ка бул итү че Ми не ка бул итә; Ми не 
ка бул итү че исә Ми не җи бәр гән Зат ны ка бул итә ди гән сүз.

ГайсәнеңхыянәтчеЯһүдәтурындагысүзләре
21 Мо ны әй т кән нән соң Гай сә ти рән дул кын ла ну бе лән шә кер т лә ре нә:
– Сез гә хак сүз әй тәм: ара гыз дан бе рәү Ми ңа хы я нәт итә чәк, – ди де.
22 Шә кер т лә ре исә, Аның кем ха кын да сөй лә вен һич аң ла мый ча, бер-берсенә 

ка раш ты лар. 23 Алар ның бер се – Гай сә нең ярат кан шә кер те – Аның күк рә ге нә 
те рә леп ди яр лек уты ра иде.

* 13:18 Ка ра гыз: «Зә бур», 40:10. 
* 13:19 Мин–Ул... – 8:24 тә ге ис кәр мә не ка ра гыз. 
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24 Гай сә нең кем ха кын да сөй лә вен со рар га ку шып, Ши мун Пе тер шул шә кер т кә 
ым ла ды. 25 Те ге шә керт, Гай сә гә та гын да якын рак ки леп, Аңар дан:

– Ха ки мем, ул кем? – дип со ра ды.
26 Гай сә җа вап бир де:
– Мин ик мәк  сы ныгын кем гә ма нып бир сәм, ул – шул.
Шун да Ул бер сы нык ик мәк не ма нып, Ши мун Ис ка ри от уг лы Яһү дә гә бир де. 

27 Шул сы нык ны ку лы на алу га ук аның эче нә иб лис кер де. Шун да Гай сә Яһү дә гә:
– Эш ли се эшең не тиз рәк эш лә, – ди де.
28 Әм ма Гай сә нең аңа ни өчен шу лай дип әй тү ен ан да уты ру чы лар ның бер се дә 

аң ла ма ды. 29 Ак ча ян чы гы Яһү дә дә бул ган лык тан, кай бе рәү ләр: Гай сә аңа бәй рәм 
өчен без гә ки рәк бул ган әй бер ләр не са тып алыр га яки фә кыйрь ләр гә нәр сә дә 
бул са би рер гә куш кан дыр, дип уй ла ды лар. 30 Сы нык ны алу бе лән Яһү дә чы гып 
кит те. Төн иде.

Яңаәмербирәм:бер-берегезнеяратыгыз
31 Яһү дә чы гып кит кәч, Гай сә бо лай дип әйт те:
– Хә зер Адәм Уг лы дан лан ды һәм Аның аша Ал ла һы дан лан ды. 32 [Ал ла һы Аның 

аша дан ла на икән,]* Ул да Адәм Уг лын Үзен дә дан лар, һәм мо ны шун да ук эш ләр.
33 Ба ла ла рым! Мин сез нең бе лән ин де озак бул мам. Сез Ми не эз ләр сез, әм ма сез гә 

дә яһү ди ләр гә әй т кән сүз лә рем не әй тәм: сез Мин ки тә чәк урын га ки лә ал мас сыз.
34 Сез гә яңа әмер би рәм: бер-берегезне яра ты гыз. Мин сез не ярат кан ке бек, сез 

дә бер-берегезне яра ты гыз. 35 Бер-берегезне ярат са гыз, ба ры сы да Ми нем шә керт-
лә рем бу лу ы гыз ны бе лер.

36 Ши мун Пе тер Гай сә дән:
– Ха ки мем, Син кая ки тә сең? – дип со ра ды.
Гай сә аңа:
– Мин ки тә чәк урын га Син хә зер ия реп ба ра ал мый сың, әм ма со ңын нан ки лә-

чәк сең, – дип җа вап бир де.
37 – Ха ки мем, ни өчен Си нең ар тың нан хә зер ба ра ал мыйм? Си нең өчен җа ным-

ны да би рер гә әзер мен, – ди де Аңа Пе тер.
38 Гай сә аңа:
– Ә син Ми нем өчен җа ның ны да би рер гә әзер ме? Си ңа хак сүз әй тәм: әтәч 

кыч кыр ган чы, син Мин нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең, – ди де.

Мин–юл,хакыйкатьһәмтормыш

14 1 Бор чыл ма гыз! Ал ла һы га ыша ны гыз һәм Ми ңа ыша ны гыз. 2 Атам йор тын-
да то рыр урын күп. Әгәр дә алай бул ма са, сез гә әй т кән бу лыр идем. Мин 

сез гә урын әзер ләр гә ба рам. 3 Ба рып, сез гә урын әзер лә гәч, сез не Үзем бе лән алып 
ки тәр гә ки лер мен. Шу лай Мин бул ган урын да сез дә бу лыр сыз. 4 Мин ба ра тор ган 
урын га сез юл ны бе лә сез.

5 Шул ва кыт То мас Гай сә гә:

* 13:32 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр дә бар. 
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– Ха ки мем! Кая ба ру ың ны бел ми без, шу лай бул гач, ан да ба ру юлын ка ян бе лик 
ин де? – ди де.

6 Гай сә аңа:
– Мин – юл, ха кый кать һәм тор мыш. Атам яны на алып ба ра тор ган Мин нән 

баш ка юл юк. 7 Ми не бе лә сез икән, Ми нем Атам ны да бе лер сез. Шу шы ва кыт тан 
баш лап, сез Аны бе лә сез һәм Аны күр де гез, – дип әйт те.

8 – Ха ки мем! Без гә Ата ны күр сәт һәм без ка нә гать бу лыр быз, – ди де Аңа Фи лип.
9 – Фи лип, Мин ни ка дәр ва кыт сез нең бе лән бер гә бу лып та, син Ми не бел-

ми сең ме?! – ди де Гай сә. – Ми не күр гән ке ше Ата ны да күр гән бу ла. Ни чек ин де 
син: «Без гә Ата ны күр сәт», – ди сең? 10 Ми нем Ата да, Ата ның Мин дә икән ле ге нә 
ышан мый сың мы? Сез гә сөй лә гән сүз ләр не Мин Үзем нән сөй лә мим, ә Мин дә 
бул ган Атам Үз эш лә рен баш ка ра. 11 «Мин Ата да һәм Ата Мин дә» ди гән сүз лә ре мә 
ыша ны гыз. Ә сүз лә ре мә ышан мый сыз икән, эш лә гән эш лә рем ха кы на ыша ны гыз. 
12 Сез гә хак сүз әй тәм: Ми ңа иман итү че баш кар ган эш лә рем не, алар га ка ра ган да 
бө ег рәк эш ләр не дә баш ка рыр, чөн ки Мин Атам яны на ба рам. 13 Ата Уг лы ар кы лы 
дан лан сын өчен, Ми нем исе мем бе лән нәр сә со ра са гыз да, эш ләр мен. 14 Исе мем 
бе лән Мин нән со ра ган һәр нәр сә не эш ләр мен.

ГайсәвәгъдәиткәнИзгеРух
15 Ми не ярат са гыз, әмер лә рем не үтәр сез. 16 Мин Ата дан со рар мын, һәм Ул сез гә 

бү тән Яклаучы-Юатучы би рә чәк, Ул сез нең бе лән мәң ге бу лыр. 17 Ул Яклаучы-Юа-
тучы – ха кый кать Ру хы. Дөнья Аны күр мә гән гә һәм бел мә гән гә ка бул итә ал мый, 
ә сез Аны бе лә сез, чөн ки Ул сез нең бе лән ка ла чак һәм сез дә бу ла чак.

18 Сез не ятим кал дыр мам, яны гыз га ки лер мен. 19 Бе раз дан дөнья Ми не күр мәс, 
ә сез кү рер сез. Мин яшә гән гә, сез дә яшәр сез. 20 Мин – Атам да, сез – Мин дә һәм 
Мин сез дә икә нем не шул көн не бе лер сез. 21 Әмер лә рем не ка бул итеп, алар ны үтәү-
че ке ше Ми не яра та. Ми не ярат кан ке ше не Атам яра тыр, Мин дә яра тыр мын һәм 
аңа Үзем не күр сә тер мен.

22 Яһү дә (Яһү дә Ис ка ри от тү гел) Аңар дан:
– Ха ки мем! Ни өчен Син Үзең не дөнь я га тү гел, без гә ге нә күр сә тер гә те ли сең? – 

дип со ра ды.
23 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– Ми не яра ту чы сүз лә рем не то тар. Атам аны яра тыр һәм Без, аның яны на ки-

леп, аның бе лән бер гә яшәр без. 24 Ә Ми не ярат мау чы исә сүз лә рем не тот мый. Сез 
ишет кән сүз Мин нән тү гел, бәл ки Ми не җи бәр гән Ата дан, – һәм дә вам итеп:

25 – Сез нең бе лән бер гә бул ган да ук, бо лар ны сез гә әйт тем. 26 Ә Ми нем исем нән 
Атам җи бә рә чәк Яклаучы-Юатучы – Из ге Рух – сез не һәр нәр сә гә өй рә тер һәм 
Мин сез гә сөй лә гән нәр нең һәм мә сен хә те ре гез гә тө ше рер.

27 Сез гә ты ныч лык кал ды рам, Үз ты ныч лы гым ны сез гә би рәм, әм ма Мин бир-
гән ты ныч лык дөнья бир гән ты ныч лык ка ох ша ма ган. Кү ңе ле гез бор чыл ма сын һәм 
ку рык ма сын. 28 «Сез дән ки тәм һәм яны гыз га ки лә чәк мен», – ди гә нем не ишет те гез. 
Ми не ярат са гыз, Атам яны на ба ру ы ма ку а ныр иде гез, чөн ки Атам Мин нән бө ег-
рәк. 29 Мин сез гә бу сүз ләр не, ул хәл тор мыш ка аш кан да, сез нең ышануыгызны 
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те ләп, хә зер сөй лә дем. 30 Сез нең бе лән күп сөй ләш мәм ин де, чөн ки бу дөнь я ның 
тү рә се ки лә. Ми нем өс тән аның һич нин ди ха ким ле ге юк. 31 Әм ма дөнья бел сен: 
Мин Ата ны яра там һәм, Ата Ми ңа нәр сә бо ер ган бул са, шу ны баш ка рам.

То ры гыз, мон нан ки тик, – ди де.

Гайсә–чынйөземагачы

15 1 Мин – чын йө зем ага чы, ә Ми нем Атам – Йө зем үс те рү че. 2 Ул Мин дә ге 
җи меш бир ми тор ган һәр бо так ны ки сеп таш лый һәм, күб рәк җи меш бир сен 

өчен, җи меш би рә тор ган һәр бо так ны чис тар та. 3 Сез гә сөй лә гән сү зем аша сез ин-
де чис тар тыл ды гыз. 4 Мин дә то ры гыз, һәм Мин сез дә то рыр мын. Йө зем ага чын да 
бул ма ган бо так үзен нән үзе җи меш би рә ал ма ган ке бек, Мин дә тор ма са гыз, сез дә 
җи меш би рә ал мас сыз.

5 Мин – йө зем ага чы, ә сез – бо так лар. Кем Мин дә тор са һәм Мин аңар да тор-
сам – ул күп җи меш би рер, чөн ки Мин нән баш ка бер нәр сә дә эш ли ал мас сыз. 6 Кем 
Мин дә тор ма са, аны, бо так ке бек ки сеп, чит кә таш лар лар һәм ул ко рып бе тәр, ә 
ко ры ган бо так лар ны җы еп ут ка таш лый лар да ян ды ра лар. 7 Сез Мин дә тор са гыз 
һәм Ми нем сүз лә рем сез дә тор са, ул чак та нәр сә ге нә те лә сә гез дә, со ра гыз, һәм 
ул сез гә би ре лер. 8 Күп җи меш ки те реп, сез Ми нем шә кер т лә рем бу лыр сыз, һәм 
мо ның бе лән Ми нем Атам дан ла ныр.

9 Атам Ми не ярат кан ке бек, Мин дә сез не яра там. Ми нем мә хәб бә тем дә ка лы гыз. 
10 Мин, Атам ның әмер лә рен үтәп, Аның мә хәб бә тен дә ка лам, һәм сез дә, Ми нем 
әмер лә рем не үтә сә гез, Ми нем мә хәб бә тем дә ка лыр сыз. 11 Ку а ны чым сез дә бул сын 
һәм ку а ны чы гыз ту лы бул сын дип, Мин бо лар ны сез гә сөй лә дем.

12 Ми нем әме рем шу шы: Мин сез не ярат кан ке бек, сез дә бер-берегезне яра ты гыз. 
13 Дус ла ры өчен җа нын бир гән ке ше нең яра ту ын нан да бө ек яра ту юк. 14 Әмер лә-
рем не үтә сә гез, сез – Ми нем дус ла рым. 15 Ин де сез не хез мәт че лә рем дип ата мыйм, 
чөн ки хез мәт че ху җа сы ның нәр сә эш лә вен бел ми, ә сез не дус ла рым дип атыйм, 
чөн ки Атам нан ишет кән нәр нең һәм мә сен сез гә бел дер дем. 16 Ми не сез сай ла ма ды-
гыз, Мин сез не сай ла дым: сез ба рып җи меш бир сен һәм җи ме ше гез да и ми бул сын 
дип, сез не бил ге ләп куй дым. Шун да Ми нем исе мем бе лән Атам нан нәр сә ге нә 
со ра са гыз да, Ул аны сез гә би рә чәк. 17 Сез гә әме рем шул: бер-берегезне яра ты гыз.

Дөньяныңнәфрәте
18 Дөнья сез гә нәф рәт лә нә икән, исе гез дә то ты гыз: сез дән элек ул Ми ңа нәф рәт-

лән гән иде. 19 Сез дөнь я ны кы бул са гыз, дөнья сез не үзе не ке ке бек итеп яра тыр иде. 
Лә кин сез дөнь я дан тү гел, Мин сез не дөнь я дан сай лап ал дым, дөнья сез гә шу ңа 
нәф рәт лә нә. 20 «Хез мәт че үзе нең ху җа сын нан бө ег рәк тү гел» ди гән сүз лә рем не 
хә тер лә гез. Ми не эзәр лек лә гән нәр икән, сез не дә эзәр лек ләр ләр. Ми нем сү зем не 
тот кан нар икән, сез не кен дә то тар лар. 21 Алар бо лар ның ба ры сын да сез Ми не ке 
бул ган лык тан эш ләр ләр, чөн ки Ми не җи бәр гән Зат ны бел ми ләр. 22 Мин ки леп 
алар га сөй лә мә гән бул сам, алар ның гө наһ та га еп лә ре бул мас иде, ә хә зер гө наһ ла-
рын ак лар лык ча ра ла ры юк. 23 Ми ңа нәф рәт лә нү че Ата ма да нәф рәт лә нә. 24 Баш ка 
бер кем дә кыл ма ган эш ләр не алар ара сын да күр сәт мә гән бул сам, алар ның гө наһ та 
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га еп лә ре бул мас иде; ә хә зер алар ны күр де ләр һәм Ми ңа да, Ата ма да нәф рәт лә-
нә ләр. 25 Алар ның Ка ну нын да гы: «Алар Ми ңа бер сә бәп сез гә нәф рәт лән де ләр»* 
ди гән сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен бу шу лай бул ды.

26 Мин Ата дан сез гә Яклаучы-Юатучы җи бә рә чәк мен. Ул – Ата дан чык кан ха-
кый кать Ру хы кил гәч, Ми нем хак та ша һит лык би рә чәк. 27 Сез дә Ми нем хак та 
ша һит лык би рер сез, чөн ки баш тан ук Ми нем бе лән бул ды гыз.

16 1 Мин бо лар ны сез юл дан яз ма сын дип сөй лә дем. 2 Сез не гый ба дәт ха нә ләр-
дән аерыр лар. Хәт та шун дый ва кыт ки лер: сез не үте рү че һәр кем Ал ла һы га 

шу ның бе лән хез мәт итәм дип уй лар. 3 Шу лай эш ләр ләр, чөн ки Ата ны да, Ми не дә 
якын нан бел мә де ләр алар. 4 Әле ге ва кыт җит кәч, ул хак та сөй лә гән нә рем не исе-
гез гә тө ше рер өчен, бо лар ны сез гә ал дан әй теп куй дым. Мин бо лар ны сез гә баш та 
ук сөй лә мә дем, чөн ки сез нең бе лән бер гә бул дым.

Яклаучыныңкилүе
5 Ә хә зер Ми не җи бәр гән Зат яны на ба рам, һәм сез нең бе ре гез дә Мин нән: «Кая 

ба ра сың?» – дип со ра мый. 6 Мин сез гә бо лар ны сөй лә гән гә кү рә, кү ңе ле гез кай гы 
бе лән тул ган. 7 Әм ма хак сүз әй тәм: Ми нем ки тү ем сез нең өчен хә ер ле рәк. Мин 
кит мә сәм, сез гә Яклаучы-Юатучы кил мәс, ә кит сәм, Аны сез гә җи бә рер мен. 8 Ул 
кил гәч, дөнь я ның гө наһ, га дел лек һәм хө кем ту рын да дө рес уй ла ма вын фаш итә-
чәк. 9 Гө наһ шул дыр: ке ше ләр Ми ңа иман ит ми ләр; 10 га дел лек шул дыр: Мин Атам 
яны на ба рам һәм сез ин де Ми не баш ка күр мәс сез; 11 хө кем шул дыр: бу дөнь я ның 
тү рә се ин де хө кем ител гән.

12 Сез гә сөй ли се сүз лә рем бик күп, әм ма сез алар ны хә зер ка бул итә ал мас сыз. 
13 Ул ха кый кать Ру хы кил гәч, сез гә ту лы ха кый кать кә юл күр сә теп то рыр. Ул сез-
гә Үзен нән тү гел, бәл ки ишет кә нен сөй ләр һәм бу ла чак хәл ләр не бел де рер. 14 Ул, 
Мин нән ка бул ит кән сүз ләр не сез гә сөй ләп, Ми не дан лар. 15 Ата ның бар нәр сә се 
Ми не ке; Мин шу ңа кү рә: «Мин нән ка бул ит кән сүз ләр не Из ге Рух сез гә бел де-
рер», – ди дем.

Кайгыданшатлыкка
16 Тиз дән сез Ми не күр мәс сез ин де, күп тә үт ми янә кү рер сез.
17 Шун да Аның кай бер шә кер т лә ре бер-берсенә:
– «Тиз дән сез Ми не күр мәс сез ин де, күп тә үт ми янә кү рер сез», һәм: «Мин Атам 

яны на ба рам», – дип әй түе нәр сә не аң ла та икән? 18 «Тиз дән» ди гә не нәр сә икән? 
Аның нәр сә сөй лә гә нен аң ла мый быз! – ди еш те ләр.

19 Үзен нән со рар га те лә гән нә рен аң лап, Гай сә алар га бо лай ди де:
– Сез: «Тиз дән Ми не күр мәс сез ин де, күп тә үт ми янә кү рер сез» ди гән сүз лә рем 

ха кын да бер-берегездән со ра ша сыз мы? 20 Сез гә хак сүз әй тәм: сез елар сыз, үке реп 
елар сыз, ә дөнья шат ла ныр; сез кай гы рыр сыз, әм ма кай гы гыз шат лык ка әй лә-
нер. 21 Ва кы ты җит кәч, ба ла ту ды ру чы ха тын җә фа чи гә, әм ма са бы ен ту дыр гач, 

* 15:25 Ка ра гыз: «Зә бур», 34:19; 68:5. 
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баланың дөнь я га ки лү е нә шат ла нып, га зап ла ну ын оны та. 22 Шу ның ке бек сез дә 
хә зер кай гы ра сыз; әм ма Мин сез не та гын кү рер мен, шул чак сез нең кү ңе ле гез ку а-
ныр, ку а ны чы гыз ны сез дән бер кем дә ала ал мас. 23 Ул көн не сез Мин нән бер нәр сә 
ту рын да да со ра мас сыз. Сез гә хак сүз әй тәм: Ми нем исе мем бе лән Ата дан нәр сә 
ге нә со ра са гыз да, Ул сез гә би рә чәк. 24 Мо ңар чы сез Ми нем исе мем бе лән бер нәр-
сә дә со ра ма ды гыз. Со ра гыз һәм алыр сыз, һәм сез нең ку а ны чы гыз ту лы бу лыр.

Кыюбулыгыз:Миндөньяныҗиңдем
25 Мо ңар чы Мин сез гә ки на я ләр бе лән сөй лә дем; лә кин ва кыт җи тәр, Мин сез гә 

ин де ки на я ләр бе лән сөй лә мәм, Ата ха кын да ачык итеп әй тер мен. 26 Ул көн не сез 
Ми нем исе мем бе лән со рар сыз. «Сез нең өчен Ата дан үте нер мен», – ди мим, 27 чөн-
ки сез Ми не ярат кан га һәм Ми нем Ал ла һы дан кил гән бу лу ы ма ышан ган га, Атам 
Үзе дә сез не яра та. 28 Мин дөнь я га Атам нан кил дем һәм ме нә яңа дан, дөнь я ны 
кал ды рып, Атам яны на ки тәм.

29 Шә кер т лә ре Аңа:
– Ме нә хә зер Син ки на я ләр бе лән тү гел, ә ачык итеп сөй ли сең. 30 Хә зер без Си нең 

һәр нәр сә не бе лү ең не һәм, хәт та, Си ңа со рау ны би реп то рыр га ки рәк мә вен дә кү рә-
без. Ме нә шу ңа кү рә без Си нең Ал ла һы дан кил гән бу лу ы ңа ыша на быз, – ди де ләр.

31 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Сез хә зер ыша на сыз мы? 32 Ме нә ва кыт җи тә һәм җит те дә ин де: сез та ра лып, 

һәр бе ре гез үз өй лә ре нә ки тә чәк. Сез Ми не ял гыз кал ды ра чак сыз. Лә кин Мин ял-
гыз тү гел, чөн ки Ата Ми нем бе лән.

33 Мин мо ны ты ныч лы гы гыз Мин дә бул сын дип сөй лә дем. Дөнь я да кай гы ла-
ры гыз бу лыр, лә кин кыю бу лы гыз: Мин дөнь я ны җиң дем.

Гайсәнеңдогасы

17 1 Гай сә бу сүз ләр дән соң күк кә кү тә ре леп ка рап:
– Атам! Ва кыт җит те, – ди де. – Уг лың Си не дан ла сын өчен, Уг лың ны 

дан ла. 2 Үзе нә тап шы рыл ган һәр бер ке ше гә Ул мәң ге лек тор мыш бир сен өчен, Син 
Аңа бө тен ке ше ләр бе лән ха ким лек итү хо ку кын бир дең. 3 Си не, бер дән бер хак Ал-
ла һы ны, һәм Син җи бәр гән Гай сә Мә сих не та нып бе лү – шул мәң ге лек тор мыш тыр.

4 Син тап шыр ган эш ләр не баш ка рып чы гып, Мин Си ңа җир дә дан ки тер дем. 
5 Дөнья яра тыл ган чы, Мин Си нең хо зу рың да дан лы идем. Ин де хә зер Син, Атам, 
ул дан бе лән Үз хо зу рың да Ми не дан ла.

6 Син дөнь я дан Ми ңа бир гән ке ше ләр гә исе мең не та ныт тым. Алар Си не ке иде, 
Син исә алар ны Ми ңа бир дең. Алар Си нең сү зең не тот ты лар һәм 7 хә зер Син Ми ңа 
бир гән бар нәр сә нең Син нән икән ле ген бе лә ләр. 8 Ми ңа әй т кән сүз лә рең не алар га 
җит кер дем бит, алар ка бул ит те ләр. Ми нем чын лап та Син нән ки лү ем не та нып, 
Ми не Син җи бәр гән гә ышан ды лар.

9 Мин алар өчен үте нәм. Бө тен дөнья өчен тү гел, бәл ки Син Ми ңа бир гән нәр 
өчен үте нәм, чөн ки алар Си не ке. 10 Ми нем бө тен нәр сәм Си не ке, ә Си не ке ләр Ми-
не ке. Ми ңа алар аша дан ки те рел де.
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11 Мин ин де дөнь я да тү гел, ә алар әле дөнь я да. Мин Си нең яны ңа ба рам. Из ге 
Атам! Без бер бул ган ке бек, алар да бер бул сын өчен, Ми ңа бир гән Үз исе мең нең 
код рә те бе лән алар ны сак лап тор. 12 Алар бе лән бер гә дөнь я да бул ган да, Мин алар-
ны Си нең исе мең бе лән – Син Ми ңа бир гән исем бе лән – сак лап тот тым. Мин 
алар ны сак ла дым, һәм Из ге яз ма да языл ган сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен, һә лак 
бу лыр га ти еш ле сен нән баш ка бер се дә югал ма ды.

13 Хә зер исә Мин Си нең яны ңа ба рам. Бу сүз ләр не, алар да ку а ны чым ту лы бул-
сын өчен, дөнь я да чак та сөй лим. 14 Мин алар га Си нең сү зең не җит кер дем. Дөнья 
алар га нәф рәт лән де, чөн ки, Мин дөнь я дан бул ма ган ке бек, алар да дөнь я дан тү гел. 
15 Алар ны дөнь я дан алу ың ны тү гел, бәл ки явыз лык тан сак ла вың ны үте нәм. 16 Мин 
дөнь я дан бул ма ган ке бек, алар да дөнь я дан тү гел. 17 Алар ны Үз ха кый ка тең бе лән 
из ге ит*. Си нең сү зең – ха кый кать. 18 Син Ми не дөнь я га җи бәр гән ке бек, Мин дә 
алар ны дөнь я га җи бәр дем. 19 Алар да ха кый кать бе лән из ге ител сен нәр дип, Үзем не 
алар ха кы на из ге итәм.

20 Мин алар өчен ге нә тү гел, алар ның сү зе ар кы лы Ми ңа иман ки те рү че ләр өчен 
дә үте нәм: 21 бө те не се бер бул сын иде. Атам, Син Мин дә һәм Мин Син дә бул ган дай, 
Синең Ми не җибәргәнеңә дөнья ышан сын өчен, алар да Без дә бул сын нар. 22 Син 
Ми ңа бир гән дан ны алар га җит кер дем: Без бер бул ган ке бек, алар да бер бул сын нар. 
23 Мин алар да, Син Мин дә. Ми не җи бәр гән бу лу ың ны һәм Ми не ярат кан ке бек 
алар ны да яра ту ың ны дөнья та ны сын өчен, алар ту лы сын ча бер дәм бул сын нар.

24 Атам! Син Ми ңа бир гән ке ше ләр нең бу ла чак уры ным да Ми нем бе лән бер гә 
бу лу ын те лим. Дөнья яра тыл ган га ка дәр үк сөй гән гә кү рә, Син Ми ңа дан бир дең. 
Ул дан ны алар күр сен нәр иде. 25 Га дел Атам! Дөнья Си не бел ми, ә Мин бе ләм, бу 
ке ше ләр дә Си нең Ми не җи бәр гә нең не бе лә ләр. 26 Ми ңа бул ган мә хәб бә тең алар да 
да бул сын һәм Үзем дә алар да бу лыйм дип, Си нең исе мең не алар га бел дер дем һәм 
бел де рә чәк мен.

ГайсәнеңтоткынителүеһәмАңардансорауалу

18 1 Бу сүз ләр не әй т кән нән соң, Гай сә шә кер т лә ре бе лән Кыд рун ине ше нең 
аръ я гы на чы гып, шун да гы бак ча га кер де. 2 Гай сә шә кер т лә ре бе лән еш кы на 

шун да җы ел ган лык тан, ул урын ны Аңа хы я нәт итә чәк Яһү дә дә бе лә иде. 3 Шу ңа 
кү рә Яһү дә гас кә ри төр кем һәм баш ру ха ни лар вә фа ри сей лар җи бәр гән тәр тип 
сак лау чы лар ны үзе бе лән шун да алып кил де. Алар үз лә ре бе лән фа кел лар, як тырт-
кыч лар һәм ко рал лар ал ган нар иде.

4 Гай сә исә, Үзе бе лән бу ла чак һәр нәр сә не бе леп, кил гән ке ше ләр гә та ба ат лап:
– Кем не эз ли сез? – дип со ра ды алар дан.
5 Алар Аңа:
– На са ра лы Гай сә не, – дип җа вап бир де ләр.
Гай сә алар га:
– Ул – Мин, – ди де.

* 17:17 ...изгеит. – Грек те лен дә «һа ги а зо» ди гән сүз «из ге итү» һәм «ба гыш лау, из ге эш кә 
ае ру» ди гән мәгъ нә ләр гә ия. 19 нчы аять не дә ка ра гыз. 
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Хы я нәт че Яһү дә дә алар бе лән шун да то ра иде. 6 Гай сә: «Ул – Мин», – ди гәч, 
алар арт ка чи ге неп, җир гә егыл ды лар.

7 Ул янә:
– Кем не эз ли сез? – дип со ра ды.
Алар:
– На са ра лы Гай сә не, – ди де ләр.
8 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Мин ин де сез гә: «Ул – Мин», – дип әйт тем бит. Ми не эз ли сез икән, Ми нем 

бе лән бул ган ке ше ләр не чы га рып җи бә ре гез.
9 «Син Ми ңа бир гән нәр нең бер сен дә югал т ма дым» ди гән сүз ләр тор мыш ка аш-

сын өчен, Ул шу лай дип әйт те.
10 Ши мун Пе тер нең кы лы чы бар иде. Ул аны тар тып чы гар ды һәм олуг ру ха ни-

ның хез мәт че се нә сел тә неп, аның уң ко ла гын ча бып өз де. Ул хез мәт че нең исе ме 
Мә лик иде. 11 Әм ма Гай сә Пе тер гә:

– Кы лы чың ны кы ны на ты гып куй. Атам бир гән ка сә дән эч мәм ме әл лә? – ди де.
12 Гас кә ри ләр, алар ның баш лы гы һәм яһү ди ләр нең тәр тип сак лау чы ла ры Гай-

сә не то тып бәй лә де ләр. 13 Баш та Аны шул ел ның олуг ру ха ние бул ган Кә я фәс нең 
кай на та сы Һан нас яны на алып бар ды лар. 14 Яһү ди ләр гә: «Ха лык өчен бер ке ше нең 
үлүе хә ер ле рәк», – дип ки ңәш бир гән ке ше шул Кә я фәс иде.

15 Ши мун Пе тер һәм та гын бер шә керт Гай сә ар тын нан бар ды лар. Бу шә керт исә 
олуг ру ха ни бе лән та ныш бул ган га кү рә, Гай сә бе лән олуг ру ха ни ның ише гал ды-
на ке рә ал ды. 16 Ә Пе тер тыш кы як та ишек ар тын да ба сып кал ды. Ан на ры олуг 
ру ха ни бе лән та ныш бул ган те ге шә керт чык ты да, ишек сак лау чы хез мәт че кыз га 
әй теп, Пе тер не эч кә алып кер де. 17 Шун да ишек сак лау чы хез мәт че кыз Пе тер дән:

– Син дә бу Ке ше нең шә кер те ме әл лә? – дип со ра гач, ул:
– Юк, – дип җа вап бир де.
18 Сал кын бул ган лык тан хез мәт че ләр һәм тәр тип сак лау чы лар учак ягып җы-

лы нып то ра лар иде. Пе тер дә алар бе лән бер гә җы лы нып тор ды.
19 Шул ва кыт та олуг ру ха ни Гай сә дән шә кер т лә ре ха кын да һәм нәр сә ләр гә өй-

рә түе ту рын да со раш ты. 20 Гай сә аңа:
– Мин дөнь я га ачыктан-ачык сөй лә дем. Яһү ди ләр һәр ва кыт җы е ла тор ган гый-

ба дәт ха нә ләр дә һәм Ал ла һы йор тын да гый лем бир дем, яше рен рә веш тә һич нәр сә 
сөй лә мә дем. 21 Ни гә Мин нән со рый сың? Мин сөй лә гән нәр не ишет кән ке ше ләр дән 
со ра. Мин нәр сә сөй лә гән не алар бе лә ләр, – дип җа вап бир де.

22 Гай сә шу лай ди гәч, Аның янын да тор ган тәр тип сак лау чы лар ның бер се, Аның 
яңа гы на су гып:

– Олуг ру ха ни га Син шу лай җа вап би рә сең ме? – ди де.
23 Гай сә аңа:
– Мин ял ган сөй лә гән бул сам, ял ган икә нен ис бат ит, ә дө ре сен сөй лә гән мен 

икән, ни гә Ми ңа су га сың? – дип җа вап бир де.
24 Шул ва кыт Һан нас Гай сә не, бәй лән гән хәл дә, олуг ру ха ни Кә я фәс яны на 

җи бәр де.
25 Ши мун Пе тер ише гал дын да җы лы нып тор ган да:
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– Син дә Аның шә кер т лә ре нең бер се тү гел ме? – дип со ра ды лар.
Ул:
– Юк, – дип ваз кич те.
26 Олуг ру ха ни хез мәт че лә ре нең бер се, Пе тер ко ла гын ча бып өз гән ке ше нең ту-

га ны, аңа:
– Мин си не Аның бе лән бер гә бак ча да күр дем тү гел ме соң? – ди де.
27 Пе тер та гын ваз кич те. Нәкъ шул ва кыт әтәч кыч кыр ды.
28 Кә я фәс янын нан Гай сә не ида рә че Пи лат са ра е на алып кил де ләр. Бу хәл ир тән 

ир түк бул ды. Пакь лә нү лә ре бо зыл ма сын дип, яһү ди ләр нең баш лык ла ры ида рә-
че са ра е на кер мә де ләр, чөн ки Ко ты лу бәй рә ме нең ри зы гын ашый ал мас лар иде. 
29 Шу ңа кү рә ида рә че Пи лат, алар яны на чы гып:

– Сез бу Ке ше не нәр сә дә га еп ли сез? – дип со ра ды.
30 Алар аңа:
– Ул җи на ять че бул ма са, Аны си ңа то тып ки тер мә гән бу лыр идек, – дип җа вап 

бир де ләр.
31 Пи лат алар га:
– Аны алып ки теп, ка ну ны гыз бу ен ча үзе гез хө кем ите гез, – ди де.
– Без гә һич кем не үте рү хо ку кы би рел мә гән, – ди де ләр яһү ди ләр аңа.
32 Гай сә Үзе нең нин ди үлем бе лән үлә чә ге нә иша рә итеп әй т кән сүз лә ре га мәл гә 

аш сын өчен, бу ва кый га бул ды.
33 Шун да Пи лат яңа дан са ра е на кер де һәм, Гай сә не ча кыр тып, Аңар дан:
– Син – яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды.
34 Гай сә аңа:
– Син мо ны үзең нән ге нә әй тә сең ме, яки Ми нем хак та си ңа баш ка лар сөй лә-

де ме? – ди де.
35 – Әл лә мин яһү ди ме? Үз хал кың, баш ру ха ни лар Си не ми ңа тап шыр ды. Нәр сә 

эш лә дең Син? – дип әйт те Пи лат.
36 – Ми нем Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы тү гел. Әгәр Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы 

бул са, хез мәт че лә рем яһү ди ләр ку лы на тап шы рыл ма вым өчен кө рәш кән бу лыр лар 
иде, әм ма Ми нем Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы тү гел, – дип җа вап бир де Гай сә.

37 – Ди мәк, Син шу лай да Пат ша икән сең?! – ди де Пи лат.
Гай сә:
– Син Ми не Пат ша дип әй тә сең. Мин ха кый кать ха кын да ша һит лык би рү өчен 

ту дым, Мин шу ның өчен дөнь я га кил дем дә. Ха кый кать та раф да ры бул ган һәр кем 
Ми не тың лый, – дип җа вап бир де.

38 – Нәр сә ул – ха кый кать? – дип со ра ды Аңар дан Пи лат.
Шун нан соң ул яңа дан яһү ди ләр яны на чы гып:
– Мин Аны га еп ләр лек бер сә бәп тә күр мим, – ди де. – 39 Сез нең гореф-гадәтегез 

бу ен ча, Ко ты лу бәй рә мен дә мин сез гә бер тот кын ны азат итәр гә ти еш мен. Яһү ди-
ләр Пат ша сын азат итү ем не те ли сез ме?

40 Шун да ба ры сы да:
– Аны тү гел, Ба раб ны чы гар! – дип кыч кыр ды лар.
Ба раб исә юл ба сар иде.
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Гайсәнеңүлемгәхөкемителүе

19 1 Шун нан соң Пи лат Гай сә не кам чы бе лән сук ты рыр га куш ты. 2 Гас кә-
ри ләр Аның ба шы на кү гән ку а гы чы бык ла рын нан таҗ үреп куй ды лар, 

өс те нә куе кы зыл төс тә ге япан ча ки дер де ләр, 3 һәм бер се ар тын нан бер се Аның 
яны на ки леп:

– Яшә сен яһү ди ләр Пат ша сы! – дип, яңак ла ры на сук ты лар.
4 Пи лат, янә чы гып, яһү ди ләр гә әйт те:
– Ка ра гыз, Аңар да бер нин ди га еп тап ма вым ны бел де рү өчен, Аны хә зер сез нең 

ян га чы га рам.
5 Шул ва кыт ба шы на чә неч ке ле таҗ, өс те нә япан ча ки де рел гән Гай сә чык ты.
– Ме нә – Ке ше! – ди де Пи лат.
6 Баш ру ха ни лар һәм тәр тип сак лау чы лар исә Аны күр гәч:
– сХач ка ка дак ла, ка дак ла Аны! – дип кыч кыр ды лар.
– Аны алы гыз да үзе гез ка дак ла гыз. Мин Аңар да бер нин ди га еп тап мыйм, – 

ди де Пи лат.
7 Яһү ди ләр аңа:
– Без нең ка ну ны быз бар, ка нун бу ен ча Ул үләр гә ти еш, чөн ки Ул Үзен Ал ла һы 

Уг лы дип атый, – дип җа вап бир де ләр.
8 Мо ны ишет кәч, Пи лат биг рәк тә кур ку га төш те, 9 һәм, янә са рай га ке реп, Гай-

сә дән:
– Син кай дан? – дип со ра ды.
Әм ма Гай сә аңа җа вап бир мә де.
10 Пи лат Аңа:
– Ми ңа җа вап би рә сең кил ми ме? Си не хач ка ка дак ла тыр га да, азат итәр гә дә 

хакимлегем бар лы гын бел ми сең ме әл лә? – ди де.
11 Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Си ңа юга ры дан би рел мә гән бул са, Ми нем өс тән һич бер ха ким ле гең бул мас 

иде. Шу ңа кү рә Ми не си ңа тап шыр ган ке ше нең гө на һы си не кен нән зур рак.
12 Шул ва кыт тан Пи лат Аны азат итү мөм кин ле ген эз ли баш ла ды. Яһү ди ләр исә:
– Аны җи бәр сәң, син скай сар ның дус ты тү гел сең; үзен-үзе пат ша итү че һәр кем – 

кай сар ның дош ма ны, – дип кыч кыр ды лар.
13 Бу сүз ләр не ишет кәч, Пи лат, Гай сә не чы га рып, «Таш бас ма» (яһүд чә Габ ба та) 

дип атал ган җир дә ге хө кем итү уры ны на ба рып утыр ды. 14 Бу – Ко ты лу бәй рә ме нә 
әзер лә нә тор ган җом га көн, көн дез ге сә гать ун и ке ләр ти рә се иде. Пи лат яһү ди ләр гә:

– Ме нә, сез нең Пат ша гыз! – ди де.
15 Ә алар:
– Алып кит Аны, олак сын! Хач ка ка дак ла! – дип кыч кыр ды лар.
– Пат ша гыз ны ка дак лый м мы ни?! – ди де Пи лат.
Баш ру ха ни лар:
– Без нең кай сар дан баш ка пат ша быз юк, – дип җа вап бир де ләр.
16 Ни һа ять, Пи лат Гай сә не, ка дак лау өчен, алар га тап шыр ды. Алар Аны алып 

кит те ләр.
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Гайсәнехачкакадаклау
17 Үзе нең ха чын кү тә реп, Гай сә «Баш сө я ге», ягъ ни яһүд чә Гөл ге тә дип атал ган 

урын га ки леп җит те. 18 Аны һәм Аның бе лән бер гә та гын ике ке ше не, бер сен Гай-
сә нең бер ягы на, икен че сен икен че ягы на хач ка ка дак ла ды лар. 19 Пи лат куш кан ча 
язу язып, хач өс те нә как ты лар. Ул язу да: «На са ра лы Гай сә, яһү ди ләр Пат ша сы», – 
дип языл ган иде. 20 Гай сә хач ка ка дак лан ган урын шә һәр гә якын бул ган лык тан, ул 
язу ны күп яһү ди ләр укы ды. Ан да яһүд чә, грек ча һәм ла тин ча языл ган иде. 21 Яһү-
ди ләр нең баш ру ха ни ла ры Пи лат ка бо лай дип әйт те ләр:

– «Яһү ди ләр Пат ша сы» дип тү гел, «Ул Үзен: „Мин – яһү ди ләр Пат ша сы“, – ди-
де» дип яз.

22 – Мин нәр сә яз дым, шул языл ды ин де, – дип җа вап бир де Пи лат.
23 Гай сә не хач ка ка дак ла гач, гас кә ри ләр Аның ки ем нә рен алып, һәр гас кә ри гә 

бер өлеш чы гар лык итеп дүрт кә бүл де ләр, ча па нын да ал ды лар. Ча пан исә те гел-
мә гән, бер бө тен ту кы ма дан иде, 24 шу ңа кү рә алар бер-берсенә:

– Мо ны ерт мыйк, ә кем гә чы гар дип жи рә бә са лыйк, – ди де ләр.
Бу Из ге яз ма да гы

«Алар ки ем нә рем не үз ара бү леш те ләр,
күл мә гем кем гә ти яр дип жи рә бә са лыш ты лар»*

ди гән сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен бул ды. Гас кә ри ләр нәкъ шу лай эш лә де ләр.
25 Гай сә ка дак лан ган хач янын да Аның ана сы, ана сы ның сең ле се, Кло пас ха ты-

ны Мәрь ям һәм маг да ла лы Мәрь ям ба сып то ра лар иде. 26 Гай сә, ана сын һәм шун да 
тор ган ярат кан шә кер тен кү реп, ана сы на:

– Ха ным! Ме нә бу – си нең уг лың, – ди де.
27 Ан на ры шә кер т кә:
– Ме нә бу – си нең анаң! – дип әйт те.
Шә керт шул ва кыт тан аны үз өе нә ал ды.

Гайсәнеңүлеме
28 Шун нан соң Гай сә, һәр нәр сә нең чын га аш ка нын бе леп һәм Из ге яз ма да языл-

ган нар тор мыш ка аш сын дип:
– Су са дым, – ди де.
29 Шун да әче шә раб са лын ган са выт то ра иде. Гас кә ри ләр губ ка ки сә ген шу ңа 

ман чы ды лар да, сһүс сөп бо та гы на элеп, Аның авы зы на ки тер де ләр.
30 Гай сә әче шә раб ны та ты гач:
– Тә мам лан ды! – ди де һәм, ба шын иеп, җан бир де.
31 Бу – бәй рәм ал дын да гы җом га көн иде, яһү ди ләр гәү дә ләр не шим бә көн гә 

хач та кал ды рыр га те лә мә де ләр, чөн ки ул шим бә бө ек бәй рәм кө не иде. Шу ңа кү рә 
алар хач ка ка дак лан ган ке ше ләр нең аяк ла рын сын ды рып, хач тан тө ше рер гә Пи-
лат тан рөх сәт со ра ды лар.

* 19:24 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:19. 
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32 Шун нан гас кә ри ләр ки леп, Гай сә бе лән бер гә ка дак лан ган нар ның баш та бер се-
нең, ан нан икен че се нең аяк ла рын сын дыр ды лар. 33 Әм ма Гай сә яны на кил гәч, Аның 
ин де үл гән бу лу ын күр де ләр һәм шу ңа кү рә аяк ла рын сын дыр ма ды лар. 34 Ә бер гас-
кә ри Аның ка быр га сы на сөң ге бе лән чән че гәч үк, ан нан кан бе лән су агып чык ты.

35 Бу хәл ләр не күр гән ке ше, сез дә иман ит сен дип, шул хак та ша һит лык бир де. 
Аның ша һит лы гы хак һәм ул ха кый кать не сөй лә вен бе лә. 36 Бу хәл Из ге яз ма да гы: 
«Аның һич бер сө я ге сын ды рыл мас»* ди гән сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен бул ды. 
37 Из ге яз ма ның баш ка бер уры нын да: «Алар үз лә ре чән че гән Зат ка ка рар лар»*, 
дип тә языл ган.

Гайсәнекабергәсалу
38 Шун нан соң, ари ма тай лы Йо сыф Пи лат тан Гай сә нең җә сә ден алып ки тү ен 

үтен де. Йо сыф – Гай сә нең шә кер те, лә кин яһү ди ләр дән ку рык кан га, мо ны яше реп 
йө ри иде. Пи лат рөх сәт бир де, һәм Йо сыф ба рып, Гай сә нең җә сә ден хач тан ал ды. 
39 Элег рәк төн лә Гай сә янын да бул ган Ни кә дим дә кил де һәм йөз ка дак ка якын 
смир ра бе лән са бур* ку шып ясал ган хуш буй ки тер де. 40 Алар, Гай сә нең җә сә ден 
алып, яһү ди ләр нең кү мү йо ла сы бу ен ча, Аны хуш буй лы кә фен гә ура ды лар. 41 Гай сә 
хач ка ка дак лан ган җир дә бер бак ча, ә бак ча да әле һич кем нең мә е те са лын ма ган 
яңа кабер-мәгарә бар иде. 42 Яһү ди ләр нең бәй рәм гә әзер лә нә тор ган җом га кө не 
бул ган лык тан, Гай сә не шун да сал ды лар, чөн ки кабер-мәгарә якын иде.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

20 1 Ат на ның бе рен че кө нен дә ир тән ир түк, әле ка раң гы ва кыт та ук, маг да-
ла лы Мәрь ям кабер-мәгарә яны на кил де һәм авы зын да гы таш ның чит кә 

алып таш лан га нын күр де. 2 Ул шун да ук Ши мун Пе тер һәм Гай сә нең ярат кан шул 
шә кер те яны на йө ге реп ба рып, алар га:

– Ха ки ме без не ка бер дән алып кит кән нәр. Кая куй ган на рын бел ми без, – ди де.
3 Пе тер бе лән әле ге шә керт шун дук ка бер яны на кит те ләр. 4 Алар ике се дә йө-

гер де ләр, әм ма те ге шә керт, Пе тер гә ка ра ган да җә һәт рәк йө гер гән гә, ка бер яны на 
ал дан рак ба рып җит те. 5 Ие леп ка ра гач, ан да ят кан кә фен не күр де, лә кин ка бер эче нә 
кер мә де. 6 Аның ар тын нан Ши мун Пе тер ки леп җит те. Ул, ка бер эче нә ке реп, ан да 
ят кан кә фен лек не 7 һәм Гай сә нең ба шы на чор нал ган бул ган яу лык ны күр де, әм ма 
яу лык кә фен бе лән бер гә тү гел, чор нап ку ел ган ча, үз уры нын да ята иде. 8 Шун да 
ка бер яны на ал дан рак ки леп җит кән әле ге шә керт тә эч кә кер де һәм кү реп ышан-
ды. 9 Алар Из ге яз ма да Гай сә нең үле дән те ре леп то ра ча гы ту рын да языл ган ны әле 
аң ла мый лар иде. 10 Шун нан соң шә кер т ләр янә өй лә ре нә кай тып кит те ләр.

11 Мәрь ям исә ка бер янын да елап ба сып кал ды. Елый-елый ие леп, ка бер эче нә 
ка ра ды һәм 12 ан да ак тан ки ен гән ике фә реш тә не кү реп ал ды. Бер се Гай сә җә сә де 
ят кан урын ның баш очын да, икен че се аяк очын да уты ра иде. 13 Алар Мәрь ям нән:

* 19:36 Ка ра гыз: «Зә бур», 33:21; «Чы гыш», 12:46. 
* 19:37 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 12:10. 
* 19:39 Сабур– алоэ. 
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– Ха ным! Ни гә елый сың? – дип со ра ды лар.
– Ми нем Ха ки мем не алып кит кән нәр. Аны кая куй ган на рын бел мим, – ди де ул.
14 Шу лай ди де дә ар ты на бо ры лып ка ра ды һәм ан да ба сып тор ган Гай сә не күр де, 

әм ма Аның Гай сә икә нен та ны ма ды. 15 Гай сә аңар дан:
– Ха ным! Ни гә елый сың? Кем не эз ли сең? – дип со ра ды.
Мәрь ям, Аны бак ча чы дип уй лап:
– Әфән дем! Син Аны чы га рып куй ган бул саң, кая куй га ның ны әйт, мин Аны 

алып ки тәр мен, – ди де.
16 Гай сә аңа:
– Мәрь ям! – ди де.
Ә ул әй лә неп ка рап, яһүд чә:
– Раб бу ни! – дип әйт те. (Раб бу ни – Ос таз ди гән не аң ла та.)
17 Гай сә аңа:
– Ми ңа ка гыл ма, чөн ки Мин әле Атам яны на кү тә рел мә дем. Ту ган на рым яны-

на кай тып әйт: «Мин Үзем нең Атам һәм сез нең Ата гыз яны на, Үзем нең Ал лам һәм 
сез нең Ал ла гыз яны на кү тә ре ләм», – ди де.

18 Маг да ла лы Мәрь ям шә кер т ләр яны на ки леп:
– Мин Ха ки ме без не күр дем, – ди де һәм алар га Гай сә әй т кән сүз ләр не сөй ләп бир де.
19 Шә кер т лә ре шул ук көн не кич бе лән, яһү ди ләр дән кур кып, йорт ишек лә рен 

бик ләп җы е лып утыр ган да, Гай сә ки леп кер де һәм, ур та ла ры на ба сып:
– Имин лек сез гә! – ди де.
20 Шу лай ди гән нән соң, Ул алар га кул ла рын һәм кабыргасын күр сәт те. Шә керт-

ләр Ха ким Гай сә не күр гән гә бик ку ан ды лар.
21 Гай сә алар га та гын:
– Сез гә имин лек бул сын! Атам Ми не җи бәр гән ке бек, Мин дә сез не җи бә рәм, – 

дип әйт те.
22 Мо ны әй т кәч, Ул су лы шын алар га өреп:
– Из ге Рух ны ка бул ите гез. 23 Кем нең гө наһ ла рын ки чер сә гез, шу ны кы ки че ре-

лер; кем не кен ки чер мә сә гез, аны кы ки че рел мәс, – ди де.

Күрмичәышанучыларбәхетле
24 Гай сә кил гән дә, ун и ке нең бер се, Иге зәк ку ша мат лы То мас, алар бе лән тү гел 

иде. 25 Баш ка шә кер т ләр аңа:
– Без Ха ки ме без не күр дек! – ди де ләр.
Ә ул алар га:
– Аның кул ла рын да кадаклардан кал ган яраларны күр ми чә, шул яраларга бар-

ма гым ны, ка быр га сы на ку лым ны ти де реп ка ра мый ча, ышан мам, – дип әйт те.
26 Бер ат на дан соң Аның шә кер т лә ре та гын җы е лып утыр ган да, То мас та алар бе лән 

бер гә иде. Гай сә ишек ләр бик ле ки леш ки леп кер де һәм алар ның ур та сы на ба сып:
– Имин лек сез гә! – ди де.
27 Ан на ры То мас ка:
– Бар ма гың ны мон да куй һәм кул ла ры ма ка ра, ку лың ны суз да кабыргама ти дер. 

Шик лә неп тор ма, ышан, – дип әйт те.
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28 Шун да То мас:
– Ми нем Ха ки мем һәм Ал лам! – ди де.
29 Гай сә:
– Син Ми не күр гән гә ышан дың. Күр ми чә ыша ну чы лар бә хет ле! – дип әйт те.
30 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре ал дын да бу ки тап та языл ма ган баш ка бик күп мог җи за лы 

га мәл ләр дә күр сәт те. 31 Бо лар исә сез Гай сә нең Мә сих, Ал ла һы Уг лы бу лу ы на иман 
ит сен өчен һәм, иман итеп, Аның исе ме ар кы лы сез гә тор мыш бул сын өчен языл ды.

Гайсәнеңшәкертләребеләночрашуы

21 1 Шу шы хәл ләр дән соң Ти бе ри ас кү ле бу ен да Гай сә шә кер т лә ре нә янә кү рен-
де. Аның кү ре нүе бо лай бул ды: 2 Ши мун Пе тер, Иге зәк ку ша мат лы То мас, 

Гә ли лә я дә ге Кә на шә һә рен нән На та на ил, Зе бе дәй угыл ла ры һәм Гай сә нең та гын 
ике шә кер те бер гә иде ләр. 3 Ши мун Пе тер:

– Ба лык то тар га ба рам, – ди гәч, кал ган шә кер т ләр аңа:
– Без дә си нең бе лән ба ра быз, – ди де ләр.
Алар көй мә гә уты рып, йө зеп кит те ләр, әм ма ул төн не һич нәр сә то та ал ма ды лар.
4 Таң ат кан да яр бу ен да Гай сә ба сып то ра иде, әм ма шә кер т лә ре Аның Гай сә 

икә нен та ны ма ды лар. 5 Гай сә алар га:
– Дус ла рым! Сез нең ашар га бе рәр нәр сә гез бар мы? – ди де.
– Юк, – дип җа вап бир де ләр алар.
6 Ул алар га:
– Ять мә не көй мә нең уң ягы на са лы гыз, то тар сыз, – ди де.
Алар шу лай ит те ләр һәм эләк кән ба лык ның күп ле ген нән ять мә не тар тып чы га ра 

ал ма ды лар. 7 Шун да Гай сә нең ярат кан шә кер те Пе тер гә:
– Бу – Ха ки ме без, – ди де.
Аның Ха ким икә нен ишет кәч, Ши мун Пе тер, өс ки е мен ки еп (ул чи шен гән иде), су га 

си кер де. 8 Яр дан йөз кы рык ар шын* ча ма сы гы на ерак лык та бул ган баш ка шә кер т ләр, 
көй мә бе лән ки леп, ба лык бе лән тул ган ять мә не сөй рәп, яр га алып чык ты лар. 9 Яр га 
чык кач, алар ян ган кү мер өс тен дә пеш кән ба лык һәм ик мәк күр де ләр. 10 Гай сә алар га:

– Тот кан ба лык ла ры гыз ның бе ра зын мон да алып ки ле гез, – ди де.
11 Ши мун Пе тер көй мә гә уты рып, зур ба лык лар бе лән тул ган ять мә не өс те рәп 

җир гә чы гар ды. Ан да йөз ил ле өч ба лык бар иде. Ба лык ның шун дый күп бу лу ы на 
да ка ра мас тан, ять мә ер тыл ма ды.

12 Гай сә:
– Ашар га ки ле гез, – ди де.
Шә кер т ләр нең бер се дә: «Син кем?» – дип со рар га ба тыр чы лык ит мә де, чөн ки 

алар Аның Ха ким Гай сә икә нен бе лә иде ләр. 13 Гай сә якын рак ки леп ик мәк не ал ды 
һәм алар га өләш те, шу лай ук ба лык ны да алып бир де.

14 Бу ин де Гай сә нең, үле дән те рел тел гән нән соң, шә кер т лә ре нә өчен че тап кыр 
кү ре нүе иде.

* 21:8 ...йөзкырыкаршын... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике йөз пе хус. Пе хус – 
озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 0,5 м ча ма сы. 
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ГайсәһәмПетер
15 Аша ган нан соң Гай сә Ши мун Пе тер дән:
– Яхъя уг лы Ши мун! Син Ми не баш ка шә кер т лә ре мә ка ра ган да күб рәк яра та-

сың мы? – дип со ра ды.
Пе тер Аңа:
– Әйе, Ха ки мем! Син ми нем яра ту ым ны бе лә сең, – дип җа вап бир де.
Гай сә аңа:
– Ми нем бә рән нә рем не ашат, – ди де.
16 Гай сә икен че мәр тә бә:
– Яхъя уг лы Ши мун! Син Ми не яра та сың мы? – дип со ра ды.
Пе тер Аңа:
– Әйе, Ха ки мем! Син ми нем яра ту ым ны бе лә сең, – дип җа вап бир де.
– Ми нем са рык ла рым ны көт, – ди де Гай сә.
17 Өчен че мәр тә бә Ул Пе тер дән:
– Яхъя уг лы Ши мун! Син Ми не яра та сың мы? – дип со ра ды.
Пе тер, Аның: «Син Ми не яра та сың мы?» – дип, өчен че мәр тә бә со ра вы на кө е неп:
– Ха ки мем! Син бө те не сен бе лә сең. Син яра ту ым ны бе лә сең, – дип җа вап бир де.
Гай сә аңа:
– Ми нем са рык ла рым ны ашат, – ди де. – 18 Си ңа хак сүз әй тәм: син яшь чак та 

үзеңне-үзең бил бау лап, те лә гән җи ре ңә ба ра идең. Ә кар тай гач, кул ла рың ны су-
зар сың, һәм баш ка бе рәү, си не бил бау лап, те лә мә гән җи ре ңә алып ба рыр.

19 Ул бу сүз ләр не Пе тер нең нин ди үлем бе лән Ал ла һы ны дан ла я ча гын бел де реп 
әйт те. Шун нан соң Гай сә аңа:

– Ми нем ар тым нан бар, – ди де.

ГайсәһәмАныңяратканшәкертетурында
20 Шул ва кыт Пе тер, ар ты на әй лә неп ка ра гач, арт ла рын нан Гай сә нең ярат кан 

шә кер те ки лгә нне күр де. Бу – кич ке аш ва кы тын да Гай сә нең күк рә ге нә те рә леп 
ди яр лек утыр ган, «Ха ки мем! Си ңа кем хы я нәт итә чәк?» дип со ра ган шә керт иде. 
21 Пе тер, аны күр гәч, Гай сә дән:

– Ха ки мем! Аның бе лән нәр сә бу ла чак? – дип со ра ды.
22 Гай сә аңа:
– Мин кил гән гә ка дәр аның яшә вен те лә сәм дә, ан да си нең ни эшең бар? Син 

Ми нем ар тым нан бар, – ди де.
23 Шу ңа кү рә иман даш лар ара сын да: «Ул шә керт үл мә я чәк» ди гән сүз та рал ды. 

Әм ма Гай сә: «Үл мә я чәк», – ди мә гән, ә: «Мин кил гән гә ка дәр аның яшә вен те лә сәм 
дә, ан да си нең ни эшең бар?» – дип әй т кән иде.

24 Бо лар ның һәм мә се ту рын да ша һит лык би реп, бу сүз ләр не яз ган шә керт – шул 
шә керт бу ла. Без аның ша һит лы гы ның хак икә нен бе лә без.

25 Гай сә бо лар дан баш ка да күп эш ләр баш кар ды. Алар ның һәм мә се ту рын да да 
языл са, языл ган ки тап лар дөнь я га сый мас иде, дип уй лыйм.
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Рә сүл ләр нең эш лә ре
1 1-2 Бе рен че ки та бым да мин си ңа, Тәү фил, Гай сә нең хез мәт итә баш ла ган ва кы-

тын нан күк кә алын ган кө не нә ка дәр бар лык кыл ган га мәл лә ре һәм өй рәт кән-
нә ре ту рын да яз ган идем. Күк кә алын ган чы, Ул сай лап ал ган срә сүл лә ре нә сИз ге 
Рух ар кы лы әмер лә рен бир де. 3 Га зап чик кән нән соң, күп сан лы хак дә лил ләр бе лән 
Гай сә Үзе нең те ре икә нен ис бат ит те, кы рык көн бу е на рә сүл ләр гә кү ре неп тор ды 
һәм сАл ла һы Пат ша лы гы ха кын да сөй лә де.

Гайсәнеңкүккәашуы
4 Көн нәр нең бе рен дә рә сүл ләр бе лән ашап утыр ган да, Гай сә алар га шун дый 

әмер бир де:
– Ие ру са лим нән кит мә гез, сАта вәгъ дә ит кән бү ләк не кө те гез. Мин сез гә ул 

ту ры да сөй лә гән идем ин де. 5 Яхъя ссу га чум дыр ды, ә сез не, бер ни чә көн үт кәч, 
Из ге Рух ка чум ды рыр лар.

6 Бер гә җы ел гач, шә кер т ләр Гай сә дән:
– сХа ки ме без! Син сИс ра ил пат ша лы гын шу шы ва кыт та яңа дан тор гы за чак сың-

мы? – дип со ра ды лар.
7 Ул исә алар га:
– Ата Үз ха ким ле ге бе лән бил ге лә гән ва кыт һәм миз гел ләр не бе лү сез нең эше гез 

тү гел, – ди де. – 8 Әм ма сез, үзе гез гә Из ге Рух иң гәч, код рәт ала чак сыз һәм Ие ру-
са лим дә, бө тен Яһү ди я дә, сСа ма ре я дә һәм, хәт та дөнь я ның чи те нә ка дәр ба рып 
җи теп, һәр кай да Ми ңа ша һит бу ла чак сыз.

9 Шу шы сүз ләр не әй т кәч, Гай сә алар ның күз ал дын да күк кә кү тә реп алын ды һәм 
бо лыт Аны күз ал ла рын нан алып кит те. 10 Гай сә нең кү тә ре лү ен кү зә теп, күк кә те-
кә леп ка рап тор ган да, ки нәт алар янын да ак тан ки ен гән ике ир за ты пәй да бул ды.

11 – сГә ли ләя ир лә ре! Ник сез күк кә те кә леп ка рап то ра сыз? Яны гыз дан күк кә 
аш кан бу Гай сә күз ал ды гыз да ни чек кү тә рел гән бул са, яңа дан шул ук рә веш ле 
ки лә чәк, – ди де ләр алар.

Яһүдәурынынарәсүлсайлау
12 Шун нан соң шә кер т ләр Зәй түн та вы дип атал ган бу тау дан Ие ру са лим гә 

кайт ты лар. Зәй түн та вы Ие ру са лим нән бер сшим бә көн лек юл* ерак лы гын да иде. 

* 1:12 Бершимбәкөнлекюл – бер чак рым ча ма сы. Му са ка ну ны бу ен ча шим бә – яһү ди ләр нең 
ял итү һәм гый ба дәт кы лу кө не. Бу көн не бер чак рым нан да ары йө рер гә яра ма ган. 
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13 Кай тып җит кәч, үз лә ре тук тал ган өс ке кат та гы бүл мә гә кер де ләр. Ан да Пе тер, 
Ягъ куб, Яхъя, Ән д ри, Фи лип, То мас, Бар ту лу май, Мат тай, Һал фай уг лы Ягъ куб, 
Кө рәш че Ши мун* һәм Ягъ куб уг лы Яһү дә бар иде. 14 Алар һәр ва кыт ба ры сы бер гә 
до га кы ла иде ләр. Кай бер ха тын нар, Гай сә нең ана сы Мәрь ям һәм Аның эне лә ре 
дә алар бе лән иде.

15 Шул көн нәр нең бер сен дә бер гә җы ел ган иман даш лар ара сын нан Пе тер то рып 
бас ты. Ан да йөз егер ме гә якын ке ше бар иде.

16 – Иман даш ла рым, – дип сүз баш ла ды ул. – Из ге Рух Яһү дә ха кын да Да выт 
ар кы лы ал дан әй т кән. сИз ге яз ма да гы ул сүз ләр тор мыш ка ашыр га ти еш иде. 
Гай сә не кул га алыр га кил гән ке ше ләр не Яһү дә алып кил гән бул ган. 17 Ул без нең 
бе ре без бу лып са нал ды, хез мә те без дә кат на шу өчен сай лан ган иде, – ди де Пе тер.

18 Ә Яһү дә хә рәм ак ча га җир са тып ал ган, шул җир дә егы лып, аның эче ярыл-
ган һәм бар лык эч ке әгъ за ла ры тыш ка агып чык кан. 19 Бу хәл бө тен Иеру са лим 
хал кы на бил ге ле бул ды, шу ңа кү рә дә ул җир алар ның те лен дә «Акел да ма», ягъ ни 
«Кан лы җир» дип ата ла баш ла ды.

20 «Зә бур»* ки та бын да бо лай языл ган:
«Аның то ра гы таш лан дык бул сын,
эчен дә яшәү че бул ма сын»*,

һәм:
«Аның ва зи фа сын баш ка бе рәү ал сын»*.

21-22 Шу ңа кү рә Яһү дә уры ны на без гә баш ка ке ше ку шы лыр га ти еш. Ха ки ме-
без Гай сә яны быз да бул ган ва кыт та – Яхъя Аны су га чум дыр ган көн нән Аның 
күк кә кү тә рел гән кө не нә ка дәр – бу ке ше нең һәр ва кыт без нең бе лән бу луы 
шарт. Ул Гай сә нең үле дән те рел тел гән ле ге нә без нең бе лән бер гә ша һит бул-
сын, – ди де Пе тер.

23 Ике ке ше не: Бар саб дип ата лу чы Йо сыф ны (аны та гын Юс ты дип тә атый лар) 
һәм Мат ти ас ны тәкъ дим ит те ләр.

24-25 – Ха ки ме без! Син бар ке ше ләр нең йө рәк лә рен бе лә сең. Яһү дә үзе нә ти еш 
бул ган урын га кит те. Ул кал дыр ган бу хез мәт уры нын һәм рә сүл лек не ка бул итү 
өчен, Син шу шы икәү нең кай сын сай ла дың? Шу ны күр сәт, – дип до га кыл ды лар.

26 Ан на ры алар жи рә бә сал ды лар. Жи рә бә Мат ти ас ка чык ты, һәм ул ун бер рә-
сүл исә бе нә кер тел де.

ИзгеРухныңиңүе

2 1 сИл лен че көн бәй рә ме җит кән дә, иман даш лар ба ры сы бер гә иде ләр. 2 Ки-
нәт күк тән көч ле җил ис кән гә ох шаш та выш ише тел де һәм ул алар бул-

ган йорт ны ту тыр ды. 3 Иман даш лар ара сын да ял кын тел лә ре ке бек нәр сә ләр 

* 1:13 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч кул ла нып бә реп тө ше рү не як лау чы яһү ди ләр 
төр ке ме нең әгъ за сы. 
* 1:20 Зәбур – Из ге Ки тап ның бер яз ма сы «Зә бур» дип ата ла (рус часы: Псал тирь). 
* 1:20 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:26. 
* 1:20 Ка ра гыз: «Зә бур», 108:8. 
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күренде, һәм ул тел ләр алар ның һәр бер се нә бе рәр ләп кун ды. 4 Ба ры сы да сИз ге 
Рух бе лән су га рыл ды лар һәм Из ге Рух бир гән сүз ләр бе лән баш ка тел ләр дә 
сөй ли баш ла ды лар.

5 Ие ру са лим дә исә җир йө зен дә ге һәр ха лык тан кил гән дин дар яһү ди ләр яши 
иде. 6 Бу та выш ка җы ел ган ха лык ап ты ра ды, чөн ки һәр кем үз те лен дә сөй лә нү ен 
ишет те. 7 Алар хәй ран кал ды лар һәм, шак ка тып:

– Бу сөй ләү че ләр ба ры сы да Гә ли лә я дән тү гел ме соң? – ди де ләр. – 8 Ни чек 
ин де һәр бе ре без үз ту ган те лен дә сөй ләү не ише тә? 9 Без нең ара быз да пәр ти я ле-
ләр, ма дай лы лар, элам лы лар, Ме со по та ми я дә, Яһү ди я дә, Кәп пә дү ки я дә, Пон т та, 
Асия өл кә сен дә*, 10 Фрү ги я дә, Пам фу ли я дә, Ми сыр да һәм Ли ви я нең Кү ри ни гә 
якын өлеш лә рен дә яшәү че ләр, сРим нан ки лү че ләр, 11 ара быз да яһү ди ләр һәм мә-
җү си лек тән яһү ди ләр ди не нә күч кән ке ше ләр, крит лы лар һәм Га рәп ләр җи рен нән 
кил гән нәр бар. сАл ла һы ның бө ек эш лә ре ту рын да гы сөй ләү лә рен ба ры быз да үз 
тел лә ре без дә ише тә без!

12 Ба ры сы да хәй ран кал ды лар һәм, ап ты ра шып, бер-берсенә: «Бу нәр сә не аң-
ла та икән?» – ди еш те ләр. 13 Ә кай бер лә ре: «Алар шә раб эчеп исер гән нәр», – дип 
көл де ләр.

ПетернеңИлленчекөнбәйрәмендәсөйләгәннотыгы
14 Шун да Пе тер ун бер рә сүл бе лән бер гә то рып бас ты һәм кыч кы рып сөй ли 

баш ла ды:
– Яһү ди ләр һәм Ие ру са лим дә яшәү че ләр! Мин сез гә мо ның нәр сә икә нен аң ла-

тыр мын. Сүз лә рем не игъ ти бар бе лән тың ла гыз, – ди де ул ха лык ка. – 15 Алар, сез 
уй ла ган ча, исе рек тү гел, хә зер сә гать ир тән ге ту гы зын чы* гы на бит әле. 16 Бу – Йо ил 
спәй гам бәр ар кы лы ал дан әй тел гән хәл:

17 «Соңгы көннәрдә, – ди Аллаһы, –
һәр кешегә Мин Үземнең Рухымны яудырырмын:
угылларыгыз вә кызларыгыз пәйгамбәрлек кылыр,
егетләрегезгә Аллаһыдан күренешләр иңәр,
өлкәннәрегез гаиптән хәбәр бирүче төшләр күрер.

18 Ул көннәрдә кол ирләр белән кол хатыннарыма да
Үземнең Рухымны яудрырмын,
һәм алар пәйгамбәрлек кылыр.

19-20 Раббының бөек вә шөһрәтле көне җитәр алдыннан
югарыда, күктә, – могҗизалар,
түбәндә, җирдә, галәмәтләр күрсәтермен:
кан, ут вә төтен баганалары күренер,
кояш каралыр, ай исә кан төсенә керер.

21 сРаб бы исе мен тел гә алып,

* 2:9 Асияөлкәсе – Рим им пе ри я се нә ка ра ган Асия өл кә се бү ген ге Төр кия җи ре нең көньяк-
көнбатыш өле шен дә бул ган. 
* 2:15 Иртәнгетугызынчы – сүзлектәге «Ва кыт хи са бы»н ка ра гыз. 
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Аңа мө рә җә гать ит кән һәр кем ко ты ла чак»*.
22 Ис ра и ли ләр! Бу сүз ләр не тың ла гыз: бел гә не гез чә, Ал ла һы сез нең ара гыз да Гай-

сә ар кы лы код рәт ле эш ләр, мог җи за лар, га лә мәт ләр кыл ды һәм шул эш лә ре бе лән 
на са ра лы Гай сә нең сез нең өчен сай лан ган Зат икә нен ис бат ит те. 23 Ал ла һы ның 
ал дан бил ге лән гән мак са ты һәм ал дан бе леп то руы бе лән сез нең ка ра мак ка би-
рел гән шу шы Ке ше не ка нун сыз лар ку лы бе лән схач ка ка дак лап үтер де гез. 24 Әм ма 
Ал ла һы, үлем бо гау ла рын өзеп, Гай сә не үле дән те релт те, чөн ки үлем нең Аны то тып 
ка лыр га кө че җит мә де. 25 Да выт Аның ха кын да бо лай ди гән иде:

«Мин Раб бы ны һәр ва кыт Үз ал дым да күр дем.
Ул Ми нем уң ягым да, кым шан мам шу ңа кү рә.

26-27 Җа ным ны сүле ләр дөнь я сын да кал дыр мас сың Син,
Үз Из ге ңне кабердә черетмәс сең Син.
Шу ңа кү рә ку а на Ми нем кү ңе лем, шат ла на Ми нем те лем,
өмет баг лап яшәр хәт та Ми нем бә дә нем.

28 Тор мыш би рә торган юл ны күр сәт тең Син Ми ңа.
Ми ңа шат лык иң де рер сең Үз кар шың да»*.

29 Ту ган нар! Ыру гы быз баш лы гы Да выт ха кын да кы ю лык бе лән сез гә шу ны 
әй тә алам: ул үл де һәм кү мел де. Бил ге ле бул ган ча, аның ка бе ре бү ген ге көн гә 
ка дәр сак лан ган. 30 Ә Ал ла һы Да выт ның нәсел орлыгын нан бе рәү не аның тә хе-
те нә утыр тыр га ант ит кән. Да выт бу ант ту рын да бе леп һәм пәй гам бәр бу ла рак, 
31 сМә сих нең үле дән те ре лә чә ге, Аның үле ләр дөнь я сын да кал ды рыл ма я ча гы һәм 
тә не нең че ре мә я чә ге ха кын да ал дан бе леп әй т кән. 32 Ал ла һы шу шы Гай сә не үле-
дән те релт те, һәм без һәм мә без – мо ның ша һит ла ры. 33 Шу лай итеп, Ал ла һы Аны 
Үзе нең уң ягы на* кү тәр гәч, Ул, Ата сын нан вәгъ дә ител гән Из ге Рух ны ка бул итеп, 
өс те без гә сез хә зер кү реп һәм ише теп тор ган бү ләк не кой ды. 34-35 Да выт үзе күк кә 
кү тә рел мә гән, әм ма ул бо лай ди гән:

«Раб бы әйт те ми нем Ха ки ме мә:
„Дош ман на рың ны аяк ас ты ңа бас кыч бас ма сы итеп түн дер гән че,
уң ягым да утыр“»*.

36 Шу ңа кү рә бө тен Ис ра ил хал кы мо ның дө рес ле ген бел сен: Ал ла һы сез хач ка ка-
дак ла ган бу Гай сә не Ха ким һәм Мә сих ит те, – ди де Пе тер.

37 Тың лау чы лар ишет кән бу сүз ләр йө рәк лә ре нә ба рып ка дал ды:
– Ту ган нар, без гә нәр сә эш ләр гә соң ин де? – ди де ләр алар Пе тер гә һәм баш ка 

рә сүл ләр гә.
38 – Һәр кай сы гыз, сгө наһ ла ры гыз ки че рел сен өчен, стәү бә итеп, Гай сә Мә сих 

исе ме бе лән су га чум ды ру йо ла сын үтә гез, һәм сез Из ге Рух ны бү ләк итеп алыр сыз. 
39 Бу вәгъ дә Раб бы Ал ла быз Үзе нә ча кыр ган һәр кем гә – сез гә, ба ла ла ры гыз га һәм 
ерак та яшәү че бар лык ке ше ләр гә дә би рел гән, – дип җа вап бир де Пе тер.

* 2:21 Ка ра гыз: «Йо ил», 2:28-32. 
* 2:25-28 Ка ра гыз: «Зә бур», 15:8-11. 
* 2:33 Уңяк – ае ру ча мө һим, хөр мәт ле урын. 
* 2:34-35 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
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40 Ул та гын да күб рәк дә лил ләр ки те реп:
– Бу бо зык бу ын нан ко ты лы гыз, – дип өн дә де.
41 Аның сүз лә рен ка бул итү че ләр су га чум ды рыл ды лар, һәм симан итү че ләр гә ул 

көн не өч мең гә якын ке ше ку шыл ды.

Имандашларныңбердәмтормышы
42 Иман даш лар рә сүл ләр нең өй рә тү лә рен һәр ва кыт ка бул итеп, бер-берсе бе лән 

ара ла шып яшә де ләр, бер гә ик мәк сын дыр ды лар* һәм бер гә ләп до га кыл ды лар. 
43 Рә сүл ләр ар кы лы күп мог җи за лар һәм га лә мәт ләр күр сә тел де, бу исә һәр кем нең 
кү ңе лен дә кур ку хи се уят ты. 44 Бар лык иман итү че ләр бер гә бул ды лар һәм һәр нәр сә 
алар өчен ур так иде. 45 Ху җа лык ла рын һәм ми лек лә рен са тып, һәр кем нең ха җә те-
нә ка рап, үз ара бү леш те ләр. 46-47 Алар һәр көн да и ми рә веш тә сАл ла һы йор тын да 
бер дәм җы ел ды лар, өй лә рен дә Ал ла һы ны мак тап, шат һәм их лас йө рәк тән ик мәк 
сын ды рып, ри зык ны бер гә ләп аша ды лар. Бар ха лык алар ны яра та иде, Раб бы исә 
кот ка ры лу чы лар ның са нын һәр көн са ен арт ты рып тор ды.

Аякларыгарипкешенеңйөрибашлавы

3 1 Шу лай бер көн не көн дез ге өч ләр ти рә сен дә, до га кы лу ва кы тын да, Пе тер бе-
лән Яхъя Ал ла һы йор ты на кил де ләр. 2 Шул ва кыт ул урын га аяк ла ры ту мыш-

тан га рип бер ке ше не алып кер де ләр. Аны һәр көн Ал ла һы йор ты ның Ма тур дип 
атал ган кап ка сы янын да ке рү че ләр дән хә ер со рау өчен утыр тып кал ды ра лар иде. 
3 Ул ке ше, Пе тер бе лән Яхъя ның Ал ла һы йор ты на ке реп ба ру ла рын кү реп, алар дан 
хә ер со ра ды. 4 Алар аңа игъ ти бар бе лән ка ра ды лар һәм Пе тер:

– Без гә ка ра, – ди де.
5 Те ге ке ше, нәр сә бул са да алыр га өмет лә неп, алар га те кә леп ка ра ды. 6 Әм ма 

Пе тер:
– Ми нем алтын-көмешләрем юк, ә нәр сәм бар, шу ны си ңа би рәм. На са ра лы 

Гай сә Мә сих вә ка лә те бе лән бо е рам: тор һәм йөр! – ди де 7 һәм аны уң ку лын нан 
тар тып тор гыз ды.

Шун дук га рип ке ше нең аяк һәм ту бык ла ры на көч кер де. 8 Ул си ке реп тор ды 
һәм йө ри баш ла ды, Ал ла һы ны мактый-мактый, сикерә-сикерә, алар бе лән бер гә 
Ал ла һы йор ты на кер де. 9 Бар ха лык бу ке ше нең йө рү ен һәм Ал ла һы ны мак та вын 
күр де. 10 Ке ше ләр аның Ма тур кап ка янын да хә ер со ра шып утыр ган адәм икә нен 
та ны ды лар, аның бе лән бул ган хәл гә хәй ран ка лып, бик га җәп лән де ләр.

ПетернеңСөләйманәйванындасөйләгәннотыгы
11 Әле ге са вык кан ке ше Пе тер бе лән Яхъя ны җи бәр ми чә то тып тор ган ва кыт та, 

бик нык га җәп лән гән ха лык, Сө ләй ман әй ва ны* дип атал ган зал га йө ге реп ке реп, 
алар яны на җы ел ды. 12 Пе тер, мо ны кү реп, ха лык ка:

* 2:42 Икмәксындырдылар – Иман даш лар бер гә аша ган нар һәм Гай сә Мә сих куш кан кич ке 
аш ны уз дыр ган нар (карагыз: Лүк 22:14-19). 
* 3:11 Әйван – ба га на лы ачык терраса, галерея. 
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– Ис ра ил ир лә ре! Ни гә мо ңа га җәп лә нә сез? – ди де. – Ник без гә те кә леп ка-
рап то ра сыз? Әл лә без үзе без нең код рә те без яки дин дар лы гы быз бе лән аны аяк ка 
бас тыр ган дип уй лый сыз мы? 13 Иб ра һим ның, Ис хак ның һәм Ягъ куб ның Ал ла сы, 
без нең ата ла ры быз ның Ал ла сы Үзе нең Хез мәт че се Гай сә не шөһ рәт ле ит те, ә сез 
Аны то тып бир де гез һәм, Пи лат Аны азат итәр гә уй ла ган да, Пи лат ал дын да Аңар-
дан баш тарт ты гыз. 14 Сез Из ге һәм Хак Зат тан ваз кич те гез, ке ше үте рү че не исә 
ирек кә чы га ру ны со ра ды гыз. 15 Сез тор мыш ны Бар итү че не үтер де гез, әм ма Ал ла һы 
Аны үле дән те релт те. Без – мо ның ша һит ла ры, – ди де Пе тер. – 16 Гай сә нең исе ме 
сез күр гән һәм бел гән бу ке ше не ку әт лән дер де, чөн ки ул аңа ышан ды. Гай сә аша 
би рел гән иман аны кар шы гыз да тор ган да са вык тыр ды.

17 Хә ер, ту ган нар, мин бе ләм: сез мо ны баш лык ла ры гыз ке бек үк бел ми чә эш лә-
де гез. 18 Ал ла һы Үз Мә си хе нең га зап чи гә чә ге ту рын да бар лык пәй гам бәр ләр аша 
ал дан әй т кән хә бә рен шу лай тор мыш ка ашыр ды.

19 Ә сез гө наһ ла ры гыз ки че рел сен өчен тәү бә ите гез һәм сАл ла һы га та ба бо ры-
лы гыз. 20 Шу лай эш лә сә гез, Раб бы дан яңа рыш за ман на ры ки лер, Ул сез гә ал дан 
бил ге лән гән Мә сих не – Гай сә не җи бә рер. 21 Ә Ал ла һы Үзе нең из ге пәй гам бәр лә ре 
аша бо рын гы дан сөй лә гән бар лык сүз ләр га мәл гә аш кан чы, Гай сә күк тә ка лыр га 
ти еш. 22 Му са бо лай ди гән: «Раб бы Ал ла гыз сез нең өчен кар дәш лә ре гез ара сын нан 
ми ңа ох шаш Пәй гам бәр сай лап ку я чак. Ул сез гә нәр сә ге нә сөй лә сә дә, сез һәм-
мә сен тың лар га ти еш сез; 23 бу Пәй гам бәр нең сү зен тың ла ма ган һәр ке ше Ал ла һы 
хал кы ара сын нан юк ите лә чәк»*.

24 Ше му ил дән баш лап бар лык пәй гам бәр ләр бу көн нәр ха кын да ал дан хә бәр ит-
кән нәр. 25 Сез – пәй гам бәр ләр нең ва рис ла ры. Ал ла һы Иб ра һим га: «Җир йө зен дә ге 
бар лык ха лык лар си нең нә се лең аша фа ти ха ала чак»*, – дип әй теп, ата ла ры гыз бе-
лән ски ле шү тө зе гән. Сез – шу шы ки ле шү нең ми ра сын ка бул итү че ләр. 26 Ал ла һы 
сез нең һәр кай сы гыз ны яман эш лә ре гез дән ки ре кай та рып, сез гә Үзе нең фа ти ха сын 
күн де рер гә те ли. Шу ның өчен Ул Үзе нең Хез мәт че сен сай лап куй ды һәм Аны иң 
элек сез гә җи бәр де.

ПетербеләнЯхъяЮгарыкиңәшмәалдында

4 1 Пе тер бе лән Яхъя ха лык ка сөй ләп тор ган да, алар яны на сру ха ни лар, ссад ду-
кей лар һәм Ал ла һы йор тын да тәр тип сак лау чы лар баш лы гы кил де. 2 Алар ның 

ачу ла ры кил гән иде, чөн ки бу ике рә сүл ха лык ны өй рә тә һәм Гай сә үле дән те рел-
гән ке бек, үле ләр нең те ре лә чә ген хә бәр итә ләр иде. 3 Пе тер бе лән Яхъя ны кул га 
ал ды лар. Ин де кич бул ган лык тан, ир тә ге се көн гә ка дәр алар ны сак ас ты на тап-
шыр ды лар. 4 Ә рә сүл ләр сөй лә гән хә бәр не тың лау чы лар ның кү бе се иман га кил де. 
Иман даш лар ның са ны хә зер биш мең ча ма сы бул ды.

5 Икен че көн не Ие ру са лим дә яһү ди ләр нең баш лык ла ры, сөл кән нәр һәм ка нун 
бел геч лә ре җы ел ды. 6 Олуг ру ха ни Һан нас, Кә я фәс, Яхъя, Ис кән дәр һәм олуг ру-
ха ни гаи лә сен нән бул ган баш ка лар да шун да иде ләр.

* 3:22-23 Ка ра гыз: «Ка нун», 18:15, 18, 19. 
* 3:25 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 22:18. 
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7 Пе тер бе лән Яхъя ны ур та га бас ты рып, алар дан:
– Сез бу са вык ты ру ны нин ди код рәт яки нин ди исем бе лән эш лә де гез? – дип 

со ра ды лар.
8 Шул ва кыт Пе тер, Из ге Рух бе лән су га ры лып, алар га:
– Ха лык баш лык ла ры, өл кән нәр! – ди де. – 9 Авы ру ке ше гә күр сә тел гән ях шы лык 

ту рын да һәм аның ни чек са вык ты ры луы ха кын да бү ген без дән җа вап та ләп итә ләр 
икән, 10 сез нең һәм мә гез гә һәм бө тен Ис ра ил хал кы на мәгъ лүм бул сын: кар шы гыз да 
ба сып тор ган адәм Гай сә Мә сих – сез хач ка ка дак лат кан, Ал ла һы та ра фын нан үле дән 
те рел тел гән на са ра лы Гай сә Мә сих исе ме бе лән са вык ты рыл ды. 11 Ә Гай сә ул – «сез, 
тө зү че ләр, яраксыз дип тапкан, лә кин иң мө һим бу лып чык кан поч мак та шы»*.

12 Баш ка бер кем дә дә ко ты лу юлы юк. Җир йө зен дә ке ше ләр гә би рел гән исем нәр 
ара сын да безне коткарыр дай баш ка исем юк, – ди де Пе тер.

13 Җы ел ган ке ше ләр, Пе тер бе лән Яхъя ның бе лем сез, гап-гади ке ше ләр бу лу ын 
аң лап, кы ю лык ла ры на га җәп лән де ләр. Алар ның Гай сә бе лән бер гә йөр гән ке ше-
ләр икә нен та ны ды лар. 14 Са вык кан ке ше нең дә алар бе лән бер гә то ру ын күр гәч, 
кар шы сүз әй тә ал ма ды лар һәм 15 алар га сЮга ры ки ңәш мә дән чы гып то рыр га әмер 
бир де ләр.

16 – Бу ке ше ләр бе лән нәр сә эш ләр гә? Алар кыл ган бу га җә еп мог җи за Ие ру са-
лим дә яшәү че ләр нең һәм мә се нә бил ге ле, һәм без аны ин кяр итә ал мый быз. 17 Әм-
ма бу хак та ха лык ара сын да ар тык сүз та рал ма сын өчен, алар ны кат гый рә веш тә 
ки сә тик: бу исем ту рын да бер кай чан да ке ше ләр гә сөй лә мә сен нәр, – дип үз ара 
ки ңәш ләш те ләр.

18 Алар ны ча кы рып керт те ләр, Гай сә исе ме ту рын да һич нәр сә сөй лә мәс кә һәм 
өй рәт мәс кә әмер бир де ләр. 19 Әм ма Пе тер бе лән Яхъя:

– Үзе гез уй лап ка ра гыз: Ал ла һы ның сү зен тың лау га ка ра ган да сез нең сүз не 
күб рәк тың лау Ал ла һы кар шын да дө рес бу лыр мы икән? 20 Без күр гән нә ре без һәм 
ишет кән нә ре без ту рын да сөй лә ми бул ды ра ал мый быз, – дип җа вап бир де ләр.

21 Те ге ләр исә, җә за би рер лек сә бәп та ба ал мый ча, та гын бер тап кыр янап, Пе тер 
бе лән Яхъя ны чы га рып җи бәр де ләр. Чөн ки бул ган хәл өчен һәм мә се Ал ла һы ны 
дан лый иде. 22 Са вы гу мог җи за сын та ты ган те ге ке ше кы рык яшь тән уз ган иде ин де.

Иманитүчеләрнеңдогасы
23 Азат ител гән нән соң Пе тер бе лән Яхъя, ип тәш лә ре яны на ки леп, баш ру ха-

ни лар һәм өл кән нәр әй т кән сүз ләр не сөй ләп бир де ләр. 24 Иман даш лар исә, мо ны 
ишет кәч, бер дәм рә веш тә көр та выш бе лән Ал ла һы га до га кыл ды лар:

– Хө кем да ры быз! Син – күк не, җир не, диң гез не һәм алар да гы бар лык нәр сә ләр-
не бар лык ка ки те рү че! 25 Син Үзең нең хез мәт чең һәм ата быз Да выт ар кы лы Из ге 
Рух аша бо лай ди гән сең:

«Ни өчен ка вем нәр ко ты ры на,
ха лык лар ни ят итә юк ка гы на?

26 Җир дә ге пат ша лар баш кү тә рә,

* 4:11 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22. 
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Раб бы га вә Аның Мә си хе нә кар шы туп ла на лар бер гә ил баш ла ры»*.
27 Чын лап та, сҺи руд һәм Пон ти Пи лат смә җү си ләр һәм Ис ра ил хал кы бе лән 

бер гә бу шә һәр дә Син смай сөр т кән Из ге Хез мәт чең Гай сә гә кар шы туп лан ды лар. 
28 Код рә тең һәм их ты я рың бе лән бу ла ча гын ал дан бил ге лә гән эш ләр не алар га-
мәл гә ашыр ды лар.

29 Хә зер, Раб бы быз, алар ның янау ла ры на игъ ти бар ит һәм кол ла ры ңа сү зең не зур 
кы ю лык бе лән сөй ләр гә көч бир. 30 Ку лың ны суз һәм Из ге Хез мәт чең Гай сә исе ме 
бе лән са вык тыр, га лә мәт ләр, мог җи за лар күр сәт.

31 До га кы лып бе тер гәч, алар җы е лып тор ган урын сел ке неп кит те, һәм ба ры сы 
да Из ге Рух бе лән су га рыл ды лар.

Шу шы хәл дән соң иман даш лар Ал ла һы сү зен кы ю лык бе лән сөй ли баш ла ды лар.

Һәрнәрсәуртак
32 Иман даш лар ның һәм мә се йө рәк лә ре һәм кү ңел лә ре бе лән бер дәй бул ды лар. 

Бер се дә үз мил кен ми не ке дип әй т мә де, һәр нәр сә ур так иде. 33 Рә сүл ләр исә бө ек 
көч бе лән Ха ким Гай сә нең үле дән те ре леп то ру ы на ша һит лык кыл ды лар, һәм Ал-
ла һы алар ның һәм мә се нә Үзе нең смәр хә мә тен мул итеп би реп тор ды. 34 Иман даш-
лар ара сын да бер кем дә мох таҗ бул ма ды, чөн ки җир лә ре яки йорт ла ры бул ган нар, 
алар ны са тып, ак ча сын 35 рә сүл ләр ка ра ма гы на тап шы ра  тордылар. Һәр кем гә ха-
җә те нә ка рап би ре лә иде. 36 Мә сә лән, рә сүл ләр Бар наб (ягъ ни «Юа ныч уг лы») дип 
йөр т кән, Кипр да ту ган, Ле ви* то кы мын нан Йо сыф исем ле бер адәмнең 37 үз җи ре 
бар иде. Ул, җи рен са тып, ак ча сын рә сүл ләр гә ки те реп бир де.

ҺананибеләнСапфира

5 1 Һа на ни ат лы бе рәү ха ты ны Сап фи ра бе лән бер гә ута рын са тып, 2 са ту дан 
чык кан ак ча ның бер өле шен ха ты ны бе лән сөй лә шеп, яше реп кал дыр ды, ә 

кал га нын рә сүл ләр гә ки те реп бир де. 3 Шун да Пе тер:
– Һа на ни, ни өчен син сшай тан га йө рә гең бе лән ида рә итәр гә ирек бир дең? Хәт-

та, са тыл ган җир өчен ал ган ак ча ның бер өле шен яше реп кал ды рып, Из ге Рух ка 
ял ган лар га уй ла ган сың, – ди де. – 4 Сат ма ган хәл дә ул ми лек си не ке бу лып ка ла чак 
иде тү гел ме соң? Сат кан нан соң ак ча сы си нең ка ра ма гың да тү гел иде ме? Ни өчен 
син шун дый ни ят не йө рә ге ңә керт тең? Син ке ше ләр гә тү гел, Ал ла һы га ял ган ла дың.

5 Шу шы сүз ләр не ише тү бе лән Һа на ни, җан би реп, идән гә ау ды. Бу хәл ту рын да 
ишет кән нәр нең һәм мә се кур кып кал ды. 6 Егет ләр Һа на ни ның үле гәү дә сен кә фен гә 
тө реп алып чы гып кит те ләр һәм күм де ләр.

7 Өч сә гать ча ма сы үт кән нән соң, Һа на ни ның ха ты ны да кил де. Ул бул ган хәл не 
бел ми иде әле. 8 Пе тер исә аңар дан:

– Әйт әле ми ңа, җи ре гез не шу шы бә я гә сат ты гыз мы? – дип со ра ды.
Ха тын аңа:

* 4:25-26 Ка ра гыз: «Зә бур», 2:1-2. 
* 4:36 Леви – Ягъ куб угыл ла ры ның бер се. Ле ви то кы мын нан бул ган ке ше ләр (ле ви ләр) ге-
нә Ал ла һы әме ре ни ге зен дә Ал ла һы йор тын да ру ха ни яр дәм че се хез мәтен башкарганнар. 
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– Әйе, шу шы бә я гә, – дип җа вап бир де.
9 Әм ма Пе тер:
– Ди мәк, сез Раб бы ның Ру хын сы нар га сүз ку еш ты гыз мы? Ме нә ишек тән ирең не 

күм гән ке ше ләр ке реп ки лә ләр. Алар си не дә алып чы га чак лар, – ди де.
10 Ха тын, шун дук җан би реп, Пе тер нең аяк ла ры яны на ау ды. Кер гәч, егет ләр 

аның үл гән ле ген күр де ләр һәм ире яны на алып чы гып кү меп куй ды лар.
11 сИман итү че ләр бер дәм ле ген һәм бу хә бәр не ише тү че ләр нең ба ры сын көч ле 

кур ку би ләп ал ды.

Галәмәтләрһәммогҗизалар
12 Рә сүл ләр ку лы бе лән ха лык ара сын да күп га лә мәт ләр һәм мог җи за лар кы-

лын ды. Иман даш лар бер дәм рә веш тә Сө ләй ман әй ва нын да оч ра шып тор ды лар. 
13 Ха лык алар га хөр мәт күр сәт те, лә кин бер кем иман итү че ләр гә ки леп ку шы лыр га 
баз ма ды. 14 Шу лай да бик күп ир-ат һәм хатын-кыз Ха ким Гай сә гә иман ки тер-
де ләр, һәм алар ның са ны ар та бар ды. 15 Пе тер үтеп бар ган да, «Һич бул ма са аның 
кү лә гә се төш сен иде» ди гән те ләк бе лән авы ру лар ны урам нар га чы га рып, ятак лар га 
һәм тү шәк ләр гә сал ды лар. 16 Ие ру са лим гә якын-тирәдәге шә һәр ләр дән дә бик күп 
ха лык ки лә иде. Алар алып кил гән сыр хау лар һәм җен нәр дән га зап чи гү че ләр нең 
ба ры сы да са вык ты.

Кулгаалынганрәсүлләрнефәрештәнеңиреккәчыгаруы
17 Шун да олуг ру ха ни һәм аның бар лык та раф дар ла ры, ягъ ни сад ду кей лар төр-

ке мен дә ге ләр, көн лә шеп, 18 рә сүл ләр не кул га ал ды лар һәм ха лык зин да ны на ябып 
куй ды лар. 19 Әм ма төн лә Раб бы ның бер сфә реш тә се зин дан ишек лә рен ач ты:

20 – Ба ры гыз, бу яңа тор мыш ту рын да ба ры сын да Ал ла һы йор тын да ха лык ка 
сөй лә гез, – дип, алар ны чы га рып җи бәр де.

21 Рә сүл ләр шу лай эш лә де ләр: ир тә таң нан Ал ла һы йор ты на ки леп өй рә тә баш-
ла ды лар.

Ә олуг ру ха ни һәм аның яр дәм че лә ре, Ис ра ил хал кы ның өл кән нә рен ча кы рып, 
Юга ры ки ңәш мә җый ды лар. Рә сүл ләр не алып ки лү өчен, хез мәт че лә рен зин дан га 
җи бәр де ләр, 22 әм ма алар, зин дан да рә сүл ләр не тап мый ча, ки ре кайт ты лар.

23 – Без кил гән дә, зин дан ыша ныч лы бик лән гән, ишек ләр янын да сак чы лар 
ба сып то ра иде. Әм ма, ишек ләр не ачып, эч кә кер гәч, бер кем не дә тап ма дык, – 
ди де ләр алар.

24 Ал ла һы йор тын да тәр тип сак лау чы лар баш лы гы һәм баш ру ха ни лар, мо ны 
ишет кәч, та гын нәр сә бу лыр икән ин де, дип ап ты раш та кал ды лар.

25 Шул ара да бе рәү ки леп:
– Әнә, ка ра гыз, сез зин дан га утыр т кан ке ше ләр Ал ла һы йор тын да ха лык ны 

өй рә тә, – дип әйт те.

РәсүлләрЮгарыкиңәшмәалдында
26 Шун нан соң тәр тип сак лау чы лар, үз лә ре нең баш лык ла ры бе лән шун да ба рып, 

рә сүл ләр не алып кил де ләр, әм ма ха лык үз лә ре нә таш ата баш лар дип ку рык кан га 
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кү рә көч кул лан ма ды лар. 27 Ки леп җит кәч, алар ны Ки ңәш мә ал ды на бас ты рып 
куй ды лар һәм олуг ру ха ни:

28 – Без сез гә шул Ке ше нең исе ме ту рын да өй рәт мәс кә дип, кат гый рә веш тә 
әй т кән идек тү гел ме? – дип со ра ды. – Ә сез үзе гез нең тәгъ ли ма ты гыз ны бө тен 
Ие ру са лим гә та рат кан сыз һәм ул Ке ше нең тү гел гән ка нын да без не га еп ләр гә те-
ләп аш кы на сыз, – ди де.

29 Пе тер һәм баш ка рә сүл ләр исә:
– Без ке ше ләр гә ка ра ган да күб рәк Ал ла һы га ита гать ле бу лыр га ти еш без. 30 Сез 

агач ка асып үтер гән Гай сә не ата ла ры быз ның Ал ла сы үле дән те релт те. 31 Ис ра ил гә 
тәү бә итү һәм гө наһ ла ры ки че ре лү мөм кин ле ген би рү өчен, Ал ла һы Аны Юл баш чы 
һәм сКот ка ру чы итеп Үзе нең уң ягы на кү тәр де. 32 Без – бу хәл ләр гә ша һит. Шу-
лай ук Ал ла һы Үзе нә ита гать итү че ләр гә бир гән Из ге Рух та бо лар га ша һит, – дип 
җа вап бир де ләр.

33 Мо ны ишет кәч, Ки ңәш мә әгъ за ла ры бик яр сы ды лар һәм рә сүл ләр не үтер мәк че 
бул ды лар. 34 Шул ва кыт бө тен ха лык ның хөр мә тен ка зан ган ка нун укы ту чы сы – 
Гә мә ли ил ат лы бер сфа ри сей то рып бас ты һәм рә сүл ләр не аз гы на ва кыт ка чы га рып 
то рыр га әмер бир де. 35 Рә сүл ләр чы гып кит кәч:

– Ис ра ил ир лә ре! – дип сүз баш ла ды Гә мә ли ил. – Бу ке ше ләр бе лән нәр сә эш-
лә я чә ге гез не ях шы рак уй ла гыз. 36 Мон нан элег рәк үзен бик бө ек итеп күр сә тер гә 
ты ры шу чы Тәү дәс ди гән ке ше пәй да бул ды, аңа дүрт йөз гә якын ке ше ияр де. Әм ма 
ул үте ре лү бе лән, аңа иярү че ләр төр ке ме юк ка чык ты. 37 Шун нан соң сан алу көн нә-
рен дә гә ли лә я ле Яһү дә пәй да бу лып, күп ме дер ха лык ны фет нә гә ко тырт ты. Әм ма 
ул һә лак бул ган нан соң, аңа ияр гән ха лык та та рал ды. 38 Шу ңа кү рә хә зер сез гә 
әй тәм: бу ке ше ләр гә ти мә гез, җи бә ре гез алар ны. Алар баш ла ган эш ке ше ләр дән 
бул са, ул үзеннән-үзе җи ме ре лер. 39 Ә ин де Ал ла һы дан бул са, сез аны юк ка чы га ра 
ал ма я чак сыз. Ал ла һы га кар шы кө рә шү че ләр бу ла күр мә гез, – ди де ул.

Өл кән нәр аның сү зе нә ко лак сал ды лар. 40 Рә сүл ләр не ча кы рып керт те ләр һәм кый-
на ган нан соң, Гай сә исе ме ха кын да өй рәт мәс кә бо е рып, алар ны ирек кә җи бәр де ләр. 
41 Рә сүл ләр исә, Гай сә исе ме өчен ким се те лү гә ла ек бул ган на ры на шат ла нып, Ки-
ңәш мә дән чы гып кит те ләр. 42 Һәр көн Ал ла һы йор тын да һәм өй ләр дә сЯх шы хә бәр-
не – Гай сә нең Мә сих икән ле ге ха кын да сөй ләү лә рен һәм өй рә тү лә рен дә вам ит те ләр.

Ярдәмчеләрсайлау

6 1 Шә кер т ләр нең са ны ар та бар ган әле ге көн нәр дә грек ча сөй лә шү че лә ре, көн-
дә лек ри зык ны бүл гән ва кыт та үз лә ре нең тол ха тын на рын исәп кә ал мый лар 

дип, яһүд чә сөй лә шү че лә рен нән ри за сыз лык бел дер де ләр. 2 Шу ңа кү рә ун и ке рә-
сүл, бар лык шә кер т ләр не җы еп:

– Без, ри зык бү лү бе лән шө гыль лә неп, Ал ла һы сү зе нә игъ ти бар ны ки ме тер гә 
ти еш тү гел без, – ди де ләр. 3 – Шу лай бул гач, иман даш лар, үз ара гыз дан хөр мәт ле, 
Рух һәм зи рәк лек бе лән ту лы җи де ке ше не сай лап алы гыз. Без алар ны шу шы эш кә 
ку яр быз. 4 Ә без нең төп эше без до га кы лу һәм сүз бе лән хез мәт итү бу лыр.

5 Бу тәкъ дим ба ры сы на да оша ды. Иман һәм Из ге Рух бе лән ту лы бул ган Эс те фән не, 
шу лай ук Фи лип не, Про хыр ны, Ни кә нүр не, Ти мун ны, Пар мен не һәм мә җү си лектән 
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яһү ди ләр ди не нә күч кән ан ти у хи я ле Ни кү ләй не сай ла ды лар. 6 Алар ны рә сүл ләр ал-
ды на бас тыр ды лар. Рә сүл ләр алар ның баш ла ры на скул ла рын ку еп до га кыл ды лар.

7 Шу лай итеп, Ал ла һы сү зе киң та ра ла бар ды, Ие ру са лим дә шә кер т ләр са ны 
күп кә арт ты, ру ха ни лар ның да бик кү бе се иман га буй сын ды лар.

Эстефәннеңкулгаалынуы
8 Ә мәр хә мәт һәм код рәт бе лән ту лы бул ган Эс те фән исә ха лык ара сын да бө ек 

мог җи за лар һәм га лә мәт ләр кыл ды. 9 Шу лай бер ва кыт кай бер яһү ди ләр Эс те фән 
бе лән бә хәс кә кер де ләр. Алар ның бер иш лә ре кү ри ни ле ләр нең һәм ис кән дә ри-
я ле ләр нең «Азат ител гән нәр сгый ба дәт ха нә се»ннән, ә баш ка ла ры Ки ли кия һәм 
Асия өл кә лә рен нән иде. 10 Аның сүз лә рен дә ге зи рәк лек кә һәм Рух ка кар шы то ра 
ал ма ды лар. 11 Шун да алар бер ни чә ке ше не яше рен рә веш тә бо лай дип әй тер гә ко-
тырт ты лар: «Без аның Му са га һәм Ал ла һы га кар шы кө фер сөй лә гә нен ишет тек». 
12 Ха лык ны, өл кән нәр не һәм ка нун бел геч лә рен Эс те фән гә кар шы ко тыр тып, аңа 
таш лан ды лар һәм Юга ры ки ңәш мә кар шы на то тып алып кит те ләр. 13 Алар Ки-
ңәш мә дә ял ган ша һит лар га сүз бир де ләр. Ә те ге лә ре исә:

– Бу ке ше шу шы из ге урын га һәм сКа нун га кар шы кө фер сөй ләү дән тук та мый, – 
ди де ләр. – 14 Без аның: «На са ра лы Гай сә бу урын ны җи ме рә чәк һәм Му са без гә 
бир гән йо ла лар ны үз гәр тә чәк» ди гә нен ишет тек.

15 Ки ңәш мә дә уты ру чы бар лык ке ше ләр Эс те фән гә ка ра ды лар. Аның йө зе алар га 
фә реш тә не ке нә ох шаш ке бек то ел ды.

ЭстефәнЮгарыкиңәшмәалдында

7 1 Олуг ру ха ни Эс те фән нән:
– Бу га еп ләү ләр дө рес ме? – дип со ра ды.

2 – Ту ган нар һәм өл кән нәр! – дип баш ла ды сү зен Эс те фән. – Тың ла гыз! Ата быз 
Иб ра һим Ха ран шә һә ре нә кү чеп кил гән че, Ме со по та ми я дә аңа шөһ рәт ле Ал ла һы 
кү рен гән 3 дә: «Үзең яши тор ган җир не һәм ту ган на рың ны кал дыр, Мин күр сә тә-
чәк җир гә кит», – ди гән*. 4 Шун нан соң Иб ра һим, скил да ни ләр тө бә ген нән ки теп, 
Ха ран га кү чеп кил гән. Ата сы ва фат бул ган нан соң, Ал ла һы аны хә зер ме нә сез яши 
тор ган шу шы як лар га кү чер гән. 5 Мон да аның үзе нә аз гы на да би лә мә бир мә гән, 
лә кин аңа һәм аның ки лә чәк нә се ле нә бу җир не би рер гә вәгъ дә ит кән. Ул ва кыт та 
әле Иб ра һим ның ба ла сы да бул ма ган. 6 Ал ла һы аңа: «Ки лә чәк нә се лең чит җир дә 
кил ме шәк бу лыр, дүрт йөз ел бу е на кол лык та золым-җәбер кү реп яшәр. 7 Әм ма 
Мин алар ны кол лык та то та чак ха лык ны хө кем итәр мен. Шун нан соң алар ул ил-
дән чы гар лар һәм шу шы җир дә Ми ңа хез мәт итәр ләр», – ди гән*.

8 Шун нан соң Ал ла һы Иб ра һим ата быз бе лән ки ле шү тө зе гән һәм, шул ки ле шү 
бил ге се итеп, ссөн нәт кә утыр ту йо ла сын бир гән. Шу лай итеп, Ис хак ту ган нан соң, 
си ге зен че көн не ата сы Иб ра һим аны сөн нәт кә утыр т кан. Ис хак исә Ягъ куб ны, ә 
Ягъ куб ун и ке ыруг баш лы гы быз ны сөн нәт лә гән.

* 7:3 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:1. 
* 7:6-7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:13-14. 
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9 Ыруг баш лык ла ры, үз эне лә ре Йо сыф тан көн лә шеп, аны Ми сыр га са тып җи-
бәр гән нәр*. Әм ма Ал ла һы аның бе лән бул ган, 10 бар лык хәс рәт ләр дән кот кар ган. 
Йо сыф ны зи рәк акыл лы итеп, Ал ла һы аңа Ми сыр пат ша сы бул ган сфир га вен нең 
ил ти фат лы лы гын бир гән. Фир га вен аны Ми сыр га һәм үзе нең бө тен са ра е на ида-
рә че итеп бил ге лә гән.

11 Шул дә вер дә бө тен Ми сыр һәм сКән ган җи ре нә зур мих нәт – ач лык кил гән, 
һәм ата ла ры быз ри зык та ба ал ма ган нар. 12 Ягъ куб, Ми сыр да аш лык бар лы гын 
ишет кәч, шун да ата ла ры быз ны бе рен че тап кыр җи бәр гән. 13 Ә алар икен че тап кыр 
кил гәч, Йо сыф агай-энеләренә үзе нең кем икән ле ген ач кан, һәм фир га вен Йо-
сыф ның гаи лә се ту рын да шул ва кыт та бел гән*. 14 Йо сыф, хә бәр җи бә реп, үзе нең 
ата сы Ягъ куб ны һәм бө тен ту ган на рын, җит меш биш җан ны, үзе яны на ча кы рып 
ки тер гән. 15 Шу лай итеп, Ягъ куб Ми сыр га кү чеп кил гән һәм үзе дә, ата ла ры быз да 
үл гән че шун да яшә гән нәр. 16 Үл гәч, алар ны Шә кем шә һә ре нә алып ки леп, Иб ра һим 
Ха мур угыл ла рын нан кө меш тү ләп са тып ал ган ка бер гә күм гән нәр.

17 Ал ла һы ның Иб ра һим га бир гән вәгъ дә се га мәл гә ашу ва кы ты якын лаш кан 
са ен, Ми сыр да без нең ха лык са ны ар та бар ган. 18 Со ңын нан Ми сыр да Йо сыф ны 
бел мә гән баш ка бер пат ша ха ким лек итә баш ла ган. 19 Ул хал кы быз га кар шы бик 
явыз ни ят ле бул ган, яңа ту ган бер ге нә на ра сый да исән кал ма сын өчен, ата ла ры-
быз ны ба ла ла рын таш лар га мәҗ бүр ит кән.

20 Шул ва кыт та Му са ту ган. Ул бик күр кәм ба ла бул ган, аны өч ай буе үз ата сы 
өен дә тәр би я ли ал ган нар. 21 Ә чы га рып таш лан ган нан соң, Му са ны фир га вен кы зы 
тап кан һәм үз уг лы дай кү реп тәр би я лә гән. 22 Му са ми сыр лы лар ның бар лык гый-
лем нә рен өй рән гән, сүз дә дә, эш тә дә ку әт ле бул ган.

23 Кы рык яшь тул гач, аның кү ңе лен дә үз ту ган на ры – ис ра и ли ләр яны на ба рып 
ки лү те лә ге ту ган. 24 Алар янын да бул ган чак та бер ми сыр лы ның ис ра и ли не рән-
җе тү ен күр гән һәм, ми сыр лы ны үте реп, кый нал ган ке ше өчен үч ал ган. 25 Му са үзе 
ар кы лы Ал ла һы ның алар га ко ты лу би рә чә ген ту ган на рым аң лар лар, дип уй ла ган. 
Лә кин алар аң ла ма ган нар. 26 Икен че көн не ике ис ра и ли нең су гыш ка нын күр гән. 
Алар ны та ту лаш ты рыр га те ләп: «Ир ләр, сез – ту ган нар бит, ни гә бер-берегезне 
рән җе тә сез?» – ди гән. 27 Әм ма үз ип тә шен рән җе тү че, Му са ны этеп җи бә реп: «Си не 
баш лы гы быз һәм хө кем че без итеп кем куй ды? 28 Ки чә ми сыр лы ны үтер гән ке бек, 
әл лә ми не дә үте рер гә те ли сең ме?!» – дип со ра ган*. 29 Му са бу сүз ләр не ишет кәч 
ка чып кит кән һәм Мидь ян җи рен дә кил ме шәк бу лып яши баш ла ган. Ан да аның 
ике уг лы ту ган.

30 Кы рык ел үт кәч, сСи най та вы чү лен дә янып то ру чы кү гән ку а гы ял кы нын да 
Му са га бер фә реш тә кү рен гән. 31 Му са, мо ны кү реп, бик га җәп лән гән. Ә ин де ка-
рар га дип якын рак кил гәч, Раб бы ның: 32 «Мин – ата-бабаларыңның Ал ла сы мын. 
Мин – Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб Ал ла сы» ди гән ава зын ишет кән. Му са кур ку-
ын нан кал ты ра нып кү тә ре леп ка рар га да ба тыр чы лык итә ал ма ган. 33 Ә Раб бы аңа: 

* 7:9 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 37:28. 
* 7:11-13 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 41:54; 42:1-2; 45:3-4. 
* 7:24-28 Ка ра гыз: «Чы гыш», 2:11-14. 
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«Аяк ки е мең не сал, чөн ки син ба сып тор ган урын – из ге җир. 34 Мин хал кым ның 
Ми сыр да җә бер лә нү ен чын нан да күр дем, сык ра ну ын ишет тем һәм аны азат итү 
өчен иң дем. Юл га чык, Мин си не Ми сыр га җи бә рәм», – ди гән*.

35 «Си не без гә баш лык һәм хө кем че итеп кем куй ды?» – дип ис ра и ли ләр ки ре как-
кан шул Му са ны, Ал ла һы кү гән ку а гын да кү рен гән фә реш тә ар кы лы, баш лык һәм 
азат итү че итеп җи бәр гән. 36 Ми сыр да, Кы зыл диң гез дә һәм кы рык ел бу е на чүл дә 
мог җи за лар, ила һи бил ге ләр күр сә теп, Ис ра ил хал кын ул алып чык кан. 37 Ис ра ил 
хал кы на: «Ал ла һы сез нең өчен кар дәш лә ре гез ара сын нан ми ңа ох шаш Пәй гам бәр 
сай лап ку я чак»*, – дип әй тү че дә – шул Му са. 38 Си най та вын да фә реш тә әй т кән 
сүз ләр не чүл дә җы ел ган ха лык ка нәкъ ме нә ул җит кер гән. Без гә тап шы ру өчен, 
те рек лек сүз лә рен ка бул итеп ул ал ган.

39 Әм ма ата ла ры быз, Му са әй т кән не тың ла мый ча, ка бат Ми сыр га ки тәр гә те лә-
гән нәр. 40 Һа рун га: «Юлы быз да без не алып ба ра чак ал ла лар яса. Без не Ми сыр дан 
алып чык кан Му са га нәр сә бул ганын бел ми без», – ди гән нәр*. 41 Шул көн нәр дә 
бо зау кы я фәт ле пот ясап, шул пот ка кор бан ки тер гән нәр һәм үз кул ла ры бе лән 
яса ган әй бер гә ка рап кү ңел ач кан нар. 42 Ә Ал ла һы алар дан чит кә бо рыл ган һәм 
алар ны күк тә ге йол дыз лар га та бы ныр га кал дыр ган. Пәй гам бәр ләр яз ма сын да бо-
лай дип языл ган:

«Әй, Ис ра ил хал кы! Кы рык ел буе чүл дә
Ми ңа кор бан хай ван на ры һәм
баш ка бү ләк ләр не ки тер де гез ме?!

43 Мо лых илаһ ның ча ты рын,
Рай фан ила һы гыз йол ды зын* –
та бы ну өчен үзе гез яса ган шул пот лар ны –
сез кү тә реп йөр де гез.
Шу ңа кү рә Мин сез не
сБа бил дән дә ары рак сөр ген гә җи бә рә чәк мен»*.

44 Ата-бабаларыбызның чүл дә Ша һит лык ча ты ры* бул ган. Ул ча тыр, Ал ла һы Му-
са га бо ер ган ча, аңа күр сә тел гән үр нәк тә ясал ган. 45 Ата-бабаларыбыз ул ча тыр ны 
үз лә ре нең ата ла рын нан ка бул итеп ал ган нар. Ха лык ла рын Ал ла һы ку ып чы гар ган 
җир не алар Ешуа җи тәк че ле ген дә яу лап ал ган нар һәм ча тыр ны шун да куй ган нар. 
Ча тыр Да выт пат ша көн нә ре нә ка дәр шул җир дә кал ган. 46 Ал ла һы Да выт ны үз 
ит кән. Да выт Ягъ куб ның Ал ла сы на яшәү өчен урын та бып би рер гә рөх сәт со ра ган. 
47 Ә йорт ны Ал ла һы га Сө ләй ман сал ган. 48 Әм ма Хак Тә га лә кул бе лән ясал ган 
ко рыл ма лар да яшә ми. Пәй гам бәр әй т кән чә:

49 «Күк – Ми нем тә хе тем,

* 7:30-34 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:1-10. 
* 7:37 Ка ра гыз: «Ка нун», 18:15. 
* 7:40 Ка ра гыз: «Чы гыш», 32:1. 
* 7:43 Райфанилаһыгызйолдызы – Са турн йол ды зы. Амос ки та бын да (5:26) «Кай ван» дип ата ла. 
* 7:42-43 Ка ра гыз: «Амос», 5:25-27. 
* 7:44 Шаһитлыкчатыры – сүзлектәге «Из ге ча тыр» сү зен ка ра гыз. 
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җир – аяк ла рым бас кан урын дыр, – ди Раб бы. –
Нин ди йорт са ла ала сыз сез Ми ңа?!
Нин ди урын Ми ңа то рак бу ла ала?!

50 Һәм мә сен бо лар ның
бул дыр ма ды мы әл лә Ми нем кул ла рым?»*

51 Үҗәт ха лык! Йө рәк лә ре гез бе лән дә, ко лак ла ры гыз бе лән дә ссөн нәт сез 
адәм нәр! Сез ата ла ры гыз ке бек үк һәр ва кыт Из ге Рух ка кар шы ки лә сез. 52 Ата-
бабаларыгыз эзәр лек лә мә гән бе рәр пәй гам бәр кал ды мы икән? Алар Хак Зат ның 
ки лә чә ген ал дан хә бәр итү че ләр не үтер гән нәр, ә хә зер сез Аның Үзе нә хы я нәт 
ит те гез һәм үтер де гез. 53 Сез фә реш тә ләр ар кы лы Ка нун ны ка бул итеп ал ды гыз, 
лә кин аны үтә мә де гез.

Эстефәннеңүтерелүе
54 Шу шы сүз ләр не ишет кәч, Ки ңәш мә дә уты ру чы лар ачу ла рын нан теш лә рен 

шы кыр дат ты лар. 55 Из ге Рух бе лән ту лы бул ган Эс те фән исә, күк кә ка рап, Ал ла-
һы ның шөһ рә тен һәм Ал ла һы ның уң ягын да тор ган Гай сә не күр де.

56 – Ме нә мин ачыл ган күк ләр не һәм Ал ла һы ның уң ягын да ба сып то ру чы сАдәм 
Уг лын кү рәм, – ди де ул.

57 Ә те ге ләр, ко лак ла рын то ма лап, акыра-акыра, ба ры сы бер гә Эс те фән гә таш-
лан ды лар. 58 Шә һәр дән алып чы гып, аңа таш лар ата баш ла ды лар. Ша һит лар исә 
үз ки ем нә рен Ша ул исем ле бер егет яны на ку еп тор ды лар. 59 Алар таш лар ат кан 
ва кыт та, Эс те фән, до га кы лып:

– Ха ки мем Гай сә, ми нем ру хым ны ка бул ит, – ди де. 60 Тез лә ре нә егы лып, көч ле 
та выш бе лән: – Ха ки мем! Мо ны алар га гө наһ дип са на ма, – ди де. Шу лар ны әй теп, 
ул җан бир де.

8 1 Ша ул исә Эс те фән нең үте ре лү ен хуп ла ды.

Иманитүчеләрбердәмлегенеңтаралуы

Шул көн не Ие ру са лим дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ген нык эзәр лек ли баш ла-
ды лар һәм рә сүл ләр дән баш ка лар ба ры сы да Яһү ди я нең һәм Са ма ре я нең төр ле 
урын на ры на та рал ды лар.

2 Ал ла һы га би рел гән бер ни чә ке ше Эс те фән не кү меп куй ды лар һәм аның өчен 
бик нык кай гы рып ела ды лар. 3 Ә Ша ул иман итү че ләр бер дәм ле ген эзәр лек ли 
баш ла ды. Өйдән-өйгә йөр де, ир-атлар һәм хатын-кызларны сөй рәп алып чы гып, 
зин дан га яп ты.

ФилипСамареядә
4 Та ра лыш кан иман даш лар, кай да гы на бул са лар да, Ал ла һы сү зен сөй ләп йөр-

де ләр. 5 Ә Фи лип, Са ма рея шә һә ре нә ба рып, шә һәр хал кы на Мә сих ту рын да сөй-

* 7:49-50 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 66:1-2. 
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лә де. 6 Фи лип нең нәр сә сөй лә гә нен ише теп һәм кыл ган мог җи за лы га мәл лә рен 
кү реп, ха лык ның кү бе се сөй лә гән сүз лә рен бер гә ләп дикъ кать бе лән тың ла ды. 
7 Җен ия ләш кән ке ше ләр нең күбесеннән сявыз рух лар көч ле та выш бе лән акы рып 
чык ты лар. Па ра лич  суккан һәм ак сак  ке ше ләр нең кү бе се са вык ты. 8 Шә һәр дә зур 
шат лык хө кем сөр де.

9 Ул шә һәр дә күп ме дер ва кыт си хер че лек итеп, Са ма рея хал кын хәй ран кал-
дыр ган, үзен бө ек дип са ный тор ган Ши мун исем ле бер ке ше бар иде. 10 Ке че се 
дә, олы сы да – бар ча сы аңа дикъ кать итә иде. «Бу ке ше – бө ек дип атал ган ила һи 
код рәт», – дип әй тә ләр иде аның ха кын да. 11 Ул алар ны шак тый ва кыт үзе нең си-
хер лә ре бе лән шак ка ты рып тор ган лык тан, ке ше ләр аны тың лый лар иде. 12 Әм ма 
шә һәр ке ше лә ре Фи лип сөй лә гән Ал ла һы Пат ша лы гы һәм Гай сә Мә сих исе ме 
ха кын да гы Ях шы хә бәр гә ышан гач, ир ләр дә, ха тын нар да су га чум ды ру йо ла сын 
үтә де ләр. 13 Ши мун үзе дә иман га кил де һәм су га чум ды рыл ды. Шун нан соң ул 
Фи лип янын нан бер адым га да кит мә де, аның мог җи за лы га мәл ләр һәм код рәт ле 
эш ләр кы лу ын кү реп, чик сез хәй ран кал ды.

14 Ие ру са лим дә бул ган рә сүл ләр, са ма ре я ле ләр нең Ал ла һы сү зен ка бул итү лә рен 
ише теп, Пе тер бе лән Яхъя ны алар яны на җи бәр де ләр. 15 Са ма ре я гә кил гәч, Пе-
тер бе лән Яхъя ан да гы лар Из ге Рух ны ка бул итеп ал сын нар өчен до га кыл ды лар. 
16 Чөн ки алар ин де Ха ким Гай сә исе ме бе лән су га чум ды рыл ган, лә кин бер се нә 
дә әле Из ге Рух иң мә гән бу ла. 17 Шун нан соң Пе тер бе лән Яхъя са ма ре я ле ләр нең 
баш ла ры на кул ла рын куй ды лар һәм алар Из ге Рух ны ка бул итеп ал ды лар. 18 Ши-
мун исә, Рух ның рә сүл ләр кул ла рын куй ган нан соң би рел гә нен кү реп, алар га ак ча 
тәкъ дим ит те.

19 – Мин ку лым ны ба шы на куй ган һәр ке ше Из ге Рух ны ала ал сын өчен, ми ңа 
да шун дый вә ка ләт би ре гез че, – ди де ул.

20 Әм ма Пе тер аңа:
– Әгәр Ал ла һы бү лә ген ак ча га са тып алыр га мөм кин дип уй лый сың икән, ак ча-

ла рың бе лән бер гә һә лак бу лыр сың! – ди де. – 21 Син бу эш тә бер ни чек тә кат на ша 
ал мый сың, чөн ки Ал ла һы кар шын да си нең кү ңе лең чис та тү гел. 22 Шу ңа кү рә, 
үзең нең бу явыз лы гың нан тәү бә ит һәм Раб бы га до га кыл. Бәл ки йө рә гең дә ге уең 
ки че ре лер. 23 Си нең ачы көн че лек бе лән тул ган лы гың ны һәм гө наһ бо гау ла рын да 
икән ле гең не кү рәм.

24 – Сез әй т кән нәр нең бер се дә ми нем бе лән бу ла күр мә сен дип, Раб бы га до га 
кы лы гыз, – дип җа вап бир де Ши мун.

25 Пе тер бе лән Яхъя, Раб бы сү зе нә ша һит лык кы лып, аны игъ лан ит кән нән соң, 
ки ре Ие ру са лим гә кит те ләр. Юл уңа ен нан Са ма ре я нең күп ке нә авыл ла рын да Ях-
шы хә бәр не игъ лан ит те ләр.

Филипһәмхәбәшиадәм
26 Раб бы ның бер фә реш тә се Фи лип кә:
– Тор да көнь як ка та ба, Ие ру са лим нән Га за га ил тә тор ган юл га бар, – ди де.
Ул юл чүл аша уза иде.
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27 Фи лип шул юл га чык ты. Нәкъ шул ва кыт ул юл дан бер хә бә ши ба ра иде. Ул 
са рай хез мәт че се*, кән дә ки нең* – Хә бәш стан пат ша би кә се нең – бө тен хә зи нә сен 
сак лау чы юга ры дә рә җә ле тү рә иде. Ул, Ал ла һы га та бы ну өчен, Ие ру са лим гә кил-
гән бул ган, 28 ә хә зер үз иле нә кай тып ба ра. Хә бә ши адәм үз ар ба сын да Иша гыйя 
пәй гам бәр ки та бын укып уты ра иде. 29 Рух Фи лип кә:

– Ар ба га якын рак кил һәм аның янын нан бар, – ди де.
30 Фи лип ар ба яны на йө гер де һәм хә бә ши нең Иша гыйя пәй гам бәр ки та бын 

уку ын ишет те.
– Син бит аны укый сың, аң лый сың мы соң? – дип со ра ды ул аңар дан.
31 – Бе рәр ке ше тө шен дер мә сә, ни чек аң лый алыйм?! – ди де ул һәм Фи лип кә 

үзе яны на уты рыр га тәкъ дим ит те.
32 Хә бә ши адәм Из ге яз ма ның шу шы уры нын укый иде:

«Чалырга алып барган сарык бәрәне сыман,
йо н кыр ку чылар ал дын да
та вы шын чы гар ма ган бә рән сы ман
ул һич бер аваз сал ма ды.

33 Ул ким се тел де,
га дел хө кем нән мәх рүм бул ды.
Аның нә се ле ту рын да кем сөй ли алыр?!
Аның тор мы шы җир дән алын ды бит»*.

34 Тү рә Фи лип тән:
– Зин һар өчен, әйт че ми ңа. Мон да пәй гам бәр кем ха кын да сөй ли? Үзе ха кын-

да мы, әл лә баш ка бе рәү ту рын да мы? – дип со ра ды.
35 Фи лип аңа шул урын нан баш лап Гай сә ха кын да гы Ях шы хә бәр не сөй ләп бир-

де. 36 Шу лай ба ра тор гач, алар су яны на ки леп җит те ләр.
– Ме нә бит, мон да су бар, су га чум ды ру йо ла сын үтәр гә ми ңа нәр сә ко ма чау-

лый? – ди де хә бә ши адәм.
[37 – Чын кү ңе лең нән инан саң, мөм кин, – ди де Фи лип.
– Гай сә Мә сих нең Ал ла һы Уг лы икән ле ге нә ина нам, – ди де хә бә ши.]*
38 Ул ар ба ны тук та тыр га куш ты, алар Фи лип бе лән су га кер де ләр һәм Фи лип 

аны су га чум ды рып ал ды. 39 Алар су дан чык кач, Раб бы Ру хы Фи лип не алып кит те 
һәм тү рә аны бү тән күр мә де. Ул, шат ла нып, юлын дә вам ит те. 40 Ә Фи лип Аш дод 
шә һә рен дә пәй да бул ды. Ул, сКай са ри я гә ки леп җит кән че, шә һәр ләр дә Ях шы хә-
бәр не вә газь ләп йөр де.

* 8:27 Сарайхезмәтчесе – грек те лен дә ге төп нөс хә дә бу сүз нең бе рен че мәгъ нә се ев нух, пе-
чел гән ке ше. Ул ва кыт лар да са рай хез мәт че лә ре бу лып, гадәттә, пе чел гән ке ше ләр хез мәт 
ит кән нәр. 
* 8:27 Кәндәки – Хә бәш стан пат ша би кә лә рен шу лай ата ган нар. 
* 8:32-33 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:7-8. 
* 8:37 Иң бо рын гы кулъ яз ма лар да бу аять юк. 
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ШаулныңХакимГайсәгәтабаборылуы

9 1 Ша ул ның исә һа ман да Ха ким Гай сә шә кер т лә рен үте рер гә те ләп нәф рәт лә-
нүе та шып то ра иде. Ул, олуг ру ха ни га ба рып, 2 аңар дан Ха ким Гай сә юлын нан 

ба ру чы ир-атларны да, хатын-кызларны да кул га алу һәм Ие ру са лим гә алып ки лү 
вә ка лә тен би рә тор ган хат со рап ал ды. Хат Дәмәшкътәге яһү ди ләр гый ба дәт ха нә-
лә ре өчен иде.

3 Юл да, ин де Дәмәшкъкә якын ла шып кил гән дә, ки нәт Ша ул ның тирә-ягы күк-
тән төш кән як ты лык тан бал кып кит те. 4 Ул җир гә егыл ды һәм:

– Ша ул, Ша ул! Ни гә син Ми не эзәр лек ли сең? – ди гән та выш ишет те.
5 – Син кем, Әфән дем? – дип со ра ды Ша ул.
– Мин – син эзәр лек ли тор ган Гай сә, – дип җа вап бир де та выш. 6 – Тор да шә-

һәр гә бар. Ан да си ңа нәр сә эш ләр гә ки рәк ле ге ха кын да әй те лер.
7 Ша ул бе лән бер гә бул ган ке ше ләр тавыш-тынсыз ба сып то ра лар иде. Алар әле ге 

та выш ны ишет те ләр, әм ма һич кем не күр мә де ләр.
8 Ша ул җир дән тор ды, ә күз лә рен ач кач, һич нәр сә кү рә ал ма ды. Шу ңа кү рә 

Дәмәшкъкә аны җи тәк ләп алып кил де ләр. 9 Өч көн буе аның күз лә ре күр мә де, 
һәм ул аша ма ды да, эч мә де дә.

10 Дәмәшкътә Һа на ни исем ле бер шә керт бар иде. Ал ла һы дан иң гән кү ре неш тә 
Ха ким Гай сә аңа:

– Һа на ни! – дип эн дәш те.
– Әйе, Ха ки мем, – ди де ул.
11 – Ту ры урам дип атал ган урам га бар. Яһү дә яши тор ган йорт ка ке реп, Ша ул 

исем ле тарс лы ны со ра. Ул хә зер до га кы ла. 12 Ал ла һы дан иң гән кү ре неш тә Һа на ни 
исем ле бе рәү нең үз яны на ки лү ен һәм, Ша ул ның күз лә ре янә кү рә баш ла сын өчен, 
аның үз өс те нә кул ла рын ку ю ын күр де, – ди де аңа Ха ким Гай сә.

13 – Ха ки мем! Мин ул адәм нең Ие ру са лим дә сиз ге лә ре ңә ни ка дәр явыз лык лар 
кы луы ту рын да күп ке ше ләр дән ишет тем. 14 Исе мең не тел гә алып, Си ңа мө рә җә-
гать итү че ләр нең ба ры сын мон да да кул га алыр га аның баш ру ха ни лар дан вә ка лә те 
бар, – дип әйт те Һа на ни.

15 Әм ма Ха ким аңа:
– Бар, Мин аны, чит ха лык лар га һәм пат ша лар га, шу лай ук Ис ра ил хал кы на 

исе мем не та ны ту өчен, ко ра лым итеп сай ла дым. 16 Аңа исе мем ха кы на күп ме га зап 
чи гәр гә ти еш ле ген күр сә тер мен, – ди де.

17 Һа на ни кит те дә, шул йорт ка ки леп, Ша ул өс те нә кул ла рын куй ды.
– Ша ул ту ган! Күз лә рең кү рә баш ла сын өчен һәм си не Из ге Рух бе лән су га рыр га 

дип, Ха ки ме без – си ңа юл да кү рен гән Гай сә – ми не яны ңа җи бәр де, – ди де Һа на ни.
18 Шун дук, күз лә рен кап лап тор ган тәң кә ләр ко е лып төш кән дәй, Ша ул та гын 

кү рә баш ла ды. Ул уры нын нан тор ды һәм су га чум ды ру йо ла сын үтә де. 19 Ашап 
ал ган нан соң, аңа янә көч кер де.

Ша ул бер ни чә көн шә кер т ләр бе лән бер гә Дәмәшкътә бул ды. 20 Ул шун дук: «Гай-
сә – Ал ла һы Уг лы», – дип, яһү ди ләр нең гый ба дәт ха нә лә рен дә сөй ләп йө ри баш ла ды.

21 Аның сүз лә рен ишет кән бар ке ше, хәй ран ка лып:
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– Ие ру са лим дә шул исем не тел гә алып мө рә җә гать итү че ләр не юк ка чы га рыр га 
ты рыш кан ке ше тү гел ме соң бу? Мон да да ул алар ны, кул га алып, баш ру ха ни лар га 
тап шы ру өчен кил мә де ме икән? – ди де.

22 Ә Ша ул код рәт лән гән нән код рәт лән де. Гай сә нең Мә сих икән ле ген ис бат итеп 
йө реп, Дәмәшкътә яшәү че яһү ди ләр не ап ты раш ка тө шер де.

23 Бер ни ка дәр ва кыт тан соң, яһү ди ләр аны үте рер гә сүз ку еш ты лар, 24 әм ма Ша ул 
алар ның бу ни я тен бе леп ал ды. Алар аны үте рү өчен, көне-төне шә һәр кап ка ла рын 
кү зә теп тор ды лар, 25 лә кин шә кер т ләр Ша ул ны бер төн дә, шә һәр ди ва ры ар кы лы 
кәр зин гә утыр тып тө шер де ләр.

ШаулИерусалимдә
26 Ие ру са лим гә кил гәч, Ша ул шә кер т ләр гә ку шы лыр га ты рыш ты, әм ма ба ры сы 

да аңар дан ку рык ты лар, аның Гай сә шә кер те бу лу ы на ышан ма ды лар. 27 Бар наб 
исә Ша ул ны рә сүл ләр яны на алып кил де һәм аның юл да Ха ким Гай сә не кү рү ен, 
Ха ким нең аңа нәр сә ләр әй тү ен, аның Дәмәшкътә Гай сә исе ме ха кын да кы ю лык 
бе лән хә бәр ит кә нен алар га сөй ләп бир де.

28 Ша ул шә кер т ләр бе лән кал ды һәм Ие ру са лим дә Ха ким Гай сә исе ме ха кын да 
кы ю лык бе лән хә бәр итеп йөр де. 29 Шу лай ук ул грек ча сөй лә шү че яһү ди ләр бе лән 
күп тап кыр лар оч ра шып сөй ләш те, бә хәс ләш те. Ә алар аны үте рер гә ты рыш ты лар. 
30 Иман даш лар, бу хак та бе леп ал гач, аны Кай са ри я гә озат ты лар, ә ан нан Тарс ка 
җи бәр де ләр.

31 Бө тен Яһү ди я дә, Гә ли лә я дә һәм Са ма ре я дә иман итү че ләр бер дәм ле ге өчен 
ты ныч за ман нар кил де. Бер дәм лек ны гы ды, Ха ким Гай сә гә ка ра та ти рән хөр мәт 
бе лән яшә де. Из ге Рух ның дәрт лән де рүе бе лән иман даш лар ның са ны ар та бар ды.

ПетерЛүддәһәмЯфушәһәрләрендә
32 Бик күп җир ләр дә йө реп чык кан нан соң, Пе тер Ал ла һы ның Лүд дә дә яшәү че 

из ге лә ре яны на кил де. 33 Ан да ул си гез ел буе авы рып яту чы, па ра лич сук кан Ай-
не ас исем ле бер ке ше не оч рат ты.

34 – Ай не ас! Си не Гай сә Мә сих са вык ты ра. Уры ның нан тор да тү шә гең не җы еп 
куй, – ди де аңа Пе тер.

Ул шун дук тор ды. 35 Лүд дә дә һәм Ша рон да яшәү че бар ха лык, са вык кан ке ше не 
кү реп, Ха ким Гай сә гә иман ки тер де ләр.

36 Яфу шә һә рен дә Та би та (сгрек те лен дә «Дор кәс»*) исем ле бер шә керт ха тын бар 
иде. Ул һәр ва кыт ях шы эш ләр кыл ды, фә кыйрь ләр гә яр дәм ит те. 37 Шул көн нәр дә ул 
ха тын авы рып ва фат бул ды. Аны юып, юга ры кат та гы бер бүл мә гә ур наш тыр ды лар. 
38 Лүд дә Яфу га якын бул ган лык тан, шә кер т ләр Пе тер нең ан да икә нен ишет те ләр 
һәм, аның үз лә ре яны на тиз рәк ки лү ен үте неп, Пе тер яны на ике ке ше не җи бәр де-
ләр. 39 Пе тер алар бе лән бер гә Яфу га кил де, һәм аны юга ры кат та гы бүл мә гә алып 
кер де ләр. Бар лык тол ха тын нар, Пе тер яны на ки леп, елый-елый, Дор кәс тек кән 

* 9:36 Доркәс – ара мей те лен дә «Та би та», грек те лен дә «Дор кәс» ди гән исем нәр «кыр кә җә се» 
ди гән не аң ла та. 
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күл мәк ләр не, ки ем нәр не күр сәт те ләр. 40 Бүл мә дән бө тен ке ше ләр не чы га рып җи-
бәр гәч, Пе тер тез лә неп до га кыл ды һәм, мә ет кә та ба бо ры лып:

– Та би та, тор! – ди де.
Ха тын күз лә рен ач ты һәм Пе тер не күр гәч то рып утыр ды. 41 Пе тер, ку лын би реп, 

аны тор гыз ды һәм из ге ләр не, тол ха тын нар ны ча кы рып, Та би та ны алар кар шы на 
те ре ки леш бас ты рып куй ды.

42 Бу хәл бө тен Яфу хал кы на бил ге ле бул ды, һәм күп ләр Ха ким Гай сә гә иман 
ки тер де ләр. 43 Пе тер Яфу да Ши мун исем ле күн че йор тын да шак тый ва кыт яшә де.

ПетерһәмКөрнили

10 1 Кай са ри я дә Ита лия пол кы дип атал ган гас кәр дә йөз ба шы бу лып хез мәт 
итү че Көр ни ли исем ле бер ке ше бар иде. 2 Ул үзе һәм аның бө тен гаи лә се 

дин дар, ти рән хөр мәт бе лән Ал ла һы дан кур кыр лар иде. Ул ха лык ка күп хәер-сәдака 
би рә һәм һәр ва кыт Ал ла һы га до га кы ла иде.

3 Бер көн не, көн дез ге өч ләр ти рә сен дә, Ал ла һы ның бер фә реш тә се ап-ачык итеп 
Көр ни ли гә кү рен де. Фә реш тә аның яны на ки леп:

– Көр ни ли! – дип эн дәш те.
4 Көр ни ли кур кып кал ды, аңа күз лә рен те кәп:
– Нәр сә, әфән дем? – ди де.
– Си нең до га ла рың һәм хә ер лә рең Ал ла һы га бү ләк бу лып ба рып җит те, һәм Ул 

си не ис кә ал ды, – дип җа вап бир де аңа фә реш тә. 5 – Пе тер исем ле Ши мун ны алып 
ки лер гә, Яфу га ке ше ләр җи бәр. 6 Ул хә зер күн че Ши мун янын да ку нак та, аның 
йор ты диң гез бу е на ур наш кан.

7 Үзе бе лән сөй ләш кән фә реш тә кит кәч, Көр ни ли хез мәт че лә ре нең ике сен һәм 
үз гас кә ри лә рен нән бер дин дар ны ча кы рып ал ды. 8 Һәм мә сен аң ла тып, алар ны 
Яфу га җи бәр де.

9 Икен че көн не җи бә рел гән ке ше ләр шә һәр гә якын ла шып кил гән дә, көн дез ге 
ун и ке ләр ти рә сен дә Пе тер, до га кы лу өчен, өй нең тү бә се нә мен де. 10 Аның ка ры ны 
ач иде, ул ашар га те лә де. Ашар га әзер лән гән ара да Пе тер га дә ти бул ма ган гый ба дәт 
кы лу ха лә те нә кил де. 11 Ул күк нең ачы лу ын һәм зур ту кы ма га ох ша ган бер әй бер нең 
дүрт поч ма гын нан то тып җир гә тө ше ре лү ен күр де. 12 Аның эчен дә җир дә яшәү че 
һәр төр ле дүрт аяк лы җән лек ләр, сөй рә лү че ләр һәм ки ек кош лар бар иде. 13 «Тор, 
Пе тер, суй һәм аша» ди гән та выш ишет те ул. 14 Әм ма Пе тер:

– Һич юк, Раб бым, ми нем бер кай чан да шак шы яки хә рәм нәр сә аша га ным 
бул ма ды, – ди де.

15 Шул ва кыт ул янә: «Ал ла һы хә ләл ит кән не шак шы дип исәп лә мә» ди гән та-
выш ишет те.

16 Өч тап кыр шу лай ка бат лан ды, һәм шун нан соң ук ул әй бер күк кә кү тә рел де. 
17 Пе тер Ал ла һы дан иң гән бу кү ре неш нең нәр сә аң ла ту ын уй лап, ап ты рап тор ган 
ара да, Көр ни ли та ра фын нан җи бә рел гән ке ше ләр, Ши мун өен эз ләп та бып, кап ка 
яны на ки леп бас ты лар.

18 – Пе тер исем ле Ши мун мон да тук тал ды мы? – дип кыч кыр ды лар.
19 Ал ла һы дан иң гән кү ре неш ту рын да уй ла нып тор ган да, Рух Пе тер гә:
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– Си не өч ке ше эз ли. 20 Төш тә, һич шик лән ми чә, алар бе лән бар. Алар ны Мин 
җи бәр дем, – ди де.

21 Пе тер Көр ни ли җи бәр гән ке ше ләр яны на төш те:
– Сез эз лә гән ке ше – мин. Нин ди эш бе лән кил де гез? – ди де ул алар га.
22 – Без не бө тен яһүд хал кы ара сын да мөх тә рәм, тәкъ ва һәм ти рән хөр мәт бе лән 

Ал ла һы дан кур ку чы йөз ба шы Көр ни ли җи бәр де. Ул из ге фә реш тә дән си не үз йор-
ты на ча кы рып, сөй лә я чәк сүз лә рең не тың лар га ди гән бо е рык ал ган, – ди де ләр алар.

23 Шун нан соң Пе тер алар ны өй гә ча кыр ды һәм ку нак ит те, ә ир тә ге сен алар 
бе лән кит те. Яфу дан кай бер иман даш лар да алар га ияр де ләр. 24 Кай са ри я гә алар 
икен че көн не ба рып җит те ләр. Көр ни ли исә, үзе нең ту ган на рын һәм якын дус ла рын 
җы еп, алар ны кө теп то ра иде. 25 Пе тер йорт ка кер гән дә, Көр ни ли аның кар шы сы на 
чык ты һәм, Пе тер нең аяк ла ры на егы лып, ти рән хөр мә тен күр сәт те.

26 – Тор, мин дә ке ше бит, – ди де Пе тер һәм аны тор гыз ды.
27 Алар сөйләшә-сөйләшә өй гә кер де ләр. Пе тер ан да күп ха лык җы ел ган лы гын 

күр де 28 һәм алар га:
– Сез, әл бәт тә, бе лә сез: ди ни ка ну ны быз бу ен ча яһү ди гә баш ка ха лык ке ше лә ре 

бе лән ара ла шыр га, алар яны на ку нак ка йө рер гә рөх сәт ител ми. Әм ма Ал ла һы ми-
ңа һич кем не дә шак шы яки хә рәм дип исәп лә мәс кә ки рәк ле ген күр сәт те. 29 Шу ңа 
кү рә, сез ми не ча кы ру бе лән, һич сүз сез яны гыз га кил дем. Ин де әй те гез: ми не ни 
өчен ча кырт ты гыз? – ди де.

30 – Өч көн элек шу шы ва кыт та, сә гать өч тә үз өем дә до га кы ла идем, – ди де 
Көр ни ли. – Ки нәт ал дым да ак сыл ял ты ра вык ки ем ки гән бер ке ше пәй да бул ды 
31 һәм ми ңа: «Көр ни ли, Ал ла һы си нең до гаң ны ишет те һәм хә ер лә рең не ис кә ал ды. 
32 Яфу дан Пе тер исем ле Ши мун ны алып ки лер гә ке ше ләр җи бәр. Ул хә зер диң гез 
бу ен да яшәү че күн че Ши мун өен дә ку нак та», – ди де. 33 Мин исә шун дук си ңа ке-
ше ләр җи бәр дем, һәм син, ки леп, ях шы эш лә дең. Раб бы си ңа сөй ләр гә куш кан бар 
сүз ләр не тың лау өчен, хә зер без ба ры быз Ал ла һы ал дын да то ра быз.

ПетернеңКөрнилиөендәвәгазьсөйләве
34 – Ал ла һы ның ке ше ләр не аер ма вын мин хә зер чын лап та аң лыйм, – дип, сү зен 

баш ла ды Пе тер. – 35 Һәр ха лык ара сын да Аңар дан кур ку чы лар һәм стәкъ ва лык кы-
лу чы лар Аңа мәгъ куль. 36 Ал ла һы, Гай сә Мә сих аша ки лү че ты ныч лык ха кын да гы 
Ях шы хә бәр не сөй ләп, Ис ра ил угыл ла ры на Үзе нең сү зен җи бәр де. Гай сә – һәм мә 
ке ше нең Ха ки ме.

37 Яхъя су га чум ды ру йо ла сын үтәр гә өн ди баш ла ган нан соң, Гә ли лә я дә, соң рак 
бө тен Яһү ди я дә ни-нәрсәләр бу лып уз га нын бе лә сез. 38 Сез нең Из ге Рух һәм код рәт 
бе лән Ал ла һы май ла ган на са ра лы Гай сә ту рын да ишет кә не гез бар. Ал ла һы Гай сә 
бе лән бул ган га кү рә, Гай сә ях шы эш ләр кы лып, сиб лис ку лын да гы лар ны са вык ты-
рып йөр де. 39 Аның Яһү ди я дә һәм Ие ру са лим дә кыл ган бар лык эш лә ре нә без ша һит. 
Аны агач ка асып үтер де ләр. 40 Ә өчен че көн не Ал ла һы Аны те рел теп тор гыз ды 41 һәм 
Үз их ты я ры бе лән Гай сә не бө тен ха лык ка тү гел, ә Үзе ал дан сай лан ган ша һит лар га 
күр сәт те. Әле ге ша һит лар – без, Ул үле дән те ре леп тор ган нан соң, Аның бе лән бер гә 
аша ган һәм эч кән ке ше ләр. 42 Гай сә ул – те ре ләр не һәм үле ләр не хө кем итәр гә Ал-
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ла һы бил ге ләп куй ган Зат. Гай сә без гә шу шы хак та ха лык ка вә газь ләр гә һәм ша һит 
бу лыр га бо е рык бир де. 43 Аңа иман итү че һәр кем нең Аның исе ме ар кы лы гө наһ ла ры 
ки че ре лер дип, бар лык пәй гам бәр ләр Аның ха кын да сөй лә де ләр, – ди де Пе тер.

ЯһүдибулмаганнарныңИзгеРухныкабулитүе
44 Пе тер бу сүз ләр не сөй лә гән ва кыт та ук тың лау чы лар ның ба ры сы на да Из ге Рух 

иң де. 45 Пе тер бе лән бер гә кил гән иман итү че яһү ди ләр Из ге Рух ның яһү ди бул-
ма ган нар га да би ре лү е нә бик нык га җәп лән де ләр, 46 чөн ки алар те ге ләр нең та ныш 
бул ма ган тел ләр дә сөй ләү лә рен һәм Ал ла һы ны олы лап мак тау ла рын ишет те ләр. 
Шул ва кыт Пе тер:

47 – Бу ке ше ләр без нең ке бек үк Из ге Рух ны ка бул итеп ал ды лар. Шу ңа кү рә 
алар ны су га чум ды ры лу дан кем тыя алыр? – ди де.

48 Ул алар ны Гай сә Мә сих исе ме бе лән су га чум ды рыр га әмер бир де. Ан на ры алар 
Пе тер дән үз лә ре янын да бер ни чә көн гә ка лу ын үтен де ләр.

Аллаһыхәләлиткәннешакшыдиписәпләмә

11 1 Рә сүл ләр һәм бө тен Яһү ди я дә яшә гән иман даш лар яһү ди бул ма ган ке ше-
ләр нең дә Ал ла һы сү зен ка бул итү лә ре ха кын да ишет те ләр. 2-3 Шу лай Пе тер 

Ие ру са лим гә кил гәч, сөн нәт ле иман даш лар:
– Син, сөн нәт сез ке ше ләр яны на ке реп, алар бе лән аша ган сың, – дип, аны 

тир гә де ләр.
4 Шун да Пе тер алар га җен тек ләп аң ла та баш ла ды:
5 – Мин Яфу шә һә рен дә до га кы ла идем һәм га дә ти бул ма ган гый ба дәт кы лу 

ха лә тен дә Ал ла һы дан иң гән бер кү ре неш не күр дем: зур ту кы ма га ох ша ган бер әй-
бер, дүрт поч ма гын нан то тып, күк тән ми нем яны ма тө ше рел де. 6 Мин аның эче нә 
күз таш ла дым һәм җир дә яшәү че дүрт аяк лы хай ван нар, җән лек ләр, сөй рә лү че ләр 
һәм ки ек кош лар ны күр дем. 7 Шун нан соң: «Тор, Пе тер, суй һәм аша» ди гән та выш 
ишет тем. 8 «Һич юк, Раб бым, бер кай чан да ми нем авы зы ма шак шы яки хә рәм нәр-
сә нең кер гә не юк», – ди дем мин. 9 Күк тән аваз ми ңа икен че тап кыр: «Ал ла һы хә ләл 
ит кән не шак шы дип исәп лә мә», – ди де. 10 Бу өч тап кыр ка бат лан ды һәм бө те не се 
та гын күк кә тар тып алын ды.

11 Нәкъ шул ва кыт мин тор ган йорт ал ды на Кай са ри я дән яны ма җи бә рел гән өч 
ке ше ки леп бас ты. 12 Рух ми ңа һич тә шик лән ми чә алар бе лән ба рыр га куш ты. Хә зер 
ми нем яным да то ру чы бу ал ты иман даш та ми нем бе лән бер гә бар ды. Без ул ке ше нең 
өе нә ки леп җит тек. 13 Ул без гә үз өен дә фә реш тә не ни чек итеп кү рүе ту рын да сөй-
лә де. Фә реш тә аңа: «Пе тер исем ле Ши мун ны ча кы ру өчен, Яфу га ке ше ләр җи бәр. 
14 Ул си ңа сөй лә я чәк сүз ләр аша син үзең һәм бө тен йор тың ко ты ла чак», – ди гән.

15 Мин сөй ли баш ла гач, элек без гә иң гән ке бек үк, алар га да Из ге Рух иң де. 
16 Шул ва кыт мин Ха ки ме без нең: «Яхъя су га чум дыр ды, ә сез Из ге Рух ка чум ды ры-
лыр сыз» ди гән сүз лә рен ис кә тө шер дем. 17 Шу лай итеп, Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә 
иман ки тер гәч, без гә бир гән бү ләк не Ал ла һы алар га да бир гән икән, Ал ла һы га 
кар шы то рыр га кем мин? – ди де Пе тер.

18 Мо ны ишет кәч, алар ты ныч лан ды лар һәм Ал ла һы ны дан лап:
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– Ди мәк, тор мыш би рә тор ган тәү бә итү юлын Ал ла һы яһү ди бул ма ган ха лык-
лар га да ач кан, – ди де ләр.

ГайсәМәсихкәиманитүчеләрнеңАнтиухияшәһәрендәгебердәмлеге
19 Эс те фән бе лән бул ган ва кый га лар ар ка сын да ки леп чык кан эзәр лек ләү ләр нә-

ти җә сен дә та ра лыш кан иман итү че ләр сФой ни кә өл кә се нә, Кипр га һәм Ан ти у хия 
шә һә ре нә ка дәр ба рып җит те ләр. Лә кин алар Ал ла һы сү зен фә кать яһү ди ләр гә ге нә 
та рат ты лар. 20 Әм ма алар ара сын да гы кай сы бер кипр лы лар һәм кү ри ни ле ләр, Ан-
ти у хи я гә кил гәч, яһү ди бул ма ган нар га да Ха ким Гай сә ха кын да гы Ях шы хә бәр не 
сөй лә де ләр. 21 Раб бы ның кө че алар бе лән бул ды, һәм бик күп ләр, ина нып, Ха ким 
Гай сә гә та ба бо рыл ды лар. 22 Бу хак та гы хә бәр Ие ру са лим дә ге иман итү че ләр бер-
дәм ле ге нә ба рып җит те, һәм алар Бар наб ны Ан ти у хи я гә җи бәр де ләр.

23 Ан ти у хи я гә кил гәч, ул Ал ла һы мәр хә мә те җи меш лә рен кү реп шат лан ды һәм 
ан да гы ке ше ләр не Ха ким Гай сә гә чын кү ңел дән туг ры бу лып ка лыр га өн дә де. 
24 Бар наб Из ге Рух һәм иман бе лән ту лы ях шы ке ше иде, һәм Ха ким гә иман итеп 
күп ха лык ияр де.

25 Шун нан соң Бар наб, Ша ул ны эз ләп, Тарс ка кит те һәм, аны та бып, Ан ти у хи я гә 
алып кил де. 26 Алар бер ел буе иман итү че ләр бер дәм ле ге бе лән оч ра шып тор ды лар, 
күп ке ше ләр не өй рәт те ләр. Иң бе рен че тап кыр шә кер т ләр не «смә сих че ләр» дип 
Ан ти у хия шә һә рен дә атый баш ла ды лар.

27 Шул көн нәр дә Ан ти у хи я гә Ие ру са лим нән пәй гам бәр ләр кил де. 28 Һа гәб исем-
ле се то рып бас ты да бө тен җир дә зур ач лык бу ла ча гы ха кын да Рух ар кы лы ал дан 
кү реп әйт те. (Ул ач лык Клав дий* скай сар за ма нын да бул ды.)

29 Шун нан соң шә кер т ләр Яһү ди я дә яшәү че иман даш лар га һәр бер се нең хә лен нән 
кил гән чә яр дәм күр сә тер гә бул ды лар. 30 Шу лай эш лә де ләр дә: җы ел ган бү ләк ләр не 
Бар наб бе лән Ша ул аша Гай сә Мә сих кә иман итү че ләр бер дәм ле ге нең сөл кән нә-
ре нә җи бәр де ләр.

Петернеңкулгаалынуы

12 1 Шул ва кыт лар да Һи руд пат ша* иман итү че ләр бер дәм ле ген дә ге кай бер ке-
ше ләр не эзәр лек ли баш ла ды. 2 Яхъя ның бер ту га ны Ягъ куб ны кы лыч бе лән 

ча бып үтерт те. 3 Бу эш нең яһү ди ләр гә оша вын кү реп, Пе тер не дә кул га ал ды – ул 
ва кыт та сТө че кү мәч бәй рә ме көн нә ре иде. 4 Һи руд аны зин дан га утырт ты һәм, сКо-
ты лу бәй рә мен нән соң ха лык ал ды на чы га рыр га уй лап, дүр тәр гас кә ри дән тор ган 
дүрт төр кем гә аны сак лар га әмер бир де. 5 Пе тер зин дан да сак ас тын да бул ган да, 
иман итү че ләр бер дәм ле ген дә аның өчен Ал ла һы га бик ты ры шып до га кыл ды лар.

Петернеңазатителүе
6 Һи руд Пе тер не ха лык ал ды на чы га рыр га те лә гән көн гә кар шы төн дә Пе тер 

ике гас кә ри ур та сын да ике бо гау бе лән бо гау лан ган ки леш йок лап ята иде. Ә ишек 

* 11:28 Клав дий – 41-54 нче ел лар да Рим им пе ра то ры. 
* 12:1 Һирудпатша – Яһү дия һәм Са ма ре я нең пат ша сы Һи руд Әг рип I, Бө ек Һи руд ның оны гы. 



1624

Рә сүл ләр 12

янын да ка ра выл чы лар сак та то ра иде. 7 Ки нәт Раб бы ның бер фә реш тә се пәй да 
бул ды да бүл мә эче як ты рып кит те. Фә реш тә Пе тер не төр теп уят ты.

– Тиз рәк тор! – ди де ул аңа.
Шул ва кыт Пе тер нең кул ла рын нан бо гау ла ры шу ып төш те.
8 – Би лең не бу да ая гы ңа ки, – ди де фә реш тә.
Ул шу лай эш лә де.
– Өс ки е мең не ки дә ми нем арт тан бар, – ди де ан на ры.
9 Пе тер, фә реш тә кыл ган бу эш ләр нең чын бар лык та икә нен дә аң ла мый ча, аның 

ар тын нан кит те. Ал ла һы дан иң гән кү ре неш не кү рәм дер, дип уй ла ды ул. 10 Бе рен че 
һәм икен че сак чы ны үтеп, шә һәр гә чы га тор ган ти мер кап ка яны на ки леп җит те-
ләр. Кап ка үзеннән-үзе ачыл ды, алар урам га чык ты лар һәм, бер урам уз гач, ки нәт 
фә реш тә аның берүзен кал дыр ды.

11 Шул ва кыт Пе тер аңы на кил де:
– Хә зер мин чын лап та бе ләм: Раб бы Үзе нең фә реш тә сен җи бәр гән. Ул ми не 

Һи руд ку лын нан һәм яһүд хал кы ми ңа те лә гән явыз лык тан кот кар ды, – дип уй-
ла ды ул.

12 Ба рын да аң ла гач, Марк дип йөр тел гән Яхъя ның ана сы Мәрь ям йор ты на 
кил де. Ан да җы ел ган ха лык до га кы ла иде. 13 Пе тер кап ка ны ша кы ды, та выш ка 
Ро ди исем ле хез мәт че кыз чык ты. 14 Пе тер нең та вы шын та ны гач, ул шат лы гын нан 
ишек не ачар га да оны тып йө ге реп ке реп кит те һәм йорт та гы лар га Пе тер нең ишек 
янын да то ру ын әйт те.

15 – Син үз акы лың да мы? – ди де ләр аңа.
Әм ма кыз үз сү зен дә тор ды. Ә те ге ләр:
– Ул аның фә реш тә се дер, – ди еш те ләр.
16 Пе тер исә ша кы ды да ша кы ды. Ишек не ач ты лар һәм аны кү реп хәй ран кал-

ды лар. 17 Ул, ку лы бе лән иша рә ясап, та выш лан мас ка куш ты һәм алар га үзен зин-
дан нан Раб бы ның ни чек итеп чы га ру ын сөй ләп бир де.

– Бу хак та Ягъ куб ка да, баш ка иман даш лар га да әй те гез, – ди де ул.
Шун нан соң Пе тер баш ка урын га кит те.
18 Көн ту гач, Пе тер бе лән нәр сә бул ды икән дип, гас кә ри ләр бор чы ла баш ла ды-

лар. 19 Һи руд исә, аны эз лә теп тә тап ты ра ал ма гач, сак чы лар дан со рау ал ды һәм 
алар ны үте рер гә әмер бир де.

Һирудныңүлеме

Шун нан соң Һи руд Яһү ди я дән Кай са ри я гә кит те һәм шун да кал ды. 20 Ул Сур 
һәм Си дун шә һәр лә рен дә яшәү че ләр гә бик ачу лы иде. Алар исә, үз ара сүз бер ке-
теп, аның яны на кил де ләр һәм, пат ша ның са рай ида рә че се Блас ты ны үз як ла-
ры на ау да рып, со лых со ра ды лар, чөн ки алар ның өл кә се патшаныкыннан ту е на 
иде. 21 Бил ге лән гән көн не Һи руд, пат ша ки ем нә ре нә ки е неп, хө кем итү уры ны на 
утыр ды һәм алар ал дын да чы гыш яса ды. 22 Ә ха лык: «Бу та выш – ке ше та вы шы 
тү гел, бу – илаһ та вы шы», – дип кыч кыр ды. 23 Шун да ук Раб бы ның бер фә реш тә се 
Һи руд ны ор ды, чөн ки ул Ал ла һы га ти еш шөһ рәт не Аңа бир мә гән. Ул корт лар га 
җи меш бу лып үл де.
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24 Ал ла һы сү зе исә киң та рал ды һәм аны ка бул итү че ләр нең са ны үсә бар ды. 25 Ә 
Бар наб бе лән Ша ул, тап шы рыл ган эш не баш кар ган нан соң, Марк дип йөр тел гән 
Яхъя ны үз лә ре бе лән алып, Ие ру са лим гә кайт ты лар.

БарнаббеләнШаулгаизгехезмәтнеңйөкләнүе

13 1 Ан ти у хи я дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ген дә Бар наб, Ши мун (аны та гын 
Ни гер дип тә атый лар), кү ри ни ле Лу ки, өл кә ида рә че се Һи руд бе лән бер-

гә тәр би я лән гән Ма на ин һәм Ша ул исем ле пәй гам бәр ләр, мө гал лим нәр бар иде. 
2 Алар сура за тот кан ва кыт та, Раб бы га хез мәт ит кән дә Из ге Рух:

– Хез мә тем не баш ка ру өчен, Үзем сай ла ган Бар наб һәм Ша ул ны Ми ңа ае рып 
би ре гез, – ди де.

3 До га лар кы лып, ура за тот кан нан соң, пәй гам бәр ләр һәм мө гал лим нәр, Бар наб 
бе лән Ша ул ның баш ла ры на кул ла рын ку еп, бу ике не хез мәт итү өчен җи бәр де ләр.

РәсүлләрКипрда
4 Из ге Рух та ра фын нан җи бә рел гән Бар наб һәм Ша ул Се ләү кия шә һә ре нә кил де-

ләр, ан нан су юлы бе лән Кипр ут ра вы на кит те ләр. 5 Ут рау да гы Са ла мис шә һә ре нә 
кил гәч, яһү ди ләр нең гый ба дәт ха нә лә рен дә Ал ла һы сү зен вә газь лә де ләр. Алар га 
Яхъя да яр дәм ит те. 6 Бө тен ут рау ны үтеп, Паф шә һә ре нә кил де ләр. Ан да алар си-
хер че һәм ял ган пәй гам бәр Бар-Ешуа исем ле бер яһү ди гә тап бул ды лар. 7 Ул өл кә 
баш лы гы Сер ги Паул яран на ры ның бер се иде. Сер ги Паул акыл лы ке ше иде. Ул, 
Бар наб бе лән Ша ул ны са ра е на ча кы рып, Ал ла һы сү зен тың лар га те лә де. 8 Ә си хер че 
Элум (Бар-Ешуаның «си хер че» мәгъ нә сен дә ге икен че исе ме), өл кә баш лы гы ның 
иман га ки лү е нә ко ма чау лар га ты ры шып, алар га кар шы тор ды. 9 Из ге Рух бе лән 
су га рыл ган Ша ул, ди мәк, Паул, Элум га туп-туры ка рап:

10 – Син һәр төр ле ял ган һәм мә кер ле лек бе лән тул ган сың. Син – иб лис уг лы, 
һәр төр ле дө рес лек нең дош ма ны! Раб бы ның ту ры юл ла рын бо зып күр сә тү дән тук-
та мый сың мы син? – ди де. – 11 Ме нә хә зер Раб бы ның ку лы си нең өс тең дә: су кы-
ра я чак сың һәм бил ге ле бер ва кыт ка ка дәр ко яш ны күр мә я чәк сең.

Ки нәт Элум ны то ман һәм ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм ул, бе рәр се җи тәк ләп 
юл күр сәт мәс ме икән дип, әле бер як ка, әле икен че як ка та ба ат ла ды.

12 Өл кә баш лы гы, бу хәл не кү реп, Ха ким Гай сә ту рын да гы тәгъ ли мат ның код-
рә те нә таң кал ды һәм Ха ким гә иман ки тер де.

ПаулһәмБарнабАнтиухияшәһәрендә
13 Паул һәм аның бе лән бер гә бул ган нар, Паф тан ки теп, су юлы бе лән Пам фу-

лия өл кә сен дә ге Пер ги шә һә ре нә кил де ләр. Яхъя, алар дан ае ры лып, Ие ру са лим гә 
кайт ты, 14 ә кал ган нар Пер ги дән Пи си дия өл кә сен дә ге Ан ти у хи я гә кил де ләр.

Шим бә көн не алар яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се нә ке реп утыр ды лар. 15 Му са ка ну-
нын нан һәм пәй гам бәр ләр ки тап ла рын нан өзек ләр укы ган нан соң, гый ба дәт ха нә 
баш лык ла ры ке ше ләр аша алар га: «Ту ган нар! Ха лык ка әй тер гә те лә гән нә сый хәт 
сү зе гез бул са, әй те гез» ди гән хә бәр тап шыр ды лар.

16 Паул, ку лы бе лән иша рә итеп, ты ныч ла ныр га ча кыр ды:
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– Ис ра ил ир лә ре һәм Ал ла һы га та бы ну чы баш ка лар, тың ла гыз! 17 Ис ра ил хал-
кы ның Ал ла сы ата-бабаларыбызны сай лап ал ган һәм Ми сыр җи рен дә бул ган 
ча гын да бу ха лык ны бө ек ит кән, Үзе нең код рәт ле ку лы бе лән алар ны Ми сыр 
җи рен нән чы гар ган*. 18 Чүл дә Ул алар га кы рык ел буе тү зеп тор ган. 19 Ан нан соң 
Кән ган җи рен дә җи де ха лык ны юк ит тер гәч, ул җир не алар га ми рас итеп бир гән. 
20 Бу ва кый га лар ча ма бе лән дүрт йөз ил ле ел дә вам итә. Мон нан соң, Ше му ил 
пәй гам бәр яшә гән чор га ка дәр, Ал ла һы алар га хө кем че ләр бир гән*. 21 Ан на ры 
алар пат ша со ра ган нар, һәм Ал ла һы алар га Бень я мин нә се лен нән бул ган Кыйш 
уг лы Ша ул ны бир гән. Ул кы рык ел ча ма сы ида рә ит кән. 22 Аны тә хет тән тө шер-
гән нән соң, пат ша итеп Да выт ны куй ган һәм аның ха кын да: «Мин Үз кү ңе ле мә 
хуш ки лер дәй бер ир не – Ишай уг лы Да выт ны тап тым. Ул те лә гән һәр эшем не 
баш ка ра чак», – ди гән*.

23 Үз вәгъ дә се бу ен ча Ал ла һы Ис ра ил гә Да выт нә се лен нән Кот ка ру чы Гай сә не 
бир де. 24 Кот ка ру чы ки лер ал дын нан Яхъя, тәү бә итәр гә һәм су га чум ды ру йо ла сын 
үтәр гә өн дәп, бө тен Ис ра ил хал кы на вә газь сөй лә де. 25 Үз хез мә те нең ахы рын да 
Яхъя: «Сез ми не кем дип уй лый сыз? Мин – сез көт кән тү гел. Мин нән соң бер Зат 
ки лә, мин Аның аяк ки е ме ка е шын чи шәр гә дә ла ек лы тү гел мен», – ди де.

26 Ту ган нар! Иб ра һим нә се ле нең ба ла ла ры һәм Ал ла һы га та бы ну чы баш ка ке ше-
ләр! Ко ты лу ха кын да гы бу хә бәр без гә җи бә рел де. 27 Ие ру са лим дә яшәү че ләр һәм 
алар ның баш лык ла ры Мә сих не та ны ма ды лар, Аны хө кем итеп, пәй гам бәр ләр нең 
һәр шим бә укы ла тор ган сүз лә рен га мәл гә ашыр ды лар. 28 Аны үлем гә ду чар итәр дәй 
һич нин ди га еп тап ма са лар да, Пи лат тан Аның үтер те лү ен кат гый рә веш тә со ра ды-
лар. 29 Аның ха кын да языл ган нар ның бө те не сен тор мыш ка ашыр гач, Аны, агач тан 
тө ше реп, ка бер гә сал ды лар. 30 Әм ма Ал ла һы Аны үле дән те рел теп тор гыз ды. 31 Ул 
Үзе бе лән Гә ли лә я дән Ие ру са лим гә кил гән ке ше ләр гә күп көн нәр буе кү рен де, 
хә зер ул ке ше ләр – ха лык ал дын да Аның ша һит ла ры.

32-33 Без сез гә Ях шы хә бәр алып кил дек: Ал ла һы ата ла ры быз га бир гән вәгъ дә сен 
алар ның ба ла ла ры – без нең өчен Гай сә не те рел теп тор гы зуы бе лән га мәл гә ашыр-
ды. Бу икен че мәд хи я дә языл ган ча бул ды:

«Син – Ми нем Уг лым,
бү ген Мин Си нең Атаң бул дым*».

34 Гәү дә сен че рет ми чә, Аны үле дән те рел теп тор гы зу ту рын да исә Ал ла һы бо лай 
ди гән:

«Да выт ка би рел гән из ге һәм ыша ныч лы вәгъ дә не
сез нең өчен тор мыш ка ашы ра чак мын»*.

35 Һәм баш ка бер урын да:

* 13:17 Ка ра гыз: «Чы гыш», 6:6. 
* 13:20 Ка ра гыз: «Хө кем че ләр», 2:16. 
* 13:22 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 13:14; 16:13. 
* 13:32-33 Пат ша итеп сай ла нып, май сөр тел гән ке ше не Ал ла һы, ата ке ше үз уг лын ярат кан-
дай, якын кү рә. Шун дый мө нә сә бәт бу өлеш тә Гай сә гә ка рый. («Зә бур», 2 нче мәд хия.) 
* 13:34 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 55:3. 
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«Үз Из гең нең гәү дә сен
һич кай чан че рет мәс сең»* –

дип языл ган.
36 Үз дә ве рен дә Ал ла һы их ты я ры бу ен ча хез мәт ит кән нән соң, Да выт ва фат бул ган 

һәм үзе нең ата ла ры яны на кү мел гән. Аның гәү дә се че ре гән. 37 Ә Ал ла һы те рел теп 
тор гыз ган Зат че ре мә де.

38-39 Шу лай итеп, ту ган нар, сез гә мәгъ лүм бул сын: бу Зат ар кы лы сез гә гө наһ ла-
ры гыз ның ки че ре лүе игъ лан ите лә. Му са ка ну ны гө наһ лар дан сак ла ну би рә ал ма ды, 
лә кин ыша ну чы һәр кем Аның аша бар лык үз гө наһ ла рын нан ак ла ну та ба. 40 Сак 
бу лы гыз, пәй гам бәр ләр әй т кән сүз ләр сез гә ка ра та бул ма сын:

41 «Тә кәб бер ләр, ка ра гыз!
Таң ка лы гыз һәм юк бу лы гыз.
Сез яшә гән көн нәр дә Мин шун дый эш эш лә я чәк мен ки,
аны сез гә сөй лә гә н булсалар,
сез ышан мас та иде гез»*.

42 Паул бе лән Бар наб гый ба дәт ха нә дән чык кан да, алар дан ки лә се шим бә дә дә 
бу хак та сөй ләү лә рен үтен де ләр.

43 Җы е лыш та рал ган нан соң, күп яһү ди ләр һәм мә җү си лек тән яһү ди ләр ди не нә 
күч кән, Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган дин дар ке ше ләр Паул бе лән Бар наб ар тын нан 
бар ды лар, рә сүл ләр исә, алар бе лән әң гә мә ко рып, алар ны Ал ла һы мәр хә мә тен дә 
то рыр га үгет лә де ләр.

44 Икен че шим бә дә бө тен шә һәр ди яр лек Раб бы сү зен тың лар га җы ел ды. 45 Яһү-
ди ләр ха лык ның күп ле ген кү реп көн ләш те ләр һәм Паул ның сүз лә ре нә кар шы яман 
тел лән де ләр. 46 Ә Паул һәм Бар наб исә кы ю лык бе лән:

– Ал ла һы сү зе иң элек сез гә игъ лан ите лер гә ти еш иде, – ди де ләр. – Әм ма сез 
аны ки ре ка га сыз һәм шу ның бе лән үзе гез не мәң ге лек тор мыш ка ла ек тү гел дип 
са ный сыз. Шу ңа кү рә без баш ка ха лык лар га та ба бо ры ла быз. 47 Чөн ки Раб бы без гә

«Си нең аша ко ты лу
җир нең чит лә ре нә ба рып җит сен дип,
Мин Си не баш ка ха лык лар га
як ты лык чы га на гы итеп куй дым»*

ди гән әмер бир де.
48 Яһү ди бул ма ган ке ше ләр Паул бе лән Бар наб әй т кән сүз ләр не ише теп ку ан-

ды лар һәм Раб бы ны сү зе өчен дан ла ды лар. Мәң ге лек тор мыш өчен сай лап алын-
ган нар ның ба ры сы да иман ки тер де ләр. 49 Раб бы сү зе шул ти рә дә ге бар җир ләр гә 
та рал ды.

50 Әм ма яһү ди ләр атак лы гаи лә ләр дән бул ган дин дар ха тын нар ны һәм шә һәр-
дә ге җи тәк че ләр не Паул бе лән Бар наб ка кар шы ко тыр тып эзәр лек ли башладылар 

* 13:35 Ка ра гыз: «Зә бур», 15:10. 
* 13:41 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 1:5. 
* 13:47 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:6. 
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һәм үз җир лә рен нән ку дырт ты лар. 51 Паул бе лән Бар наб исә, алар га кар шы ша-
һит лык бил ге се итеп, аяк ла рын да гы ту зан ны как ты лар һәм Икү ни ун шә һә ре нә 
кит те ләр.

52 Ә шә кер т ләр ку а ныч һәм Из ге Рух бе лән су га рыл ды лар.

ПаулбеләнБарнабИкүниуншәһәрендә

14 1 Икү ни ун да Паул бе лән Бар наб, га дәт тә ге чә, яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се нә 
кер де ләр. Алар ның тәэ сир ле итеп сөй ләү лә рен нән бик күп яһү ди ләр һәм 

баш ка ха лык ке ше лә ре иман га кил де ләр. 2 Ә иман га кил мә гән яһү ди ләр яһү ди бул-
ма ган нар ны иман га кил гән ту ган на ры на кар шы ко тырт ты лар. 3 Паул бе лән Бар наб 
ан да шак тый озак ва кыт бул ды лар, Ха ким Гай сә ту рын да тә вәк кәл лек бе лән вә-
газь лә де ләр. Ә Ха ким, Үзе нең мәр хә мә те ха кын да гы хә бәр не рас лап, алар ның ку лы 
бе лән га лә мәт ләр һәм мог җи за лар кыл ды. 4 Шә һәр дә ге ха лык ике гә бү лен де: бер 
өле ше – яһү ди ләр, икен че лә ре рә сүл ләр ягын да бул ды. 5 Яһү ди бул ма ган нар һәм 
яһү ди ләр, үз лә ре нең баш лык ла ры бе лән бер лек тә, рә сүл ләр гә һө җүм итеп, таш лар 
атып үте рер гә бул ды лар. 6 Ә рә сүл ләр бу хак та ишет кәч, Лу кәү ни я гә ка чып кит те-
ләр. Ан да гы Лус т ра, Дер би шә һәр лә рен дә һәм шул ти рә дә ге җир ләр дә 7 ха лык ка 
Ях шы хә бәр не сөй ләү лә рен дә вам ит те ләр.

Лустрашәһәрендәбулганхәлләр
8 Лус т ра шә һә рен дә аяк ла ры йөр ми тор ган бер ке ше бар иде. Ул ке ше, ту мыш тан 

ук га рип бу лып, бер кай чан да йө ри ал ма ган. 9 Ул да Паул сөй лә гән сүз ләр не тың-
лап утыр ды. Паул аңа туп-туры ка ра ды да, ши фа ала ча гы на га рип нең ыша ны чы 
бул га нын кү реп:

10 – Аяк ла ры ңа ту ры итеп бас, – дип, көч ле та выш бе лән әйт те.
Га рип шун дук си ке реп тор ды да йө ри баш ла ды. 11 Ха лык исә, Паул ның нәр сә 

эш лә гә нен кү реп, лу кәү ния те лен дә:
– Без нең яны быз га ке ше кы я фә тен дә илаһ лар иң де, – дип кыч кы ра баш ла ды.
12 Бар наб ны грек лар ның ила һы Зевс дип, ә Паул ны Гер мес* дип ата ды лар, чөн ки 

ул күб рәк сөй ли иде. 13 Шә һәр чи те нә ур наш кан Зевс гый ба дәт ха нә се нең ка һи не* 
исә, кап ка ал ды на үгез ләр һәм чә чәк бәй ләм нә ре алып ки леп, ха лык бе лән бер гә 
кор бан ки те рер гә те лә де.

14 Бу хак та ишет кәч, рә сүл ләр өс лә рен дә ге ки ем нә рен ер тып тө ше реп, ха лык 
төр ке ме ара сы на йө ге реп кер де ләр һәм:

15 – Ке ше ләр, сез нәр сә эш ли сез? – дип кыч кыр ды лар. – Без дә – сез нең ке-
бек үк ке ше ләр. Без сез гә Ях шы хә бәр сөй ли без, сез не бу мәгъ нә сез әй бер ләр дән 
арын ды рыр га, күк, җир, диң гез һәм алар да гы бар лык нәр сә ләр не ярат кан мәң ге 
те ре Ал ла һы га та ба бо рыр га өн ди без. 16 Ал да гы бу ын нар ва кы тын да Ул бар лык ха-
лык лар га үз юл ла ры бе лән ба рыр га ирек бир де. 17 Хә ер, ях шы лык лар кы лып, Үзен 

* 14:12 ...Зевс...Гермес... – Грек лар ми фо ло ги я сен дә Зевс – иң бө ек илаһ, ә Гер мес тел ос та сы 
дип са нал ган. 
* 14:13 Каһин – мә җү си ләр дә дин баш лы гы. 
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күр сә теп тор ды: ва кы тын да күк ләр дән яң гыр яу ды рып һәм мул уңыш би реп, без не 
ри зык бе лән тәэ мин ит те, йө рәк лә ре без не ку а ныч бе лән ту ты рып тор ды.

18 Шу лай дип әй теп тә, алар көчкә-көчкә ге нә ха лык ны үз лә ре нә кор бан ки тер-
мәс кә күн де рә ал ды лар.

19 Шу лай да Ан ти у хи я дән һәм Икү ни ун шә һә рен нән кил гән кай бер яһү ди ләр 
ха лык ны рә сүл ләр гә кар шы ко тырт ты лар. Паул ны таш лар атып кый на ды лар һәм, 
үл де дип уй лап, шә һәр чи те нә чы га рып таш ла ды лар. 20 Яны на шә кер т ләр җы ел гач 
исә, ул тор ды һәм шә һәр гә кит те.

Икен че көн не ул Бар наб бе лән Дер би шә һә ре нә юл тот ты. 21 Әле ге шә һәр дә Ях шы 
хә бәр не вә газь ләп, күп ке ше ләр не шә керт ит те ләр. Ан на ры Лус т ра, Икү ни ун һәм 
Ан ти у хия шә һәр лә ре нә кайт ты лар. 22 Шә кер т ләр нең кү ңел лә рен дәрт лән де реп, 
иман да нык то рыр га өн дә де ләр.

– Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү өчен, без гә күп мих нәт ләр чи гәр гә ки рәк, – ди-
де ләр.

23 Һәр бер дәм лек тә өл кән нәр не бил ге ләп куй ды лар һәм, ура за то тып до га кыл ган-
нан соң, алар ны үз лә ре иман ки тер гән Ха ким Гай сә нең кул ла ры на тап шыр ды лар.

СүриядәгеАнтиухиягәәйләнепкайту
24 Шун нан соң алар, Пи си дия аша үтеп, Пам фу лия өл кә се нә кил де ләр. 25 Пер ги дә 

Ал ла һы сү зен вә газь лә гән нән соң, Ат та лея шә һә ре нә юнәл де ләр. 26 Ко раб ка уты рып, 
Ат та лея дән Ан ти у хи я гә кит те ләр. Үз лә ре әле ге нә тө гәл лә гән эш не баш ка ру өчен, 
Паул бе лән Бар наб Ал ла һы ның мәр хә мә те нә шу шы шә һәр дә тап шы рыл ган иде ләр. 
27 Ан ти у хи я гә кай тып җит кәч, алар, бер дәм лек не җы еп, үз лә ре аша Ал ла һы ның 
нәр сә ләр эш лә гә нен, яһү ди бул ма ган ха лык лар га иман ише ген ач ка нын – ба ры сын 
да бәйнә-бәйнә сөй ләп бир де ләр. 28 Паул бе лән Бар наб шә кер т ләр янын да шак тый 
озак ва кыт ка кал ды лар.

Сөннәтлебулумәҗбүриме?

15 1 Яһү ди я дән Ан ти у хи я гә кил гән нин ди дер ке ше ләр иман даш лар ны:
– Му са ка ну ны куш кан ча сөн нәт кә утыр тыл ма са гыз, ко ты ла ал мый сыз, – 

дип өй рә тә баш ла ды лар.
2 Паул һәм Бар наб әле ге ке ше ләр бе лән килешмәделәр һәм алар ара сын да зур бә-

хәс чык ты. Шу ңа кү рә Паул бе лән Бар наб ны һәм та гын бер ни чә ке ше не бу мәсь ә лә 
бу ен ча Ие ру са лим гә рә сүл ләр һәм өл кән нәр яны на җи бә рер гә бул ды лар.

3 Шу лай итеп, ан да гы бер дәм лек алар ны юл га озат ты. Фой ни кә һәм Са ма рея 
өл кә лә рен үт кән дә, алар, яһү ди бул ма ган ха лык лар ның Ал ла һы га йөз то ту ла ры 
ту рын да сөй ләп, бар лык иман даш лар ара сын да зур ку а ныч уят ты лар. 4 Ие ру са-
лим гә ки леп җит кәч, алар ны бер дәм лек тә, рә сүл ләр дә, өл кән нәр дә ачык йөз 
бе лән ка бул ит те ләр. Паул бе лән Бар наб алар га үз лә ре аша Ал ла һы ның нин ди эш-
ләр баш кар га ны ту рын да сөй ләп бир де ләр. 5 Шун нан соң сфа ри сей лар ара сын нан 
иман га кил гән кай бе рәү ләр, урын на рын нан то рып:

– Яһү ди бул ма ган нар ны сөн нәт кә утыр тыр га һәм алар дан Му са ка ну нын то ту ны 
та ләп итәр гә ки рәк, – ди де ләр.
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6 Бу мәсь ә лә не тик ше рү өчен, рә сүл ләр һәм өл кән нәр бер гә җы ел ды лар. 7 Озак 
бә хәс ләр дән соң Пе тер, уры нын нан то рып:

– Иман даш лар! – дип сүз баш ла ды. – Сез бе лә сез, ми нем аша Ях шы хә бәр не 
ише теп, яһү ди бул ма ган ха лык лар иман га кил сен нәр өчен, Ал ла һы ми не сез нең 
ара гыз дан ин де күп тән сай ла ган иде. 8 Ал ла һы ке ше кү ңе лен бе лә һәм Ул без гә 
бир гән Из ге Рух ны яһү ди бул ма ган нар га да би реп, алар ны хуп ла вын күр сәт те. 
9 Алар бе лән без нең ара да бер нин ди аер ма кал дыр мый ча, кү ңел лә рен иман бе лән 
саф лан дыр ды. 10 Шу лай бул гач, ата ла ры быз да, без үзе без дә кү тә рә ал ма ган йөк не 
шә кер т ләр җил кә се нә са лып, сез хә зер ни өчен Ал ла һы ны сы ный сыз? 11 Ә бит без 
дә алар ке бек үк Ха ки ме без Гай сә нең мәр хә мә те ар кы лы ко ты лу ы быз га ина на быз.

12 Бө тен җы е лыш ты нып кал ды. Бар наб бе лән Паул үз лә ре аша Ал ла һы ның баш ка 
ха лык лар ара сын да кыл ган га лә мәт лә ре һәм мог җи за ла ры ту рын да сөй лә де ләр, 
ха лык алар ны тың ла ды. 13 Алар сүз лә рен тә мам ла гач, Ягъ куб сөй ли баш ла ды:

– Иман даш лар, ми не тың ла гыз! 14 Ал ла һы ның яһү ди бул ма ган ха лык лар ны кай-
гыр ту ын бе рен че тап кыр күр сә теп, алар ара сын нан Үзе нә Үз хал кын алуы ту рын да 
сөй лә де Ши мун. 15 Пәй гам бәр ләр нең Из ге яз ма да яз ган сүз лә ре дә мо ңа ту ры ки лә:

16-17 «Шун нан соң, – ди гән Раб бы, –
Ми не ке дип игъ лан ител гән бар ча ха лык лар,
ке ше ләр нең кал ган на ры
Раб бы ны эз лә сен нәр дип, Мин ки ре кай тыр мын.
Да выт ның җи ме рел гән йор тын яңа дан тор гы зыр мын,
җи ме рек ләр дән тор гы зып, әү вәл ге хә ле нә кай та рыр мын.
Шу лай дип әй тә Раб бы!

18 Бо рын гы дан бил ге ле бул ган бу эш ләр не Ул кы ла»*.
19 Шу ңа кү рә баш ка ха лык лар ара сын нан Ал ла һы га та ба бо ры лу чы лар га кы ен-

лык ту ды рыр га ки рәк тү гел, 20 ә алар га, пот лар га ки те рел гән хә рәм нәр сә ләр дән, 
җен си аз гын лык тан, бу ып үте рел гән хай ван итен нән һәм кан нан ты е лы гыз, дип 
язар га ки рәк хат та, ми нем чә. 21 Элек-электән Му са ка ну ны һәр шә һәр дә вә газь лә-
неп ки лә, һәр шим бә гый ба дәт ха нә ләр дә укы ла бит.

Башкахалыкларданбулганимандашларгаҗавап
22 Шун нан соң рә сүл ләр һәм өл кән нәр бө тен бер дәм лек бе лән бер гә үз лә ре 

ара сын нан бер ни чә ке ше не сай лап, Ан ти у хи я гә Паул бе лән Бар наб ка ияр теп 
җи бә рер гә ка рар кыл ды лар. Иман даш лар ара сын да җи тәк че лек итә тор ган Бар-
саб дип ата лу чы Яһү дә не һәм Си лас ны сай ла ды лар да 23 алар бе лән шун дый хат 
җи бәр де ләр:

«Рә сүл ләр дән һәм өл кән нәр дән – сез нең иман даш ла ры гыз дан – Ан ти у хия, 
Сү рия һәм Ки ли ки я дә ге баш ка ха лык лар дан бул ган иман даш лар га сә лам.

24 Без дән кил гән ке ше ләр, алар га шун дый эш не тап шыр ма ган бул сак та, сез-
не бор чы ган нар һәм кү ңе ле гез не ты ныч сыз ла ган нар дип ишет тек. 25-26 Шу ңа 
кү рә без, ба ры быз ның ри за лы гы бе лән бер ни чә ке ше не сай лап, алар ны сез нең 

* 15:16-18 Ка ра гыз: «Амос», 9:11-12. 
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ян га җи бә рер гә ди гән фи кер гә кил дек. Алар сез нең ян га үз лә ре нең го мер лә рен 
Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә ба гыш ла ган ярат кан иман даш ла ры быз Бар наб һәм 
Паул бе лән бер гә ба рыр лар. 27 Шу ңа кү рә без Яһү дә не һәм Си лас ны җи бә рә без, 
алар сез гә бу хат та языл ган нар ны тел дән аң ла тып би рер ләр.

28 Из ге Рух һәм без шун дый ка рар га кил дек: хә зер язы ла чак та ләп ләр дән 
баш ка сез нең өс кә һич нин ди йөк са лыр га ки рәк тү гел. 29 Пот лар га кор бан итеп 
ки те рел гән ри зык тан, кан нан, бу ып үте рел гән хай ван итен нән һәм җен си аз-
гын лык тан ты е лы гыз. Үзе гез не шу шы эш ләр дән сак ла са гыз, бик ях шы бу лыр.

Сә ла мәт бу лы гыз!»

30 Шу лай итеп, җи бә рел гән иман даш лар Ан ти у хи я гә ки леп җит те ләр һәм, ан-
да гы бер дәм лек не җы еп, хат ны тап шыр ды лар. 31 Хат ны укы гач, ба ры сы да бу юа-
ныч лы хә бәр гә ку ан ды лар. 32 Яһү дә һәм Си лас, үз лә ре пәй гам бәр бу ла рак, бик күп 
сүз ләр әй теп, иман даш лар ны рух лан дыр ды лар һәм ны гыт ты лар. 33 Шул рә веш ле 
Ан ти у хи я дә күп ме дер ва кыт бул ган нан соң, иман даш лар, имин лек те ләп, алар ны 
үз лә рен җи бәр гән ке ше ләр яны на озат ты лар. [34 Әм ма Си лас Ан ти у хи я дә ка лыр га 
бул ды.]* 35 Паул бе лән Бар наб исә Ан ти у хи я дә кал ды лар. Алар күп ке ше ләр бе лән 
бер гә Раб бы сү зен өй рәт те ләр һәм вә газь лә де ләр.

ПаулбеләнБарнабныңюлларыаерылу
36 Бер ни ка дәр ва кыт үт кән нән соң, Паул Бар наб ка: «Әй дә, без Раб бы сү зен вә-

газь ләп йөр гән бар лык шә һәр ләр дә ге иман даш лар яны на ба рып, алар ның хәл лә рен 
бе лик», – ди де. 37 Бар наб исә Марк исем ле Яхъя ны да үз лә ре бе лән алыр га те лә де. 
38 Әм ма Паул аны алыр га те лә мә де, чөн ки Яхъя Пам фу ли я дә алар дан ае ры лып 
кал ган һәм тап шы рыл ган эш не баш ка рып чы гар га яр дәм ит мә гән иде. 39 Паул 
бе лән Бар наб ара сын да җит ди кар шы лык ту ды һәм алар ике се ике як ка ки тәр гә 
бул ды лар: Бар наб, Марк ны алып, су юлы бе лән Кипр га кит те. 40 Ә Паул үзе нә Си-
лас ны сай лап ал ды һәм иман даш лар аны Раб бы мәр хә мә те нә тап шыр ган нан соң 
юл га чык ты, 41 бер дәм лек ләр не ны гы тып, Сү рия һәм Ки ли кия өл кә лә ре аша үт те.

ТимутәйнеңПаулныозатыпбаруы

16 1 Шун нан соң Паул Дер би гә, ә ан на ры Лус т ра га кил де. Ан да Ти му тәй ат лы 
бер шә керт бар иде. Аның ана сы – Гай сә гә иман итү че яһү ди, ә ата сы грек 

иде. 2 Лус т ра да гы һәм Икү ни ун да гы иман даш лар Ти му тәй ту рын да ях шы сүз ләр 
ге нә сөй лә де ләр. 3 Паул аның үзе бе лән юл га чы гу ын те лә де, шу ңа кү рә аны сөн-
нәт кә утырт ты. Ул бу эш не ан да яшәү че яһү ди ләр ха кы на эш лә де, чөн ки ба ры сы 
да ата сы ның грек икә нен бе лә ләр иде. 4 Шә һәр ләр аша үт кән дә, алар иман итү че-
ләр гә Ие ру са лим дә ге рә сүл ләр һәм өл кән нәр та ра фын нан чы га рыл ган ка рар лар ны 
тап шыр ды лар, алар ны үтәр гә үгет лә де ләр.

5 Бер дәм лек ләр иман да ны гы ды һәм көннән-көн иман итү че ләр нең са ны ар та 
бар ды.

* 15:34 Бер ни чә кулъ яз ма да бу җөм лә юк. 
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ПаулныңМакедунияөлкәсенәчакырылуы
6 Паул һәм аның бе лән бул ган ке ше ләр Фрү гия һәм Гә лә тия аша кит те ләр, чөн ки 

Из ге Рух алар га Асия өл кә сен дә Ал ла һы сү зен хә бәр итәр гә рөх сәт ит мә де. 7 Му сия 
тө бә ге нә кил гәч, алар Би ту ния тө бә ге нә ба рыр га бул ды лар, әм ма Гай сә нең Ру хы 
алар ны җи бәр мә де, 8 һәм алар Му си я не узып, Тро ас шә һә ре нә кил де ләр.

9 Төн лә Паул га Ал ла һы дан шун дый бер кү ре неш иң де: ма ке ду ни я ле бе рәү Паул 
кар шын да ба сып то ра. Ул: «Ма ке ду ни я гә кил һәм без гә яр дәм ит», – дип ял ва ра. 
10 Шу шы кү ре неш тән соң, Ал ла һы без не шун да Ях шы хә бәр не сөй ләр гә ча кы ра, 
ди гән нә ти җә гә ки леп, шун дук Ма ке ду ни я гә ки тәр гә бул дык.

ЛудиянеңХакимГайсәгәиманкитерүе
11 Тро ас тан су юлы бе лән ки теп, без туп-туры Са мут рә ки ут ра вы на, ә икен че 

көн не Не апо лис шә һә ре нә кил дек. 12 Ан на ры Ма ке ду ни я нең бе рен че өле шен дә ге 
Рим ха ким ле ген дә ге Фи лип пуй шә һә ре нә* юл тот тык. Без бу шә һәр дә бер ни чә 
көн гә тук тал дык. 13 Шим бә көн не, шә һәр дән чы гып, ел га бу е на кит тек, чөн ки 
до га кы лу уры нын шун да дип уй ла дык. Без ан да җы ел ган хатын-кызлар бе лән 
сөй лә шеп утыр дык. 14 Ан да Тү ә тәй рә шә һә рен дә куе кы зыл төс тә ге кыйм мәт ле 
ту кы ма лар са ту чы, Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган Лу дия исем ле бер ха тын бар иде. 
Паул сөй лә гән сүз ләр гә Ха ким Гай сә аның йө рә ген ач ты. 15 Үзе һәм өен дә ге лә ре 
су га чум ды ру йо ла сын үтә гән нән соң, ул без гә:

– Ми не Ха ким Гай сә гә иман итү че дип са на са гыз, өе мә ке реп, ку нак бу лы-
гыз, – ди де.

Ул без не күн дер де.

Филиппуйдатоткынлыкта
16 Бер көн не до га кы лу уры ны на бар ган да, без гә кү рә зә че рух лы бер хез мәт че кыз 

оч ра ды. Ул, кү рә зә лек итеп, үзе нең ху җа ла ры на күп та быш ки те рә икән. 17 Паул 
ар тын нан һәм без нең арт тан:

– Бу ке ше ләр – Ал ла һы Тә га лә кол ла ры, алар сез гә ко ты лу юлын күр сә тә ләр, – 
дип кыч кы рып бар ды кыз.

18 Ул бер ни чә көн шу лай эш лә де. Ни һа ять, Паул ның тү зем ле ге бет те һәм ул, 
бо ры лып, рух ка:

– Гай сә Мә сих вә ка лә те бе лән си ңа аның эчен нән чы гар га бо е рам, – ди де.
Һәм рух шун дук чык ты. 19 Кыз ның ху җа ла ры, та быш чы га на гы юк ка чы гу ын 

аң ла гач, Паул бе лән Си лас ны то тып ал ды лар һәм мәй дан га шә һәр баш лык ла ры 
кар шы на өс те рәп алып кит те ләр. 20-21 Алар ны ида рә че ләр яны на ки тер де ләр һәм:

* 16:12 ...РимхакимлегендәгеФилиппуйшәһәренә... – Грек те лен дә «Рим ко ло ни я се» ди гән 
сүз ләр бе лән би рел гән. Фи лип пуй шә һә ре нең Рим им пе ра то рын нан ка бул итеп алын ган 
үз и да рә хо кук ла ры бул ган, шә һәр Рим ка нун на ры бу ен ча яшә гән. Шун дый ко ло ни я гә күп 
рим лы лар кү чеп ки лә тор ган бул ган нар. 
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– Бу ке ше ләр – яһү ди ләр. Алар без гә, рим лы лар га, ка бул итәр гә дә, баш ка рыр га 
да яра ма ган йо ла лар ны вә газь ләп, шә һәр дә ты ныч сыз лык ту ды ра лар, – ди де ләр.

22 Ха лык та Паул бе лән Си лас ка кар шы чык кан ке ше ләр гә ку шыл ды. Шә һәр 
ида рә че лә ре алар ның ки ем нә рен йол кып сал дыр ды лар һәм та як бе лән кый нар га 
бо ер ды лар. 23 Нык кы на кый на ган нан соң, алар ны зин дан га таш ла ды лар һәм зин дан 
ка ра выл чы сы на тот кын нар ны бик нык итеп сак лар га әмер бир де ләр. 24 Шун дый 
әмер ал гач, ка ра выл чы алар ны зин дан ның эч ке бүл мә се нә яп ты да аяк ла рын агач 
бо гау лар га бер ке теп куй ды.

25 Төн ур та сын да рак Паул бе лән Си лас до га кыл ды лар, Ал ла һы ны мак тап, 
мәд хи я ләр җыр ла ды лар, ә тот кын нар алар ны тың лап утыр ды лар. 26 Ки нәт бик 
нык итеп җир тет рә де, хәт та зин дан ның ни ге зе сел ке неп куй ды. Шун дук һәм мә 
ишек ләр ачыл ды, ба ры сы ның да аяк ла рын нан бо гау ла ры тө шеп кит те. 27 Зин дан 
ка ра выл чы сы йо кы сын нан уян ды да ишек ләр нең ачык бу лу ын кү реп, тот кын-
нар кач кан дыр, дип уй ла ды һәм, кы лы чын чы га рып, үзен-үзе үте рер гә те лә де. 
28 Әм ма Паул:

– Үзе ңә һич бер явыз лык эш лә мә, чөн ки без ба ры быз да мон да, – дип кыч кыр ды.
29 Ка ра выл чы ут со рап ал ды да бүл мә эче нә йө ге реп кер де һәм, кал ты ра нып, Паул 

бе лән Си лас ал ды на егыл ды. 30 Ул алар ны тыш кы як ка алып чык ты.
– Әфән де лә рем! Ко ты лу өчен ми ңа нәр сә эш ләр гә ки рәк? – дип со ра ды ул 

алар дан.
31 Алар бо лай дип җа вап бир де ләр:
– Ха ким Гай сә гә иман ки тер. Шу лай эш лә сәң, үзең дә ко ты лыр сың, бө тен өең 

дә ко ты лыр.
32 Аңа һәм өен дә бул ган нар ның ба ры сы на Раб бы сү зен вә газь лә де ләр. 33 Шул ук 

сә гать тә төн лә бе лән ка ра выл чы алар ның җә рә хәт лә рен юды. Шун дук ул үзе һәм 
өен дә ге ләр ба ры сы да су га чум ды ру йо ла сын үтә де ләр. 34 Үзе нең өе нә алып ки леп, 
алар га та бын тәкъ дим ит те һәм Ал ла һы га иман ки тер гә не өчен бө тен йор ты бе лән 
ку ан ды.

35 Көн ту гач, шә һәр ида рә че лә ре хез мәт че лә рен алар ны азат итәр гә ди гән бо е рык 
бе лән җи бәр де ләр. 36 Зин дан ка ра выл чы сы бу ту ры да Паул га:

– Шә һәр ида рә че лә ре сез не азат итәр гә ди гән бо е рык җи бәр гән нәр. Ба ры гыз, 
имин лек сез гә, – ди де.

37 Әм ма Паул:
– Без не, Рим граж дан на рын, ха лык ал дын да хө кем сез кый на ды лар һәм зин дан га 

яп ты лар, ә хә зер яше рен рә веш тә чы га рыр га те ли ләр ме? Юк! Кил сен нәр дә үз лә ре 
без не чы гар сын нар, – ди де.

38 Хез мәт че ләр бу сүз ләр не шә һәр ида рә че лә ре нә җит кер де ләр, ә ида рә че ләр 
алар ның Рим граж дан на ры икә нен ишет кәч кур кып кал ды лар. 39 Ян на ры на ки леп 
га фу үтен де ләр, алар ны ирек кә чы гар ды лар һәм шә һәр дән ки тү лә рен со ра ды лар.

40 Паул һәм Си лас исә, зин дан нан чык кач, Лу ди я нең йор ты на кил де ләр. Ан-
да иман даш ла рын оч ра тып, алар га үгет-нәсыйхәт бир де ләр һәм со ңын нан юл га 
чык ты лар.
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Тессалуникәшәһәрендәчуалыш

17 1 Рә сүл ләр, Ам фи по лис һәм Апул лу ния шә һәр лә ре аша үтеп, Тес са лу ни кә 
шә һә ре нә кил де ләр. Ан да яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се бар иде. 2 Паул, га дәт-

тә ге чә, гый ба дәт ха нә гә бар ды һәм өч шим бә рәт тән Из ге яз ма лар да языл ган нар 
ту рын да яһү ди ләр бе лән әң гә мә кор ды. 3 Алар га Мә сих нең га зап чи гәр гә һәм үле-
дән те ре лер гә ти еш бул ган лы гын аң лат ты һәм ис бат ит те.

– Мин сез гә вә га зь лә гән Гай сә – шул Мә сих бит ин де, – ди де Паул.
4 Яһү ди ләр нең кай бер лә ре, шу лай ук Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган бик күп 

грек лар һәм күп ке нә кү ре нек ле хатын-кызлар иман га кил де ләр дә Паул бе лән 
Си лас ка ку шыл ды лар. 5 Лә кин баш ка яһү ди ләр көн ләш те ләр һәм, мәй дан да гы 
юнь сез ке ше ләр не җы еп, шә һәр дә чу а лыш чы гар ды лар. Паул бе лән Си лас ны ха лык 
ал ды на алып ба ру өчен, алар ны эз ләп, Ясун йор ты на бә реп кер де ләр. 6 Рә сүл ләр не 
тап ма гач, Ясун ны һәм кай бер баш ка иман даш лар ны шә һәр баш лык ла ры яны на 
сөй рәп алып кил де ләр.

– Бө тен җир дә чу а лыш чы га рып йө рү че ләр мон да да кил гән нәр, 7 ә Ясун алар ны 
үз йор ты на ка бул ит кән. Алар ба ры сы да, кай сар ның әмер лә ре нә кар шы чы гып, 
баш ка бе рәү не – Гай сә не пат ша дип исәп ли ләр, – дип кыч кыр ды лар.

8 Бу сүз ләр ха лык ны һәм шә һәр баш лык ла рын бор чу га сал ды. 9 Ә Ясун ны һәм 
баш ка лар ны, ирек кә чы гу өчен бил ге лән гән кү ләм дә ак ча тү ләт тер гән нән соң, 
кай та рып җи бәр де ләр.

РәсүлләрБеруяшәһәрендә
10 Шул ук төн не иман даш лар Паул бе лән Си лас ны Бе руя шә һә ре нә озат ты лар. 

Бе ру я гә ки леп җит кәч, Паул бе лән Си лас яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се нә кит те ләр. 
11 Мон да гы ке ше ләр, тес са лу ни кә ле ләр гә ка ра ган да, киң рәк ка раш лы иде ләр: алар ның 
хә бә рен бик те ләп ка бул ит те ләр һәм һәр көн, Паул сөй лә гән сүз ләр нең дө рес ле ген 
тик ше рү өчен, Из ге яз ма ны өй рән де ләр. 12 Күп ке нә яһү ди ләр иман га кил де, шу лай 
ук мөх тә рәм грек ха тын на ры һәм ир лә ре ара сын да да иман ки те рү че ләр аз бул ма ды.

13 Әм ма Паул ның Бе ру я дә дә Ал ла һы сү зен вә газь лә ве ту рын да бе леп ал гач, 
Тес са лу ни кә дә яшәү че яһү ди ләр мон да кил де ләр һәм, бор чу са лып, ха лык ны ко-
тырт ты лар. 14 Тиз ара да иман даш лар Паул ны диң гез бу е на җи бәр де ләр, ә Си лас 
бе лән Ти му тәй Бе ру я дә кал ды лар. 15 Паул ны оза та ба ру чы лар аның бе лән Афи на га 
чак лы кил де ләр һәм ки ре кай тып кит те ләр. Паул, Си лас һәм Ти му тәй нең мөм кин 
ка дәр тиз ара да ки леп җи тү ен те ләп, алар ар тын нан хә бәр җи бәр де.

ПаулАфинада
16 Си лас бе лән Ти му тәй не көт кән дә, бу шә һәр дә пот лар ның күп бу лу ын кү реп, 

Паул ның кү ңе ле әр не де. 17 Ул гый ба дәт ха нә дә яһү ди ләр, Ал ла һы ны хөр мәт итү че 
баш ка ке ше ләр бе лән әң гә мә ко рып утыр ды, шу лай ук һәр көн ба зар мәй да нын да 
оч ра ган ке ше ләр бе лән сөй ләш те.

18 Шу лай бер көн не кай бер фәл сә фә че ләр – эпи күр че ләр һәм сто а чы лар – Паул 
бе лән бә хәс кә кер де ләр. Ул алар га Гай сә һәм үле дән те ре лү ту рын да гы Ях шы 
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хә бәр не сөй лә гән гә кү рә, фәл сә фә че ләр нең кай бер лә ре: «Бу тел бис тә се нәр сә 
әй тер гә те ли?» – ди де ләр, ә икен че лә ре: «Ул чит илаһ лар ту рын да вә газь ли бул са 
ки рәк», – ди де ләр. 19 Алар Паул ны үз лә ре бе лән Арей пәг* ки ңәш мә се нә алып 
кил де ләр.

– Син вә газь ли тор ган бу яңа тәгъ ли мат ту рын да күб рәк бе лер гә те ли без. 20 Үзең 
без гә сөй лә гән сә ер сүз ләр нең мәгъ нә се нә тө шен дер, – ди де ләр алар.

21 Нин ди дә бул са яңа фи кер ләр ту рын да сөй ләү яки тың лау афи на лы лар ның 
һәм ан да яшәү че чит ил ке ше лә ре нең иң ярат кан шө гыль лә ре иде.

22 Паул Арей пәг ки ңәш мә се ал ды на бас ты.
– Афи на лы лар! Сез нең һәр як тан ае ру ча дин дар икә не гез не кү реп то рам, – ди де 

ул, – 23 чөн ки сез нең из ге әй бер лә ре гез не ка рап йөр гән дә, мин «Бил ге сез илаһ ка» 
дип языл ган смәз бәх не дә күр дем. Мин сез гә нәкъ ме нә шул үзе гез та бы на тор ган 
бил ге сез Ал ла һы ту рын да вә газь сөй лим.

24 Дөнь я ны һәм ан да гы һәм мә нәр сә не бар ит кән Ал ла һы – Ул күк ләр нең һәм 
җир нең Ха ки ме. Ул ке ше ку лы бе лән тө зел гән из ге йорт лар да яшә ми 25 һәм ке-
ше ләр нең Аңа үз кул ла ры бе лән хез мәт итү лә ре нә мох таҗ тү гел. Ул Үзе һәр кем гә 
тор мыш, су лыш һәм бар лык нәр сә не би рә. 26 Бө тен җир йө зен дә яшә сен нәр дип, 
Ул бер ке ше дән бар лык ха лык лар ны бар ит те, ва кыт лар ны һәм яшәү урын на ры ның 
чик лә рен бил ге лә де. 27 Ул мо ны ке ше ләр Ал ла һы ны эз лә сен нәр өчен, Аны кар мап 
эз ләп тап мас лар мы икән, дип кыл ды. Ул бит без нең һәр бе ре без дән ерак тү гел. 
28 Сез нең кай бер ша гыйрь лә ре гез: «Без дә Аның нә се лен нән», – дип әйт кән дәй, 
«без Аңар да яши без, хә рә кәт итә без һәм көн кү рә без». 29 Әгәр без Ал ла һы нә се-
лен нән икән, ила һи лык ул ал тын, кө меш яки таш әй бер йә ке ше ос та лы гы һәм 
сә лә те бе лән эш лән гән су рәт кә ох шаш, дип уй лар га ти еш тү гел без. 30 Шул рә веш ле 
ха кый кать не бел ми чә яшә гән за ман нар ны Ал ла һы га еп ит мә де, лә кин хә зер Ул 
бө тен җир дә ге бар лык ке ше ләр гә тәү бә итәр гә әмер би рә. 31 Ал ла һы га ләм не га дел 
хө кем итү кө нен бил ге лә гән бит. Ул Үзе сай ла ган Ке ше аша шул көн дә га дел хө кем 
итәр. Аны үле дән те рел теп, Ал ла һы мо ны һәр кем гә ис бат ит те.

32 Үле ләр нең те ре лүе ха кын да ишет кәч, кай бе рәү ләр көл де ләр, ә икен че лә ре: «Бу 
хак та си не баш ка бер ва кыт та тың лар быз», – ди де ләр. 33 Шун нан соң Паул алар 
янын нан кит те. 34 Кай бер ке ше ләр, аңа ия реп, иман га кил де ләр. Алар ара сын да 
Арей пәг әгъ за сы Ди у ну си, Да мар ат лы бер ха тын һәм та гын баш ка лар да бар иде.

ПаулКөринтшәһәрендә

18 1 Шун нан соң Паул, Афи на дан ки теп, Кө ринт шә һә ре нә кил де. 2 Ул ан да Әкүл 
ат лы бер яһү ди не һәм аның Прис кил лә исем ле ха ты нын оч рат ты. Чы гы шы 

бе лән Понт шә һә рен нән бул ган Әкүл күп тән тү гел ха ты ны бе лән Ита ли я дән кил-
гән иде, чөн ки Клав дий кай сар бар лык яһү ди ләр гә Рим нан ки тәр гә әмер бир гән 
бул ган. Паул алар яны на бар ды 3 һәм һө нәр лә ре бер үк бул ган лык тан, ян на рын да 
ка лып, алар бе лән бер гә эш лә де. Алар ның кә се бе ча тыр ко ру иде. 4 Һәр шим бә 

* 17:19 Арейпәг – Афи на шә һә ре ур наш кан кал ку лык лар ның бер сен дә – Арес кал ку лы гын да 
(грек ча «Аре йос Па гос») җы е ла тор ган хө кем итү шу ра сын шу лай дип ата ган нар. 
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көн не Паул гый ба дәт ха нә дә, яһү ди ләр не һәм грек лар ны инан ды рыр га ты ры шып, 
алар бе лән әң гә мә кор ды.

5 Си лас бе лән Ти му тәй Ма ке ду ни я дән кил гәч, Паул бө тен ва кы тын, Гай сә нең 
Мә сих икән ле ге нә ша һит лык би реп, яһү ди ләр гә Ал ла һы сү зен хә бәр итү гә ба гыш-
ла ды. 6 Әм ма яһү ди ләр аңа кар шы чы гып, яман тел лә нә баш ла гач, ул, ки е мен дә ге 
ту зан ны ка гып, алар га:

– Үз ка ны гыз га үзе гез га еп ле бу лыр сыз. Ми нем өс тән җа вап лы лык алы на. Ин де 
хә зер мин баш ка ха лык лар яны на ки тәм, – ди де.

7 Ул, гый ба дәт ха нә дән чы гып, якын да гы на яшәү че, Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган 
Ти ти Юс ты ат лы ке ше нең йор ты на кер де. 8 Гый ба дәт ха нә баш лы гы Крис пи исә үзе-
нең бө тен гаи лә се бе лән Ха ким Гай сә гә иман ки тер де. Паул ның сөй лә гә нен ишет-
кән күп ке нә кө ринт ле ләр дә иман га кил де ләр һәм су га чум ды ру йо ла сын үтә де ләр.

9 Бер ва кыт төн лә бе лән Паул га Ха ким Гай сә кү ре неп:
– Ку рык ма! Сөй лә вең не дә вам ит, тук та ма. 10 Мин си нең бе лән, һәм һич кем си ңа 

һө җүм итеп зы ян ки тер мә я чәк. Бу шә һәр дә Ми нем күп сан лы хал кым бар, – ди де аңа.
11 Паул, алар ны Ал ла һы сү зе нә өй рә теп, кө ринт ле ләр ара сын да ел ярым яшә де.
12 Ахая дә Гәл ли ун өл кә баш лы гы бул ган ва кыт та яһү ди ләр, бер лә шеп, Паул га 

һө җүм ит те ләр һәм аны хө кем уры ны ал ды на то тып алып кил де ләр.
13 – Ул ке ше ләр не Ка нун да әй тел мә гән чә Ал ла һы га та бы ныр га өй рә тә, – ди де ләр.
14 Паул сү зен баш лар га гы на те лә гән иде, Гәл ли ун:
– Яһү ди ләр! Әгәр нин ди дә бул са явыз эш яки җи на ять кы лын ган бул са, сез не 

тү зем лек бе лән тың лау өчен сә бәп бу лыр иде. 15 Әм ма сүз ләр, исем нәр һәм сез нең 
Ка ну ны гыз ха кын да бә хәс бар ган га кү рә, бу мәсь ә лә не үзе гез хәл ите гез. Мин мон-
дый эш ләр не хө кем итәр гә те лә мим, – ди де дә 16 алар ны хө кем уры нын нан ку ып 
чы гар ды. 17 Ан да бул ган ке ше ләр хө кем уры ны кар шын да гый ба дәт ха нә баш лы гы 
Сос те нис не то тып кый на ды лар. Ә Гәл ли ун ның мо ңа исе дә кит мә де.

ПаулныңАнтиухиягәкайтуы
18 Паул, та гын шак тый ва кыт Кө ринт тә бул ган нан соң, иман даш лар бе лән хуш-

ла шып, су юлы бе лән Сү ри я гә кит те. Прис кил лә һәм Әкүл дә аның бе лән иде ләр. 
Юл га чы гар ал дын нан нә зер бир гән гә кү рә, Паул Кең хе рәй дә чә чен ал дыр ды.

19 Эфес кә ки леп җит кәч, юл даш ла рын нан ае ры лып, Паул гый ба дәт ха нә гә кит те 
һәм яһү ди ләр бе лән сөй лә шеп утыр ды. 20 Алар аңар дан үз лә ре янын да күб рәк ва-
кыт ка ка лу ын со ра са лар да ул ри за бул ма ды. 21 Алар бе лән сау бул ла шып:

– Ал ла һы бо ер са, та гын ки лер мен, – ди де Паул.
Шун нан соң ул су юлы бе лән Эфес тән кит те. 22 Кай са ри я гә ки леп җит кәч, 

ко раб тан тө шеп, Ие ру са лим гә бар ды, ан да гы бер дәм лек не сә лам лә де һәм Ан ти у-
хи я гә кит те. 23 Ан да бе раз ва кыт тор ган нан соң, Паул та гын юл га чык ты. Бар лык 
шә керт ләр не иман да ны гы тып, Гә лә тия һәм Фрү гия аша үт те.

АпуллусныңЭфестәвәгазьсөйләве
24 Чы гы шы бе лән Ис кән дә ри я дән бул ган Апул лус ат лы бер яһү ди Эфес кә кил-

де. Ул тел гә ос та, Яз ма ны бе лә 25 һәм Ха ким Гай сә юлы на бас ты рыл ган иде. Яхъя 
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кылдыр ган чум ды ру йо ла сы ту рын да гы на бел сә дә, зур рух ла ну бе лән Гай сә 
ха кын да дө рес итеп сөй лә де һәм өй рәт те. 26 Ул гый ба дәт ха нә дә бик кыю сөй ли 
баш ла ды. Апул лус ның сөй лә гән нә рен ише теп, Прис кил лә бе лән Әкүл аны үз лә-
ре яны на ча кы рып ал ды лар һәм Ал ла һы юлы ту рын да ту лы рак аң лат ты лар. 27 Ул 
Ахая гә ки тәр гә ни ят бел дер гәч, иман даш лар аны дәрт лән дер де ләр һәм ан да гы 
шә кер т ләр гә Апул лус ны ка бул итү лә рен со рап хат яз ды лар. Ан да кил гәч, Апул лус 
Ал ла һы мәр хә мә те ар кы лы иман га кил гән нәр гә күп яр дәм күр сәт те. 28 Из ге яз ма да 
языл ган нар бе лән Гай сә нең Мә сих икән ле ген ис бат лап, ул бө тен ха лык ал дын да 
яһү ди ләр сөй лә гән сүз ләр не ышан ды рыр лык итеп ки ре как ты.

ПаулЭфестә

19 1 Апул лус Кө ринт тә ва кыт та, ил нең тау лы урын на ры аша үтеп, Паул Эфес кә 
кил де. Ан да бер ни чә шә кер т не оч рат ты.

2 – Сез иман га кил гән дә, Из ге Рух ны ка бул ит те гез ме? – дип со ра ды ул алар дан.
– Из ге Рух ха кын да без нең ишет кә не без дә юк, – ди де ләр аңа.
3 – Сез нин ди чум ды ру йо ла сын үтә де гез соң?
– Яхъя кыл ган чум ды ры лу ны, – дип җа вап бир де ләр шә кер т ләр.
4 – Яхъя кыл ган чум ды ры лу гө наһ ла рын нан тәү бә итү че ке ше ләр өчен иде. Ул 

ке ше ләр не үзен нән соң Ки лү че гә, ягъ ни Гай сә гә иман ки те рер гә өн дә де, – ди де 
алар га Паул.

5 Мо ны ишет кәч, алар Ха ким Гай сә исе ме бе лән су га чум ды рыл ды лар. 6 Шун да 
Паул алар өс те нә кул ла рын куй ды да шә кер т ләр гә Из ге Рух иң де һәм алар та ныш 
бул ма ган тел ләр дә сөй ли һәм пәй гам бәр лек итә баш ла ды лар. 7 Ан да ун и ке ләп ке-
ше бар иде.

8 Паул өч ай буе, гый ба дәт ха нә гә йө реп, әң гә мә ләр кор ды, ке ше ләр гә Ал ла һы 
Пат ша лы гы ту рын да тә вәк кәл лек бе лән һәм ышан ды рыр лык итеп сөй лә де. 9 Әм ма 
кай бе рәү ләр, усал ла нып һәм иман ки те рер гә те лә ми чә, җы ел ган ха лык ал дын да 
Ха ким Гай сә нең юлын яман ла ды лар. Шу ңа кү рә Паул алар дан кит те һәм шә кер т-
ләр не үзе бе лән алып, Ту ран ат лы бе рәү нең дә рес ләр уза тор ган бер зур бүл мә сен дә 
һәр көн әң гә мә ләр ко рып утыр ды.

10 Ике ел буе шу лай дә вам ит те. Шун лык тан Асия өл кә сен дә яшәү че ләр нең һәм-
мә се – яһү ди ләр дә, яһү ди бул ма ган нар да – Раб бы сү зен ишет те ләр.

Әсезкемнәр?
11 Ал ла һы Паул ның кул ла ры бе лән ис ки тәр лек код рәт ле эш ләр кыл ды. 12 Хәт та 

элек Паул ның тә не нә ти еп ал ган кулъ яу лык лар ны, бил бау лар ны авы ру лар өс те нә 
сал ды лар һәм шун нан соң авы ру лар са вык ты, алар дан явыз рух лар чык ты. 13 Кай бер 
ырым чы ил ги зәр яһү ди ләр дә, җен ле ләр дән явыз рух лар ны ку ып чы га рыр га те ләп:

– Мин сез гә Паул вә га зь лә гән Гай сә вә ка лә те бе лән бо е рык би рәм, – дип, Ха-
ким Гай сә нең исе мен кул ла ныр га ты рыш ты лар.

14 Яһү ди ләр нең Эс ке вә ат лы бер баш ру ха ни е ның җи де уг лы да шу лай эш лә де. 
15 Әм ма явыз рух:

– Гай сә не бе ләм, Паул да ми ңа та ныш, ә сез кем нәр? – дип җа вап бир де.
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16 Шун да явыз рух лы ке ше алар га таш лан ды һәм алар ны шун дый итеп кый на ды 
ки, те ге ләр ул йорт тан ки ем нә ре ер тыл ган, яра лан ган хәл дә чы гып кач ты лар. 17 Бу 
ва кый га Эфес тә яшәү че бар лык яһү ди ләр гә һәм баш ка ха лык ке ше лә ре нә мәгъ лүм 
бул ды. Бар ке ше ләр кур ку га төш те, һәм Ха ким Гай сә нең исе ме та гын да ныг рак 
их ти рам ите лә баш ла ды. 18 Иман га кил гән нәр нең күп че ле ге үз лә ре кыл ган на чар 
эш ләр не та нып сөй ләп бир де ләр. 19 Ә си хер че лек бе лән шө гыль лә нү че ләр нең кү бе-
се, үз лә ре нең ки тап ла рын җы еп, алар ны бар ке ше ал дын да ян дыр ды. Ян ды рыл ган 
ки тап лар ның бә я сен исәп лә де ләр: бө те не се ил ле мең кө меш тәң кә чык ты.

20 Раб бы сү зе ме нә шун дый көч бе лән та рал ды һәм ны гы ды.

Эфестәчуалыш
21 Шу шы ва кый га лар дан соң Паул Ма ке ду ния һәм Ахая җир лә ре аша Ие ру са-

лим гә ба рыр га бул ды.
– Ие ру са лим нән соң мин Рим га ба рып кү рер гә ти еш мен, – ди де Паул.
22 Ике яр дәм че се – Ти му тәй бе лән Эрас ты ны, Ма ке ду ни я гә җи бә реп, үзе бе раз 

ва кыт ка Асия өл кә сен дә кал ды. 23 Шул көн нәр дә Ха ким Гай сә юлы на кар шы зур 
чу а лыш бул ды. 24 Эфес тә Ди ми тер ат лы бер кө меш че бар иде. Ул грек лар али һә се 
Ар те ми да ның из ге йор ты ның кө меш су рә тен ясый, шу шы эш бе лән һө нәр че ләр гә 
шак тый күп та быш алыр га яр дәм итә иде. 25 Ул кө меш че ләр не һәм баш ка шун дый 
һө нәр че ләр не бер гә җый ды.

– Дус лар! Сез бе лә сез, без нең мул тор мы шы быз шу шы кә сеп кә бәй лән гән, – ди де 
ул. – 26 Хәл бу ки, сез кү рә сез һәм ише тә сез, шу шы Паул, ке ше ку лы бе лән ясал ган 
нәр сә ләр илаһ лар тү гел, дип сөй ләп, Эфес тә ге нә тү гел, ә бө тен Асия өл кә сен дә 
ди яр лек күп ке ше ләр не инан дыр ды һәм юл дан яз дыр ды. 27 Бу исә кә се бе без өчен 
ге нә кур кы ныч тү гел, бө ек али һә Ар те ми да ның из ге йор ты ның да әһә ми я те бе-
тәр, бө тен Асия өл кә се һәм бө тен дөнья та бы на тор ган али һә үзе нең бө ек ле ген нән 
мәх рүм ите лер.

28 Шу шы сүз ләр не ишет кәч, һө нәр че ләр нең ачуы ка бар ды:
– Эфес ле ләр нең Ар те ми да сы бө ек! – дип кыч кы ра баш ла ды лар алар.
29 Бө тен шә һәр дә чу а лыш баш лан ды. Паул ның юл даш ла ры – ма ке ду ни я ле Гәй 

һәм Арис тарх ны то тып алып, ба ры сы бер гә та ма ша уры ны на ом тыл ды лар. 30 Паул 
ха лык төр ке ме ал ды на чы гар га те лә гән иде, лә кин шә кер т ләр аны җи бәр мә де ләр. 
31 Шу лай ук Паул ның дус ла ры бул ган Асия өл кә се нең кай бер баш лык ла ры да, ке-
ше ләр ар тын нан хә бәр җи бә реп, аның та ма ша уры нын да кү рен мә вен үтен де ләр.

32 Ха лык җы ел ган урын да бе рәү ләр бер нәр сә, икен че ләр баш ка нәр сә кыч кыр-
ды. Җы е лыш та тәр тип сез лек хө кем сөр де, ан да гы лар ның кү бе се ни өчен җы ел ган-
на рын да бел ми ләр иде. 33 Кай бе рәү ләр Ис кән дәр исем ле бер ке ше не га еп ле дип 
уй ла ды лар, чөн ки яһү ди ләр аны ха лык ал ды на чы гар га мәҗ бүр ит те ләр. Ис кән дәр, 
ха лык ка сөй ләр гә те ләп, ку лы бе лән иша рә яса ды. 34 Аның яһү ди икән ле ген бе леп 
ал гач, һәм мә се бер та выш тан:

– Эфес ле ләр нең Ар те ми да сы бө ек! – дип кыч кы ра баш ла ды лар.
Алар ике сә гать буе ди яр лек шу лай кыч кы рып тор ды лар. 35 Ни һа ять, шә һәр сәр-

ка ти бе, ха лык ны ты ныч лан ды рып:
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– Эфес ле ләр! Бө ек али һә Ар те ми да ның из ге йор тын һәм күк тән төш кән из ге 
таш ны сак лау чы шә һәр Эфес икә нен кем ге нә бел ми? – ди де. – 36 Мо ның шу лай 
икән ле ге бә хәс сез икән, сез ты ныч бу лыр га һәм ду а мал эш ит мәс кә ти еш. 37 Сез 
то тып ки тер гән бу ке ше ләр Ар те ми да ның из ге йор тын да та ла ма ган, сез нең али һә-
гез не дә хур ла ма ган. 38 Ди ми тер нең һәм аның бе лән бул ган баш ка һө нәр че ләр нең 
кем гә дә бул са дәгъ ва сы бар икән, мо ның өчен мәх кә мә ләр һәм өл кә баш лык ла ры 
бар. Шун да ба рып, бер-берсенә ши ка ять* бел дер сен нәр. 39 Әгәр та гын со рау ла ры-
гыз бар икән, сез алар ны ка ну ни ха лык җы е лы шын да кү тә рә ала сыз. 40 Бү ген ге 
ва кый га ар ка сын да без нең фет нә куп та ру да га еп лә нү кур кы ны чы быз бар. Ә бит 
мон дый чу а лыш ны ак лар лык һич бер дә ли ле без юк.

Шун дый сүз ләр әй теп, шә һәр сәр ка ти бе җы е лыш ны та рат ты.

ПаулныңМакедуниягәһәмГрециягәсәфәре

20 1 Чу а лыш тук тал гач, Паул шә кер т ләр не үзе яны на ча кы рып ал ды, кү ңел лә рен 
кү тәр де һәм, ан нан соң алар бе лән сау бул ла шып, Ма ке ду ния өл кә се нә кит-

те. 2 Өл кә ләр аша үт кән дә, иман даш лар ны дәрт лән де реп, күп нә сый хәт бир де. Паул 
Гре ци я дә тук та лып, 3 ан да өч ай бул ды. Су юлы бе лән Сү ри я гә ки тәр гә дип тор ган да, 
яһү ди ләр аңа һө җүм итәр гә сүз ку еш ты лар. Шу ңа кү рә ул, Ма ке ду ния аша кай тыр-
га, ди гән фи кер гә кил де. 4 Аны Пур уг лы бе ру я ле Со па тыр, тес са лу ни кә ле ләр дән 
Арис тарх һәм Си күн ди, дер би ле Гәй, шу лай ук Ти му тәй һәм асия ле ләр Ту хик бе лән 
Тро фим оза та бар ды лар. 5 Ал дан ки теп, алар без не Тро ас шә һә рен дә кө теп тор ды лар. 
6 Ә без, Тө че кү мәч бәй рә мен нән соң, Фи лип пуй дан су юлы бе лән кит тек һәм биш 
көн ди гән дә алар яны на Тро ас ка ки леп җит тек. Без ан да җи де көн бул дык.

Паулныңүлгәнегетнетерелтүе
7 Ат на ның бе рен че кө нен дә, ик мәк сын ды рып ашау өчен, бер гә җы ел дык. Паул 

иман итү че ләр бе лән әң гә мә ко рып утыр ды һәм, икен че көн не ки тәр гә ни ят лә гән гә 
кү рә, әң гә мә не төн ур та сы на ка дәр дә вам ит те. 8 Без җы ел ган өс ке кат та гы бүл мә-
дә күп як тыр т кыч лар яна иде. 9 Паул сөй лә гән ва кыт та, тә рә зә тө бен дә утыр ган 
Әүтух исем ле бер егет не йо кы бас ты һәм ул, йок лап ки теп, өчен че кат тан егы лып 
төш те. Аны кү тәр де ләр, ул үле иде.

10 Паул урам га чык ты, егет нең өс те нә ие леп, аны ко чак ла ды һәм:
– Бор чыл ма гыз, ул исән, – ди де.
11 Паул янә бүл мә гә ме неп, ик мәк сын ды рып аша ды, ан на ры та гын бик озак, таң 

ат кан га ка дәр, шә кер т ләр бе лән сөй лә шеп утыр ды һәм ир тә таң нан юл га чык ты.
12 Те ге егет не өе нә алып кит кән дә, ул те ре иде. Бу хәл гә бар ке ше ләр бик ку ан ды.

ТроастанМилиткә
13 Без исә, Паул ны кө теп тор мый ча, ко раб ка уты рып, Ас сус шә һә ре нә та ба юл 

ал дык. Паул ко ры җир дән ба рыр га һәм шул шә һәр дә без гә ку шы лыр га бул ды. 14 Ас-
сус шә һә рен дә оч раш кан нан соң, Паул ны ко раб ка алып, Ми ту ли ни шә һә ре нә юл 

* 19:38 Шикаять – ке ше нең га е бен күр сәт кән сүз яки әләк. 
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ал дык. 15 Ми ту ли ни дән кит кән нең икен че кө нен дә Хи ос ут ра вы кар шын да тук-
тал дык, ә ир тә ге сен Сам ут ра вын да идек һәм та гын бер көн нән Ми лит шә һә ре нә 
ки леп җит тек. 16 Паул, Асия өл кә сен дә тот кар лан мас өчен, Эфес не чит лә теп үтәр гә 
бул ды. Мөм кин бул са, Ил лен че көн бәй рә ме җит кән че, Ие ру са лим дә бу лыр га ашы га 
иде ул. 17 Паул, Ми лит тән Эфес кә ке ше ләр җи бә реп, бер дәм лек тә ге өл кән нәр не үз 
яны на ча кырт ты. 18 Алар ки леп җит кәч, ул бо лай ди де:

– Асия өл кә сен дә сез нең бе лән бе рен че көн нән үк ни чек яшә гә нем не үзе гез бе-
лә сез, – ди де ул алар га. – 19 Яһү ди ләр нең явыз ни ят лә ре ар ка сын да үт кән сы нау-
ла ры ма ка ра мас тан, тый нак лык һәм күз яшь лә ре бе лән Ха ки ме без Гай сә гә хез мәт 
ит тем. 20 Сез гә фай да лы бу лыр лык һәр нәр сә не әй т ми чә кал дыр ма дым, сез не ха лык 
ал дын да да, өйдән-өйгә йө реп тә өй рәт тем. 21 Тәү бә итеп, Ал ла һы га та ба бо ры лу-
ның һәм Ха ки ме без Гай сә гә ина ну ның ки рәк ле ге ту рын да яһү ди ләр гә дә, яһү ди 
бул ма ган нар га да җит ди рә веш тә игъ лан ит тем.

22 Ә хә зер, Рух ның их ты я ры на буй сы нып, Ие ру са лим гә ба рам. Ан да ми не нәр сә 
кө тә сен бел мим. 23 Мин фә кать шу ны бе ләм: бу ла чак һәр шә һә рем дә ми не бо гау-
лар һәм хәс рәт кө тү ен рас лый Из ге Рух. 24 Лә кин ми нем өчен үз тор мы шым ның 
ка де ре юк, тик юлым ны ахыр га ка дәр үтәр гә һәм Ха ки ме без Гай сә дән ка бул итеп 
ал ган хез мәт не – Ал ла һы ның мәр хә мә те ту рын да гы Ях шы хә бәр не вә газь ләү ва-
зи фа сын тө гәл ләр гә те лим.

25 Хә зер бе ләм: Ал ла һы Пат ша лы гын, ара гыз да йө реп, вә газь лә вем не ишет-
кән нә ре гез нең бер се дә ми не баш ка күр мәс. 26 Шу ңа кү рә бү ген сез гә әй тәм: әгәр 
бе рә ре гез һә лак бул са, сез нең ка ны гыз да га е бем юк. 27 Мин бит сез гә Ал ла һы ның 
их ты я рын ту лы сы бе лән бә ян ит тем.

28 Үзе гез һәм Из ге Рух сез не кө тү че итеп куй ган кө тү ту рын да кай гыр ты гыз. Уг лы ның 
ка ны аша Ал ла һы Үзе нә ал ган бер дәм лек кә кө тү че ләр бу лы гыз. 29 Мин кит кән нән 
соң, сез нең яны гыз га рә хим сез, кө тү гә ка ра та аяу сыз бү ре ләр нең ки лә чә ген бе ләм. 
30 Гай сә шә кер т лә рен үз лә ре нә ияр тү өчен, сез нең үзе гез нең ара гыз дан да ял ган 
сөй ләү че ләр чы га чак. 31 Шу ңа кү рә сак бу лы гыз, өч ел буе сез нең һәр бе ре гез гә күз 
яшь лә ре бе лән көне-төне нә сый хәт би рү ем не хә те ре гез дән чы гар ма гыз. 32 Хә зер сез не 
Ал ла һы ку лы на һәм Аның мәр хә мә те ту рын да гы сүз гә тап шы рам. Ул сүз сез не та гын 
да ны гы тыр га һәм бар лык из ге ител гән нәр ара сын да сез гә ми рас би рер гә сә ләт ле.

33 Мин һич кем нең алтын-көмешен дә, ки е мен дә те лә мә дем. 34 Үзе гез бе лә сез, 
их ты яҗ ла рым ны һәм ми нем бе лән бул ган нар ның ха җәт лә рен ме нә шу шы кул-
ла рым ка нә гать лән дер де. 35 Ха ки ме без Гай сә нең: «Алу га ка ра ган да би рү дә бә хет 
күб рәк» ди гән сүз лә рен ис тә то тып, ты рыш лык ку еп, хәл сез ләр гә яр дәм итәр гә 
ки рәк. Шу лай эш ләр гә ки рәк лек не мин һәр эш тә күр сәт тем.

36 Сөй ләп бе тер гәч, Паул, тез лә неп, алар бе лән бер гә до га кыл ды. 37 Һәм мә се 
күз яше түк те, Паул ны ко чак лап үп те ләр. 38 Биг рәк тә «Ми не бү тән күр мә я чәк сез 
ин де» ди гән сүз лә ре нә кай гыр ды лар. Ан на ры аны ко раб ка чак лы оза та бар ды лар.

ПаулИерусалимдә

21 1 Без, алар бе лән сау бул ла шып, юл га чык тык һәм туп-туры Кос ут ра вын да гы 
шә һәр гә кил дек, икен че көн не Ро дос та, ан на ры Па та ра ут ра вын да бул дык. 
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2 Ан да Фой ни кә өл кә се нә ки тү че ко раб та бып, аңа утыр дык та куз га лып кит тек. 
3 Кипр ут ра вын көнь я гын нан урап үтеп, Сү рия өл кә се нә та ба йөз дек. Сур да тук-
та лыш яса дык, чөн ки ан да ко раб тан йөк бу ша ты лыр га ти еш иде.

4 Шул шә һәр дә ге шә кер т ләр не эз ләп та бып, ян на рын да җи де көн бул дык. Алар, 
Рух ар кы лы Паул ны ки сә теп, Ие ру са лим гә бар мас ка куш ты лар. 5 Ки тәр ва кыт 
җит кәч, юл га чык тык. Бар лык иман даш лар ха тын на ры һәм ба ла ла ры бе лән без-
не шә һәр чи те нә ка дәр оза та бар ды лар, ә яр бу е на ки леп җит кәч, бө те не без бер гә 
тез лә неп до га кыл дык. 6 Сау бул лаш кан нан соң, без ко раб ка утыр дык, ә алар өй-
лә ре нә кай тып кит те ләр.

7 Без исә, юлы быз ны дә вам итеп, Пы ту ле ма ис шә һә ре нә ки леп төш тек. Ан да 
иман даш лар яны на ба рып, алар бе лән бер көн бул дык. 8 Ә икен че көн не без Кай са-
ри я гә кил дек һәм җи де яр дәм че нең* бер се – Ях шы хә бәр не та ра ту чы Фи лип өен дә 
тук тал дык. 9 Аның ки яү гә чык ма ган дүрт кы зы бу лып, алар ның пәй гам бәр лек итү 
сә лә те бар иде.

10 Без ки леп, бер ни чә көн үт кәч, Яһү ди я дән Һа гәб ат лы бер пәй гам бәр кил-
де. 11 Яны быз га ки леп, ул Паул ның бил ба вын ал ды да шу ның бе лән үзе нең кул-
аякларын бәй лә де.

– Из ге Рух бо лай дип әй тә: Ие ру са лим дә ге яһү ди ләр бу бил бау ның ия сен ме нә 
шу лай бәй ләр һәм мә җү си ләр ку лы на тап шы рыр, – ди де Һа гәб.

12 Мо ны ишет кәч, без һәм ан да бул ган баш ка ке ше ләр Паул ның Ие ру са лим гә 
бар ма вын үтен дек. 13 Әм ма Паул:

– Нәр сә эш ли сез сез? Ник елый сыз һәм йө рә гем не тел гә ли сез? Мин Ха ки ме без 
Гай сә исе ме ха кы на Ие ру са лим дә тот кын бу лыр га гы на тү гел, үләр гә дә әзер мен, – 
дип җа вап бир де.

14 Без исә аны күн де рә ал ма гач ты ныч лан дык та:
– Раб бы ның их ты я ры бул сын! – ди дек.
15 Кай са ри я дә бе раз ва кыт бул ган нан соң, җы е нып, Ие ру са лим гә кит тек. 16 Без нең 

бе лән бер гә Кай са ри я дән бер ни чә шә керт тә бар ды. Алар без не бер Мы на сун ат лы 
кипр лы ның йор ты на алып кил де ләр һәм без аның янын да тук тал дык. Мы на сун 
исә ин де күп тән иман га кил гән шә керт иде.

ПаулЯгъкубянында
17 Ие ру са лим гә кил гәч, ан да гы иман даш лар без не шат ла нып ка бул ит те ләр. 

18 Икен че көн не Паул Ягъ куб яны на бар ды, без дә аңа ияр дек. Ан да бар лык өл кән нәр 
җы ел ган иде. 19 Алар ны сә лам лә гән нән соң, үз хез мә те ар кы лы Ал ла һы ның баш ка 
ха лык лар ара сын да нәр сә ләр эш лә гән ле ген җен тек ләп сөй ләп бир де. 20 Паул ны 
тың ла гач, ан да гы лар Ал ла һы ны дан ла ды да Паул га бо лай дип әйт те:

– Бе лә сең ме, иман даш, яһү ди ләр ара сын да ин де иман га кил гән ни чә мең ке-
ше бар. Алар ба ры сы да – Му са ка ну нын бик ты ры шып як лау чы лар. 21 Ул баш ка 
ха лык лар ара сын да яшәү че бар лык яһү ди ләр не угыл ла рын сөн нәт кә утыр т мас ка 
һәм яһүд хал кы ның йо ла ла рын тот мас ка өн дәп, Му са ка ну нын нан баш тар тыр га 

* 21:8 Бу ту ры да 6:1-6 нчы аять лә рдән укы гыз. 
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өй рә тә икән, дип әй т кән нәр си нең хак та алар га. 22 Нәр сә эш ләр гә ин де? Әл бәт-
тә, алар си нең ки лү ең ту рын да ише тер. 23 Ин де ки ңә ше без шун дый: без дә нә зер 
кыл ган дүрт ке ше бар, 24 алар ны үзең бе лән ал да бер гә пакь лә нү йо ла сын үтә гез. 
Алар чәч ал ды ра ал сын өчен, чы гым на рын үз өс те ңә ал. Шу лай ба ры сы да си нең 
хак та ишет кән нә ре нең дө рес тү гел ле ген һәм үзең нең дә Ка нун га буй сы нып яшә-
вең не аң лар лар.

25 Ә ин де Гай сә Мә сих кә иман ки тер гән баш ка ха лык ке ше лә ре нә кил гән дә, 
без алар га үзе без нең ка рар ны әй теп хат яз дык. «Пот лар га кор бан итеп ки те рел гән 
ри зык ны, кан ны, бу ып үте рел гән хай ван итен ашау дан һәм җен си аз гын лык тан 
ты е лы гыз», – ди дек без алар га.

26 Икен че көн не те ге ке ше ләр не үзе бе лән алып, Паул алар бе лән бер гә пакь лә нү 
йо ла сын үтә де. Шун нан соң Ал ла һы йор ты на ке реп, ул пакь лә нү көн нә ре нең бе тү 
һәм алар ның һәр бер се өчен кор бан ки те ре лү ва кы тын игъ лан ит те.

ПаулныңАллаһыйортындакулгаалынуы
27 Җи де пакь лә нү кө не үт те ди гән дә, Асия өл кә сен нән кил гән бер ни чә яһү ди, 

Паул ны Ал ла һы йор тын да кү реп, бө тен ха лык ны аңа кар шы ко тырт ты лар һәм аны 
то тып ал ды лар да:

28 – Ис ра ил ир лә ре, яр дәм ите гез! Бө тен җир дә без нең ха лык ка, Ка нун га һәм бу 
урын га кар шы өй рә тә тор ган ке ше шу шы. Шу ның өс те нә, яһү ди бул ма ган нар ны 
Ал ла һы йор ты на алып ке реп, бу из ге урын ны мәс хә рә ит те, – дип кыч кыр ды лар.

29 Алар аны элег рәк шә һәр дә эфес ле Тро фим бе лән бер гә күр гән гә, Тро фим ны 
Ал ла һы йор ты на Паул алып кер гән дип уй ла ды лар.

30 Бө тен шә һәр дә ыгы-зыгы куп ты, төр ле як тан ха лык җый нал ды. Паул ны Ал ла-
һы йор тын нан сөй рәп алып чык ты лар һәм шун дук кап ка лар ны бик ләп куй ды лар. 
31 Алар аны үтер мәк че бул ган да, гас кә ри ләр баш лы гы бө тен Ие ру са лим дә бу та лыш 
баш ла нуы ту рын да хә бәр ал ды. 32 Ул шун дук гас кә ри ләр һәм йөз баш ла ры бе лән 
бер гә ха лык җы ел ган урын га йө гер де. Ке ше ләр, баш лык ны һәм гас кә ри ләр не кү-
реп, Паул ны кый нау дан тук та ды лар. 33 Гас кә ри ләр баш лы гы якын рак кил де һәм, 
Паул ны кул га алып, ике чыл быр бе лән бо гау лар га әмер бир де.

– Бу ке ше кем һәм ул нәр сә эш лә де? – дип со ра ды ул.
34 Ха лык ара сын да бе рәү ләр бер нәр сә, икен че лә ре баш ка нәр сә кыч кы ра баш-

ла ды. Гас кә ри ләр баш лы гы, шун дый шау-шу бул ган га, эш нең нәр сә дә икә нен бе лә 
ал ма ды һәм шун лык тан Паул ны ны гыт ма га алып ба рыр га куш ты. 35 Алар бас кыч ка 
ки леп җит кән дә, ха лык кыс рык ла ган лык тан, гас кә ри ләр гә Паул ны кү тә реп ба рыр га 
ту ры кил де. 36 Ха лык төр ке ме:

– Аңа үлем! – дип кычкыра-кычкыра ия реп бар ды.
37 Ны гыт ма эче нә ке рер ал дын нан Паул гас кә ри ләр баш лы гы на:
– Си ңа бер нәр сә әй тер гә мөм кин ме? – ди де.
– Син грек ча бе лә сең ме ни? – дип га җәп лән де те ге. – 38 Ди мәк, элег рәк фет нә 

кү тә реп, дүрт мең юл ба сар ны чүл гә алып чык кан ми сыр лы син тү гел?
39 – Мин – яһү ди, Ки ли кия өл кә сен дә ге шак тый гы на та ныл ган Тарс шә һә рен-

нән. Син нән үте нәм, ха лык ка сөй ләр гә рөх сәт ит че, – ди де аңа Паул.
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40 Гас кә ри ләр баш лы гы рөх сәт бир де. Паул, бас кыч та ба сып тор ган ки леш, 
ха лык ка иша рә яса ды. Ти рән тын лык ур наш ты һәм Паул сяһүд те лен дә сөй ли 
баш ла ды.

Паулныңүзеняклавы

22 1 – Ту ган нар һәм ата лар! Үзем не як лап, бер ни чә сүз әй тер гә рөх сәт ите-
гез, – ди де Паул.

2 Аның үз лә ре бе лән яһүд чә сөй лә шү ен ише теп, ха лык бө тен ләй ты нып кал ды.
3 – Мин – яһү ди, – ди де ул. – Ки ли ки я нең Тарс шә һә рен дә ту дым, Ие ру са лим дә 

тәр би я лән дем. Гә мә ли ил нең шә кер те бу лып, ми не ата ла ры быз Ка ну ны на җен тек-
ләп өй рәт те ләр. Бү ген сез нең һәм мә гез Ал ла һы га би рел гән дәй, мин дә – Ал ла һы га 
бик нык би рел гән ке ше.

4 Мин Гай сә юлын нан ба ру чы лар ны үтер гән че гә тик ле эзәр лек лә дем, ир-атларны 
да, хатын-кызларны да бо гау лап, зин дан нар га таш лат тым. 5 Мо ның шу лай икә нен 
олуг ру ха ни һәм өл кән нәр ки ңәш мә се рас лый ала. Мин алар дан Дәмәшкътә яшәү че 
яһү ди ту ган нар га тә га ен лән гән хат ал дым. Әле ге юл дан ба ру чы ке ше ләр не кул га 
алу һәм җә за га тар ту өчен, Ие ру са лим гә алып ки лер гә дип, Дәмәшкъкә ба ра идем.

ПаулныңХакимГайсәгәтабаборылуыхакындасөйләве
6 Дәмәшкъкә якын ла шып кил гән дә, көн ур та сын да рак, ки нәт күк тән көч ле як-

ты лык төш те һәм тирә-ягымны як тырт ты. 7 Мин җир гә егыл дым һәм: «Ша ул, Ша ул! 
Ни гә син Ми не эзәр лек ли сең?» ди гән та выш ишет тем. 8 Мин: «Син кем, Әфән-
дем?» – дип со ра дым. «Мин – син эзәр лек ли тор ган на са ра лы Гай сә», – ди де Ул. 
9 Ми нем бе лән бер гә бул ган ке ше ләр як ты лык ны күр де ләр, әм ма ми ңа Сөй ләү че нең 
та вы шын ишет мә де ләр. 10 Мин Аңар дан: «Әфән дем, ми ңа нәр сә эш ләр гә?» – дип 
со ра дым. «Тор да Дәмәшкъкә бар, ан да си ңа дип бил ге ләп ку ел ган бар лык эш ләр 
ту рын да әй тер ләр», – ди де ми ңа Ха ким Гай сә.

11 Көч ле як ты лык тан су кы рай ган га, яным да гы ке ше ләр ми не Дәмәшкъкә җи-
тәк ләп алып кил де ләр. 12 Дәмәшкътә яшәү че дин дар һәм Ка нун га туг ры лык лы, 
ан да гы бар лык яһү ди ләр та ра фын нан хөр мәт ител гән Һа на ни исем ле бе рәү 13 яны-
ма ки леп: «Ша ул ту ган, күз лә рең ачыл сын!» – ди де. Шун дук ми нем күз лә рем 
ачыл ды һәм мин аны күр дем. 14 «Ата ла ры быз ның Ал ла сы Үз их ты я рын бе лер гә, 
Хак Зат ны кү реп, Аның та вы шын ише тер гә си не ал дан бил ге лә де, – ди де Һа на-
ни. – 15 Син бар лык ке ше ләр гә күр гән нә рең не һәм ишет кән нә рең не сөй ләп, Аңа 
ша һит бу лыр сың. 16 Ин де та гын нәр сә кө тәр гә? Тор һәм су га чум ды ру йо ла сын 
үтә, Аның исе ме нә мө рә җә гать итеп, гө наһ ла рың ны юып тө шер», – ди де ул ми ңа.

17 Ие ру са лим гә кай т кач, Ал ла һы йор тын да до га кыл ган ва кыт та, га дә ти бул ма-
ган гый ба дәт кы лу ха лә те нә ки леп, 18 Ха ким Гай сә не күр дем. Ул ми ңа: «Ашык һәм 
тиз ара да Ие ру са лим нән кит, чөн ки мон да Ми нем хак та гы ша һит лы гың ны ка бул 
ит мә я чәк ләр», – ди де. 19 «Ха ки мем! – ди дем мин. – Гый ба дәт ха нә дән гый ба дәт ха-
нә гә йө реп, Си ңа иман итү че ләр не то тып, зин дан нар га утыр ту ым һәм кый на вым 
ха кын да алар бе лә ләр. 20 Си нең хак та ша һит лык ит кән Эс те фән нең ка ны ко ел ган 
ва кыт та мин ан да идем. Мин аны үте рү не хуп ла дым, үте рү че ләр нең ки ем нә рен 
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сак лап тор дым», – дип җа вап бир дем. 21 Шун да Ха ким ми ңа: «Бар, Мин си не ерак-
ка, баш ка ха лык лар яны на җи бә рәм», – ди де.

Паул–Римгражданы
22 Шу шы сүз ләр не әй т кән че, Паул ны тың ла ды лар, ә ан на ры:
– Бу ке ше не җир йө зен нән юк итәр гә! Мон дый ке ше яшәр гә ти еш тү гел, – дип 

кыч кы ра баш ла ды лар.
23 Алар, акыра-акыра, өс ке ки ем нә рен кү тә реп бол га ды лар, югарыга ту зан ыр-

гыт ты лар*. 24 Шун да гас кә ри ләр баш лы гы Паул ны ны гыт ма га алып ке рер гә әмер 
бир де. Аңа кар шы шул чак лы акы ру ла ры ның сә бә бен бе лү өчен, аны кам чы лап 
со рау алыр га бо ер ды. 25 Лә кин үзен ка еш лар бе лән бәй лә гән ва кыт та Паул янын да 
тор ган йөз ба шы на:

– Рим граж да нын кам чы лар га, җит мә сә, хө кем ит ми чә то рып, рөх сәт ите лә ме-
ни сез гә? – ди де.

26 Йөз ба шы, мо ны ишет кәч, гас кә ри ләр баш лы гы на бар ды да:
– Нәр сә эш ли сең син? Бу ке ше – Рим граж да ны, – ди де.
27 Шун нан соң гас кә ри ләр баш лы гы, Паул яны на ки леп:
– Әйт әле ми ңа, син – Рим граж да ны мы? – ди де.
– Әйе, – дип җа вап бир де Паул.
28 – Мин үзем нең граж дан лы гым ны күп ак ча тү ләп ал дым, – дип әйт те гас кә-

ри ләр баш лы гы.
– Ә мин Рим граж да ны бу лып ту ган мын, – ди де Паул.
29 Аңар дан со рау алыр га ти еш бул ган нар шун дук янын нан чит кә рәк кит те ләр, 

ә гас кә ри ләр баш лы гы, Паул ның Рим граж да ны икән ле ген бел гәч, аны бәй лә гә не 
өчен кур ку га төш те.

30 Икен че көн не, яһү ди ләр нең Паул ны нәр сә өчен га еп ләү лә рен тө гәл бе лер-
гә те ләп, гас кә ри ләр баш лы гы аның бо гау ла рын сал дыр ды. Ул баш ру ха ни лар га, 
Юга ры ки ңәш мә әгъ за ла ры ның ба ры сы на җы е лыр га әмер бир де һәм Паул ны алар 
ал ды на алып ке реп бас тыр ды.

ПаулЮгарыкиңәшмәалдында

23 1 Юга ры ки ңәш мә әгъ за ла ры на ка рап, Паул:
– Ту ган нар! – ди де. – Бү ген ге көн гә ка дәр Ал ла һы кар шын да саф вөҗ дан 

бе лән яшә дем.
2 Шун да олуг ру ха ни Һа на ни Паул янын да гы лар га аның авы зы на су гар га куш-

ты. 3 Ә Паул аңа:
– Әй, агар тыл ган ди вар, си ңа Ал ла һы су га чак! Син ми не Ка нун бу ен ча хө кем итү 

өчен уты ра сың, ә үзең, Ка нун га кар шы ки леп, ми ңа су гар га әмер би рә сең, – ди де.
4 – Син Ал ла һы ның олуг ру ха ни ен мыс кыл итә сең ме? – ди де ләр аның янын да 

то ру чы лар.

* 22:23 Югарыгатузаныргыттылар – яһү ди ләр дә ка ты ачу ла ну ны бел де рү өчен кул ла ныл-
ган хә рә кәт. 
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5 – Мин, ту ган нар, аның олуг ру ха ни икән ле ген бел мә дем. Из ге яз ма да: «Үз хал-
кың бе лән ида рә итү че не хур ла ма»*, – дип языл ган бит, – ди де Паул.

6 Ан да гы лар ның бер өле ше – сад ду кей лар, икен че өле ше фа ри сей лар икән ле ген 
бе леп, Паул:

– Ту ган нар! Ата-бабаларым фа ри сей бул ган нар, мин үзем дә – фа ри сей. Мон да 
ми не үле ләр нең те ре лү е нә өмет баг ла вым өчен хө кем итә ләр, – дип кыч кыр ды.

7 Ул шу лай дию бе лән, фа ри сей лар һән сад ду кей лар ара сын да ка ты бә хәс чы гып, 
җы е лыш ике гә бү лен де, 8 чөн ки сад ду кей лар үле дән те ре лү, фә реш тә ләр, рух лар ның 
да юк лы гын ис бат лый лар, ә фа ри сей лар бо лар ның ба ры сы на да ыша на лар. 9 Шун да 
зур гау га куп ты, фа ри сей ка нун бел геч лә ре бик нык бә хәс лә шеп:

– Без бу ке ше дә һич бер на чар лык тап мый быз. Аңа рух яки фә реш тә әй т кән дер, 
бәл ки, – ди де ләр.

10 Ыз гыш кө чәй гән лек тән, гас кә ри ләр баш лы гы Паул ны өз гә ләп таш лау ла рын-
нан кур ка баш ла ды, шу ңа кү рә ул гас кә ри ләр гә, ас ка тө шеп, Паул ны ул ке ше ләр 
ара сын нан алыр га һәм ны гыт ма га ил тер гә әмер бир де.

11 Икен че төн не Паул яны на Ха ким Гай сә кил де.
– Нык бул! Ие ру са лим дә Ми нем ту ры да ни чек ша һит лык бир гән бул саң, Рим да 

да шу лай ша һит лык би рер гә ти еш сең, – ди де Ул.

ЯһүдиләрнеңПаулныүтерергәсүзкуешуы
12 Көн ту гач, кай бер яһү ди ләр бер гә җы е лып сүз ку еш ты лар һәм Паул ны үтер-

гән че гә тик ле аша мас ка, эч мәс кә ант ит те ләр. 13 Ант итү че ләр нең са ны кы рык тан 
ар тык иде. 14 Алар, баш ру ха ни лар һәм өл кән нәр яны на ки леп:

– Без, Паул ны үтер ми чә то рып, һич нәр сә аша мас ка җит ди рә веш тә ант ит тек. 
15 Ә сез хә зер Юга ры ки ңәш мә бе лән бер лек тә аның ха кын да гы эш не тө гәл рәк 
тик ше рер гә те ли без, ди гән бу лып, гас кә ри ләр баш лы гын нан аны яны гыз га чы га-
ру ын со ра гыз. Без әзер то рыр быз һәм ул юл да ча гын да, аны үте рер без, – ди де ләр.

16 Паул ның сең ле се нең уг лы, алар кор ган явыз ни ят ту рын да ише теп, ны гыт ма-
га кил де һәм бу ту ры да Паул га әй теп бир де. 17 Паул исә, йөз баш ла ры ның бер сен 
ча кы рып:

– Бу егет не гас кә ри ләр баш лы гы яны на алып бар, чөн ки аның аңа әй тә се сү зе 
бар, – ди де.

18 Йөз ба шы егет не гас кә ри ләр баш лы гы яны на алып кил де.
– Тот кын Паул, ми не үз яны на ча кы рып, бу егет не яны ңа алып ки лү ем не со ра-

ды. Ул си ңа нәр сә дер әй тер гә те ли.
19 Гас кә ри ләр баш лы гы, егет нең ку лын нан то тып, чит кә рәк алып кит те.
– Син ми ңа нәр сә әй тер гә те ли сең? – дип со ра ды ул ан нан.
20 – Яһү ди ләр, Паул ха кын да гы эш не тө гәл рәк тик ше рү өчен ди гән бу лып, ир тә гә 

син нән Паул ны Юга ры ки ңәш мә ал ды на ки те рү ең не со рар га сүз ку еш кан нар, – дип 
җа вап бир де егет. – 21 Лә кин син алар ны тың ла ма, чөн ки Паул ны үтер гән че гә тик ле 

* 23:5 Ка ра гыз: «Чы гыш», 22:28. 
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аша мас ка һәм эч мәс кә дип ант ит кән кы рык тан ар тык ке ше аны са га лап то ра лар. 
Алар ин де Паул ны үте рер гә әзер, си нең сү зең не ге нә кө тә ләр.

22 Гас кә ри ләр баш лы гы егет кә:
– Мо ны ми ңа сөй лә вең ту рын да бер кем гә дә әй т мә, – дип кай та рып җи бәр де.

ПаулныңидарәчеФиликескәҗибәрелүе
23 Шун нан соң гас кә ри ләр баш лы гы ике йөз ба шын ча кы рып ал ды.
– Ике йөз җә я ү ле, җит меш ат лы һәм ике йөз ук чы гас кәр әзер лә гез. Алар кич ке 

сә гать ту гыз да Кай са ри я гә кит сен нәр. 24 Паул ны утыр тып алып ба рыр га да ат лар 
әзер бул сын. Аны ида рә че Фи ли кес яны на хәвеф-хәтәрсез алып ба рып җит ке ре-
гез, – ди де ул алар га.

25 Һәм шун дый эч тә лек ле хат яз ды:
26 «Кләү ди Лу си дән мөх тә рәм ида рә че Фи ли кес кә сә лам!
27 Яһү ди ләр бу ке ше не то тып ал ган нар һәм үте рер гә җы е на лар иде. Мин, 

аның Рим граж да ны икә нен бел гәч, гас кә ри ләр бе лән ба рып, аны кот ка рып 
кал дым.

28 Ан на ры, ни өчен га еп ләү лә рен бе лер гә те ләп, бу ке ше не яһү ди ләр нең 
Юга ры ки ңәш мә се нә алып кил дем 29 һәм га еп ләү ләр нең яһү ди ләр Ка ну ны на 
ка гы лыш лы икән ле ген бел дем, лә кин аны үлем гә яки бо гау лау га ду чар итәр-
лек га еп ләү ләр бул ма ды.

30 Бу ке ше гә кар шы сүз ку е шу ны ишет кәч, аны тиз ара да яны ңа җи бәр дем, 
га еп ләү че ләр гә аңа кар шы син ба рын да сөй ләр гә әмер бир дем».

31 Шу лай итеп, үз лә ре нә би рел гән әмер не үтәп, гас кә ри ләр төн лә бе лән Паул-
ны Ан ти па тыр га алып кит те ләр. 32 Ә икен че көн не, Паул ны ат лы гас кә ри ләр гә 
тап шы рып, җә я ү ле гас кә ри ләр ки ре ны гыт ма га кайт ты лар. 33 Кай са ри я гә ки леп 
җит кәч, гас кә ри ләр, ида рә че гә хат ны би реп, Паул ны аның ка ра ма гы на тап шыр-
ды лар. 34 Ида рә че хат ны укып чык ты һәм Паул ның кай сы өл кә дән бу лу ын со ра ды. 
Ки ли ки я дән икә нен бел гәч: 35 «Га еп ләү че лә рең мон да кил гәч, тың лар мын си не», – 
ди де. Ә Паул ны Һи руд са ра ен да сак ас тын да то тар га әмер бир де.

ПаулныңФиликескаршындагаепләнүе

24 1 Биш көн нән олуг ру ха ни Һа на ни өл кән нәр һәм ка нун бел ге че Тер тул ат лы 
бер ке ше бе лән Кай са ри я гә кил де. Алар Паул га кар шы га еп ләү лә рен ида рә-

че гә бел дер де ләр. 2 Паул ны ча кыр тып ки тер гәч, Тер тул га еп ләү сүз лә рен баш ла ды:
– Мөх тә рәм Фи ли кес! Син җи тәк че лек ит кән дә, без озак ва кыт ты ныч лык та 

яши без һәм кай гыр ту ла рың ар ка сын да бу ха лык ның хә ле ях шы як ка үз гә рә. 3 Без 
мо ны һәр ва кыт һәм һәр җир дә күп рәх мәт ләр бе лән та ный быз, – ди де ул. – 4 Си не 
озак мә шә кать лә мәс өчен, әй тер гә те лә гән бер ни чә сү зе без не ачык кү ңел бе лән 
тың ла вың ны үте нәм.

5 Бө тен дөнь я да яшәү че яһү ди ләр ара сы на фет нә са лу чы һәм На са ра мәз һә бе-
нең* баш лы гы бул ган бу ке ше не чу ма дай кур кы ныч дип тап тык. 6 Ул хәт та Ал ла һы 

* 24:5 Мәзһәб – ди ни төр кем. 
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йор тын нә җес ләр гә ты рыш ты. Ә без аны кул га ал дык [һәм үз Ка ну ны быз бу ен ча 
хө кем итәр гә те лә дек. 7 Әм ма гас кә ри ләр баш лы гы Лу си аны без нең кул дан көч 
бе лән тар тып ал ды. 8 Аны га еп ләү че ләр гә яны ңа ки лер гә куш ты.]* Аны нәр сә дә 
га еп лә ве без не син үзең ан нан со рау алып бе лер сең, – ди де Тер тул.

9 Яһү ди ләр, әй тел гән нәр не дө рес дип рас лап, бу га еп ләү ләр гә ку шыл ды лар.

ПаулныңФиликескаршындаүзеняклавы
10 Ида рә че, сөй ләр гә мөм кин дип, Паул га иша рә яса ды.
– Си нең күп ел лар буе бу ха лык ның хө кем че се бу лу ың ны бел гән гә, мин үзем не 

ыша нып як ла я чак мын, – дип сү зен баш ла ды Паул. – 11 Ал ла һы га та бы ну өчен, 
Ие ру са лим гә кил гә не мә ун и ке көн нән дә ар тып кит мә де. Мо ны үзең тик ше рә ала-
сың. 12 Ал ла һы йор тын да да, гый ба дәт ха нә ләр дә дә, шә һәр дә дә кем бе лән бул са 
да бә хәс лә шү ем не яки ха лык ара сы на фет нә са лу ым ны күр мә де ләр алар. 13 Ми ңа 
хә зер га еп таш лау ла рын да үз лә ре ис бат итә ал мый лар. 14 Әм ма ал ды гыз да шу ны 
та ныйм: алар мәз һәб дип ата ган юл дан ба рып, ата ла рым Ал ла сы на хез мәт итәм, 
Му са ка ну ны на һәм пәй гам бәр ләр та ра фын нан языл ган нар ның ба ры сы на ыша нам. 
15 Тәкъ ва ке ше ләр дә, тәкъ ва бул ма ган нар да үле дән те ре лә чәк дип, мин дә алар 
ке бек үк Ал ла һы га өмет баг лыйм. 16 Шу ңа кү рә мин һәр ва кыт Ал ла һы ал дын да 
һәм ке ше ләр кар шын да саф вөҗ дан бе лән яшәр гә ты ры шам.

17 Бер ни чә ел бул мый ча тор ган нан соң, үз хал кы ма хәер-сәдака би рү өчен һәм 
кор бан ки те рер гә дип, Ие ру са лим гә кайт тым. 18 Ал ла һы йор тын да пакь лә нү йо-
ла сын үтәп, шу шы эш ләр не баш кар ган ва кы тым да ми ңа тап бул ды лар. Яны ма 
ха лык та җы ел ма ган иде, бер кем не дә бор чы ма дым да. 19 Ан да Асия өл кә сен нән 
бер ни чә яһү ди бар иде. Га еп ләр лек бе рәр нәр сә лә ре бул са, алар кар шы ңа ки леп 
ба сар га һәм ми не га еп ләр гә ти еш ләр иде. 20 Мон да гы ул ке ше ләр юга ры ки ңәш мә 
ал дын да тор ган ва кы тым да мин дә нин ди явыз лык тап кан на рын әй т сен нәр. 21 Ан да 
бул ган да: «Ми не хә зер үле ләр нең те ре лә чә ге нә ыша ну ым өчен хө кем итә ләр», – дип 
кыч кы рып әйт тем, баш ка һич нәр сә эш лә мә дем, – ди де Паул.

22 Ха ким Гай сә юлы ха кын да ях шы бел гән Фи ли кес:
– Гас кә ри ләр баш лы гы Лу си кил гәч, сез нең эш ту рын да ка рар кы лыр мын, – дип, 

тик ше рү эшен ки чек тер де.
23 Ә йөз ба шы на, Паул ны сак ас тын да то тар га, лә кин дус ла ры на аңа хез мәт күр-

сә тү дә ко ма чау ла мас ка, ди гән әмер бир де.

Паулсакастында
24 Бер ни чә көн нән соң Фи ли кес үзе нең яһү ди ха ты ны Дру сил ла бе лән Паул 

бул ган урын га кил де дә, Паул ны ча кыр тып алып, аның Гай сә Мә сих кә иман итү 
ту рын да сөй лә гә нен тың ла ды.

25 Әм ма Паул тәкъ ва лык, нә фес не тыю һәм бу ла чак хө кем ха кын да сөй лә гән дә, 
Фи ли кес кур ку га төш те.

– Хә зер гә җи теп то рыр, ва кыт тап кач ча кыр тыр мын, – ди де ул.

* 24:6-8 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге өлеш тә бар. 
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26 Шул ук ва кыт та ул Паул аңа ак ча би рер дип өмет лән де. Шу ңа кү рә еш кы на 
Паул ны ча кыр тып, әң гә мә ко рып утыр ды. 27 Әм ма ике ел дан Фи ли кес уры ны на 
Пор ки Фис те кил де. Фи ли кес исә, яһү ди ләр гә ярар га те ләп, Паул ны тот кын лык та 
кал дыр ды.

Паулныңкайсархөкементаләпитүе

25 1 Өл кә гә ки леп өч көн тор ган нан соң, Фис те Кай са ри я дән Ие ру са лим гә 
кит те. 2 Баш ру ха ни лар һәм яһү ди ләр нең баш лык ла ры, аның яны на ки леп, 

Паул ны га еп лә де ләр. 3 Үз лә ре нә ях шы лык күр сә тү не со рап, Паул ны Ие ру са лим гә 
ча кыр ту ын үтен де ләр. Ә үз лә ре аны юл да үте рер гә сүз ку еш ты лар. 4 Әм ма Фис те 
Паул ның Кай са ри я дә сак ас тын да ка ла ча гын һәм тиз дән үзе нең шул шә һәр гә ба-
ра ча гын әйт те.

5 – Шу лай итеп, – ди де ул, – җи тәк че лә ре гез ми нем бе лән бар сын һәм, ул ке-
ше нең га е бе бул са, әй т сен.

6 Ие ру са лим дә атна-ун көн бул ган нан соң, Фис те Кай са ри я гә кайт ты. Икен че 
көн не ул хө кем итү уры ны на утыр ды да Паул ны алып ке рер гә әмер бир де. 7 Паул 
кер гәч, Ие ру са лим нән кил гән яһү ди ләр аны урап ал ды лар һәм аңа кар шы күп сан лы 
авыр га еп ләү ләр бе лән ябы рыл ды лар, лә кин ул га еп ләү ләр не ис бат итә ал ма ды лар.

8 – Мин яһү ди ләр ка ну ны на да, Ал ла һы йор ты на да, кай сар га кар шы да һич-
нин ди на чар лык кыл ма дым, – ди де Паул үзен як лап.

9 Ә Фис те, яһү ди ләр гә ярар га те ләп, Паул дан:
– Ие ру са лим гә ба рыр га һәм ан да, бу га еп ләү ләр не тик ше рү өчен, хө ке мем ал ды на 

ба сар га син ри за мы? – дип со ра ды.
10 – Мин хә зер кай сар мәх кә мә сен дә то рам һәм шун да хө кем ите лер гә ти еш мен. 

Син үзең дә ях шы бе лә сең, мин яһү ди ләр не үп кә лә тер лек бер нәр сә дә эш лә мә дем. 
11 Әгәр дә мин, дө рес эш лә ми чә, үлем гә хө кем ите лер лек нин ди дер эш кыл ган мын 
икән, үлем җә за сын нан баш тар тыр га ты рыш мыйм. Ә ин де алар ның ми не га еп-
ләү лә ре дө рес бул ма са, ми не бер кем дә алар ку лы на то тып би рә ал мый. Кай сар га 
мө рә җә гать итәр гә* те лим, – ди де Паул.

12 Фис те ки ңәш че лә ре бе лән фи кер ләш кән нән соң:
– Син кай сар га мө рә җә гать итәр гә те лә дең һәм шу ңа кү рә кай сар яны на ки тә-

чәк сең, – ди де.

ПаулныңӘгриппатшаалдынакитерелүе
13 Бер ни чә көн нән сӘг рип пат ша бе лән Бер ни ки, Фис те нең хә лен бе лү өчен, 

Кай са ри я гә кил де ләр. 14 Алар ан да бай так көн нәр бул ган лык тан, Фис те Паул ның 
эшен пат ша га тәкъ дим ит те:

– Мон да Фи ли кес тот кын лык та кал дыр ган бер ке ше бар. 15 Мин Ие ру са лим дә 
бул ган да, яһү ди ләр нең баш ру ха ни ла ры һәм өл кән нә ре, аны хө кем итү не та ләп 
итеп, ши ка ять бе лән кил де ләр. 16 Рим лы лар да, га еп лә нү че нең йө зе нә ка рап га еп-

* 25:11 Кайсаргамөрәҗәгатьитәргә... – Хө кем гә тар тыл ган Рим граж да ны кул ла на ал ган иң 
юга ры мөм кин лек кай сар га мө рә җә гать итү бул ган. 
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ләү челәре һәм га еп ләү гә кар шы үзен як лау мөм кин ле ге бул мый ча то рып, ке ше не 
җә за га тар ту га дә те юк лы гын әй теп җа вап бир дем мин алар га. 17 Алар мон да кил гәч, 
һич ки чек тер ми чә, икен че көн не үк хө кем итү уры ны на утыр дым да ул ке ше не алып 
ки лер гә әмер бир дем. 18 Га еп ләү че ләр аны га еп ләр гә дип сүз ал ды лар, лә кин мин 
көт кән га еп ләү ләр нең бер сен дә ки тер мә де ләр. 19 Аның уры ны на алар үз дин нә ре нә 
ка гы лыш лы мәсь ә лә ләр, Паул те ре дип рас ла ган нин ди дер үл гән Гай сә ха кын да 
бә хәс ләш те ләр. 20 Мон дый мәсь ә лә ләр не тик ше рер гә кы ен сы нып, мин аңа Ие ру-
са лим гә ба рыр га һәм бу эш бу ен ча шун да хө кем ите лер гә тәкъ дим ит тем. 21 Әм ма 
ул га ли җә наб кай сар ка ра рын со ра ды һәм сак ас тын да ка лыр га те лә де. Шу ңа кү рә 
мин, кай сар яны на җи бә рел гән че, аны сак ас тын да то тар га куш тым, – ди де Фис те.

22 Әг рип Фис те гә:
– Ул ке ше не мин дә тың лар га те ләр идем, – ди де.
– Ир тә гә син аны тың лар сың, – дип җа вап бир де Фис те.
23 Икен че көн не Әг рип һәм Бер ни ки хәр би җи тәк че ләр һәм иң кү ре нек ле граж-

дан нар бе лән бер гә бик тан та на лы рә веш тә ка бул итү бүл мә се нә кер гәч, Фис те 
әме ре бу ен ча Паул ны алып кил де ләр.

24 – Әг рип пат ша һәм би ре дә уты ру чы лар! – ди де Фис те. – Ие ру са лим дә дә, 
мон да да күп яһү ди ләр ме нә шу шы ке ше дән зар лан ды лар. Алар ул баш ка яшәр гә 
ти еш тү гел, дип кыч кыр ды лар. 25 Әм ма мин, ул үлем гә хө кем ите лер лек бер нин ди 
эш эш лә мә гән, дип тап тым һәм, ул үзе га ли җә наб кай сар га мө рә җә гать итәр гә те-
лә гән лек тән, аны кай сар яны на җи бә рер гә бул дым. 26 Лә кин аның ха кын да кай-
сар га нәр сә язар га да бел мим. Шу ңа кү рә, бу тик ше рү дән соң язар лык бе рәр нәр сә 
бул сын иде дип, мин аны ал ды гыз га, биг рәк тә, Әг рип пат ша, си нең кар шы ңа 
ки тер дем. 27 Тот кын ның нин ди эш тә га еп лә нү ен күр сәт ми чә, аны кай сар яны на 
җи бә рү, ми нем чә, уй ла мый ча эш лән гән эш бу ла чак бит.

ПаулӘгриппатшакаршында

26 1 Әг рип Паул га:
– Си ңа үзең не як лап сөй ләр гә рөх сәт ите лә, – ди де.

Шун да Паул ку лын кү тәр де һәм үзен як лап сөй ли баш ла ды:
2 – Әг рип пат ша! Бү ген ал дың да яһү ди ләр нең бар лык га еп ләү лә рен нән үзем-

не як лый алу ы ма бә хет ле мен. 3 Син яһү ди ләр нең бар лык йо ла ла рын һәм бә хәс ле 
фи кер лә рен бик ях шы бел гән гә кү рә ми не тү зем ле лек бе лән тың ла вың ны үте нәм.

4 Яшь тән үк ни чек го мер ит кән ле гем не, баш тан ук үз хал кым ара сын да Ие-
ру са лим дә яшә гән ле гем не бар лык яһү ди ләр бе лә. 5 Алар ми не күп тән нән бе лә 
һәм, те лә сә ләр, фа ри сей лар төр ке мен дә бул ган лы гым – ди не без нең иң та ләп чән 
тәгъ ли ма тын тот кан лы гым ха кын да ша һит лык би рә ала лар. 6 Ә хә зер мин Ал ла-
һы та ра фын нан ата ла ры быз га би рел гән вәгъ дә нең үтә лү ен өмет итү ем өчен хө кем 
ал дын да то рам. 7 Без нең ун и ке ыруг, ул вәгъ дә нең тор мыш ка ашу ы на өмет баг лап, 
көне-төне ты ры шып Ал ла һы га хез мәт итә. Әг рип пат ша, яһү ди ләр ми не шу шы 
өмет өчен га еп ли ләр.

8 Ке ше ләр, ни өчен сез Ал ла һы ның үле ләр не те рел тү ен ышан мас лык эш дип 
са ный сыз?



1650

Рә сүл ләр 26

9 Дө рес, кай чан дыр мин дә, На са ра лы Гай сә исе ме нә кар шы мөм кин бул ган бө-
тен нәр сә ләр не эш ләр гә ки рәк, дип уй ла дым. 10 Һәм Ие ру са лим дә шу лай эш лә дем 
дә: баш ру ха ни лар дан вә ка ләт алып, Ал ла һы ның күп из ге лә рен зин дан нар га таш-
лат тым, баш ка лар алар ны үтер гән дә, мин ри за лы гым ны бел де рә идем. 11 Гый ба-
дәт ха нә дән гый ба дәт ха нә гә йө реп, күп тап кыр лар алар ны җә за ла дым һәм Гай сә гә 
бул ган иман на рын ин кяр ит те рер гә ты рыш тым. Алар га ка ра та ачу ым бик көч ле 
бул ган лык тан, ан дый лар ны хәт та чит шә һәр ләр дә дә эзәр лек ләп йөр дем.

ПаулныңХакимГайсәгәтабаборылуыхакындасөйләве
12 Та гын шун дый мак сат ку еп, баш ру ха ни лар тап шыр ган эш бу ен ча һәм алар-

ның вә ка лә те бе лән Дәмәшкъкә бар ган да, 13 көн ур та сын да рак, әй пат ша, күк тән 
төш кән бик көч ле як ты лык күр дем. Ко яш тан да як ты рак ул ут ми нем һәм юл даш-
ла рым ның тирә-ягын як тырт ты. 14 Без ба ры быз да җир гә егыл дык, һәм мин та выш 
ишет тем. Ул та выш ми ңа яһүд те лен дә: «Ша ул, Ша ул! Ни гә син Ми не эзәр лек ли-
сең? Үгез үз ху җа сы ның та я гы на ти бен гән ке бек, үзе ңә зы ян ки те рә сең», – ди де. 
15 «Син кем, Әфән дем?» – дип со ра дым мин. Ул ми ңа әйт те: «Мин – син эзәр лек ли 
тор ган Гай сә. 16 Тор, аяк ла ры ңа бас! Си не хез мәт че итеп ку яр өчен, хә зер күр гән-
нә ре ңә һәм Ми нем та раф тан си ңа ки лә чәк тә күр сә те лә чәк нәр сә ләр гә ша һит 
итәр гә дип, кү рен дем Мин си ңа. 17 Мин си не үз хал кың ку лын нан кот ка рыр мын 
һәм баш ка ха лык лар дан да сак лар мын: баш ка ха лык лар ара сы на мин җи бә рәм 
бит си не. 18 Син алар ның күз лә рен ачар га, алар ны ка раң гы лык тан як ты лык ка, 
шай тан ха ки ми я тен нән Ал ла һы га та ба бо рыр га ти еш сең. Шун да алар ның гө наһ-
ла ры ки че ре лер, Ми ңа бул ган иман аша из ге ител гән нәр ара сын да урын алыр лар 
алар», – ди де ми ңа Ха ким Гай сә.

19 Шу ңа кү рә, Әг рип пат ша, мин, күк тән иң гән кү ре неш кә буй сы нып, 20 баш та 
Дәмәшкъ һәм Иеру са лим ке ше лә ре нә, ан на ры бө тен Яһү дия җи рен дә яшәү че ләр гә, 
яһү ди бул ма ган баш ка ха лык лар га вә газь сөй лә дем. Алар ны тәү бә итеп Ал ла һы га 
та ба бо ры лыр га, тәү бә итү лә рен күр сә тә тор ган эш ләр кы лыр га ча кыр дым. 21 Ме нә 
шу ның өчен яһү ди ләр ми не Ал ла һы йор тын да то тып ал ды лар һәм үте рер гә ты-
рыш ты лар. 22 Лә кин Ал ла һы бү ген ге көн гә ка дәр ми ңа яр дәм итә, һәм ме нә мон да 
тор ган көе олы сы на да, ке че се нә дә ша һит лык би рәм. Мин ба ры тик пәй гам бәр ләр 
һәм Му са, ки лә чәк тә бу ла чак, дип, ал дан әй т кән хәл ләр ту рын да гы на сөй лим. 
23 Алар Мә сих нең га зап чи гәр гә ти еш ле ген һәм бе рен че бу лып үле дән те ре лә чә ген, 
яһүд хал кы на һәм баш ка ха лык лар га як ты лык ту рын да гы хә бәр не игъ лан итә чә ген 
әй т кән нәр иде, – ди де Паул.

24 Ул үзен шу лай дип як ла ган да, Фис те аңа кыч кы рып:
– Паул, син акы лың нан шаш кан сың! Зур гый лем лек си не акыл дан яз ды ра, – ди де.
25 – Мин акыл дан шаш ма дым, мөх тә рәм Фис те, – ди де Паул. – Мин аек акыл 

бе лән ха кый кать сүз лә ре сөй лим. 26 Пат ша бо лар ту рын да бе лә, һәм мин аның 
ал дын да кы ю лык бе лән сөй ли алам. Бу эш ләр пат ша ның игъ ти ба рын нан чит тә 
кал ма ган лы гы на ши гем юк, чөн ки алар ның бер се дә яше рен эш лән мә де.

27 Әг рип пат ша, пәй гам бәр ләр гә ыша на сың мы? Бе ләм, ыша на сың, – ди де Паул.
28 Әг рип Паул га:
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– Син ми не шу лай тиз ге нә мә сих че итәр гә мөм кин дип уй лый сың мы? – ди де.
29 – Тиз ге нә ме, юк мы, – ди де Паул, – си нең ге нә тү гел, ә бү ген ми не тың лау-

чы лар ның ба ры сы ның да ми нем ке бек бу лу ла рын Ал ла һы дан үте неп со рыйм. Әл-
бәт тә, бу бо гау лар дан тыш.

30 Шун нан соң пат ша һәм ида рә че, Бер ни ки һәм алар бе лән уты ру чы лар урын-
на рын нан тор ды лар 31 һәм, чит кә рәк ки теп:

– Бу ке ше үлем гә яки тот кын лык ка хө кем ите лер лек һич нәр сә эш лә мә гән, – дип 
сөй ләш те ләр.

32 Әг рип Фис те гә:
– Кай сар га мө рә җә гать итәр гә те лә мә гән бул са, бу ке ше не азат итәр гә мөм кин 

бул ган бу лыр иде, – ди де.

ПаулныңРимгаҗибәрелүе

27 1 Без нең Ита ли я гә су юлы бе лән ба ру ы быз ту рын да ка рар кы лын гач, Паул-
ны һәм та гын бер ни чә тот кын ны кай сар пол кы ның Юли ат лы йөз ба шы на 

тап шыр ды лар. 2 Без Асия өл кә се нә ба ра тор ган Ад ра мут шә һә рен нән бул ган ко-
раб ка утыр дык һәм йө зеп кит тек. Без нең бе лән Тес са лу ни кә шә һә рен дә яшәү че 
ма ке ду ни я ле Арис тарх бар ды. 3 Икен че көн не Си дун шә һә ре нә ки леп җит тек. Юли, 
ке ше лек ле лек күр сә теп, Паул га дус ла ры яны на ба рыр га һәм алар ның кай гыр ту ла-
рын нан фай да ла ныр га рөх сәт ит те. 4 Си дун нан без та гын диң гез гә чык тык һәм, җил 
кар шы бул ган лык тан, Кипр ның җил дән ышык ягы на та ба йө зеп кит тек. 5 Ки ли кия 
һәм Пам фу лия яр ла ры буй лап диң гез не кич тек тә Лу кия өл кә сен дә ге Му ра шә һә-
ре нә ки леп җит тек. 6 Му ра да йөз ба шы, Ис кән дә рия шә һә рен нән кил гән Ита ли я гә 
ки тә чәк ко раб ны та бып, без не шул ко раб ка утырт ты. 7 Без бай так көн нәр ак рын 
йөз дек һәм бик авыр лык бе лән Книд шә һә ре ту ры сы на ки леп җит тек. Көч ле җил 
ар ка сын да бу юнә леш тә ба ру мөм кин бул ма ган га кү рә, Сал му ни бо ры нын узып, 
Крит ның җил дән ышык ягы на юнәл дек. 8 Авыр лык бе лән яр буй лап йө зеп, Ях шы 
га вань нар ди гән урын га кил дек. Ул урын нан ерак тү гел Ла сея шә һә ре ур наш кан иде.

9 Шак тый күп ва кыт уз ган га, ура за кө не дә үтеп кит те һәм, диң гез бу ен ча юл ны 
дә вам итү кур кы ныч бул ган лык тан, Паул бо лай дип ки ңәш бир де:

10 – Әфән де ләр! Хә зер диң гез дә бу лу йөк һәм ко раб өчен ге нә тү гел, ә үзе без өчен 
дә кур кы ныч бу ла ча гын һәм күп зы ян ки те рә чә ген кү рәм.

11 Лә кин йөз ба шы, Паул ның сүз лә рен нән биг рәк, кой рык то ту чы ның һәм ко раб 
ху җа сы ның сүз лә ре нә күб рәк ко лак сал ды. 12 Га вань кыш үт кә рер гә ярак лы бул-
ма ган лык тан, диң гез че ләр нең кү бе се ан нан ки тәр гә һәм, мөм кин бул са, Крит ның 
көньяк-көнбатыш һәм төньяк-көнбатышка ка ра ган ягын да ур наш кан Фой ни кес 
га ва не на ба рыр га һәм шун да кыш лар га хәл ит те ләр.

Корабныңдавылгаэләгүе
13 Көнь як җи ле исә баш ла гач, алар, ин де те лә ге без гә иреш тек, дип уй лап, 

якорь кү тәр де ләр, һәм без Крит яры буй лап йө зеп кит тек. 14 Әм ма, күп тә үт мә де, 
төньяк-көнбатыш җи ле дип атал ган бик көч ле җил куп ты. 15 Җил без нең ко раб ны 
эләк те реп ал ды да агы зып алып кит те, чөн ки ко раб җил гә кар шы йө зә ал ма ды. 
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16 Кәү дә дип атал ган кеч ке нә ге нә ут рау ның җил дән ышык ягы на ки леп чы гып, 
авыр лык бе лән ге нә кот ка ру көй мә сен ур наш ты рып куя ал дык. 17 Аны па лу ба га 
кү тәр гән нән соң, ар кан нар ны ко раб ас тын нан үт кә реп, ко раб ны бәй ләп куй ды лар. 
Сур тис дип атал ган сай җир гә уты ру дан кур кып, җил кән не тө шер де ләр һәм шул 
хәл дә ко раб йө зеп йө рү ен дә вам ит те. 18 Көч ле да выл дә вам ит кән лек тән, икен че 
көн не йөк ләр не диң гез гә таш лый баш ла ды лар. 19 Ә өчен че көн не үз кул ла ры бе лән 
диң гез гә ко раб җи һаз ла рын ыр гыт ты лар. 20 Бер ни чә көн дә ва мын да ко яш та, йол-
дыз лар да кү рен мә гәч һәм көч ле да выл ты ныч лан ма ган лык тан, ко ты лу га бул ган 
бар лык өме те без югал ды.

Сезнеңберегездәһәлакбулмаячак
21 Ко раб та гы ке ше ләр күп көн нәр буе бер нәр сә ашый ал ма гач, Паул алар ара-

сы на чы гып бас ты да:
– Әфән де ләр! Сү зем не тың лар га һәм Крит тан куз гал мас ка ки рәк иде. Шу лай 

ит кән бул сак, бу кы ен лык лар да, югал ту лар да бул ма ган бу лыр иде. 22 Ә хә зер сез гә 
ки ңә шем шун дый: кү ңе ле гез не тө шер мә гез, чөн ки сез нең бе ре гез дә һә лак бул ма-
я чак, ко раб ны гы на югал та чак сыз, – ди де. – 23 Мин – Ал ла һы ке ше се һәм Аңа 
хез мәт итәм. Үт кән төн не Ал ла һы ның бер фә реш тә се ми ңа кү ре неп, 24 бо лай ди де: 
«Ку рык ма, Паул! Син кай сар ал дын да бу лыр га ти еш сең һәм Ал ла һы си нең бе лән 
бул ган ке ше ләр нең ба ры сы на да тор мыш бү ләк итә». 25 Ме нә шу ңа кү рә, әфән де-
ләр, кү ңе ле гез не тө шер мә гез, мин Ал ла һы га ина нам, бө те не се Ул ми ңа әй т кән чә 
бу лыр. 26 Без кай сы да бул са бер ут рау га ки леп чы гар быз, – ди де Паул.

27 Әд рән диң ге зен дә йө зеп йөр гән дә, ун дүр тен че төн ур та сы җит кәч, диң гез че ләр 
ко ры җир гә якын ла шу ы быз ны си зә баш ла ды лар. 28 Алар ти рән лек не үл чә де ләр – 
егер ме са жин ча ма сы* бул ды. Күп ме дер ва кыт үт кәч, та гын үл чә де ләр – ун биш 
са жин ча ма сы иде. 29 Таш лы урын га ба рып элә гү дән кур кып, ко раб ның кой рык 
ягын нан дүрт якорь тө шер де ләр һәм көн ту у ын те ләп до га кыл ды лар.

30 Ә ко раб тан ка чар га те ләп, бо рын як тан якорь лар тө ше рер гә те ли без, ди гән сыл-
тау бе лән диң гез че ләр су га көй мә тө шер гәч, 31 Паул йөз ба шы на һәм гас кә ри ләр гә:

– Алар ко раб та кал ма са лар, сез ко ты ла ал мас сыз, – ди де.
32 Шун нан соң гас кә ри ләр көй мә бау ла рын ча бып өз де ләр, һәм көй мә су га тө-

шеп кит те.
33 Көн ту ар ал дын нан, Паул һәм мә сен ри зык ашар га кыс та ды.
– Сез ин де ун дүр тен че көн ки е рен ке хәл дә бу лып, һич нәр сә аша мый сыз. 34 Шу-

ңа кү рә аша вы гыз ны үте нәм: бу го ме ре гез не сак лап ка лу өчен за рур. Бе ре гез нең дә 
ба шын нан бер ге нә бөр тек чә че дә төш мәс, – ди де ул.

35 Шу лай ди гәч, Паул, ик мәк не кул ла ры на алып, Ал ла һы га шөк ра на кыл ды һәм 
сын ды рып ашый баш ла ды. 36 Шун да ба ры сы ның да кү ңел лә ре кү тә ре леп ашар га 
утыр ды лар. 37 Без ко раб та бө те не се ике йөз җит меш ал ты җан идек. 38 Ашап туй-
гач, ко раб ны җи ңе ләй тү өчен, диң гез че ләр бул ган бо дай ны диң гез гә таш ла ды лар.

* 27:28 ...егермесажинчамасы... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: егер ме ор гуя; ор гуя – 
озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 1,8 м ча ма сы. 
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Көймәнеңҗимерелүе,кешеләрнеңисәнкалуы
39 Көн ту гач, диң гез че ләр ал ла рын да гы җир не та ны ма ды лар, лә кин ан да сө зәк 

яр лы нин ди дер кул тык күр де ләр һәм, бул ды рып бул са, ко раб бе лән шул яр бу е на 
ки леп тук тар га те лә де ләр. 40 Якорь лар ны ча бып өз гәч, ко раб ның кой ры гын да ур-
наш кан бо ру иш кәк лә рен ыч кын дыр ды лар һәм ал гы җил кән не җил уңа е на көй лә-
де ләр. Ко раб яр га та ба юл ал ды, 41 лә кин ком га ки леп утыр ды. Ко раб ның бо ры ны 
куз гат мас лык бу лып элә геп кал ды, ә кой рык өле ше дул кын кө че бе лән җи ме ре лә 
баш ла ды.

42 Гас кә ри ләр, тот кын нар ның бе рәр се йө зеп ки теп кач ма сын дип, алар ны үте-
рер гә ни ят лә де ләр. 43 Әм ма йөз ба шы, Паул ны кот ка рып ка лу те лә ге бе лән, алар ны 
тук тат ты һәм баш та йө зә бе лү че ләр гә су га си ке реп яр га чы гар га куш ты.

44 – Кал ган на ры гыз йә так та лар га, йә ко раб та гы бе рәр нәр сә гә то ты нып йө зе-
гез, – ди де ул.

Шу лай итеп ба ры сы да ко ты лып җир гә чык ты.

ПаулМальтаутравында

28 1 Исән-имин яр га чы гып җит кәч, ут рау ның Маль та дип ата лу ын бел дек. 
2 Ут рау ке ше лә ре без гә га дәт тән тыш ку нак чыл бул ды лар. Яң гыр ява баш-

ла ган га һәм сал кын бул ган га кү рә, учак як ты лар һәм без нең ба ры быз ны да учак 
яны на ча кыр ды лар. 3 Паул үзе җы еп алып кил гән бер ко чак чыбык-чабыкны учак ка 
сал гач, шун да эс се дән бер зә һәр елан аты лып чы гып, аның ку лы на ябы шып кал-
ды. 4 Ут рау ке ше лә ре, аның ку лын да асы лы нып тор ган елан ны кү реп, бер-берсенә:

– Бу адәм ке ше үте рү че бул са ки рәк. Диң гез дән ко тыл са да, га дел лек али һә се 
аны исән кал дыр ма ды, – ди еш те ләр.

5 Әм ма Паул елан ны ут ка сел кеп тө шер де һәм аз гы на да җә рә хәт лән мә де. 6 Ке-
ше ләр, ул ше ше нер яки ки нәт егы лып үләр, дип көт те ләр. Әм ма озак көт кән нән 
соң, аңа һич нин ди за рар бул ма ган лы гын кү реп, фи кер лә рен үз гәрт те ләр:

– Ул – кай сы дыр бер илаһ, – ди де ләр алар.
7 Шул урын нан ерак тү гел ут рау баш лы гы Поп ли ның ху җа лы гы ур наш кан иде. 

Ул без не үз йор ты на ча кыр ды һәм өч көн буе дус лар ча ку нак ит те. 8 Поп ли ның 
ата сы биз гәк һәм кор сак авы руы бе лән җә фа ла нып ята иде. Паул аның яны на ке-
реп до га кыл ды һәм, өс те нә кул ла рын ку еп, аны са вык тыр ды. 9 Бу ва кый га дан соң 
ут рау да гы баш ка авы ру лар да Паул яны на кил де ләр һәм са вык ты рыл ды лар. 10 Ут-
рау да яшәү че ке ше ләр без гә күп хөр мәт күр сәт те ләр, ә ки тәр гә җы ен гач, ки рәк ле 
әй бер ләр бе лән тәэ мин ит те ләр.

ПаулныңРимгакилүе
11 Маль та ут ра вын да өч ай тор ган нан соң, ан да кыш ла ган бер ко раб ка уты рып 

юл га чык тык. Ко раб Ис кән дә рия шә һә ре не ке бу лып, аның бо ры ны на күк иге-
зәк лә ре* су рә те тө ше рел гән иде. 12 Су ра кү сәй шә һә ре нә ки леп җит кәч, ан да өч 

* 28:11 Күкигезәкләре – грек лар ми фо ло ги я сен дә диң гез че ләр не сак лый тор ган ике илаһ. 
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көн бул дык. 13 Ан нан Ри ги ун шә һә ре нә кил дек. Икен че көн не, көнь як җи ле исә 
баш ла гач, Ри ги ун нан кит тек һәм ике көн дә По ти у луй шә һә ре нә ки леп җит тек. 
14 Ул шә һәр дә иман даш ла ры быз ны оч рат тык, һәм алар бер ат на га үз лә ре янын да 
ка лу ы быз ны үтен де ләр.

Шу лай без Рим га ки леп җит тек. 15 Ан да гы иман даш лар, без нең хак та ишет кәч, 
Ап пи мәй да ны һәм Өч ку нак ха нә шә һәр лә ре яны на тик ле җи теп, без не кар шы 
алыр га кил гән нәр. Алар ны күр гәч, Паул Ал ла һы га шөк ра на кыл ды, аның кү ңе-
ле кү тә рел де. 16 Рим шә һә рен дә Паул га сак ас тын да ял гыз яшәр гә рөх сәт ител де.

Күренеклеяһүдиләрбеләночрашу
17 Рим га ки леп, өч көн тор ган нан соң, Паул яһү ди ләр нең баш лык ла рын бер гә 

җы е лыр га ча кыр ды. Җы ел гач, Паул алар га:
– Ту ган нар! Үз хал кы быз га яки ата ла ры быз ның йо ла ла ры на кар шы һич бер 

нәр сә эш лә мә сәм дә, мин Ие ру са лим дә тот кын бул дым һәм рим лы лар ку лы-
на тап шы рыл дым, – ди де. – 18 Алар мин нән со рау ал ган нан соң, үлем гә хө кем 
итәр лек һич нин ди га е бем бул ма ган га кү рә азат итәр гә те лә гән нәр иде. 19 Әм ма, 
яһү ди ләр мо ңа кар шы кил гән лек тән, мин кай сар га мө рә җә гать итәр гә мәҗ бүр 
бул дым, лә кин үз хал кым ны нәр сә дә дә бул са га еп ләү мак са ты бе лән тү гел. 20 Шу-
ңа кү рә мин сез не оч ра шып сөй лә шер гә ча кыр дым. Шу шы бо гау ла рым Ис ра ил 
баг ла ган өмет өчен бит.

21 Ә яһү ди ләр аңа:
– Без Яһү ди я дән си нең хак та хат лар да ал ма дык, Яһү ди я дән кил гән ту ган нар-

ның бер се дә си нең хак та һич нин ди хә бәр җит кер мә де һәм на чар сүз ләр сөй лә мә-
де. 22 Хә ер, без фи кер лә рең не үзең нән ише тер гә те ләр идек, чөн ки без гә бил ге ле 
бул ган ча, һәр кай да бу мәз һәб кә кар шы сөй ли ләр, – ди де ләр.

23 Алар Паул бе лән баш ка бер көн не оч ра шыр га ки леш те ләр. Бил ге лән гән көн не 
Паул яшә гән йорт ка элек кил гән нән дә күб рәк ке ше ләр кил де. Ул ир тә дән кич кә 
тик ле Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да аң лат ты, Гай сә ту рын да Му са ка ну нын нан һәм 
пәй гам бәр ләр яз ма ла рын нан дә лил ләр ки те реп, алар ны инан ды рыр га ты рыш ты. 
24 Кай бер лә ре аның сүз лә ре нә инан ды лар, кай бер лә ре исә ышан ма ды лар 25 һәм 
бер-берсе бе лән ки ле шә ал мый ча та ра лыш ты лар. Алар ки тәр гә җы ен ган да, Паул 
бо лай ди де:

– Из ге Рух сез нең ата ла ры гыз га Иша гыйя пәй гам бәр ар кы лы дө рес әй т кән:
26 «Бу ха лык яны на бар да әйт:

Ни чек ке нә тың ла са гыз да – аң ла мас сыз,
ни чек ке нә ка ра са гыз да – күр мәс сез.

27 Чөн ки бу ха лык ның йө рә ген май бас кан.
Көч кә ге нә ише тә ко лак лары,
күз лә рен дә алар йом ган нар.
Әгәр шу лай бул ма са,
күз лә ре бе лән кү рер ләр,
ко лак ла ры бе лән ише тер ләр иде.
Йө рәк лә ре бе лән аң лар лар,
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Рә сүл ләр 28

Ми ңа та ба бо ры лыр лар,
һәм Мин алар ны са вык ты рыр идем»*.

28 Шу ңа кү рә сез гә мәгъ лүм бул сын: Ал ла һы ның кот ка руы ту рын да гы хә бәр 
яһү ди бул ма ган ха лык лар га җи бә рел гән һәм аны алар тың лар лар, – ди де Паул.

[29 Ул шу лай ди гән нән соң, яһү ди ләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә та ра лыш-
ты лар.]*

30 Ә Паул үзе тү ләп тор ган йорт та ике ел буе яшә де һәм яны на ки лү че ләр нең ба-
ры сын да ка бул ит те. 31 Ул, кы ю лык бе лән һәм кар шы лык лар га оч ра мый ча, Ал ла һы 
Пат ша лы гы ту рын да сөй лә де һәм Ха ким Гай сә Мә сих ха кын да өй рәт те.

* 28:26-27 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9-10. 
* 28:29 Бу аять иң бо рын гы кулъ яз ма лар да юк. 



1656

Ягъ куб тан хат
1 1 Дөнья буй лап та рал ган ун и ке ыруг ка* сАл ла һы һәм сХа ки ме без Гай сә сМә сих 

ко лы Ягъ куб тан сә лам!

Сынауларһәмиман
2 Иман даш ла рым, төр ле сы нау лар га элә гү не үзе гез гә зур шат лык дип ка бул ите гез. 

3 Има ны гыз сы на лу тү зем лек ту ды ру ын сез бе лә сез бит. 4 Сез нең һич нин ди ким че-
лек ләр сез ка мил һәм бер бө тен бу лу ы гыз өчен, тү зем лек үз эшен баш ка рып чык сын.

5 Әгәр кай сы гыз ның да бул са зи рәк ле ге бул ма са, ул ва кыт та аны Ал ла һы дан 
со ра сын, һәм ул аңа би ре лә чәк, чөн ки Ал ла һы юмарт һәм, бер сен дә шел тә лә-
ми чә, ба ры сы на да би рә. 6 Лә кин сез, ина нып, һич тә шик лән ми чә со рар га ти еш, 
чөн ки шик лә нү че ләр җил ку ып йөр т кән, бер як тан икен че як ка бә ре лә тор ган 
диң гез дул кы ны на ох ша ган нар. 7 Ан дый ке ше сРаб бы дан нәр сә дер алыр мын дип 
уй ла ма сын. 8 Мон дый ке ше ике лә нү чән, үзе нең кыл ган га мәл лә рен дә нык тор-
мау чан бу ла бит.

9 Мох таҗ иман даш үзе нең юга ры дә рә җә гә кү тә ре лүе бе лән го рур лан сын. 10 Бай 
исә үзе нең тү бән дә рә җә гә тө ше ре лүе бе лән го рур лан сын, чөн ки ул кыр гый чә чәк 
ши кел ле юк ка чы га чак. 11 Ко яш чы гып, көй дер геч эс се лек баш ла на, эс се дән үлән 
су ла, аның чә чә ге ко е ла һәм ма тур лы гы юга ла. Бай лар да шу лай ук үз лә ре нең эш-
лә рен эш лә гән дә су ла чак.

12 Сы нау лар га түз гән ке ше бә хет ле: алар аша узып, ул Ал ла һы Үзен сө ю че ләр гә 
вәгъ дә ит кән тор мыш та җын алыр. 13 Кот кы га төш кән нәр нең бер се дә: «Бу кот-
кы Ал ла һы та ра фын нан җи бә рел гән», – дип әй тер гә ти еш тү гел, чөн ки явыз лык 
Ал ла һы ны вәс вә сә лән де рә ал мый һәм Ал ла һы Үзе бер кем не дә вәс вә сә лән дер ми. 
14 Һәр кем не үзе нең үк хай ва ни те ләк лә ре вәс вә сә гә са ла, алар аны кы зык ты рып 
алып ке реп ки тә һәм то зак ка эләк те рә. 15 Шун нан соң хай ва ни те ләк, яра лып, сгө-
наһ ны ту ды ра, ә гө наһ ны гы гач – үлем не.

16 Үзе гез гә ал да ныр га ирек бир мә гез, га зиз иман даш ла рым. 17 Һәр иге лек ле һәм 
ка мил бү ләк юга ры дан, күк як ты лык ла ры Ата сын нан ки лә. Ул һәр ва кыт үз гә реш-
сез һәм һич кай чан, бо ры лып, ка раң гы лык ту дыр мый*. 18 Бар ит кән нә ре ара сын да 

* 1:1 Уникеыруг – дөнь я га та рал ган мә сих че яһү ди ләр яи сә дөнь я да гы бар лык мә сих че ләр. 
* 1:17 ...борылып,караңгылыктудырмый. – Мон да Ал ла һы Тә га лә нең үз гә реш сез бу луы, күк 
җи сем нә ре нең то рыш ла рын үз гәр теп, ка раң гы лык бул ды ру ла ры һәм баш ка кү ре неш кә ке-
рү лә ре бе лән капма-каршы ку е ла. 
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без нең бе рен че җи меш бу лу ы быз ны те ләп, Ул без не ха кый кать сү зе аша Үз их ты-
я ры бе лән ту дыр ды.

Тыңлагызһәмүтәгез
19 Га зиз иман даш ла рым, шу ңа игъ ти бар ите гез: һәр кем тың лар га өл гер бу лыр га, 

ә сөй ләр гә һәм ачу ла ныр га ашык мас ка ти еш, 20 чөн ки ке ше ачуы Ал ла һы те лә гән 
тәкъ ва тор мыш ка алып кил ми. 21 Шу лай итеп, бө тен әх ла кый шак шы лык тан һәм 
баш ка төр ле яман лык тан ваз ки че гез. Йө рәк лә ре гез туф ра гы на утыр тыл ган Ал ла һы 
сү зен тый нак лык бе лән ка бул ите гез, ул сүз җан на ры гыз ны кот ка ра ала.

22 Сүз не тың лап кы на үз-үзегезне ал да ма гыз, ә аны үтә гез. 23 Кем дә бул са Ал ла һы 
сү зе нә ко лак са ла, лә кин аны үтә ми икән, ул үз йө зен көз ге дән ка рау чы га ох шап 
ка ла: 24 үзе нә җен тек ләп ка рый да, чит кә рәк ки тү бе лән, йө зе нең нин ди ле ген шун-
дук оны та. 25 Әм ма кем дә кем Ал ла һы ның ка мил ирек ле лек сКа ну нын игъ ти бар 
бе лән тик ше рә һәм, шу лай дә вам итеп, ишет кә нен оныт мый ча баш ка ра икән, ул 
үз эш лә рен дә бә хет ле бу лыр.

26 Әгәр кем дә бул са үзен Ал ла һы га та бы ну чы дип са ный, лә кин те лен тый мый 
икән, бу ва кыт та ул үзен ал дый гы на, һәм аның Ал ла һы га та бы ну ла ры бер ни гә 
тор мый. 27 Ал ла һы сАта Үз кар шын да саф, эч кер сез са на ган та бы ну – ятим нәр нең, 
тол ха тын нар ның кай гы ла ры бе лән ур так ла шып, алар ту рын да кай гыр ту һәм үзең-
не, нә җес лә ми чә, фа ни дөнь я дан сак лау.

Һәркемгәтигезкарагыз

2 1 Иман даш ла рым ми нем, иң бө ек Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә симан итү че ләр 
бу ла рак, һәр кем гә ти гез ка ра гыз. 2 Әй тик, җы е лы шы гыз га бай ки ен гән, ал тын 

бал дак лы ке ше һәм шу лай ук туз ган ки ем ки гән яр лы ке ше дә ки лә, ди. 3 Бай ки ен-
гән ке ше гә ае рым игъ ти бар би реп: «Ме нә мон да, бу ях шы урын га уты ры гыз», – дип 
әй тә сез, яр лы га исә: «Әнә те ген дә бас» яи сә «Аягым очы на утыр», – ди сез. 4 Шу ның 
бе лән үз ара гыз да бер-берегезне ае рып ка рый сыз һәм на чар фи кер ләр гә та я ну чы хө-
кем че гә ох шап ка ла сыз тү гел ме? 5 Тың ла гыз, га зиз иман даш ла рым! Үзен яра ту чы лар га 
вәгъ дә ит кән Пат ша лык ның ва рис ла ры һәм бай иман лы бул сын нар дип, Ал ла һы бу 
дөнь я ның яр лы ла рын сай лап ал ма ды мы ни?! 6 Сез исә яр лы лар ны мәс хә рә ли сез. Сез-
не җә бер ләү че ләр һәм мәх кә мә ал ды на сөй рәү че ләр – бай лар тү гел ме ни ин де?! 7 Сез 
йөр тә тор ган исем не – Мә сих нең ях шы исе мен яман лау чы лар шу лар тү гел ме ни?!

8 Әгәр сез сИзге язмада әй тел гән: «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат»* ди гән 
сАл ла һы Пат ша лы гы ка ну нын үти сез икән, дө рес эш ли сез. 9 Лә кин әгәр һәр кем гә 
дә ти гез ка ра ма са гыз, гө наһ кы ла сыз һәм Ка нун сез не сҗи на ять че ләр итеп күр сә тә. 
10 Кем дә кем Ка нун ны ту лы сын ча үти, әм ма аның бер ге нә та лә бен боз са да, бө-
тен Ка нун ны бо зу да га еп ле. 11 Чөн ки «Зи на кыл ма»* дип әй т кән Ал ла һы шу лай ук 
«Үтер мә»* дип тә әй т кән. Һәм шу ңа кү рә дә, әгәр зи на кыл ма саң, лә кин үтер сәң, 

* 2:8 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
* 2:11 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:14; «Ка нун», 5:18. 
* 2:11 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:13; «Ка нун», 5:17. 
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син Ка нун ны бо зу чы бу ла сың. 12 Ирек ле лек ка ну ны бу ен ча хө кем ите лә се ке ше-
ләр бу ла рак сөй лә гез һәм га мәл кы лы гыз. 13 Рә хим ле лек күр сәт мә гән нәр гә хө кем 
рә хим сез бу лыр. Рә хим ле лек исә хө кем нән өс тен то ра!

Иманһәмэшләр
14 Әгәр кем дә бул са: «Мин иман итәм», – дип әй тә, ә эш тә күр сәт ми икән, иман-

даш ла рым, мон нан ни фай да? Ан дый иман аны кот ка ра ала мы? 15 Әгәр иман даш 
ир-ат йә хатын-кыз ки ем гә яки ри зык ка мох таҗ бу лып, сез нең бе рә ре гез: 16 «Имин лек 
бе лән ки те гез. Җы лы ны гыз һәм ях шы итеп тук ла ны гыз!» – дип әй т сә, әм ма алар га 
тор мыш та ки рәк бул ган нәр сә ләр не бир мә сә, бу сүз ләр дән ни фай да? 17 Иман да 
шу лай. Га мәл сез иман үзе үк үле бу ла.

18 Лә кин кем дер: «Си нең – иман, ә ми нем эш ләр бар!» – дип әй тер. Син ми ңа 
үзең нең има ның ны га мәл ләр дән баш ка күр сәт. Ә мин си ңа үз има ным ны кыл ган 
га мәл лә рем бе лән күр сә тер мен! 19 Син Ал ла һы ның бер бу лу ы на ыша на сың. Ях шы! 
Хәт та җен нәр дә мо ңа ыша на һәм кал ты рап то ра. 20 Әй, син, төп сез ке ше! Иман ның 
га мәл дән баш ка фай да сыз бу лу ы на дә лил ләр те ли сең ме? 21 Әл лә ата быз Иб ра һим, 
үз уг лы Ис хак ны смәз бәх кә кор бан рә ве шен дә алып ки леп, эш-гамәлләре бе лән 
Ал ла һы та ра фын нан сак лан ма ган мы? 22 Кү рә сең ки, аның има ны кыл ган га мәл лә ре 
бе лән бер гә үре леп бар ган һәм шул га мәл лә ре ар кы лы има ны ка мил ләш кән. 23 Из ге 
яз ма да гы: «Иб ра һим Ал ла һы га ышан ды, һәм мо ның бе лән тәкъ ва бу лып са нал ды»* 
ди гән сүз ләр тор мыш ка аш ты. Шу лай итеп, ул «Ал ла һы дус ты»* дип атал ды. 24 Кү рә-
сез, ке ше иман бе лән ге нә тү гел, бәл ки кыл ган га мәл лә ре бе лән Ал ла һы та ра фын нан 
ак ла на. 25 Хә бәр че ләр не сы ен ды рып һәм алар га баш ка юл дан ка чар га яр дәм итеп, 
фа хи шә Рә хәб тә кыл ган га мә ле нә ка рап, Ал ла һы та ра фын нан ак лан ган*. 26 Шу лай 
итеп, рух сыз тән үле бул ган дай, иман да кы лын ган га мәл дән баш ка үле дер.

Игътибарбеләнсөйләргәөндәү

3 1 Иман даш ла рым, ара гыз дан ба ры кай бер лә ре гез ге нә укы ту чы бул сын. Сез 
бе лә сез: без укы ту чы бу ла рак, баш ка лар га ка ра ган да ныг рак хө кем ите лер без. 

2 Без ба ры быз да төр ле чә абы на быз бит. Сүз бе лән гө наһ кыл мый тор ган ке ше ка-
мил, ул үзе нең бө тен тә нен тыя бе лә. 3 Тың ла сын нар өчен, без ат лар ның авы зы на 
авыз лык ки де рә без һәм, шу лай итеп, алар ның гәү дә лә ре бе лән ида рә итә ала быз. 
4 Әй дә гез, ко раб лар ны ми сал итеп ки те рик. Зур бул са лар да һәм көч ле җил ләр бе-
лән ку ып йөр тел сә ләр дә, алар бик кеч ке нә ко раб кой ры гы яр дә мен дә кой рык чы 
те лә гән як ка ида рә ите лә ләр. 5 Тел дә шу лай ук, гәү дә нең кеч ке нә ге нә әгъ за сы 
бул са да, бө ек нәр сә ләр бе лән мак та на ала. Уй ла: нин ди кеч ке нә оч кын зур ур-
ман ны ян ды рып җи бә рер гә мөм кин. 6 Тел дә – ут. Тә не без нең әгъ за ла ры ара сын да 
ул – яман лык дөнь я сы. Ул бө тен тә не без не нә җес ли һәм тор мы шы быз агы шын да 
ян гын чы га ра. Аның үзен исә җә һән нәм уты ка бы зып җи бә рә.

* 2:23 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:6. 
* 2:23 Ка ра гыз: «II Елъ яз ма», 20:7; «Иша гыйя», 41:8. 
* 2:25 Ка ра гыз: «Ешуа», 6:22-25. 
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7 Һәр төр ле хай ван нар, кош лар, сөй рә лү че ләр һәм диң гез хай ван на рын ке ше 
үзе нә буй сын ды ра ала һәм буй сын дыр ды да. 8 Лә кин бер кем дә тел не буй сын ды ра 
ал мый: ул ты ел гы сыз, усал һәм үтер геч агу лар бе лән ту лы. 9 Те ле без бе лән Ата быз 
Раб бы ны дан лый быз, шул ук тел бе лән Ал ла һы га ох шаш лы итеп яра тыл ган ке ше-
ләр не кар гый быз. 10 Бер үк авыз дан дан лау лар да, кар гыш лар да чы га. Иман даш ла-
рым, алай бу лыр га ти еш тү гел. 11 Бер чиш мә дән тө че һәм тоз лы су ага ала мы әл лә?! 
12 Иман даш ла рым, ин җир ага чы – зәй түн, ә йө зем чы бы гы ин җир җи ме ше би рә 
ала мы ни? Тоз лы чиш мә дә тө че су би рә ал мый.

Чынзирәклек
13 Ара гыз да кай сы гыз зи рәк һәм акыл лы, ул үзе нең шун дый икән ле ген иге лек ле 

тор мы шы, зи рәк тый нак лык ту дыр ган га мәл лә ре бе лән күр сәт сен. 14 Лә кин йө-
рәк лә ре гез дә ачы көн че лек һәм үз-үзеңне ге нә яра ту яшә сә, мак тан ма гыз, ха кый-
кать кә кар шы ял ган ла ма гыз. 15 Ан дый зи рәк лек юга ры дан тү гел, ул дөнь я ны кы; 
ру хи тү гел, ул җен нәр дән ки лә. 16 Чөн ки көн че лек һәм үз-үзеңне ге нә яра ту бар 
урын да тәр тип сез лек тә, һәр төр ле явыз эш ләр дә бу ла. 17 Ә юга ры дан ки лү че зи-
рәк лек, бе рен че дән, саф, шу лай ук ты ныч лык сө ю чән, йом шак кү ңел ле, аек акыл 
бе лән тың лау чан, шәф кать ле лек һәм иге лек ле җи меш ләр бе лән ту лы, ке ше ләр не 
аер мый тор ган һәм эч кер сез дер. 18 сТәкъ ва лык ор лык ла рын ты ныч лык та чә чә ләр 
һәм ул ор лык лар ты ныч лык бул ды ру чы лар га уңыш ки те рә.

Дөньябеләндускеше–Аллаһыдошманы

4 1 Ара гыз да гы ни заг һәм та лаш лар кай дан ки лә? Сез дә кө рә шеп яши тор ган 
көч ле те ләк ләр дән ки леп чык мый мы ни алар? 2 Сез нәр сә дер те ли сез, лә кин 

ала ал мый сыз, мо ның өчен хәт та үте рә сез, бик ка ты те ли сез, лә кин те лә гә не гез гә 
ире шә ал мый сыз. Сез та ла ша сыз һәм кө рә шә сез. Ал ла һы дан со ра ма ган га кү рә, те-
лә гә не гез не ала ал мый сыз. 3 Со ра са гыз да ала ал мас сыз, чөн ки со ра ган на ры гыз ны 
үз хо зур лык ла ры гыз га кул ла ныр га те ләп, яман ни ят бе лән со рый сыз бит.

4 Ал ла һы га туг ры бул ма ган нар, сез дөнь я ны яра ту ның Ал ла һы бе лән дош ман 
бу лу га бә ра бәр икә нен бел ми сез ме әл лә?! Дөнья бе лән дус бу лыр га те ләү че ке ше 
Ал ла һы га дош ман бу ла. 5 Яки сез Из ге яз ма да: «Ал ла һы без гә сал ган рух ны, көн ләп, 
бик нык аш кы нып те ли...»* ди гән сүз ләр юк ка гы на әй тел гән, дип уй лый сыз мы? 
6 Лә кин Ал ла һы би рә тор ган смәр хә мәт та гын да зур рак. Ме нә шу ңа кү рә Из ге яз ма да:

«Ал ла һы тә кәб бер ләр гә кар шы то ра,
ә тыйнак-күндәмнәргә мәр хә мә тен би рә»*, –

дип әй тел гән. 7 Шу лай икән, үзе гез не Ал ла һы га буй сын ды ры гыз. сИб лис кә кар-
шы лык күр сә те гез, һәм ул сез дән ка чар. 8 Ал ла һы га якын ла шы гыз, шун да Ул да 
сез гә якы на ер. Әй гө наһ лы лар, кул ла ры гыз ны чис тар ты гыз! Әй ике лә нү че ләр, 
йө рәк лә ре гез не пакь лән де ре гез! 9 Хәс рәт лә не гез, ачы ны гыз һәм ың гы ра шы гыз! 

* 4:5 Аллаһыбезгәсалганрухны,көнләп,бикныкашкыныптели – Бу сүз ләр не «Ал ла һы без гә 
сал ган рух та көч ле те ләк ләр бар» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 4:6 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 3:34. 
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Кө лү е гез – кай гы га, шат лы гы гыз моң-зарга әй лән сен. 10 Раб бы ал дын да үзе гез не 
буй сы ну чан то ты гыз, һәм Ул сез не юга ры кү тә рер.

11 Иман даш ла рым, бер-берегезне яман ла ма гыз. Үзе нең иман да шын яман лау чы 
һәм хө кем итү че Ка нун ны да яман лый һәм хө кем итә. Ә Ка нун ны хө кем ит сәң, 
син – Ка нун ны үтәү че тү гел, ә аны хө кем итү че. 12 Ка нун Чы га ру чы һәм Хө кем че 
ба ры тик бер ге нә. Ул гы на кот ка ра һәм һә лак итә ала. Шу лай бул гач, баш ка лар ны 
хө кем итәр гә кем соң син?

Масаючанлыкныкисәтү
13 «Бү ген яки ир тә гә без фә лән шә һәр гә ки тәр без һәм ан да ел буе то рыр быз, са-

ту итеп, зур та быш алыр быз», – дип сөй ләү че ләр, хә зер сез тың ла гыз. 14 Сез хәт та 
ир тә гә тор мы шы гыз да нәр сә бу ла сын да бел ми сез. Сез аз гы на кү ре неп алу чы, ә 
ан на ры юк ка чы гу чы то ман ке бек. 15 Аның уры ны на сез: «Әгәр Раб бы на сыйп ит сә, 
без исән бу лыр быз һәм мо ны яки те ге не эш ләр без», – дип әй тер гә ти еш. 16 Лә кин 
сез, чын лык та, тә кәб бер лә нә сез һәм ма са я сыз гы на. Һәр ма са ю чан лык – явыз лык! 
17 Шу лай итеп, кем дә кем кай сы ях шы эш не эш ләр гә ти еш лек не бе леп тә, алай 
эш лә мә сә, гө наһ кыл ган бу ла.

Байларгакисәтү

5 1 Бай лар, сез тың ла гыз! Сез гә якын ла ша тор ган бә хет сез лек ләр дән ың гы ра шып 
ела гыз. 2 Сез нең бай лы гы гыз че реп бет кән, ки ем нә ре гез не көя ашап бе тер гән. 

3 Алтын-көмешләрегез ту тык кан! Бу ту тык сез гә кар шы дә лил бу лыр һәм тә не гез не 
ут тай ашар. Бай лык ны шу шы соң гы көн нәр дә туп ла ды гыз. 4 Кыр ла ры гыз да сез-
нең өчен уңыш җый ган нар ны ал дап, хез мәт ха кын тү лә мә де гез. Тың ла гыз: ха кы 
тү лән мә гән хез мәт сез гә кар шы кыч кы ра. Урак чы лар ның ачы та выш ла ры Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы ның ко лак ла ры на ба рып ише тел де. 5 Җир дә сез бай лык та һәм ләз-
зәт тә яшә де гез. Сез үзе гез не су гым кө нен дә си мер т те гез. 6 Га еп сез не хө кем итеп 
үтер де гез; ул сез гә кар шы кил ми.

Сабырлыкһәмдогакылу
7 Иман даш лар, Ха ки ме без Гай сә кил гән че са быр бу лы гыз. Иген че дә, көз ге һәм 

яз гы яң гыр лар яу ган чы, үз җи рен нән са быр лык бе лән кыйм мәт ле уңыш кө тә. 
8 Сез дә са быр бу лы гыз. Кү ңе ле гез не ны гы ты гыз, чөн ки Ха ки ме без ки лә чәк көн 
якын. 9 Иман даш лар, бер-берегезгә кар шы әләк лә мә гез, югый сә хө кем ите лер сез. 
Хө кем че ин де ишек янын да то ра.

10 Иман даш лар, Раб бы исе мен нән сөй лә гән спәй гам бәр ләр нең га зап ла ну ын-
нан һәм тү зем ле ген нән үр нәк алы гыз. 11 Тү зеп нык тор ган нар ны без бә хет ле 
дип атый быз. Сез Әюб нең тү зем ле ге ту рын да ишет те гез һәм Раб бы ның ахыр да 
аның бе лән нәр сә эш лә гән ле ген күр де гез; Раб бы шәф кать ле лек бе лән ту лы һәм 
рә хим ле бит*.

* 5:11 Ка ра гыз: «Чыгыш», 34:6-7; «Әюб», 1:21-22; «Зә бур», 102:8. 
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12 Иң элек, иман даш ла рым, ант ит мә гез; күк-җир бе лән дә, йә баш ка нәр сә бе-
лән дә ант ит мә гез. Ал ла һы хө ке ме нә эләк мәс өчен, сез нең «Әйе» ди гә не гез «Әйе» 
бул сын, «Юк» – «Юк» бул сын.

13 Сез нең бе рә ре гез га зап чи гә икән, до га кыл сын. Бә хет ле лә ре гез мак тау җыр-
ла ры җыр ла сын. 14 Авы ру бул ган на ры гыз симан итү че ләр бер дәм ле ге сөл кән нә рен 
ча кыр сын һәм алар, Ха ким исе ме бе лән аңа зәй түн мае сөр теп, аның өчен до га 
кыл сын нар. 15 Иман бе лән кы лын ган до га авы ру ны сә ла мәт лән де рер, Ха ки ме без 
аны аяк ка бас ты рыр. Әгәр гө наһ лар кыл ган бул са, ул ки че ре лер. 16 Шу лай итеп, 
са вы гу өчен, бер-берегез ал дын да гө наһ ла ры гыз ны та ны гыз һәм бер-берегез өчен 
до га кы лы гыз. Тәкъ ва ке ше до га сы зур ку әт кә һәм көч ле тәэ сир гә ия. 17 Ильяс без-
нең ке бек үк ке ше бул ган. Яң гыр яу ма сын өчен, ул ты рыш лык бе лән до га кыл ган 
һәм ул җир дә өч ел ярым яң гыр яу ма ган. 18 Со ңын нан ул та гын до га кыл ган, һәм 
күк яң гыр җи бәр гән, җир уңыш ки тер гән*.

19 Иман даш ла рым, әгәр сез нең бе рә ре гез ха кый кать тән чит лә шеп, икен че гез 
аны ха кый кать ко ча гы на ки ре кай тар са, 20 ул ва кыт та бе ле гез: гө наһ лы ны ял ган 
юлын нан ки ре кай та ру чы ке ше бу гө наһ лы ның җа нын үлем нән кот ка рыр һәм күп 
гө наһ лар ны юк ка чы га рыр.

* 5:18 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 18:41-45. 
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Пе тер дән бе рен че хат
1 1 Гай сә сМә сих нең срә сү ле Пе тер дән Пон т та, Гә лә ти я дә, Кәп пә дү ки я дә, Асия 

өл кә сен дә һәм Би ту ни я дә кил ме шәк бу лып та ра лып яшәү че сай лан ган нар га 
сә лам! 2 сАта быз сАл ла һы ның ал дан бе леп то руы бу ен ча, Ру хы ның сез не из ге итүе 
аша, Гай сә Мә сих кә ита гать ле бу лу өчен һәм өс те гез гә ка ны си бе леп чис та ры ну 
өчен сай лан ды гыз сез.

Сез гә смәр хә мәт һәм имин лек мул итеп би рел сен!

Яңаөмет
3 сХа ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сы на һәм Ата сы на дан! Ул, бө ек мәр хә мә те 

бе лән Гай сә Мә сих не үле дән те рел теп, без не яңа дан ту дыр ды һәм без гә те ре өмет 
бир де. 4 Ул мо ны күк ләр дә сез нең өчен сак лан ган че ре мәс, пакь, шиң мәс ми ра-
сы гыз бул сын өчен эш лә де. 5 Ахыр за ман да ачы лыр га әзер ко ты лу өчен, Ал ла һы 
сез не иман итү е гез аша Үзе нең код рә те бе лән сак лап то ра, 6 шу ңа кү рә хә зер кыс ка 
ва кыт лы төр ле сы нау лар дан га зап чи гәр гә ти еш бул са гыз да, ко ты ла ча гы гыз га ку а-
ны гыз. 7 Мон дый сы нау лар да има ны гыз ның дө рес ле ге рас ла на. Хәт та фа ни ал тын 
да ут бе лән сы на ла, има ны гыз исә ал тын нан кыйм мәт рәк. Сы нал ган има ны гыз, 
Гай сә Мә сих кил гән дә, сез гә мак тау, дан һәм хөр мәт ки те рер. 8-9 Күр мә гән ки леш 
сез Гай сә Мә сих не яра та сыз, хә зер күр мә сә гез дә, Аңа иман итә сез һәм има ны-
гыз ның мак са ты на, җа ны гыз ның ко ты лу ы на ире шеп, әй теп бе тер ге сез һәм иф рат 
зур ку а ныч бе лән шат ла на сыз.

10 Сез гә би ре лә чәк мәр хә мәт ту рын да ал дан кү реп әй т кән спәй гам бәр ләр бу ко-
ты лу ха кын да уй лан ган нар һәм җен тек ләп тик шер гән нәр. 11 Пәй гам бәр ләр дә ге 
Мә сих Ру хы Мә сих нең га зап чи гә чә ге һәм со ңын нан ки лә чәк дан ту рын да ал дан 
әй т кән, һәм алар Рух ның кем не һәм кай сы ва кыт ка күр сә тү ен аң лар га ты рыш кан-
нар. 12 Үз лә ре өчен тү гел, ә сез нең өчен хез мәт итү лә ре ачыл ган алар га. Алар игъ лан 
ит кән нәр сә ләр не күк тән җи бә рел гән сИз ге Рух аша сЯх шы хә бәр не алып кил гән 
ке ше ләр со ңын нан сез гә сөй лә де ләр бит. Хәт та сфә реш тә ләр дә игъ лан ител гән нәр 
ту рын да аң лар га те ли ләр.

Изгебулыгыз
13 Шу ңа кү рә, акы лы гыз ны җи геп эш ләр гә әзер то ры гыз, аек акыл лы бу лы гыз, 

Гай сә Мә сих кил гән дә, сез гә би ре лә чәк мәр хә мәт кә ту лы сын ча өмет баг ла гыз. 14 Тың-
лау чан ба ла лар сы ман бу лы гыз, Ях шы хә бәр ту рын да бел мә гән ва кы ты гыз да гы тән 
нә фес лә ре нә ияр мә гез. 15 Ки ре сен чә, сез не ча кыр ган Ал ла һы из ге бул ган дай, үзе гез 
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дә бар га мәл лә ре гез дә из ге бу лы гыз. 16 сИз ге яз ма да: «Из ге бу лы гыз, чөн ки Мин 
из ге»*, – дип языл ган бит. 17 Һәр кем не эше нә ка рап, ти гез Хө кем итү че не Атам дип 
атый сыз икән, бу дөнь я да мо са фир бул ган ва кы ты гыз да го ме ре гез не кур ку ка тыш 
ти рән хөр мәт бе лән үт кә ре гез. 18 Сез бе лә сез: ата-бабаларыгыздан тап шы рыл ган 
мәгъ нә сез тор мыш тан алтын-көмештәй фа ни нәр сә ләр бе лән тү гел, 19 га еп сез һәм 
пакь бә рән гә ох ша ган Мә сих нең ка дер ле ка ны бе лән сйо лып алын ды гыз. 20 Мә сих 
дөнья яра тыл ган чы ук сай лан ган иде ин де, әм ма сез нең өчен соң гы ва кыт та гы на 
ачыл ды. 21 Мә сих не үле дән те рел теп, Аңа сдан бир гән Ал ла һы га сез Мә сих аша 
иман итә сез. Шу лай итеп, има ны гыз һәм өме те гез Ал ла һы да бу ла.

22 Ха кый кать кә ита гать итеп, иман даш ла ры гыз ны ту ган нар ча яра тыр өчен, җан-
на ры гыз ны пакь лә де гез. Шу лай бул гач, бер-берегезне их лас кү ңел дән яра ты гыз! 
23 Фа ни ор лык тан тү гел, фа ни бул ма ган ор лык тан, Ал ла һы ның те ре һәм мәң ге лек 
сү зе аша, яңа дан ту ды гыз бит. 24 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Һәр җан ия се үлән ке бек,
аның бө тен күр кәм ле ге кыр чә чә ге ке бек;
үлән ки бә,
чә чәк тә ши ңә;

25 әм ма сРаб бы сү зе мәң ге бу ла чак»*.

Ул – сез гә игъ лан ител гән Ях шы хә бәр сү зе.

Тереташһәмизгехалык

2 1 Шу лай итеп, һәр төр ле явыз лык ны һәм мә кер лек не, ике йөз ле лек не һәм көн-
че лек не, гай бәт не чит кә таш ла гыз. 2 Яңа ту ган са бый лар дай, пакь ру хи сөт* 

эчәр гә ом ты лы гыз, шу ның бе лән үсеп, ко ты лу га ире шер сез, 3 чөн ки сез Раб бы ның 
иге ле ген та ты ды гыз.

4 Аңа – ке ше ләр яраксыз дип тапкан, әм ма Ал ла һы сай ла ган кыйм мәт ле те ре 
Таш ка ки ле гез, 5 һәм сез нең үзе гез дән – те ре таш лар дан – ру хи йорт тө зел сен. 
Шу лай итеп, Гай сә Мә сих аша Ал ла һы га мәгъ куль ру хи кор бан нар ки те рү че из ге 
сру ха ни лар бу лыр сыз. 6 Из ге яз ма да бо лай дип әй тел гән:

«Ме нә, Мин кыйм мәт ле таш сай ла дым,
аны, иң мө һим поч мак та шы итеп, Си он да* ку ям.
Аңа ышан ган ке ше һич оят ка кал ма я чак»*.

7 Шу лай итеп, Ул – сез нең өчен, симан итү че ләр өчен кыйм мәт ле Таш, ә ышан-
мау чы лар өчен

«тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш,

* 1:16 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:2. 
* 1:24-25 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:6-8. 
* 2:2 Пакьрухисөт – иман итү че ләр нең има нын ныгыту өчен нә сый хәт, ягъ ни Раб бы сү зе. 
* 2:6 Сион – Иеру са лим шә һә ре нең шигъ ри исе ме. 
* 2:6 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 28:16. 
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иң мө һим поч мак та шы на әй лән де»*.
8 «Ул – абын ды ра торган таш,

сөрлектерә торган кыя»*.

Ал ла һы сү зе нә ита гать ит мә гән гә, ышан мау чы лар таш ка абы на лар, бу алар өчен 
бил ге лән гән дә бит.

9 Әм ма сез – ка раң гы лык тан Үзе нең га җә еп як ты лы гы на Ча кы ру чы ның шөһ-
рәт ле эш лә рен игъ лан итү өчен сай лан ган нә сел, патша-руханилар*, из ге ха лык, 
Ал ла һы ның Үз хал кы*. 10 Кай чан дыр сез хәт та ха лык та тү гел иде гез, ә хә зер Ал-
ла һы хал кы бул ды гыз. Кай чан дыр сез гә шәф кать күр сә тел мә гән иде, хә зер исә 
шәф кать не ка бул ит те гез.

Аллаһыныңколларыбулыпяшәгез
11 Га зиз дус ла рым! Сез – кил ме шәк ләр һәм мо са фир лар. Үте нәм сез дән: җан га 

кар шы кө рә шү че сгө наһ лы те ләк ләр дән ты е лып то ры гыз. 12 сМә җү си ләр сез не явыз-
лык кы лу чы лар дип яман ла са лар да, иге лек ле эш лә ре гез не кү реп, Ал ла һы яны быз га 
ки лә чәк көн дә Аны дан ла сын нар өчен, алар ара сын да үзе гез не әдәп ле то ты гыз.

13 Ха ким Гай сә ха кы өчен ке ше ләр ара сын да ур наш ты рыл ган тәр тип кә – ба-
ры сын нан өс тен бул ган пат ша га, 14 җи на ять че ләр не җә за лау, иге лек кы лу чы лар га 
әҗе рен би рү өчен пат ша куй ган ида рә че ләр гә күн дәм бу лы гыз. 15 Чөн ки Ал ла һы ның 
их ты я ры шун дый: иге лек кы лу ы гыз бе лән акыл сыз һәм на дан ке ше ләр нең авы зын 
то ма ла гыз. 16 Ирек ле ке ше ләр бу лып яшә гез, әм ма ире ге гез не явыз лык ны яше рү өчен 
фай да лан ма гыз. Ал ла һы ның кол ла ры бу лып яшә гез. 17 Һәм мә ке ше ләр не хөр мәт 
ите гез, иман даш лар ны яра ты гыз, Ал ла һы дан кур кы гыз, пат ша ны их ти рам ите гез.

Мәсихнеңмихнәтчигүе–безнеңөченүрнәк
18 Хез мәт че ләр, ях шы һәм ми һер бан лы ху җа ла ры гыз га гы на тү гел, кы рыс ла ры-

на да кур ку ка тыш ти рән хөр мәт бе лән буй сы ны гыз. 19 Бе рәр се, на хак ка мих нәт 
чик кән дә, Ал ла һы ха кын да уй лап тү зем ле бул са, Ал ла һы мо ны хуш кү рә. 20 Га еп 
эш эш лә гән өчен кый нал ган ва кыт та тү зем лек күр сә тә сез икән, мо ның ни мак та-
ны чы бар?! Әм ма ин де иге лек эш ләп тә, мих нәт чи гә сез һәм шул чак та тү зем лек 
күр сә тә сез икән, ме нә мо ны Ал ла һы хуш кү рә. 21 Сез шу ның өчен ча кы рыл ды гыз 
бит. Үзе нең эз лә рен нән ба ру ы гыз ны те ләп, Мә сих сез гә үр нәк кал ды рып, сез нең 
өчен га зап чик те. Шу ңа кү рә Аңар дан үр нәк алы гыз. Из ге яз ма да:

22 «Ул һич нин ди гө наһ кыл ма ды,
Аның те ле ял ган сүз сөй лә мә де»*, –

дип языл ган.

* 2:7 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22. 
* 2:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:14. 
* 2:9 Патша-руханилар – бер үк ва кыт та пат ша лар да бул ган ру ха ни лар. 
* 2:9 Ка ра гыз: «Чы гыш», 19:5-6; «Ка нун», 7:6. 
* 2:22 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:9. 



1665

I Пе тер дән хат 2 , 3

23 Мыс кыл ител гән ва кыт та Ул Үзе мыс кыл ит мә де, га зап чик кән дә янап кур-
кыт ма ды, Үзен га дел Хө кем итү че гә тап шыр ды. 24 Гө наһ өчен үлеп, схак лык өчен 
яшә сен нәр дип, Ул без нең гө наһ ла ры быз ны Үз тә нен дә схач ка кү тәр де. Сез Аның 
яра ла ры бе лән са вык ты рыл ды гыз. 25 Ада шып йө рү че са рык лар сы ман иде гез сез, 
әм ма хә зер Кө тү че гез һәм җан на ры гыз ны Сак лау чы яны на әй лә неп кайт ты гыз.

Хатыннарһәмирләр

3 1-2 Ха тын нар, сез дә шу лай ир лә ре гез гә күн дәм бу лы гыз. Шу ның бе лән, ир ләр 
ара сын да Ал ла һы сү зе нә ита гать ит мәү че кай бе рәү ләр бул са, ха ты ны ның пакь 

һәм Ал ла һы дан кур кып яшә вен күр гәч, Ал ла һы га бер сүз сез буй сын ды ры ла алыр лар 
иде. 3 Ма тур лы гы гыз үрел гән чәч, ал тын би зәк ләр, куп шы ки ем нәр гә бәй ле тыш-
кы ма тур лык бул ма сын. 4 Чын ма тур лык ул – ке ше нең эч ке як тан күр кәм бу луы 
һәм ба сын кы, ты ныч ру хы ның мәң ге сул мас ма тур лы гы. Ал ла һы кар шын да ме нә 
шул бик кыйм мәт ле. 5 Элек ке за ман да Ал ла һы га өмет баг ла ган из ге ха тын нар да 
үз лә рен шу лай би зә гән нәр, ир лә ре нә буй сы ну чан бул ган нар. 6 Мә сә лән, Са ра да, 
Иб ра һим ны хуҗам-әфәндем дип атап, аңа күн дәм бул ган. Сез дә, иге лек кыл са гыз 
һәм һич нин ди кур ку га би реш мә сә гез, Са ра кыз ла ры бу лыр сыз.

7 Ир ләр, сез дә ха тын на ры гыз ның үзе гез дән көч сез рәк бу лу ын ис тә то тып, 
алар га игъ ти бар лы бу лып яшә гез. Алар ны хөр мәт ите гез, алар да сез нең ке бек үк 
Ал ла һы дан тор мыш бү лә ген ка бул итеп ала лар бит. Шул рә веш чә до га ла ры гыз га 
тот кар лык бул мас.

Гаделлекөченмихнәтчигү
8 Ни һа ять, һәм мә гез дә бер фи кер дә, ми һер бан лы, ту ган җан лы, шәф кать ле, 

тый нак бу лы гыз. 9 Яман лык ка яман лык бе лән яки ачу лы сүз ләр гә ачу ла ну бе лән 
җа вап кай тар ма гыз. Ки ре сен чә, фа ти ха би ре гез, чөн ки сез фа ти ха ка бул итәр гә 
ча кы рыл ды гыз. 10 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Тор мыш ны яра тыр га,
ямь ле көн нәр кү рер гә те ләү че
тый сын те лен яман сүз дән,
сак ла сын авы зын ял ган нан.

11 Яман лык тан чит кә ки теп, ях шы лык кыл сын,
имин лек өчен ты рыш сын һәм шу ңа ом тыл сын,

12 чөн ки Раб бы ның кү зе тө бәл гән дер тәкъ ва ке ше ләр гә,
ял ва ру ла рын ко лак са лып тың лый Ул,
явыз лык кы лу чы лар дан исә Раб бы йөз чө е рә»*.

13 Иге лек эш ләр гә ом тыл са гыз, сез гә кем явыз лык кы лыр? 14 Ә га дел лек өчен 
га зап чи гә сез икән, сез бә хет ле. Ке ше ләр нең янау ла рын нан ку рык ма гыз һәм бор-
чыл ма гыз. 15 Әм ма йө рәк лә ре гез дә Мә сих не Ха ким бу ла рак из ге дип олы ла гыз. 
Өме те гез ха кын да сез дән хи сап та ләп итү че һәр кем гә һәр ва кыт җа вап би рер гә әзер 

* 3:10-12 Ка ра гыз: «Зә бур», 33:13-17. 
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бу лы гыз, 16 лә кин мо ны ба сын кы лык һәм их ти рам бе лән эш лә гез, вөҗ да ны гыз 
саф бул сын. Шул ва кыт та, Мә сих не ке бу ла рак иге лек ле яшәү рә ве ше гез не кү реп, 
сез не яман ла ган га еп ләү че ләр оят ка ка лыр лар. 17 Иге лек ле эш ләр кы лып, Ал ла һы 
их ты я ры бе лән га зап чи гү яман лык өчен га зап ла ну га ка ра ган да ях шы рак. 18 Мә-
сих тә бит, без не Ал ла һы яны на алып ба ру өчен, га дел сез ләр уры ны на га дел Ке ше 
бу ла рак, гө наһ ла ры быз өчен бер тап кыр һәм мәң ге гә үл де. Аның тә не үлем гә тап-
шы рыл ды, әм ма Ал ла һы Аны Үзе нең Ру хы бе лән те релт те. 19 Шул Рух яр дә мен дә 
Ул, тот кын да гы рух лар яны на ба рып, алар га вә газь сөй лә де. 20 Бу рух лар бо рын гы 
за ман нар да – Нух көн нә рен дә – Ал ла һы га буй сы ну күрсәтмәгәннәр. Әм ма Ал ла һы, 
са быр лык күр сә теп, көй мә нең тө зе леп бе тү ен көт кән. Ул көй мә дә бик аз, ягъ ни си-
гез җан гы на, су яр дә мен дә ко ты лып кал ган*. 21 Бу хә зер сез не кот ка ра тор ган ссу га 
чум ды ру йо ла сын гәү дә лән де рә. Су га чу му – тән нең ке рен юып тө ше рү тү гел, саф 
вөҗ дан бе лән Ал ла һы га мө рә җә гать итү бу ла рак, Гай сә Мә сих нең үле дән те ре леп 
то руы аша сез не кот ка ра. 22 Ул күк кә аш ты һәм Ал ла һы ның уң ягын да уты ра. Фә-
реш тә ләр бе лән бер гә күк тә ге бар лык ха ким лек ләр һәм код рәт ләр Аңа буй сын ган.

Тормыштагыүзгәрешләр

4 1 Шу лай итеп, Мә сих тән га за бы ки чер гән дәй, сез дә га зап ла ныр га әзер бу лы-
гыз, чөн ки тән га за бы ки черүче кеше гө наһ тан чит кә бо рыл ды, 2 нә ти җә дә бу 

дөнь я да кал ган ва кы тын ин де ул нә фе с бу ен ча тү гел, бәл ки Ал ла һы их ты я ры бу ен ча 
яши. 3 Го ме ре гез нең шак тый өле шен мә җү си ләр ке бек аз гын лык ка, гө наһ лы те ләк-
кә, эч ке че лек кә, ки рә ген нән ар тык күп ашау-эчүгә би рү е гез һәм җи рән геч пот лар га 
та бы ну ы гыз ин де җи тәр. 4 Ә хә зер мә җү си ләр үз лә ре бе лән бер гә шул ук аз гын лык-
лар да кат наш ма вы гыз га га җәп лә нә ләр һәм шу ның өчен сез не яман лый лар. 5 Алар 
үле ләр не һәм те ре ләр не хө кем итәр гә әзер бул ган Ал ла һы га җа вап би рер гә ти еш. 
6 Тән нә рен дә ва кыт та баш ка лар ши кел ле үк хө кем гә ду чар бул са лар да, рух ла ры 
бе лән Ал ла һы дай яшә сен нәр дип, үле бул ган нар га да Ях шы хә бәр игъ лан ител де.

7 Һәр нәр сә нең ахы ры якын ла ша, шу ңа кү рә до га кы ла алу өчен, аек фи кер ле 
һәм тот нак лы бу лы гыз. 8 Ба рын нан да биг рәк бер-берегезне эч кер сез яра ты гыз, 
чөн ки мә хәб бәт күп гө наһ лар ны юк ка чы га ра. 9 Бер-берегезгә зар ла ну сыз ку нак-
чыл бу лы гыз. 10 Ал ла һы дан нин ди сә ләт ал ган бул са гыз, һәр бе ре гез шул сә ләт 
бе лән бер-берегезгә хез мәт ите гез. Ях шы ида рә че ләр ке бек, Ал ла һы та ра фын нан 
би рел гән төр ле сә ләт ләр не кул ла ны гыз. 11 Бе рәү сөй ли икән, Ал ла һы сүз лә рен 
әй т кән ке бек сөй лә сен, бе рәү хез мәт күр сә тә икән, Ал ла һы бир гән көч бе лән хез-
мәт ит сен, шу лар бе лән Гай сә Мә сих аша һәр нәр сә дә Ал ла һы дан ла ныр. Мә сих кә 
мәңге-мәңгегә дан һәм код рәт. Амин.

Мәсихисемеөченгазапчигү
12 Га зиз дус ла рым! Сез не сы нау өчен җи бә рел гән ут лы им ти хан ны үзе гез бе лән 

бул ган нин ди дер сә ер хәл итеп кү реп га җәп лән мә гез. 13 Ки ре сен чә, Мә сих нең 
да ны ачыл ган га да тан та на итеп ку а ну өчен, Аның га зап ла рын да кат на шу чы бу-

* 3:20 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6-8 нче бү лек ләр. 
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ла рак шат ла ны гыз. 14 Сез не Мә сих исе ме өчен мыс кыл итә ләр икән, сез бә хет ле, 
чөн ки сез дә дан Ру хы, Ал ла һы Ру хы яши. 15 Ке ше үте рү че, ка рак, явыз лык кы лу-
чы яки баш ка лар эше нә тык шы ну чы бу ла рак бе ре гез дә га зап ла ныр га ти еш тү гел. 
16 Ә смә сих че бу ла рак га зап чи гә сез икән, оял ма гыз, мә сих че исе мен йөр тү е гез өчен 
Ал ла һы ны дан ла гыз. 17 Ал ла һы ның хө кем итә баш лау ва кы ты җит те. Иң элек Ул 
Үзе не ке лә рен хө кем итә чәк. Бу без дән баш лан са, Ал ла һы ның Ях шы хә бә ре нә ита-
гать ит мә гән нәр нең ахы ры ни чек бу лыр?! Из ге яз ма да языл ган ча:

18 «Әгәр тәкъ ва ке ше көч кә ко ты ла икән,
иман сыз һәм гө наһ лы кая ба рыр?»*

19 Шу лай итеп, Ал ла һы их ты я ры бу ен ча га зап чи гү че ләр үз җан на рын туг ры 
Яра ту чы га тап шыр сын нар һәм иге лек кы лу ла рын дә вам ит сен нәр.

Өлкәннәргәһәмяшьләргәнәсыйхәт

5 1 Үзем дә сөл кән, Мә сих га зап ла ры ның ша һи ты һәм ки лә чәк тә ачы ла чак дан ны 
ур так ла шу чы бу ла рак, ара гыз да гы өл кән нәр дән үте неп со рыйм: 2 Ал ла һы сез-

гә ыша нып тап шыр ган иман итү че ләр кө тү ен мәҗ бү ри ләп тү гел, үзе гез те ләп һәм 
Ал ла һы их ты я ры бу ен ча, ак ча га ком сыз ла нып тү гел, кү ңел куш кан ча ты рыш лык 
бе лән кө те гез. 3 Сез гә тап шы рыл ган нар бе лән ха ким лек ит мә гез, кө тү гә үр нәк бу-
лы гыз, 4 һәм Баш Кө тү че кил гәч, сул мый тор ган дан та җын алыр сыз.

5 Яшь ләр, сез дә шу лай өл кән нәр гә буй сы ны гыз. Һәр бе ре гез бер-берегезгә күн-
дәм бу лы гыз, чөн ки Из ге яз ма да языл ган ча:

«Ал ла һы тә кәб бер ләр гә кар шы то ра,
тыйнак-күндәм бәндәләренә исә мәр хә мә тен күрсәтә»*.

6 Шу лай итеп, Ал ла һы ның код рә те нә буй сы ны гыз, һәм Ул үз ва кы тын да сез не 
юга ры кү тә рер. 7 Бар лык мә шә кать лә ре гез не Ал ла һы га йөк лә гез, чөн ки Ул сез-
нең хак та кай гыр та. 8 Аек һәм уяу бу лы гыз, дош ма ны гыз сиб лис, кем не дә бул са 
йо тып җи бә рү өчен, арыс лан дай акы рып эз лә неп йө ри. 9 Иман даш ла ры гыз ның 
дөнь я да шун дый ук га зап лар га ду чар ите лү ен бе леп, иман да нык бу лып, иб лис кә 
кар шы то ры гыз. 10 Мә сих аша без не Үзе нең мәң ге лек да ны на ча кы рып ал ган, бар 
мәр хә мәт нең чы га на гы бул ган Ал ла һы, сез бер ка дәр га зап чик кән нән соң, кө че-
гез не кай та ра чак, ку әт би рә чәк, ны гы та чак һәм үзе гез не как ша мас итә чәк. 11 Аңа 
мәңге-мәңгегә код рәт бул сын. Амин.

12 Мин бу кыс ка хат ны үзем ыша ныч лы дип са на ган иман да шы быз Си лас ар-
кы лы язып җи бәр дем. Кү ңе ле гез не кү тә реп, мо ның Ал ла һы ның чын мәр хә мә те 
бу лу ын рас лыйм. Шул мәр хә мәт бе лән нык то ры гыз сез! 13 сБа бил дә ге сез нең ке бек 
үк сай лан ган симан итү че ләр бер дәм ле ге һәм ру хи уг лым Марк сез гә сә лам юл лый. 
14 Бер-берегезне яра тып һәм үбеп сә лам лә гез.

Мә сих не ке бул ган һәм мә гез гә имин лек бул сын.

* 4:18 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 11:31. 
* 5:5 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 3:34. 
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Пе тер дән икен че хат
1 1 Гай сә сМә сих нең ко лы вә срә сү ле Ши мун Пе тер дән сАл ла быз һәм сКот ка ру чы-

быз Гай сә Мә сих нең хак лы гы аша ал ган кыйм мәт ле има ны быз га тиң иман ны 
ка бул ит үчеләрнең бар ча сына сә лам. 2 Ал ла һы ны вә сХа ки ме без Гай сә не та нып 
бе лү аша сез гә смәр хә мәт һәм имин лек мул итеп би рел сен.

Иманитүченеңчакырылуыһәмсайлануы
3 Аның ила һи код рә те без гә чын тор мыш һәм Ал ла һы га их лас та бы ну өчен ки рәк 

бул ган һәм мә нәр сә не бү ләк ит кән. Үзе нең сда ны һәм иге ле ге бе лән без не ча кыр-
ган Зат ны та нып бе лү е без аша иреш тек без мо ңа. 4 Шу лай итеп, Ул без гә иң бө ек 
һәм кыйм мәт ле вәгъ дә ләр бир гән. Алар га мәл гә аш кач, явыз нә фес ләр ар ка сын да 
бо зыл ган дөнь я дан ко ты лып, ила һи та би гать тә кат на ша алыр сыз. 5 Шул сә бәп ле, 
има ны гыз га иге лек өс тәү өчен, хә ле гез дән кил гән бар нәр сә не эш лә гез. Иге лек кә 
бе лем не өс тә гез, 6 бе лем гә – тот нак лык ны, тот нак лык ка – чы дам лык ны, чы-
дам лык ка – Ал ла һы га их лас та бы ну ны, 7 Ал ла һы га их лас та бы ну га – ту ган нар ча 
яра ту ны, ту ган нар ча яра ту га мә хәб бәт не өс тә гез. 8 Әгәр сез дә бу сый фат лар бул са, 
һәм алар ар та бар са, Ха ки ме без Гай сә Мә сих не бе лү е гез фай да сыз һәм уңыш сыз 
кал мас. 9 Ә ин де кем дә алар юк, ул – су кыр лар ча на чар кү рү че һәм элек эш лә гән 
сгө наһ ла рын нан пакь лән де рел гә нен оныт кан ке ше. 10 Шу ңа кү рә, иман даш лар, Ал-
ла һы та ра фын нан ча кы рыл ган һәм сай лан ган бу лу ы гыз ны та гын да ыша ныч лы рак 
итәр гә ты ры шы гыз. Шу лай эш лә сә гез, һич кай чан има ны гыз дан тай пыл мас сыз 
11 һәм Ха ки ме без вә Кот ка ру чы быз Гай сә Мә сих нең мәң ге лек Пат ша лы гы на зур 
те ләк бе лән ка бул ите лер сез.

12 Шул сә бәп тән, сез бо лар ны бел сә гез дә һәм үзегезгә би рел гән ха кый кать тә 
нык тор са гыз да, мин бо лар ха кын да да и ми хә те ре гез гә тө ше реп то рыр мын. 13 Үзем 
әле исән һәм фа ни тә нем дә ва кыт та, бо лар ха кын да хә те ре гез гә тө ше рү не үзем нең 
бу ры чым итеп исәп лим. 14 Тиз дән бу тә нем нән ки тәр гә ки рәк бу лу ын бе ләм. Мо-
ны ми ңа Ха ки ме без Гай сә Мә сих ач кан иде. 15 Шу ңа кү рә, мин ара гыз дан кит кәч, 
бо лар ны һәр ва кыт ис тә то ты гыз дип, хә лем нән кил гән бар нәр сә не эш лим.

Мәсихнеңкилүе
16 Без сез гә Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең код рә те һәм Аның ки лүе ха кын да сөй-

лә гән дә, хәй лә ле ри ва ять ләр гә ия реп тү гел, Аның мә һа бәт ле ген үз күз лә ре без 
бе лән кү реп сөй лә дек. 17 Бө ек дан лы Ал ла һы ның: «Бу – Ми нем сө ек ле Уг лым дыр, 
Ул – Ми нем ку а ны чым», – ава зы кил гән дә, Атабыз Ал ла һы та ра фын нан Гай сә гә 
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ка дер ләү һәм дан би рел де*. 18 Гай сә бе лән из ге тау да бул ган да, күк ләр дән кил гән 
бу аваз ны үзе без ишет тек. 19 Шу ның өчен без спәй гам бәр ләр сөй лә гән Ал ла һы 
хә бә ре нә та гын да ныг рак ыша на ала быз. Сез дә, ка раң гы урын да бал кып тор ган 
як ты лык ка игъ ти бар ит кән дәй, бу хә бәр гә әһә ми ят би реп, дө рес эш ли сез. Көн 
җи теп, йө рәк лә ре гез не таң йол ды зы бал кыт кан га ка дәр, аңа әһә ми ят би рү е гез не 
дә вам итәр гә ти еш сез. 20 Иң элек шу ны аң ла гыз: сИз ге яз ма да гы бер ге нә пәй гам-
бәр лек сү зен дә һич кем үз сә лә те нә та я нып аң ла та ал мый. 21 Пәй гам бәр лек сү зе 
бер кай чан да ке ше их ты я ры бе лән би рел мә де, ке ше ләр Ал ла һы дан кил гән хә бәр не 
сИз ге Рух бе лән рух лан ды ры лып сөй лә де ләр.

Ялганөйрәтүчеләртурында

2 1 сИс ра ил хал кы ара сын да ял ган пәй гам бәр ләр дә бул ган нар, шу лай ук сез нең 
ара гыз да да ял ган өй рә тү че ләр бу лыр. Алар һә ла кәт кә ки те рү че ял ган тәгъ-

ли мат ны ара гыз да яше рен рә веш тә та ра та баш лар лар, хәт та үз лә рен сйо лып ал ган 
Хө кем дар ны да ин кяр итеп, өс лә ре нә кө тел мә гән һә ла кәт ки те рер ләр. 2 Күп ләр 
алар ның аз гын яшә е ше нә иярер, һәм алар ның эш лә ре ар ка сын да ха кый кать юлы 
хур ла ныр. 3 Бу ял ган өй рә тү че ләр, ком сыз ла нып, үз лә ре уй лап чы гар ган ри ва ять-
лә ре яр дә мен дә сез дән фай да ла ныр лар. Алар ны күп тән нән хө кем са га лый, алар ның 
һә ла кә те ко тыл гы сыз.

4 Ал ла һы гө наһ кыл ган сфә реш тә ләр не дә аяма ган бит, чыл быр лар бе лән бәй-
ләп, тә муг ка раң гы лы гы на таш ла ган: алар ан да хө кем кө нен кө тә ләр. 5 Ал ла һы, 
тәкъ ва тор мыш ны вә газь ләү че Нух бе лән җи де ке ше дән ка ла, бо рын гы җи һан ны 
да аяма ган: иман сыз лар өс те нә ту фан ки тер т кән*. 6 Иман сыз лар бе лән ки лә чәк тә 
ни бу ла сын ки сә тү че са бак итеп, Сә дүм һәм Га му ра шә һәр лә рен ут бе лән көл гә 
әй лән де реп хө кем ит кән. 7 Ә ан да яшә гән аз гын нар ның әх лак сыз га мәл лә рен нән 
ин тек кән тәкъ ва Лут ны кот кар ган*. 8 Бу тәкъ ва ке ше аз гын нар ара сын да яшә гән дә, 
алар ның ка нун сыз эш лә рен кү реп һәм ише теп, чын кү ңе лен нән көннән-көн га зап 
чик кән. 9 Шу лай итеп, сРаб бы Үзе нә би рел гән нәр не сы нау лар дан ни чек кот ка рыр-
га, ә явыз лар ны, җә за ас тын да то тып, хө кем кө не нә ни чек сак лар га икә нен бе лә.

10 Бу биг рәк тә үз лә ре нең бә дә ни аз гын те ләк лә ре нә ия реп, Раб бы ха ким ле ге нә 
нәф рәт лә нү че ләр гә ка гы ла. Алар – әдәп сез һәм тә кәб бер ке ше ләр. Күк ләр дә ге шөһ-
рәт ле зат лар га яла ягу дан да ку рык мый лар. 11 Хә ер, бу шөһ рәт ле зат лар дан күп кә 
көч ле рәк һәм ку әт ле рәк фә реш тә ләр дә Раб бы ал дын да алар ны хур лап га еп лә ми-
ләр. 12 Бу ял ган өй рә тү че ләр үз лә ре аң ла ма ган нәр сә не яла ягып га еп ли ләр. Алар 
та би гый те ләк лә ре нә буй сы нып яшә гән, фә кать ау лау һәм үте ре лү өчен ге нә ту ган 
аң сыз хай ван нар сы ман. Алар хай ван нар дай юк ите лә чәк. 13 Алар үз лә ре ки тер гән 
явыз лык ла ры на явыз лык әҗе ре ала чак лар. Алар өчен хо зур лык – көн як ты лы гын да 
ком сыз ла нып ашап-эчү. Сез нең бе лән мәҗ лес тә ашап утыр ган да, алар – пыч рак 
һәм хур лык лы тап лар, чөн ки үз лә рен ал дау чы ләз зәт ләр гә би ре лә ләр. 14 Кем бе лән 

* 1:17 Ка ра гыз: «Мат тай», 17:5. 
* 2:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:1-7:24. 
* 2:6-7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19:1-16. 
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зи на кы лыр га икән дип ке нә хатын-кызларга кү ңел би рә ләр һәм гө наһ тан һич туй-
мый лар, тот рык сыз ке ше ләр не юл дан яз ды ра лар, алар ның кү ңел лә ре ком сыз лык та 
шо мар ган, алар – ләгъ нәт угыл ла ры. 15 Алар, ту ры юл дан тай пы лып, адаш ты лар. 
Үзе нең явыз га мәл лә ре өчен та быш алыр га ярат кан Би гур уг лы Бил гам эз лә рен нән 
ба ра баш ла ды лар алар. 16 Ә Бил гам пәй гам бәр явыз эше өчен шел тә лән гән. Ишәк, 
ке ше та вы шы бе лән эн дә шеп, аны ах мак лы гын нан тук тат кан*.

17 Бу ке ше ләр – су сыз чиш мә ләр, көч ле җил ку ып та рат кан то ман сы ман. Алар 
өчен ти рән ка раң гы лык та урын сак ла на. 18 Чөн ки алар, кү пер тел гән буш сүз ләр 
сөй ләп, аз гын бә дә ни те ләк лә рен кул ла нып, ял гыш юл дан ба ру чы лар ара сын нан 
әле ге нә ары на баш ла ган нар ны ять мә гә эләк те рер гә ты ры ша лар. 19 Алар те ге ке ше-
ләр гә азат лык вәгъ дә итә ләр, ә үз лә ре – бо зык лык кол ла ры, чөн ки ке ше нәр сә дән 
җи ңел сә, шу ның ко лы бу ла. 20 Әгәр бу ке ше ләр Ха ки ме без һәм Кот ка ру чы быз Гай сә 
Мә сих не та нып бе лү аша бу дөнья аз гын лы гын нан арын ган нан соң, янә бу та ла лар 
һәм аңа җи ңе лә ләр икән, ди мәк, соң гы хәл лә ре элек ке ге дән яман рак бу ла. 21 сХак-
лык юлын та нып бел гән нән соң, үз лә ре нә би рел гән из ге әмер дән ки ре чи ге нү гә 
ка ра ган да, ул юл ны бө тен ләй бел мәү лә ре алар өчен ях шы рак бул ган бу лыр иде. 
22 Ан дый ке ше ләр бе лән ни бул га ны ха кын да мә каль ләр дә дө рес әй тел гән: «Эт үзе-
нең ко сы гы на әй лә неп кай та»* һәм «Юыл ган дуң гыз пыч рак саз да ау нар га ба ра».

Раббыкөненеңкөтмәгәндәкилүе

3 1 Га зиз дус ла рым! Мин сез гә ин де икен че ха тым ны язам. Бу хат лар да бел гән-
нә ре гез ха кын да хә те ре гез гә тө ше реп, сез не их лас фи кер йөр тү гә дәрт лән де-

рәм. 2 Из ге пәй гам бәр ләр элек әй т кән сүз ләр не һәм Ха ки ме без вә Кот ка ру чы быз 
рә сүл лә ре гез аша бир гән әмер не ис кә тө ше рү е гез не те лим.

3 Иң элек шу ны аң ла вы гыз ки рәк: соң гы көн нәр дә үз лә ре нең нә фес те ләк лә ре 
бу ен ча га мәл кы лу чы, мыс кыл лау чы ке ше ләр пәй да бу лыр. 4 Алар: «Ос та зы гыз 
ки лер гә вәгъ дә ит мә де ме ни? Кай да соң Ул? Ата-бабаларыбыз үлем йо кы сы на тал-
ган нар, ә һәм мә нәр сә дөнья яра тыл ган нан бир ле ни чек бул са, шул ки леш ка ла 
би рә», – ди яр ләр. 5 Алар күк вә җир нең бо рын гы дан бул га нын, алар ның Ал ла һы 
сү зе ар кы лы су дан һәм су бе лән яра тыл га нын юри оны та лар. 6 Сүз ар кы лы су, ту фан 
суы бе лән бо рын гы дөнья юк ител гән. 7 Хә зер ге күк һәм җир дә Ал ла һы ның шул 
ук сү зе ар кы лы ут бе лән юк ите лү өчен, хө кем кө не нә сак ла нып то ра. Шул көн дә 
иман сыз лар һә лак ите лә чәк ләр.

8 Сез, га зиз дус ла рым, бер нәр сә не оныт ма гыз: Раб бы өчен бер көн мең ел сы ман, 
мең ел бер көн сы ман. 9 Кай бе рәү ләр озак ка су за дип исәп ләү лә ре нә ка ра мас тан, 
Раб бы Үзе нең вәгъ дә сен үтәү не озак лат мый. Ки ре сен чә, Ул сез гә зур са быр лык 
күр сә тә, чөн ки Ул бер кем нең дә һә лак бу лу ын те лә ми, ба ры сы ның да тәү бә гә ки-
лү ен те ли.

10 Әм ма Раб бы кө не ка рак сы ман көт мә гән дә ки лер. Күк ләр көч ле дөм бер дә гән 
та выш ас тын да юк ка чы гар, күк җи сем нә ре ут та янып тар ка лыр, җир һәм ан да гы 
эш лән гән нәр сә ләр нең ба ры сы фаш ите лер. 11-12 Әгәр һәм мә нәр сә шу лай тар кал са, 

* 2:16 Ка ра гыз: «Сан нар», 22 нче бү лек. 



1671

II Пе тер дән хат 3

сез нин ди ке ше бу лыр га ти еш соң? Сез Ал ла һы ның кө нен көт кән дә һәм ул көн нең 
тиз рәк ки лүе өчен ты рыш кан да, тор мы шы гыз ның из ге һәм Ал ла һы га баг лан ган 
бу луы ки рәк. Ул көн не күк янып тар ка лыр һәм кы зу лык тан күк җи сем нә ре эреп 
бе тәр. 13 Әм ма без, Ал ла һы ның вәгъ дә се нә ина нып, хак лык ха ким лек итә тор ган 
яңа күк не һәм яңа җир не кө тә без.

14 Шу ңа кү рә, га зиз дус ла рым, мо ның һәм мә сен дә кө теп, Ал ла һы кар шын да 
имин лек тә яшәп, һич бер тап сыз, ким че лек сез бу лу ы гыз өчен хәл дән кил гән бө тен 
нәр сә не эш лә гез. 15 Раб бы ның са быр лы гын сез ко ты лу мөм кин ле ге дип аң ла гыз. 
Үзе нә Ал ла һы та ра фын нан би рел гән зи рәк ле ге бе лән без нең сө ек ле иман да шы быз 
Паул да сез гә шу лай дип яз ган иде. 16 Бу хак та ул бө тен хат ла рын да да яза. Ул хат-
лар да авыр аң ла шы ла тор ган кай бер нәр сә ләр бар. Бе лем сез, тот рык сыз ке ше ләр, 
баш ка Из ге яз ма лар ны боз ган ке бек, бу урын нар ны да бо зып аң ла та лар. Мо ның 
бе лән алар үз лә рен һә ла кәт кә ду чар итә ләр. 17 Ә сез исә, га зиз дус ла рым, бу хак та 
ин де бел гән лек тән, әх лак сыз ке ше ләр нең ял гыш лык ла ры сез не тай пыл дыр ма сын 
һәм ыша ныч лы ни гез дән егы лып төш мәс өчен сак бу лы гыз. 18 Ха ки ме без вә Кот-
ка ру чы быз Гай сә Мә сих мәр хә мә тен дә һәм Аны та нып бе лү дә да и ми үсе гез. Аңа 
бү ген һәм мәң ге лек кө не нә ка дәр дан бул сын! Амин.
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1 1 Баш тан ук бул ган, без ишет кән, үз күз лә ре без бе лән күр гән, кү зәт кән һәм 
кул ла ры быз бе лән ка гыл ган нәр сә – тор мыш Сү зе ха кын да сөй ли без. 2 Тор-

мыш ачыл ды: без аны күр дек һәм аның ту рын да ша һит лык итә без. сАта быз бе лән 
бул ган, без гә ачыл ган мәң ге лек тор мыш ны сез гә игъ лан итә без. 3 Без нең бе лән 
ара ла шу ы гыз ны те ләп, үзе без күр гән һәм ишет кән нәр сә не сез гә дә игъ лан итә-
без. Ә без исә Ата һәм Уг лы Гай сә сМә сих бе лән ара ла шып яши без. 4 Ку а ны чы быз 
ту лы бул сын дип, бо лар ны сез гә яза быз.

Аллаһы–яктылык
5 Без Аңар дан ишет кән һәм сез гә игъ лан итә тор ган хә бәр шун нан гый ба рәт: 

сАл ла һы – як ты лык, һәм Аңар да һич нин ди ка раң гы лык юк. 6 Әгәр без: «Ал ла һы 
бе лән ара ла шып яши без», – дип әй тә без, әм ма ка раң гы лык та йө ри без икән – 
без ял ган лый быз һәм ха кый кать бу ен ча яшә ми без. 7 Әм ма Ал ла һы як ты лык та 
бул ган ке бек, без дә як ты лык та йөр сәк, ди мәк, бер-беребез бе лән ара ла шып 
яши без һәм Аның Уг лы Гай сә нең ка ны без не те лә сә кай сы сгө наһ тан арын ды-
рып саф лан ды рыр.

8 Әгәр: «Гө на һы быз юк», – ди сәк, үз-үзебезне ал дый быз һәм без дә ха кый кать 
юк. 9 Әм ма гө наһ ла ры быз ны икъ рар ит сәк, Ал ла һы гө наһ ла ры быз ны ки че рер һәм, 
һәр төр ле хак сыз лык тан арын ды рып, без не саф лан ды рыр, чөн ки Ул туг ры һәм га-
дел. 10 «Без гө наһ кыл ма дык», – ди сәк, Ал ла һы ны ял ган чы итеп күр сә тә без һәм 
Аның сү зе без дә бул мас.

Мәсих–безнеңЯклаучыбыз

2 1 Ба ла ла рым! Бо лар ны сез гә, гө наһ кыл ма гыз, дип язам. Ә ин де бе рәү гө наһ 
кыл са, Ата быз ал дын да Як лау чы быз – һәр ва кыт га дел га мәл кы лу чы Гай-

сә Мә сих бар. 2 Ул гө наһ ла ры быз ның, без нең ге нә тү гел, бәл ки бө тен дөнь я ның 
да гө наһ ла ры ки че ре лү ен алып ки лү че кор бан бул ды. 3 Без шу ңа ыша на ала быз: 
әмер лә рен үтә сәк, Аны та ну ы быз ны бе лә без. 4 Кем дә кем: «Мин Ал ла һы ны та-
ныйм», – дип то рып, әм ма әмер лә рен үтә мә сә, ул – ял ган чы һәм аңар да ха кый кать 
юк. 5 Ә Аның сүз лә рен үтәү че дә Ал ла һы мә хәб бә те чын нан да ту лы ка мил ле ге нә 
иреш кән. Бу исә без нең Аңар да бу лу ы быз ны күр сә теп то ра. 6 Кем дә кем: «Ал ла-
һы да ка лам», – ди икән, ул Гай сә сы ман яшәр гә ти еш.
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Яңаәмер
7 Га зиз дус ла рым! Яңа әмер яз мыйм, сез дә баш тан ук бул ган ис ке әмер не язам: ис-

ке әмер исә – сез ишет кән хә бәр ул. 8 Шу лай да бу әмер яңа: ул Мә сих тә һәм сез дә 
га мәл гә аш ты, чөн ки ка раң гы лык ки ре чи ге нә, ха кый кый як ты лык бал кый баш ла ды.

9 Кем дә кем үзен як ты лык та ди сә, әм ма иман да шы на* нәф рәт лән сә, ул һа ман 
ка раң гы лык та бу ла. 10 Кем дә кем үзе нең иман да шын яра та икән, ул як ты лык та 
яши, һәм аңар да баш ка лар ны вәс вә сә гә этә рә тор ган бер нәр сә юк. 11 Ә кем үзе нең 
иман да шы на нәф рәт лән сә, ул ка раң гы лык та бу ла, ка раң гы лык та йө ри һәм кая 
ба ру ын бел ми, чөн ки ка раң гы лык күз лә рен су кы рай та.

12 Ба ла ла рым, сез гә язам,
чөн ки гө наһ ла ры гыз Гай сә ар ка сын да ки че рел де.

13 Ата лар, сез гә язам,
чөн ки баш тан ук Бу лу чы ны сез та нып бел де гез.
Егет ләр, сез гә язам,
чөн ки сез явыз сиб лис не җиң де гез.

14 Ба ла ла рым, сез гә язам,
чөн ки сез Ата быз ны та нып бел де гез.
Ата лар, сез гә язам,
чөн ки сез баш тан ук Бу лу чы ны та нып бел де гез.
Егет ләр, сез гә язам,
чөн ки сез көч ле,
Ал ла һы сү зе сез дә ка ла,
һәм сез явыз иб лис не җиң де гез.

15 Фа ни дөнь я ны һәм ан да бул ган нәр сә ләр не ярат ма гыз. Дөнь я ны яра ту чы да 
Ата быз ны яра ту юк. 16 Бу дөнь я да гы һәм мә нәр сә – тән нә фес лә ре, күз нә фе се һәм 
тор мыш та тә кәб бер лек кә ки те рү че нәр сә ләр – Ата быз дан тү гел, фә кать дөнь я дан дыр. 
17 Дөнья һәм аның нә фес лә ре үтеп ки тә, әм ма Ал ла һы их ты я рын үтәү че мәң ге яши.

Мәсихдошманнарытурындакисәтү
18 Ба ла ла рым! Соң гы сә гать ләр җит те. Мә сих дош ма ны ның* ки лә чә ге ха кын да 

сез ишет кән иде гез ин де. Хә зер Мә сих нең күп дош ман на ры пәй да бул ды. Соң гы 
сә гать ләр җит кә нен шун нан бе лә без дә ин де. 19 Алар без нең ара дан, әм ма без не ке 
бул ма ды лар. Әгәр без не ке бул ган бул са лар, алар без нең бе лән кал ган бу лыр лар иде. 
Алар ның ара быз дан ки түе без не ке бул ма у ла рын күр сә теп то ра.

20 Сез не исә Из ге Зат май ла ган*, һәм сез ба ры гыз да ха кый кать не бе лә сез. 21 Мин 
ха кый кать не бел мә гә не гез өчен тү гел, әм ма аны бел гә не гез өчен һәм ха кый кать тән 

* 2:9 Имандаш – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ту ган. «Ту ган» һәм «иман даш» мәгъ нә лә рен-
нән тыш, әле ге грек сү зе «нин ди дә бул са бер ке ше» ке бек гомумирәк мәгъ нә дә дә аң ла шы ла ала. 
* 2:18 Мәсихдошманы – дәҗ җал; Мә сих кә кар шы то ру чы ал дак чы зат ны аң ла та. 
* 2:20 ...майлаган... – Мон да Из ге Рух ка ия булу күз дә то ты ла дыр. Шу лай ук 27 нче аять не 
ка ра гыз. 
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һич нин ди ял ган ки леп чы га ал ма ган га яз дым. 22 Кем ял ган чы? Гай сә нең Мә сих 
икә нен ин кяр итү че тү гел ме? Ул – Мә сих нең дош ма ны, ул Ата ны да, Уг лын дә 
ин кяр итә. 23 Ал ла һы Уг лын ин кяр итү че һич кем нең Ата сы да юк. Ал ла һы Уг лын 
та ну чы ның исә Ата сы да бар.

24 Сез баш тан ишет кән нәр сә не кү ңел лә ре гез дә сак ла гыз. Әгәр баш тан ишет кән 
нәр сә кү ңел лә ре гез дә кал са, ул чак та сез дә Уг лын да һәм Ата сын да яшәр сез. 25 Ул 
Үзе без гә вәгъ дә ит кән нәр сә – мәң ге лек тор мыш бу.

26 Бо лар ны мин сез не юл дан яз ды рыр га ты ры шу чы лар ха кын да язам. 27 Ә Из ге 
Зат бир гән май лау сез нең үзе гез дә ка ла, һәм сез һич кем нең өй рә тү е нә мох таҗ тү гел-
сез. Сез не май ла вы аша, сез гә ба ры сы да өй рә те лә, һәм ул ха кый кый, ял ган ла мый. 
Сез гә өй рә тел гән чә, Аңар да ка лы гыз.

Аллаһыбалалары
28 Ба ла ла рым, Мә сих кил гән дә, Аның ал дын да ыша ныч бе лән оял мый ча ба сып 

то ру өчен, Мә сих тә яшә гез. 29 Аның схак бу лу ын бе лә сез икән, ди мәк, хак лык эш-
ләү че һәр кем нең Ал ла һы дан ту ган бу лу ын да бе лә сез.

3 1 Ка ра гыз, Ата быз без не ни чек нык ярат кан: без не «Ал ла һы ба ла ла ры» дип атый-
лар, һәм без, чын нан, Аның ба ла ла ры. Дөнья ке ше лә ре, Ал ла һы ны та ны ма ган га 

кү рә, без не бел ми ләр. 2 Га зиз дус ла рым, без – хә зер Ал ла һы ба ла ла ры, әм ма без нең 
нин ди бу ла ча гы быз әле бил ге ле тү гел. Шу ны бе лә без ки: Мә сих кү рен гән дә, без 
Аңа ох шар быз, чөн ки без Аны, чын лык та ни чек бул са, шу лай кү рер без. 3 Шу шы 
өме тен Аңа баг ла ган һәр кем, Мә сих спакь бул ган дай, үзен да и ми пакь лән де реп то ра.

4 Гө наһ кы лу чы һәр кем Ал ла һы ска ну нын бо за. Гө наһ ул – ка нун сыз лык. 5 Сез 
Мә сих нең гө наһ лар ны Үз өс те нә алыр өчен кил гә нен бе лә сез. Ә Аңар да гө наһ юк. 
6 Аңар да ка лу чы лар ның бер се дә гө наһ кыл мый. Гө наһ кы лу чы лар ның исә бер се 
дә Мә сих не күр мә гән һәм Аны та ны ма ган.

7 Ба ла ла рым, сез не һич кем ал да ма сын. Хак эш кы лу чы ке ше Мә сих ке бек үк хак 
бу ла. 8 Гө наһ кы лу чы исә иб лис тән дер, чөн ки иб лис баш тан ук гө наһ кы лып кил де. 
Ал ла һы Уг лы нәкъ ме нә иб лис эш лә рен җи ме рер гә дип кил де. 9 Ал ла һы дан ту ган 
зат гө наһ кыл мый, чөн ки аңар да Ал ла һы дан би рел гән ор лык ка ла. Ул гө наһ кы ла 
ал мый, чөн ки Ал ла һы дан ту ган. 10 Ал ла һы һәм иб лис ба ла ла ры бо лай ае ры лып та-
ны ла: хак лык кыл мау чы, шу лай ук үзе нең иман да шын ярат мау чы Ал ла һы дан тү гел.

Бер-берегезнеяратыгыз
11 Элек тән үк сез ишет кән хә бәр бу: без бер-беребезне яра тыр га ти еш без. 12 Явыз 

иб лис тән бул ган һәм үзе нең эне сен үтер гән Ка бил дәй* бул ма гыз. Ул ни өчен эне сен 
үтер гән? Чөн ки Ка бил нең эш лә ре явыз, ә эне се нең эш лә ре хак бул ган. 13 Иман даш-
ла рым, сез гә дөнья ке ше лә ре нәф рәт лә нә икән, мо ңа га җәп лән мә гез. 14 Без үлем нән 
тор мыш ка күч кә не без не бе лә без, чөн ки иман даш ла ры быз ны яра та быз. Ярат мау чы 

* 3:12 Кабил – Адәм һәм Һаваның бе рен че уг лы. Ул үзе нең Һа бил исем ле эне сен үтер гән. 
(Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 4 нче бү лек.) 
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исә үлем ха ким ле ген дә то ра. 15 Үзе нең иман да шы на нәф рәт лә нү че һәр кем ке ше 
үте рү че бу ла. Ке ше үте рү че нең мәң ге лек тор мы шы бул ма га нын сез бе лә сез.

16 Без мә хәб бәт не шу лай та нып бел дек: Мә сих Үзе нең җа нын без нең өчен бир-
де. Без дә иман даш ла ры быз өчен үзе без нең җа ны быз ны би рер гә ти еш без. 17 Кем 
дә кем, һәм мә нәр сә се бу лып һәм иман да шы ның мох таҗ лы гын кү рә то рып, аңа 
шәф кать күр сәт мә сә, аңар да Ал ла һы мә хәб бә те ни чек яшәр икән?! 18 Ба ла ла рым, 
сүз һәм тел бе лән тү гел, эш лә ре без һәм ха кый кать бе лән яра тыйк. 19-20 Шу ның бе-
лән үзе без нең ха кый кать тән бу лу ы быз ны бе лер без һәм, йө рә ге без без не кай чан да 
бул са га еп лә сә, аны Ал ла һы кар шын да ты ныч лан ды ра алыр быз. Ал ла һы без нең 
йө рә ге без дән бө ек һәм Ул һәм мә нәр сә не бе лә бит.

21 Га зиз дус ла рым! Әгәр йө рә ге без без не га еп лә ми икән, Ал ла һы да ыша ны чы быз 
бар, 22 һәм ни ге нә со ра сак та, Аңар дан алыр быз, чөн ки әмер лә рен үти без һәм Аңа 
ярак лы эш ләр эш ли без.

23 Аның әме ре шун нан гый ба рәт: без Аның Уг лы Гай сә Мә сих нең исе ме нә иман 
итәр гә һәм Ул бир гән әмер бу ен ча бер-беребезне яра тыр га ти еш без. 24 Ал ла һы ның 
әмер лә рен үтәү че Аңар да һәм Ал ла һы әмер ләр не үтәү че дә ка ла. Ал ла һы ның без дә 
яшә вен без гә бир гән Ру хы аша бе лер без.

Хакыйкыйһәмялганрух

4 1 Га зиз дус ла рым! Һәр рух ка инан ма гыз, ул рух лар ның Ал ла һы дан мы икән-
ле ген сы на гыз, чөн ки дөнь я да ял ган спәй гам бәр ләр күп. 2 Ал ла һы Ру хын сез 

бо лай та нып бе лер сез: Гай сә Мә сих нең ке ше бу лып кил гән ле ген икъ рар итү че һәр 
рух Ал ла һы дан дыр. 3 Ә Гай сә не икъ рар ит мәү че бер рух та Ал ла һы дан тү гел. Ул 
рух Мә сих дош ма ны ны кы. Сез аның ки лә чә ге ха кын да ишет те гез бит, һәм хә зер 
ин де ул дөнь я да.

4 Сез исә, ба ла ла рым, Ал ла һы дан һәм ял ган пәй гам бәр ләр не җиң де гез, чөн ки 
сез дә ге Рух дөнь я да бул ган нан бө ег рәк. 5 Алар – дөнь я дан, шу ңа кү рә дөнь я ви 
сөй ли ләр һәм дөнья алар ны тың лый. 6 Без – Ал ла һы дан. Ал ла һы ны та нып бе лү че 
без не тың лый. Ал ла һы дан бул мау чы исә без не тың ла мый. Без шу ның аша ха кый-
кать ру хын һәм ял ган лык ру хын ае ра бе лә без.

Аллаһы–мәхәббәт
7 Га зиз дус ла рым! Бер-беребезне яра тыйк, чөн ки мә хәб бәт Ал ла һы дан ки лә. 

Һәр яра ту чы Ал ла һы дан ту ган һәм Ал ла һы ны та нып бе лә. 8 Ярат мау чы Ал ла һы-
ны та нып бел ми, чөн ки Ал ла һы – мә хәб бәт ул. 9 Ал ла һы без гә мә хәб бә тен бо лай 
күр сәт те: Үзе нең Уг лы аша без гә тор мыш би рү өчен, Ул бер дән бер Уг лын дөнь я га 
җи бәр де. 10 Мә хәб бәт шун да: Ал ла һы ның без не яра ту ын да һәм гө наһ ла ры быз ның 
ки че ре лү ен алып ки лү че кор бан итеп Уг лын җи бә рү ен дә, Ал ла һы ны яра ту ы быз да 
тү гел. 11 Га зиз дус ла рым, Ал ла һы без не шу лай ярат кан икән, без дә бер-беребезне 
яра тыр га ти еш без. 12 Ал ла һы ны һич кем һич кай чан күр мә гән. Әгәр бер-беребезне 
яра та быз икән, Ал ла һы без дә яши һәм Аның мә хәб бә те без дә ка мил ләш кән бу ла.

13 Ал ла һы без гә Үз Ру хын нан бир гән, шун лык тан без – Ал ла һы да, ә Аның без дә 
ка лу ын бе лә без. 14 Ата Үз Уг лын дөнь я ны сКот ка ру чы итеп җи бәр гә нен без күр дек 
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һәм бу хак та ша һит лык би рә без. 15 Кем дә кем Гай сә нең Ал ла һы Уг лы бу лу ын икъ-
рар ит сә, аңар да Ал ла һы яши һәм ул Ал ла һы да яши. 16 Шу лай итеп, Ал ла һы ның 
без гә ка ра та бул ган мә хәб бә тен та ны дык һәм аңа инан дык.

Ал ла һы – мә хәб бәт. Мә хәб бәт тә яшәү че – Ал ла һы да һәм Ал ла һы аңар да яшәр. 
17 Шу лай итеп, ара быз да гы мә хәб бә те без ка мил ләш те, шу ңа кү рә кы я мәт кө нен без 
ыша ныч бе лән кар шы лар быз, чөн ки Гай сә нин ди бул са, без дә бу дөнь я да шун дый 
бу ла быз. 18 Мә хәб бәт тә кур ку юк, ка мил мә хәб бәт кур ку ны куа. Кур ку җә за бе лән 
бәй ле, кур ку чы ке ше исә мә хәб бәт тә ка мил ләш мә гән бу ла.

19 Без яра та быз, чөн ки бе рен че бу лып Ал ла һы без не ярат ты. 20 Әгәр бе рәү: «Мин 
Ал ла һы ны яра там», – дип әй теп тә, үзе нең иман да шы на нәф рәт лән сә, ул – ял-
ган чы. Үзе күр гән иман да шын ярат мау чы ке ше күр мә гән Ал ла һы ны яра та ал мый 
бит. 21 Ме нә без гә Ал ла һы бир гән әмер: «Ал ла һы ны яра ту чы ке ше үзе нең ту га нын 
да ярат сын».

Мәңгелектормыш–АллаһыУглында

5 1 Гай сә нең Мә сих бу лу ы на симан итү че һәр кем Ал ла һы дан ту ган. Һәм ата-
ны яра ту чы һәр кем ба ла сын да яра та. 2 Без Ал ла һы ба ла ла рын яра ту ы быз ны 

Ал ла һы ны яра ту ы быз һәм әмер лә рен үтә ве без ар кы лы тө ше нә без. 3 Ал ла һы ны 
яра ту ы быз ны әмер лә рен үтә ве без бе лән күр сә тә без. Ә әмер лә ре авыр тү гел, 4 чөн-
ки Ал ла һы дан ту ган һәм мә ке ше дөнь я ны җи ңә. Бу җи ңү – без нең има ны быз ул. 
5 Гай сә нең Ал ла һы Уг лы бу лу ы на ина ну чы дөнь я ны җи ңү че бул мый кем бул сын?

6 Ул, Гай сә Мә сих, чум ды ры лу ы ның* суы һәм үле ме нең ка ны аша кил гән. Су 
аша гы на тү гел, бәл ки су һәм кан аша кил гән. Бу хак та Рух ша һит лык би рә, чөн ки 
Рух – ха кый кать ул. 7 Ша һит лык би рү че өчәү бар: 8 Рух, су һәм кан. Өче се дә бер 
үк ша һит лык би рә. 9 Без ке ше ләр ша һит лы гын ка бул итә без, ә Ал ла һы ның ша-
һит лы гы бө ег рәк. Бу – Ал ла һы ша һит лы гы: Ул Үзе нең Уг лы ха кын да ша һит лык 
бир де. 10 Ал ла һы Уг лы на иман итү че нең үзен дә шу шы ша һит лык бар. Ал ла һы га 
иман ит мәү че Аны ял ган чы ит кән бу ла, чөн ки Ал ла һы ның Үз Уг лы ха кын да бир-
гән ша һит лы гы на ышан ма ды. 11 Ул ша һит лык исә шун нан гый ба рәт: Ал ла һы без гә 
мәң ге лек тор мыш бир де һәм ул тор мыш – Аның Уг лын да. 12 Ал ла һы Уг лы бар ның 
тор мы шы бар, Ал ла һы Уг лы бул ма ган ның тор мы шы юк.

13 Мин мо ны сез гә, Ал ла һы Уг лы исе ме нә иман итү че ләр гә, үзе гез нең мәң ге лек 
тор мы шы гыз бар лы гын бе ле гез, дип яз дым. 14 Ал ла һы кар шын да шун дый ыша-
ны чы быз бар: Аның их ты я ры бу ен ча нәр сә не ге нә со ра сак та, Ул без не тың лый. 
15 Нәр сә ге нә со ра сак та, Аның без не ишет кә нен бе лә без икән, со ра га ны быз га ия 
бу лу ы быз ны да бе лә без.

16 Әгәр бе рәү иман да шы ның үлем гә ки тер ми тор ган гө наһ кы лу ын кү рә икән, 
до га кыл сын һәм Ал ла һы аның иман да шы на тор мыш би рә чәк. Мо ны мин үлем гә 
ки тер ми тор ган гө наһ кы лу чы лар ха кын да әй тәм. Үлем гә ки те рә тор ган гө наһ бар: 
мон дый гө наһ өчен до га кы лы гыз дип әй т мим. 17 Һәр явыз лык – гө наһ, әм ма бө тен 
гө наһ та үлем гә ки те рер лек тү гел.

* 5:6 Чумдырылу – сүзлектәге «Су га чум ды ру йо ла сын» ка ра гыз. 
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18 Ал ла һы дан ту ган нар ның гө наһ кыл ма вын без бе лә без, алар ны Ал ла һы дан 
ту ган Угыл сак лый һәм явыз иб лис алар га ка гы ла ал мый. 19 Без үзе без нең Ал ла-
һы дан бу лу ы быз ны, ә бө тен дөнь я ның исә явыз иб лис ха ким ле ген дә бу лу ын бе-
лә без. 20 Ал ла һы Уг лы ның кил гә нен һәм, ха кый кый Ал ла һы ны та ныр өчен, без гә 
аң бир гә нен дә бе лә без. Һәм без ха кый кый Ал ла һы да, Аның Уг лы Гай сә Мә сих тә 
яши без. Ул – ха кый кый Ал ла һы һәм мәң ге лек тор мыш.

21 Ба ла ла рым, үзе гез не ял ган илаһ лар дан сак ла гыз.
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Яхъя дан икен че хат
1 1 сАл ла һы та ра фын нан сай лан ган ха ным га һәм аның ба ла ла ры на симан итү-

че ләр бер дәм ле ге сөл кә нен нән сә лам. Мин сез не их лас кү ңел дән яра там. Мин 
ге нә тү гел, ха кый кать не та нып бел гән һәм мә ке ше сез не яра та. 2 Сез не үзе без дә 
яши тор ган һәм без нең бе лән мәң ге бу ла чак ха кый кать өчен яра та быз.

3 сАта быз Ал ла һы дан һәм Гай сә сМә сих – Ата ның Уг лын нан би рел гән смәр хә мәт, 
шәф кать һәм имин лек без нең бе лән ха кый кать тә һәм мә хәб бәт тә бул сын.

Хакыйкатьһәммәхәббәт
4 Ба ла ла рың ара сын да Ата быз без гә әмер бир гән дәй ха кый кать тә йө рү че ләр 

бу луы ми не бик сө ен де рә. 5 Хә зер, ха ным, си ңа яңа әмер тү гел, бәл ки баш тан ук 
без ка бул ит кән әмер не язам һәм үте нәм: бер-беребезне яра тыйк. 6 Мә хәб бәт исә 
шун нан гый ба рәт: без Ал ла һы ның әмер лә ре бу ен ча йө рер гә ти еш без. Баш тан ук 
ишет кә не гез чә, Аның әме ре шул: сез мә хәб бәт тә йө рер гә ти еш сез.

7 Гай сә Мә сих нең ке ше тә нен дә ки лү ен ин кяр итү че ал дак чы лар дөнь я да кү бә еп 
кит те. Ан дый ке ше ләр – ал дак чы лар һәм Мә сих дош ман на ры. 8 Сез нәр сә ха кы на 
хез мәт куй га ны быз ны югал т мый ча, ту лы әҗе рен алыр өчен, сак бу лы гыз. 9 Мә сих 
өй рәт кән не сак ла ма ган һәм өй рәт кән нәр нең чи ген нән уз ган һәр кем дә Ал ла һы 
юк тыр. Өй рәт кән не сак лау чы да исә Ата да, Аның Уг лы да бар. 10 Әгәр сез гә бе рәү 
ки леп, шу лай өй рәт мә сә, ул ке ше не өе гез дә ка бул ит мә гез һәм аны сә лам лә мә гез. 
11 Мон дый ке ше не сә лам лә гән аның явыз эш лә ре нә ку шы лып ки тә.

12 Сез гә яза сы сүз лә рем күп, әм ма кә газь гә ка ра бе лән язар га те лә мим. Ку а ны-
чы быз ту лы бул сын өчен, яны гыз га ки леп, сез нең бе лән сөйләшүемә өмет лә нәм.

13 Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган иман даш кыз ту га ның ның ба ла ла ры си не сә-
лам ли ләр.
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Яхъя дан өчен че хат
1 1 Чын кү ңел дән ярат кан га зиз Гәй гә симан итү че ләр бер дәм ле ге сөл кә нен нән 

сә лам.
2 Га зиз дус тым, җа ның имин лек тә бул ган дай, һәрь як тан да имин һәм сә ла мәт 

бул, дип до га кы лам. 3 Мон да кил гән иман даш лар ның ха кый кать кә туг ры бу лу-
ың, ягъ ни хак юл да йө рү ең ха кын да ша һит лык би рү лә ре нә мин бик шат лан дым. 
4 Ми нем өчен ба ла ла рым ның ха кый кать тә йө рү лә ре ха кын да ише тү дән дә зур рак 
шат лык юк тыр.

Хакыйкатьөченбергәләпэшләү
5 Га зиз дус тым, иман даш лар, хәт та та ныш бул ма ган нар ха кы на кыл ган һәм мә 

эш лә рең дә син ыша ныч лы. 6 Алар си нең мә хәб бә тең ха кын да иман итү че ләр бер-
дәм ле ге ал дын да ша һит лык бир де ләр. Зин һар, сАл ла һы га ярак лы рә веш тә юл ла рын 
дә вам ит сен нәр өчен, алар га бу лыш саң иде. 7 Алар сМә сих исе ме ха кы на, Аңа иман 
ит мәү че ләр дән һич нәр сә ка бул ит ми чә, юл га чык ты лар бит. 8 Ди мәк, ха кый кать не 
та ра ту да бер гә эш ли алу ы быз өчен, без ан дый лар га бу лы шыр га ти еш без.

9 Мин бер дәм лек кә кыс ка итеп яз дым, әм ма ара ла рын да өс тен лек итәр гә яра-
ту чы Ди от ре фис без не игъ ти бар га ал мый. 10 Шу ңа кү рә, яны гыз га кил сәм, аның 
кыл ган на рын игъ ти ба ры гыз га җит ке рер мен. Ул без нең хак та яман сүз ләр та ра тып 
кы на кал мый, хәт та иман даш лар ны ка бул ит ми, ка бул итәр гә те ләү че ләр гә ко ма-
чау лый һәм бер дәм лек тән ку ып җи бә рә.

11 Га зиз дус тым! Явыз лык ка ияр мә, ях шы лык ка ияр. Ях шы лык эш ләү че ләр 
Ал ла һы дан дыр, явыз лык эш ләү че исә Ал ла һы ны күр мә гән. 12 Ди ми тер ха кын да 
ба ры сы да ях шы итеп сөй ли, хәт та ха кый кать үзе дә аның ягын да. Шу лай ук без дә 
ша һит лык итә без, һәм ша һит лы гы быз ның ха кый кый бу лу ын син бе лә сең.

13 Мин си ңа күп не язар идем, әм ма ка ра һәм ка ләм бе лән язар га те лә мим. 14 Тиз-
дән си нең бе лән күрешүемә өмет лә нәм. Шун да йөзгә-йөз бер гә ләп сөй лә шер без.

15 Имин лек си ңа! Си не дус лар сә лам ли ләр. Дус ла ры быз ның һәр кай сы на ае рым 
сә лам әйт.
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Яһү дә дән хат
1 1 Гай сә сМә сих нең ко лы, Ягъ куб ның бер ту ган кар дә ше Яһү дә дән сАта быз сАл-

ла һы та ра фын нан ча кы рыл ган нар га, сө ел гән нәр гә һәм Гай сә Мә сих өчен сак-
лан ган нар га. 2 Сез гә шәф кать, имин лек һәм мә хәб бәт мул итеп би рел сен.

Ялганпәйгамбәрләрнеңхөкемителүе
3 Га зиз дус ла рым! Ур так ко ты лу ы быз ха кын да сез гә язар га дип бик дәрт лән сәм 

дә, сиз ге ләр гә бер тап кыр һәм го мер гә би рел гән иман өчен ты ры шып эш лә гез, 
дип үгет ләп язу ны ти еш ле тап тым. 4 Кай бер иман сыз ке ше ләр ара гыз га яше ре неп 
кер де ләр. Алар үз аз гын лык ла рын ак лау өчен, Ал ла быз ның смәр хә мә тен бо зып 
күр сә тә ләр һәм бер дән бер Хө кем да ры быз һәм сХа ки ме без Гай сә Мә сих не ин кяр 
итә ләр. Алар га бу ла чак хө кем ту рын да сИз ге яз ма да ин де күп тән әй тел гән.

5 Лә кин ин де ба рын да бел сә гез дә, хә те ре гез гә тө ше рер гә те лим: сРаб бы бер ва кыт 
ха лык ны Ми сыр дан кот ка рып алып чык кан бул са да, со ңын нан ара ла рын да гы ышан-
мау чы ке ше ләр не һә лак ит кән. 6 Ти еш ле урын на рын сак ла мый ча, то рак ла рын таш лап 
кит кән сфә реш тә ләр не оныт ма гыз: Раб бы алар ны ти рән ка раң гы лык та, бө ек көн дә 
хө кем итү өчен мәң ге лек чыл быр лар да бәй ләп то та. 7 Шул фә реш тә ләр дәй фә хеш лек кә 
һәм бә дә ни бо зык лык ка би рел гән Сә дүм бе лән Га му ра шә һәр лә ре* һәм алар ти рә ли 
ур наш кан шә һәр ләр дә, ки сә тү че гый б рәт бу лып, мәң ге лек ут җә за сын ки че рә ләр.

8 Шу лай бу ке ше ләр дә, хы ял ла ры на та я нып, тән нә рен нә җес ли ләр, Раб бы ха-
ким ле ген ин кяр итә ләр, хәт та күк ләр дә ге шөһ рәт ле зат лар га яла яга лар. 9 Җи тәк че 
фә реш тә Ми кә ил дә, Му са ның гәү дә се ха кын да сиб лис бе лән бә хәс ләш кән дә, хур лап 
һәм хө кем итеп әй тер гә ба тыр чы лык ит мә гән, бәл ки: «Си не Раб бы шел тә лә сен», – 
ди гән. 10 Алар исә үз лә ре аң ла ма ган һәм мә нәр сә не яман лый лар, аң сыз хай ван-
нар дай та би гый те ләк лә ре нә би ре леп яши ләр һәм нәкъ шул алар ны һә лак итә дә.

11 Кай гы алар га, чөн ки алар Ка бил* юлын нан ба ра лар. Ак ча ха кы на Бил гам ның 
ял гыш лык ла рын ка бат лый лар*, фет нә чы гар ган өчен, Ко рах тай* һә лак бу ла лар.

* 1:7 Сәдүм,Гамура – Үле диң гез бу ен да гы ти гез лек тә ур наш кан биш шә һәр нең ике се Сә дүм 
һәм Га му ра шә һәр лә ре бул ган. Ан да яшәү че ке ше ләр нең гө наһ ла ры өчен, күк тән ут яу ды-
рып, Ал ла һы бу шә һәр ләр не юк ка чы гар ган. (Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19.) 
* 1:11 Кабил – Адәм һәм Һаваның бе рен че уг лы. Ул үзе нең Һа бил исем ле эне сен үтер гән. 
(Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 4.) 
* 1:11 Ка ра гыз: «Сан нар», 22. 
* 1:11 Корах – Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган юл баш чы лар Му са һәм Һа рун га кар шы кү тә-
рел гән фет нә че ләр баш лы гы. (Ка ра гыз: «Сан нар», 19.) 
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Яһүдәдән хат 1

12 Мә хәб бәт мәҗ лес лә ре гез дә алар – пыч рак тап лар: вөҗ дан сыз ла нып сый ла на лар. 
Алар – үз лә ре ха кын да гы на кай гыр ту чы кө тү че ләр, җил ку ып йөр т кән яң гыр сыз 
бо лыт лар, бө тен ләй үл гән, та мы ры бе лән ку ба рыл ган, кө зен җи меш бир ми тор ган 
агач лар. 13 Алар – хур лык лы эш лә ре нең кү бе ге бе лән кап лан ган да выл лы диң гез 
дул кын на ры. Алар – адаш кан йол дыз лар. Мәң ге лек дөм ка раң гы лык та алар өчен 
урын сак ла на.

14-15 Ха нох* – Адәм нә се ле нең җи ден че бу ы ны – алар ха кын да пәй гам бәр лек 
итеп, бо лай ди гән: «Ме нә, Раб бы ба ры сы өс тен нән хө кем итү өчен, кыл ган бар ча 
иман сыз га мәл лә ре һәм бө тен сгө наһ лы иман сыз лар ның Раб бы га кар шы сөй лә гән 
бар лык оят сыз сүз лә ре өчен җә за лар га дип, Үзе нең мең нәр чә из ге лә ре бе лән ки лә». 
16 Бу ке ше ләр – яз мыш ла рын нан ка нә гать бул ма ган сук ра ну чы лар. Алар үз лә ре нең 
нә фес те ләк лә ре бу ен ча га мәл кы ла лар, тә кәб бер сүз ләр әй тә ләр, үз фай да ла ры 
ха кы на яла гай ла нып йө ри ләр.

Кисәтүләрһәмкиңәшләр
17 Сез исә, га зиз дус ла рым, Ха ки ме без Гай сә Мә сих срә сүл лә ре та ра фын нан ал дан 

әй тел гән сүз ләр не ис тә то ты гыз. 18 Алар сез гә: «Соң гы ва кыт та үз лә ре нең бо зык 
те ләк лә ре бу ен ча га мәл кы лу чы мыс кыл лау чы лар бу лыр», – ди де ләр. 19 Ул ке ше ләр 
тар ка лыш чы га ра лар, нә фес те ләк лә ре нә буй сы на лар, һәм алар да сИз ге Рух юк.

20 Сез исә, га зиз дус ла рым, үз тор мы шы гыз ны иң из ге има ны гыз ни ге зен дә ко рып 
дә вам ите гез, Из ге Рух бе лән дәрт лә неп до га кы лы гыз. 21 Ха ки ме без Гай сә Мә сих 
Үзе нең шәф ка тен дә сез гә мәң ге лек тор мыш би рә чә ген кө теп, Ал ла һы га ка ра та 
бул ган мә хәб бә те гез дә ка лы гыз.

22 Кай бер ке ше ләр ике лән сә ләр, алар га шәф кать күр сә те гез. 23 Баш ка ла рын ут тан 
тар тып ал ган дай кот ка ры гыз. Кал ган на ры на исә шәф кать күр сәт кән дә, кү ңел лә-
ре гез дә кур ку хи се бул сын: хәт та шак шы эш лә ре бе лән тап лан ган ки ем нә рен нән 
дә җи рә не гез.

Данлаудогасы
24 Сез не гө наһ ка тө шү дән сак лый алу чы, шат лык бе лән Үзе нең да ны ал ды на 

ким че лек ләр сез ки те рә ала тор ган 25 Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша без не кот ка ру-
чы бер дән бер Ал ла һы га бар ва кыт лар дан элек, хә зер һәм мәң ге гә дан, мә һа бәт лек, 
код рәт һәм ха ким лек бул сын. Амин.

* 1:14-15 Ханох – ка ра гыз: «Яратылыш», 4:17.
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Паул дан рим лы лар га хат
Паулныңсәламе

1 1 сАл ла һы ның сЯх шы хә бә рен игъ лан итү өчен сай лап ку ел ган, сМә сих Гай сә-
нең срә сүл бу лыр га ча кы рыл ган ко лы Паул дан сә лам!

2 Ал ла һы Ях шы хә бәр не ал дан, Үзе нең спәй гам бәр лә ре ар кы лы, сИзге язмаларда 
вәгъ дә ит кән. 3 Бу Ях шы хә бәр дә Аның Уг лы ту рын да сөй лә не лә. Ул чы гы шы бе-
лән Да выт нә се лен нән бул ган, 4 ә из ге лек Ру хы Аны, үле дән те рел те лү сә бәп ле, 
код рәт кә ия Ал ла һы Уг лы дип бил ге лә гән. Ул – сХа ки ме без Гай сә Мә сих. 5 Аның 
исе ме ха кы на бар ха лык лар ара сын да гы ке ше ләр Ал ла һы га иман ки тер сен нәр һәм 
буй сын сын нар дип, Аның ар кы лы смәр хә мәт һәм рә сүл лек ал дык. 6 Гай сә Мә сих-
не ке бу лыр га ча кы рыл ган бу ке ше ләр ара сын да сез дә бар.

7 Ал ла һы ның сРим шә һә рен дә яшәү че бар лык сө ек ле лә ре нә, из ге бу лыр га ча-
кы рыл ган нар га: сАта быз Ал ла һы дан вә Ха ки ме без Гай сә Мә сих тән мәр хә мәт һәм 
имин лек бул сын.

ПаулныңРимгабарыргателәве
8 Иң элек Гай сә Мә сих ар кы лы һәм мә гез өчен Ал ла ма рәх мәт ләр укыйм, чөн ки 

има ны гыз ха кын да бө тен дөнь я да сөй лә не лә. 9 Сез не бер тук тау сыз ис кә алу ы ма 
Ал ла һы ша һит, Уг лы ха кын да гы Ях шы хә бәр не игъ лан итеп, Аңа бө тен ру хым бе лән 
хез мәт итәм. 10 Ал ла һы Үз их ты я ры бе лән, ни һа ять, яны гыз га ки лер гә мөм кин лек 
бир сен иде дип, до га ла рым да һәр ва кыт ял ва рам. 11 Сез не бик кү рә сем һәм, сез не 
ны гы ту өчен, ми ңа би рел гән ру хи бү ләк бе лән ур так ла ша сым ки лә, 12 ягъ ни ур так 
има ны быз ни ге зен дә бер-беребезне дәрт лән де рә алу ы быз ны те лим. 13 Иман даш-
лар, сез нең бе леп то ру ы гыз ны те лим: мин күп тап кыр лар яны гыз га ки лер гә ни ят 
ит тем, лә кин әле гә чә тот кар лык лар га оч ра дым. Яһү ди бул ма ган баш ка ха лык лар 
ара сын да гы дай, сез дә дә уңыш җы еп алыр га те лим. 14 Мин грек лар һәм вәх ши ләр, 
зи рәк ләр һәм на дан нар ал дын да да бу рыч лы мын. 15 Шу ңа кү рә, мин сез гә, Рим да 
яшәү че ләр гә дә, Ях шы хә бәр не игъ лан итәр гә ат лы гып то рам.

16 Ях шы хә бәр дән оял мыйм, һәр симан итү че гә, баш та яһү ди гә, ан на ры яһү ди 
бул ма ган га да ко ты лу өчен, Ал ла һы ның код рә те бит ул. 17 Бу Ях шы хә бәр дә Ал ла-
һы ның ке ше ләр не иман аша һәм ба ры тик иман аша гы на сак ла вы ачыклана. Из ге 
яз ма да языл ган ча: «Иман аша ак лан ган ке ше яшә я чәк»*.

* 1:17 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 2:4. 
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Кешеләрнеңгаеплелеге
18 Яман лык кы лып, ха кый кать не та ныр га ко ма чау лау чы ке ше ләр нең һәр төр ле 

иман сыз лы гы на һәм яман лы гы на күк тән Ал ла һы ның яр суы ачы ла ба ра. 19 Ал ла һы 
ха кын да бе лер гә мөм кин бул ган һәр нәр сә алар өчен ачык, аны Ал ла һы ачып бир де 
бит. 20 Га ләм бар лык ка ки те рел гән нән бир ле, Ал ла һы ның кү рен мә гән сый фат ла-
ры, ягъ ни мәң ге лек код рә те һәм ила һи лы гы Үзе бар лык ка ки тер гән нәр сә ләр аша 
ачык кү ре нә һәм аң ла шы ла. Шу лай икән, ул ке ше ләр нең ак ла ныр га ни ге зе юк.

21 Ал ла һы ны бел сә ләр дә, алар Аны, Ал ла һы итеп, ти е шен чә дан ла ма ды лар һәм 
Аңа шө кер ит мә де ләр. Ки ре сен чә, буш уй лар га би рел де ләр, һәм алар ның аң лар га 
те лә мә гән йө рәк лә рен ка раң гы лык кап ла ды. 22 Үз лә рен зи рәк кә са нап, алар ах мак-
лан ды лар 23 һәм үлем сез Ал ла һы ның да нын фа ни ке ше ләр, кош лар, дүрт аяк лы лар 
һәм сөй рә лү че ләр гә ох ша ган су рәт ләр гә алыш тыр ды лар.

24 Шун лык тан Ал ла һы алар ны үз лә ре нең аз гын те ләк лә ре бе лән бо зык лык ка ра-
ма гы на тап шыр ды, алар тән нә рен үз ара ла рын да мәс хә рә итә баш ла ды лар. 25 Ал-
ла һы ха кый ка тен ял ган бе лән алыш тыр ды лар һәм Яра ту чы га тү гел, яра тыл ган га 
та бын ды лар, хез мәт ит те ләр. Яра ту чы га исә мәң ге гә дан бул сын. Амин.

26 Шул сә бәп тән Ал ла һы алар ны хур лык лы нә фес ләр гә ду чар ит те: ха тын на ры 
та би гый якын лык кы лу ны та би гый бул ма ган якын лык кы лу га алыш тыр ды. 27 Ир ләр 
дә шу лай: хатын-кыз бе лән та би гый якын лык кы лу уры ны на, бер-берсенә ка ра-
та җен си те ләк бе лән янып, ир ләр ир ләр бе лән рис вай лык кыл ды лар һәм, юл дан 
язу ла ры өчен, үз-үзләрендә ти еш ле җә за ла рын ал ды лар.

28 Шу лай итеп, Ал ла һы ны та ну ны мө һим дип исәп лә мә гән гә, Ал ла һы алар ны 
бо зык уй ла ры ир ке нә тап шыр ды, һәм алар эш лә нер гә ти еш тү гел га мәл ләр кы ла-
лар. 29 Алар ның кү ңел лә ре һәр төр ле яман лык, мә кер лек, ком сыз лык, явыз лык бе-
лән тул ган. Алар көн че лек, ке ше үте рү те лә ге, ызгыш-талаш, ал дау, яман ни ят ләр 
бе лән ту лы. Алар – гай бәт че ләр, 30 яла ягу чы лар, Ал ла һы дан нәф рәт лә нү че ләр, 
оят сыз лар, тә кәб бер ләр, мак тан чык лар, явыз лык ту ды ру чы лар, ата-анага ита гать 
күрсәтмәүчеләр , 31 акыл сыз лар, үз сү зен дә тор мау чы лар һәм рә хим сез ләр, мәр хә-
мәт сез ләр. 32 Алар мон дый нәр сә ләр не эш ләү че ләр нең Ал ла һы ның га дел хө ке ме 
бу ен ча үлем гә ла ек бу лу ла рын бе лә ләр; әм ма шу лар ны эш ләп ке нә кал мый лар, 
шу лай эш ләү че ләр не хуп лый лар да.

Аллаһыныңгаделхөкеме

2 1 Әй, син, баш ка лар ны хө кем итү че адәм, үзең не ак лап, һич нәр сә әй тә ал-
мый сың: баш ка лар ны хө кем итеп, үзең не дә хө кем гә ду чар итә сең, чөн ки син 

үзең дә шул ук га мәл ләр не кы ла сың бит. 2 Без бе лә без: ан дый эш не эш ләү че ләр 
өчен Ал ла һы ның хө ке ме га дел. 3 Әй, син, адәм, ан дый га мәл кы лу чы лар ны хө кем 
итә сең, ә үзең шул ук эш ләр не эш ли сең! Әл лә син Ал ла һы хө ке мен нән ка чып ко-
ты лыр мын дип уй лый сың мы? 4 Ал ла һы ның иге лек ле ле ге си не тәү бә гә ки те рә чә-
ген аң ла мый ча, чик сез иге ле ге, са быр лы гы һәм тү зем ле ген сан ла мый сың мы әл лә? 
5 Син ки ре бул ган га һәм йө рә гең стәү бә итәр гә те лә мә гән гә кү рә, Ал ла һы ның га дел 
хө ке ме бил ге ле бу ла чак ачу кө нен дә ба шы ңа тө шә чәк җә заң ны җы я сың. 6 Ал ла һы 
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һәр кем гә эш лә ре нә ка рап тү ләр: 7 са быр лык бе лән иге лек ле эш ләр кы лып, дан га, 
хөр мәт кә һәм үлем сез лек кә ом ты лу чы лар га Ул мәң ге лек тор мыш би рә. 8 Ә ин де 
үзен ге нә яра тып, ха кый кать кә буй сын мый ча, явыз лык ар тын нан ба ру чы лар өс те-
нә Ал ла һы Үз ачу ын һәм яр су ын тө ше рә чәк. 9 Явыз лык кы лу чы һәр кем гә – баш та 
яһү ди гә, ан на ры яһү ди бул ма ган га – мих нәт һәм га зап бу ла чак. 10 Ә иге лек кы лу чы 
һәр кем не – баш та яһү ди не, ан на ры яһү ди бул ма ган ны – дан, хөр мәт һәм имин лек 
кө тә, 11 чөн ки Ал ла һы һәр кем гә бер ти гез ка рый.

12 Му са ска ну ны бул мый ча, сгө наһ кыл ган нар шул хәл дә һә лак бу ла чак лар да; 
ә ин де Ка нун ны бе лә то рып гө наһ кыл ган нар Ка нун бу ен ча хө кем ите лә чәк ләр. 
13 Ал ла һы Ка нун ны ише тү че ләр не тү гел, аны үтәү че ләр не Үз кар шын да ак лан ган 
дип игъ лан итә чәк. 14 сМә җү си ләр нең Ка ну ны юк бит, лә кин алар Ка нун та ләп 
ит кән не та би гый си зем лә ү лә ре бе лән баш кар ган да, ка нун сыз да үз лә ре нә үз лә ре 
Ка нун бу ла лар. 15 Бу исә Ка нун та ләп лә ре нең йө рәк лә ре нә языл ган лы гын күр сә тә. 
Мо ны вөҗ дан на ры да рас лый – уй-фикерләре кай ва кыт алар ны га еп ли, ә кай ва-
кыт хәт та як лый да. 16 Мин сөй ли тор ган Ях шы хә бәр бу ен ча, Ал ла һы ке ше ләр нең 
сер лә рен Мә сих Гай сә ар кы лы хө кем итә се көн не мо ның һәм мә се бу ла чак.

ЯһүдиләрһәмАллаһыкануны
17 Ме нә син үзең не яһү ди дип атый сың, Му са ка ну ны на та я на сың һәм Ал ла һы 

бе лән мак та на сың, 18 Ка нун нан өй рә неп, Ал ла һы ның их ты я рын һәм яман нан ях-
шы ны ае ра бе лә сең. 19 Син үзең су кыр лар ның юл күр сә тү че се, ка раң гы лык та гы лар 
өчен як ты лык, 20 на дан нар ның ос та зы, тәҗ ри бә сез ләр нең укы ту чы сы бу лу ы ңа ыша-
на сың, чөн ки бе лем вә ха кый кать не гәү дә лән де рү че Ка нун ны бе лә сең. 21 Шу лай 
бул гач, ни чек соң син, баш ка лар ны өй рә теп тә, үзеңне-үзең өй рәт ми сең? Ур ла мас ка 
үгет ли сең, ә үзең ур лый сың мы? 22 «Зи на кыл ма» ди сең, ә үзең зи на кы ла сың мы? 
Пот лар дан җи рә нә сең, ә үзең алар ның та бы ну уры нын та лый сың мы? 23 Ал ла һы 
ка ну ны бе лән мак та на сың, ә үзең, аны бо зып, Ал ла һы ны мәс хә рә ли сең ме? 24 Из ге 
яз ма да языл ган ча, «мә җү си ләр Ал ла һы исе мен сез нең ар ка да хур лый лар»*.

25 Ка нун ны үтә сәң, сөн нәт ле бу лу ың фай да лы; ә ин де син аны бо за сың икән, 
ул чак та ссөн нәт кә утыр тыл ма ган дай бу ла сың. 26 Шу лай бул гач, ссөн нәт сез ке ше 
Ка нун ка гый дә лә рен үтә сә, ул сөн нәт кә утыр тыл ган бу лып са нал мас мы? 27 Тыш-
кы як тан сөн нәт сез, әм ма Ка нун ны үтәү че ке ше, си не – языл ган Ка нун га һәм 
сөн нәт ле лек кә ия ке ше не Ка нун ны боз ган өчен хө кем итәр. 28 Тыш кы як тан гы на 
яһү ди бул ган – чын яһү ди тү гел, һәм тән дә ге сөн нәт лә нү ге нә чын сөн нәт тү гел 
әле. 29 Эч ке як тан яһү ди бул ган гы на чын яһүдидер, һәм языл ган Ка нун тү гел, ә 
сИз ге Рух ки тер гән, йө рәк тү рен дә бул ган сөн нәт ке нә чын сөн нәт тер*. Мон дый 
яһү ди гә мак тау ке ше ләр дән тү гел, Ал ла һы дан ки лә.

3 1 Шу лай итеп, яһү ди бу лу ның өс тен ле ге яки сөн нәт ле бу лу ның фай да сы бар мы? 
2 Һәрь як тан зур өс тен лек бар! Бе рен че дән, Ал ла һы сү зе нәкъ алар га әма нәт 

* 2:24 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 36:20. 
* 2:29 Ка ра гыз: «Ка нун», 10:16. 
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ител гән. 3 Һәм кай бе рәү ләр Ал ла һы га туг ры лык лы бул ма ган икән, ни бу лыр? Алар-
ның туг ры бул мау ла ры Ал ла һы ның туг ры лык лы гын юк ка чы га рыр мы? 4 Һич тә 
алай тү гел! Һәр ке ше ял ган чы бул са да, Ал ла һы хак, Үз сү зе нә туг ры лык лы. Аның 
ту рын да Из ге яз ма да языл ган бит:

«Гаепләү сүз лә рең хаклыдыр,
хө кем гә тар ткан да Син җи ңә сең»*.

5 Әгәр без нең га дел сез ле ге без Ал ла һы ның га дел ле ген ачыг рак күр сә тә икән, 
Ал ла һы, өс те без гә ачу ын яу ды рып, дө рес эш лә мә де, дип әй тә ала быз мы? (Мин 
би ре дә ке ше ләр чә фи кер йөр тәм.) 6 Һич тә! Юк са Ал ла һы дөнь я ны ни чек хө кем 
итә алыр иде? 7 Әм ма ял ган чы бу лу ым, Ал ла һы ның ха кый ка тен ачыг рак күр сә-
теп, Аның дан-шөһрәтен арт ты ра икән, ни өчен соң әле мин гө наһ лы дип хө кем 
ите ләм? 8 Шу лай икән: «Ях шы лык ки леп чык сын өчен, яман лык кы лыйк!» – дип 
әй тер гә дер, бәл кем? Сез шу лай әй тә сез икән дип, без не яман лап сөй ли ләр дә кай-
бе рәү ләр. Алар үз лә ре нә ти еш ле хө кем не ала чак.

Бертәкъвакешедәюк
9 Ди мәк, ни чек ин де? Без нең хә ле без яһү ди бул ма ган ны кы лар дан ях шы рак мы? 

Һич тә юк, без ин де ачык күр сәт тек: яһү ди ләр дә, яһү ди бул ма ган нар да – ба ры сы 
да гө наһ ха ким ле ге ас тын да. 10 Из ге яз ма да языл ган бит:

«Бер стәкъ ва ке ше дә юк, бер ге нә дә.
11 Акыл га ия бер кем дә юк, Ал ла һы ны эз лә ми бер кем дә.
12 Һәм мә се юл дан яз ган, бер дәй бо зыл ган;

иге лек кы лу чы кү рен ми, бе рәү дә юк»*.
13 «Ачык ка бер ба зы дыр бу газ ла ры,

тел лә ре бе лән ал дый лар,
елан агуы сең гән сүз лә ре нә»*.

14 «Алар ның авы зы ләгъ нәт һәм әр нү бе лән ту лы»*.
15 «Аяк ла ры алар ның кан тү гәр гә ашы га,
16 йөр гән юл ла рын да ба ры җи ме рек лек һәм кай гы гы на ка ла.
17 Имин лек юлын бел ми ләр алар»*.
18 «Ал ла һы дан кур ку хисе юк аларда»*.

19 Ә без бе лә без: Ка нун нәр сә дә бул са сөй ли икән, ул Ка нун ха ким ле ге ас тын да 
бул ган нар га сөй ли. Шу ның өчен бер кем дә, үзен як лар өчен, авы зын ача ал мас, һәм 
бар дөнья Ал ла һы кар шын да га еп ле бу лыр. 20 Ка нун та ләп лә рен үтәү бе лән Аның 

* 3:4 Ка ра гыз: «Зә бур», 50:6. 
* 3:12 Ка ра гыз: «Зә бур», 13:1-3; 52:2-4. 
* 3:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 5:10; 139:4. 
* 3:14 Ка ра гыз: «Зә бур», 9:28. 
* 3:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 59:7-8. 
* 3:18 Ка ра гыз: «Зә бур», 35:2. 
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кар шын да бер кем дә ак лан ган бул мас бит. Ка нун ар кы лы гө на һы быз ны тө ше неп 
та ный быз гы на.

Иманашааклану
21 Әм ма хә зер Му са ка ну ны на бәй сез рә веш тә Ал ла һы ның ке ше не ни чек итеп 

ак ла вы ачык лан ды. Бу ту ры да Ка нун һәм пәй гам бәр ләр ша һит лык итә. 22 Ал ла-
һы ның ке ше не иман аша ак ла вы Гай сә Мә сих кә иман итү че ләр нең ба ры сы на да 
би ре лә. Ке ше бе лән ке ше ара сын да аер ма юк, 23 чөн ки ба ры сы да гө наһ кыл ды лар 
һәм Ал ла һы ның сда нын нан мәх рүм кал ды лар. 24 Ба ры сы да Ал ла һы мәр хә мә те бе-
лән үз лә рен сйо лып алу чы Мә сих Гай сә ар кы лы Ал ла һы ның ак ла вын бү ләк итеп 
ала лар. 25-26 Ал ла һы Гай сә не ки че ре лү алып ки лү че кор бан итеп бил ге ләп куй ды. 
Бу ки че ре лү Гай сә нең ка ны аша иман итү че ләр гә би ре лә. Шу лай эш ләп, элек кы-
лын ган гө наһ лар өчен җә за бир ми чә, чик сез са быр лык күр сә теп, Ул Үзе нең хак-
лы гын рас ла ды. Шу лай итеп, хак лы гын хә зер ге ва кыт та да күр сә тә: Ул Үзе хак һәм 
Гай сә гә иман итү че ләр не ак лый*.

27 Шу лай итеп, мак тау га урын бар мы ин де? Юк, мак тау га урын юк. Нәр сә ни ге-
зен дә мөм кин лек кал ды рыл ма ган? Ка нун ны үтәү ни ге зен дә ме? Юк, иман ни ге зен дә. 
28 Без бит ке ше нең Ка нун ны үтәү гә бәй сез рә веш тә иман бе лән Ал ла һы та ра фын нан 
ак ла ну ын рас лый быз. 29 Ал ла һы – яһү ди ләр Ал ла сы гы на мы, баш ка ха лык лар ны кы 
да тү гел ме ни? Әл бәт тә, баш ка ха лык лар ны кы да, 30 чөн ки Ал ла һы бер. Ул сөн нәт ле-
ләр не дә, сөн нәт сез ләр не дә иман бе лән ак лый. 31 Шу лай итеп, без има ны быз бе лән 
Ка нун ны юк ка чы га ра быз мы? Һич тә алай тү гел, ки ре сен чә, без аны рас лый быз.

Ибраһимүрнәге

4 1 Хал кы быз ның нә сел ба шы Иб ра һим ха кын да нәр сә әй тә ала быз? Ул нәр сә-
гә ия бул ды соң? 2 Әгәр Иб ра һим үзе кыл ган га мәл лә ре бе лән ак лан ган дип 

са нал ган икән, аның мак та ныр га ха кы бул ган, лә кин Ал ла һы кар шын да тү гел. 
3 Из ге яз ма да нәр сә ди ел гән? «Иб ра һим Ал ла һы га ышан ды һәм мо ның бе лән тәкъ-
ва* бу лып са нал ды»*. 4 Ә эш че гә тү лән гән хез мәт ха кы бү ләк дип тү гел, би ре лер гә 
ти еш ле нәр сә бу лып са на ла. 5 Әгәр ин де ке ше, үзе кыл ган га мәл ләр гә та ян мый ча, 
га еп ле ләр не ак лау чы Ал ла һы га ыша на икән, шул ыша нуы бе лән Аның кар шын да 
ак лан ган са на ла. 6 Эш-гамәлләренә бәй сез рә веш тә, Ал ла һы та ра фын нан ак лан ган 
ке ше нең бә хет ле бу луы ту рын да сөй ләп, Да выт шу ны ук рас лый:

7 «Бә хет ле дер ке ше,
әгәр җинаятьләре ки че рел сә.

8 Бә хет ле дер ке ше,
гаеп эшләрен Раббы гафу итсә»*.

* 3:25-26 «Хак лык», «хак» һәм «ак лау» ди гән сүзләрнең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә 
бер үк. 
* 4:3 «Тәкъ ва» һәм «ак лау» ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә бер үк. 
* 4:3 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:6. 
* 4:7-8 Ка ра гыз: «Зә бур», 31:1-2. 
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9 Бу бә хет ле лек сөн нәт ле ләр гә ге нә ка рый мы, әл лә сөн нәт сез ләр гә дә ме? Без: 
«Иб ра һим үзе нең ыша нуы бе лән тәкъ ва бу лып са нал ды», – дип сөй лә дек. 10 Кай-
чан са нал ды? Сөн нәт ле бул гач мы, әл лә сөн нәт ле бул ган чы мы? Сөн нәт ле бул гач 
тү гел, ә сөн нәт ле бул ган га ка дәр. 11 Әле сөн нәт сез чак та ук ул ыша нуы бе лән Ал-
ла һы кар шын да ак лан ган са нал ды һәм аның сөн нәт кә утыр ты луы мо ны рас лау чы 
бил ге бул ды. Шу лай итеп, Иб ра һим, сөн нәт лән мә гән ки леш иман итеп, Ал ла һы 
кар шын да ак лан ган са нал ды һәм бар лык ке ше ләр нең ата сы бул ды. 12 Иб ра һим – 
шу лай ук сөн нәт ле ләр нең дә ата сы, ягъ ни, сөн нәт кә утыр ты лып кы на кал мый ча, 
ата быз Иб ра һим ның әле сөн нәт лән мә гән чак та йөр гән иман сук мак ла рын нан 
йө рү че ләр нең ата сы.

Аллаһыныңвәгъдәсеһәмиман
13 «Дөнья си не ке бу лыр» ди гән Ал ла һы вәгъ дә се Иб ра һим га һәм аның то кы мы на 

Ка нун та ләп лә рен үтә гән өчен тү гел, иман итеп, Ал ла һы кар шын да ак лан ган өчен 
би рел де. 14 Ка нун үтә лү е нә өмет баг лау чы лар Ал ла һы вәгъ дә ит кән не ал са лар, иман 
мәгъ нә сен югал тыр, вәгъ дә дә юк ка чы га ры лыр. 15 Ка нун үзе бе лән Ал ла һы ның 
ачу ын алып ки лә, әм ма Ка нун бул ма са, Ка нун бо зу да бул мый.

16-17 Ал ла һы ның вәгъ дә се, мәр хә мәт бу ен ча гы на бул сын өчен, иман га ни гез лән гән. 
Шу лай итеп, вәгъ дә Иб ра һим то кы мы ның һәм мә се өчен дә: Ка нун ны то ту чы лар өчен 
ге нә тү гел, аның ке бек иман итү че ләр өчен дә ыша ныч лы. Из ге яз ма да «Мин си не күп 
ха лык лар ның нә сел ата сы итеп куй дым»* дип языл ган ча, Иб ра һим – һәм мә без нең 
ата сы. Үле ләр не те рел тү че, бул ма ган нәр сә ләр не бар лык ка ки те рү че, үзе ышан ган 
Ал ла һы кар шын да Иб ра һим – ба ры быз ның ата сы. 18 Ул бер нин ди өме те бул ма ган да 
да өмет бе лән ышан ган, һәм «Нә сел ва рис ла рың шул ка дәр күп сан лы бу ла чак»* дип 
әй тел гән чә, күп ха лык лар ның ата сы бул ган. 19 Үзе нә йөз яшь ча ма сы, тә не нең ин де 
үлә ба ру ын һәм Са ра ның, ба ла та бу өчен, ар тык карт бу лу ын аң ла са да, аның има ны 
ки ме мә де. 20 Ал ла һы вәгъ дә се нә ышан мый ча шик лә неп ка ра ма ды, ки ре сен чә, има-
нын да нык то рып, Ал ла һы га дан-шөһрәт ки тер де. 21 Ал ла һы ның бир гән вәгъ дә сен 
үти ала ча гы на ина нып, 22 Иб ра һим ыша нуы бе лән «тәкъ ва бу лып са нал ды».

23 Хә ер, «тәкъ ва бу лып саналу» ди гән сүз бер аның өчен ге нә тү гел, 24 без нең өчен 
дә языл ды. Әле ге сүз без гә дә – Ха ки ме без Гай сә не үле дән те рел т кән Ал ла һы га 
ина ну чы лар га да ка гы ла. 25 Гай сә гө наһ ла ры быз өчен үлем гә тап шы рыл ды һәм 
ак ла ну ы быз өчен те рел тел де.

Аклауныңнәтиҗәсе

5 1 Шу ңа кү рә, иман бе лән ак ла ну ал гач, Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша Ал ла һы бе-
лән без нең ара да та ту лык мө нә сә бә те ур на ша. 2 Хә зер без ия бул ган мәр хә мәт кә 

Мә сих аша иман бе лән мөм кин лек ачыл ды һәм без Ал ла һы да нын ур так ла шыр быз 
ди гән өмет бе лән мак та на быз. 3 Мо ның бе лән ге нә тү гел, мих нәт чи гү лә ре без бе лән 
дә мак та на быз, чөн ки мих нәт чи гү ләр – чы дам лык, 4 чы дам лык тот рык лы лык ту-

* 4:16-17 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 17:5. 
* 4:18 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:5. 
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ды ра, ә тот рык лы лык өмет ха сил итү ен бе лә без. 5 Ә өмет ал да мый, чөн ки Ал ла һы 
Үзе нең мә хәб бә тен без гә би рел гән Из ге Рух аша йө рәк лә ре без гә мул итеп яу дыр ган.

6 Без әле яр дәм гә мох таҗ бул ган да, Ал ла һы бил ге лә гән бер ва кыт та Мә сих иман-
сыз лар өчен үл де. 7 Кем дә бул са хәт та тәкъ ва ке ше ха кы на үләр гә те ләр ми кән? 
Хә ер, иге лек ле ке ше ха кы на, бәл ки, кем нең дә бул са үләр гә җөрь әт итүе мөм кин. 
8 Әм ма Ал ла һы без гә бул ган мә хәб бә тен шу ның бе лән ис бат ит те: Мә сих гө наһ лы 
ча гы быз да ук без нең хак ка үл де. 9 Һәм ин де хә зер, Үз ка ны бе лән ак ла ган нан соң, 
әл бәт тә, Ул без не Ал ла һы ачу ын нан кот ка ра чак. 10 Ал ла һы га дош ман бул ган ва-
кы ты быз да Уг лы ның үле ме ар кы лы Аның бе лән та ту лаш кан быз икән, ин де биг рәк 
тә хә зер та ту лаш кан хәл дә Уг лы ның тор мы шы бе лән ко ты ла чак быз. 11 Әле бу гы на 
да тү гел, Ал ла һы бе лән Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша мак та на быз, Аның аша без 
хә зер бу та ту лык ны ал дык та!

АдәмһәмМәсих
12 Бер ке ше ар кы лы гө наһ һәм гө наһ бе лән бер гә үлем дөнь я га үтеп кер де. Шу лай 

итеп, бар лык ке ше ләр үлем гә ия бул ды, чөн ки һәм мә се гө наһ кыл ды. 13 Ин де Ка нун 
бул ган га ка дәр дә дөнь я да гө наһ бар иде; әм ма Ка нун бул ма ган урын да бе рәү нең 
дә гө на һы исәп кә алын мый. 14 Шу лай да, Адәм нән алып Му са пәй гам бәр гә ка дәр, 
Ал ла һы ның ты ю ын бо зып, Адәм дәй гө наһ кыл ма ган нар бе лән дә үлем ха ким лек 
ит кән. Адәм, нин ди дер бер мәгъ нә дә, ки лер гә ти еш ле Зат ның үр нә ге бу лып тор ган.

15 Әм ма Ал ла һы ның бү ләк ител гән мәр хә мә тен гө наһ бе лән ча гыш ты рып бул мый. 
Бер ке ше нең гө на һы күп ләр не үлем гә ки тер гән икән, Ал ла һы ның мәр хә мә те һәм бер 
Ке ше – Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те бе лән би рел гән бү ләк күп ләр гә биг рәк тә мул 
би ре лә. 16 Ал ла һы бү лә ген бер ке ше кыл ган гө наһ ның нә ти җә се бе лән ча гыш ты рып 
бул мый. Бер сҗи на ять «га еп ле!» ди гән хө кем ка ра ры ки те реп чы гар ды, ә Ал ла һы ның 
мәр хә мә те бе лән би рел гән бү ләк, бик күп җи на я ть ләр бу лу га ка ра мас тан, ак ла ну 
алып кил де. 17 Әгәр ба ры тик бер ке ше нең җи на я те ар ка сын да үлем ха ким лек ит кән 
икән, биг рәк тә бер Ке ше – Гай сә Мә сих аша Ал ла һы ның мул мәр хә мә тен һәм бү ләк 
бу ла рак Аның ак ла вын ка бул итү че ләр тор мыш та ха ким лек итә чәк.

18 Шу лай итеп, бе рәү нең җи на я те бар лык ке ше ләр гә «га еп ле!» ди гән хө кем чы-
гар ган сы ман, икен че Бе рәү нең хак га мә ле һәм мә се нә ак ла ну һәм тор мыш алып 
кил де. 19 Бер ке ше нең буй сын ма вы ар ка сын да күп ләр гө наһ лы бул ган дай, икен че 
Бе рәү нең ита гать ле ле ге бе лән күп ләр Ал ла һы та ра фын нан ак ла на чак. 20 Ка нун исә, 
җи на ять арт сын дип, кер тел гән. Әм ма гө наһ кү бәй гән җир дә Ал ла һы ның мәр хә-
мә те та гын да арт кан. 21 Ди мәк, гө наһ ке ше ләр бе лән ха ким лек ит кән һәм алар ны 
үлем гә ки тер гән сы ман, Ал ла һы ның мәр хә мә те дә хак лык бе лән ха ким лек итәр 
һәм Ха ки ме без Гай сә Мә сих ар кы лы мәң ге лек тор мыш ка ки те рер.

Безгөнаһкакаратаүле

6 1 Нәр сә әй тик соң? Ал ла һы ның мәр хә мә те арт сын дип, гө наһ кы лу ны дә вам 
итәр гә ме? 2 Һич бер ва кыт та да! Без гө наһ ка ка ра та үле: шу лай бул гач, ни чек гө наһ 

кы лу ны дә вам итә ала быз? 3 Без нең һәм мә без нең, ссу га чум ды ру йо ла сы аша Мә сих 
Гай сә гә чум ды ры лып, Аның үле мен ур так ла шу ы быз ны бел ми сез ме әл лә сез? 4 Ата-
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ның бө ек код рә те бе лән Мә сих үле дән те рел тел гән дәй, яңа тор мыш та яшәү өчен, без 
чум ды ру йо ла сы аша үле мен ур так ла шып, Аның бе лән бер гә кү мел дек. 5 Мә сих бе лән 
бер төр ле үлем дә бер ләш кән без икән, үле дән те ре лү дә дә Аның бе лән бер лә шер без.

6 Без бе лә без: гө наһ лы асы лы быз ның ха ким ле ген нән кот ка ру өчен һәм ин де гө наһ 
кол ла ры бул ма сак идек дип, элек ке ке ше без Мә сих бе лән бер гә схач ка ка дак лан-
ды. 7 Үл гән ке ше гө наһ ха ким ле ген нән азат ител де бит ин де. 8 Әм ма Мә сих бе лән 
бер гә үл гән без икән, Аның бе лән бер гә яшәр без дә, дип ыша на быз. 9 Без бе лә без 
ки: үле дән те рел тел гәч, Мә сих ка бат үл мәс, үлем ин де Аңа ха ким бул мас. 10 Аның 
үлүе гө наһ өчен иде, һәм Ул гө наһ ка ка ра та бө тен ләй гә үл де. Әм ма хә зер Аның го-
мер сө ре ше – Ал ла һы өчен яшәү. 11 Шу лай ук сез дә үзе гез гә гө наһ өчен үле, әм ма 
Ал ла һы өчен Мә сих Гай сә бе лән бер лек тә яшәү че дип ка ра гыз.

12 Шу ңа кү рә, гө наһ ка фа ни тә не гез бе лән ха ким лек итәр гә юл куй ма гыз, аның 
нә фес лә ре нә буй сын ма гыз. 13 Тә не гез нең әгъ за ла рын явыз лык ко ра лы итеп, гө наһ-
ка тап шыр ма гыз. Ки ре сен чә, үзе гез не, үлем нән тор мыш ка кү че рел гән нәр бу ла рак, 
Ал ла һы га тап шы ры гыз һәм тә не гез нең әгъ за ла рын хак лык ко ра лы итеп, Аңа би ре-
гез. 14 Гө наһ сез нең бе лән ха ким лек итәр гә ти еш тү гел, чөн ки сез Ка нун та ләп лә ре 
бе лән тү гел, ә Ал ла һы мәр хә мә тен дә яши сез.

Гөнаһтаназатбулу
15 Ин де ниш ләр гә хә зер? Ка нун та ләп лә ре бе лән тү гел, ә бәл ки Ал ла һы ның мәр-

хә мә тен дә яшә гән гә кү рә, гө наһ кы лыр га мы ин де?! Һич тә алай тү гел! 16 Үзе гез не 
кем гә дә бул са кол лык ка тап шыр са гыз, шул ке ше нең ита гать ле ко лы бу ла сы гыз ны 
бе лә сез бит: гө наһ ко лы бу лу сез не – үлем гә, Ал ла һы га ита гать ле бу лу исә Аның кар-
шын да ак ла ну га ки те рә. 17 Ал ла һы га шө кер, элек гө наһ кол ла ры бул са гыз да, хә зер 
ин де үзе гез ка бул итеп ал ган тәгъ ли мат ка чын кү ңел дән буй сы на сыз. 18 Гө наһ тан 
азат ител гәч, хак лык кол ла ры бул ды гыз. 19 (Сез нең ке ше ләр чә зи һен сез ле ге гез не 
ис тә то тып, ке ше ләр фи кер йөр т кән чә сөй лим.) Элек тән нә ре гез не явыз эш ләр гә 
ки те рү че бо зык лык ка һәм явыз лык ка кол итеп тап шыр ды гыз. Ә хә зер алар ны, из ге 
тор мыш ка ил тү че хак лык ка кол итеп тап шы ры гыз.

20 Сез гө наһ кол ла ры бул ган да, хак лык га мәл лә рен нән азат иде гез. 21 Кыл ган 
яман га мәл лә ре гез дән нин ди фай да ал ды гыз? Ул чак та ал ган нәр сә лә ре гез дән хә зер 
оя ла сыз, алар ның ахы ры – үлем бит. 22 Хә зер исә сез гө наһ тан азат һәм Ал ла һы ның 
кол ла ры бул ды гыз, мо ның җи ме ше – из ге лек, ә нә ти җә се – мәң ге лек тор мыш. 
23 Гө наһ өчен әҗер – үлем бит, ә ин де Ал ла һы ның мәр хә мәт бе лән би рел гән бү лә-
ге – Ха ки ме без Мә сих Гай сә дә ге мәң ге лек тор мыш.

Кануннаназатбулу

7 1 Иман даш лар, сез Ка нун ны бе лә сез бит: ке ше исән ва кыт та гы на аның бе лән 
Ка нун ха ким лек итүе сез гә бил ге ле тү гел ме? 2 Мә сә лән, ки яү дә ге ха тын ире 

исән чак та ка нун бу ен ча ире бе лән бәй лән гән; ә ире үл сә, ха тын үзен ире нә бәй ләп 
то ру чы ка нун нан азат ите лә. 3 Шу ңа кү рә, ире исән чак та, баш ка ир-атныкы бул-
са, зи на кы лу чы дип ата ла чак; ә ин де ире үл сә, ха тын бу ка нун нан азат ите лә һәм, 
баш ка бе рәү гә ки яү гә чык са да, зи на кы лу чы бул мый. 4 Сез нең бе лән дә шу лай, 



1690

Рим лы лар га хат 7 , 8

иман даш ла рым. Ал ла һы га уңыш ки те рер гә дип, баш ка Бе рәү не ке, ягъ ни үле дән те-
рел тел гән Мә сих не ке бу лу өчен, Аның үле ме ар кы лы Ка нун өчен үл де гез. 5 Гө наһ лы 
та би га те без йо гын ты сын да яшә гән дә, Ка нун бә дә не без әгъ за ла рын да гы гө наһ лы 
нә фес ләр не уя та иде. Алар ның нә ти җә се исә – үлем дер. 6 Хә зер исә, кай чан дыр 
без не бәй ләп тор ган Ка нун га ка ра та үл гәч, бу Ка нун нан азат ител дек: элек ке чә – 
Ка нун бу ен ча тү гел, ә яңа ча – Из ге Рух күр сәт кән чә, Ал ла һы га хез мәт итә без.

Аллаһыкануныһәмгөнаһ
7 Ин де нәр сә әй тик? Әл лә Ка нун гө наһ мы? Һич тә юк! Әм ма мин гө наһ ны Ка нун 

ар кы лы гы на бел дем. Әгәр Ка нун: «Баш ка ке ше не ке нә нә фе сең не суз ма»*, – ди-
мә сә, мин нә фес лә нү нең нәр сә икә нен аң ла ма ган бу лыр идем. 8 Әм ма гө наһ, бу 
әмер дән фай да ла нып, мин дә һәр төр ле нә фес те ләк лә ре уят ты. Ка нун нан баш ка 
гө наһ үле. 9 Кай чан дыр мин Ка нун ны бел ми яшә дем, әм ма Ка нун әме рен бел гән-
нән соң, гө наһ те рел де, 10 һәм мин үл дем. Ди мәк, яшәү алып ки лер гә ти еш ле әмер 
үлем ки тер гән бу лып чык ты. 11 Гө наһ, әмер нең үзен нән фай да ла нып, ми не ал да ды 
һәм үлем гә ки тер де. 12 Лә кин Ка нун из ге, әмер дә из ге, га дел һәм ях шы.

13 Ди мәк, ях шы нәр сә ми ңа үлем ки тер де ме ни? Һич тә алай тү гел! Әм ма гө наһ, 
гө наһ бу лып та ныл сын өчен, ях шы нәр сә ар кы лы ми ңа үлем ки тер де. Шу лай итеп, 
әмер аша гө наһ ның ни ка дәр кур кы ныч икән ле ге ачыг рак кү рен де.

Гөнаһбеләнкөрәшү
14 Без Ка нун ның ру хи икә нен бе лә без. Мин исә дөнь я ви, гө наһ ка кол итеп са тыл-

ган мын. 15 Нәр сә эш лә вем не дә аң ла мыйм: те лә гә нем не тү гел, нәф рәт ит кә нем не 
эш лим. 16 Ә ин де үзем те лә мә гән не эш лим икән, Ка нун ның ях шы бу луы бе лән 
ки ле шәм. 17 Шу лай бул гач, ин де мо ны үзем тү гел, мин дә яши тор ган гө наһ эш ли. 
18 Мин бит бе ләм: мин дә, ягъ ни гө наһ лы та би га тем дә, һич нин ди ях шы нәр сә юк, 
хә ер, мин дә ях шы лык кы лу те лә ге бар, әм ма аны тор мыш ка ашы ра ал мыйм. 19 Эш-
ләр гә те лә гән ях шы лык ны тү гел, те лә мә гән явыз лык ны эш лим мин. 20 Ди мәк, те-
лә мә гән нәр сә не эш лим икән, ин де аны мин тү гел, мин дә яши тор ган гө наһ эш ли.

21 Мон нан шун дый ка гый дә ки леп чы га: мин ях шы лык эш ләр гә те лим, лә кин 
явыз лык тан ары на ал мыйм. 22 Эчем нән Ал ла һы ка ну ны на шат ла нам, 23 әм ма үз 
тә нем дә баш ка бер ка нун ның эш итү ен кү рәм. Бу ка нун акы лым хуп ла ган ка нун га 
кар шы кө рә шә һәм ми не үзем дә эш итү че гө наһ ка ну ны на буй сын ды ра. 24 Мес кен 
ке ше мин! Үлем ки те рү че бу тән нән ми не кем кот ка рыр? 25 Ми не Ха ки ме без Гай сә 
Мә сих ар кы лы кот ка ру чы Ал ла һы га шө кер! Ме нә мин акы лым бе лән Ал ла һы ка-
ну ны на, ә гө наһ лы та би га тем бе лән гө наһ ка ну ны на хез мәт итәм.

Рухбуенчаяшәү

8 1 Шу лай итеп, Мә сих Гай сә дә бул ган нар га хә зер һич нин ди хө кем юк, 2 чөн ки 
тор мыш би рү че Рух ның ка ну ны Мә сих Гай сә ар кы лы си не* гө наһ һәм үлем 

* 7:7 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:17; «Ка нун», 5:21. 
* 8:2 Сине – кай бер бо рын гы кулъ яз ма лар да: ми не. 
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ка ну нын нан азат ит те. 3 Гө наһ лы та би га те без көч сез бул ган га, Ка нун баш ка ра ал-
ма ган ны Ал ла һы Үзе баш кар ды. Ул Үз Уг лын гө наһ лы ке ше гә ох ша тып җи бәр де, 
һәм, Аны кор бан итеп, ке ше тә нен дә гө наһ ны хө кем ит те. 4 Ал ла һы мо ны Ка нун-
ның га дел та ләп лә ре без дә, гө наһ лы та би гать бу ен ча тү гел, Рух бу ен ча яшәү че ләр дә 
га мәл гә аш сын өчен эш лә де.

5 Гө наһ лы та би гать бу ен ча яшәү че ләр шул та би гать те лә ге бу ен ча гы на, ә Рух 
бу ен ча яшәү че ләр Из ге Рух те лә гән чә фи кер йөр тә ләр. 6 Гө наһ лы та би гать бу ен ча 
уй лау – үлем гә, ә Рух бу ен ча уй лау тор мыш ка һәм имин лек кә ки те рә. 7 Гө наһ лы 
та би гать бу ен ча фи кер йөр тү че – Ал ла һы га дош ман. Ул Ал ла һы ка ну ны на буй-
сын мый һәм буй сы на да ал мый. 8 Гө наһ лы та би гать бу ен ча яшәү че ләр Ал ла һы га 
ярый ал мый лар.

9 Әм ма лә кин сез дә Ал ла һы Ру хы яши икән, сез гө наһ лы та би гать бу ен ча тү гел, 
Рух бу ен ча яши тор ган бу ла сыз. Ин де бе рәү дә Мә сих Ру хы юк икән, ди мәк, ул 
Аны кы тү гел. 10 Тә не гез гө наһ ар ка сын да үле бу лып та, Мә сих сез дә икән, Ал ла һы 
сез не аклаганга кү рә, Из ге Рух сез нең өчен тор мыш бу ла. 11 Әгәр Гай сә не үле дән 
те рел т кән Ал ла һы ның Ру хы сез дә яши икән, ул чак та Мә сих не үле дән те рел т кән 
Ал ла һы, сез дә яшәү че Ру хы бе лән, фа ни тә не гез гә дә тор мыш би рә чәк.

12 Шу ңа кү рә, иман даш лар, гө наһ лы та би га те без гә бу ры чы быз юк, без ул те-
лә гән чә яшәр гә ти еш тү гел. 13 Гө наһ лы та би гать бу ен ча яшә сә гез, сез үлә чәк сез. 
Ә ин де гө наһ лы эш лә ре гез не Из ге Рух яр дә мен дә үте рә сез икән, сез яшә я чәк сез. 
14 Ал ла һы Ру хы йөр т кән ке ше ләр нең һәм мә се дә – Ал ла һы ба ла ла ры. 15 Сез та гын 
кур кып яшәү гә ки те рә тор ган кол лык ру хын тү гел, Ал ла һы ба ла ла ры итү че Рух ны 
ка бул итеп ал ды гыз. Ул Рух аша без: «И га зиз Атам!*» – дип, Ал ла һы га мө рә җә гать 
итә без. 16 Из ге Рух Үзе, ру хы быз бе лән бер гә, без нең Ал ла һы ба ла ла ры бу лу ы быз ны 
рас лый. 17 Әгәр Аның ба ла ла ры икән без, Ал ла һы ва рис ла ры да – без. Без Аның 
ми ра сын Мә сих бе лән бер гә ка бул итеп ала быз. Мә сих бе лән бер гә мих нәт чи гә без 
икән, Аның бе лән бер гә дан-шөһрәткә дә ия бу лыр быз бит.

Булачакдан
18 Мин бо лай уй лыйм: хә зер ге ва кыт лы га зап лар ки лә чәк тә без гә күр сә те лә чәк 

дан-шөһрәт бе лән ча гыш тыр ган да бер ни гә тор мый. 19 Ал ла һы та ра фын нан бар лык ка 
ки те рел гән нәр нең һәм мә се Ал ла һы Үз ба ла ла рын күр сә тә чәк көн не тү зем сез лә неп 
кө тә. 20-21 Ал ла һы бар ит кән нәр нең һәм мә се яшә еш мәгъ нә сез ле ге нә буй сын ды-
рыл ды. Бу алар ның их ты я ры бу ен ча тү гел, Буй сын ды ру чы ның их ты я ры бу ен ча 
эш лән де. Әм ма Ал ла һы ба ла ла ры ны кы дай дан лы ирек кә ия бу лу өчен, Ал ла һы 
бар ит кән нәр нең һәм мә се нең фа ни лык кол лы гын нан ко ты лу өме те бар.

22 Без яра тыл ган нар ның һәм мә се нең әле гә ка дәр сык ра ну ын һәм ба ла тап кан 
ха тын дай га зап ла ну ын бе лә без. 23 Һәм алар гы на тү гел, без дә. Без гә би ре лә чәк-
ләр нең бе рен че бү лә ге итеп Рух ны ал сак та, без ту лы сын ча Ал ла һы ба ла ла ры бу-
лу ы быз ны – тән нә ре без нең йо лып алы ну ын тү зем сез лә неп кө теп, шу лай ук эч тән 
сык ра на быз. 24 Без шул өмет бе лән ко тыл дык. Әм ма ин де күз гә кү ре неп тор ган 

* 8:15 ИгазизАтам! – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә әле ге сүз – «Аб ба» – ара мей те лен дә би рел гән. 
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нәр сә гә өмет лә неп бул мый. Кем күр гән нә ре нә өмет лә нә ин де?! 25 Ә ме нә үзе без 
күр мә гән нәр сә гә өмет лә нә без икән, аны са быр лык бе лән кө тә без.

26 Шу лай ук Рух та зә гыйфь ле ге без дә без гә яр дәм күр сә тә. Без хәт та нәр сә 
ту рын да до га кы лыр га ки рәк икә нен бел ми без, лә кин Рух сүз ләр бе лән әй теп 
би рә ал мас лык көр се нү ләр аша без нең өчен Үзе ял ва ра. 27 Йө рәк ләр не сы нау чы 
Ал ла һы исә Рух ның фи ке рен бе лә, чөн ки Рух, Ал ла һы их ты я ры бу ен ча, сиз ге ләр 
өчен ял ва ра.

28 Бел гә не без чә, Ал ла һы ны яра ту чы лар га, Үзе нең ни я те бу ен ча ча кыр ган ке ше-
лә ре нә ях шы лык бул сын өчен, һәр нәр сә яр дәм итә*. 29 Ал ла һы ал дан рак сай ла ган-
нар ны, Үз Уг лы на ох шаш бу лыр лар дип, ал дан бил ге ләп куй ган иде, шу ның бе лән 
күп сан лы ту ган на ры ара сын да Гай сә бе рен че ту ган Угыл бул ды. 30 Ә кем нәр не 
ал дан бил ге лә гән бул са, Ул шу лар ны ча кыр ды; кем нәр не ча кыр ган бул са, шу лар ны 
ак ла ды; һәм кем нәр не ак ла ган бул са, шу лар га дан-шөһрәт бир де.

АллаһыныңМәсихГайсәашакүрсәткәнмәхәббәте
31 Мо ңа нәр сә әй тер гә соң? Ал ла һы без нең як лы икән, кем без гә кар шы бу ла 

ала? 32 Уг лын кыз ган мый ча, Аны без нең һәм мә без өчен бир гән Ал ла һы Аның бе-
лән бер гә кал ган бар нәр сә не бү ләк итә тү гел ме? 33 Ал ла һы сай ла ган нар ны кем 
га еп ләр? Һич кем! Ал ла һы алар ны га еп сез дип та ба. 34 Кем алар ны хө кем итә алыр? 
Мә сих Гай сә үл де, әм ма алай гы на да тү гел – үле дән те рел тел де. Ул Ал ла һы ның 
уң ягын да то ра һәм без нең өчен Ал ла һы га ял ва ра. 35 Мә сих мә хәб бә тен нән без не 
нәр сә ае ра ал сын: мих нәт яки га зап мы, эзәр лек ләү, ач лык яки ялан гач лык мы, 
хә веф яки кы лыч мы? 36 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган:

«Си нең өчен көннең-көнендә җа ны быз ны кы я лар,
без не су гым са рык ла ры итеп са ный лар»*.

37 Әм ма бо лар ның һәм мә сен дә без не яра ту чы Мә сих яр дә мен дә ту лы сын ча җи ңеп 
чы га быз. 38 Мин ина нам: үлем һәм те рек лек тә, сфә реш тә ләр һәм күк тә ге көч ләр 
дә, хә зер ге вә ки лә чәк тә ге нәр сә ләр дә, код рәт ләр дә, 39 би ек лек һәм ти рән лек тә, 
бар лык ка ки те рел гән һич бер нәр сә дә без не Ал ла һы ның Ха ки ме без Мә сих Гай сә 
аша күр сәт кән мә хәб бә тен нән ае ра ал ма я чак.

АллаһыһәмИсраилхалкы

9 1 Мә сих не ке бул ган га ха кый кать сөй лим, ал да мыйм, вөҗ да ным Из ге Рух ар-
кы лы ал да ма вым ны рас лый: 2 йө рә гем үз хал кым өчен зур кай гы һәм өз лек сез 

га зап бе лән ту лы. 3 Бу үз мил лә те мә, кан кар дәш лә ре мә яр дәм итә ал са, үзем нең 
ка һәр лән гән һәм Мә сих тән ае рыл ган бу лу ым ны те ләр идем. 4 Алар – сис ра и ли ләр, 
Ал ла һы алар ны Үз ба ла ла ры ит те, Үзе нең да нын күр сәт те, алар бе лән ски ле шү ләр 
тө зе де, Ка нун, гый ба дәт кы лу тәр ти бе, вәгъ дә ләр бир де. 5 Алар – олы ата ла рыбызның 

* 8:28 Бу аять не грек те лен дә ге төп нөс хә дән бо лай да аң лар га мөм кин: Бел гә не без чә, Ал ла һы 
Үзен яра ту чы лар га, Аның ни я те бу ен ча ча кы рыл ган нар га ях шы лык бул сын өчен, һәр нәр-
сә дә алар бе лән бер гә эш итә. 
* 8:36 Ка ра гыз: «Зә бур», 43:23. 
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то кы мы, Мә сих ке ше бу ла рак алар ара сын нан ки леп чык кан. Ул – һәр нәр сә дән 
өс тен Ал ла һы, Ул мәң ге дан лан сын*. Амин.

6 Ал ла һы ның сү зе га мәл гә аш ма ды, дип әй теп бул мый. Ис ра ил хал кы ның һәм мә се 
дә чын ис ра и ли тү гел, 7 Иб ра һим нә се лен нән бул ган нар ның һәм мә се дә аның чын 
ба ла ла ры тү гел бит. Из ге яз ма да: «Си нең нә се лең Ис хак ар кы лы дип са на лыр»*, – 
ди ел гән бит, 8 ягъ ни та би гый рә веш тә ту ган ба ла лар Ал ла һы ба ла ла ры ди гән сүз 
тү гел. Ал ла һы ның вәгъ дә се нә ти җә сен дә ту ган ба ла лар Ал ла һы ба ла ла ры дип са-
на ла. 9 Ә вәгъ дә сү зе бо лай бул ган: «Бил ге лән гән ва кыт та әй лә неп ки лер мен, һәм 
Са ра ның уг лы ту ган бу лыр»*.

10 Әле бу гы на да тү гел: Рә би ка ның ике уг лы ның да ата сы – ата быз Ис хак. 
11-12 Әм ма әле иге зәк ләр ту ган чы һәм ях шы яки яман нәр сә дә бул са эш лә гән че, 
Рә би ка га: «Өл кә не ке че се нә хез мәт итә чәк»*, – дип әй тел гән бул ган. Мо ның бе-
лән Ал ла һы ның сай ла вы алар ның эш лә ре нә тү гел, ә Ча кы ру чы га бәй ле бу луы 
күр сә те лә. 13 Бу ту ры да Из ге яз ма да бо лай языл ган бит: «Мин Ягъ куб ны ярат тым, 
Эсау га исә нәф рәт лән дем»*.

14 Мон нан нәр сә ки леп чы га соң? Әл лә Ал ла һы га дел тү гел ме? Һич тә алай тү гел! 
15 Ул Му са га бо лай дип әй тә:

«Кем гә те лә сәм, шу ңа шәф кать күр сә тер мен;
кем не кыз га ныр га те лә сәм, шу ны кыз га ныр мын»*.

16 Шу ңа кү рә ке ше нең те лә ге йә ты рыш лы гы тү гел, ә Ал ла һы ның шәф кать ле ге 
мә гъ нә гә ия. 17 Из ге яз ма да Ал ла һы сфир га вен гә бо лай ди гән: «Си нең аша код-
рә тем не күр сә тү өчен һәм бө тен җир йө зен дә исе мем мәгъ лүм бул сын дип, пат ша 
итеп куй дым Мин си не»*. 18 Ди мәк, Ал ла һы те лә гән ке ше лә ре нә шәф кать күр сә тә 
һәм те лә гән ке ше лә рен үҗәт лән де рә.

Аллаһыныңачуыһәмшәфкате
19 Бе рә ре гез мин нән: «Ал ла һы без не ни өчен га еп ли соң? Аның их ты я ры на кем 

кар шы ки лә ала?» – дип со рар. 20 Әй адәм, Ал ла һы бе лән бә хәс лә шер гә син кем 
соң? Чүл мәк чүл мәк че гә: «Ни өчен ми не бо лай итеп яса дың?»* – ди яр ме? 21 Бер үк 
бал чык ки сә ген нән бер са выт ны мах сус кул ла ну, ә икен че сен га дә ти кул ла ну өчен 
ясар га хо ку кы юк мы ни чүл мәк че нең?

* 9:5 Икен че җөм лә не грек те лен дә ге төп нөс хә дән бо лай да аң лар га мөм кин: Һәр нәр сә дән 
өс тен Ал ла һы мәң ге дан лан сын. 
* 9:7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:12. 
* 9:9 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 18:10, 14. 
* 9:11-12 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 25:23. 
* 9:13 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 1:2-3. 
* 9:15 Ка ра гыз: «Чы гыш», 33:19. 
* 9:17 Ка ра гыз: «Чы гыш», 9:16. 
* 9:20 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:16; 45:9. 
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22-23 Ал ла һы да шу лай ук эш лә сә, нәр сә бу ла ин де? Ул, Үзе нең ачу ын күр сә тер гә 
һәм код рә тен бел де рер гә те ләп, һә ла кәт кә ду чар ител гән, ачу ын чы гар ган са вытларга 
зур са быр лык бе лән тү зеп тор ды бит. Ул мо ны шәф кать күр сә тер гә те лә гән һәм 
дан өчен әзер лә гән са выт ла ры на Үз да ны ның ни ка дәр бай икән ле ген бел де рү өчен 
эш лә де. 24 Яһү ди ләр дән ге нә тү гел, баш ка ха лык лар дан да Ул ча кыр ган шун дый 
чүл мәк ләр без. 25 Һо шея ки та бын да Ал ла һы бо лай ди:

«Хал кым бул ма ган ны Үз хал кым дип,
сө ек ле бул ма ган ны сө ек лем дип атар мын»*.

26 «Һәм: „Сез Ми нем хал кым тү гел“, – 
дип әй тел гән урын да
алар те ре Ал ла һы ның ба ла ла ры дип ата лыр лар»*.

27 Ә Иша гыйя Ис ра ил ха кын да шу ны әй теп җи бә рә:
«Ис ра ил хал кы диң гез ярын да гы ком бөр тек лә ре са нын ча 

күп бул са да,
бик аз өле ше ге нә ко ты ла чак.

28 сРаб бы җир йө зен дә ке ше ләр өс тен нән
хө ке мен тә вәк кәл һәм тиз тор мыш ка ашы ра чак»*.

29 Янә Иша гыйя ал дан әй т кән чә:
«Күк ләр Ху җа сы Раб бы без гә нә сел кал дыр ма ган 

бул са,
без Сә дүм ка ла сы сы ман бу лыр идек,
Га му ра ка ла сы на тиң лә шер идек»*.

ИсраилхалкыһәмЯхшыхәбәр
30 Ин де нәр сә әй тик? Ал ла һы ның ак ла вы на ом тыл ма ган чит ха лык лар Ал ла һы 

та ра фын нан ак лау ал ды лар. Бу ак лау иман аша кил де. 31 Ис ра ил исә Ка нун үтәү 
юлы аша ак ла ну та бар га ом тыл ды, әм ма мо ңа ире шә ал ма ды. 32 Ни өчен? Алар ның 
ом ты лу ла ры иман га тү гел, эш-гамәлләргә ни гез лән гән иде бит. Алар таш ка абын-
ды лар. 33 Ә Из ге яз ма да бу таш ту рын да бо лай языл ган:

«Ме нә, Си он да ке ше ләр не абын ды ра  торган бер таш,
алар абы нып егы ла чак бер кыя ку ям,
әм ма Аңа ышан ган ке ше оят ка кал мас»*.

10 1 Иман даш лар! Мин чын кү ңел дән Ис ра ил хал кы ның ко ты лу ын те лим һәм 
бу хак та Ал ла һы га до га кы лам. 2 Мин ша һит лык итә алам: алар үз лә рен их лас 

* 9:25 Ка ра гыз: «Һо шея», 2:23. 
* 9:26 Ка ра гыз: «Һо шея», 1:10. 
* 9:27-28 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 10:22-23. 
* 9:29 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 1:9. 
* 9:33 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:14; 28:16. 
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кү ңел дән Ал ла һы га ба гыш ла ган нар, әм ма бу ба гыш лау дө рес аң лау га ни гез лән-
мә гән. 3 Ал ла һы ның ке ше ләр не ни рә веш ле ак ла вын бел мә гән гә алар, үз лә рен чә 
ак ла ныр га ом ты лып, Аның хак лык юлы на буй сын ма ды лар. 4 Мә сих бит – Ка нун-
ның чи ге, шу ның бе лән иман итү че һәр кем гә хак лык би ре лә.

Котылубөтенкешеөчен
5 Ка нун куш кан ны үтәп ире шел гән хак лык* ту рын да Му са бо лай дип яза: «Ка-

нун та ләп лә рен үтәү че ке ше алар бе лән яшә я чәк»*. 6 Ә иман аша кил гән хак лык 
ту рын да бо лай ди е лә: «Күк кә кем ме нәр? – дип со ра ма үзең нән» (Мә сих не алып 
тө шәр гә), 7 яки: «Уп кын га кем тө шәр? – ди мә» (Мә сих не үле ләр ара сын нан алып 
чы гар га). 8 Из ге яз ма да нәр сә ди е лә соң? «Ал ла һы сү зе си нең яның да, те лең дә һәм 
кү ңе лең дә»*. Без игъ лан итә тор ган иман ту рын да гы сүз бу. 9 Гай сә не Ха ким* дип 
икъ рар ит сәң һәм Ал ла һы ның Аны үле дән те рел тү е нә йө рә гең бе лән инан саң, 
ко ты ла чак сың. 10 Йө рәк бе лән иман итү Ал ла һы ның хак лы гын* би рә, ә иман ны 
тел бе лән та ну – ко ты лу алып ки лә. 11 Из ге яз ма да бо лай ди е лә: «Аңа ышан ган ке-
ше оят ка кал мас»*. 12 Яһү ди ләр бе лән яһү ди бул ма ган нар ара сын да аер ма юк бит, 
чөн ки бер Раб бы – ба ры сы ның да Ха ки ме. Аңа ял ва рып мө рә җә гать итү че ләр нең 
һәм мә се өчен дә Ул юмарт. 13 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган бит: «Раб бы исе мен 
тел гә алып, Аңа мө рә җә гать ит кән һәр кем ко ты ла чак»*.

14 Әм ма ышан ма ган ки леш ни чек итеп Аңа ял ва рып мө рә җә гать итә алыр лар? 
Аның ха кын да ишет мә гән ки леш, Аңа ни чек иман ки те рә алыр лар? Аның ту рын да 
игъ лан итү че бул ма гач, алар ни чек ише тә алыр лар? 15 Әгәр игъ лан итәр гә җи бә-
рел мә гән бул са, ни чек итеп кем дә бул са игъ лан итә алыр? Из ге яз ма да бо лай дип 
языл ган: «Ях шы хә бәр ки те рү че ләр нең ки лүе ни чек ку а ныч лы!»* 16 Әм ма Ях шы 
хә бәр не ба ры сы да ка бул ит мә де. Иша гыйя бо лай ди бит: «Йа Раб бым! Без алып 
килгән хә бәр гә кем ышан ды?»* 17 Шу лай итеп, иман – Ях шы хә бәр не ише тү дән, 
ише тү исә Мә сих ту рын да гы сүз аша ки лә. 18 Әм ма бо лай дип со рыйм: әл лә Ис ра ил 
хал кы шул хә бәр не ишет мә де ми кән? Әл бәт тә, ишет те ләр:

«Алар ның та вы шы бө тен җир йө зе нә,
сүз лә ре дөнья чит лә ре нә та ра ла»*.

* 10:5 «Хак лык» һәм «ак лау» ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә бер үк. 
* 10:5 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 18:5. 
* 10:6-8 Ка ра гыз: «Ка нун», 30:11-14. 
* 10:9 Хаким – мо ны «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 10:10 Хаклыгын – ягъ ни ак ла вын. 
* 10:11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 28:16. 
* 10:13 Ка ра гыз: «Йо ил», 2:32. 
* 10:15 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 52:7; «На хум», 1:15. 
* 10:16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:1. 
* 10:18 Ка ра гыз: «Зә бур», 18:5. 
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19 Ул ва кыт та яңа дан со рыйм: әл лә Ис ра ил хал кы аң ла ма ды ми кән? Бе рен че бу лып 
Му са Ал ла һы сүз лә рен сөй ләп:

«Мин ха лык бул ма ган ке ше ләр бе лән сез не көн ләш те рер мен,
то ма на ха лык бе лән ачу лан ды рыр мын»*, – ди.

20 Ә Иша гыйя Ал ла һы сүз лә рен та гын да кы ю рак итеп әй тә:
«Ми не эз лә мә гән нәр Ми не тап ты,
Ми ннән ярдәм со ра ма ган нар га Мин күрендем»*.

21 Ис ра ил хал кы ту рын да исә: «Мин тың лау сыз һәм үз сүз ле ха лык ка кө не буе кул-
ла рым ны су зып тор дым»*, – ди.

АллаһыныңҮзхалкынкирекакмавы

11 1 Шу лай итеп, сез дән со рыйм: әл лә Ал ла һы Үз хал кын ки ре как ты мы? Һич тә 
алай тү гел! Мин үзем дә Иб ра һим нә се лен нән, Бень я мин ыру гын нан бул ган 

ис ра и ли мен. 2 Ал ла һы ал дан ук сай лап ал ган хал кын ки ре как ма ды. Әл лә сез Из ге 
яз ма да Ильяс ха кын да нәр сә әй тел гән не бел ми сез ме? Ис ра ил хал кы ту рын да Ал ла-
һы га зар ла нып, ул ме нә нәр сә ди гән: 3 «Йа Раб бым! Пәй гам бәр лә рең не үтер де ләр, 
смәз бәх лә рең не җи мер де ләр. Бер мин ге нә кал дым, җа ным ны кый мак чы бу лып, хә зер 
ин де ми не дә эз ли ләр»*. 4 Аңа Ал ла һы ның җа ва бы нин ди бул ды соң? «Ял ган илаһ 
сБа гал кар шын да тез лә неп, аңа та бын ма ган җи де мең ке ше не Мин Үзем өчен сак лап 
кал дым»*. 5 Хә зер ге ва кыт та да Ал ла һы Үз мәр хә мә те бе лән сай лап ал ган ке ше ләр 
бар, әм ма алар күп тү гел. 6 Ал ла һы ның сай ла вы ке ше ләр нең эш лә ре нә ка рап тү гел, 
мәр хә мәт бе лән бу ла. Ки ре сен чә бул са, мәр хә мәт чын мәр хә мәт бул мас иде бит.

7 Алай са нәр сә соң? Ис ра ил те лә гә не нә иреш мә де, ә сай лан ган нар ал ды лар, 
баш ка лар исә туң кү ңел гә әй лән де ләр. 8 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Бү ген ге көн гә ка дәр Ал ла һы алар ны сиз мәү чән ит те,
алар га күр ми тор ган күз ләр,
ишет ми тор ган ко лак лар бир де»*.

9 Да выт та әй тә:
«Аш та бы ны үз лә ре өчен то зак һәм ять мә,
кир тә һәм җә за бул сын.

10 Күз лә ре ка раң гы ла нып, күр мәс бул сын нар,
ар ка ла ры го мер лек кә бөк рә еп кал сын»*.

* 10:19 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:21. 
* 10:20 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 65:1. 
* 10:21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 65:2. 
* 11:3 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 19:10-14. 
* 11:4 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 19:18. 
* 11:8 Ка ра гыз: «Ка нун», 29:4; «Иша гыйя», 29:10. 
* 11:9-10 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:23-24. 
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Башкахалыкларныңкотылуы
11 Шу лай бул гач, со рыйм: әл лә ис ра и ли ләр бө тен ләй егы лу өчен абын ды лар мы? 

Һич юк! Абы ну ла ры баш ка ха лык лар га ко ты лу алып кил де һәм бу ис ра и ли ләр дә 
көн че лек уят ты. 12 Әгәр алар ның абы ну ла ры дөнь я га, уңыш сыз лык ла ры баш ка ха-
лык лар га мул сфа ти ха лар бир сә, ис ра и ли ләр нең Ал ла һы га ту лы сын ча буй сы нуы* 
та гын да күб рәк фа ти ха ки те рер!

13 Сез гә – яһү ди бул ма ган нар га әй тәм. Яһү ди бул ма ган нар ның рә сү ле бу ла рак, 
үз хез мә тем не юга ры бә я лим. 14 Үз хал кым да бул ган нар да, шул рә веш чә көн че лек 
уя тып, алар ның кай бер лә рен кот ка ра алу ы ма өмет лә нәм. 15 Әгәр алар ның ки ре 
ка гы луы дөнь я ны Ал ла һы бе лән та ту лаш тыр са, алар ны ка бул итүе нәр сә бу лыр 
соң? Бу – үле ләр нең те ре лүе бу лыр! 16 Ал ла һы га бү ләк ител гән бе рен че ик мәк из-
ге икән, ул ка мыр дан пе ше рел гән баш ка ик мәк ләр дә из ге дер. Та мыр из ге икән, 
бо так лар да из ге.

17 Әгәр зәй түн ага чы ның кай бер бо так ла ры сын ды ры лып, кал ган зәй түн бо так-
ла ры ара сы на син – кыр гый зәй түн ага чы ның бо та гы ял га нып, зәй түн ага чы ның 
юан та мы рын нан ту ен саң, 18 сын ды рыл ган бо так лар ал дын да тә кәб бер лән мә. Тә-
кәб бер лән сәң, хә те ре ңә тө шер: та мыр ны син тү гел, си не та мыр то тып то ра. 19 Бәл ки 
син: «Бо так лар ны ми не ял гау өчен сын дыр ды лар», – дип әй тер сең. 20 Дө рес. Алар-
ны иман ит мә гән гә сын дыр ды лар, ә си не уры ның да иман итү ең то тып то ра. Шу ңа 
кү рә, бо ры ның ны кү тәр мә, ки ре сен чә, сак бул! 21 Ал ла һы та би гый бо так лар ны 
кыз ган ма ган икән, си не дә кыз ган мас бит. 22 Шу ның өчен, ка ра: Ал ла һы иге лек-
ле дә, кы рыс та. Ул юл дан яз ган нар га ка ра та кы рыс, ә ин де Аның иге лек ле ле ге нә 
өмет баг ла саң, си ңа иге лек кы лыр. Югый сә син дә ки сеп таш ла ныр сың. 23 Әм ма 
юл дан яз ган нар да, иман сыз бу лып кал ма са лар, ки ре ял га ныр лар, чөн ки Ал ла һы 
алар ны яңа дан ял гый ала. 24 Та би га тең бе лән ту ры кил гән кыр гый зәй түн ага чын-
нан ки се леп, бак ча да үс кән зәй түн ага чы на та би гать кә кар шы ял ган ган сың икән, 
сын ды рыл ган та би гый бо так лар яңа дан үз ага чы на биг рәк тә ял га ныр!

Исраилхалкыныңкотылуы
25 Иман даш ла рым, сез үзе гез не акыл лы га са на ма сын өчен, бу сер нең сез дән 

яше рен бу лып ка лу ын те лә мим: баш ка ха лык лар ның ки рәк ка дәр са ны сАл ла һы 
Пат ша лы гы на кер гән че, Ис ра ил нең бер өле ше тис кә ре лә нү ен дә вам итә чәк. 26 Шу-
лай итеп, Из ге яз ма да языл ган ча, бө тен Ис ра ил хал кы ко ты ла чак:

«Си он нан сКот ка ру чы ки лә чәк
һәм иман сыз лык ны Ягъ куб то кы мын нан алып таш ла я чак.

27 Мин гө наһ ла рын алып таш лар мын,
алар бе лән ки ле шү ем ме нә шул бу лыр»*.

* 11:12 ...исраилиләрнеңАллаһыгатулысынчабуйсынуы... – Бу сүз ләр не «ис ра и ли ләр нең са ны 
ки рәк ка дәр бу луы» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 11:26-27 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 59:20-21; 27:9; «Ире мия», 31:33-34. 
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28 Ях шы хә бәр гә кил гән дә, ис ра и ли ләр сез нең хак ка Ал ла һы га дош ман, ә Ал ла һы-
ның сай ла вы на кил гән дә, алар ата-бабалары ха кы на Ал ла һы ның сө ек ле лә ре бу лып 
ка ла. 29 Чөн ки Ал ла һы ның бү ләк лә ре һәм ча кы руы кай та рып алын мас. 30 Кай чан дыр 
сез Ал ла һы га буй сын ма ды гыз, ә хә зер ис ра и ли ләр нең буй сын мау ла ры ар ка сын да 
шәф кать ал ды гыз. 31 Сез гә күр сә тел гән шәф кать ар ка сын да шәф кать алу өчен, алар 
да хә зер Ал ла һы га буй сын мас бул ды лар. 32 Үзе нең шәфкатьлелеген күр сә тер өчен, 
Ал ла һы ке ше ләр нең һәм мә сен дә бусынмаучылык тот кы ны ит те.

33 Әй, Ал ла һы ның бай лы гы ни чек зур!
Зи рәк ле ге һәм бе ле ме ни ка дәр ти рән!
Хө кем нә ре акыл иреш мәс лек,
юл ла ры эз ләп тап мас лык!

34 «Раб бы ның уй-фикерләренә кем тө шен гән?
Кем ки ңәш че бул ган Аңа?»*

35 «Ал ла һы ки ре кай та рыр дай,
кем Аңа нәр сә дә бул са бир гән?»*

36 Һәм мә се Аңар дан, Аның аша һәм Аның өчен бит. Аңа мәң ге гә дан! Амин.

ГайсәМәсихтәяңатормыш

12 1 Шу ңа кү рә, иман даш лар, Ал ла һы ның рәхим-шәфкате бе лән сез гә ял ва-
рам: үзе гез не Ал ла һы га ярак лы, те ре, из ге кор бан итеп тәкъ дим ите гез. Бу 

сез нең Ал ла һы га чын гый ба дә те гез бу лыр. 2 Бу дөнья га дәт лә ре нә буй сы нып, алар 
бу ен ча га мәл кыл ма гыз, мо ның уры ны на, зи һе не гез не яңар тып үз гә ре гез. Шу ның 
бе лән Ал ла һы ның их ты я рын – нәр сә нең ях шы, Аңа ярак лы һәм ка мил икә нен – 
анык лый алыр сыз.

3 Ми ңа би рел гән мәр хә мәт яр дә мен дә сез нең һәр бе ре гез гә әй тәм: үзе гез ха кын-
да ти еш ле сен нән ар тык уй ла ма гыз. Һәр бе ре гез, Ал ла һы бир гән иман кү лә мен-
чә, аек фи кер ле бу лы гыз. 4 Бер дән бер тә не без дә әгъ за лар күп, алар ның эш лә ре 
төрле-төрле. 5 Шу лай ук без күп бул сак та, Мә сих тә бер тән не тәш кил итә без, 
аерым-аерым исә һәр бе ре без икен че без нең әгъ за сы бу ла. 6 Һәр бе ре без нең Ал ла һы 
мәр хә мә те бе лән би рел гән ру хи сә лә те төр ле: пәй гам бәр лек итү сә лә те би рел гән 
ке ше има ны на кү рә пәй гам бәр лек ит сен. 7 Хез мәт итү сә лә те би рел гән ке ше хез мәт 
ит сен, өй рә тү сә лә те би рел гән өй рәт сен. 8 Баш ка лар ның кү ңе лен кү тә рү сә лә-
те би рел гән ке ше кү ңел лә рен кү тәр сен. Үзе не кен баш ка лар бе лән ур так ла шу чы 
юмарт ур так лаш сын, җи тәк че ты ры шып җи тәк че лек ит сен, шәф кать күр сә тү че 
шат ла нып шәф кать күр сәт сен.

9 Их лас кү ңел дән бер-берегезне яра ты гыз, яман лык ка нәф рәт лә не гез, ях шы лык-
ка туг ры бу лы гыз. 10 Бер-берегезне ту ган нар ча, эч кер сез яра ты гыз, бер-берегезне 
уз ды рыр га ты ры шып их ти рам ите гез. 11 Ом ты лыш ла ры гыз ки ме мә сен, Из ге Рух 
сез дә янып тор сын, Ха ким Гай сә гә хез мәт ите гез. 12 Өмет итеп сө е не гез, мих нәт 
чик кән дә тү зем ле бу лы гыз, армый-талмый до га кы лы гыз. 13 Мох таҗ иман даш-

* 11:34 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:13. 
* 11:35 Ка ра гыз: «Әюб», 41:3. 



1699

Рим лы лар га хат 12 , 13

ла ры гыз бе лән үзе гез не кен ур так ла шы гыз, ку нак чыл бу лы гыз. 14 Үзе гез не эзәр-
лек ләү че ләр гә Ал ла һы дан фа ти ха со ра гыз, алар га кар гыш тү гел, фа ти ха со ра гыз. 
15 Куанучылар бе лән бер гә ку а ны гыз, елау чы лар бе лән бер гә ела гыз. 16 Бер-берегез 
бе лән ки ле шеп яшә гез, тә кәб бер бул ма гыз, га ди ке ше ләр бе лән ара ла шы гыз, үзе-
гез не акыл лы га са на ма гыз.

17 Бер кем гә дә яман лык ка кар шы яман лык кыл ма гыз, ки ре сен чә, бар лык ке ше ләр 
ал дын да иге лек ле эш ләр кы лыр га ты ры шы гыз. 18 Әгәр мөм кин бул са, ку лы гыз дан 
кил гән чә, бар лык ке ше ләр бе лән дә та ту яшә гез. 19 Әй, ка дер ле дус ла рым, үзе гез үч 
ал ма гыз, Ал ла һы ның ачу ы на урын кал ды ры гыз. Из ге яз ма да бо лай языл ган бит: 
«Үч алу – Ми нем эш, Үзем кай та рып би рә чәк мен, – ди Раб бы»*. 20 Ки ре сен чә, Из-
ге яз ма да языл ган ча, «Дош ма ның ач бул са, ашат; су са ган бул са, эчәр гә бир. Мо ны 
эш ләп, син аның ба шы на ут лы кү мер өя сең*».

21 Яман лык ка үзең не җи ңәр гә юл куй ма, яман лык ны ях шы лык бе лән җиң.

Хакимияткәбуйсыну

13 1 Һәр ке ше ха ким лек итү че җи тәк че ләр гә буй сын сын, чөн ки Ал ла һы ур-
наш тыр ган ха ким лек тән баш ка ха ким лек юк, га мәл дә ге ха ким лек исә 

Ал ла һы та ра фын нан ку ел ган. 2 Ди мәк, ха ким лек кә кар шы ки лү че ке ше Ал ла һы 
бил ге лә гән гә кар шы ки лә, ә кар шы ки лү че ләр үз-үзләрен хө кем гә ду чар итәр ләр. 
3 Ида рә итү че ләр ях шы лык эш ләү че өчен тү гел, яман лык кы лу чы өчен кур кы ныч 
бит. Ха ким лек итү че дән ку рык мый ча яшәр гә те лә сәң, ях шы лык эш лә, һәм ул си не 
мак тар. 4 Ха ким лек итү че, си нең мән фә га тең не кай гыр тып, Ал ла һы га хез мәт итә. 
Яман лык кы ла сың икән ин де, ку рык! Ул тик мә гә ге нә кы лыч та гып йөр ми: Ал-
ла һы хез мәт че се бу ла рак, явыз лык кы лу чы лар ны Ал ла һы ның ачу ы на ду чар итеп 
җә за би рә. 5 Шу лай итеп, җә за алу дан кур кып кы на тү гел, вөҗ дан ку шуы бу ен ча 
да баш лык лар га буй сы ныр га ки рәк.

6 Ме нә шу ның өчен сез са лым тү ли сез дә, чөн ки алар, үз хез мәт лә рен баш ка рып, 
Ал ла һы га хез мәт итә ләр. 7 Шу лай бул гач, һәр кем гә ти еш ле сен би ре гез: са лым ти-
еш ле гә – са лым, има на ти еш ле гә има на тү лә гез, кур кыр га ти еш ле дән кур кы гыз, 
хөр мәт кә ла ек лы ны хөр мәт ите гез.

Бер-берегезнеяратыгыз
8 Бер-берегезне яра ту дан тыш, бер кем гә дә һич нәр сә бе лән дә бу рыч лы бу лып 

кал ма гыз, чөн ки якы нын яра ту чы Му са ка ну нын да гы та ләп ләр не үтә гән бу ла. 
9 «Зи на кыл ма», «ке ше үтер мә», «ур лаш ма», «баш ка бе рәү не ке нә нә фе сең не суз ма»* 
ди гән һәм бар лык баш ка әмер ләр, кыс ка ча бер сүз бе лән әй т кән дә, «якы ның ны 
үзең не ярат кан ке бек ярат»* ди гән сүз ләр бе лән аң ла ты ла. 10 Мә хәб бәт баш ка ке-

* 12:19 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:35. 
* 12:20 ...синаныңбашынаутлыкүмерөясең – Бу сүз ләр «Син аны оял тыр сың» ди гән мә гъ нә гә 
ия (ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 25:21-22). 
* 13:9 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:13-15, 17; «Ка нун», 5:17-19, 21. 
* 13:9 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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ше гә явыз лык ки тер ми, шу ңа кү рә мә хәб бәт – Ка нун ның ту лы сын ча үтә лүе ул. 
11 Бо лар ның ба ры сын да эш лә гез, чөн ки сез нин ди за ман да яшә ве гез не бе лә сез.

Ин де без нең йо кы дан уя ну сә га те җи теп ки лә, чөн ки иман га кил гән ва кы ты быз дан 
ко ты лу ы быз якын рак хә зер. 12 Төн үтеп, көн ту ып ки лә. Ин де ка раң гы лык эш лә рен 
чит кә ку еп, як ты лык ко рал ла рын алыйк. 13 Сый ла ну вә эч ке че лек, фә хеш лек вә 
аз гын лык, ызгыш-талаш вә көн че лек бе лән тү гел, әдәп бе лән көн як ты сын да гы дай 
го мер итик. 14 Тор мы шы гыз бе лән Ха ки ме без Гай сә Мә сих ида рә ит сен, һәм гө наһ-
лы та би га те гез нең аз гын нә фес лә рен ка нә гать лән де рү ту рын да уй лау дан тук та гыз.

Имандашыңныхөкемитмә

14 1 Има ны зә гыйфь не, фи кер ләр ту рын да бә хәс ләш ми чә, хуп лап ка бул ите гез. 
2 Кай бе рәү ләр нең има ны аңа һәр төр ле ри зык ны ашар га рөх сәт итә, ә баш-

ка бе рәү, иман да зә гыйфь бул ган га, фә кать яшел чә ләр ге нә ашый. 3 Һәр нәр сә не 
ашау чы ке ше һәм мә нәр сә не аша мау чы ке ше гә ким се теп ка ра ма сын, аша мау чы 
исә ашау чы ны хө кем ит мә сен, чөн ки Ал ла һы аны Үзе нә ка бул ит кән. 4 Баш ка ның 
хез мәт че сен хө кем итәр гә син кем?! Ул үз ху җа сы ал дын да ба сып то ра яки егы ла. 
То рып та ба са чак, чөн ки Ха ки ме без* аны бас ты рып тор гы зыр га код рәт ле.

5 Бе рәү ләр кай сы дыр көн не баш ка бер көн нән мө һим рәк дип исәп ли, ә баш-
ка бе рәү һәр көн не бер төр ле дип са ный. Һәр кем үз фи ке рен дә нык тор сын. 6 Бер 
көн не икен че сен нән мө һим рәк са на ган ке ше Ха ки ме без* хөр мә те нә шу лай эш ли. 
Аша ган ке ше Ха ким хөр мә те нә ашый, чөн ки Ал ла һы га шө кер итә. Аша ма ган ке ше 
Ха ким ха кы өчен аша мый һәм Ал ла һы га шө кер итә. 7 Без нең бе ре без дә үзе өчен 
яшә ми һәм бе ре без дә үзе өчен үл ми бит. 8 Әгәр яши без икән – Ха ким өчен яши без, 
үлә без икән – Ха ким өчен үлә без. Шу ңа кү рә, яшә сәк тә, үл сәк тә, без һәр ва кыт 
Ха ким не ке. 9 Мә сих нәкъ шу ның өчен – үле ләр һәм те ре ләр нең Ха ки ме бу лу өчен 
үл де һәм те рел де бит. 10 Шу лай бул гач, син ни өчен иман да шың ны хө кем итә сең? 
Ә ме нә син ни өчен иман да шы ңа ким се теп ка рый сың? Без ба ры быз да Ал ла һы-
ның хө кем итү уры ны ал ды на ба са чак быз. 11 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган бит:

«Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, –
Ми нем ал да һәркем тез чү гә чәк,
һәр  те л Ми нем Ал ла һы икә нем не та ны я чак, – 

ди Раб бы»*.

12 Без нең һәр кай сы быз үзе ха кын да Ал ла һы га хи сап то та чак.

Имандашыгызнывәсвәсәгәсалмагыз
13 Шу ңа кү рә, бер-беребезне хө кем итү дән тук тыйк. Иман да шы гыз ны абын ды ра 

һәм ега алыр дай га мәл ләр эш лә мәс кә ка рар кы лы гыз. 14 Ха ки ме без Гай сә гә има-

* 14:4 Хакимебез – «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Ха ким» һәм 
«Раб бы» бер сүз бе лән би ре лә. 
* 14:6 Хакимебез – «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. (Дүр тен че аять не ка ра гыз.) 
* 14:11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 45:23. 
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ным ни ге зен дә һич нәр сә дә үзеннән-үзе хә рәм тү гел, дип бе ләм һәм шу ңа ина нам. 
Әм ма ке ше нәр сә не дә бул са хә рәм дип уй ла са, ул нәр сә аның өчен хә рәм бу ла. 
15 Әгәр аша ган ри зы гың иман да шы ңа кай гы ки те рә икән, ди мәк, син аны яра тып 
эш ит ми сең. Аны ри зы гың бе лән һә ла кәт кә ки тер мә, Мә сих аның өчен дә үл де 
бит. 16 Үзе гез ях шы дип исәп лә гән нәр сә не мәс хә рә ләр гә юл куй ма гыз. 17 Ал ла һы 
Пат ша лы гы ри зык һәм эчем лек тән тү гел, Из ге Рух би реп то ру чы тәкъ ва лык тан, 
та ту лык тан һәм шат лык тан гый ба рәт. 18 Мә сих кә шу лай хез мәт ит кән ке ше Ал ла-
һы га ярак лы бу ла һәм ке ше ләр та ра фын нан хуп ла ны ла.

19 Шу лай бул гач, үз ара тыныч-тату яшәү һәм бер-беребезне ру хи як тан ны гы ту га 
хез мәт итү че нәр сә ләр гә ом ты лыйк. 20 Ри зык ар ка сын да Ал ла һы ның эшен җи мер мә: 
һәр ри зык саф, әм ма ке ше нең аша ган ри зы гы бе лән баш ка бе рәү не абын ды руы ях-
шы тү гел. 21 Ит аша мау, шә раб эч мәү һәм иман да шың ны абын ды рыр лык һич нин ди 
га мәл ләр кыл мау ях шы. 22 Ышан ган ка ра шың ны үзең бе лән Ал ла һы ара сын да гы на 
сак лап тот. Үзе дө рес дип са на ган нәр сә өчен үзен хө кем итәр лек сә бәп тап мау чы 
бә хет ле. 23 Әм ма ри зык ны ашар га ярый мы яки юк мы дип шик лә неп тә, аны аша-
ган ке ше хө кем ите лер, чөн ки бо лай эш лә ве иман га ту ры кил ми. Ә иман га ту ры 
кил мә гән һәр нәр сә – гө наһ.

15 1 Без, көч ле ләр, көч сез ләр нең ким че лек лә ре нә тү зәр гә ти еш һәм үз-үзебезгә 
ярар га ты ры шыр га ти еш тү гел. 2 Без нең һәр бе ре без, якы ны быз ны ру хи як-

тан ны гы ту өчен, аңа ях шы бул сын дип, аңа ярар га ты ры шыр га ти еш. 3 Мә сих тә 
Үзе нә ярар га ты рыш ма ды бит. Из ге яз ма да бо лай языл ган: «Си не яман ла ган нар-
ның хур лау ла ры өс те мә төш те»*. 4 Из ге яз ма дан ала тор ган чы дам лык һәм юану 
аша өме те без бул сын дип, Из ге яз ма да гы һәм мә нәр сә без гә нә сый хәт би рү өчен 
языл ган. 5 Чы дам лык һәм юану чы га на гы бул ган Ал ла һы, Мә сих Гай сә үр нә ге нә 
ия реп, үз ара гыз да бер фи кер дә бу лу ны бир сен. 6 Шу лай итеп, ба ры гыз бер гә бер 
авыз дан Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сын һәм Ата сын дан лар сыз.

Яхшыхәбәрнеңбашкахалыкларгаигъланителүе
7 Шу ңа кү рә, Ал ла һы га дан бул сын өчен, Мә сих сез не ка бул ит кән дәй, бер-

берегезне ка бул ите гез. 8 Шу ны әй тер гә те лим: ата-бабаларга би рел гән вәгъ дә ләр не 
рас лар га дип, Ал ла һы ның туг ры лык лы икә нен күр сә тү өчен, Мә сих яһү ди ләр гә 
хез мәт итәр гә кил де. 9 Ал ла һы ның баш ка ха лык лар га күр сәт кән шәф ка те өчен алар 
Ал ла һы ны дан ла сын дип тә кил де Ул. Из ге яз ма да:

«Шу ның өчен Си не чит ка вем нәр ара сын да дан лар мын,
исе ме ңә мәд хи я ләр җыр лар мын!»* –

дип языл ган бит. 10 Ан на ры та гын:
«Әй, ха лык лар, Ал ла һы хал кы бе лән бер гә шат ла ны гыз!»* –

ди ел гән. 11 Һәм та гын:

* 15:3 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:10. 
* 15:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 17:50; «II Пат ша лар», 22:50. 
* 15:10 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:43. 
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«Әй ха лык лар, Раб бы ны данла гыз!
Әй ка вем нәр, зурлагыз сез Аны!»* –

дип языл ган. 12 Иша гыйя да бо лай ди:
«Ишай та мы рын нан чык кан са бак ки лер
һәм ха лык лар бе лән ха ким лек итү өчен кү тә ре лер,
алар Аңа өмет баг ла я чак лар»*.

13 Из ге Рух ның код рә те аша өме те гез артканнан-арта бар сын өчен, өмет би рү че 
Ал ла һы сез не има ны гыз да бар шат лык һәм имин лек бе лән су гар сын.

Паул–башкамилләтләрарасындахезмәтитүче
14 Иман даш ла рым, мин ыша нам, сез иге лек ле лек бе лән ту лы, бар бе лем бе лән 

су га рыл ган сыз һәм бер-берегезгә үгет-нәсыйхәт би рә бе лә сез. 15 Шу ңа да ка ра мас-
тан, иман даш ла рым, бу ха тым да кай бер мәсь ә лә ләр ту рын да шак тый кыю рә веш тә 
исе гез гә тө ше рәм, чөн ки Ал ла һы Үзе нең мәр хә мә те бе лән 16 ми не яһү ди бул ма-
ган нар га Мә сих Гай сә нең хез мәт че се ит те. Яһү ди бул ма ган нар Из ге Рух ар кы лы 
из ге лән де ре леп, Ал ла һы га ярак лы кор бан бул сын өчен, мин, Ал ла һы ның Ях шы 
хә бә рен игъ лан итеп, ру ха ни хез мә тен баш ка рам.

17 Шу лай итеп, Мә сих Гай сә не ке бул ган лык тан, Ал ла һы га хез мәт итү ем бе лән 
го рур ла на алам. 18-19 Яһү ди бул ма ган нар ны Ал ла һы га буй сы ну чан итү өчен, Мә сих 
ми нем аша га мәл кыл ган нар ту рын да гы на сөй ләр гә ба тыр чы лык итәм. Ул бо лар ны 
сүз һәм эш бе лән, га лә мәт ләр һәм мог җи за лар кө че яр дә мен дә, Ал ла һы Ру хы ның 
код рә те бе лән баш кар ды. Мин шу лай Ие ру са лим нән Ил лү ри күн өл кә се нә ка дәр 
йө реп, Мә сих ха кын да гы Ях шы хә бәр не ту лы сын ча җит кер дем. 20 Ә баш ка бе рәү 
сал ган ни гез гә кор мас өчен, мин һәр ва кыт Ях шы хә бәр не Мә сих нең исе ме бил ге ле 
бул ма ган урын нар да бел де рер гә ты ры ша идем. 21 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Аның ха кын да әй тел мә гән ке ше ләр кү рә чәк ләр,
ишет мә гән нәр аң ла я чак лар»*, –

дип эш лә дем.

ПаулныңРимгабарунияте
22 Мо ның өчен мин күп тап кыр лар яны гыз га ба рыр га те лә сәм дә, әле гә чә тот-

кар лык лар га оч ра дым. 23 Ин де бу тө бәк ләр дә эш ләү мөм кин ле ге бул ма ган га һәм 
күп ел лар дан бир ле сез гә ба рыр га бик те лә гән лек тән, 24 Ис па ни я гә юл тот кан да, 
яны гыз га ба рыр мын. Ис па ни я гә ба рыш лый, сез не кү рер мен һәм, сез нең бе лән 
ара ла шу дан бер ни ка дәр ләз зәт лән гән нән соң, сез ми не юл га оза тыр сыз дип өмет 
итәм. 25 Ә хә зер из ге ләр гә хез мәт итү өчен, Ие ру са лим гә ба рам, 26 чөн ки Ма ке ду ния 
бе лән Ахая дә ге иман итү че ләр сбер дәм лек лә ре Ие ру са лим дә ге из ге ләр ара сын да 
яр лы лар га ак ча ла та яр дәм итәр гә ри за бул ды лар. 27 Алар шу лай эш ләр гә ка рар 
кыл ды лар һәм, дө рес тән дә, яһү ди бул ма ган нар яһү ди ләр ал дын да бу рыч лы. Яһү ди 

* 15:11 Ка ра гыз: «Зә бур», 116:1. 
* 15:12 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 11:1, 10. 
* 15:21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 52:15. 
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бул ма ган нар яһү ди ләр нең ру хи фа ти ха ла рын ур так лаш кан икән, яһү ди бул ма ган-
нар мат ди як тан алар га яр дәм күр сә тер гә ти еш ләр. 28 Мо ны баш ка рып чык кач һәм 
җы ел ган ак ча ны исән-имин алар га тап шыр ган нан соң, мин Ис па ни я гә ки тәр мен 
һәм юл уңа ен да яны гыз да тук та лыр мын. 29 Яны гыз га кил гән дә исә, Мә сих нең ту-
лы фа ти ха сы бе лән ки лә чә гем не бе ләм.

30 Иман даш ла рым, Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе мен нән һәм Из ге Рух аша ки лү че 
мә хәб бәт бе лән сез гә ял ва рам: ми нем бе лән бер гә ты рыш лык күр сә теп, ми нем өчен 
Ал ла һы га до га кы лы гыз. 31 Яһү ди я дә ге иман ит мәү че ләр ми ңа зы ян ки тер мә сен, 
һәм Ие ру са лим дә ге из ге ләр мин алып кил гән ак ча ла та яр дәм не ка бул ит сен өчен, 
до га кы лы гыз. 32 Шу лай итеп, Ал ла һы на сыйп ит сә, мин, шат ла нып, яны гыз га ки-
лер мен һәм, сез нең бе лән ара ла шып, көч җыя алыр мын. 33 Имин лек би рү че Ал ла һы 
сез нең һәм мә гез бе лән бул сын! Амин.

Шәхсисәламнәр

16 1 Сез гә Кең хе рәй дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ге нең яр дәм че се, иман даш 
кыз кар дә ше без Фой бә не тәкъ дим итәм: 2 Ха ким Гай сә не ке бул ган га, аны 

из ге ләр гә ла ек бул ган ча ка бул ите гез һәм аңа үзе гез дән ти еш ле яр дәм күр сә те гез, 
чөн ки ул күп ләр гә һәм ми нем үзе мә дә иге лек эш лә де.

3 Ми нем бе лән бер гә Мә сих Гай сә гә хез мәт итү че Прис кил лә һәм Әкүл гә сә лам 
әй те гез. 4 Алар ми нем җа ным ха кы на тор мыш ла рын кур кы ныч ас ты на куй ды лар, 
мин ге нә тү гел, яһү ди бул ма ган нар ның бар лык бер дәм лек лә ре дә рәх мәт бел де рә-
ләр алар га. 5 Өй лә рен дә җы е лу чы иман итү че ләр бер дәм ле ге нә дә сә лам әй те гез.

Асия өл кә сен дә Мә сих кә бе рен че бу лып иман ит кән сө ек ле дус тым Эпай нет-
ка сә лам тап шы ры гыз. 6 Сез нең өчен күп ты рыш лык лар куй ган Мәрь ям гә сә лам 
әй те гез. 7 Ми нем бе лән бер гә зин дан да бул ган кардәш-ыруларым Ан д ро ник вә 
Юни я гә сә лам әй те гез. Алар рә сүл ләр ара сын да кү ре нек ле һәм Мә сих кә мин нән 
ал да иман ки тер гән нәр. 8 Ха ким Гай сә не ке бул ган ка дер ле дус тым Ам п ли әт кә сә-
лам әй те гез. 9 Ми нем бе лән бер гә Мә сих кә хез мәт итү че Ур бан га һәм га зиз дус тым 
Ста хус ка сә лам бел де ре гез.

10 Мә сих кә хез мәт тә сы на лып хуп лан ган Апел лес кә сә лам әй те гез. Арис то бул гаи лә-
сен дә ге ләр гә сә лам җит ке ре гез. 11 Кардәш-ыруым Һи ру ди ун га сә лам әй те гез. Нәр кис 
өен нән бул ган нар ның Ха ки ме без Гай сә гә иман итү че лә ре нә сә лам ди е гез. 12 Ха ки ме без 
өчен бик ты ры шып хез мәт итү че Тру фай на бе лән Тру фу са га сә лам әй те гез. Ха ким өчен 
күп ты рыш лык лар куй ган ка дер ле иман даш кыз ту га ным Пер си сә гә сә лам әй те гез. 
13 Ха ким та ра фын нан сай лан ган Ру фус ка һәм шу лай ук ана сы на сә лам. Ул – ми нем 
дә анам. 14 Асун крит кә, Фле гүн гә, Һер мис кә, Пат руб ка, Һер мас ка һәм алар бе лән 
бул ган баш ка иман даш лар га сә лам әй те гез. 15 Фи ло лүг кә һәм Юли я гә, Ни ре гә һәм 
аның сең ле се нә, Олум пас һәм алар бе лән бул ган бар лык из ге ләр гә сә лам әй те гез.

16 Бер-берегезне из ге үбү бе лән сә лам лә гез. Мә сих нең бар лык бер дәм лек лә ре 
сез гә сә лам тап шы ра лар.

17 Иман даш лар, сез дән ял ва рып со рыйм: үзе гез өй рән гән тәгъ ли мат ка ка ра та бү-
ле неш ки те реп чы га ру чы лар дан һәм дө рес юл дан яз ды ру га сә бәп ту ды ру чы лар дан 
сак ла ны гыз һәм алар дан чит лә ше гез. 18 Ан дый ке ше ләр Ха ки ме без Мә сих кә тү гел, 
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үз лә ре нең ка рын на ры на хез мәт итә ләр, ышан ды рыр лык сүз ләр сөй ләп һәм яла-
гай ла нып, их лас кү ңел ле ләр не ал дый лар. 19 Сез нең иман га буй сы ну ы гыз һәр кем гә 
мәгъ лүм, шу ңа кү рә мин сез нең өчен шат ла нам. Әм ма лә кин ях шы лык ка ка ра та 
зи рәк, яман лык ка ка ра та кер сез кү ңел ле бу лу ы гыз ны те лим. 20 Имин лек би рү че 
Ал ла һы сшай тан ны тиз дән аяк ла ры гыз ас ты на изеп таш лар. Ха ки ме без Гай сә нең 
мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын!

21 Хез мәт тә шем Ти му тәй һәм кардәш-ыруларым Лу ки, Ясун һәм Со си па тыр сез гә 
сә лам җи бә рә ләр.

22 Бу хат ны язып ба ру чы мин, Тер ти дә, Ха ким Гай сә гә иман ки тер гән ке ше бу-
ла рак сез не сә лам лим.

23 Ми не һәм бө тен иман итү че ләр бер дәм ле ген өе нә ка бул ит кән Гәй сез гә сә лам 
җи бә рә. Шә һәр мил кен сак лау чы Эрас ты һәм иман да шы быз Кварт та сез гә сә лам 
әй тә ләр. [24 ]*

25-26 Ал ла һы га дан! Гай сә Мә сих ту рын да мин сөй лә гән Ях шы хә бәр бу ен ча, Ул 
сез не ны гы тыр га код рәт ле. Бу Ях шы хә бәр – бо рын гы за ман нар дан бир ле яше реп 
то тыл ган, әм ма хә зер ачыл ган сер. Мәң ге лек Ал ла һы ның әме ре бе лән пәй гам-
бәр ләр нең яз ма ла ры ар кы лы ке ше ләр Аңа иман ки тер сен һәм буй сын сын өчен, бу 
сер бар ха лык лар га игъ лан ител де. 27 Бер дән бер зи рәк Ал ла һы га Гай сә Мә сих аша 
мәң ге дан бул сын. Амин*.

* 16:24 Кай бер кулъ яз ма лар да 24 нче аять тә бар: «Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те 
сез нең һәм мә гез бе лән бул сын! Амин». 
* 16:25-27 Кай бер кулъ яз ма лар да 25-27 нче аять ләр юк. 



1705

Паул дан 
кө ринт ле ләр гә бе рен че хат

Сәламнәрһәмрәхмәтбелдерү

1 1 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә нең срә сү ле бу лыр га ча кы рыл ган Паул 
һәм Сос те нис иман даш тан 2 Мә сих Гай сә аша Ал ла һы га ба гыш лан ган, Аның 

сиз ге лә ре бу лыр га ча кы рыл ган Кө ринт тә ге симан итү че ләр бер дәм ле ге нә, шу лай ук 
һәр урын да сХа ки ме без Гай сә Мә сих нең исе ме нә мө рә җә гать итү че ләр нең һәм мә се-
нә сә лам. Мә сих – алар ның һәм без нең Ха ки ме без. 3 Ата быз Ал ла һы вә Ха ки ме без 
Гай сә Мә сих тән сез гә смәр хә мәт һәм имин лек бул сын.

4 Сез нең өчен Ал ла ма һәр ва кыт рәх мәт укыйм: Ул Мә сих Гай сә аша сез гә мәр хә мәт 
бү ләк ит те. 5 Мә сих Гай сә дә сез һәр нәр сә дә: сүз дә һәм бе лем дә ба е ды гыз, 6 шу ның 
бе лән Мә сих ха кын да гы ша һит лы гы быз сез дә рас лан ды. 7 Шу ңа кү рә Ха ки ме без 
Гай сә Мә сих нең кү ре нү ен көт кән дә, сез нең һич нин ди ру хи сә ләт кә мох таҗ лы гы-
гыз кал ма ды. 8 Ха ки ме без Гай сә Мә сих кил гән көн дә ким че лек сез бу лу ы гыз өчен, 
Ал ла һы сез не ахыр га ка дәр ку әт лән де рер. 9 Сез не Үзе нең Уг лы Ха ки ме без Гай сә 
Мә сих бе лән ара ла шып то ру өчен ча кыр ган Ал ла һы ыша ныч лы.

Бердәмлектәгебүленешләр
10 Иман даш лар, Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе ме бе лән һәм мә гез дән ял ва рып 

со рыйм: ба ры гыз да бер сүз ле бу лы гыз, ара гыз да төр ле бү ле неш ләр бул ма сын, 
ки ре сен чә, уй-фикерләрегез бер дәм бул сын. 11 Иман даш ла рым, сез дә ызгыш-
талашлар бул га ла вы ту рын да ми ңа Хлоя өен дә ге ләр дән бил ге ле бул ды. 12 Мин 
шу ны күз дә то там: сез нең ара гыз да «Мин – Паул ны кы», «Мин – Апул лус ны-
кы», «Мин – Ки фас ны кы*», «Ә мин – Мә сих не ке» дип сөй ләү че ләр бар. 13 Әл лә 
Мә сих бү лен гән ме? Паул сез нең өчен схач ка ка дак лан ды мы әл лә? Әл лә сез Паул 
исе ме бе лән ссу га чум ды ру йо ла сын үтә де гез ме? 14 Ал ла һы га шө кер, мин Крис пи 
һәм Гәй дән баш ка сез нең бе ре гез не дә су га чум дыр ма дым. 15 Шу ңа кү рә бер кем 
дә ми нем исе мем бе лән су га чум ды рыл ды гыз дип әй тә ал мас. 16 Әйе, мин та гын 
Эс те фә нәс өен дә ге ләр не су га чум дыр дым, мон нан баш ка янә кем не дә бул са 
чум дыр га ным ны хә тер лә мим. 17 Мә сих ми не чум ды ру өчен тү гел, бәл ки, Мә сих 
ха чы ның әһә ми я те юк ка чык ма сын дип, сЯх шы хә бәр не зи рәк сүз ләр кул лан-
мый ча игъ лан итәр гә җи бәр де.

* 1:12 Кифас – Ши мун Пе тер нең икен че исе ме. 
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Мәсих–Аллаһыныңкодрәтеһәмзирәклеге
18 Хач ту рын да гы сүз һә ла кәт юлын да гы лар өчен – акыл сыз лык, ә без нең, ягъ-

ни ко ты лу юлын да гы лар өчен – Ал ла һы код рә те. 19 сИз ге яз ма да: «Зи рәк ләр нең 
зи рәк ле ген юк ка чы га рыр мын, акыл лы лар ның акы лын ки ре ка гар мын»*, – дип 
языл ган бит. 20 Зи рәк ләр кай да да ка нун бел геч лә ре кай да? Бу за ман ның ос та бә-
хәс че лә ре кай да? Ал ла һы бу дөнь я ның зи рәк ле ген акыл сыз ит мә де ме ни? 21 Ал ла һы 
Үзе нең ти рән акы лы бе лән бил ге лә гән чә, бу дөнья үзе нең зи рәк ле ге бе лән Аны 
та нып бе лә ал ма ды. Шу ңа кү рә, Ул ышан ган нар ны игъ лан ите лә тор ган Ях шы 
хә бәр нең акыл сыз лы гы аша кот ка ру ны мәгъ куль күр де. 22 Яһү ди ләр мог җи за лар 
та ләп итә ләр, ә грек лар зи рәк лек эз ли ләр. 23 Без исә хач ка ка дак лан ган Мә сих 
ту рын да игъ лан итә без, ә бу – яһү ди ләр өчен кир тә, баш ка ха лык лар өчен – акыл-
сыз лык. 24 Әм ма Ал ла һы ча кы рып ал ган нар өчен, яһү ди ме ул, грек мы, Мә сих – 
Ал ла һы ның код рә те һәм зи рәк ле ге. 25 Ал ла һы ның «акыл сыз лы гы» ке ше ләр нең 
зи рәк ле ген нән күп кә зи рәг рәк һәм Ал ла һы ның «көч сез ле ге» ке ше ләр нең кө чен нән 
күп кә көч ле рәк бит.

26 Иман даш лар, исе гез гә тө ше ре гез әле, Ал ла һы сез не ча кыр ган ва кыт та сез кем 
иде гез? Сез нең кай бер лә ре гез ге нә ке ше ләр чә акыл лы, код рәт ле, бе ра зы гыз гы на 
зат лы нә сел дән иде. 27 Әм ма Ал ла һы, акыл ия лә ре нә һәм көч ле ләр гә оят бул сын 
өчен, дөнья акыл сыз һәм көч сез дип исәп лә гән нәр не сай лап ал ды. 28 Дөнь я ның 
мө һим са нал ган на рын юк ка чы га ру өчен, Ул дөнь я ның әһә ми ят сез лә рен һәм ким-
се тел гән нә рен сай лап ал ды, 29 шу лай итеп, хә зер бер кем дә Ал ла һы ал дын да мак-
та на ал мый. 30 Әм ма хә зер Ал ла һы ар ка сын да сез Мә сих Гай сә дә. Ул без нең өчен 
Ал ла һы дан кил гән зи рәк лек бул ды, һәм Аның аша без гә схак лык, из ге лек би ре лә 
һәм без сгө наһ лар дан сйо лып алы на быз. 31 Шу лай итеп, Из ге яз ма да языл ган ча: 
«Мак та ну чы ке ше сРаб бы бе лән мак тан сын»*.

2 1 Иман даш лар, яны гыз га Ал ла һы ның се рен игъ лан итәр гә ки леп, мин куп шы 
сүз ләр бе лән яки зи рәк лек күр сә теп сөй лә мә дем. 2 Яны гыз да бул ган да, мин 

Гай сә Мә сих тән һәм нәкъ ме нә хач ка ка дак лан ган Мә сих тән баш ка һич нәр сә 
бел мәс кә ка рар кыл дым. 3 Мин яны гыз га көч сез, бик ку рык кан һәм кал ты ран ган 
хәл дә кил дем. 4-5 Има ны гыз ке ше ләр акы лы на тү гел, Ал ла һы код рә те нә ни гез лән-
сен өчен, сү зем һәм вә га зем ке ше зи рәк ле ге нең ышан ды рыр лык сүз лә рен дә тү гел, 
Ал ла һы Ру хы ның код рә тен күр сә тү дә иде.

Аллаһыныңзирәклеге
6 Зи рәк лек ту рын да ин де без ру хи як тан җит лек кән нәр ара сын да сөй ли без. Әм ма 

ул хә зер ге за ман акы лы яки бе тү гә та ба ба ра тор ган хә зер ге за ман ха ким нә ре нең 
зи рәк ле ге тү гел. 7 Ал ла һы ның әле дөнья яра тыл ган чы ук сда ны быз өчен бил ге лән-
гән, лә кин яше рен сер ле зи рәк ле ге ту рын да сөй ли без без. 8 Әле ге зи рәк лек не бу 

* 1:19 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:14. 
* 1:31 Ка ра гыз: «Ире мия», 9:24. 
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дөнь я ның бер ге нә ха ки ме дә та ны ма ды. Әгәр та ны са лар, шөһ рәт ле Ха ким Гай сә не 
хач ка ка дак ла ма ган бу лыр лар иде. 9 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган:

«Ал ла һы Үзен яра ту чы лар га нәр сә әзер лә гә нен
һич бер күз күр мә гән, ко лак ишет мә гән,
һич бер ке ше нең йө рә ге бу ту ры да уй лап ка ра ма ган»*.

10 Мо ны исә Ал ла һы без гә Үзе нең Ру хы бе лән ач ты, чөн ки Рух һәр нәр сә не тик ше-
рә, хәт та Ал ла һы уй ла ры ның тү ре нә ка дәр үтеп ке рә. 11 Ке ше дә бул ган ны үзен дә ге 
рух тан баш ка та гын кем бе лә? Шу ның ке бек үк, Ал ла һы да бул ган ны да Ал ла һы 
Ру хын нан баш ка һич кем бел ми.

12 Без исә, Ал ла һы та ра фын нан нәр сә бү ләк ител гә нен бе лү өчен, бу дөнь я ның 
ру хын тү гел, Ал ла һы дан кил гән Рух ны ка бул ит тек. 13 Бо лар ту рын да ке ше зи рәк-
ле ге өй рәт кән сүз ләр бе лән тү гел, Рух өй рәт кән сүз ләр бе лән сөй ли без һәм ру хи 
нәр сә ләр не Ал ла һы Ру хы на ия бул ган ке ше ләр гә аң ла та быз. 14 Үзен дә Ал ла һы Ру хы 
бул ма ган ке ше Ал ла һы Ру хы күр сәт кән нәр не ка бул ит ми, чөн ки алар ны акыл сыз лык 
дип са ный. Ул алар ны аң лый ал мый, чөн ки бо лар ту рын да сИз ге Рух яр дә ме бе лән 
ге нә фи кер йөр тер гә мөм кин. 15 Ал ла һы Ру хы на ия бу лу чы исә һәр нәр сә ту рын да 
фи кер йөр тә ала, ә аның үзе ту рын да һич кем фи кер йөр тә ал мый. 16 Из ге яз ма да:

«Раб бы га ки ңәш би рү өчен,
Аның уй-фикерләренә кем тө шен гән?»*

– дип языл ган. Без исә Мә сих нең уй-фикерләрен аң лый быз*.

Аллаһыныңхезмәттәшләре

3 1 Иман даш лар, мин Ал ла һы Ру хы на ия бу лу чы лар га сөй лә гән ке бек сөй ли 
ал ма дым, дөнь я ви ке ше ләр гә, Мә сих юлын да им чәк ба ла сы ман бул ган нар га 

сөй лә гән дәй сөй лә дем сез гә. 2 Мин сез гә ка ты ри зык тү гел, сөт ашат тым, чөн ки ул 
ри зык ны ка бул итәр лек тү гел иде гез. Хә зер дә ка бул итәр гә әзер тү гел сез, 3 чөн ки 
сез һа ман да дөнь я ви яши сез. Әгәр ара гыз да көн лә шү һәм ызгыш-талаш бу ла икән, 
бу хәл дә сез дөнь я ви ке ше ләр тү гел ме һәм бу дөнья ке ше лә ре дәй эш ит ми сез ме?! 
4 Бе ре гез: «Мин – Паул ны кы», ә икен че гез: «Мин – Апул лус ны кы», – ди икән, ул 
чак та сез бу дөнья ке ше лә рен нән ни чек аеры ла сыз?

5 Кем ул Паул? Апул лус кем ул? Алар – хез мәт че ләр ге нә, һәм һәр бер се нең Ха-
ким та ра фын нан би рел гән ва зи фа сы на ка рап, сез алар ар кы лы иман ки тер де гез. 
6 Мин утырт тым, Апул лус су сип те, әм ма үс те рү ен Ал ла һы үс тер де. 7 Шу ңа кү рә 
утыр ту чы да, су си бү че дә тү гел, үс те рү че Ал ла һы гы на мө һим. 8 Утыр ту чы бе лән 
су си бү че – асыл да бер, әм ма һәр кай сы са ва бын үзе нең хез мә те нә ка рап ала чак. 
9 Без – Ал ла һы ның хез мәт тәш лә ре, ә сез – Ал ла һы ның кы ры, Аның ко рыл ма сы.

10 Мин Ал ла һы мәр хә мә те бе лән акыл лы тө зү че дәй ни гез сал дым, ә баш ка бе рәү 
шу ның өс те нә тө зи. Әм ма һәр кем үзе нең тө зү рә ве ше нә игъ ти бар ит сен. 11 Һич кем 

* 2:9 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 64:4. 
* 2:16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:13. 
* 2:16 Соң гы җөм лә грек те лен дә сүзгә-сүз: Без исә Мә сих нең зи һе не нә ия. 
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ин де са лын ган ни гез дән баш ка сын тө зи ал мый, ә ул ни гез – Гай сә Мә сих. 12 Кем 
дә бул са бу ни гез өс те нә ал тын нан, кө меш тән, асыл таш лар дан, агач тан, пе чән нән, 
са лам нан тө зе сә, 13 һәр бе ре нең эше ки лә чәк тә ачык кү ре нә чәк, аны хө кем кө не фаш 
итә чәк. Ул көн ут бе лән ачы лыр да ут һәр кем нең эшен сы нар. 14 Ко рыл ма сы ут ка 
чы да ган са вап ала чак. 15 Ә ко рыл ма сы ян ган зы ян кү рә чәк. Хә ер, ул үзе ко ты лып 
ка ла чак, әм ма ут эчен нән чык кан дай ко ты ла чак.

16 Әл лә сАл ла һы йор ты бу лу ы гыз ны һәм үзе гез дә Ал ла һы Ру хы яшә вен бел ми-
сез ме? 17 Ал ла һы йор тын җи мер гән нең үзен Ал ла һы җи ме рә чәк, чөн ки Ал ла һы 
йор ты из ге, ә ул йорт – сез.

18 Бе ре гез дә үзен-үзе ал да ма сын. Кай бе ре гез үзен бу дөнь я ның акыл ия се дип 
са ный икән, акыл ия се бу лу өчен, аңа иң элек акыл сыз бу лыр га ки рәк. 19 Бу дөнь-
я ның акыл лы лы гы – Ал ла һы ал дын да акыл сыз лык тыр. Из ге яз ма да:

«Ал ла һы акыл ия лә рен үз лә ре нең үк хәй лә лә рен дә
эләк те реп ала»*, –

дип языл ган бит. 20 Һәм та гын:
«Раб бы акыл ия лә ре нең уй ла рын бе лә:
алар фай да сыз»*.

21 Шу лай бул гач, һич кем ке ше ләр бе лән мак тан ма сын. Һәр нәр сә – сез не ке бит, 
22 Паул мы, Апул лус мы, Ки фас мы, дөнь я мы, тор мыш мы, үлем ме, бү ген ге ме яки 
ки лә чәк ме – һәм мә се сез не ке. 23 Сез исә – Мә сих не ке, ә Мә сих – Ал ла һы ны кы.

Рәсүлләрнеңхезмәте

4 1 Шу лай итеп, без не Ал ла һы сер лә ре ыша нып тап шы рыл ган Мә сих хез мәт че-
лә ре дип са на гыз. 2 Мон нан тыш ыша нып тап шы рыл ган нар ның һәр бер се нең 

туг ры бу луы та ләп ите лә. 3 Сез нең яки баш ка лар ның ми не хө кем итүе әһә ми ят-
ле тү гел, мин үзем дә үзем не хө кем ит мим. 4 Үзем дә бер нин ди га еп күр мә сәм дә, 
мо ның бе лән ак лан мыйм бит. Ми не хө кем итү че – Ха ким Гай сә. 5 Шу ңа кү рә, 
ва кы тын нан элек хө кем ит мә гез, Ха ки ме без нең ки лү ен кө те гез. Ул ка раң гы лык та 
яше рел гән нәр не як тыр тып күр сә тә чәк һәм кү ңел дә ге ни ят ләр не фаш итә чәк, шул 
чак та һәр кем не Ал ла һы мак та я чак.

6 Иман даш лар, «Языл ган нан тыш бер нәр сә дә со ра ма гыз» ди гән сүз ләр нең 
мәгъ нә сен без нең үр нәк тә тө шен сен нәр дип, мин сез нең хак ка бо лар ны үзем һәм 
Апул лус ту рын да әй тәм. Ул чак та бе рәү не баш ка бе рәү дән өс тен рәк ку еп, аның 
бе лән мак тан мас сыз. 7 Си не кем өс тен итеп куя? Үзең дә бул ган, ка бул итеп ал ма-
ган бе рәр нәр сәң бар мы? Ә ин де ка бул итеп ал ган сың икән, бү ләк ител гән бе лән 
ни гә мак та на сың?

8 Сез ин де тук лан ды гыз, ба е ды гыз, без дән баш ка пат ша лар да бул ды гыз мы ни?! 
Мин, чын нан да, пат ша лар бу лу ы гыз ны те ләр идем, шул ва кыт та без дә сез нең бе-
лән бер гә пат ша лар бу лыр идек! 9 Ә ми ңа Ал ла һы без не, рә сүл ләр не, иң на чар лар 

* 3:19 Ка ра гыз: «Әюб», 5:13. 
* 3:20 Ка ра гыз: «Зә бур», 93:11. 
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ара сы на куй ган сы ман то е ла, чөн ки без не үлем гә хө кем ител гән дәй, бө тен дөнья – 
сфә реш тә ләр, ке ше ләр өчен дә та ма ша ит те. 10 Без – Мә сих ха кы на ти ле ләр, сез 
исә – Мә сих тә акыл лы лар! Без – хәл сез ләр, ә сез – көч ле ләр! Сез не хөр мәт ли ләр, 
ә без не хур лый лар. 11 Хәт та, әле гә ка дәр ач лык ка һәм су сау га ду чар быз, ярым 
ялан гач һәм кый нал ган хәл дә, бер урын нан икен че урын га кү че неп йө ри без, 12 үз 
кул ла ры быз бе лән авыр хез мәт баш ка рып көн кү рә без. Без гә ләгъ нәт укый лар – 
без фа ти ха би рә без; без не эзәр лек ли ләр – без тү зә без. 13 Без гә яла яга лар – без 
ях шы лык бе лән җа вап би рә без. Дөнья өчен әле гә ка дәр ба ры сы та ра фын нан сан га 
са нал ма ган чүп-чардай бул дык без.

14 Мин бо лар ны сез не оял ту өчен яз мыйм, ярат кан ба ла ла рым ке бек ки сә тәм. 
15 Гәр чә Мә сих юлын да мең лә гән нә сый хәт че лә ре гез бул са да, ата ла ры гыз күп тү-
гел. Ях шы хә бәр бел де реп, Мә сих Гай сә аша мин сез нең ата гыз бул дым. 16 Шу ңа 
кү рә ял ва рып со рыйм: мин нән үр нәк алы гыз. 17 Шу ның өчен мин сез гә үзем нең 
сө ек ле һәм Ха ким гә туг ры лык лы уг лым Ти му тәй не җи бәр дем. Ул Мә сих Гай сә гә 
ия реп тор мыш итү ем һәм һәр җир дә һәр бер симан итү че ләр бер дәм ле ген дә ге өй-
рә тү лә рем ту рын да сез нең исе гез гә тө ше рер.

18 Сез нең кай бер лә ре гез ми нем яны гыз га кил мә вем не уй лап ма сая баш ла ган. 19 Әм-
ма, Раб бы* на сыйп ит сә, мин тиз дән сез гә ки лер мен һәм әле ге ма са ю чы лар ның сү зен 
тү гел, кө чен сы нап бе лер мен. 20 сАл ла һы Пат ша лы гы сүз дә тү гел, көч тә бит. 21 Нәр сә 
те ли сез сез? Яны гыз га та як яки мә хәб бәт һәм ба сын кы лык ру хы бе лән ки лим ме?

Имандашларарасындагыфәхешлек

5 1 Дө рес тән дә, ара гыз да фә хеш лек, хәт та смә җү си ләр дә дә бул ма ган фә хеш лек 
урын алуы ту рын да хә бәр ләр бар. Кем дер үги ана сын да үзе нә ха тын ит кән икән. 

2 Ә сез елый сы урын да та гын да тә кәб бер лән гән сез! Ан дый эш кы лу чы ны ара гыз-
дан сө рер гә ки рәк иде. 3 Җи се мем бе лән бул ма сам да, ру хым бе лән яны гыз да мин. 
Мо ны кыл ган ке ше бе лән нәр сә эш ләр гә икән ле ге ту рын да яны гыз да бул ган дай 
ка рар бир дем. 4 Ха ки ме без Гай сә исе ме бе лән җы ел гач, ру хым һәм Ха ки ме без Гай-
сә нең код рә те сез нең бе лән бул ган да, 5 Раб бы кө нен дә ру хы ко тыл сын дип, тә нен 
юк ка чы га ру өчен, бу ке ше не сшай тан ку лы на тап шы рыр га ки рәк.

6 Сез нең өчен мак та ныр лык һич нәр сә юк. Аз гы на ачыт кы ның да бө тен ка мыр-
ны ачы ту ын бел ми сез ме әл лә? 7 Шу лай бул гач, ис ке ачыт кы ны юк ите гез дә яңа 
тө че ка мыр бу лыр сыз. Чын лык та сез дә ин де ачыт кы юк, чөн ки сКо ты лу бәй рә ме нә 
әзер лән гән бә рә не без – Мә сих ин де без нең өчен кор бан ител де. 8 Шу ңа кү рә ис ке 
ачыт кы – усал лык һәм явыз лык ачыт кы сы бе лән тү гел, ачыт кы сыз саф лык һәм 
ха кый кать ик мә ге бе лән бәй рәм итик.

9 Мин сез гә ха тым да, фә хеш ке ше ләр бе лән ара лаш ма гыз, дип яз ган идем. 10 Хә-
ер, бу дөнь я да гы фә хеш ке ше ләр яки ком сыз лар, та лау чы лар, пот ка та бы ну чы лар 
бе лән ара лаш ма гыз ди яр гә уй ла ма дым, юк са дөнь я дан ки тәр гә ти еш бу лыр иде гез. 
11 Иман даш дип ата лып та, фә хеш яки ком сыз, пот ка та бы ну чы яки яман тел ле, 

* 4:19 Раббы – «Ха ки ме без» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Раб бы» һәм 
«Ха ким» бер сүз бе лән би ре лә. 
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эч ке че яки та лау чы бу лып ка ла би рү че бе лән ара лаш ма вы гыз ны, хәт та ан дый ке ше 
бе лән бер гә аша ма вы гыз ны күз дә то тып яз дым мин.

12 Ник ми ңа иман итү че ләр дән чит тә бул ган нар ны хө кем итәр гә? Ара гыз да гы-
лар ны хө кем итәр гә ти еш тү гел ме ни сез? 13 Чит тә бул ган нар ны исә Ал ла һы хө кем 
итә. «Үз ара гыз дан яман лык кы лу чы ны сө ре гез!»*

Имандашларарасындагыдәгъвалар

6 1 Ара гыз да гы баш ка бе рәү гә дәгъ ва сы бул ган ке ше, из ге ләр ал дын да тү гел, иман-
сыз лар ал дын да хө кем ите лер гә ни чек ба тыр чы лык итәр икән? 2 Дөнь я ны из ге ләр 

хө кем итә чә ген бел ми сез ме әл лә? Дөнь я ны хө кем итү сез гә би ре лә икән, вак-төяк 
эш ләр не хө кем итә ал мас сыз мы? 3 Фә реш тә ләр не хө кем итә чә ге без не бел ми сез ме 
әл лә? Шу лай икән, көн дә лек дәгъ ва лар ны хө кем итәр гә сә лә те без җит мәс ме? 4 Ә 
көн дә лек дәгъ ва лар ны хәл итәр гә ки рәк бул ган да, сез бер дәм лек тә бер нин ди әһә-
ми я те бул ма ган нар ны хө кем че ләр итеп ку я сыз мы? 5 Мо ны сез гә оят бул сын дип 
әй тәм. Әл лә иман даш ла ры ара сын да гы бә хәс ләр не хәл итәр лек бер ге нә акыл лы 
ке ше гез дә юк мы? 6 Иман даш бе лән иман даш дәгъ ва ла ша, өс тә ве нә бу – иман сыз-
лар ал дын да эш лә не лә! 7 Бер-берегезне хө кем гә тар ту ин де үзе үк сез нең ту лы сын ча 
җи ңе лү е гез не күр сә тә. Сез гә рән җе тел гән нәр һәм ал дан ган нар бу лып ка лу ях шы рак 
тү гел ме? 8 Әм ма сез рән җе тә сез һәм ал дый сыз, хәт та иман даш ла ры гыз ны да.

9 Явыз лык кы лу чы лар ның Ал ла һы Пат ша лы гы на ия бу ла ал ма я чак ла рын бел ми сез-
ме әл лә? Ал дан ма гыз: аз гын нар, пот ка та бы ну чы лар, зи на чы лар, җен си бо зык лык ка 
би рел гән нәр, бер-берсе бе лән җен си мө нә сә бәт кә ке рү че ир ләр, 10 ка рак лар, ком сыз-
лар, эч ке че ләр, яман тел ле ләр, та лау чы лар – бер се дә Ал ла һы Пат ша лы гы на ия бу ла 
ал ма я чак лар. 11 Кай бер лә ре гез ме нә шун дый иде. Әм ма Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе ме 
һәм Ал ла быз Ру хы бе лән юылып чис та рын ды гыз, из ге ител де гез һәм сак лан ды гыз.

ТәнегезбеләнАллаһыныданлагыз
12 «Ми ңа бар нәр сә рөх сәт ите лә», әм ма һәм мә нәр сә дә фай да лы тү гел. «Һәм мә 

нәр сә ми ңа рөх сәт ите лә», әм ма ми нем бе лән бер нәр сә дә ха ким лек ит мәс кә ти еш. 
13 «Ри зык – ка рын өчен, ка рын – ри зык өчен», әм ма Ал ла һы аны сын да, мо ны сын 
да юк итә чәк. Тән исә фә хеш лек өчен тү гел, Ха ки ме без Гай сә өчен, Ха ки ме без исә – 
тән өчен бу ла. 14 Ал ла һы Ха ким Гай сә не үле дән те релт те һәм Үзе нең код рә те бе лән 
без не дә те рел тә чәк. 15 Тән нә ре гез нең Мә сих тә не әгъ за ла ры бу лу ын бел ми сез ме 
әл лә? Шу лай бул гач, әл лә ми ңа, Мә сих нең әгъ за ла рын алып, алар ны фа хи шә әгъ-
за ла ры итәр гә ме? Һич бул мас! 16 Фа хи шә бе лән ку шы лу чы ның аның бе лән бер тән 
бу лу ын бел ми сез ме әл лә? Из ге яз ма да: «Ике се дә бер тән бу лыр»*, – дип языл ган 
бит. 17 Ә ин де Ха ки ме без Гай сә бе лән ку шы лу чы Аның бе лән ру хи як тан бер бу ла.

18 Фә хеш лек тән ка чы гыз! Ке ше эш лә гән бар лык баш ка гө наһ лар тән бе лән бәй ле 
тү гел, ә фә хеш лек итү че үз тә не нә кар шы гө наһ кы ла. 19 Сез нең тә не гез – Из ге Рух 
йор ты. Из ге Рух сез гә Ал ла һы та ра фын нан би рел де һәм сез дә яши. Әл лә сез мо ны 

* 5:13 Ка ра гыз: «Ка нун», 13:5; 17:7. 
* 6:16 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
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бел ми сез ме? Сез ин де үзе гез гә үзе гез ху җа тү гел, 20 чөн ки сез кыйм мәт бә я гә са тып 
алын ды гыз. Шу ңа кү рә тә не гез бе лән Ал ла һы ны дан ла гыз.

Никахтурында

7 1 Ин де ми ңа яз ган на ры гыз га кил гән дә, ир ке ше нең хатын-кыз бе лән җен си 
мө нә сә бәт кә кер мә ве ях шы, 2 әм ма, фә хеш лек бул ма сын өчен, һәр ир нең – үз 

ха ты ны һәм һәр ха тын ның үз ире бул сын. 3 Ир – ха ты ны на, ха тын ире нә ка ра та үз 
бу ры чын үтә сен. 4 Ха тын үз тә не нә үзе ху җа тү гел, ире – ху җа, шу ның ке бек ир дә 
үз тә не нә үзе ху җа тү гел, ха ты ны – ху җа. 5 До га кы лу өчен ки ле шен гән бер ни ка дәр 
ва кыт тан баш ка, бер-берегездән чит ләш мә гез. Ан нан соң та гын бер гә бу лы гыз. 
Шу лай итеп, шай тан, тот нак сыз лы гы гыз дан фай да ла нып, сез не аз ды ра ал мас. 
6 Хә ер, мо ны әмер итеп тү гел, таш ла ма ясап әй тәм. 7 Бар ке ше ләр нең дә ми нем ке-
бек бу лу ла рын те лим. Әм ма һәр кем нең Ал ла һы дан би рел гән сә лә те бар: бе рәү нең 
мон дый, ә икен че бе рәү нең баш ка төр ле.

8 Ни ках сыз лар га һәм тол ха тын нар га әй тәм: алар га ми нем ке бек ка лу ях шы рак 
бу лыр. 9 Әм ма ин де тү зә ал ма са лар, ни ках лаш сын нар. Җен си дәрт бе лән яну га 
ка ра ган да, өй лә нү яки ки яү гә чы гу ях шы рак бит.

10 Ә ин де ни ках та гы лар га мин тү гел, Ха ки ме без Үзе әмер би рә: ха тын ирен нән 
аерыл ма сын. 11 Әгәр ае ры ла икән, ул чак та ир сез тор сын яки үз ире бе лән яңа дан 
ки леш сен. Ир дә үз ха ты нын таш ла ма сын.

12 Ә баш ка лар га, Ха ки ме без тү гел, мин әй тәм: әгәр бе рәр иман да шың ның иман 
ит мәү че ха ты ны бу лып һәм ха тын аның бе лән яшәр гә ри за икән, ир аны таш ла мас ка 
ти еш. 13 Бе рәр ха тын ның ире иман ит ми икән һәм ир аның бе лән яшәр гә ри за бул-
са, ха тын аны таш ла мас ка ти еш. 14 Иман ит мәү че ир – иман лы ха тын аша һәм иман 
ит мәү че ха тын иман лы ир аша из ге ите лә. Югый сә сез нең ба ла ла ры гыз саф бул мас 
иде, ә бо лай из ге дер. 15 Иман ит мәү че ир яки ха тын исә аеры лыр га те лә сә, аерыл-
сын. Мон дый хәл дә иман итү че ир яки ха тын үз ире нә яки ха ты ны на бәй лән мә гән 
бит. Ал ла һы без не имин яшәр гә ча кыр ды. 16 Әй син, ха тын, ирең не кот ка ра ал ма я-
ча гың ны ка ян бе лә сең? Син, ир, ха ты ның ны кот ка ра ал ма я ча гың ны ка ян бе лә сең?

ҺәркемАллаһычакырганчаяшәсен
17 Һәр кем Ха ким Гай сә бил ге лә гән чә һәм Ал ла һы ча кыр ган ва кыт та гы ке бек яшә-

сен. Бар лык иман итү че ләр бер дәм лек лә ре нә ми нем күр сәт мәм шун дый. 18 Ал ла һы 
ча кыр ган да, ссөн нәт ле бе рәү сөн нәт ле бу лу ын яшер мә сен. Ал ла һы ча кыр ган да, 
ссөн нәт сез бул ган сөн нәт сез ка ла бир сен. 19 Сөн нәт ле яки сөн нәт сез бу лу бер нәр сә 
тү гел, Ал ла һы әмер лә рен үтәү ге нә мө һим. 20 Ал ла һы ча кыр ган да, һәр кем нин ди 
хәл дә бул са, шу лай ка ла бир сен. 21 Ал ла һы ча кыр ган да, син кол идең ме? Бу си не 
бор чы ма сын, әм ма ирек алыр га мөм кин ле гең бул са, ан нан фай да ла ну ың ях шы рак*. 
22 Ха ким Гай сә гә кол сый фа тын да ча кы рыл ган – Аның азат ител гән ке ше се дер. Ә 
ча кы рыл ган ирек ле ке ше – Мә сих нең ко лы. 23 Сез кыйм мәт бә я гә са тып алын ды-

* 7:21 Бу өлеш не бо лай да аң лар га мөм кин: «...хәт та мон дый мөм кин ле гең бул са да, кол хә-
лен дә ка лу ың ях шы рак». 



1712

I Кө ринт ле ләр гә хат 7 , 8

гыз, шу ңа кү рә ке ше ләр нең кол ла ры бул ма гыз. 24 Иман даш лар, Ал ла һы га нин ди 
хәл дә ча кы рыл ган бул са гыз, шул хәл дә ка лы гыз.

Никахсызларгакиңәш
25 Ни ках сыз лар га ка ра та Ха ким Гай сә дән әме рем юк, лә кин мин Ха ким нән ал ган 

мәр хә мәт кә та я нып, ыша ныч лы ке ше бу ла рак ки ңәш би рәм. 26 Хә зер ге за ман ның 
авыр шарт ла рын ис тә то тып, ке ше нин ди хәл дә бул са, аңа шул хәл дә ка лу ях шы рак 
дип исәп лим. 27 Син ни ках та бул саң, ае ры лу ту рын да уй ла ма. Ха тын сыз кал дың-
мы? Ха тын эз лә мә. 28 Хә ер, өй лән сәң дә гө наһ кыл мас сың. Ки яү гә чык кан кыз да 
гө наһ лан мас. Әм ма ан дый лар ның бу тор мыш та мә шә кать лә ре күп бу ла чак, ә мин 
сез не бу мә шә кать ләр дән сак лап ка лыр га те лим.

29 Иман даш лар, сез гә шу ны әй тәм: ва кыт ин де аз. Мон нан ары ха тын лы лар – ха-
тын сыз дай, 30 елау чы лар – ела мау чы лар ке бек, шат ла ну чы лар – шат лан мау чы лар 
ке бек, са тып алу чы лар – са тып ал мау чы лар ке бек, 31 бу дөнь я да бул ган нәр сә ләр-
дән фай да ла ну чы лар фай да лан мау чы лар ке бек бул сын нар. Дөнья үзе нең хә зер ге 
хә лен дә бе тү гә та ба ба ра.

32 Ә мин мә шә кать сез яшә ве гез не те лим. Өй лән мә гән ке ше Ха ким Гай сә нең эш-
лә ре, Аңа ярау ту рын да кай гыр та, 33 ә өй лән гән ке ше, ха ты ны на ярар га ты ры шып, 
дөнь я ви эш ләр ту рын да кай гыр та, 34 һәм игъ ти ба ры төр ле як ка юнә лә. Ки яү гә 
чык ма ган яки гыйф фәт ле кыз, тә нем һәм ру хым бе лән из ге бу лыйм дип, Ха ким 
Гай сә нең эш лә рен кай гыр та, ә ин де ки яү гә чык кан ха тын, ире нә ярар га ты ры шып, 
дөнь я ви эш ләр ту рын да кай гыр та. 35 Мин мо ны сез нең фай да га сөй лим, өс те гез-
гә бо гау са лыр га те лә мим. Әдәп бе лән яшәп, игъ ти ба ры гыз ны чит кә юнәл т ми чә, 
Ха ким гә би ре леп хез мәт итү е гез не те лим.

36 Әгәр бе рәү үз кы зы ның ин де яше җи теп тә ки яү гә чык мый ка лу ын ки леш сез 
дип исәп лә сә, те лә гә нен кыл сын – гө наһ бул мас. Аны ки яү гә бир сен. 37 Әм ма ке-
ше үз фи ке рен дә нык то рып, бер кем мәҗ бүр ит мә сә һәм әгәр дә ул, үз их ты я ры на 
буй сы нып, кы зын ки яү гә бир мәс кә дип ка рар кыл са, ул ях шы эш ли. 38 Шун лык тан, 
кы зын ки яү гә би рү че ях шы, ә ин де ки яү гә бир мәү че та гын да ях шы рак эш ли*.

39 Ире исән чак та ха тын аңа бәй ле. Ире үл гәч, кем гә те лә сә, шу ңа ки яү гә чы-
гар га ирек ле, тик ул Ха ким Гай сә гә иман итү че бул сын. 40 Лә кин ки яү гә чык ма са, 
ха тын бә хет ле рәк бу ла, мин шу лай уй лыйм. Из ге Рух мин дә дә бар дип са ныйм.

Потларгакорбанителгәнризыктурында

8 1 Пот лар га кор бан ител гән ри зык ка кил сәк, бу ту ры да һәм мә без нең бе ле ме бу-
луы без гә бил ге ле. Лә кин бе лем тә кәб бер лән де рә, мә хәб бәт исә көч би рә. 2 Кем 

* 7:36-38 Бу аять ләр не бо лай да аң лар га мөм кин: «36 Әгәр бе рәү үз кә лә ше нә ка ра та ки леш-
мә гән не эш лим дип са ный икән һәм үзе нең җен си дәр тен ты еп то ра ал мый ча, өй лә нер гә 
ти еш дип исәп лә сә, те лә гә нен кыл сын – гө наһ бул мас. Ул өй лән сен. 37 Әм ма ке ше үз фи-
ке рен дә нык то рып, аны бер кем мәҗ бүр ит мә сә һәм әгәр дә ул, үз их ты я ры на буй сы нып, 
кә лә ше нең саф лы гын сак лар га ка рар кыл са, ул ях шы эш ли. 38 Шун лык тан, кә лә ше бе лән 
ни ках ла ну чы ях шы эш ли, ә ин де өй лән мәү че та гын да ях шы рак эш ли». 
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дә кем нәр сә дер бе ләм дип уй лый икән, чын лык та ул әле бел ми. 3 Ә Ал ла һы ны 
яра ту чы Аның та ра фын нан та ныл ган.

4 Ди мәк, пот лар га кор бан ител гән ри зык лар ны ашау га кил гән дә, без шу ны бе-
лә без: пот лар дөнь я да бер нәр сә тү гел, һәм Ал ла һы дан баш ка ал ла юк. 5 Җир дә 
яи сә күк тә илаһ лар дип атал ган нар бул са да (чын нан да, күп «илаһ лар» һәм күп 
«ху җа лар» бар), 6 без нең бер ге нә Ал ла һы – Ата быз бар. Бө тен нәр сә Аңар дан, һәм 
без Аның өчен яши без. Без нең бер Ха ки ме без – Гай сә Мә сих бар, һәр нәр сә Аның 
ар кы лы бул ды һәм без Аның аша яши без.

7 Әм ма бар лык ке ше ләр дә дә ан дый бе лем юк. Пот лар га кү нек кән лек тән, үз лә-
ре ашый тор ган ит ту рын да, ул пот ка кор бан ител гән, дип уй лап, кай бе рәү ләр нең 
зә гыйфь вөҗ дан на ры пыч ра на. 8 Ри зык без не Ал ла һы га якы най т мый, чөн ки аша-
мый ча һич нәр сә югал т мый быз, ашап та һич нәр сә ка зан мый быз.

9 Әм ма сак бу лы гыз: бу хөр ле ге гез вөҗ да ны зә гыйфь бул ган нар ны абын дыр ма-
сын. 10 Вөҗ да ны зә гыйфь бул ган бе рәү си не, бе лем ле не, пот ха нә дә та бын ар тын да 
утыр ган да күр сә, пот лар га кор бан ител гән ри зык ны ашар га ярый икән, дип уй-
ла мас мы? 11 Шу лай бе ле мең бу зә гыйфь иман да шың ны һә лак итәр. Ә ме нә Мә сих 
аның өчен дә үл де бит. 12 Иман даш лар га кар шы шул рә веш чә гө наһ кы лу ы гыз һәм 
алар ның зә гыйфь вөҗ да нын яра ла вы гыз бе лән сез Мә сих кә кар шы да гө наһ кы-
ла сыз. 13 Ме нә шу ңа кү рә аша ган ри зы гым иман да шым ны гө наһ ка тө ше рә икән, 
аны гө наһ ка ки тер мәү өчен, һич кай чан ит аша мам.

Рәсүлнеңхокуклары

9 1 Мин хөр тү гел ме ни? Мин әл лә рә сүл тү гел ме? Мин Ха ки ме без Гай сә не күр-
мә дем ме әл лә? Ха ким ми ңа тап шыр ган хез мә тем нең җи ме ше тү гел ме ни сез? 

2 Әгәр баш ка лар га рә сүл тү гел мен икән, сез нең өчен – рә сүл, чөн ки Ха ким бе лән 
бер лә шү е гез – ми нем рә сүл ле ге мә дә лил.

3 Ми не га еп ләү че ләр гә кар шы тү бән дә ге чә җа вап би рәм. 4 Әл лә ашау-эчүгә ха-
кы быз юк мы? 5 Баш ка рә сүл ләр, Ха ким Гай сә нең эне лә ре һәм Ки фас тай иман лы 
ха ты ны быз ны үзе без бе лән сә я хәт кә алыр га ха кы быз юк мы? 6 Бар наб һәм мин ге нә 
яшәү өчен эш ләр гә ти еш ме?

7 Кай сы гас кә ри үз хи са бы на хез мәт итә? Йө зем бак ча сы утыр т кан ке ше җи меш-
лә рен аша мый мы ни?! Кө тү көт кән ке ше аның сө тен эч ми ме ни?! 8 Мин бо лар ны 
ке ше уй ла ган ча гы на сөй лим ме? Ка нун да шул хак та сөй ли тү гел ме соң? 9 Му са 
ска ну нын да: «Аш лык су гу чы үгез нең авы зын бәй ләп куй ма»*, – дип языл ган бит. 
Әл лә Ал ла һы үгез ләр ха кын да кай гыр та мы?! 10 Бу без нең өчен әй тел мә гән ме әл-
лә? Әйе, бу без нең өчен языл ган, чөн ки сө рү че, уңыш тан үз өле шем не алыр мын 
ди гән өмет бе лән сө рер гә ти еш, аш лык су гу чы да шун дый ук өмет бе лән су гар га 
ти еш. 11 Ара гыз да ру хи ор лык чәч кән без икән, сез дән мат ди уңыш кө тү е без бик 
күп ме әл лә? 12 Әгәр баш ка лар ның сез дән яр дәм алыр га хо ку кы бар икән, без нең 
хо ку кы быз та гын да күб рәк тү гел ме соң?! Без, шу лай да, бу хо кук тан фай да лан-
ма дык, Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр та рал ган да, тот кар лык бул ма сын өчен, без 

* 9:9 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:4. 
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бар нәр сә гә тү зә без. 13 Ал ла һы йор тын да эш ләү че ләр нең Ал ла һы йор тын нан тук-
ла ну ла рын, смәз бәх тә хез мәт итү че ләр нең шун да ки те рел гән кор бан нар дан өлеш 
алу ла рын бел ми сез ме? 14 Шу ның ке бек үк Ха ким Гай сә дә Ях шы хә бәр не игъ лан 
итү че ләр гә әле ге хез мәт хи са бы на көн кү рер гә әмер бир де.

15 Әм ма мин үзем бу хо кук лар ның бер сен нән дә фай да лан ма дым һәм бу сүз ләр не 
сез дән яр дәм кө теп яз мыйм. Кем дә бул са ми не шу шы мак та ну ым нан мәх рүм итү гә 
ка ра ган да, үлү ем ях шы рак. 16 Мин Ях шы хә бәр игъ лан итәм икән, мак та ныр лык 
бер нәр сә юк, чөн ки бу – ми нем ти еш ле ва зи фам. Әгәр Ях шы хә бәр та ра ту дан тук-
та сам, баш ка е ма кайгы-хәсрәт кил сен! 17 Мо ны үз те лә гем бе лән эш лә сәм, са ва бы 
бу ла чак. Әгәр үз их ты я рым бе лән эш лә мә сәм, мин ба ры үзе мә ыша нып тап шы рыл-
ган хез мәт не баш ка рам. 18 Ми нем өчен са вап нин ди бу ла чак соң? Бу шун нан гый-
ба рәт: Ях шы хә бәр не та рат кан да, мин үз хо кук ла рым нан һич тә фай да лан мый ча, 
бу хез мәт не буш лай баш ка рам.

19 Мин ба ры сын нан азат бул сам да, та гын да күб рәк ке ше не Ал ла һы га ки те рү 
өчен, мин һәм мә се нә кол бул дым. 20 Яһү ди ләр не Ал ла һы га ки те рү өчен, яһү ди ке бек 
бул дым. Үзем Му са ка ну ны ха ким ле ген дә бул ма сам да, Ка нун да гы лар ны Ал ла һы га 
ки те рү өчен, алар ал дын да Ка нун ха ким ле ген дә ге ши кел ле бул дым. 21 Му са ка ну-
нын бел мә гән нәр не Ал ла һы га ки те рү өчен, алар ал дын да Ка нун ны бел мәү че дәй 
бул дым. Әл бәт тә, бу – Ал ла һы ка ну нын тот мыйм ди гән сүз тү гел, ки ре сен чә, мин 
Мә сих ка ну ны на буй сы нам. 22 Зә гыйфь ләр не Ал ла һы га ки те рим дип, зә гыйфь тәй 
бул дым. Ни чек ке нә бул ма сын, кай бер лә рен ге нә бул са да кот ка рыйм дип, мин ба-
ры сы на үз лә ре ке бек бул дым. 23 Ях шы хә бәр нең сфа ти ха ла рын ур так ла шыйм дип, 
бо лар ның һәм мә сен Ях шы хә бәр бә ра бә ре нә эш лим.

24 Ярыш та гы лар ның һәм мә се нең йө ге рү ен, әм ма бү ләк не бер се нең ге нә алу ын 
бе лә сез дер бит. Шу лай бул гач, бү ләк алу өчен йө ге ре гез! 25 Яры шу чы лар ның һәр-
бер се са быр лык бе лән әзер лә нә. Алар мо ны фа ни бер таҗ алу өчен эш ли ләр, ә без 
ба кый бер таҗ алу өчен эш ли без. 26 Шу ның өчен дә мин мак сат сыз йө гер мәм, буш 
һа ва га су гу чы дай кө рәш мәм. 27 Әм ма баш ка лар га Ях шы Хә бәр не игъ лан итеп, 
үзем са вап алу хо ку кын нан мәх рүм кал мас өчен, тә нем не чы нык ты рам һәм аны үз 
их ты я ры ма буй сын ды рам.

Потлартурындакисәтү

10 1 Иман даш лар, ата-бабаларыгыз бе лән бул ган хәл ләр не бел ми ка лу ы гыз ны 
те лә мим. Алар ба ры сы да бо лыт ас тын нан үт те ләр дә Кы зыл диң гез кич те-

ләр. 2 Бо лыт ас тын нан үт кән дә һәм диң гез кич кән дә, алар гүя су га чум ды ры лып, 
Му са шә кер т лә ре бул ды лар*. 3 Һәм мә се дә күк тән җи бә рел гән бер үк ру хи ри зык ны 
аша ды*. 4 Һәм мә се дә үз лә ре бе лән йөр гән ру хи кы я дан бер үк ру хи эчем лек не эч-
те. Бу кыя исә – Мә сих Үзе. 5 Хә ер, алар ның күп че ле ге Ал ла һы га ярак лы бул ма ды 
һәм алар ның тән нә ре чүл дә та ра тып таш лан ды.

* 10:1-2 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13:21-22; 14:21-22. 
* 10:3 Ка ра гыз: «Чы гыш», 17:6; «Сан нар», 20:10-11. 
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6 Алар бе лән бул ган хәл ләр без нең өчен са бак: алар яман те ләк ләр гә би рел-
гән дәй, без яман нәр сә ләр те ләр гә ти еш тү гел. 7 Шу лай ук, кай бер лә ре дәй пот ка 
та бы ну чы лар бул ма гыз. Из ге яз ма да алар ха кын да: «Ха лык ашар га һәм эчәр гә 
утыр ды, ә ан нан соң кү ңел ачар га то рып бас ты лар»*, – дип языл ган. 8 Кай бер лә-
ре дәй фә хеш лек ит мик – бер көн эчен дә алар ның егер ме өч ме ңе һә лак бул ды*. 
9 Кай бе рәү ләр эш лә гән дәй, без Мә сих не сы на мыйк – алар елан ча гу ын нан үл-
де ләр*. 10 Алар ның кай бер лә ре сук ран ган дай, сез сук ран ма гыз – алар ны һә лак 
итү че фә реш тә үтер де*.

11 Бу хәл ләр баш ка лар га са бак бул сын өчен эш лә нел де, ә без гә, за ман ның ахы ры 
якын лаш кан да яшәү че ләр гә нә сый хәт итеп языл ган. 12 Ме нә шу ңа кү рә кем дә кем 
нык то рам дип уй лый икән, сак бул сын: егы ла күр мә сен! 13 Сез га дә ти, ке ше ләр гә 
хас сы нау га ду чар бул ды гыз. Ал ла һы ыша ныч лы, Ул сез чы дый ал мас лык сы нау га 
юл куй мас. Сы нал ган да тү зеп то ру өчен, сез гә ко ты лу юлын да күр сә тә чәк.

14 Шу ңа кү рә, га зиз дус ла рым, пот лар га та бы ну дан ка чы гыз. 15 Мин сез гә акыл лы 
ке ше ләр гә сөй лә гән дәй сөй лим. Сөй лә гән нә рем ту рын да үзе гез фи кер йөр те гез. 
16 Без рәх мәт бел дер гән шөк ра на ка сә се без не Мә сих ка ны на кат наш тыр мый мы? 
Сын ды рып ал ган икмәбегез без не Мә сих тә не нә кат наш тыр мый мы? 17 Ик мәк бер, 
һәм без, күп бул сак та, бер тән не тәш кил итә без, чөн ки бер ик мәк не ур так ла ша быз.

18 сИс ра ил хал кы на ка ра гыз: кор бан итен ашау чы лар мәз бәх тә ге гый ба дәт тә 
кат на шу чы лар тү гел ме? 19 Шу лай итеп, нәр сә не күз ал дын да то там мин? Пот та, 
пот ка ки те рел гән кор бан да нин ди дә бул са әһә ми ят кә ияме? 20 Һич юк. Әм ма 
мә җү си ләр кор бан ны Ал ла һы га тү гел, җен нәр гә ки те рә ләр. Ә мин җен нәр бе лән 
ара ла шу ы гыз ны те лә мим. 21 Ха ким Гай сә нең ка сә сен нән дә, җен нәр ка сә сен нән 
дә эчә ал мый сыз. Бер үк ва кыт та Ха ким нең дә, җен нәр нең дә та бы нын да кат на-
ша ал мый сыз бит ин де. 22 Әл лә без Раб бы ны көн ләш те рер гә те ли без ме? Әл лә без 
Аңар дан код рәт ле рәк ме?

ҺәммәсендәАллаһыданыөченэшләгез
23 «Һәр нәр сә рөх сәт ите лә», әм ма һәр нәр сә дә фай да лы тү гел. «Һәр нәр сә рөх сәт 

ите лә», әм ма һәр нәр сә дә гый б рәт ле бул мас. 24 Һәр кем үзе нә фай да лы ны тү гел, 
баш ка лар га фай да лы ны эз лә сен.

25 Ит ба за рын да са ты ла тор ган нар ның ба ры сын да аша гыз һәм, вөҗ да ны гыз ты-
ныч бул сын өчен, төп че неп тор ма гыз. 26 Из ге яз ма да языл ган ча: «Җир һәм ан да гы 
бар нәр сә – Раб бы ны кы»*. 27 Әгәр иман ит мәү че бе рәү сез не аш ка ча кы ра һәм сез 
ба рыр га те ли сез икән, вөҗ да ны гыз ты ныч бул сын өчен тәкъ дим ител гән һәр нәр сә не 
төп чен ми чә аша гыз. 28 Лә кин бе рәү сез гә: «Бу – пот ка ки те рел гән кор бан», – ди сә, 
әле ге сүз ләр не әй т кән ке ше ха кы на, вөҗ дан ха кы на аша ма гыз. 29 Вөҗ дан ди гән нән, 

* 10:7 Ка ра гыз: «Чы гыш», 32:6. 
* 10:8 Ка ра гыз: «Сан нар», 25:1-9. 
* 10:9 Ка ра гыз: «Сан нар», 21:4-6. 
* 10:10 Ка ра гыз: «Сан нар», 16:41-49. 
* 10:26 Ка ра гыз: «Зә бур», 23:1. 



1716

I Кө ринт ле ләр гә хат 10 , 11

сез не кен тү гел, әле ге ке ше нең вөҗ да нын күз ал дын да то там. Ни өчен әле азат лы гым 
баш ка вөҗ дан бе лән чик лә нер гә ти еш? 30 Әгәр ри зык ны Ал ла һы га рәх мәт әй теп 
ка бул итәм икән, бу ри зык өчен ни гә ми не шел тә ләр гә?

31 Шу лай итеп, ашый сыз мы, эчә сез ме яки баш ка бе рәр нәр сә эш ли сез ме – һәм-
мә сен дә Ал ла һы да ны өчен эш лә гез. 32 Яһү ди ләр гә дә, грек лар га да яи сә Ал ла һы 
бер дәм ле ге нә дә авыр лык ки тер мә гез. 33 Мин дә үз фай да ма тү гел, күп ләр ко тыл сын 
өчен, алар фай да сы на һәр кем гә һәр нәр сә дә ярар га ты ры шам бит.

11 1 Мин Мә сих тән үр нәк ал ган дай, сез дә мин нән үр нәк алы гыз.

Гыйбадәткылутәртибе
2 Иман даш лар, һәр нәр сә дә ми не ис тә то ту ы гыз һәм күр сәт мә лә рем не ни чек 

бир гән бул сам, шу лай үтә ве гез өчен, сез не мак тыйм.
3 Шу ны бе лү е гез не те лим: һәр ир нең Ба шы – Мә сих, ха тын ның ба шы – ир, ә 

Мә сих нең Ба шы – Ал ла һы. 4 Баш ки е ме ки еп до га кы лу чы яки пәй гам бәр лек итү-
че һәр ир үзе нең ба шын оят лы итә. 5 Ә ме нә баш ки е ме ки ми чә до га кы лу чы яки 
пәй гам бәр лек итү че һәр ха тын үзе нең ба шын оят лы итә, чөн ки бу хәл ха тын ның 
чә че кы ры лу га тиң. 6 Ха тын ба шы на ки яр гә те лә ми икән, чә чен ал дыр сын, ә ин-
де чә че алын ган яки кы рыл ган бу лу аның өчен оят икән, ул чак та ба шы на ки сен. 
7 Шу лай итеп, ир ке ше Ал ла һы ның ча гы лы шы һәм да ны бул ган га кү рә, ба шы на 
ки яр гә ти еш тү гел, ә ха тын – ир нең да ны. 8 Ир – ха тын нан тү гел, ха тын – ир дән, 
9 һәм ир ха тын өчен тү гел, ха тын ир өчен яра тыл ган. 10 Шу ңа кү рә ха тын фә реш-
тә ләр ха кы на баш өс тен дә ха ким лек бил ге сен йөр тер гә ти еш.

11 Хә ер, Ха ким Гай сә ал дын да ир – ха тын нан, ха тын ир дән бәй сез тү гел, 12 чөн-
ки ха тын ир дән яра тыл ган дай, ир дә ха тын нан туа. Ә һәр нәр сә Ал ла һы дан ки лә. 
13 Үзе гез фи кер йөр те гез: ха тын ке ше гә ба шы на ки ми чә Ал ла һы га до га кы лу ки-
ле шер ме? 14 Сез не та би гать үзе үк өй рә тә: ир ке ше нең чә че озын икән, бу – аның 
өчен хур лык. 15 Әм ма ха тын ның чә че озын икән, бу – аның өчен дан, чөн ки чәч аңа 
яп ма итеп би рел гән. 16 Хә ер, әгәр кем дә бул са бу хак та бә хәс лә шер гә те ли икән, 
без дә дә, Ал ла һы бер дәм лек лә рен дә дә ан дый га дәт юк.

ХакимГайсәнеискәалу
17 Бу күр сәт мә лә рем не би реп, сез не мак та мыйм, чөн ки сез нең җы е лыш ла ры гыз 

фай да га ка ра ган да күб рәк зы ян ки те рә. 18 Бе рен че дән, иман итү че ләр бер дәм ле ге 
җы е лыш ла рын да ае рым бер төр кем нәр гә бү ле нү е гез ту рын да ишет тем. Мин мо ңа 
бер ни ка дәр ыша нам да. 19 Чын нан да, ыша ныч лы ке ше ләр бил ге ле бул сын өчен, 
төр ле ка раш лар ның бу луы ки рәк.

20 Сез бер гә җы ел ган ва кыт ны Ха ким Гай сә не ис кә алу ашы дип атап бул мый. 
21 Һәр кем үз ри зы гын баш ка лар дан элег рәк ашар га ашы га бит, шу лай итеп, кай бе-
рәү ләр ач ка ла, кай бе рәү ләр исе рә. 22 Ашар га һәм эчәр гә сез нең өе гез юк мы әл лә?! 
Әл лә сез Ал ла һы бер дәм ле ген сан га сук мый сыз мы һәм мох таҗ лар ны оят ка кал ды ра-
сыз мы? Нәр сә әй тер гә ин де сез гә? Сез не мак тар га мы? Юк, мо ның өчен мак та мыйм.
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23 Ха ким нең Үзен нән алып, мин сез гә тап шыр дым бо лар ны: Ха ки ме без Гай сә 
хы я нәт кә ду чар бул ган төн не ик мәк ал ды да 24 шөк ра на кы лып сын дыр ды һәм: 
«Бу сез нең хак ка би ре лә тор ган тә нем дер. Ми не ис кә алу өчен, шу лай эш лә гез», – 
ди де. 25 Шул рә веш чә, аш тан соң ку лы на ка сә ал ды да: «Ме нә бу ка сә – ка ным 
бе лән рас лан ган яңа ски ле шү дер. Ан нан эч кән са ен, аны Ми не ис кә алу өчен эш-
лә гез», – ди де. 26 Шу лай итеп, бу ик мәк не аша ган һәм бу ка сә дән эч кән са ен, сез, 
Ха ким кил гән че, Аның үле мен күр сә теп то ра сыз.

27 Ди мәк, кем дә кем, бу йо ла га хөр мәт күр сәт ми чә, ик мәк не аша са һәм Ха ким нең 
ка сә сен нән эч сә, Аның тә не вә ка ны на кар шы гө наһ кы лу да га еп ле бу лыр. 28 Ке ше 
баш та үз-үзен сы нар га ти еш, ан нан соң гы на бу ик мәк не ашый һәм бу ка сә дән эчә 
ала. 29 Кем дер Ха ким тә не нә әһә ми ят бир ми чә ашый һәм эчә икән, ул шу ның бе лән 
үз-үзен хө кем гә ду чар итә. 30 Ме нә шу ның өчен кү бе гез зә гыйфь һәм авы ру, ва фат 
бул ган нар да аз тү гел. 31 Ә без үз-үзебезне тик шер сәк, хө кем ител мәс идек. 32 Хө кем 
ител гән дә исә, дөнья бе лән бер гә хө кем ител мәс өчен, Ха ким без не Үзе тәр би я ли.

33 Шу ңа кү рә, иман даш ла рым, ашар га җы ел ган да, бер-берегезне кө те гез. 34 Җы е-
лу ы гыз Ал ла һы та ра фын нан хө кем ите лер лек бул ма сын өчен, ач ке ше өен дә аша сын. 
Ә баш ка нәр сә ләр ха кын да, яны гыз га кил гәч, күр сәт мә би рер мен.

ИзгеРухтанкилгәнсәләтләр

12 1 Иман даш лар, Из ге Рух тан кил гән сә ләт ләр ха кын да да бел ми ка лу ы гыз-
ны те лә мим. 2 Исе гез дә ме, мә җү си ва кы ты гыз да, кем дер җи тәк ләп йөр т кән 

сы ман, тел сез пот лар га тар ты ла иде гез. 3 Ме нә шу ның өчен, аң ла сын нар дип, сез гә 
бел де рәм: Ал ла һы Ру хы бе лән сөй ләү че бер кем дә: «Гай сә гә ләгъ нәт», – ди мәс, һәм 
ба ры Из ге Ру хы бул ган гы на: «Гай сә – Ха ким», – дип әй тә алыр.

4 Из ге Рух бир гән сә ләт ләр төр ле, әм ма Рух бер үк. 5 Хез мәт итү нең төр ле төр лә ре 
бар, әм ма Ха ким бер үк. 6 Га мәл ләр дә төр ле, әм ма ба ры быз да да һәм мә нәр сә не 
эш итү че – шул ук бер Ал ла һы.

7 Һәр бе ре без дә исә Рух ның ур так фай да га эш итүе кү ре нә. 8 Бе рәү гә Рух аша зи-
рәк лек бе лән сөй ләү, икен че се нә шул ук Рух ар кы лы бе лем би рү ос та лы гы би ре лә. 
9 Баш ка бе рәү гә шул ук Рух та ра фын нан иман би ре лә, ә икен че бе рәү гә шул ук Рух 
та ра фын нан дә ва лау сә лә те би ре лә. 10 Бе рәү гә – мог җи за күр сә тү, бе рәү гә – пәй-
гам бәр лек итү*, баш ка бе рәү гә – төр ле рух лар ны ае ра бе лү, кай бе рәү гә – та ныш 
бул ма ган төр ле тел ләр дә* сөй ләү, баш ка сы на тел ләр не аң ла та бе лү би ре лә. 11 Бо лар-
ның һәм мә сен дә бер үк Рух эш ли һәм һәр кем гә сә ләт не Үзе те лә гән чә бү леп би рә.

Тәнбер,әәгъзаларкүп
12 Мә сих күп әгъ за лар га ия бул ган тән ке бек. Тән күп әгъ за лар дан тор са да, бер 

бө тен не тәш кил итә. 13 Без һәм мә без дә: яһү ди ләр яки грек лар, кол лар яки ирек-

* 12:10 Пәйгамбәрлекитү – Ал ла һы сүз лә рен турыдан-туры ка бул итеп, алар ны ке ше ләр гә 
җит ке рү. 
* 12:10 Танышбулмагантелләр – күк тән җи бә рел гән тел ләр. Та ныш бул ма ган тел дә сөй ләү-
че не Из ге Рух рух лан ды ра. 
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ле ләр, бер Рух бе лән чум ды ры лып, бер тән бул дык, һәм шул ук Рух һәм мә без гә 
эчү өчен би рел де.

14 Тән исә бер әгъ за дан тү гел, күп әгъ за лар дан то ра. 15 Әгәр аяк: «Мин, кул 
бул ма ган га, тән не ке тү гел», – ди сә, әл бәт тә, ул шу ңа кү рә ге нә тән нең бер өле ше 
бул мый кал мас иде. 16 Ко лак та: «Мин, күз бул ма ган га, тән не ке тү гел», – ди сә, 
әл бәт тә, ул да тән нең бер әгъ за сы бул мый кал мас иде. 17 Әгәр бө тен тән күз дән 
ге нә тор са, ни чек ише тә алыр иде? Бө тен тән ко лак тан гы на тор са, ис си зү кай да 
бу лыр иде? 18 Әм ма лә кин Ал ла һы тән дә ге әгъ за лар ның һәр бер сен Үзе те лә гән чә 
ур наш тыр ган. 19 Әгәр ин де ба ры сы бер әгъ за бул са, тән кай да бу лыр иде? 20 Хә зер 
исә әгъ за лар күп, әм ма тән бер ге нә.

21 Күз кул га: «Ми ңа ки рә гең юк», – дип, яки баш аяк лар га: «Сез ми ңа ки рәк тү-
гел», – дип әй тә ал мас. 22 Ки ре сен чә, тән нең зә гыйфь рәк кү рен гән әгъ за ла ры биг рәк 
тә ки рәк. 23 Тән нең аз хөр мәт кә ия бу лып кү рен гән өлеш лә рен зур хөр мәт бе лән ки-
ен де рә без. Ки леш сез са нал ган әгъ за ла ры быз ны ае ру ча ты ры шып кап лый быз, 24-25 ә 
ин де ки леш ле әгъ за ла ры быз ның мо ңа их ты я җы юк. Әм ма тән дә бү ле неш бул ма сын, 
бәл ки бар лык әгъ за лар бер-берсе ту рын да бер дә рә җә дә кай гыр т сын нар өчен, әһә ми-
ят сез рәк әгъ за лар га күб рәк хөр мәт күр сә теп, Ал ла һы тән дә әгъ за лар ны бер гә шу лай 
ур наш тыр ды. 26 Шу ңа кү рә бер әгъ за җә фа лан са, бар лык әгъ за лар да аның бе лән бер гә 
җә фа чи гә, бер әгъ за дан ка зан са, әгъ за лар ның һәм мә се дә аның бе лән бер гә шат ла на.

27 Сез – Мә сих нең тә не, ә аерым-аерым – шул ук тән нең әгъ за ла ры. 28 Ал ла һы 
Үз бер дәм ле ген дә бе рәү ләр не – рә сүл ләр, баш ка лар ны – спәй гам бәр ләр, бү тән нәр-
не өй рә тү че ләр итеп куй ды. Ан на ры кай бе рәү ләр гә мог җи за лар күр сә тү код рә те, 
дә ва лау, баш ка лар га яр дәм итү, ида рә итү һәм та ныш бул ма ган тел ләр дә сөй ләү 
сә лә те бир де. 29 Ба ры сы да рә сүл ләр ме? Ба ры сы да пәй гам бәр ләр ме? Ба ры сы да 
өй рә тү че ләр ме? Ба ры сы да мог җи за күр сә тү че ләр ме? 30 Һәм мә се нең дә дә ва лау сә-
лә те бар мы? Ба ры сы да та ныш бул ма ган тел ләр дә сөй ли ме? Ба ры сы да бу тел ләр не 
аң ла та бе лә ме? 31 Лә кин та гын да зур рак сә ләт ләр гә ом ты лы гыз. Ә хә зер мин сез гә 
иң ях шы юл ны күр сә тәм.

Чынмәхәббәт

13 1 Ке ше ләр һәм фә реш тә ләр те лен дә сөй ләп то рып та , мин дә мә хәб бәт юк 
икән, мин яң гы ра вык ба кыр яки чың ла вык тә лин кә ке бек ке нә бу лыр идем. 

2 Пәй гам бәр лек итү сә лә тем бул са да, бар лык сер ләр не һәм һәр төр ле гый лем не 
бел сәм дә, тау лар кү че рер лек има ным бул са да, әгәр мә хәб бә тем юк икән, бер ни 
бул мас идем. 3 Бө тен мөл кә тем не өлә шеп, тә нем не ян ды рыр га тап шыр сам да*, мә-
хәб бә тем юк икән, ми ңа мон нан бер нин ди дә фай да бул мас иде.

4 Мә хәб бәт тү зем ле, шәф кать ле, көн ләш ми, мак тан мый, тә кәб бер лән ми, 5 дор фа 
тү гел, үз фай да сын эз лә ми, яр сы мый, яман эш ләр не ис тә тот мый. 6 Мә хәб бәт ял-
ган га сө ен ми, ә ха кый кать кә шат ла на. 7 Ул ба ры сы на да тү зә, бар нәр сә гә ыша на, 
һәр нәр сә гә өмет лә нә һәм ба ры сы на са быр итә.

* 13:3 ...тәнемнеяндырыргатапшырсамда... – Кай бер кулъ яз ма лар да бу урын да «мак та ну өчен 
тә нем не үлем гә тап шыр сам да» ди гән мәгъ нә бар. 
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8 Мә хәб бәт бер кай чан да бет мәс – пәй гам бәр лек итү ләр дә тук та лыр, тел ләр 
дә ты нар, бе лем дә юк ка чы гар. 9 Без нең бе ле ме без дә, пәй гам бәр лек итү е без дә 
өлеш чә ге нә бит, 10 ә ка мил лек кил гәч, өлеш чә бул ган нар юга ла чак. 11 Мин ба ла 
ча гын да ба ла лар ча сөй лә дем, ба ла лар ча уй ла дым, ба ла лар ча фи кер йөрт тем, ә ин-
де үсеп җит кәч, ба ла ва кыт та гы эш ләр не таш ла дым. 12 Без хә зер, то нык көз ге дә ге 
ча гы лу дай, анык күр ми без, ул ва кыт та исә турыдан-туры йөзгә-йөз кү рә чәк без. 
Хә зер бе ле мем өлеш чә ге нә, ул ва кыт та исә Ал ла һы ми не ни чек ту лы бел сә, мин 
дә шу лай ту лы бе лер мен.

13 Ме нә мәң ге бу ла чак өч нәр сә: иман, өмет һәм мә хәб бәт. Ә мә хәб бәт – алар-
ның иң бө е ге.

Таныштүгелтелләрһәмпәйгамбәрлекитү

14 1 Мә хәб бәт не мак сат итеп, Из ге Рух тан кил гән сә ләт ләр гә, биг рәк тә пәй-
гам бәр лек итү сә лә те нә аш кы ны гыз. 2 Күк тән би рел гән та ныш бул ма ган 

тел дә сөй ләү че ке ше ләр гә тү гел, Ал ла һы га сөй ли. Аны һич кем аң ла мый, ул Из ге 
Рух яр дә мен дә сер ләр сөй ли. 3 Пәй гам бәр лек итү че исә ке ше ләр не ны гы ту, алар-
ның рух ла рын кү тә рү һәм алар юа ныч тап сын өчен сөй ли. 4 Та ныш тү гел тел дә 
сөй ләү че – үзен, ә пәй гам бәр лек итү че иман итү че ләр бер дәм ле ген ны гы та. 5 Ба-
ры гыз ның да та ныш тү гел тел ләр дә сөй лә вен те лим, лә кин пәй гам бәр лек итү е гез 
та гын да ях шы рак бу лыр иде. Пәй гам бәр лек итү че та ныш тү гел тел ләр дә сөй ләү-
че дән өс тен рәк, әгәр та ныш тү гел тел ләр дә сөй ләү че иман итү че ләр бер дәм ле ге нә 
үгет-нәсыйхәт би рү өчен, үз сүз лә рен аң ла та ал ма са.

6 Иман даш лар, яны гыз га ки леп, та ныш тү гел тел ләр дә сөй ләп тә, сүз лә рем дә 
Ал ла һы дан ачы лыш та, бе лем дә, пәй гам бәр лек тә, үгет-нәсыйхәт тә бул ма са, ни 
фай да ки те рер мен сез гә? 7 Шу ның ке бек үк, та выш чы га ру чы җан сыз ку рай яки 
ар фа бер-берсенә ох ша ма ган көй чы гар ма са лар, сез алар ның кө ен та ныр сыз мы? 
8 Әгәр быр гы то нык аваз чы гар са, су гыш ка кем әзер лә нер? 9 Ме нә шу лай сез дә 
те ле гез бе лән ке ше тө шен мәс лек сүз ләр әй тә сез икән, сөй лә гә не гез не ни чек аң-
лар лар? Сез җил гә ге нә сөй лә гән бу лыр сыз. 10 Дөнь я да күп төр ле тел ләр бар, һәм 
алар ның һәр бер се нең үз мәгъ нә се бар. 11 Әгәр әй тел гән сүз нең мәгъ нә сен аң ла ма-
сам, мин – сөй ләү че өчен, ә ул ми нем өчен чит ил ке ше се бу ла. 12 Сез нең бе лән дә 
шу лай ук: Из ге Рух тан кил гән сә ләт ләр гә ом ты лып, иман итү че ләр бер дәм ле ген 
нә сый хәт итә чәк сә ләт ләр не мул кул ла ныр га ты ры шы гыз.

13 Шу ңа кү рә, та ныш тү гел тел дә сөй ләү че аң ла та бе лү өчен до га кыл сын. 14 Мин 
та ныш тү гел тел дә до га кыл ган да, ру хым до га кы ла, ә акы лым ан да кат наш мый 
ка ла. 15 Нәр сә эш ләр гә соң? До га кы лыр мын: ру хым бе лән ге нә тү гел, әм ма акы-
лым бе лән дә. Дан лап җыр лар мын: ру хым бе лән ге нә тү гел, әм мә акы лым бе лән 
дә. 16 Ру хың бе лән ге нә Ал ла һы га шө кер ит сәң, бе лем сез ке ше ни чек «амин» дип 
ри за лы гын бел де рер? Ул бит си н әй т кән нәр не аң ла мас. 17 Син һич шик сез ях шы 
шө кер итә сең, әм ма баш ка бе рәү мон нан нә сый хәт ал мый. 18 Мин, та ныш тү гел 
тел ләр дә һәм мә гез дән күб рәк сөй лә вем өчен, Ал ла ма шө кер итәм. 19 Әм ма иман 
итү че ләр бер дәм ле ген дә та ныш тү гел тел дә ун мең сүз әй тү гә ка ра ган да, баш ка-
лар ны үгет ләү өчен, биш аң ла еш лы сүз әй тү дә ях шы рак дип са ныйм.
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20 Иман даш лар, ба ла лар ча уй ла ма гыз. Яман лык ка ка ра та – са бый лар ке бек 
га еп сез, ә акы лы гыз бе лән ба лигъ ке ше ләр сы ман бу лы гыз. 21 Ка нун да бо лай 
дип языл ган:

«Аң ла шыл мый тор ган тел ләр аша,
чит ил ке ше лә ре нең сүз лә ре бе лән
бу ха лык ка сөй ләр мен, әм ма алар
ул чак та да Ми не тың ла мас лар, – ди Раб бы»*.

22 Ди мәк, та ныш бул ма ган тел ләр – иман лы лар өчен тү гел, иман ит мәү че ләр 
өчен бил ге. Пәй гам бәр лек итү исә иман ит мәү че ләр өчен тү гел, иман лы лар өчен. 
23 Шу лай итеп, бар лык иман итү че ләр бер дәм ле ге бер гә җы е лып, һәм мә се та ныш 
тү гел тел ләр дә сөй лә гән дә, бе лем сез ке ше ләр яки иман ит мәү че ләр ке реп, алар: 
«Сез ти ле рә сез», – ди мәс ләр ме? 24 Әм ма ба ры сы да пәй гам бәр лек ит кән дә, иман 
ит мәү че яки бе лем сез бе рәү ки леп кер сә, ул һәр бер сен нән үзен фаш итү, хө кем гә 
тар ту сүз лә рен ише тер. 25 Шу лай итеп, аның йө рәк сер лә ре ба ры сы на ачы лыр, ул, 
сәҗ дә кы лып, Ал ла һы га та бы ныр да: «Чын лап та, Ал ла һы сез нең бе лән», – ди яр.

Һәрнәрсәтәртиплеһәмкилешлебулсын
26 Ди мәк, иман даш лар, нин ди нә ти җә гә ки лә без ин де? Сез бер гә җы ел ган ва кыт та 

һәр бе ре гез нең мәд хи я се, үгет-нәсыйхәте, Ал ла һы дан ачы лы шы, та ныш бул ма ган 
тел дә хә бә ре, аның аң лат ма сы бар. Бо лар һәм мә се дә бер дәм лек не ны гы ту өчен 
бул сын. 27 Кем дә бул са та ныш бул ма ган тел дә сөй ли икән, бе рәү аң ла тып тор сын. 
Ә ике яки иң кү бе өч ке ше бер-бер арт лы сөй ли ала. 28 Ара гыз да аң ла ту чы бул ма са, 
бер дәм лек тә сөй ләү че дәш мә сен, үзе нә һәм Ал ла һы га гы на сөй лә сен.

29 Пәй гам бәр ләр дә икәү яки өчәү сөй лә сен нәр, ә баш ка лар ишет кән нә ре ту рын-
да фи кер йөр теп, алар га бәя бир сен. 30 Җы е лыш та уты ру чы лар ара сын нан баш ка 
бе рәү гә Ал ла һы дан ачы лыш кил сә, бе рен че сөй ләү че дәш мә сен. 31 Һәм мә гез дә 
өй рән сен, дәрт лән сен өчен, бер-бер арт лы пәй гам бәр лек итә ала сыз. 32 Пәй гам бәр-
ләр нең рух ла ры пәй гам бәр ләр гә буй сы на, 33 чөн ки Ал ла һы – тәр тип сез лек Ал ла сы 
тү гел, ты ныч лык Ал ла сы.

Из ге ләр нең бар лык бер дәм лек лә рен дә ге ке бек, 34 ха тын нар бер дәм лек җы е лыш-
ла рын да дәш мә сен нәр, чөн ки алар га ан да сөй ләр гә рөх сәт ител ми. Му са ка ну нын да 
әй тел гән чә, алар буй сы ну чан бу лыр га ти еш. 35 Алар нәр сә бул са да бе лер гә те ли 
икән, өй лә рен дә ир лә рен нән со ра сын нар, чөн ки бер дәм лек җы е лы шын да ха тын-
нар ның сөй лә ве урын лы тү гел.

36 Ал ла һы сү зе сез дән чык ты мы әл лә? Әл лә сез гә ге нә ки леп иреш те ме? 37 Үзен 
пәй гам бәр яки ру хи як тан бик сә ләт ле дип исәп лә гән ке ше сез гә яз ган на рым ның 
Ха ким Гай сә әме ре икә нен та ны сын. 38 Әгәр та ны ма са, ул да та ныл ма сын. 39 Шу-
лай итеп, иман даш лар, пәй гам бәр лек итәр гә аш кы ны гыз, әм ма та ныш бул ма ган 
тел дә сөй ләү не дә тый ма гыз. 40 Тик һәр нәр сә ки леш ле һәм тәр тип ле бу лыр га ти еш.

* 14:21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 28:11-12. 
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ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

15 1 Иман даш лар, үзем сөй лә гән Ях шы хә бәр не исе гез гә тө ше реп ки тәм. Сез 
аны ка бул ит те гез һәм ан да нык то ра сыз. 2 Мин игъ лан ит кән Ях шы хә бәр 

сүз лә рен тот са гыз ко ты лыр сыз. Югый сә, юк ка гы на иман ки тер гән бу лып чы га сыз.
3 Мин сез гә үзем ка бул ит кән иң мө һим нәр сә не тап шыр дым: Из ге яз ма да 

языл ган ча, Мә сих гө наһ ла ры быз өчен үл де, 4 кү мел де һәм, Из ге яз ма да әй тел гән-
чә, өчен че көн не үле дән те рел тел де. 5 Элек Ки фас ка, ан нан соң ун и ке шә кер т кә, 
6 шун нан бер үк ва кыт та биш йөз дән ар тык иман даш ка кү рен де. Алар ның кү бе се 
әле гә ка дәр исән-сау, ә кай бер лә ре үл де ин де. 7 Шун нан соң Ул Ягъ куб ка, ан нан 
бар лык рә сүл ләр гә кү рен де. 8 Ә ин де иң со ңын нан, җит лек ми ту ган ба ла дай бу-
лу ы ма ка ра мас тан, ми ңа да кү рен де. 9 Мин бит – рә сүл ләр нең иң ке че се мен һәм 
рә сүл дип ата лыр га ла ек та тү гел мен, чөн ки мин Ал ла һы бер дәм ле ген эзәр лек лә дем. 
10 Әм ма хә зер кем бул сам, Ал ла һы мәр хә мә те бе лән мин шул бул дым. Ул күр сәт кән 
мәр хә мәт юк ка бул ма ды: мин баш ка лар га ка ра ган да ты ры шыб рак хез мәт ит тем. 
Хә ер, мин тү гел, ми нем бе лән бул ган Ал ла һы мәр хә мә те хез мәт ит те. 11 Әм ма кем 
игъ лан итүе мө һим тү гел – мин ме яки алар мы. Иң мө һи ме шул: без шу ны игъ лан 
итә без, һәм сез аңа ышан ды гыз.

Үледәнтерелү
12 Мә сих нең үле дән те рел тел гә не игъ лан ител гәч, сез нең кай бер лә ре гез, үл гән нәр 

те ре лә ал мый, дип ни чек сөй ли ала соң? 13 Үл гән нәр те ре лә ал мый икән, Мә сих 
тә үле дән те рел те лә ал ма ган бу лып чы га. 14 Әгәр Мә сих те рел тел мә гән икән, хә-
бә ре без дә, има ны гыз да юк ка бу ла. 15 Мон нан тыш без үзе без Ал ла һы ның ял ган 
ша һит ла ры бу ла быз, чөн ки, Ул Мә сих не үле дән те релт те, дип ша һит лык бир дек. 
Хәл бу ки үле ләр не те рел теп бул ма гач, Ал ла һы Мә сих не дә те релт мә гән бу лып чы га 
бит. 16 Үле ләр те рел тел мә сә, Мә сих тә үле дән те рел тел мә гән бу ла. 17 Әгәр Мә сих 
те рел тел мә гән икән, има ны гыз – юк ка, сез әле дә үз гө наһ ла ры гыз ха ким ле ген дә. 
18 Бу ин де – Мә сих кә иман итеп үл гән нәр дә һә лак бул ды лар ди гән сүз. 19 Мә сих кә 
бу тор мыш та гы на өмет баг ла сак, без – иң кыз га ныч ке ше ләр.

20 Әм ма лә кин чын нан да Мә сих үле ләр ара сын нан бе рен че бу лып те рел тел де. 
21 Үлем дөнь я га ке ше бе лән кил гән ке бек, үле ләр нең те ре лүе дә бер Ке ше аша бул ды. 
22 Адәм ар ка сын да һәм мә се үл гән сы ман, Мә сих аша һәм мә се те рел те лә чәк. 23 Һәр-
кем исә үз чи ра тын да те рел те лә чәк: бе рен че бу лып Мә сих, ә ан на ры, Ул кил гәч, 
Аны кы лар те рел те лә чәк. 24 Шун нан соң бө те не се нең ахы ры җи тәр, Ул, һәр төр ле 
җи тәк че лек не, ха ки ми ят не, код рәт не юк итеп, пат ша лык ны Ал ла һы Ата га тап шы-
ра чак. 25 Бар лык дош ман на рын Үз ая гы ас ты на сал ган чы, Мә сих пат ша лык итәр-
гә ти еш бит. 26 Юк ите лә чәк соң гы дош ман ул – үлем. 27 Из ге яз ма да әй тел гән чә, 
«Ал ла һы һәр нәр сә не Аның ая гы ас ты на са лып буй сын дыр ды»*. Гәр чә ба ры сы да 
Мә сих кә буй сын ды рыл ды дип әй тел сә дә, Аңа һәм мә сен дә буй сын дыр ган Ал ла һы 
ба ры сы ара сын да юк, әл бәт тә. 28 Ә ин де һәр нәр сә Мә сих кә буй сын ды рыл гач, Угыл 

* 15:27 Ка ра гыз: «Зә бур», 8:7. 
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да бар нәр сә не Үзе нә буй сын дыр ган Ал ла һы га буй сы на чак, шу лай итеп, Ал ла һы 
һәм мә се бе лән ту лы сын ча ха ким лек итә чәк.

29 Югый сә, ник кай бер ке ше ләр су га чум ды ру йо ла сын үле ләр өчен баш ка ра лар? 
Чын лык та үле ләр те рел тел мә сә, ник үле ләр өчен мо ны эш ли ләр? 30 Ни өчен без 
үзе без не һәр ва кыт кур кы ныч ас ты на ку я быз? 31 Мин һәр көн үлем бе лән йөзгә-йөз 
оч ра шам. Иман даш лар, бу Ха ки ме без Мә сих Гай сә ал дын да сез нең бе лән го рур-
ла ну ым ке бек үк хак тыр. 32 Га ди ке ше ләр чә уй ла сак, Эфес тә ерт кыч лар бе лән 
кө рә шү ем нән, әгәр үле ләр те рел тел мә сә, ми ңа ни фай да? Үле ләр те рел тел мә сә, 
«ашап-эчеп ка лыйк, чөн ки ир тә гә үлә без!»*

33 Ал дан ма гыз: «аз гын ке ше ләр бе лән ара ла шу ях шы әх лак ны бо за». 34 Акы лы-
гыз га ки ле гез һәм гө наһ кы лу дан тук та гыз! Кай бер лә ре гез Ал ла һы ны бел ми бит, 
мин мо ны сез гә оят бул сын өчен әй тәм.

Җирһәмкүкҗисемнәре
35 Кем дә бул са: «Үле ләр ни чек те рел те лә чәк? Алар ның тә не ул ва кыт та нин ди 

бу лыр?» – дип со рар. 36 Әй акыл сыз! Син чәч кән нәр сә, баш та үл мә сә, те рел мә я-
чәк. 37 Чәч кән дә, бу ла чак үсем лек нең үзен тү гел, бер ор лык ны – бо дай яки нин ди 
дә бул са баш ка ор лык ны чә чә сең. 38 Әм ма Ал ла һы аңа нин ди не те лә сә, шун дый 
тән би рә, һәр ор лык ка үз тә нен би рә. 39 Бар тән нәр дә бер төр ле тү гел. Ке ше ләр нең 
тә не баш ка, хай ван нар ны кы да икен че төр ле, ба лык лар ның, кош лар ның да тә не 
ае ры ла. 40 Күк тә ге җи сем нәр дә, җир дә ге җи сем нәр дә бар, әм ма күк тә ге җи сем-
нәр нең гү зәл ле ге җир дә ге җи сем нәр не кен нән ае ры ла. 41 Ко яш ның да, ай ның да, 
йол дыз лар ның да җе мел дәү лә ре баш ка. Йол дыз лар да җе мел дәү лә ре ягын нан бер-
берсеннән ае ры ла.

42 Үле ләр нең те ре лүе дә шу лай бу ла чак. Тән че ри тор ган итеп кү ме лә, ә мәң ге 
үл ми тор ган бу лып те рел те лә. 43 Кыз га ныч итеп кү ме лә, дан лы бу лып те рел те лә. 
Зә гыйфь ки леш кү ме лә, көч ле бу лып те ре леп то ра. 44 Җисми тән кү ме лә, ру хи тән* 
те ре леп то ра. Җисми тән бар икән, ру хи тән дә бар. 45 Из ге яз ма да бо лай дип языл-
ган бит: «Бе рен че ке ше Адәм – җан ия се бул ды»*, ә соң гы Адәм – тор мыш би рү че 
Рух. 46 Бе рен че бу лып исә ру хи тү гел, ә җисми, ан нан соң гы на ру хи ки лә. 47 Бе рен-
че ке ше туф рак бе лән яра тыл ды, ул – җир дән. Икен че Ке ше – күк тән. 48 Туф рак 
бе лән яра тыл ган ке ше нин ди бул са, җир не ке ләр дә шун дый, күк тән бул ган Ке ше 
нин ди бул са, күк не ке ләр дә шун дый. 49 Без хә зер туф рак бе лән яра тыл ган ке ше гә 
ох ша ган дай, ки лә чәк тә күк тән бул ган Ке ше гә ох шар быз.

50 Иман даш лар, шу ны да әй тим: тән һәм кан нан тор ган нар – Ал ла һы Пат ша лы гы на, 
фа ни исә мәң ге лек кә ия бу ла ал мас. 51-52 Тың ла гыз, бер сер әй тәм сез гә: без ба ры быз 
да үл мә я чәк без, әм ма быр гы ның соң гы та вы шы яң гы ра ган да, ки нәт, күз ачып йом ган-
чы, һәм мә без үз гәр те лә чәк без. Быр гы та вы шы бе лән үле ләр мәң ге үл ми тор ган бу лып 
те ре леп то ра чак лар, һәм без үз гәр те лә чәк без. 53 Ди мәк, бу фа ни бул ган – мәң ге лек 

* 15:32 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 22:13. 
* 15:44 Рухитән – ягъ ни Из ге Рух та ра фын нан тор мыш би рел гән тән. 
* 15:45 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:7. 
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нәр сә гә, үлә чәк нәр сә – үлем сез нәр сә гә үз гә рер гә ти еш. 54 Фа ни бул ган – мәң ге лек кә 
һәм үлә чәк нәр сә үлем сез гә үз гәр гәч, Из ге яз ма да гы: «Үлем җи ңү бе лән йо тыл ган»*;

55 «Үлем, си нең җи ңү ең кай да?
Үлем, си нең ча га тор ган угың кай да?»*

ди гән сүз ләр тор мыш ка ашыр. 56 Үлем нең угы исә – гө наһ, ә ин де гө наһ ның кө-
че – Ка нун. 57 Әм ма Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша без гә җи ңү би рә тор ган Ал ла һы га 
рәх мәт яу сын!

58 Ме нә шу ның өчен, га зиз иман даш ла рым, нык то ры гыз һәм как ша мас бу лы гыз. 
Күр сәт кән хез мә те гез нең Ха ким Гай сә ал дын да юк ка бул ма я ча гын бе леп, һәр ва кыт 
Аның эшен бар кө че гез не ку еп баш ка ры гыз.

Иерусалимдәгеиманитүчеләрөченҗыелганиганә

16 1 Из ге ләр өчен җы е ла тор ган ига нә гә кил гән дә, мин Гә лә ти я дә ге иман итү-
че ләр бер дәм лек лә ре нә нин ди күр сәт мә бир гән бул сам, сез дә шул рә веш чә 

эш лә гез. 2 Мин яны гыз га кил гәч, ига нә җы еп йөр мәс өчен, һәр бе ре гез ат на ның 
бе рен че кө нен дә, хә ле нә кү рә, та бы шы ның бер өле шен ае рып ку еп сак ла сын. 3 Яны-
гыз га кил гәч, ига нә гез не тап шы ру өчен, сез сай ла я чак ке ше ләр не хат лар бе лән Ие-
ру са лим гә җи бә рер мен. 4 Ми ңа да ба ру ки леш ле бул са, алар ми нем бе лән ба рыр лар.

5 Ма ке ду ния аша уз гач, мин яны гыз га ки лер мен. Мин Ма ке ду ния аша ба рам бит. 
6 Бәл ки, бер ка дәр сез нең ян да яшәр мен яки, хәт та, кыш ны да үт кә рер мен, шу лай 
итеп, кая бар сам да, ми не оза тып йө ри алыр сыз. 7 Хә зер сез нең бе лән узып ба рыш-
лый гы на кү ре шер гә те лә мим бит, Раб бы* на сыйп ит сә, бер ка дәр ва кыт яны гыз да 
тук та лыр га өмет лә нәм. 8 Эфес тә исә сИл лен че көн бәй рә ме нә ка дәр ка лыр мын, 
9 чөн ки мон да, дош ман нар күп бу лу га да ка ра мас тан, нә ти җә ле хез мәт итү өчен, 
ишек ләр киң ачыл ды ми ңа.

10 Ти му тәй яны гыз га кил сә, ка ра гыз аны, бер нәр сә гә бор чыл ма сын, чөн ки ул 
да ми нем ке бек Ха ким эш лә рен баш ка ра. 11 Шу ның өчен һич кем аңа ким се теп 
ка ра ма сын. Ан на ры аны яны ма имин лек бе лән оза ты гыз. Мин аны иман даш лар 
бе лән бер гә кө тәм.

12 Апул лус иман да шы быз га кил гән дә исә, мин аның баш ка иман даш лар бе лән 
яны гыз га ки лү ен бик нык үтен дем. Әм ма хә зер гә ул сез нең ян га ба рыр га те лә ми, 
лә кин уңай ва кыт та бу га ба рыр.

Соңгыүгетләрһәмсәламнәр
13 Уяу һәм көч ле бу лы гыз, има ны гыз нык бул сын, кыю эш ите гез. 14 Һәр нәр сә не 

яра тып баш ка ры гыз.
15 Иман даш лар, ми нем сез гә бер үте не чем бар. Сез Эс те фә нәс гаи лә сен бе лә сез, 

ул Ахая дә бе рен че ләр дән бу лып Мә сих кә иман ки тер де, һәм алар үз лә рен из ге ләр-

* 15:54 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 25:8. 
* 15:55 Ка ра гыз: «Һо шея», 13:14. 
* 16:7 Раббы – «Ха ки ме без» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Раб бы» һәм 
«Ха ким» бер сүз бе лән би ре лә. 
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гә хез мәт итү гә ба гыш ла ды лар. 16 Үзе гез не шун дый лар га, алар бе лән бер гә хез мәт 
күр сә тү че ләр һәм авыр хез мәт баш ка ру чы лар ның ба ры сы на да буй сын ды ры гыз. 
17 Мин Эс те фә нәс нең, Фөр тү нәт нең һәм Әхәй к нең мон да ки леп җи тү е нә шат мын: 
алар, сез юк чак та, җи теш мә гән нәр сә ләр бе лән ми не тәэ мин ит те ләр. 18 Алар ми-
нем ру хым ны да, сез нең ру хы гыз ны да ты ныч лан дыр ды лар. Мон дый лар сез нең 
хөр мәт кә ла ек.

19 Асия өл кә сен дә ге иман итү че ләр бер дәм лек лә ре сез не сә лам ли. Өй лә рен дә ге 
иман итү че ләр бер дәм лек лә ре бе лән бер гә Әкүл һәм Прис кил лә сез гә Ха ким исе ме 
бе лән кай нар сә лам тап шы ра. 20 Мон да гы бар лык иман даш лар сез гә сә лам җи бә-
рә ләр. Бер-берегезне из ге үбү бе лән сә лам лә гез.

21 Мин, Паул, үз ку лым бе лән язып, сез гә сә лам җи бә рәм. 22 Кем Ха ки ме без Гай-
сә не ярат мый, аңа ка һәр төш сен. «Ма ра на та* – Ха ким, кил ин де!»

23 Ха ки ме без Гай сә нең мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын. 24 Сез ба ры гыз да Мә сих 
Гай сә не ке. Ми нем мә хәб бә тем сез нең ба ры гыз бе лән бер гә бул сын.

* 16:22 Мараната – ара мей те лен дә ге сүз ләр. 
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Паул дан 
кө ринт ле ләр гә икен че хат

1 1 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә нең срә сү ле Паул дан һәм Ти му тәй иман-
даш тан бө тен Ахая дә ге бар лык сиз ге ләр гә һәм Кө ринт тә ге Ал ла һы сбер дәм ле-

ге нә сә лам. 2 Сез гә сАта быз Ал ла һы дан вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән смәр хә мәт 
һәм имин лек бул сын!

ПаулныңАллаһыгашөкеритүе
3 Шәф кать би рү че Ата га, һәрь як тан юа ту чы Ал ла һы га, Ха ки ме без Гай сә Мә сих-

нең Ал ла сы һәм Ата сы на сдан! 4 Ал ла һы без не бар лык авыр хәл ләр дә юа та, шу ңа 
кү рә Аңар дан ка бул ит кән юа ныч бе лән без дә һәр төр ле кай гы ла ры бул ган нар ны 
юа та ала быз. 5 Без ки че рә тор ган Мә сих га зап ла ры арт кан са ен, Мә сих юа ныч ла ры-
быз ны да арт кан нан арт ты ра ба ра. 6 Га зап чи гә без икән – ул сез нең юа ну ы гыз һәм 
ко ты лу ы гыз өчен, юана быз икән, ул сез нең юа ны чы гыз өчен бу лыр. Юа ны чы гыз 
исә без ки че рә тор ган шул ук кай гы лар ны сез гә тү зем лек бе лән ки че рер гә көч би-
рә. 7 Сез нең хак та гы өме те без нык, чөн ки бе лә без: га зап ла ры быз ны ур так ла ша сыз 
икән, Ал ла һы бир гән юа ныч ны да ур так ла ша сыз.

8 Иман даш лар, Асия өл кә сен дә ки чер гән мих нәт лә ре без ту рын да бел ми ка лу ы-
гыз ны те лә ми без, без чик тән тыш һәм көч җит мәс лек ка ты итеп изел дек, хәт та исән 
ка лу ы быз га да өме те без не югал т кан идек. 9 Без үзе без не үлем гә хө кем ител гән нәр 
ке бек хис ит тек. Бу үзе без гә тү гел, ә үле ләр не те рел тү че Ал ла һы га та ян сын нар дип 
эш лән де. 10-11 Ал ла һы без не дәһ шәт ле үлем нән кот кар ды һәм кот ка ра чак. Без нең 
өчен кыл ган до га ла ры гыз бе лән сез дә без гә яр дәм ит кән гә кү рә, Аның ки лә чәк тә 
дә кот ка ра ча гы на өмет баг лый быз. Күп ке ше ләр нең ял ва ру ла ры ха кы на без гә мәр-
хә мәт бү ләк ит кә не өчен, Ал ла һы га күп ләр рәх мәт укый лар.

Паулныңниятенүзгәртүе
12 Без шу ның бе лән мак та на быз, вөҗ да ны быз да аңа ша һит лык итә: дөнь я да, 

биг рәк тә сез нең ара да, Ал ла һы га ярак лы итеп их лас һәм на мус лы эш ит тек. Кыл-
ган эш лә ре без ке ше нең зи рәк ле ген нән тү гел, Ал ла һы мәр хә мә тен нән. 13-14 Без сез 
укый һәм аң лый тор ган нар ны гы на яза быз. Сез без не ин де өлеш чә аң лый сыз, ә 
мин ту лы сын ча аң лар сыз дип өмет итәм. Шу лай итеп, Ха ки ме без Гай сә ки лер көн-
не без сез нең мак та ны чы гыз бул ган дай, сез дә без нең мак та ны чы быз бу лыр сыз.

15 Шун дый ыша ны чым бул ган га кү рә, мин ике лә тә фа ти ха алу ы гыз ны те ләп, 
баш та яны гыз га ба рыр га, 16 ан на ры сез нең аша Ма ке ду ни я гә, Ма ке ду ни я дән та-
гын сез гә кай тыр га җы ен дым. Ан нан соң сез нең яр дәм бе лән Яһү ди я гә барырмын 
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дип уй ла ган идем. 17 Әл лә бо лай ни ят лә неп, мин уй ла мый ча эш ит тем ме? Әл лә 
мин, дөнь я ви фи кер йөр тү че ке ше дәй, бер үк ва кыт та «әйе, әйе» һәм «юк, юк» 
дип әйтә-әйтә ни ят итәм ме? 18 Ал ла һы ның туг ры лы гы бе лән ант итәм, без сез гә 
бер үк ва кыт та «әйе» һәм «юк» дип әй т ми без. 19 Мин, Си лас һәм Ти му тәй сез гә 
игъ лан ит кән Ал ла һы Уг лы Гай сә Мә сих тә бер үк ва кыт та «әйе» дә «юк» та бул-
мый, Аңар да һәр ва кыт «әйе» ге нә. 20 Ал ла һы ның бө тен вәгъ дә лә ре Гай сә Мә сих-
тә «әйе» дип рас ла на бит, шу ңа кү рә без, Ал ла һы ны дан лау өчен, «амин»не дә 
Аның аша әй тә без. 21 Ә без не дә, сез не дә, Мә сих бе лән бер ләш те реп, Ал ла һы Үзе 
как ша мас лык итә. Ул без не, май лап, Үз хез мә те нә бил ге лә де дә, 22 мө һе ре бе лән 
там га лап, без гә вәгъ дә лән гән нәр нең ыша ныч лы дә ли ле итеп йө рәк лә ре без гә 
Ру хын ур наш тыр ды.

23 Ал ла һы ны ша һит итеп ча кы рам һәм тор мы шым бе лән ышан ды рам: әле гә ка-
дәр мин, ба ры тик сез не кыз ган ган га кү рә, Кө ринт кә кил мә дем. 24 Бу има ны гыз 
бе лән без ха ким лек итә без ди гән сүз тү гел. Ки ре сен чә, ку а ны чы гыз ха кы на без 
сез нең бе лән бер гә хез мәт итә без, чөн ки има ны гыз нык.

2 1 Шу лай итеп, бу юлы яны гыз га ки лү ем сез не кү ңел сез лән де рер гә ти еш тү гел, 
дип ка рар кыл дым. 2 Сез не кө ен дер сәм, мин кө ен дер гән ке ше ләр дән баш ка 

ми не кем сө ен де рер? 3 Ме нә сез гә шул ту ры да яз дым да: кил гәч, ми не ку ан ды рыр га 
ти еш ле ләр дән кө е неч бул ма сын. Мин ыша нам ки, ми нем ку а ныч һәм мә гез нең ку-
а ны чы дыр. 4 Кө ен де рү өчен тү гел, сез гә бул ган чик сез мә хәб бә тем не бел де рү өчен, 
олы хәс рәт һәм йө рәк ачы сы бе лән күз яшь лә рем не тү геп яз дым мин ул хат ны.

Гөнаһкылганкешенекичерү
5 Бе рәү кө ен дер гән икән, ми не тү гел, ә сез нең ба ры гыз ны да – һәр хәл дә нин-

ди дер дә рә җә дә (мо ны кү пер теп күр сәт мәс өчен язам) – кө ен дер гән. 6 Мон дый 
бе рәү гә сез нең кү бе гез та ра фын нан би рел гән җә за ин де җи тәр лек. 7 Шу ңа кү рә, ул 
чик тән тыш кө ен мә сен өчен, сез аны га фу ите гез һәм юа ты гыз. 8 Шу ның өчен аңа 
бул ган мә хәб бә те гез не рас ла вы гыз ны үте нәм. 9 Сез не сы нау, һәр нәр сә дә тың лау-
лы мы икә не гез не бе лү өчен яз дым ха тым ны. 10 Сез кем не дер ки че рә сез икән, мин 
дә аны га фу итәм. Га фу ит кә нем не (га фу итәр ле ге бул са) Мә сих ал дын да сез нең 
хак ка ки че рәм. 11 Шу лай итеп, сшай тан, зы ян ки те реп, без дән фай да ла на ал мас. 
Шай тан ның ни ят лә ре без гә бил ге ле бит.

Паулныңтынычсызлыгыһәмюанычы
12 Мә сих ту рын да гы сЯх шы хә бәр не бел де рер гә дип, Тро ас ка кил гәч, Ха ким 

Гай сә ми ңа ишек ләр не ач кан бул са да, 13 ан да иман да шым Ти тус ны та ба ал ма ган-
лык тан, йө рә гем үз уры нын да тү гел иде. Шун лык тан, ан да гы лар бе лән хуш ла шып, 
Ма ке ду ни я гә кит тем.

14 Без не һәр ва кыт Мә сих нең җи ңү тан та на сын да йөр тү че һәм без нең аша һәр 
җир дә Үзе ха кын да бе лем хуш буе та ра ту чы Ал ла һы га рәх мәт яу сын. 15 Ко ты лу 
юлын да гы лар ара сын да да, һә ла кәт юлын да гы лар ара сын да да без – Мә сих тән 
Ал ла һы га ки лә тор ган хуш ис. 16 Бе рәү ләр өчен без – үлем гә ил тү че үлем исе, ә 
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баш ка лар өчен – те рек лек би рү че тор мыш ның хуш исе. Кем мон дый эш кә сә ләтле 
соң? 17 Без, күп ләр ке бек, үз фай да быз өчен Ал ла һы сү зе бе лән сәү дә ит ми без, 
Ал ла һы дан җи бә рел гән нәр бу ла рак, Аның кар шын да Мә сих исе мен нән их лас 
кү ңел дән сөй ли без.

Яңакилешүхезмәтчеләре

3 1 Без гә үзе без не ал ды гыз да яңа дан мак тар га мы? Кай бе рәү ләр өчен ки рәк бул-
ган дай, сез гә яки сез дән без гә ки ңәш хат ла ры ки рәк ме? 2 Сез үзе гез – кү ңел лә-

ре без гә языл ган, бө тен ке ше бел гән һәм укы ган ха ты быз. 3 Мә сих ха ты бу лу ы гыз ны 
үзе гез күр сә теп то ра сыз. Бу хат хез мә те без нә ти җә сен дә язу ка ра сы бе лән тү гел, мәң ге 
те ре Ал ла һы ның Ру хы бе лән таш так та лар га да тү гел, ә ке ше кү ңе ле нә языл ган.

4 Мә сих аша Ал ла һы кар шын да ме нә шун дый ыша ны чы быз бар. 5 Без гә сә ләт 
үзеннән-үзе ки лә дип дәгъ ва итә ал мый быз: сә лә те без Ал ла һы дан ки лә. 6 Ул без-
гә яңа ски ле шү хез мәт че лә ре бу лу сә лә тен бир де. Яңа ки ле шү – языл ган сКа нун га 
тү гел, Рух ка ни гез лән гән. Языл ган Ка нун исә үте рә, ә Рух тор мыш бү ләк итә.

7 Таш лар га чо кып языл ган, үлем алып кил гән хез мәт шу лай да нын бал кы тып 
кил гән ки, сис ра и ли ләр Му са ның нур чәч кән йө зе нә, хәт та аның бал кы ган да ны 
юга лып бар са да, ка рый ал ма ган нар. 8 Ул чак та Рух хез мә те та гын да дан лы рак 
бул мас мы?! 9 Ке ше не хө кем гә алып ки лү че хез мәт дан бе лән бал кып то ра икән, 
схак лык ка ки те рү че хез мәт нең бал кы шы та гын да көч ле рәк. 10 Кай чан дыр да ны 
бал кып тор ган нәр сә ин де хә зер дан лык лы тү гел, чөн ки аның уры ны на да ны та-
гын да бал кыб рак тор ган баш ка нәр сә бар. 11 Юга ла бар ган нәр сә нең да ны бал кып 
тор ган икән, мәң ге бу ла чак нәр сә нең да ны та гын да бал кыб рак то рыр.

12 Ме нә шун дый өме те без бул ган га, без зур кы ю лык бе лән эш итә без. 13 Ис ра и-
ли ләр юга ла бар ган дан бал кы шы на ка ра ма сын нар өчен, йө зе нә бөр кән чек яп кан 
Мусадай тү гел без. 14 Әм ма акыл ла ры то ма лан ган, чөн ки ис ке ки ле шү не укы ган да, 
шун дый ук бөр кән чек бү ген гә ка дәр алар ның кү ңел лә рен дә ка ла. Ул бөр кән чек 
Мә сих ар кы лы гы на алып таш ла на. 15 Бү ген ге көн гә ка дәр, Му са ка ну ны укыл ган 
са ен, кү ңел лә рен дә бөр кән чек ята. 16 Әм ма сРаб бы га мө рә җә гать ит кән чак та, бу 
бөр кән чек алы на. 17 Раб бы ул – Рух, ә Раб бы Ру хы бул ган җир дә азат лык бар. 18 Без 
һәм мә без бөр кән чек ябыл ма ган йө зе без бе лән Раб бы ның бал кы ган да нын көз ге дәй 
ча гыл ды ра быз*. Без бал кы ган дан да бер дә рә җә дән икен че дә рә җә гә үз гәр те лә без 
һәм Раб бы га охшаганнан-охшый ба ра быз. Мо ны Раб бы эш ли, ә Раб бы ул – Рух.

Балчыксавытлардагыхәзинә

4 1 Ал ла һы ның мәр хә мә те аша без гә шун дый хез мә те тап шы рыл ган га кү рә, кү ңел 
тө шен ке ле ге нә би рел ми без. 2 Әм ма хур лык лы яше рен эш ләр дән баш тар тып, 

хәй лә гә ке реш ми чә һәм Ал ла һы ның сү зен боз мый ча, ха кый кать не ачыктан-ачык 
бел де реп, Ал ла һы кар шын да үзе без не һәр ке ше нең на мус хө ке ме нә тәкъ дим итә без. 
3 Ә без бел дер гән Ях шы хә бәр яше рел гән икән, ул ба ры тик һә ла кәт юлын да гы-
лар өчен ге нә яше рел гән дер. 4 Бу дөнь я ның ила һы әле ге иман сыз лар ның акы лын 

* 3:18 ...көзгедәйчагылдырабыз... – Яки «та ма ша итә без». 
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томалады, һәм алар Мә сих нең бал кып тор ган да нын күр сә тү че Ях шы хә бәр як ты лы-
гын күр ми ләр. Мә сих исә – Ал ла һы ның ча гы лы шы. 5 Без бит үзе без не тү гел, Гай сә 
Мә сих не Ха ким итеп игъ лан итә без, ә Гай сә ха кы на без – хез мәт че лә ре гез ге нә. 
6 «Ка раң гы лык тан як ты лык си бел сен»*, – дип, Ал ла һы кү ңел лә ре без не як тырт ты. 
Шу лай Гай сә Мә сих йө зен дә бал кый тор ган Ал ла һы да ны без гә бил ге ле бул ды.

7 Без – бу хә зи нә не сак ла ган бал чык са выт лар гы на. Шу ның бе лән бу га ять зур 
код рәт нең без не ке тү гел, Ал ла һы ны кы икә не күр сә те лә. 8 Без не һәр як тан кыс рык-
лый лар, әм ма би реш ми без. Без ап ты раш та кал дык, әм ма өмет сез лек кә би рел ми без. 
9 Без не эзәр лек ли ләр, әм ма Ал ла һы без не таш ла мый. Без не бә реп тө ше рә ләр, әм-
ма һә лак бул мый быз. 10 Гай сә нең тор мы шы да без дә кү рен сен өчен, Аның үле мен 
һәр ва кыт тә не без дә йөр тә без. 11 Фа ни тә не без дә Аның тор мы шы да кү рен сен өчен, 
без, әле яшәү че ләр, Гай сә ха кы на бер тук тау сыз үлем гә ду чар ите лә без. 12 Шу лай 
итеп, үлем – без дә, ә тор мыш сез дә эш итә.

13 сИз ге яз ма да: «Мин иман ит тем, шу ңа кү рә сөй лә дем»*, – дип языл ган. Шул 
ук ина ну ру хы на ия бу ла рак, без дә иман итә без һәм шу ңа кү рә сөй ли без. 14 Ха-
ки ме без Гай сә не үле дән те рел т кән Ал ла һы ның без не дә Аның бе лән бер гә үле дән 
те рел тә чә ген һәм сез нең бе лән бер гә Үз ал ды на ки те реп бас ты ра ча гын бе лә без 
бит. 15 Бо лар ның һәм мә се дә сез нең хак ка эш лә нә. Шу лай Ал ла һы ның мәр хә мә те, 
та гын да күб рәк ке ше ләр гә та ра лып, Ал ла һы да ны на та гын да күб рәк шө кер итү 
алып ки лер.

Иманбеләняшәү
16 Ме нә шу ның өчен без кү ңел тө шен ке ле ге нә би рел ми без. Ки ре сен чә, тә не без 

че реп тар ка ла бар са да, асы лы быз исә көннән-көн яңа ра ба ра. 17 Кыс ка ва кыт лы 
җи ңел чә әле ге га зап чи гү е без без нең өчен бик күр кәм мәң ге лек яшә еш ки те рә. 
18 Без бит кү рен гән гә тү гел, кү рен мә гән гә ка ра шы быз ны юнәл тә без, чөн ки кү рен-
гән нәр сә ва кыт лы ча гы на, ә кү рен мә гә не – мәң ге лек.

5 1 Җир дә ге ча ты ры быз – тә не без юк ка чы га чак. Әм ма без не күк ләр дә ке ше ку лы 
бе лән эш лән мә гән, Ал ла һы бир гән мәң ге лек өй кө тү ен бе лә без. 2 Әле мон да 

ва кыт та күк тә ге өе без не яп ма дай ки яр гә те ләп сык ра на быз, 3 чөн ки яп ма ны ки-
гәч, без ялан гач бул ма быз. 4 Без әле җир дә ге ча тыр ла ры быз да авыр сык ра на быз, 
чөн ки бу яп ма быз дан ко ты ла сы быз кил мә сә дә, үлем гә ия бар лык нәр сә тор мыш 
та ра фын нан йо тыл сын өчен, күк яп ма сын ки я се без ки лә. 5 Нәкъ ме нә шу ның өчен 
Ал ла һы без не ярат ты һәм ыша ныч лы дә лил итеп Рух ны бир де.

6 Шу лай итеп, әле шу шы тә не без дә ва кыт та Ха ким Гай сә дән ерак бу лу ы быз ны 
бел сәк тә, һәр ва кыт ыша ныч бе лән яши без, 7 чөн ки без күз гә кү рен гән нәр сә ләр 
бе лән тү гел, иман бе лән йө ри без. 8 Шу лай, ыша ныч бе лән яши без, тән не таш лап, 
Ха ким яны на ур на шу ны ях шы рак дип та ба быз. 9 Шу ңа кү рә, тән дә бул сак та, 
тән не таш лап кит кән бул сак та, их лас кү ңел дән Аңа ярак лы бу лыр га ом ты ла быз. 

* 4:6 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:3. 
* 4:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 115:1. 
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10 Тән дә яшә гән дә кыл ган ях шы яки яман эш лә ре нә ка рап һәр кем гә кыл ган на ры 
бу ен ча би рел сен өчен, без нең ба ры быз га да Мә сих нең хө кем итү уры ны ал ды на 
ки лер гә ту ры ки лә чәк.

Татулаштырухезмәте
11 Шу лай Раб бы дан кур ку ның нәр сә икә нен бе леп, без ке ше ләр не ышан ды рыр-

га ты ры ша быз. Ал ла һы га исә без нең кем ле ге без бил ге ле. Вөҗ да ны гыз га да кем 
бу лу ы быз бил ге ле дер дип өмет итәм. 12 Ал ды гыз да мак тап, үзе без не янә тәкъ дим 
итәр гә җы ен мый быз, кү ңел дә бул ган бе лән тү гел, тыш тан кү ре нү че нәр сә бе лән 
мак та ну чы лар га җа вап би рү өчен, сез гә без нең бе лән мак та ныр га мөм кин лек би-
рә без. 13 Без үз акы лы быз да тү гел икән, бу – Ал ла һы ха кы на, акы лы быз да бул сак, 
бу – сез нең хак ка. 14 Мә сих нең яра туы без нең бе лән ида рә итә. Бер Ке ше ба ры быз 
ха кы на үл гән икән, ди мәк, һәм мә се дә үл гән дип ыша на быз. 15 Исән нәр ин де үз-
лә ре өчен тү гел, үз лә ре ха кы на Үл гән һәм үле дән Те рел тел гән өчен яшә сен нәр дип, 
Мә сих ба ры сы ха кы на дә үл де.

16 Шу ңа кү рә хә зер без бер кем гә дә ке ше үл чә ме бе лән ка ра мый быз. Мә сих кә 
элек шу лай ка ра сак та, хә зер ин де алай ка ра мый быз. 17 Шу лай итеп, Мә сих бе лән 
бер ләш кән ке ше яңа зат итеп яра тыл ган. Бо рын гы сы үтеп кит те – яңа сы кил де. 
18 Бо лар ның һәм мә се – Ал ла һы дан, Ул без не Гай сә Мә сих аша Үзе бе лән та ту лаш-
тыр ды һәм та ту лаш ты ру хез мә тен без гә ыша нып тап шыр ды. 19 Ке ше ләр кыл ган яман 
эш ләр не га еп кә са на мый ча, Ал ла һы дөнь я ны Мә сих аша Үзе бе лән та ту лаш тыр ды 
һәм та ту ла шу ту рын да гы хә бәр не без гә ыша нып та ра тыр га тап шыр ды. 20 Шу лай 
итеп, без – Мә сих вә кил лә ре, һәм Ал ла һы Үзе без нең аша ни чек үгет лә сә, без шу-
лай Мә сих исе мен нән ял ва ра быз: Ал ла һы бе лән та ту ла шы гыз. 21 Без, Мә сих бе лән 
бер лә шеп, Ал ла һы кар шын да ак лан ган са нал сын өчен, гө наһ сыз Мә сих не Ал ла һы 
ке ше ләр кыл ган сгө наһ лар өчен га еп ле ит те.

6 1 Без исә, Ал ла һы бе лән хез мәт тәш ләр бу ла рак, ял ва рып со рый быз: сез гә бү ләк 
ител гән Ал ла һы мәр хә мә те юк ка гы на бул ма сын!

2 «Уңай лы ва кыт та Мин си не ишет тем,
ко ты лу кө нен дә си ңа яр дәм ит тем»*, –

дип әй тә Ал ла һы. Ме нә хә зер уңай ва кыт, ме нә хә зер ко ты лу кө не!
3 Хез мә те без гә тел ти дер мә сен нәр өчен, без бер кем гә дә бер нин ди кир тә куй мый-

быз. 4-5 Ки ре сен чә, һәр нәр сә дә: олы тү зем ле лек тә, бәла-казаларда, мох таҗ лык та, 
авыр лык та, кый нау лар ас тын да, тот кын лык та, җәбер-золымнарда, авыр хез мәт тә, 
йо кы сыз төн нәр дә, ач лык та үзе без не Ал ла һы хез мәт че лә ре дип тәкъ дим итә без. 
6 Без мо ны саф лык, гый лем, са быр лык, иге лек күр сә тү, сИз ге Рух ның код рә те, эч-
кер сез мә хәб бәт, 7 ха кый кать сү зе, Ал ла һы код рә те бе лән, уң һәм сул кул ла ры быз да 
стәкъ ва лык ко ра лын то тып, 8 яман лау яки мак тау га та рып, ким се ле теп яки дан 
ка за нып рас лый быз. Без не ал дак чы лар дип исәп ли ләр, шу лай да без их лас. 9 Без не 
бил ге сез ләр дип исәп ли ләр, шу лай да ях шы та ныл ган без. Без не үлеп баручы лар 

* 6:2 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:8. 
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дип са ный лар, әм ма яши без бит. Без не җә за лан ган дип уй лый лар, шу лай да без 
үте рел мә гән әле. 10 Без не кө ен де рә ләр, ә без һәр ва кыт сө е нә без. Без яр лы, шу лай 
да күп ләр не ба е та быз. Без нең бер нәр сә без юк, шу лай да без һәр нәр сә гә ия.

11 Кө ринт ле ләр! Сез гә ачыктан-ачык сөй лә дек, йө рәк лә ре без сез нең өчен киң 
итеп ачыл ган. 12 Сез не чын кү ңел дән яра та быз, әм ма сез без гә ка ра та мә хәб бә те-
гез не кыз га на сыз. 13 Сез гә ба ла ла ры ма сөй лә гән ке бек сөй лим: җа вап итеп, сез дә 
йө рәк лә ре гез не ачы гыз.

МәңгетереАллаһыныңйорты
14 Үзе гез не иман сыз лар бе лән бәй лә мә гез. Тәкъ ва лык бе лән ка нун сыз лык ның 

ни ур так лы гы бар? Як ты лык бе лән ка раң гы лык ның нин ди бәй лә не ше бар? 15 Мә-
сих бе лән сиб лис* ара сын да нин ди ри за лык бул сын? сИман итү че бе лән иман сыз 
ара сын да нин ди ур так лык бар? 16 сАл ла һы йор ты бе лән пот лар ара сын да нин ди 
ур так лык бар? Ә бит без – мәң ге те ре Ал ла һы ның йор ты, Ал ла һы бо лай ди гән:

«Ара ла рын да то ра чак мын, йө ри я чәк мен,
Мин – алар ның Ал ла сы,
ә алар Ми нем хал кым бу лыр»*.

17 «Шу ңа кү рә ара ла рын нан чы гы гыз
һәм алар дан ае ры лы гыз, – ди Раб бы, –
нә җес нәр сә гә ка гыл ма гыз,
һәм Мин сез не Үзе мә ка бул итә чәк мен»*.

18 «Сез гә Ата бу лыр мын,
ә сез угыл ла рым һәм кыз ла рым бу лыр сыз, –
ди Чик сез код рәт Ия се Раб бы»*.

7 1 Га зиз дус ла рым, без гә шун дый вәгъ дә ләр би рел гән икән, әй дә гез, тән нең, 
рух ның һәр төр ле бо зык лык ла рын нан үзе без не саф лан ды рыйк һәм Ал ла һы-

дан ку рык кан хәл дә үзе без не Аңа ба гыш лап, ту лы сын ча Аңа ярак лы бу лып яшик.

Паулныңшатлыгы
2 Йө рәк лә ре гез дә без гә урын би ре гез. Без һич кем не рән җет мә дек, һич кем гә 

зы ян ки тер мә дек, һич кем нән фай да эз лә мә дек. 3 Мо ны сез не хө кем итеп әй т мим: 
элек әй т кә нем чә, сез без нең йө рәк лә ре без дә, һәм без сез нең бе лән бер гә үлем дә 
дә, тор мыш та да бу лыр быз. 4 Мин сез гә бик ыша нам, сез нең бе лән чик сез го рур-
ла нам. Кү ңе лем юа ныч бе лән ту лы, һәр төр ле кайгы-хәсрәтләребезгә ка ра мас тан, 
чик тән тыш ку а нам.

5 Ма ке ду ни я гә кил гәч, без бер нин ди җан ты ныч лы гы тап ма дык бит. Ки ре сен чә, 
без не һәр та раф тан – әйләнә-тирәдән ызгыш-талашлар, кү ңел дән кур ку лар бас ты. 

* 6:15 Иблис – грек ча «Бе ли ар». Яһүд те лен нән алын ган бу сүз «тү бән лек» мәгъ нә сен аң ла та. 
* 6:16 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 26:11-12; «Яхәз кыл», 37:27. 
* 6:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 52:11. 
* 6:18 Ка ра гыз: «II Пат ша лар», 7:14; «Иша гыйя», 43:6. 
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6 Әм ма рух ла ры төш кән нәр не юа ту чы Ал ла һы, Ти тус ны без гә ки те реп, кү ңел лә ре-
без не кү тәр де. 7 Без не Ти тус ның ки лүе ге нә тү гел, ә сез нең аңа күр сәт кән яр дә ме-
гез дә юат ты. Ми не са гы ну ы гыз, ми нем өчен ты ры шу ы гыз һәм кө е нү е гез ту рын да 
сөй ләп, ул ми не та гын да күб рәк ку ан дыр ды. 8 Ха тым бе лән сез не кө ен дер гән гә, 
баш та үкен сәм дә, ин де хә зер үкен мим, чөн ки кү рәм: ха тым сез не ва кыт лы ча гы на 
кө ен дер гән. 9 Хә зер ин де мин ку а нам – сез кө ен гән гә тү гел, кө е нү е гез сез не тәү-
бә гә ки те реп җит кер гән гә ку а нам. Ал ла һы их ты я ры бе лән кө ен де гез, шу лай бул-
гач, без дән бер нин ди зы ян күр мә де гез. 10 Ал ла һы их ты я ры бе лән кө е нү ко ты лу га 
ил тү че тәү бә гә ки те рә, мо ңа үке нер гә ки рәк ми, ә ин де бу дөнья ки тер гән кө е нү 
үлем гә ки те рә. 11 Ка ра гыз: Ал ла һы их ты я ры бе лән ки чер гән кө е не че гез сез дә нин ди 
их лас лык, га еп сез бу лу ы гыз ны ис бат лау те лә ге, га еп эш кә нәф рәт, кур ку, са гы ну, 
ты рыш лык, га еп ле не җә за лау те лә ге ту дыр ды! Бу эш тә га еп сез бу лу ы гыз ны сез 
һәрь як тан күр сәт те гез. 12 Мин сез гә рән җе тү че ха кы на да, рән җе тел гән өчен дә 
тү гел, без нең өчен ты ры шу ы гыз ны Ал ла һы ал дын да сез гә ачык итеп күр сә тү өчен 
яз дым. 13 Шул без нең кү ңе ле без не кү тәр де.

Ә ин де Ти тус шат лан ган га та гын да күб рәк ку ан дык, сез ба ры гыз да аны ты-
ныч лан дыр ды гыз бит. 14 Сез нең хак та аның ал дын да мак тан ган бул сам, мин оят ка 
кал ма дым. Сез гә әй т кән бар лык сүз лә ре без хак иде, шу лай ук Ти тус ал дын да мак-
та ну ы быз да шу лай ук дө рес бу лып чык ты. 15 Кур кып һәм дул кын ла нып аны ка бул 
итү е гез не, ба ры гыз ның тың лау чан бу лу ын хә тер ләп, аның йө рә ге сез гә та гын да 
ныг рак ом ты ла. 16 Һәр нәр сә дә сез гә та я на алу ым өчен ку а нам.

Яһүдиядәгеиманитүчеләрөченҗыелганиганә

8 1 Иман даш лар, сез гә Ма ке ду ни я дә ге иман итү че ләр бер дәм лек лә ре нә би рел-
гән Ал ла һы мәр хә мә те ха кын да сөй ләр гә те ли без. 2 Авыр сы нау җи бә рел гән 

бу лу га ка ра мас тан, алар ның ку а ны чы чик тән аш ты, бик нык фә кыйрь лек тә бул-
са лар да, ча ма дан тыш юмар т лык күр сәт те ләр. 3 Алар хәл лә рен нән кил гән чә һәм 
хәт та хәл лә рен нән тыш та үз те ләк лә ре бе лән яр дәм ит те ләр – мо ңа мин ша һит. 
4 Из ге ләр гә хез мәт итү гә кат наш ты ру ны, зур шат лык са нап, бик үте неп со ра ды лар. 
5 Без өмет лән гән не ге нә эш ләп кал ма ды лар, иң элек үз-үзләрен – Ха ким Гай сә гә, 
ан нан соң Ал ла һы их ты я ры бе лән без гә тап шыр ды лар. 6 Шу ңа кү рә без Ти тус тан, 
бу иге лек ле эш не ни чек баш ла ган бул са, ара гыз да шу лай ук тә мам ла вын үтен дек. 
7 Ә сез һәр нәр сә гә: иман һәм сүз гә, бе лем һәм һәр төр ле ты рыш лык ка, без гә бул ган 
мә хәб бә те гез гә бай бул ган дай, бу иге лек не күр сә тү бе лән дә өс тен бу лы гыз.

8 Мин мо ны әмер итеп тү гел, ә сез гә баш ка лар күр сәт кән ты рыш лык ту рын да 
сөй ләп, мә хәб бә те гез нең их лас лы гын сы нау өчен әй тәм. 9 Сез Ха ки ме без Гай сә 
Мә сих нең мәр хә мә тен бе лә сез бит: фә кыйрь ле ге аша бай бу лу ы гыз ны те ләп, бай 
бу ла то рып та, сез нең хак ка фә кыйрь бул ды Ул.

10 Мин бу мәсь ә лә гә ка ра та фай да лы ки ңәш би рәм: сез үт кән ел ук иге лек ле эш 
эш ләп ке нә кал ма ды гыз, хәт та үз те лә ге гез бе лән ига нә дә бир де гез. 11 Бу эш не хә-
зер баш ка рып чы гы гыз! Эше гез гә бик те ләп то тын ган дай, хә ле гез гә кү рә шун дый 
ук ты рыш лык бе лән баш ка рып чы гы гыз. 12 Бү ләк би рү че нең ты рыш лы гы бул са, 
аның бү лә ге бул ма ган нәр сә лә ре нә ка рап тү гел, бул ган на ры на ка рап ка бул ите лә. 
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13 Баш ка лар га җи ңел лек бу лып, сез гә авыр лык тө шәр гә ти еш тү гел, мон да тиң бу-
лу ту рын да сүз ба ра. 14 Хә зер ге мул лы гы гыз алар ның их ты яҗ ла рын тәэ мин ит сен, 
ә ан нан соң алар ның мул лы гы сез не кен тәэ мин итәр. Шу лай итеп, ба ры сы да тиң 
бу лыр. 15 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Күп җый ган ның ар ты гы бул ма ды,
аз җый ган ның их ты я җы бул ма ды»*.

ТитусныңКөринткәҗибәрелүе
16 Ти тус кү ңе ле нә сез нең хак ка мин дәй ты ры шып эш ләү не сал ган Ал ла һы га 

рәх мәт яу сын! 17 Ул үте не чем не хуп лап кы на кал ма ды, үз их ты я ры бе лән бик аш-
кы нып яны гыз га ба рыр га бул ды. 18 Аның бе лән та гын бер иман да шы быз ны да 
җи бә рә без. Ул исә бар лык иман итү че ләр бер дәм лек лә рен дә Ях шы хә бәр не та ра-
туы бе лән мак тал ган. 19 Өс тә ве нә, Раб бы быз да ны ха кы на һәм ты рыш лы гы быз ны 
күр сә тү өчен баш ка ра тор ган иге лек ле эше без дә бер дәм лек ләр та ра фын нан без гә 
юл даш итеп тә бил ге лән гән ул.

20 Шун дый мул бү ләк ләр бе лән ни рә веш ле эш итү е без гә бер кем дә тел ти де рә 
ал ма сын өчен, сак бу лыр га ты ры ша быз. 21 Без бит Раб бы кар шын да гы на тү гел, 
ке ше ләр ал дын да да иге лек ле эш кы лыр га ты ры ша быз.

22 Алар бе лән бер гә та гын икен че бер иман да шы быз ны җи бә рә без. Без аның төр ле 
хәл ләр дә ге ты рыш лы гы на кат-кат ышан дык. Хә зер аның ты рыш лы гы та гын да зур рак, 
чөн ки ул сез гә бик та я на. 23 Ти тус ка кил гән дә, ул – ми нем ип тә шем һәм сез нең өчен 
хез мәт тәш. Ә ин де бу иман даш ла ры быз га кил гән дә, алар – иман итү че ләр бер дәм-
лек лә ре нең вә кил лә ре, Мә сих нең да ны. 24 Шу ңа кү рә, мә хәб бә те гез нең һәм сез нең 
бе лән мак та ну ы быз ның га дел икән ле ген алар га бер дәм лек ләр ал дын да ис бат ите гез.

Юмартлыктурында

9 1 Чын лык та, из ге ләр гә яр дәм итү ха кын да сез гә язып то ру ның ки рә ге дә юк-
тыр, 2 чөн ки мин ты рыш лы гы гыз ны бе ләм һәм, Ахая дә яр дәм ин де үт кән ел дан 

бир ле үк әзер лән гән иде дип, ма ке ду ни я ле ләр ал дын да сез нең бе лән мак та нам. 
Сез нең ты рыш лы гы гыз алар ның кү бе сен дәрт лән дер де. 3 Ә мак та вым бу оч рак та 
буш бул ма сын, әй т кә нем чә, ин де әзер бу лыр сыз дип, иман даш лар ны яны гыз га 
җи бә рәм. 4 Югый сә, ма ке ду ни я ле ләр ми нем бе лән ки леп, сез не әзер лек сез хәл дә 
тап са лар, сез гә шун дый нык ыша ныч бел дер гән гә кү рә, без дә оят ка ка лыр быз, 
сез нең ту рын да әй теп тә то ра сы юк. 5 Шу ңа кү рә, әле ге иман даш лар дан ал дан ук 
яны гыз га ба ру ла рын һәм вәгъ дә ител гән бү ләк не әзер ләп ку ю ла рын үте нер гә ки рәк 
дип тап тым. Шун да бү ләк не мәҗ бү ри тү гел, ә их лас әзер лә ве гез кү ре нә.

6 Мо ңа игъ ти бар ите гез: аз чәч кән – аз уңыш, ә күп чәч кән мул уңыш алыр. 7 Һәр-
кем теләр-теләмәс яки мәҗ бү ри ләп тү гел, бәл ки йө рә ге куш кан ча бир сен, чөн ки 
Ал ла һы шат ла нып би рү че не яра та. 8 Ал ла һы һәр төр ле бү ләк ләр не сез гә бик мул 
итеп би рә ала. Шу лай итеп, сез һәр ва кыт һәм һәр нәр сә дә мул тор мыш лы бу лып, 
һәр төр ле иге лек ле эш тә юмарт бу ла алыр сыз. 9 Из ге яз ма да языл ган ча:

* 8:15 Ка ра гыз: «Чы гыш», 16:18. 
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«Ул Үз ма лын нан юксыллар га мул өлеш чы гар ды,
Аның иге ле ге мәң ге лек»*.

10 Чә чү че гә ор лык, ашау чы га ик мәк би рү че Ал ла һы сез не ор лык бе лән тәэ мин 
итәр һәм чәч кән ор лы гы гыз ны мул итеп үс те рер, игелегегез җи меш лә рен арт ты рыр. 
11 Сез күп төр ле бай лык алыр сыз һәм шу ның бе лән баш ка лар га яр дәм итәр сез. Ә 
без нең ар кы лы күр сәт кән юмар т лы гы гыз өчен Ал ла һы га рәх мәт ләр яу ды ры лыр. 
12 Сез баш кар ган бу хез мәт, из ге ләр нең их ты яҗ ла рын ка нә гать лән де реп ке нә кал-
мый ча, бик күп ләр нең Ал ла һы га рәх мәт лә рен дә мул ит те рер. 13 Их лас лы гы гыз 
ис бат ит кән бу хез мәт не кү реп, сез Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр не та ну ы гыз һәм 
аңа буй сы ну ы гыз, үз лә ре һәм баш ка лар бе лән юмарт ур так ла шу ы гыз өчен ке ше-
ләр Ал ла һы ны дан лый лар. 14 Алар сез нең өчен до га кы лыр лар, Ал ла һы ның сез гә 
мул итеп яу дыр ган мәр хә мә те ар ка сын да кү ңел лә ре бе лән яны гыз га аш кы ныр лар. 
15 Әй теп бе тер ге сез зур бү лә ге өчен Ал ла һы га рәх мәт яу сын!

Паулныңүзхезмәтеняклавы

10 1 Ара гыз да «тый нак», ә ин де чит тә «кыю» бул ган мин, Паул, Мә сих ба сын-
кы лы гы һәм эч кер сез ле ге бе лән сез гә мө рә җә гать итәм. 2 Яны гыз да ва кыт та, 

без не дөнь я ви исәп бе лән эш итә сез дип са нау чы лар га кар шы ки леп, кы ю лы гым ны 
күр сә тү ем ки рәк бул ма сын иде дип ял ва рам. 3 Бу дөнь я да яшә сәк тә, бу дөнья ке-
ше лә ре дәй кө рәш ми без. 4 Ко рал ла ры быз дөнь я ви тү гел, ки ре сен чә, алар яр дә мен дә 
Ал ла һы код рә те бе лән те лә сә нин ди ны гыт ма лар ны да җи ме рә ала быз. Бу ко рал лар 
бе лән без ял ган дә лил ләр не, 5 Ал ла һы ны та нып бе лү гә кар шы тә кәб бер рә веш тә 
баш кү тәр гән һәр төр ле ко ма чау лык лар ны җи ме рә без һәм һәр фи кер не әсир итеп, 
Мә сих кә буй сын ды ра быз. 6 Сез ту лы сын ча буй сын гач, буй сын ма ган һәр ке ше не 
җә за га тар тыр га әзер без.

7 Сез күз ал дын да бул ган нар ны гы на кү рә сез. Кем дер, мин Мә сих не ке, дип 
ышан са, та гын уй ла сын: ул Мә сих не ке бул ган дай, без дә шу лай Мә сих не ке. 8 Җи-
ме рү өчен тү гел, сез не ны гы ту өчен, Ха ким Гай сә бир гән вә ка ләт бе лән та гын да 
ар тыг рак мак тан сам да, оят ка кал мам. 9 Хә ер, ми нем ту ры да, хат ла ры бе лән без не 
кур кы тыр га ты ры ша икән, дип уй ла ма гыз. 10 Кем дер: «Ул үзе нең хат ла рын да кы рыс 
һәм көч ле, үзе исә ке ше ал дын да көч сез, сүз лә ре дә әһә ми ят сез», – ди бит. 11 Ан дый 
ке ше бел сен: сез дән чит тә бул ган да яз ган хат ла ры быз да гы сүз ләр дә нин ди бул сак, 
сез нең ара да да без шун дый.

12 Без үз-үзләре бе лән мак та ну чы лар га тиң лә шер гә яки үзе без не алар бе лән 
ча гыш ты рыр га ба тыр чы лык ит ми без. Алар, үз лә рен үз үл чәм нә ре бе лән үл чәп 
һәм үз лә ре бе лән ча гыш ты рып, акыл лы эш кыл мый лар. 13 Без исә ча ма дан тыш 
мак тан мый быз, Ал ла һы без нең өчен бил ге лә гән чик ләр дән уз мый быз. Ара гыз-
да гы хез мә те без дә шул чик ләр гә ке рә. 14 Яны гыз га ки леп тә, без бу чик ләр дән 
уз мый быз: чын лык та Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр не дә сез гә бе рен че бу лып 
без алып кил дек бит. 15 Без чик тән тыш, ягъ ни баш ка лар ның хез мәт лә ре бе лән 

* 9:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 111:9. 
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мак тан мый быз. Әм ма има ны гыз ар та бар ган са ен, эш чән ле ге без чик лә ре та гын 
да ныг рак киңәер дип өмет лә нә без. 16 Шул ва кыт та сез дән чит тә ге ил ләр дә дә 
Ях шы хә бәр не та ра та алыр быз. Без баш ка лар ның чик лә рен дә эш лә гән эш лә ре 
бе лән мак та ныр га те лә ми без. 17 Из ге яз ма да языл ган ча: «Мак та ну чы ке ше Раб бы 
бе лән мак тан сын»*. 18 Үзен-үзе мак тау чы тү гел, Раб бы мак тый тор ган ке ше ге нә 
Аның та ра фын нан хуп ла на.

Паулһәмялганрәсүлләр

11 1 Бе раз акыл сыз ла ну ы ма тү зем ле рәк бул са гыз иде! Хә ер, сез ми ңа тү зә сез 
дә ин де. 2 Мин сез нең хак та Ал ла һы кай гыр туы бе лән бик нык кай гыр там 

бит, чөн ки мин сез не бер ге нә ир гә – Мә сих кә ярәш тем һәм Аның ал ды на гыйф-
фәт ле кыз дай ки те реп бас ты рыр га те лим. 3 Әм ма елан Һаваны үзе нең хәй лә се 
бе лән ал да ган дай, Мә сих кә бул ган их лас лык һәм саф лык тан чит кә тай пы лып, 
фи кер лә ре гез чу а лып ки тәр дип кур кам. 4 Кем дә бул са ки леп, без игъ лан ит мә гән 
баш ка бер Гай сә не игъ лан ит сә, яки сез гә би рел гән Рух тан баш ка рух ны йә үзе гез 
ка бул ит кән Ях шы хә бәр дән баш ка бер «Ях шы хә бәр не» ка бул итәр гә өн дә сә, сез 
ан дый ке ше гә бик тиз ко лак са лыр га әзер. 5 Әм ма мин мон дый «га дәт тән тыш бө ек 
рә сүл ләр дән» һич тә тү бән тү гел мен, дип уй лыйм. 6 Гәр чә сөй ләр гә ос та бул ма сам 
да, бе ле мем бар. Хә ер, без мо ны сез гә һәрь як тан ачык күр сәт тек.

7 Сез не кү тә рү өчен, Ал ла һы ның Ях шы хә бә рен буш лай игъ лан итү ем бе лән 
үзем не тү бән се теп, мин гө наһ кыл дым мы әл лә? 8 Сез гә хез мәт итәр өчен, баш ка 
бер дәм лек ләр не «та лап», алар хи са бы на яшә дем. 9 Яны гыз да ва кыт та да, мох таҗ-
лык та бул сам да, һич кем гә йөк бул ма дым. Ми не бар кирәк-яраклар бе лән Ма ке-
ду ни я дән кил гән иман даш ла рым тәэ мин ит те. Һич нәр сә дә сез гә йөк бул мас ка 
ты рыш тым һәм ки лә чәк тә дә ты ры шыр мын. 10 Мә сих ха кый ка те мин дә бул ган 
ке бек, Ахая як ла рын да һич кем мин нән бу мак та ны чым ны тар тып ала ал ма я ча гы 
да хак тыр. 11 Мин ни өчен бо лай эш лим соң? Әл лә сез не ярат ма ган нан мы? Сез не 
яра ту ым Ал ла һы га бил ге ле!

12 Әм ма үз лә рен без гә тиң ләп мак та ныр га те ләү че ләр гә мөм кин лек бир мәс өчен, 
мо ңар чы ни чек эш лә гән бул сам, мон нан соң да шу лай эш лә я чәк мен. 13 Ан дый ке-
ше ләр – ял ган рә сүл ләр, ал дак чы хез мәт кәр ләр. Алар Мә сих нең рә сүл лә ре бу лып 
кү ре нер гә ты ры ша лар. 14 Һәм бу га җәп тү гел: шай тан да як ты лык сфә реш тә се кы-
я фә те нә ке рә бит. 15 Шун лык тан хез мәт че лә ре нең дә хак лык хез мәт че лә ре бу лып 
кы ла нуы га җәп тү гел. Әм ма ахыр чик тә алар кыл ган га мәл лә ре нә ка рап җә за ала чак.

Паулныңмихнәтләре
16 Та гын бер тап кыр ка бат лыйм: һич кем ми не акыл сыз дип са на ма сын. Әм ма 

шу лай уй ла са гыз, ми ңа акыл сыз бу лыр га һәм бе раз гы на мак та ныр га рөх сәт би ре-
гез. 17 Хә зер әй тә се сүз лә рем Ха ким Гай сә дән тү гел, мин акыл сыз дай мак та ныр-
мын. 18 Күп ләр дөнья ке ше лә ре ке бек мак та на лар, шу ңа кү рә мин дә мак та нам. 
19 Үзе гез акыл лы бу лып та, акыл сыз лар га бик те ләп тү зеп то ра сыз! 20 Бе рәү сез не 

* 10:17 Ка ра гыз: «Ире мия», 9:24. 
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кол лык ка тө шер гән дә, из гән дә, сез дән фай да лан ган да, үзен күк ләр гә кү тәр гән дә, 
би те гез гә сук кан да да, сез тү зеп то ра сыз ич! 21 Оят бул са да әй тим: бо лар га без нең 
кө че без җит мә де!

Ә ин де бе рәр се нәр сә бе лән бул са да мак та ныр га ба тыр чы лык итә икән, ул чак-
та (акыл сыз ке ше сы ман әй тәм) мин дә ба тыр чы лык итәм. 22 Алар гый б ри ләр ме?* 
Мин дә. Ис ра и ли ләр ме? Мин дә. Иб ра һим нә се лен нән ме? Мин дә. 23 Алар Мә сих 
хез мәт че лә ре ме? Акыл сыз сы ман сөй лим: мин та гын да ях шы рак. Мин та гын да 
күб рәк хез мәт ит тем, зин дан нар га алар га ка ра ган да күб рәк ябыл дым, күп тап кыр-
лар кый нал дым һәм күп мәр тә бә ләр үлем хә лен дә бул дым. 24 Яһү ди ләр ми не биш 
тап кыр, һәр бер сен дә утыз ту гы зар мәр тә бә кам чы бе лән сук тыр ды лар. 25 Ми не өч 
мәр тә бә та як бе лән кый на ды лар, бер тап кыр таш лар атып үте рер гә те лә де ләр, өч 
мәр тә бә ко раб һә ла кә те нә оч ра дым, бер төн һәм бер көн не ачык диң гез дә үт кәр дем.

26 Күп мәр тә бә ләр ерак җир ләр дә сә я хәт ит тем, ел га лар да хәвеф-хәтәрләргә 
оч ра дым, юл ба сар лар һө җү ме нә ду чар бул дым, ыруг даш лар дан һәм баш ка ха лык 
ке ше лә рен нән кур кы ныч яна ды, шә һәр, чүл, диң гез ләр дә бәла-казаларга оч ра-
дым, ял ган иман даш лар ара сын да кур кы ныч та бул дым. 27 Хәл дән тай ган чы һәм 
йон чы ган чы эш лә дем, төн нә рем не еш кы на йо кы сыз лык та үт кәр дем, ач лык һәм 
су сау дан җә фа чик тем, еш кы на ашар га җи тәр лек ри зы гым бул ма ды, сал кын нар да 
ялан гач йөр дем. 28 Бо лар дан тыш, мин һәр көн бар лык иман итү че ләр бер дәм лек лә-
ре ха кын да хәс рәт чи гәм. 29 Һәр зә гыйфь янын да мин дә зә гыйфь тү гел ме?! Бе рәү 
кот кы га тө ше рел сә, аның өчен ачу бе лән ян мыйм мы?!

30 Мак та ныр га ти еш бул сам, зә гыйфь ле гем не күр сә тү че нәр сә ләр бе лән мак та-
на чак мын мин. 31 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәң ге шөһ рәт ле Ал ла сы һәм Ата сы 
бе лә: мин ял ган сөй лә мим. 32 Дәмәшкътә Һа ре та пат ша ның өл кә баш лы гы, ми не 
то тып алу өчен, шә һәр кап ка ла ры на сак куй ды, 33 ә ми не кәр зин гә са лып, шә һәр 
ди ва рын да гы тә рә зә дән тө шер де ләр, шу лай мин аның ку лы на эләк мә дем.

ХакимГайсәдәниңгәнкүренешләр

12 1 Мак та ну ның фай да сы бул ма са да, мин мак та ныр га ти еш. Хә зер мин Ха-
ким нән* иң гән кү ре неш ләр һәм ачы лыш лар ту рын да сөй ләү гә кү чәм. 2 Мин 

Мә сих кә иман итү че бер ке ше не бе ләм, мон нан ун дүрт ел элек ул, – тә нен дә ки-
леш ме, тә нен нән тыш мы, бел мим, бер Ал ла һы гы на бе лә, – өчен че күк кә ка дәр 
кү тә ре леп алын ды. 3 Ул ке ше ха кын да бе ләм, – тик тә нен дә ки леш ме, тә нен нән 
тыш мы, бел мим, Ал ла һы бе лә, – 4 ул җән нәт кә алын ган һәм ке ше ләр гә сөй ләр гә 
яра ма ган, тел бе лән аң ла тып би рә ал мас лык сүз ләр ишет кән. 5 Ан дый ке ше бе лән 
мак та на алам, ә үзем бе лән мак та на ал мыйм, зә гыйфь лек лә рем бе лән мак тан сам 
гы на ин де. 6 Хә ер, мак та ныр га те лә сәм, акыл сыз бул мам, чөн ки дө рес лек не сөй-
лә я чәк мен. Әм ма кем дә бул са ми нем хак та үзем дә күр гән яки ишет кән нән ар тык 
уй ла ма сын дип, мак та ну дан ты е лып то рам.

* 11:22 Гыйбри – ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы. 
* 12:1 Хаким – «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Ха ким» һәм 
«Раб бы» бер сүз бе лән би ре лә. 
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7 Шун дый га дәт тән тыш ачы лыш лар ал ган га, бо ры ным кү тә рел мә сен өчен, ми-
нем тә не мә чә неч ке би рел де. Ар тык ма сай ма вым өчен, бу чә неч ке ми не шай тан 
фә реш тә се дәй ин тек те рә. 8 Аны тә нем нән чы гар сын дип, Ха ким Гай сә гә өч мәр тә бә 
ял вар дым. 9 Әм ма Ул: «Си ңа мәр хә мә тем җи тәр, чөн ки Ми нем код рә тем зә гыйфь-
лек тә ка мил рәк бу ла», – дип әйт те. Шу ңа кү рә, мин дә Мә сих код рә те бул сын өчен, 
үз зә гыйфь лек лә рем бе лән бик те ләп мак та на чак мын. 10 Шу ның өчен мин Мә сих 
ха кы на зә гыйфь лек ләр, хур лау лар, мә шә кать ләр, эзәр лек ләү ләр, кы су лар га да ри за, 
чөн ки зә гыйфь ва кыт та мин көч ле.

Паулныңкөринтлеләртурындакайгыртуы
11 Мин акыл дан шаш тым, мо ңа сез үзе гез мәҗ бүр ит те гез. Сез ми не мак тар га ти-

еш иде гез, гәр чә мин әһә ми ят сез бул сам да, «га дәт тән тыш бө ек рә сүл ләр дән» һич 
ким җи рем юк. 12 Рә сүл лек дә лил лә рем – га лә мәт ләр, мог җи за лар һәм код рәт ле 
эш ләр – сез дә зур са быр лык бе лән күр сә тел де. 13 Баш ка бер дәм лек ләр бе лән ча-
гыш ты рып, сез гә ни чек на чар рак ка ра дым икән? Сез гә авыр йөк бул ма вым бе лән ме 
әл лә?! Мон дый га е бем өчен га фу ите гез!

14 Ме нә мин яны гыз га өчен че тап кыр ба рыр га әзер лә нәм, әм ма сез гә йөк бул-
ма я чак мын, чөн ки ми ңа сез дә бул ган нәр сә ләр тү гел, үзе гез ки рәк. Ба ла лар ата-
аналарына тү гел, ата-аналар ба ла ла ры на бай лык җы яр га ти еш бит. 15 Җан на ры гыз 
өчен мин үзем дә бул ган ның һәм мә сен, хәт та үзем не дә бик те ләп са рыф итәр мен. 
Мин сез не күб рәк ярат кан га, сез ми не аз рак яра та сыз мы әл лә?!

16 Ярый, мин үзем сез гә йөк бул ма дым да, ди. Лә кин хәй лә кәр ле гем бе лән ал дап, 
сез не үз ку лы ма ал дым мы әл лә?! 17 Сез гә җи бәр гән ке ше лә рем нең бе рәр се ар кы лы 
сез дән фай да лан ган мын дыр, бәл ки? 18 Мин Ти тус тан яны гыз га ба ру ын үтен дем 
һәм аның бе лән бер иман да шым ны җи бәр дем. Ти тус сез дән фай да лан ды мы? Без 
соң бер үк рух бе лән эш ит тек тү гел ме?! Бер үк юл дан йөр мә дек ме?

19 Сез, мө га ен, ал ды гыз да ак ла на быз дип уй лый сыз дыр. Юк, без Мә сих не ке бу-
ла рак, Ал ла һы ал дын да сөй ли без, бо лар һәм мә се, га зиз дус ла рым, сез не ру хи як тан 
ны гы ту өчен эш лә нә. 20 Яны гыз га кил гәч, мин сез не үзем те лә гән чә, ә сез ми не 
үзе гез те лә гән чә тап мас сыз дип кур кам. Ара гыз да гау га лар, көн че лек, ачу, үз-үзеңә 
фай да эз ләү, яла ягу, гай бәт са ту, тә кәб бер лек, тәр тип сез лек та бар мын дип кур кам. 
21 Кил гәч, Ал лам сез нең ал да ми не та гын ким сет мә сен, һәм, элек гө наһ кы лып та, 
әле һа ман кыл ган шак шы лык, фә хеш лек һәм аз гын лык ла ры өчен стәү бә ит мә гән 
күп ләр ха кы на, ми ңа күз яше агы зыр га ту ры кил мә сен иде.

Соңгыүгетләрһәмсәламнәр

13 1 Сез гә ин де өчен че мәр тә бә ки лә чәк мен. Из ге яз ма да: «Һәр эш ике яки өч 
ша һит бе лән рас ла ныр га ти еш»*, – ди ел гән. 2 Мин ин де яны гыз да икен-

че мәр тә бә бул ган да, әү вәл гө наһ кыл ган нар га һәм баш ка лар ның һәм мә се нә дә 
ки сә тү яса ган идем. Хә зер исә һәм мә се нә та гын чит тән то рып ки сә тәм: янә яны-
гыз га кил гәч, кыз ган мам. 3 Сез бит ми нем аша Мә сих сөй лә ве нә дә лил эз ли сез. 

* 13:1 Ка ра гыз: «Ка нун», 19:15. 
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Ул сез гә нис бәт ле эш ит кән дә зә гыйфь тү гел, Ул сез нең ара да код рәт ле. 4 сХач ка 
ка дак лан ган да зә гыйфь бул са да, хә зер Ул Ал ла һы код рә те бе лән яши. Шу лай ук 
без дә Аның бе лән бер лә шеп, көч сез бул сак та, Ал ла һы код рә те яр дә мен дә сез нең 
фай да га Аның бе лән бер гә яшәр без.

5 Иман бе лән яши без ме? дип, үзе гез не үзе гез сы на гыз, үзе гез не үзе гез тик ше ре-
гез. Гай сә Мә сих нең үзе гез дә бу лу ын бел ми сез ме әл лә? Бел ми сез икән, сез сы нау-
ны уза ал ма ган сыз. 6 Без гә кил гән дә, сы нау ны уңыш лы үтү е без не бе лер сез, дип 
өмет лә нәм. 7 Бер нин ди яман эш кыл ма вы гыз ны те ләп, Ал ла һы га до га кы ла быз. 
Сы нау ны уңыш лы үт кә не без не күр сә тү өчен тү гел, без сы нау лар ны үтә ал ма ган 
ке бек кү рен сәк тә, иге лек ле эш эш лә ве гез өчен ял ва ра быз.

8 Без ха кый кать кә кар шы бер нәр сә дә эш ли ал мый быз, әм ма аның үзе өчен ге нә 
эш ли ала быз. 9 Без үзе без көч сез, ә сез көч ле бул ган да, без сез нең өчен сө е нә без 
һәм ка мил лә шү е гез ха кы на до га кы ла быз. 10 Яны гыз да ва кыт та кы рыс лан мас өчен, 
мин бо лар ны сез гә кил гән че язам. Ха ким Гай сә нең ми ңа бир гән вә ка лә те җи ме рү 
өчен тү гел, тө зү өчен бит.

11 Ни һа ять, иман даш лар, шат ла ны гыз, ка мил лек кә ом ты лы гыз, бер-берегезне 
рух лан ды ры гыз, бер фи кер дә бу лы гыз, та ту яшә гез һәм мә хәб бәт вә имин лек Ал-
ла сы сез нең бе лән бу лыр.

12 Бер-берегезне из ге үбү бе лән сә лам лә гез. Сез гә бар лык из ге ләр сә лам юл лый.
13 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те һәм Ал ла һы ның мә хәб бә те сез нең 

ба ры гыз бе лән бул сын. Из ге Рух сез нең һәм мә гез нең йө рәк лә рен бер ләш тер сен*.

* 13:13 Соң гы җөм лә грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Из ге Рух ның ара ла шуы сез нең 
ба ры гыз бе лән бул сын. 
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Паулныңсәламе

1 1 Ке ше ләр та ра фын нан да, ке ше аша да тү гел, Гай сә сМә сих һәм Аны үле дән те-
рел т кән сАта сАл ла һы та ра фын нан срә сүл итеп сай лан ган Паул дан 2 һәм ми нем 

бе лән бер гә бул ган бар лык иман даш лар дан Гә лә ти я дә ге симан итү че ләр сбер дәм-
лек лә ре нә сә лам. 3 Сез гә Ата быз Ал ла һы дан вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән смәр-
хә мәт һәм имин лек бул сын. 4 Без не хә зер ге на чар за ман нан кот ка рам дип, Ата быз 
Ал ла һы их ты я ры бе лән сгө наһ ла ры быз өчен Мә сих Үзен кор бан ит те. 5 Ал ла һы га 
мәңге-мәңгегә дан! Амин.

БашкаЯхшыхәбәрюк
6 Мә сих нең мәр хә мә те бе лән сез не Ча кы ру чы ны таш лап, шу лай бик тиз икен че 

бер «Ях шы хә бәр гә» кү чү е гез гә хәй ран ка лам. 7 Хә ер, баш ка сЯх шы хә бәр юк, кай-
бер ке ше ләр сез не бу тап, Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр не бо зар га гы на те ли ләр. 
8 Әм ма элег рәк үзе без сез гә бел дер гән Ях шы хә бәр гә кар шы ны без үзе без яки күк-
тән кил гән сфә реш тә игъ лан итә баш ла са, аңа ләгъ нәт төш сен! 9 Без мо ны элек тә 
әй т кән идек, хә зер яңа дан әй тәм: кем дер сез ка бул ит кән Ях шы хә бәр гә кар шы ны 
игъ лан ит сә, аңа ләгъ нәт төш сен.

10 Хә зер хуп ла у ны ке ше ләр дән яки Ал ла һы дан эз лим ме әл лә? Әл лә ке ше ләр гә ярар-
га ты ры шам мы? Мин әле дә ке ше ләр гә ярар га ты рыш сам, Мә сих ко лы бул мас идем.

Паулныңрәсүллеге
11 Иман даш лар, сез нең шу ны бе лү е гез не те лим: мин сөй лә гән Ях шы хә бәр ке-

ше уй дыр ма сы тү гел, 12 чөн ки мин аны ке ше ләр дән ка бул да ит мә дем һәм алар дан 
өй рән мә дем дә, ми ңа аны Гай сә Мә сих ачып бир де.

13 Сез яһү ди ләр ди нен то ту ым, элек ке яшәү рә ве шем ха кын да ишет те гез ин де. 
Ул чак та мин Ал ла һы бер дәм ле ген аяу сыз эзәр лек лә дем һәм җи ме реп бе те рер гә 
ты рыш тым, 14 ата-бабаларыбыздан кил гән тәгъ ли мат лар га нык итеп би ре леп, яһү-
ди ләр ди нен дә үз хал кым ара сын да күп ке нә яшь тәш лә рем нән ал га чык тым.

15-16 Әм ма ми не анам ка ры нын да чак та ук сай лап алып, Үзе нең мәр хә мә те бе лән 
ча кыр ган Ал ла һы исә, яһү ди бул ма ган нар ара сын да Үзе нең Уг лы ту рын да гы Ях шы 
хә бәр не вә газь ләү өчен, Уг лын ми ңа күр сә тү не ку лай дип тап ты. Мин шун да ук, 
бер ке ше бе лән дә ки ңәш ләш ми чә 17 һәм ми ңа ка дәр рә сүл бул ган нар яны на Ие ру-
са лим гә дә бар мый ча, Га рәп ләр җи ре нә кит тем, ан нан соң Дәмәшкъкә кайт тым.



1739

Гә лә ти я ле ләр гә хат 1 , 2

18 Өч ел үт кәч, мин, Ки фас* бе лән та ны шу өчен, Ие ру са лим гә бар дым да ун-
биш көн ләп аның янын да бул дым. 19 Ха ки ме без Гай сә нең эне се Ягъ куб тан баш ка 
һич бер рә сүл не күр мә дем. 20 Ал ла һы ал дын да ант итеп әй тәм: сез гә яз ган на рым 
ял ган тү гел. 21 Шун нан соң Сү рия һәм Ки ли кия җир лә ре нә кит тем. 22 Яһү ди я дә ге 
Мә сих бер дәм лек лә ре исә ми не кү реп бел ми ләр иде. 23 Алар, кай чан дыр үз лә рен 
эзәр лек лә гән ке ше хә зер элек үзе юк итәр гә ты рыш кан иман ны ук вә газь ли икән, 
дип ке нә ишет кән нәр дә 24 ми нем хак ка Ал ла һы ны дан ла ган нар.

РәсүлләрнеңПаулныкабулитүе

2 1 Ун дүрт ел үт кәч, мин Бар наб бе лән бер гә та гын Ие ру са лим гә кит тем. Ти-
тус ны да үзе без бе лән ал ган идек. 2 Ан да Ал ла һы ку шуы бу ен ча бар дым һәм, 

юк ка гы на ты рыш мыйм мы яки ты рыш ма дым мы икән дип бор чы лып, яһү ди бул-
ма ган нар ара сын да үзем та рат кан Ях шы хә бәр не шәх си әң гә мә ва кы тын да ан да гы 
бик мөх тә рәм ке ше ләр гә аң ла тып бир дем. 3 Хәт та алар ми нем бе лән бер гә бул ган 
Ти тус ны да, гәр чә ул грек бул са да, сөн нәт кә уты рыр га мәҗ бүр ит мә де ләр. 4 Без бу 
ту ры да сөй лә шер гә ти еш идек, чөн ки Мә сих Гай сә бир гән азат лы гы быз ту рын да 
со раш ты рып бе лер гә һәм без не кол лык ка тө ше рер гә дип, яны быз га яше рен рә веш тә 
ял ган «иман даш лар» кил гән иде. 5 Әм ма Ях шы хә бәр нең ха кый ка те сез нең бе лән 
кал сын өчен, без алар га бер ге нә миз гел гә дә буй сын ма дык.

6 Ан да гы мөх тә рәм дип исәп лән гән нәр исә (алар кай чан дыр кем ге нә бул са лар 
да, ми нем өчен мө һим тү гел, чөн ки Ал ла һы ке ше нең йө зе нә ка ра мый) мин игъ лан 
ит кән Ях шы хә бәр гә бер ни өс тә мә де ләр. 7 Ки ре сен чә, Ях шы хә бәр не яһү ди ләр гә 
бел де рү эше Пе тер гә тап шы рыл ган дай, баш ка ха лык лар га бел де рү эше ми ңа ыша-
нып тап шы рыл га нын күр де ләр бит. 8 Чөн ки яһү ди ләр ара сын да рә сүл лек итү дә 
Пе тер гә көч би рү че Ал ла һы яһү ди бул ма ган нар ара сын да рә сүл бу лып эш ләү дә 
ми ңа да көч бир де. 9 Ми ңа Ал ла һы та ра фын нан би рел гән мах сус хез мәт не та ны гач, 
иман итү че ләр бер дәм ле ге нең те рәк лә ре дип исәп лән гән Ягъ куб, Ки фас һәм Яхъя, 
ур так хез мә те без бил ге се итеп, ми нем һәм Бар наб ның кул ла рын кыс ты лар. Без 
яһү ди бул ма ган нар яны на, ә алар яһү ди ләр яны на ба рыр га дип ки леш тек. 10 Тик 
фә кыйрь ләр гә яр дәм итү ту рын да һәр ва кыт ис тә то ту ы быз ны гы на со ра ды лар, һәм 
мин нәкъ шу ны зур те ләк бе лән баш ка рыр га ты рыш тым.

ПаулныңКифаскакаршычыгуы
11 Ки фас Ан ти у хи я гә кил гәч, мин аңа ачыктан-ачык кар шы чык тым, чөн ки 

ул хак лы тү гел иде. 12 Ягъ куб янын нан кай бе рәү ләр кил гән гә ка дәр, Ки фас яһү-
ди бул ма ган иман итү че ләр бе лән бер гә ашый тор ган иде, ә ин де те ге ләр кил гәч, 
сөн нәт ләү не та ләп итү че ләр дән кур кып, яһү ди бул ма ган нар дан ка ча һәм чит лә шә 
баш ла ды. 13 Аның бе лән бер гә баш ка иман даш яһү ди ләр дә ике йөз ле лән де ләр, 
хәт та Бар наб та алар ның ике йөз ле ле ге нә би ре леп кит те.

14 Ә алар ның Ях шы хә бәр ха кый ка те бу ен ча ту ры юл дан бар мау ла рын күр-
гәч, мин һәм мә се ал дын да Ки фас ка: «Син яһү ди бу ла то рып, яһү ди чә тү гел, 

* 1:18 Кифас – Ши мун Пе тер нең икен че исе ме. 
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смәҗүсиләр чә яши сең икән, ни өчен мә җү си ләр не яһү ди ләр ке бек яшәр гә мәҗ бүр 
итә сең?» – ди дем.

Барыиманашааклану
15 Без – ту мы шы быз бе лән яһү ди ләр, гө наһ лы мә җү си ләр тү гел. 16 Әм ма шу ны 

бе лә без ки: ке ше сКа нун та ләп лә рен үтә ве бе лән тү гел, ә Гай сә Мә сих кә иман 
итүе бе лән Ал ла һы та ра фын нан сак ла на. Шу ңа кү рә без дә, Ка нун та ләп лә рен 
үтәп тү гел, Мә сих кә иман итү аша Ал ла һы та ра фын нан ак ла ну өчен, Мә сих 
Гай сә гә иман ки тер дек. Ка нун та ләп лә рен үтәп, бер кем дә Ал ла һы та ра фын нан 
ак ла на ал мас бит.

17 Әгәр дә ин де Мә сих аша би рел гән ак ла ну га ом ты лып та, без үзе без үк гө-
наһ лы лар бу лып чык сак, бу оч рак та Мә сих – гө наһ хез мәт че се ме ни? Һич тә алай 
тү гел! 18 Үзем җи мер гән нәр сә ләр не яңа дан тор гы зам икән, мин үз-үземне Ка нун 
бо зу чы итеп күр сә тәм. 19 Ка нун үзе ми не үлем гә ду чар ит те. Ал ла һы өчен яшим 
дип, мин үлү ем бе лән Ка нун ха ким ле ген нән ко тыл дым. Мин Мә сих бе лән схач ка 
ка дак лан дым, 20 ин де мин үзем тү гел, Мә сих мин дә яши. Ә хә зер фа ни тән дә яшим 
икән, ми не ярат кан һәм ми нем өчен Үз го ме рен бир гән Ал ла һы Уг лы на иман бе лән 
яшим. 21 Ал ла һы ның мәр хә мә тен ки ре как мыйм. Әгәр ке ше Ка нун ар кы лы ак ла на 
икән, ул чак та Мә сих юк ка гы на үл гән бу лып чы га.

Канунякииман

3 1 Их, акыл сыз гә лә ти я ле ләр! Сез нең зи һе не гез не кем чу алт ты икән?! Ә бит 
Гай сә Мә сих сез нең күз ал дын да ук хач ка ка дак лан ган дай ачык су рәт лән де! 

2 Сез дән шу ны гы на бе лер гә те лим: сез Ал ла һы Ру хын Ка нун та ләп лә рен үтәп яки 
ишет кә не гез гә ыша нып ал ды гыз мы? 3 Сез шул ка дәр акыл сыз мы ни? Сез сИз ге Рух 
бе лән баш ла ды гыз, ә хә зер мак са ты гыз га үз кө че гез бе лән ге нә ире шер гә те ли сез-
ме? 4 Ба шы гыз дан ки чер гән нәр нең ба ры сы да фай да сыз га бул ды мы ни? Чын лап та 
шу лай мы?! 5 Ал ла һы сез гә Рух ны би рә һәм ара гыз да мог җи за лар ту ды ра. Ул мо ны 
сез Ка нун ны үтә гән гә яки ишет кә не гез гә ышан ган өчен эш ли ме?

6 Иб ра һим ны исе гез гә тө ше ре гез. сИз ге яз ма да аның ту рын да: «Ул Ал ла һы га 
ышан ды, һәм шу ның бе лән тәкъ ва бу лып са нал ды»* ди ел гән. 7 Мон нан шу ны 
аң ла гыз: иман га та я ну чы лар – Иб ра һим ның чын ба ла ла ры. 8 Из ге яз ма, Ал ла-
һы ның баш ка ха лык лар ны иман ар кы лы ак ла я ча гын* ал дан кү реп, Иб ра һим га: 
«Бар ха лык лар си нең аша фа ти ха ала чак»* ди гән Ях шы хә бәр не бел дер де. 9 Ди-
мәк, иман га та я ну чы лар иман лы Иб ра һим бе лән бер гә фа ти ха ала лар. 10 Ә ин де 
Ка нун ны үтәү лә ре нә та я ну чы лар ның ба ры сы на да кар гыш төш кән. Из ге яз ма да: 
«Ка нун ки та бын да языл ган нар ның бө те не сен да и ми үтә мәү че һәр кем ләгъ нәт-
лән гән»*, – дип языл ган бит. 11 Бил ге ле ки, Ал ла һы ал дын да Ка нун бе лән һич кем 

* 3:6 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:6. 
* 3:8 «Тәкъ ва» һәм «ак лау» ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә бер үк. 
* 3:8 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:3; 18:18. 
* 3:10 Ка ра гыз: «Ка нун», 27:26. 
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ак ла на ал мый, чөн ки «Иман аша ак лан ган ке ше яшә я чәк»*. 12 Ка нун исә иман га 
ни гез лән мә гән, ки ре сен чә, «Ка нун та ләп лә рен үтәү че ке ше алар бе лән яшә я чәк»*. 
13 Мә сих без нең урын га ләгъ нәт лә неп, без не Ка нун ләгъ нә тен нән сйо лып ал ды, 
Из ге яз ма да: «Агач ка асып ку ел ган һәр кем ләгъ нәт лән гән»*, – дип языл ган бит. 
14 Иб ра һим га би рел гән фа ти ха Мә сих Гай сә аша баш ка ха лык лар га да иреш сен 
һәм вәгъ дә ител гән Рух ны иман ар кы лы ал сын нар дип, Мә сих без нең хак ка шу-
лай эш лә де.

Канунһәмвәгъдә
15 Иман даш лар! Мин сез гә көн дә лек тор мыш тан бер ми сал ки те рәм: ке ше нең 

га мәл гә ку ел ган ва сы я тен дә һич кем юк ка чы га ра яки аңа һич бер нәр сә өс ти 
ал ма ган дай, бу оч рак та да шу лай. 16 Вәгъ дә ләр Иб ра һим га һәм аның то кы мы на 
би рел гән бул ган. Мон да күп ләр ту рын да әй тел гән дәй, «то кым на ры на» тү гел, бе-
рәү гә ге нә «то кы мы ңа»* ди ел гән, ә ул – Мә сих. 17 Мин ме нә нәр сә не күз дә то там: 
Ал ла һы та ра фын нан рас лан ган ски ле шү не дүрт йөз утыз ел дан соң чык кан Ка нун 
га мәл дән чы га ра ал мый һәм, шул рә веш чә, вәгъ дә нең кө чен бе те рә ал мый. 18 Ал-
ла һы ның ми ра сы Ка нун ны үтәү гә бәй ле бул са, ул ин де вәгъ дә бе лән бәй ле бул мый 
бит. Әм ма лә кин Ал ла һы Иб ра һим га ми ра сын нәкъ вәгъ дә ар кы лы бү ләк ит кән.

19 Ка нун ни өчен ки рәк соң? Ка нун, явыз лык лар ны күр сә тү өчен, соң рак би-
рел гән. Вәгъ дә би рел гән То кым кил гән че, бу Ка нун га мәл дә бул ган. Аны фә реш-
тә ләр ара даш чы аша тап шыр ган нар. 20 Бе рәү өчен ге нә ара даш чы ки рәк бул мый, 
ә Ал ла һы бер.

Канунныңмаксаты
21 Шу лай бул са, Ка нун Ал ла һы ның вәгъ дә лә ре нә кар шы чы га мы ни? Һич тә юк! 

Әгәр дә тор мыш би рә алыр лык ка нун би рел гән бул са, ке ше, чын нан да, ка нун ны 
үтәү ар кы лы ак ла ныр иде 22 Әм ма Из ге яз ма бө тен дөнь я ны гө наһ әси ре дип игъ-
лан итә, шу ңа кү рә вәгъ дә ител гән нәр сә иман итү че ләр гә Гай сә Мә сих кә ина ну 
аша би ре лә.

23 Ә ин де иман кил гән че һәм ул ачы ла сы ва кыт ка ка дәр, без Ка нун са гы ас-
тын да, тот кын лы гын да ка ла бир дек. 24 Шу лай итеп, без не иман ар кы лы Ал ла һы 
ак ла сын дип, Мә сих кил гән че, Ка нун без гә тәр би я че бул ды. 25 Әм ма хә зер иман 
кил гәч, без ин де тәр би я че кул ас тын да тү гел. 26 Гай сә Мә сих кә бул ган има ны гыз 
аша ба ры гыз да – Ал ла һы ба ла ла ры. 27 сСу га чум ды ру йо ла сын үтәп, Мә сих кә 
чум ды рыл ган һәр бе ре гез Мә сих не «ки гән» бу лыр сыз. 28 Ин де яһү ди бе лән грек, 
кол бе лән ирек ле, ир-ат бе лән хатын-кыз ара сын да аер ма юк, чөн ки сез ба ры гыз 
да Мә сих Гай сә дә бер. 29 Мә сих не ке бул са гыз, сез – Иб ра һим ның то кым на ры һәм 
Ал ла һы вәгъ дә ит кән не ми рас итеп алыр сыз.

* 3:11 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 2:4. 
* 3:12 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 18:5. 
* 3:13 Ка ра гыз: «Ка нун», 21:23. 
* 3:16 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:7. 
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МәсихнеңКануннанйолыпалуы

4 1 Мин мо ны күз дә то там: ва рис әле ба ла ва кыт та ук һәр нәр сә нең ия се бул са 
да, кол дан бер нәр сә бе лән дә аерыл мый. 2 Ата сы бил ге лә гән ва кыт ка ка дәр 

ул тәр би я ләү че лә ре нә һәм йорт ида рә че лә ре нә буй сы на. 3 Без дә ба ла ва кыт та бу 
дөнья бе лән ида рә итү че көч ләр кол лы гын да идек. 4 Бил ге лән гән ва кыт җит кәч 
исә, Ал ла һы Үз Уг лын мон да җи бәр де. Уг лы хатын-кыздан ту ды һәм яһү ди ләр Ка-
ну ны на буй сын ды. 5 Ул Ка нун ха ким ле ген дә ге ләр не йо лып алып, алар ны Ал ла һы 
ба ла ла ры итү өчен кил де. 6 Ә сез Аның ба ла ла ры бул ган га, Ал ла һы Үз Уг лы ның: 
«И га зиз Атам!*» – дип ча кы ру чы Ру хын йө рәк лә ре гез гә җи бәр де. 7 Шу ңа кү рә 
син – ин де кол тү гел, Аның ба ла сы. Әгәр ба ла икән сең, ди мәк, си не Ал ла һы Үзе-
нең ва ри сы да ит те.

Паулныңгәләтиялеләрхакындакайгыртуы
8 Элек, сез Ал ла һы ны бел мә гән дә, чын лык та илаһ бул ма ган нар га кол иде гез. 

9 Хә зер исә, Ал ла һы ны та нып бел гәч, дө рес рә ге, Ал ла һы та ра фын нан та ныл ган-
нан соң, ни өчен дөнья бе лән ида рә итү че зә гыйфь һәм фай да сыз көч ләр гә ка бат 
бо ры лып, яңа дан алар ның ко лы бу лыр га те ли сез? 10 Сез бил ге ле бер көн нәр, ай лар, 
ел лар һәм баш ка бәй рәм нәр гә ае рым игъ ти бар би рә сез. 11 Сез нең хак ка фай да сыз га 
көч түк тем дип кур кам.

12 Иман даш лар, үте неп со рыйм, ми нем ке бек бу лы гыз, чөн ки мин дә сез нең ке бек 
бул дым. Сез ми не бер нәр сә бе лән дә рән җет мә де гез. 13 Үзе гез бе лә сез, мин, авы ру 
бул ган га кү рә, сез гә бе рен че тап кыр Ях шы хә бәр не игъ лан ит тем. 14 Лә кин авы ру ым 
сез нең өчен сы нау бул са да, ми ңа чир ка нып ка ра ма ды гыз һәм ки ре как ма ды гыз, 
Ал ла һы фә реш тә сен, Мә сих Гай сә нең Үзен ка бул ит кән дәй ка бул ит те гез. 15 Ку а-
ны чы гыз кая кит те соң? Сез нең хак та үзем үк әй теп би рә алам: әгәр мөм кин бул са, 
шун да үз күз лә ре гез не чо кып алып, ми ңа бир гән бу лыр иде гез. 16 Сез гә ха кый кать 
сөй лә вем ар ка сын да дош ма ны гыз га әй лән дем ме әл лә?!

17 Те ге ләр сез нең бе лән бик нык кы зык сы на лар, әм ма ях шы ни ят бе лән тү гел. Сез не 
мин нән ае рып алып, үз лә ре бе лән бик нык кы зык сы ну гыз ны те ли ләр. 18 Ях шы ни ят 
бе лән кы зык сы ну әй бәт. Мин яны гыз да чак та гы на тү гел, һәр ва кыт шу лай эш ләү 
ях шы. 19 Ба ла ла рым, Мә сих тор мы шы гыз да ча гы ла баш ла ган чы, сез нең өчен мин 
ба ла ту ды ру га за бын яңа дан ки че рәм! 20 Хә зер мин яны гыз да бу лыр га һәм бө тен ләй 
баш ка ча сөй лә шер гә те ләр идем, чөн ки сез нең хак та ише теп ап ты раш та кал дым.

Киная:ҺаҗәрһәмСара
21 Ка нун га буй сы ныр га те ләү че ләр, әй те гез әле ми ңа: сез әл лә Ка нун ны ишет-

ми сез ме? 22 Ан да: «Иб ра һим ның ике уг лы бул ган, алар ның бер се – кол дан, ә 
икен че се ирек ле ха тын нан ту ган», – дип языл ган. 23 Әм ма кол дан ту га ны, ба-
ла лар ни чек дөнь я га кил сә ләр, шул рә веш чә, ә ирек ле ха тын ны кы Ал ла һы ның 
вәгъ дә се бе лән ту ган.

* 4:6 ГазизАтам! – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Аб ба» ди гән ара мей сү зе кул ла ны ла. 
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24 Бу – чит лә теп әй тү. Бу ха тын нар ике ки ле шү не гәү дә лән де рә. Бер се сСи най 
та вын нан бу лып, кол бу ла чак ба ла лар ту ды ра, ул – Һа җәр. 25 Һа җәр Га рәп ләр җи-
рен дә ге Си най та вын аң ла та һәм хә зер ге Ие ру са лим гә ту ры ки лә, чөн ки хә зер ге 
Иеру са лим үзе нең ба ла ла ры бе лән бер гә кол лык та. 26 Ә күк тә ге Иеру са лим ирек ле, 
ул – без нең ана быз. 27 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган бит:

«Сөен, баласыз кысыр хаткын!
Шатлыгыңнан кычкыр, җырлап җибәр,
тулгак авырлыгын кичермәгән хатын!
Чөн ки ирле хатынныкына караганда
ире таш ла ган ха тын да ба ла ла р күб рәк»*.

28 Сез исә, иман даш лар – Ис хак ке бек, вәгъ дә ба ла ла ры. 29 Әм ма те ге ва кыт-
та гы ке бек, га дә ти рә веш тә ту ган Рух бе лән ту ган ны ни чек эзәр лек лә гән бул са, 
хә зер дә шу лай. 30 Әм ма Из ге яз ма нәр сә ди соң? «Кол ха тын ны һәм аның уг лын 
ку ып чы гар, чөн ки кол ха тын ның уг лы ирек ле ха тын уг лы ның ми ра сын бер кай чан 
да бү леш мә я чәк»*. 31 Шу лай итеп, иман даш лар, без – кол ха тын ба ла ла ры тү гел, 
ирек ле ха тын ба ла ла ры.

Иреккәчакыру

5 1 Мә сих без не ирек ле бу лу өчен азат ит те. Шу ңа кү рә нык то ры гыз һәм яңа дан 
кол лык зо лы мы на төш мә гез. 2 Тың ла гыз! Мин, Паул, сез гә әй тәм: әгәр ссөн-

нәт кә утыр ты ла сыз икән, сез гә Мә сих тән һич нин ди фай да бул мас. 3 Сөн нәт лә нү-
че һәр ке ше гә аның бө тен Ка нун ны үтәр гә ти еш ле ген ка бат рас лыйм. 4 Ка нун ны 
үтәп, ак ла ну алыр га ты ры шу чы лар, сез Мә сих тән ае ры лып кит те гез һәм Ал ла һы 
мәр хә мә тен нән мәх рүм бул ды гыз. 5 Без исә Ал ла һы та ра фын нан ак ла ныр быз дип 
өмет лә нә без, һәм иман ит кән гә кү рә, аның тор мыш ка ашу ын Рух яр дә ме бе лән 
аш кы нып кө тә без. 6 Мә сих Гай сә дә сөн нәт тә, ссөн нәт сез бу лу да бер нин ди әһә-
ми ят кә ия тү гел, мә хәб бәт бе лән эш итү че иман гы на әһә ми ят ле.

7 Сез йө ге реш не ях шы баш ла ды гыз, шу лай бул гач, сез гә ха кый кать кә буй сы ныр га 
кем ко ма чау ла ды икән? 8 Сез не ышан ды рыр га ты рыш кан нәр сә сез не Ча кы ру чы-
дан тү гел. 9 Аз гы на ачыт кы бө тен ка мыр ны ачы та. 10 Ха ким Гай сә гә та я нып, мин 
сез нең баш ка ча фи кер йөр т мә я чә ге гез гә ыша нам, ә сез не ко тыр ту чы, кем бу лу ы на 
ка ра мас тан, җә за сын алыр. 11 Иман даш лар, мин әле дә, сөн нәт кә утыр ту ки рәк, 
дип өй рә тәм икән, ми не та гын ни өчен эзәр лек ли ләр соң? Ул ча гын да хач ту рын-
да гы тәгъ ли ма тым кир тә бул мас иде. 12 Сез не бор чу чы лар сөн нәт кә утыр ту бе лән 
үз-үзләрен ха рап ит сен нәр иде!

13 Иман даш лар, сез ирек кә ча кы рыл ды гыз, әм ма лә кин ире ге гез ке ше лек та би-
га тен ка нә гать лән де рү өчен сыл тау бул ма сын, бер-берегезгә мә хәб бәт бе лән хез мәт 
ите гез. 14 Ка нун ның бар асы лы бер әмер дә туп лан ган: «Якы ның ны үзең не ярат кан 

* 4:27 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 54:1. 
* 4:30 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:10. 



1744

Гә лә ти я ле ләр гә хат 5 , 6

ке бек ярат»*. 15 Ә бер-берегезгә ерт кыч җан вар лар дай һө җүм итә сез икән, сак бу-
лы гыз: бер-берегезне кы рып бе те рә күр мә гез.

Рухбуенчаяшәү
16 Сез гә әй тәм: Рух бу ен ча яшә гез, шул чак та гө наһ лы та би гать нең те ләк лә рен 

үтә мәс сез. 17 Гө наһ лы та би гать – Рух ка кар шы, ә Рух гө наһ лы та би гать кә кар шы-
ны те ли: алар бер-беренә кар шы то ра лар, шу ңа кү рә сез те лә гә не гез не эш ли ал-
мый сыз. 18 Әм ма сез нең бе лән Из ге Рух җи тәк че лек итә икән, ул чак та сез Ка нун 
ха ким ле ген дә тү гел.

19 Гө наһ лы та би гать нең эш лә ре кү ре неп то ра: алар – фә хеш лек, бо зык лык, аз-
гын лык, 20 пот ка та бы ну, си хер че лек, дош ман лык, ызгыш-талаш, хө сет лек, бик нык 
яр су, үз-үзеңә фай да эз ләү, ни заг лар, үз ара кар шы лык лар, 21 көн че лек, эч ке че лек, 
ко ты рын кы эчү мәҗ лес лә ре һәм шу лар га ох шаш баш ка лар. Ин де элек әй т кә нем чә, 
сез не яңа дан ки сә тәм: бо лай эш ләү че ләр сАл ла һы Пат ша лы гы на ия бул мас лар.

22-23 Из ге Рух исә мә хәб бәт, шат лык, имин лек, са быр лык, иге лек ле лек, из ге лек, 
туг ры лык, ба сын кы лык, тот нак лы лык ту ды ра. Мон дый лар га кар шы бер нин ди 
ка нун юк. 24 Ә Мә сих Гай сә не ке ләр гө наһ лы та би гать лә рен дәр те һәм те ләк лә ре 
бе лән бер гә хач ка ка дак ла ды лар. 25 Рух бе лән яши без икән, Рух бу ен ча эш итәр гә дә 
ти еш без. 26 Бер-беребезне яр сы тып, бер-беребездән көн лә шеп, дан сө ю че бул мыйк.

Үзараярдәмләшүгәчакыру

6 1 Иман даш лар, кем дә бул са бе рәү нин ди дер гө наһ кыл ган да то ты ла икән, сез, 
Рух бу ен ча яшәү че ләр, аны ба сын кы лык бе лән тө зә те гез. Тик кот кы га би рел-

мәс өчен, һәр бе ре гез үз-үзен кү зәт сен. 2 Бер-берегезнең авыр йөк лә рен кү тә ре-
ше гез, шу лай итеп Мә сих ка ну нын үтәр сез. 3 Үзен зур га са нап, чын лык та һич кем 
бул ма ган ке ше үз-үзен ал дый. 4 Һәр кем үз эшен сы на сын, шул чак та ул үзен баш ка 
бе рәү бе лән ча гыш тыр мый ча, эш лә гә не бе лән го рур ла на алыр. 5 Һәр кем үз йө ген 
үзе йөр тер гә ти еш бит.

6 Ал ла һы сү зе бе лән үгет лә нә тор ган ке ше үзе нең бар лык ях шы нәр сә лә рен нә-
сый хәт че се бе лән ур так лаш сын.

7 Ал дан ма гыз: Ал ла һы тү бән се тү ләр гә ду чар бу ла ал мый. Ке ше ни чәч сә, шу-
ны урыр. 8 Үзе нең гө наһ лы та би га те нә чә чү че ан нан һә ла кәт урыр, ә Рух ка чә чү че 
Аңар дан мәң ге лек тор мыш алыр. 9 Иге лек эш ләр гә ялык мыйк, әгәр тук та лып 
кал ма сак, ва кы тын да уңыш ны урып алыр быз. 10 Шу ңа кү рә, җае чык кан са ен, 
һәр кем гә биг рәк тә иман даш лар га иге лек эш лик.

Мәсиххачынданлау
11 Ка ра гыз, үз ку лым бе лән сез гә нин ди зур хә реф ләр бе лән язам. 12 Әйләнә-

тирәдәгеләргә ях шы тәэ сир кал ды рыр га те ләү че ләр, үз лә ре Мә сих ха чы ха кы на 
эзәр лек лән мә сен нәр өчен ге нә, сез не сөн нәт ле бу лыр га мәҗ бүр итәр гә ты ры ша лар. 
13 Сөн нәт кә утыр тыл ган нар үз лә ре дә Ка нун ны тот мый лар, лә кин тән йо ла сы на 

* 5:14 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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ду чар итеп, сез нең бе лән мак та ну өчен, сөн нәт ле бу лу ы гыз ны те ли ләр. 14 Мин исә 
Ха ки ме без Гай сә Мә сих ха чын нан баш ка һич нәр сә бе лән мак та ныр га те лә мим, шул 
хач ка бу дөнья – ми нем өчен, ә мин дөнья өчен ка дак лан дым. 15 Сөн нәт кы лу ның 
да, кыл мау ның да һич әһә ми я те юк, фә кать яңа зат итеп яра ты лу гы на әһә ми ят ле. 
16 Шу шы ка гый дә бу ен ча эш итү че ләр гә һәм Ал ла һы ның чын хал кы на* да имин-
лек һәм шәф кать бул сын.

17 Ал га та ба ми ңа һич кем авыр лык ту дыр ма сын, чөн ки тә нем дә Гай сә нең яра 
эз лә рен йөр тәм. 18 Иман даш лар, Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең 
ру хы гыз бе лән бул сын. Амин.

* 6:16 Аллаһыныңчынхалкына... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы ның Исраиленә. 
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Паул дан эфес ле ләр гә хат
1 1 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә срә сү ле Паул дан Эфес шә һә рен дә ге 

Мә сих Гай сә гә туг ры сиз ге ләр гә 2 Ата быз Ал ла һы дан вә сХа ки ме без Гай сә Мә-
сих тән смәр хә мәт һәм имин лек бул сын!

МәсихГайсәфатихалары
3 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сы һәм сАта сы дан лан сын. Ул без не Мә сих ар-

кы лы күк тә ге бө тен ру хи бай лык лар бе лән сфа ти ха ла ды. 4 Ал ла һы кар шын да из ге 
һәм ким че лек сез бу лу ы быз өчен, дөнья яра тыл ган чы ук Ул без не Мә сих ар кы лы 
сай лап ал ды һәм без гә бул ган мә хәб бә те бә ра бә ре нә 5 Гай сә Мә сих аша без не Үз 
ба ла ла ры итәр гә ал дан ук бил ге ләп куй ды. Бу – Аның из ге те лә ге һәм их ты я ры иде. 
6 Мо ның өчен Үзе нең сө ек ле Уг лы аша без гә бү ләк ит кән бө ек мәр хә мә те мак тал сын.

7 Без Мә сих тә бу лып, Аның ка ны аша сйо лып алы на быз, ди мәк, сгө наһ ла ры быз 
ки че ре лә. Ме нә шун дый чик сез Ал ла һы ның мәр хә мә те. 8 Ал ла һы бу мәр хә мә тен 
бар зи рәк лек һәм бе лем бе лән бер гә мул итеп бир де. 9 Из ге те лә ге бу ен ча, Мә сих-
тә тор мыш ка ашы рыр га ни ят лә гән Үз их ты я ры ның се рен без гә бел дер де. 10 Аның 
ни я те исә шул: бил ге лән гән ва кыт җит кәч, күк һәм җир дә бул ган нар ның ба ры сын 
да Мә сих тә бер ләш те рү.

11 Һәм мә сен Үз мак са ты һәм их ты я ры ни ге зен дә эш ләү че Ал ла һы, ни я те бе лән 
ал дан бил ге ләп, без не Мә сих аша ва рис ла ры ит те. 12 Без нең, ягъ ни бе рен че бу лып 
Мә сих кә өмет баг лау чы лар ар кы лы Ал ла һы ның да ны мак тал сын дип эш лә де Ул 
мо ны. 13 Сез дә ха кый кать сү зен – үзе гез гә ко ты лу ки те рү че сЯх шы хә бәр не ише теп, 
Мә сих кә иман ки тер гәч, вәгъ дә ител гән сИз ге Рух – Ал ла һы мө һе ре бе лән Мә-
сих аша там га лан ды гыз. 14 Ал ла һы без не, Аны кы бул ган нар ны ту лы сын ча йо лып 
ал ган чы, бу ла чак ми ра сы быз ны алу ы быз өчен, Из ге Рух ыша ныч лы дә лил бу лыр. 
Шу ның ар кы лы Ал ла һы ның да ны мак та лыр.

Паулныңдогасы
15 Шу ңа кү рә, Ха ким Гай сә гә има ны гыз һәм бар из ге ләр гә мә хәб бә те гез ту рын-

да ише теп, 16 мин дә, до га ла рым да ис кә алып, сез нең өчен Ал ла һы га бер тук тау-
сыз рәх мәт укыйм. 17 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сы – шөһ рәт ле Ата, Үзен 
та нып бел сен нәр өчен, сез гә зи рәк лек һәм ачы лыш Ру хы бир сен дип до га кы лам. 
18-19 Шу лай ук, Аның ча кы руы сез гә нин ди өмет бир гә нен, из ге ләр гә бу ла чак ми-
рас ның нин ди мул һәм дан лы икә нен һәм без дә ге, симан итү че ләр дә ге, ку ә те нең 
ча гыш тыр гы сыз бө ек икә нен бе лү е гез не те ләп, Ул кү ңел күз лә ре гез не як тыр т сын 
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дип до га кы лам. 20 Бу ку әт Ал ла һы Мә сих не үле дән те рел теп, күк ләр дә Үзе нең уң 
ягы на утыр т кан да кул лан ган код рәт ле көч бе лән бер үк. 21 Мә сих ан да күк ләр дә ге 
бар лык баш лык лар, ха ким лек ләр, ку әт ләр һәм һәр төр ле көч ләр өс тен нән бу дөнь-
я да гы на тү гел, ки лә чәк дөнь я да да һәр төр ле атак лы исем нәр бе лән атал ган нар дан 
юга ры рак бу лып ха ким лек итә. 22 Ал ла һы һәр нәр сә не Мә сих кә буй сын дыр ды һәм 
симан итү че ләр бер дәм ле ге өчен Аны бар нәр сә өс тен нән Баш итеп куй ды. 23 Иман 
итү че ләр бер дәм ле ге исә – Мә сих нең тә не, бар нәр сә дә бар нәр сә не ту ты рып то-
ру чы Мә сих нең ту лы лы гы.

Үлемнәнтормышка

2 1 Сез яман эш лә ре гез һәм гө наһ ла ры гыз ар ка сын да үле иде гез. 2 Сез элек бу 
дөнь я да гы явыз га дәт ләр гә, һа ва киң лек лә рен дә ге ру хи көч ләр бе лән ида рә 

итү че рух ка буй сы нып яшә де гез. Ул рух Ал ла һы га буй сын мау чы ке ше ләр дә хә зер 
дә га мәл дә. 3 Без ба ры быз да кай чан дыр шун дый идек һәм тә не без нә фес лә ре нә, 
уй ла ры быз га ия реп, та би га те без нең те ләк лә ре бу ен ча яшә дек. Без не дә та би га те без 
ар ка сын да кал ган баш ка лар ны көт кән ке бек үк Ал ла һы ның ачуы кө тә иде. 4 Әм ма 
чик сез шәф кать ле Ал ла һы без гә Үзе нең бө ек мә хәб бә тен күр сәт те: 5 без не, әле яман 
эш лә ре без ар ка сын да үле бул ган да, Мә сих бе лән бер гә те релт те. Сез Аның мәр хә мә те 
бе лән ко тыл ды гыз. 6 Әйе, Ул без не Мә сих Гай сә бе лән бер гә үле дән те релт те һәм 
күк ләр дә Аның бе лән янә шә утырт ты. 7 Мо ның бе лән ул Үз мәр хә мә те нең чик сез 
бай лы гын һәм Мә сих Гай сә аша без гә бул ган иге лек ле ле ген ки лә чәк га сыр лар да 
күр сә тер гә те лә де. 8 Сез Ал ла һы мәр хә мә те бе лән иман аша ко тыл ды гыз. Сез нең 
үзе гез дән тү гел, бу – Ал ла һы бү лә ге. 9 Бу – кыл ган эш лә ре гез нең нә ти җә се тү гел, 
шу ңа кү рә бер кем дә мак тан ма сын. 10 Без не Ал ла һы бар ит те, Ул ал дан әзер лә гән 
иге лек ле эш ләр не баш ка рып яшәү өчен, без Мә сих Гай сә ар кы лы бар лык ка ки-
те рел дек.

Мәсихтәбербулу
11 Шу лай итеп, элек ке тор мы шы гыз ны исе гез гә тө ше ре гез. Сез не, ту мы шы гыз 

бе лән яһүд мил лә тен нән бул ма ган нар ны, үз лә ре тән йо ла сын үтәп, «ссөн нәт кә 
утыр тыл ган нар» дип ата лу чы ке ше ләр «ссөн нәт сез ләр» дип атый лар иде. 12 Ул чак та 
сез Мә сих сез, сИс ра ил җәм гы я тен нән чит тә, Ал ла һы Үз хал кы на бир гән вәгъ дә гә 
ни гез лән гән ски ле шү ләр дән ерак, бу дөнь я да өмет сез һәм Ал ла һы сыз иде гез. 13 Ул 
чак та Ал ла һы дан ерак бул са гыз да, хә зер сез Мә сих Гай сә дә, Аның ка ны ар кы лы 
Ал ла һы га якын лаш ты гыз.

14 Мә сих Үзе ты ныч лы гы быз дыр, Ул яһү ди ләр не һәм яһү ди бул ма ган нар ны да 
бер ит те, Үз үле ме бе лән алар ны ае рып то ру чы дош ман лык кир тә сен җи мер де. 15 Ул 
сКа нун ны әмер лә ре һәм ка гый дә лә ре бе лән бер гә га мәл дән чы гар ды. Аның мак са-
ты бо лай иде: Үзен дә бу ике төр кем нән яңа бер ха лык* бул ды ру һәм шу ның бе лән 
та ту лык ур наш ты ру, 16 Үзе нең схач та гы үле ме бе лән ара ла рын да гы дош ман лык ны 

* 2:15 ...икетөркемнәняңаберхалык... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике  кешедән 
яңа бер ке ше. 
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юк ка чы га рып, ике сен бер тән дә Ал ла һы бе лән та ту лаш ты ру. 17 Мә сих ки леп, сез гә, 
Ал ла һы дан ерак та гы лар га, шу лай ук Ал ла һы га якын бул ган нар га да та ту лык ту рын-
да Ях шы хә бәр игъ лан ит те. 18 Аның аша без нең ике без нең, ягъ ни яһү ди ләр нең һәм 
яһү ди бул ма ган нар ның, бер Рух бе лән Ата кар шы на ба рыр юлы быз бар. 19 Ди мәк, 
сез ин де – чит ләр һәм кил ме шәк ләр тү гел, Ал ла һы ның из ге хал кы мил ләт тәш лә ре 
һәм Аның гаи лә се әгъ за ла ры. 20 Ни ге зен рә сүл ләр һәм спәй гам бәр ләр тәш кил ит-
кән би на бу ла рак тө зел гән сез сез. Бу ни гез нең иң мө һим поч мак та шы исә – Мә сих 
Гай сә Үзе. 21 Ул бө тен би на ны бер гә ку шып то та, һәм би на өс кә күтәрелә-күтәрелә, 
Аның – Ха ки ме без Гай сә аша Из ге йорт бу лып үсеп җи тә. 22 Сез дә Мә сих тә баш-
ка лар бе лән бер гә Үз Ру хы бе лән Ал ла һы яши тор ган йорт бу лып тө зе лә сез.

Паулныңбашкахалыкларарасындахезмәте

3 1 Ме нә шу ның өчен мин, Паул, сез нең хак ка, ягъ ни яһү ди бул ма ган нар ха кы на, 
Мә сих Гай сә нең тот кы ны бу ла рак, Ал ла һы га до га кы лам. 2 Ал ла һы мәр хә мә те 

бе лән ми ңа сез нең өчен би рел гән ва зи фам ту рын да ишет кән сез дер. 3 Ин де кыс ка ча 
язып кит кә нем чә, Ал ла һы ми ңа се рен ачып, ни я тен бел дер де. 4 Сез, яз ган на рым ны 
укып, Мә сих нең се рен ни рә веш ле аң ла вым ны күз ал ды на ки те рә алыр сыз. 5 Әү-
вәл ге за ман нар да бу сер ке ше ләр гә мәгъ лүм тү гел иде әле. Хә зер исә Ал ла һы аны 
Рух ар кы лы из ге рә сүл лә ре нә һәм пәй гам бәр лә ре нә ачып бир де. 6 Бу сер шун нан 
гый ба рәт: Мә сих Гай сә бә ра бә ре нә, Ях шы хә бәр ар кы лы яһү ди ләр бе лән бер гә 
яһү ди бул ма ган нар да – ва рис таш лар, бер тән нең әгъ за ла ры һәм Ал ла һы бир гән 
вәгъ дә не ур так ла шу чы лар.

7 Үз ку ә те бе лән Ал ла һы бир гән мәр хә мәт ар кы лы мин Ях шы хә бәр та ра ту эшен-
дә хез мәт че бул дым. 8 Ми ңа, бар лык из ге ләр ара сын да иң әһә ми ят се зе нә, мон дый 
бү ләк – Мә сих нең чик сез бай лы гын баш ка ха лык лар га бел де рү 9 һәм Ал ла һы ның 
сер ле ни я тен һәм мә се нә ачып би рү ва зи фа сы йөк лән де. Һәр нәр сә не бар ит кән 
Ал ла һы бу ни я тен иң баш тан ук яше реп тот кан иде. 10 Ал ла һы ның ни я те иман 
итү че ләр бер дәм ле ге ар кы лы Үзе нең күп кыр лы зи рәк ле ген күк ләр дә ге баш лык һәм 
ха ким лек ләр гә хә зер мәгъ лүм итү иде. 11 Ал ла һы мо ны иң баш тан ук бул ган ни я те 
бу ен ча баш кар ды. Бу ни ят не Ул Ха ки ме без Мә сих Гай сә аша тор мыш ка ашыр ган 
иде. 12 Шу лай бул гач, Мә сих не ке бу лып, Аңа иман итү аша, без кыю рә веш тә һәм 
һич ике лә нү сез Ал ла һы га якын ла ша ала быз. 13 Шу ңа кү рә, үте нәм сез дән: сез нең 
хак ка га зап чи гү е мә кү ңе ле гез не тө шер мә гез. Бу га зап лар да ны гыз өчен хез мәт итә.

Мәсихнеңмәхәббәте
14 Бо лар ның һәм мә се өчен мин Ата быз ал дын да тез чү геп ял ва рам. 15 Күк ләр дә 

һәм җир дә бул ган һәр ыруг Аңар дан үзе нә исем ала. 16 Дан лы бө ек ле ге нең бай лы гы 
бе лән Ал ла һы Үзе нең Ру хы ар кы лы сез гә эч ке як тан ны гыр га ку әт бир сен, 17 иман 
итү е гез аша кү ңел лә ре гез дә Мә сих яшә сен, дип до га кы лам. Сез мә хәб бәт тә та мыр 
җә еп һәм ны гып, 18-19 бар из ге ләр бе лән бер лек тә Мә сих мә хәб бә те нең киң ле ге нә 
вә озын лы гы на, би ек ле ге нә вә ти рән ле ге нә ту лы сын ча тө ше нә ал сын һәм ке ше 
акы лы сый ды ра ал мас лык бу мә хәб бәт не бел сен, дип до га кы лам. Шу лай итеп, 
сез не Ал ла һы ның бө тен ту лы лы гы чол гап алыр.



1749

Эфес ле ләр гә хат 3 , 4

20 Ку ә те без дә га мәл дә бул ган һәм со ра га ны быз дан яки уй ла га ны быз дан ча гыш-
тыр мас лык дә рә җә дә күб рәк эш ли Алу чы га 21 – Аңа иман итү че ләр бер дәм ле ген дә 
һәм Мә сих Гай сә аша буыннан-буынга мәңге-мәңгегә дан бул сын! Амин.

Мәсихтәнендәбердәмбулу

4 1 Шу лай итеп мин, Ха ким Гай сә ха кы на тот кын бу ла рак, Ал ла һы дан ал ган 
ча кы ру ы гыз га ла ек лы итеп яшә ве гез не үте нәм. 2 Һәр ва кыт тый нак, ба сын кы 

һәм са быр бу лы гыз. Бер-берегезгә мә хәб бәт бе лән тү зеп то ры гыз. 3 Рух бир гән бер-
дәм ле ге гез не та ту лык бәй лә неш лә ре бе лән ны гы тып, бар кө че гез не ку еп сак лар га 
ты ры шы гыз. 4 Ал ла һы сез не ча кыр ган өмет бер ге нә бул ган дай, Мә сих тә не дә 
бер, Рух та бер. 5 Ха ки ме без – бер, иман – бер, ссу га чум ды ру йо ла сы – бер. 6 Ал-
ла һы – бер, Ул – ба ры сы ның да Ата сы. Ул ба ры сын нан да өс тен, ба ры сы ар кы лы 
эш итә һәм һәр кем дә дә бар.

7 Мә сих, Үзе ки рәк са на ган ча, һәр бе ре без гә бү ләк лә рен нән өлеш чы гар ган. 
8 Шу ңа кү рә сИз ге яз ма да:

«Юга ры га кү тә ре леп,
әсир ләр төр ке мен Үзе бе лән алып бар ды
һәм ке ше ләр гә бү ләк ләр өләш те»*, – дип языл ган.

9 Ә «юга ры га кү тә ре леп» ди гән сүз ләр нәр сә не аң ла та? Бу – Мә сих җир нең тү-
бән рәк урын на ры на да төш кән иде, ди гән не аң ла та. 10 Тү бән гә төш кән Зат, Үзе 
бе лән бө тен га ләм не ту ты ру өчен, бар күк ләр дән юга ры рак кү тә рел де дә. 11 Ул Үзе 
бе рәү ләр не рә сүл ләр, икен че ләр не пәй гам бәр ләр, кай бе рәү ләр не Ях шы хә бәр не 
игъ лан итү че ләр, ә кай бе рәү ләр не иман итү че ләр бер дәм ле ге өчен баш лык лар* һәм 
өй рә тү че ләр итеп куй ды. 12 Хез мәт итү гә һәм Үз тә нен ны гы ту га из ге ләр не әзер ләү 
өчен эш лә де мо ны Мә сих. 13 Һәм мә без иман да һәм Ал ла һы Уг лын та нып бе лү дә 
бер дәм бул ган га ка дәр, бу шу лай дә вам итәр. Шу лай итеп, без иман да җит лек кән 
һәм Мә сих нең ка мил ле ге дә рә җә се нә иреш кән ке ше ләр бу лыр быз.

14 Ин де без, мә кер ле ке ше ләр нең хәй лә се нә ал да нып, дул кын нар көй мә не бер 
як тан икен че як ка ыр гыт кан дай һәм җил аны үзе бе лән алып кит кән дәй, төр ле 
ял ган тәгъ ли мат лар га иярү че са бый лар бул мыйк. 15 Ки ре сен чә, ха кый кать не мә-
хәб бәт бе лән сөй ләп, Аңа, тән нең Ба шы Мә сих кә, яраш лы рә веш тә һәрь як лап 
үсик. 16 Бө тен тән бер ләш кән, һәр төр ле бәй лә неш ләр бе лән бер ке тел гән һәм тән-
нең һәр әгъ за сы үзе нә ти еш ле эш баш кар ган да, Аңар дан бө тен тән үсә һәм үз-үзен 
мә хәб бәт яр дә мен дә ны гы та.

Мәсихтәгеяңатормыш
17 Шу ңа кү рә, Ха ким исе мен нән кат гый рә веш тә ки сә тәм: ин де буш уй лы смә җү-

си ләр дәй яшә мә гез. 18 Үз сүз ле бул ган га кү рә, алар бе лем сез, шун лык тан акыл ла ры 
чу ал ган һәм Ал ла һы би рә тор ган тор мыш тан чит ләш те рел гән нәр. 19 Алар, оят ла-

* 4:8 Ка ра гыз: «Зә бур», 67:19. 
* 4:11 Башлыклар – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: кө тү че ләр. 
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рын югал тып, аз гын лык ка би рел гән нәр һәм һәр төр ле бо зык лык лар ны ком сыз лык 
бе лән эш ли ләр. 20 Ә сез не Мә сих ха кын да бо лай өй рәт мә де ләр. 21 Сез, әл бәт тә, 
Аның ту рын да ишет кән сез дер һәм, Аны кы бу ла рак, Аңар да бул ган ха кый кать кә 
өй рә тел гән сез дер. 22 Ал да выч нә фес ләр бе лән азын ган элек ке ке ше гез нең ал да гы 
яшәү рә ве шен нән баш тар ты гыз. 23 Фи кер ләү рә ве ше гез яңар сын, 24 һәм Ал ла һы га 
ох шаш итеп яра тыл ган яңа ке ше бу лып ки е не гез. Бо лар ны ха кый кать тән кил гән 
тәкъ ва һәм из ге тор мы шы гыз бе лән күр сә те гез.

25 Ял ган ны ки ре ка гып, бер-берегезгә дөрес сүз генә  сөй лә гез, без ба ры быз да 
бер тән әгъ за ла ры бит. 26 Хәт та ачу ы гыз кил сә дә, гө наһ кыл ма гыз: ко яш бат кан-
чы, ачу ы гыз ба сыл сын. 27 сИб лис кә урын бир мә гез. 28 Элек ур лаш кан, мон нан соң 
ур лаш ма сын, мох таҗ лар га би рер ле ге бул сын өчен, үз кул ла ры бе лән фай да лы эш 
эш лә сен. 29 Бер нин ди ки рәк сез сүз сөй лә мә гез, әм ма тың лау чы лар га фай да ки те рү 
өчен, ки рәк ва кыт та үгет-нәсыйхәт би рер лек иге лек ле сүз ләр әй те гез. 30 Ал ла һы-
ның Из ге Ру хын кай гы га сал ма гыз, чөн ки сез не йо лып алу кө не өчен там га лан ган 
мө һер – нәкъ Ул Үзе. 31 Бар ачы ну, яр су, ачу, кыч кы ру, яман тел ле лек һәм һәр төр ле 
явыз лык лар дан баш тар ты гыз. 32 Бер-берегезгә ка ра та иге лек ле, шәф кать ле бу лы-
гыз. Ал ла һы сез не Мә сих аша ки чер гән дәй, бер-берегезне ки че ре гез.

5 1 Ал ла һы ның сө ек ле ба ла ла ры бу ла рак, Аңа ох шар га ты ры шы гыз. 2 Мә сих без не 
ярат кан дай, тор мы шы гыз бе лән дә мә хәб бәт җи тәк че лек ит сен. Ал ла һы га хуш 

ис ле бү ләк һәм кор бан бу лып, Мә сих без нең өчен Үз тор мы шын бир де.
3 Фә хеш лек, һич нин ди бо зык лык һәм ком сыз лык ту рын да сез нең ара да сүз дә 

бу лыр га ти еш тү гел. Ал ла һы ның из ге ке ше лә ре нә бо лар ки леш ми бит. 4 Шу лай ук 
оят сыз сүз ләр, саф са та һәм ки на я ле мә зәк ләр сөй ләү дә сез гә ки леш ми, ки ре сен-
чә, иң ях шы сы Ал ла һы га шө кер ите гез. 5 Сез бе лә сез бит: һич бер фә хеш, бо зык, 
шу лай ук ком сыз ке ше (аның пот ка та бы ну чы дан бер нин ди аер ма сы да юк) Мә сих 
һәм сАл ла һы Пат ша лы гын нан өлеш ала ал мый.

Яктылыккешеләребулыпяшәгез
6 Һич кем сез не буш сүз ләр бе лән ал да ма сын, чөн ки шу лар ар ка сын да тың лау сыз-

лар га Ал ла һы ның ачуы ки лә. 7 Шу ңа кү рә ан дый лар бе лән эш ит мә гез. 8 Кай чан-
дыр сез ка раң гы лык иде гез, ә хә зер сез – Ха ким Гай сә не ке бул ган га – як ты лык. 
Як ты лык ке ше лә ре бу лып яшә гез. 9 Як ты лык ның җи ме ше – һәр төр ле иге лек ле лек, 
стәкъ ва лык һәм ха кый кать. 10 сРаб бы га* мәгъ куль бул ган ны бе лер гә ты ры шы гыз. 
11 Ка раң гы лык ның фай да сыз эш лә рен дә кат наш ма гыз, алар ны фаш ите гез. 12 Ан-
дый ке ше ләр нең яшер тен рә веш тә эш лә гән нә ре ту рын да, хәт та, сөй ләр гә дә оят. 
13 Әм ма як ты лык фаш ит кән һәм мә нәр сә ачык кү ре нә чәк, 14 як ты лык ачык күр-
сәт кән һәм мә нәр сә үзе як ты лык бу ла. Шу ңа кү рә:

«Йок лау чы, уян!
Үле дән те рел!

* 5:10 Раббыга – «Ха ки ме без гә» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Раб бы» 
һәм «Ха ким» бер сүз бе лән би ре лә. 



1751

Эфес ле ләр гә хат 5 , 6

Һәм Мә сих си не бал кы тыр», – дип әй те лә.

15 Шу ның өчен ни чек яшә ве гез не ка ра гыз, акыл сыз лар дай тү гел, акыл ия лә ре 
ке бек го мер ите гез. 16 Һәр бер оч рак тан дө рес фай да ла ны гыз, чөн ки без яшә гән за-
ман яман лык бе лән ту лы. 17 Шу ңа кү рә, акыл сыз бул ма гыз, Раб бы* их ты я ры ның 
нәр сә икән ле ге нә тө ше не гез. 18 Шә раб эчеп исер мә гез, чөн ки ул аз гын лык ка ки те рә, 
ки ре сен чә, сИз ге Рух бе лән су га ры лы гыз. 19 Бер-берегез бе лән мәд хи я ләр, мак тау-
лы ши гырь ләр һәм ру хи җыр лар аша ара ла шы гыз, кү ңе ле гез дән Ха ким не дан лап 
җыр ла гыз. 20 Һәр нәр сә өчен Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе ме аша Ата быз Ал ла һы га 
да и ми рә веш тә рәх мәт укы гыз.

Хатыннарһәмирләр
21 Мә сих кә их ти рам йө зен нән бер-берегезгә буй сы ны гыз. 22 Ха тын нар, ир лә ре гез гә 

Ха ким Гай сә гә буй сын ган дай буй сы ны гыз. 23 Мә сих иман итү че ләр бер дәм ле ге-
нең Ба шы бул ган дай, ир дә – ха тын ның ба шы бит. Мә сих исә бер дәм лек нең – Үз 
тә не нең сКот ка ру чы сы. 24 Бер дәм лек Мә сих кә буй сын ган ке бек, ха тын нар да һәр-
нәр сә дә ир лә ре нә буй сын сын нар.

25 Иман итү че ләр бер дәм ле ген ярат кан һәм аның өчен Үз тор мы шын кор бан 
ит кән Мә сих ке бек, ир ләр, сез дә ха тын на ры гыз ны яра ты гыз. 26 Ул Үзен бер дәм-
лек не из ге лән де рү өчен кор бан ит те, сүз* һәм су бе лән пакь лән дер де. 27 Ул мо ны 
бер дәм лек не дан лы, һич нин ди тап сыз, ким че лек сез һәм баш ка шун дый җи теш-
сез як лар дан тыш, ягъ ни из ге һәм кер сез итеп, Үз ал ды на ки те рү өчен эш лә де. 
28 Шу лай ук ир ләр, үз тән нә рен ни чек ярат са лар, ха тын на рын да шу лай яра тыр га 
ти еш. Ха ты нын яра ту чы үзен яра та. 29 Бер кем дә бер кай чан да үз тә не нә нәф-
рәт лән ми бит, ки ре сен чә, һәр кем аны тук лан ды ра һәм аның ха кын да кай гыр та. 
Мә сих тә бер дәм лек ту рын да шу лай кай гыр тып то ра, 30 чөн ки без – тә не нең 
әгъ за ла ры. 31 Из ге яз ма да языл ган ча: «Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын 
кал ды рып, ха ты ны на ку шы лыр һәм алар ике се бер тән бу лыр»*. 32 Бу – бө ек сер: 
әле ге сүз ләр нең Мә сих кә һәм иман итү че ләр бер дәм ле ге нә ка гы лу ын аң лыйм 
мин. 33 Һәр хәл дә, һәр бе ре гез үз ха ты нын үз-үзен ярат кан ке бек ярат сын, ха тын 
исә ирен хөр мәт ит сен.

Балаларһәмата-аналар

6 1 Ба ла лар, ата-аналарыгызга Ха ким Гай сә те лә гән чә тың лау лы бу лы гыз, чөн ки 
бу шу лай бу лыр га ти еш. 2-3 «Үз атаң ны һәм анаң ны хөр мәт ит» – бу Ал ла һы ның 

бе рен че әме ре. Аңа шун дый вәгъ дә өс тәл гән: «Шу лай эш лә сәң, тор мы шың имин 
һәм җир дә го ме рең озын бу лыр»*.

* 5:17 Раббы – «Ха ки ме без» дип тә аң лар га мөм кин. Унын чы аять не ка ра гыз. 
* 5:26 Сүз – Раб бы  сү зе яи сә су га чум ды ру йо ла сы ва кы тын да әй тел гән сүз ләр дип аң лар га 
мөм кин. 
* 5:31 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
* 6:2-3 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12; «Ка нун», 5:16. 
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4 Ә сез, ата лар, ба ла ла ры гыз ның ачу ын чы гар ма гыз, алар ны Ха ким өй рәт кән чә 
тәр би я ләп һәм үгет ләп үс те ре гез.

Колларһәмхуҗалар
5 Кол лар, Мә сих кә буй сын ган дай, җир дә ге ху җа ла ры гыз га да кур ку ка тыш ти рән 

хөр мәт бе лән их лас кү ңел дән буй сы ны гыз. 6 Сез мо ны күз буяу, алар га ярау өчен 
тү гел, Мә сих нең кол ла ры бу ла рак, Ал ла һы ның их ты я рын саф кү ңе ле гез бе лән үтә-
гез. 7 Ке ше ләр гә тү гел, Ха ким Гай сә гә хез мәт ит кән ке бек, ты ры шып хез мәт ите гез. 
8 Ха ки ме без нең һәр кем гә – кол бул са да, ирек ле бул са да – эш лә гән иге ле ге өчен 
әҗер тү лә я чә ген бе лә сез.

9 Сез дә, ху җа лар, шу лай бу лы гыз. Янау лар кул ла ну дан тук та гыз. Сез нең дә, 
алар ның да күк ләр дә бер үк Ху җа ла ры бу лу ын бе лә сез бит. Ул исә бер кем не дә 
өс тен күр ми.

Рухикораллар
10 Ни һа ять, Ха ким Гай сә бе лән бер лә шү е гез дә Аның код рә те нең кө че бе лән 

ны гы гыз. 11 Иб лис нең мә кер ле ни ят лә ре нә кар шы то ра алу өчен, Ал ла һы бир-
гән мах сус хәр би ки ем нәр не ки е гез. 12 Без ке ше ләр гә кар шы тү гел, баш лык лар га 
һәм ха ким лек ләр гә, бу ка раң гы лык дөнь я сы бе лән ида рә итү че ләр гә, күк ләр дә ге 
сявыз ру хи көч ләр гә кар шы кө рә шә без бит. 13 Шу ның өчен Ал ла һы бир гән хәр би 
ки ем нәр не ки е гез. Шу лай ит сә гез, на чар көн кил гәч тә, сез дош ман га кар шы лык 
күр сә теп һәм ахыр чик кә ка дәр кө рә шеп, би реш ми чә нык то ра алыр сыз. 14 Би ле-
гез не ха кый кать бил ба вы бе лән бу ып һәм тәкъ ва лык кө бә се ки еп нык то ры гыз, 
15 имин лек ту рын да Ях шы хә бәр бел де рер гә әзер лек не аяк ки ем нә ре итеп ки е гез, 
16 һәр чак иман кал ка нын кул ла ры гыз да то ты гыз, аның яр дә мен дә явыз иб лис нең 
ут лы ук ла рын сүн де рә алыр сыз. 17 Кот ка ру ны ти мер баш лык итеп ки е гез һәм Рух 
кы лы чын – Ал ла һы сү зен алы гыз.

18 Һәр төр ле до га вә үте неч бе лән Из ге Рух ның кө че яр дә мен дә һәр ва кыт до га 
кы лы гыз.

Бу мак сат өчен, уяу бу лып, бар из ге ләр өчен армый-талмый до га да бу лы гыз. 
19 Ях шы хә бәр се рен кыю бел де рү ем не те ләп, сөй ли баш ла ган да, ми ңа ки рәк ле 
сүз ләр би рел сен дип, ми нем өчен дә до га кы лы гыз. 20 Бу Ях шы хә бәр ха кы на мин 
рә сүл лек ва зи фа сын баш ка рам һәм хә зер зин дан да уты рам. Ми нем Ях шы хә бәр 
ту рын да ти еш ле кы ю лык бе лән сөй ли алу ым өчен до га кы лы гыз.

Сәламнәрһәмизгетеләкләр
21 Сез нең дә ми нем хәл лә рем не һәм ни ләр эш лә вем не бе лү е гез не те ләп, сө ек ле 

иман да шы быз һәм Ха ким Гай сә гә туг ры хез мәт че Ту хик ба ры сын да сөй ләп би рер. 
22 Нәкъ ме нә шу ның өчен, без нең хак та бе леп то ру ы гыз ны һәм Ту хик нең кү ңел лә-
ре гез не юа ту ын те ләп, мин аны яны гыз га җи бә рәм.

23 Ата быз Ал ла һы дан вә Ха ки ме без Гай сә Мә сих тән иман даш ла ры быз га имин лек 
һәм иман бе лән мә хәб бәт бул сын. 24 Ха ки ме без Гай сә Мә сих не чик сез сөю бе лән 
яра ту чы лар ның ба ры сы на да Ал ла һы ның мәр хә мә те бул сын.
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Паул дан 
фи лип пуй лы лар га хат

1 1 Фи лип пуй да гы симан итү че ләр бер дәм ле ге нең җи тәк че лә ре һәм яр дәм че лә ре 
бе лән сМә сих Гай сә не ке бул ган бар сиз ге ләр гә Мә сих Гай сә кол ла ры Паул һәм 

Ти му тәй дән сә лам. 2 сАта быз сАл ла һы вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән сез гә смәр-
хә мәт һәм имин лек бул сын.

Паулныңдогасы
3 Сез не ис кә тө шер гән са ен, мин Ал ла ма рәх мәт укыйм. 4-5 Сез иң бе рен че көн-

нән алып, хә зер гә ка дәр сЯх шы хә бәр та ра ту да кат наш кан га, мин һәр ва кыт сез нең 
ба ры гыз өчен шат ла нып до га кы лам. 6 Сез дә иге лек ле эш баш ла ган Ал ла һы аны 
Мә сих Гай сә ки лер көн гә чак лы дә вам итәр һәм ахы ры на җит ке рер дип ина нам.

7 Ми нем ба ры гыз ту рын да да шу лай уй ла вым хак тыр, чөн ки сез ми нем йө рә-
гем дә. Мин зин дан да ва кыт та гы на тү гел, Ях шы хә бәр не як ла ган һәм аның дө рес-
ле ген рас ла ган ча гын да да, сез ба ры гыз да ми нем бе лән Ал ла һы ның мәр хә мә тен 
бү ле шә сез. 8 Сез нең һәм мә гез не дә Мә сих Гай сә дәй яра тып са гы ну ы ма Ал ла һы 
ша һит. 9 Мә хәб бә те гез арт кан нан-ар тып, бе лем, һәр төр ле зи рәк лек бе лән ба е сын, 
дип до га кы лам. 10 Иң ях шы лар ны сай лап ала бе лү е гез не, шу ның бе лән Мә сих 
ки лер көн гә саф һәм ким че лек сез ка лу ы гыз ны, 11 Гай сә Мә сих аша стәкъ ва лык 
җи меш лә рен мул итеп ки те рү е гез не те ләп до га кы лам. Шул оч рак та Ал ла һы га 
дан һәм мак тау бу лыр.

Тоткынлыкһәмүлемгәәзербулу
12 Иман даш лар, ми нем бе лән бул ган хәл ләр нең Ях шы хә бәр нең та ра лу ы на зур 

фай да ки тер гә нен бе лү е гез не те лим. 13 Нә ти җә дә, скай сар са ра ен да гы бар лык сак-
чы лар га һәм кал ган баш ка лар га да зин дан да Мә сих ха кы на уты ру ым мәгъ лүм 
бул ды. 14 Иман даш ла ры быз ның кү бе се исә, зин дан да уты ру ым ны бе леп, Ха ким 
Гай сә гә ыша ну ла рын да ны гы ды лар һәм Ал ла һы сү зен ку рык мый ча, та гын да кы-
ю рак сөй ли баш ла ды лар.

15 Дө рес, Мә сих ту рын да алар ның кай бер лә ре көн лә шеп һәм бер-берсен уз ды-
рыр га ты ры шып, баш ка лар исә ях шы лык кы лу ни я те бе лән игъ лан итә ләр. 16 Бу 
ке ше ләр мо ны мә хәб бәт бе лән эш ли, чөн ки Ях шы хә бәр не як лар га Ал ла һы та-
ра фын нан би ре гә җи бә рел гә нем не бе лә ләр. 17 Баш ка лар исә Мә сих ту рын да чын 
кү ңел дән тү гел, ба ры үз лә ре нә фай да эз лә гән лек тән һәм зин дан да гы хә лем не 
авы рай ту йө зен нән вә газь ли ләр. 18 Әм ма мо ның бер нин ди дә әһә ми я те юк. Мә-
сих ту рын да ни чек ке нә вә газь лә мә сен нәр – ясал ма яки из ге ни ят ләр бе лән ме – 
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мин ба ры бер мо ңа ку а нам. Ки лә чәк тә дә шат ла нып туя ал ма я чак мын, 19 чөн ки 
до га ла ры гыз һәм Гай сә Мә сих нең Ру хы яр дә ме бе лән, бо лар ның ба ры сы ның да 
ко ты лу ы ма бу лы шу ын бе ләм.

20 Мин бер нәр сә дә дә оят ка кал мам, хә зер дә һәр ва кыт та гы ча ба тыр бу лыр мын, 
яшә сәм дә, үл сәм дә, Мә сих не дан лар мын дип аш кы нам һәм өмет лә нәм. 21 Ми-
нем өчен тор мыш ул – Мә сих, үлем исә – та быш. 22 Тор мы шым дә вам итә икән, 
хез мәт итү ем та гын да уңыш лы рак бу лыр. Бу оч рак та кай сын сай лар га да бел мим. 
23 Ми ңа ике мөм кин лек нең бер сен сай лар га ту ры ки лә. Бу дөнь я ны кал ды рып, 
Мә сих бе лән бер гә бу лыр га ди гән көч ле те лә гем бар, шу лай ча гыш тыр гы сыз ях-
шы рак бу лыр иде. 24 Әм ма сез нең өчен ми нем исән бу лу ым әһә ми ят ле рәк. 25 Шу ңа 
инан ган лык тан, мон да ка лу ым ны, һәм ку а ны чы гыз, има ны гыз ның ар туы өчен, 
ба ры быз бер гә бу лу ын бе ләм. 26 Шу лай итеп, яны гыз га ка бат кил гән ва кы тым да, 
сез Мә сих Гай сә не ке бу ла рак, ми нем ар ка да та гын та ныг рак го рур ла на алыр сыз.

Иманөченбердәмкөрәш
27 Нәр сә ге нә бул ма сын, Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр гә ла ек лы бу лып яшә-

гез. Шу лай ит сә гез, сез не ки леп кү рер мен ме яки ки лә ал мый ча сез нең ту ры да 
ише тер мен ме, бер тын да нык то рып, Ях шы хә бәр гә ни гез лән гән иман ха кы на 
кулга-кул то ты нып кө рә шү е гез не бе лер мен. 28 Дош ман нар дан һич ку рык ма гыз: 
ку рык ма вы гыз – алар өчен һә ла кәт, ә сез нең өчен – ко ты лу бил ге се. Бу – Ал ла һы 
эше. 29 Сез гә Мә сих кә иман итү ге нә тү гел, Аның өчен га зап чи гү дә бү ләк ител де. 
30 Шу лай бул гач, сез дә мин кат наш кан һәм, ишет кә не гез чә, хә зер дә дә вам итә 
тор ган кө рәш тә кат на ша сыз.

Мәсихнеңкүндәмлеге

2 1 Әгәр Мә сих бе лән бер лә шү е гез кү ңе ле гез не кү тә рә, мә хәб бә те сез гә юа ныч 
би рә, Рух аша ара ла ша сыз, сез дә ягым лы лык бе лән шәф кать бар икән, 2 шат-

лы гым ны ту лы лан ды ры гыз: бер үк фи кер дә бу лып, бер мә хәб бәт не ур так ла шып, 
бер мак сат һәм бер ни ят тә бу лы гыз. 3 Үзе гез гә фай да эз ләп яки ма са еп һич нәр сә 
эш лә мә гез, күн дәм бу лы гыз һәм баш ка лар ны үзе гез гә ка ра ган да өс тен кү ре гез. 
4 Һәр кем үзе ту рын да гы на тү гел, баш ка лар ха кын да да кай гыр т сын.

5 Фи кер йөр тү е гез Мә сих Гай сә не ке дәй бул сын.
6 Та би га те бу ен ча Ал ла һы бу лып та, Ул

Ал ла һы га тиң бу лу ын күр сә тер гә ты рыш ма ды,
7 бар нәр сә дән Үз те лә ге бе лән баш тарт ты.

Кол та би га те алып,
Ул ке ше гә ох шаш бул ды.
Ке ше кы я фә тен дә яшәп,

8 Ул Үзен тү бән сет те
һәм үле ме нә ка дәр,
хәт та схач та гы үле ме нә ка дәр,
Ал ла һы га күн дәм бул ды.

9-11 Шу ңа кү рә күк тә, җир дә һәм



1755

Фи лип пуй лы лар га хат 2

җир ас тын да бул ган нар ның ба ры сы да
Гай сә исе ме ал дын да тез чүк сен*,
һәм Атабыз Ал ла һы ның да ны өчен
һәр бер тел Гай сә Мә сих не Ха ким дип та ны сын өчен,
Ал ла һы Аны ба ры сын нан да юга ры кү тәр де
һәм Аңа бө тен исем нәр дән бө ег рәк исем бир де.

Күктәгейолдызлардайҗемелдисез
12 Га зиз дус ла рым, ми не һәр чак тың ла ды гыз. Шу лай итеп, мин ара гыз да бул-

ган да гы на тү гел, биг рәк тә хә зер, яны гыз да бул ма ган да да, ко ты лу ы гыз ха кы на 
хез мә те гез не, кур кып һәм кал ты ра нып, ахыр га ча дә вам ите гез, 13 чөн ки Үз их ты я-
ры ни ге зен дә те ләк тә, эш итү сә лә те дә уя тып, сез дә Ал ла һы Үз эшен кы ла. 14 Һәр 
эш не зар лан мый ча һәм бә хәс ләш ми чә эш лә гез. 15-16 Шул ча гын да гы на аз гын һәм 
бо зык ке ше ләр ара сын да га еп сез, саф һәм Ал ла һы ның ким че лек сез ба ла ла ры бу-
лып ка лыр сыз. Ке ше ләр гә тор мыш сү зен тәкъ дим итеп, алар ара сын да күк тә ге 
йол дыз лар дай җе мел ди сез. Шул ва кыт мин Мә сих кай тыр көн дә ты рыш лы гым һәм 
хез мә тем юк ка бул ма ган дип го рур ла на алыр мын. 17 Ал ла һы га кор бан бу ла рак тәкъ-
дим ител гән има ны гыз га һәм хез мә те гез гә өс тәп, хәт та үз җа ным ны фи да кыл сам 
да, мин ку а нам һәм сез нең ба ры гыз бе лән дә шат лы гым ны ур так ла шам. 18 Сез дә 
ку а ны гыз һәм ми нем бе лән бер гә шат ла ны гыз.

ТимутәйһәмЭпафрудиттурындагыхәбәрләр
19 Ха ким Гай сә яр дә ме бе лән тиз дән Ти му тәй не сез гә җи бә рер мен дип ыша нам. 

Ул сез нең хә ле гез не бе леп, ми нем дә кү ңе лем не кү тә рер иде. 20 Сез нең хак та аның 
ке бек их лас кү ңел дән кай гыр ту чы баш ка бер ке мем дә юк. 21 Ба ры сы да Гай сә Мә-
сих кә мәгъ куль бул ган ны тү гел, үз лә ре ту рын да гы на кай гыр та лар. 22 Аның ыша-
ныч лы бу луы сез гә бил ге ле, чөн ки ул Ях шы хә бәр та ра ту да, үз ата сы бе лән хез мәт 
итү че угыл дай, ми нем бе лән бик ты ры шып хез мәт ит те. 23 Шу ңа кү рә, эш лә рем нең 
ни хәл дә то ру ын бел гәч тә, аны сез нең ян га җи бә рер мен дип өмет лә нәм. 24 Үзем дә 
тиз дән сез гә ки лер мен дип, Ха ким Гай сә гә ыша нам.

25 Мин мох таҗ лык та бул ган да, сез ми ңа ил че гез Эпа фру дит ны җи бәр де гез. 
Хә зер аны, иман да шым, хез мәт тә шем һәм кө реш тә шем не ки ре кай та ру ны ки рәк 
са ныйм, 26 чөн ки ул ба ры гыз ны да бик са гы на һәм, үзе нең авы руы ту рын да сез гә 
ише тел гә нен бел гәч, бик кү ңел сез лән де. 27 Ул, чын нан да, бик нык авы рый, хәт-
та үлем хә лен дә иде, әм ма Ал ла һы аңа гы на тү гел, кай гы өс те нә кай гы бул ма сын 
дип, ми ңа да мәр хә мәт күр сәт те. 28 Шу ңа кү рә, аны яңа дан кү реп ку а ныр сыз һәм, 
ми нем дә кай гым бе тәр дип, аны сез гә та гын да те ләб рәк җи бә рәм. 29 Ха ким Гай-
сә гә ышан ган иман даш лар бул ган га, аны зур ку а ныч бе лән ка бул ите гез һәм аның 
ке бек ләр гә хөр мәт күр сә те гез. 30 Сез яр дәм итә ал ма ган га, ул ми ңа бу лыш ты һәм, 
го ме рен кур кы ныч ас ты на ку еп, Мә сих эше өчен аз дан гы на үл ми кал ды бит.

* 2:9-11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 45:23. 
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Мәсихбарысыннандабөегрәк

3 1 Иман даш ла рым, йом гак лап әй тәм, Ха ким Гай сә не ке бул ган га ку а ны гыз. 
Сез гә бер үк нәр сә ләр ту рын да язу ми ңа һич тә мә шә кать ту дыр мый, һәм бу 

сез нең өчен дә сак ла ну ча ра сы бу лыр.
2 «Эт ләр дән» – яман лык кы лу чы лар дан сак ла ны гыз! Дө рес тү гел ссөн нәт ләү не 

та ләп итү че ләр дән сак ла ны гыз! 3 Чын сөн нәт ле ләр – без, тән йо ла ла ры на та я ну-
чы лар тү гел, Ал ла һы га Ру хы бе лән гый ба дәт кы лу чы лар һәм Мә сих Гай сә бе лән 
го рур ла ну чы лар. 4 Хә ер, мин ан дый йо ла лар га да та я на алыр идем. Әгәр баш ка 
бе рәү тән йо ла ла ры на та я ныр га уй ла са, мо ның өчен та гын да күб рәк сә бә бем 
бар: 5 мин, ту ып, си ге зен че көн не сөн нәт кә утыр тыл ган мын, сИс ра ил хал кын-
нан, Бень я мин ыру гын нан, гый б ри* ата-анадан ту ган гый б ри бу лып, яһү ди ләр 
сКа ну ны на буй сын ган сфа ри сей идем. 6 Бар гай рә тем Мә сих бер дәм ле ген эзәр-
лек ләү гә юнәл гән иде. Ә ин де Ка нун та ләп ит кән схак лык ка кил гән дә, ми ңа 
бәй лә нер урын юк иде.

7 Әм ма хә зер исә ми нем өчен та быш лы бул ган нар ны Мә сих ха кы на югал ту дип 
са ныйм. 8-9 Алай гы на да тү гел, Ха ки мем Мә сих Гай сә не та нып бе лү өс тен ле ге бе-
лән ча гыш тыр ган да, бар нәр сә не дә мәгъ нә сез дип уй лыйм. Мә сих ха кы на мин 
һәр нәр сә дән баш тарт тым, Аңа ия бу лу һәм Аны кы бу лу ым ачык кү рен сен өчен, 
кал ган бар нәр сә не чүп-чар дип исәп лим. Хак лы гым Ка нун ны үтәү аша тү гел, Мә-
сих кә иман аша, ул Ал ла һы дан һәм иман га ни гез лән гән. 10 Мин Мә сих не та ныр га 
һәм Аның үле дән те ре лү код рә тен бе лер гә, га зап ла рын ур так ла шыр га, үле мен дә 
Аңа ох шар га 11 һәм ни чек бул са да үле дән те рел те лү гә ире шер гә өмет лә нәм.

Максаткаирешергәомтылу
12 Мин ин де бо лар ның ба ры сы на иреш тем яки ка мил ләш тем, ди мим, әм ма мин 

ба ры сын үзем не ке итәр гә ты ры шам, чөн ки Гай сә Мә сих ми не Үзе не ке ит те бит. 
13 Иман даш лар, мин үз те лә ге мә иреш тем дип са на мыйм, үт кә нем не оны тып һәм 
ал га ом ты лып, 14 мак са ты ма аш кы нам, Ал ла һы ми не Мә сих Гай сә аша алыр га ча-
кыр ган бү ләк кә – күк ләр дә ге тор мыш ка ире шер гә ашы гам. 15 Без нең ара да кем дә 
бул са ру хи як тан җит лек кән икән, шу лай ук фи кер йөр тер гә ти еш. Әгәр сез бе рәр 
нәр сә ха кын да баш ка ча фи кер йөр тә сез икән, Ал ла һы мо ны да сез гә ача чак. 16 Тик 
тор мы шы быз ны үзе без иреш кән нәр бу ен ча дә вам итик.

17 Иман даш лар, ба ры гыз да мин нән үр нәк алы гыз һәм без күр сәт кән үр нәк бу ен-
ча яшәү че ләр гә күз са лы гыз. 18 Күп ләр Мә сих ха чы на дош ман бу лып яши ләр, алар 
ту рын да мин сез гә еш сөй лә дем бит, ә хә зер хәт та күз яшь лә рем не тү геп әй тәм. 
19 Алар ның ахы ры – һә ла кәт, алар ның ила һы – ка рын, алар ның да ны – оя лыр га 
ти еш ле нәр сә ләр бе лән го рур ла ну. Алар ба ры дөнь я ви га мәл ләр ту рын да уй лый-
лар. 20 Без нең ва та ны быз исә күк ләр дә. сКот ка ру чы ны, Ха ки ме без Гай сә Мә сих не 
без шун нан аш кы нып кө тә без. 21 Ул зә гыйфь тә не без не үз гәр тер һәм һәр нәр сә не 
Үзе нә буй сын ды ра алыр лык кө че яр дә мен дә Үзе нең күр кәм тә не нә ох шаш лы итәр.

* 3:5 Гыйбри – ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы. 
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Үгет-нәсыйхәтләрһәмсәламнәр

4 1 Шу лай итеп, сө ек ле һәм за ры гып көт кән иман даш ла рым, ми нем бә хе тем һәм 
дан та җым, Ха ким Гай сә гә бул ган има ны гыз ны нык то ты гыз, ка дер ле лә рем.

2 Әүдия бе лән Сүн тү хи я нең ике се дә Ха ким не ке бул ган га кү рә, бер үк фи кер дә бу-
лу ла рын үте нәм. 3 Әйе, син нән дә үте неп со рыйм, туг ры лык лы кө рәш тә шем, зин һар 
өчен, бу ха тын нар га яр дәм ит, чөн ки алар да, Кли мис һәм исем нә ре Тор мыш ки та бы на 
языл ган баш ка хез мәт тәш лә рем дә ми нем бе лән бер гә Ях шы хә бәр та ра ту ха кы на кө-
рәш те ләр. 4 Ха ким Гай сә дә һәр ва кыт ку а ныч та бы гыз, ка бат лап әй тәм: ку а ныч та бы гыз! 
5 Сез нең баш ка лар га йом шак кү ңел ле бу лу ы гыз һәр кем гә мәгъ лүм бул сын. Ха ки ме без 
якын ин де. 6 Һич нәр сә ту рын да бор чыл ма гыз, әм ма до га ла ры гыз һәм ял ва ру ла ры гыз-
да Ал ла һы га үте неч лә ре гез не һәр ва кыт шө кер итеп бел де ре гез. 7 Шун да бар фи кер 
сө ре шен нән өс тен рәк Ал ла һы имин ле ге йө рәк лә ре гез не һәм фи кер лә ре гез не Мә сих 
Гай сә бе лән бер лә шеп яшәү дә сак ла я чак. 8 Ни һа ять, иман даш ла рым, әгәр нин ди дә 
бул са ях шы лык һәм мак тау га ла ек эш ләр бар икән, нәр сә хак, хөр мәт кә ла ек, га дел, 
саф, ягым лы, дан лык лы – шу лар ту рын да фи кер йөр те гез. 9 Нәр сә гә өй рән де гез, мин-
нән нәр сә ка бул ит те гез һәм ишет те гез, мин дә нәр сә күр де гез – бо лар ның ба рын да 
ты ры шып баш ка ры гыз һәм имин лек Ал ла сы сез нең бе лән бу лыр.

Бүләкләрөченрәхмәтбелдерү
10 Шун дый озак ва кыт уз ган нан соң, ми нем хак та яңа дан кай гыр та баш ла вы гыз 

бе лән Ха ким ми не бик нык сө ен дер де. Әл бәт тә, сез һәр ва кыт ми нем ту ры да кай-
гырт ты гыз, әм ма мо ны күр сә тер гә мөм кин ле ге гез ге нә бул ма ды. 11 Мо ны мох таҗ-
лык тан чы гып әй т мим, чөн ки бул га ны бе лән ка нә гать лә нер гә өй рән дем. 12 Мин 
фә кыйрь лек тә дә, мул лык та да яшә дем. Тук мы яки ач мы, мул лык та яки мох таҗ-
лык та мы – һәр ва кыт һәм төр ле хәл ләр дә дә ка нә гать бу лыр га өй рән дем. 13 Ми ңа 
көч Би рү че ар ка сын да, мин һәр нәр сә гә әзер то рам. 14 Шу лай да, мих нәт чи гү ем не 
ур так ла шып, сез ях шы эш лә де гез.

15 Сез, фи лип пуй лы лар, бе лә сез: Ях шы хә бәр та ра ты ла баш лап, мин Ма ке ду-
ни я дән кит кәч, сез дән баш ка һич бер симан итү че ләр бер дәм ле ге дә мат ди яр дәм 
күр сәт мә де ми ңа. 16 Хәт та мин Тес са лу ни кә шә һә рен дә бул ган да да, сез, их ты я-
җым ны ка нә гать лән де рү өчен, бер ни чә мәр тә бә яр дәм җи бәр де гез. 17 Мо ны бү ләк 
өмет итеп әй т мим, әм ма та быш ның сез нең хи сап ка өс тәл гән ке бек бу лу ын те лим. 
18 Мин бө те не сен һәм ар ты гын да ал дым. Эпа фру дит аша сез җи бәр гән нәр нең ба-
рын да ал дым һәм һич бер мох таҗ лы гым кал ма ды. Алар – хуш ис ле, Ал ла һы ның 
кү ңе ле нә ятыш лы, Аңа ярак лы кор бан. 19 Ал лам сез нең бар их ты яҗ ла ры гыз ны 
Мә сих Гай сә дә ге дан лы бай лы гын нан ка нә гать лән де рә чәк. 20 Ата быз бул ган Ал-
ла һы га мәң ге лек тән мәң ге лек кә дан бул сын. Амин.

21 Гай сә Мә сих не ке бул ган һәр из ге не сә лам лә гез. Ми нем бе лән бер гә бул ган 
иман даш лар сез не сә лам ли. 22 Сез не бар лык из ге ләр, биг рәк тә кай сар са ра ен да 
хез мәт итү че ләр сә лам ли.

23 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан 
кө лес сәй ле ләр гә хат

1 1-2 Кө лес сәй дә яшәү че сиз ге ләр гә һәм сМә сих кә туг ры иман даш лар га сАл ла һы-
ның их ты я ры бе лән Мә сих Гай сә нең срә сү ле Паул дан һәм Ти му тәй иман да шы-

гыз дан сә лам. Сез гә сАта быз Ал ла һы дан смәр хә мәт һәм имин лек бул сын.

Аллаһыгарәхмәтбелдерү
3 Сез нең өчен до га кыл ган да, Ал ла һы га, сХа ки ме без Гай сә Мә сих нең Ата сы на, 

һәр ва кыт рәх мәт укый быз, 4 чөн ки Мә сих Гай сә гә има ны гыз һәм бар лык из ге ләр-
гә бул ган мә хәб бә те гез ту рын да ишет тек. 5 Има ны гыз һәм мә хәб бә те гез күк ләр дә 
тор мыш ка аша чак өме те гез гә ни гез лән гән. Бу өмет ту рын да сез элек сЯх шы хә бәр-
нең хак сү зен дә ишет кән иде гез. 6 Сез гә ки леп җит кән бу Ях шы хә бәр, сез аның 
ту рын да бе рен че тап кыр ишет кән һәм Ал ла һы мәр хә мә те нең чын лык та нин ди 
бу лу ын аң ла ган көн нән бир ле, бө тен дөнь я да та рал ган дай, ара гыз да да шу лай зур 
уңыш ки те реп та ра ла. 7 Сез Ал ла һы мәр хә мә те ту рын да без нең хак ка Мә сих кә туг-
ры лык лы хез мәт че, сө ек ле хез мәт тә ше без Эпа фрас тан ишет те гез. 8 Ул без гә Рух тан 
кил гән мә хәб бә те гез ту рын да да хә бәр ит те.

9 Шу ңа кү рә, бу ту ры да ишет кән көн нән бир ле, сИз ге Рух бир гән бар зи рәк лек 
һәм аң бе лән Ал ла һы ның их ты я рын ту лы сын ча та нып бе лү е гез не те ләп, сез нең өчен 
до га кы лу дан һәм ял ва рып со рау дан тук та мый быз. 10 Һәр иге лек ле эше гез җи меш 
ки те реп, Ал ла һы ны та нып бе лү е гез артканнан-арта ба рып, Ха ким Гай сә гә ла ек лы 
бу лып яшәр сез һәм һәр нәр сә дә Аңа ярак лы бу лыр сыз, дип до га кы ла быз. 11 Һәр-
ва кыт чы дам һәм са быр бу лу ы гыз ны те ләп, Аның бө ек код рә те сез не ны гыт сын. 
12 Як ты лык пат ша лы гын да Үзе нең из ге хал кы өчен сак ла ган бү ләк тән өлеш алыр га 
үзе гез не ла ек лы ит кән Ата быз га сө е неп рәх мәт әй те гез. 13 Ка раң гы лык ха ким ле-
ген нән кот ка рып, Ул без не Үзе нең сө ек ле Уг лы Пат ша лы гы на алып кер де, 14 һәм 
Уг лы аша без сйо лып алы на быз, ди мәк, сгө наһ ла ры быз ки че ре лә.

МәсихһәмАныңхезмәте
15 Мә сих – күз гә кү рен мәс Ал ла һы ның ча гы лы шы, Ул – бе рен че Угыл, яра тыл-

ган нар ның ба ры сын нан да әү вәл рәк, 16 чөн ки күк тә һәм җир дә бул ган, кү рен гән 
һәм кү рен мә гән нәр нең һәм мә се Аның ар кы лы яра тыл ган: җи тәк че көч ләр ме, өс-
тен көч ләр ме, баш лык лар мы, ха ким лек ләр ме – ба ры сы Аның аша һәм Аның өчен 
яра тыл ган. 17 Ул һәр нәр сә дән элек бул ган, һәм Аның ар ка сын да бар нәр сә бер гә 
то ра. 18 Ул – тән нең Ба шы, ә тән – Аңа симан итү че ләр бер дәм ле ге. Һәр нәр сә дә 
бе рен че бул сын өчен, Ул – Баш лан гыч, үле дән те ре лә се ләр ара сын нан иң бе рен че 



1759

Көл е ссәй ле ләр гә хат 1 , 2

бу лып те рел гән. 19 Ал ла һы бө тен ту лы лык ның Аңар да яшә вен, 20 һәм Аның ар кы-
лы, Аның схач та тү гел гән ка ны бе лән ты ныч лык ур наш ты рып, җир дә ге, күк тә ге 
һәр нәр сә не Үзе бе лән та ту лан ды ру ны мәгъ куль күр де.

21 Сез дә фи ке ре гез һәм яман эш лә ре гез ар ка сын да элег рәк Ал ла һы га чит һәм 
дош ман иде гез. 22 Ә хә зер Ул Үз ал дын да из ге, ким че лек сез һәм га еп сез итеп күр сә тү 
өчен, Уг лы ның тә не ар кы лы, Аның үле ме аша Үзе бе лән та ту лаш тыр ды. 23 Әм ма 
сез, има ны гыз да нык һәм тай пыл мый ча то рып, үзе гез ишет кән Ях шы хә бәр бир-
гән өмет тән чит ләш мәс кә ти еш. Бу Ях шы хә бәр дөнь я да гы һәр җан ия се нә игъ лан 
ител гән һәм мин, Паул, аның хез мәт че се бул дым.

Паулныңбердәмлеккәхезмәтитүе
24 Хә зер сез нең хак ка ки чер гән мих нәт лә ре мә сө е нәм. Үз тә не бул ган иман итү-

че ләр бер дәм ле ге өчен Мә сих га зап ла ры ның җит мә гән өле шен тән га зап ла рым 
бе лән ту лы лан ды рам. 25 Мин, Ал ла һы ку шуы бу ен ча, бер дәм лек хез мәт че се бул-
дым. Ул, сез гә ях шы лык эш ләү йө зен нән, Үз сү зен бө тен ту лы лы гы бе лән игъ лан 
итү не тап шыр ды ми ңа. 26 Бу сүз – га сыр лар дә ва мын да, бу ын нар дан бу ын нар га 
яше рен сер бу лып кил де, хә зер исә ул Аның из ге лә ре нә бил ге ле бул ды. 27 Ал ла һы 
алар га бө тен ха лык лар га күр сә те лә чәк бу сер нең нин ди бай һәм бө ек бу лу ын бел-
де рер гә те лә де. Бу сер шун нан гый ба рәт тер: Мә сих – сез дә, Ул – Ал ла һы сда нын 
ур так ла шу өчен өме те гез!

28 Без Мә сих ту рын да игъ лан итә без. Һәр ке ше не Мә сих нең ка мил ияр че не итеп 
Ал ла һы га тәкъ дим итү өчен, аны үгет ли без һәм бар зи рәк лек кә өй рә тә без. 29 Бу 
мак сат ка ире шү өчен, Мә сих нең мин дә ге ку әт ле кө че бе лән, үзем не кыз ган мый ча, 
бу авыр хез мәт не баш ка рам.

2 1 Сез нең хак ка, Лау ди ке я дә яшәү че ләр һәм баш ка бар лык ми не йөз гә күр мә-
гән нәр ха кы на ни ка дәр ты ры шу ым ны бе леп то ру ы гыз ны те лим. 2 Мин мо ны, 

мә хәб бәт тә бер лә шеп, кү ңел лә ре кү тә рел сен һәм ти рән аң лау га һәм ту лы сын ча 
ыша ну га ия бул сын нар өчен эш лим. Шул рә веш чә алар Ал ла һы ның се рен – Мә-
сих не та нып бе лер ләр. 3 Аңар да зи рәк лек нең һәм бе лем нең бө тен хә зи нә лә ре яше-
рен гән. 4 Мин мо ны яла гай сүз ләр бе лән сез не һич кем ал да ма сын өчен сөй лим. 
5 Тә нем бе лән яны гыз да бул ма сам да, ру хым бе лән яны гыз да һәм сез дә ге тәр тип не, 
Мә сих кә има ны гыз ның нык лы гын кү реп ку а нам.

Мәсихтәгеяңатормыш
6 Мә сих Гай сә не Ха ким* итеп ка бул ит кән сез икән, Аның бе лән бер лек тә яшә гез. 

7 Аңар да та мыр җә е гез һәм төп лә не гез, үзе гез гә өй рә тел гән иман бу ен ча ны гы гыз 
һәм рәх мәт ле бу лу сез не чол гап ал сын.

8 Сак бу лы гыз, Мә сих кә тү гел, ке ше га дәт лә ре нә һәм дөнь я ның ида рә итү че көч-
лә ре нә ни гез лән гән, буш һәм ал да выч фәл сә фә бе лән сез не һич кем кол ит мә сен. 

* 2:6 Хаким – Бу сүз Мә сих Гай сә нең ке ше лек кә, бө тен мат ди һәм ру хи дөнь я га Ху җа икә-
нен күр сә тә. 
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9 Ал ла һы бө тен ту лы лы гы бе лән Мә сих тә гәү дә лә неп яши. 10 Сез гә Мә сих ар кы лы 
ту лы тор мыш би рел гән, һәм Ул – һәм мә баш лык лар һәм ха ким лек ләр өс тен нән 
Баш. 11 Сез Аңар да, ке ше ку лы баш кар ган ссөн нәт бе лән тү гел, гө наһ лы та би гать 
ха ким ле ген нән азат итү, ди мәк, Мә сих сөн нә те бе лән сөн нәт лән де гез дә. 12 сСу га 
чум ды ру йо ла сын үтә гән дә, Аның бе лән бер гә кү мел де гез һәм, Аны үле дән те релт кән 
Ал ла һы ның код рә те нә ыша ну ар ка сын да, Аның бе лән бер гә те рел де гез дә. 13 Сез 
гө наһ ла ры гыз ар ка сын да һәм сөн нәт ле бул ма вы гыз өчен үле бул ган да, Ал ла һы сез-
не Мә сих бе лән бер гә те релт те һәм бар лык гө наһ ла ры быз ны ки чер де. 14 Ул без гә 
кар шы бу рыч на мә не ка гый дә лә ре бе лән га мәл дән чы гар ды һәм, хач ка ка дак лап, 
бө тен ләй юк ит те. 15 Өс тен көч ләр һәм ха ким лек ләр не би ре лер гә мәҗ бүр ит те һәм 
Мә сих ар ка сын да җи ңү не тан та на итеп, алар ны бар ха лык ал дын да фаш ит те.

16 Шу лай итеп, ри зык һәм эчем лек өчен яи сә нин ди дә бул са бәй рәм яки сяңа 
ай яи сә сшим бә көн нә ре нә ка гы лыш лы мәсь ә лә ләр өчен сез не һич кем хө кем ит-
мә сен. 17 Бо лар – ки лә чәк нең кү лә гә се ге нә, ә чын бар лык – Мә сих тә. 18 Ясал ма 
тый нак лык тан һәм сфә реш тә ләр гә та бы ну дан ләз зәт та бу чы һич кем сез не бү ләк 
алу хо ку кын нан мәх рүм ит мә сен. Ан дый ке ше үзе күр гән нәр бе лән го рур ла на, ке-
ше лек акы лы ның буш уй ла ры аны ма са ю чан итә. 19 Аның Баш ка мө нә сә бә те юк 
ин де. Ә бө тен тән ба ры тик Баш ка та я нып кы на, бу ын на ры һәм се ңер лә ре бе лән 
үз ара бер ке те леп һәм ны гы ты лып, Ал ла һы ку шуы бу ен ча үсә бит.

20 Сез Мә сих бе лән бер гә үлеп, бу дөнь я да гы ида рә итү че көч ләр дән ко тыл ган сыз 
икән, ни өчен әле һа ман бу дөнь я да яшәү че ләр дәй 21 «ка гыл ма», «та ты ма», «ти мә» 
ке бек ка гый дә ләр гә буй сы на сыз? 22 Бо лар ба ры тик ке ше уй лап чы гар ган ка гый дә-
ләр гә, тәгъ ли мат лар га гы на ка гы ла һәм алар ның ба ры сы да кул лан ган нан соң юк ка 
чы га. 23 Бу ка гый дә ләр, үз лә ре нең дин дар лык ла рын, ясал ма тый нак лык һәм тән 
тал чы гу ын көч ләп та гып, нин ди дер зи рәк лек не кү рү мөм кин ле ге ту ды ра лар дыр 
да. Чын лык та исә бу ке ше лек нә фес лә рен җи ңәр гә бер дә яр дәм ит ми.

Искеһәмяңатормыш

3 1 Сез Мә сих бе лән бер гә те ре леп тор ган сыз икән, күк тә ге нәр сә ләр гә аш кы-
ны гыз, Мә сих ан да Ал ла һы ның уң ягын да уты ра. 2 Җир дә ге нәр сә ләр ту рын-

да тү гел, күк тә ге ләр ту рын да уй лап ка ра гыз. 3 Сез үл де гез, ә тор мы шы гыз Мә сих 
бе лән бер гә Ал ла һы да яше рен гән бит. 4 Тор мы шы гыз – Мә сих, һәм Ул кил гән дә, 
сез дә да нын ур так ла шып, Аның бе лән бер гә ки лер сез.

5 Шу лай итеп, үзе гез дә ге дөнь я ви те ләк ләр не: фә хеш лек, бо зык лык, нә фес, яман 
те ләк не һәм пот ка та бы ну га тиң бул ган ком сыз лык ны үте ре гез. 6 Бо лар ның ба ры-
сы да Ал ла һы ның ачу ын ки те рә*. 7 Кай чан дыр сез дә бо лар ны эш лә гән дә, шул 
юл лар да йөр де гез. 8 Ә хә зер сез алар ның һәм мә сен нән: ачу, яр су, усал лык, яман 
тел ле лек һәм әдәп сез сүз ләр дән ко ты лы гыз, 9 бер-берегезгә ял ган сөй лә мә гез. Сез 
бө тен кыл ган га мәл лә ре гез бе лән бер гә элек ке яшәү рә ве ше гез не ки ем сал ган дай 
са лып таш ла ды гыз бит 10 һәм яңа ке ше бу лып ки ен де гез. Яңа ке ше не яра ту чы 

* 3:6 Кай бер кулъ яз ма лар да бо лай языл ган: Ме нә шу лар өчен Үзен тың ла ма ган нар га Ал ла-
һы ның ачуы ки лә. 
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Алла һы, Үзен сез гә та гын да ныг рак та ны ту өчен, сез не һәр ва кыт Үзе нә ох шаш лы 
итеп үз гәр теп то ра. 11 Шу ңа кү рә ин де яһү ди бул ма ган нар һәм яһү ди ләр, сөн нәт ле 
һәм ссөн нәт сез ләр, вәх ши ләр, скиф лар*, кол лар һәм ирек ле ләр ара сын да бер нин ди 
аер ма юк, әм ма Мә сих – һәм мә се һәм ба ры сын да.

12 Сез, сө ек ле из ге ләр, Ул сай лап ал ган ке ше ләр бу ла рак, шәф кать ле, иге лек-
ле, тый нак, ба сын кы, тү зем ле бу лы гыз. 13 Бер-берегезгә са быр лык күр сә те гез 
һәм, үп кә гез бул са, бер-берегезне ки че ре гез. Мә сих сез не ки чер гән дәй, сез дә 
бер-берегезне ки че ре гез. 14 Бу сый фат лар ның ба ры сы на мә хәб бәт не өс тә гез, 
ул, һәм мә сен бер ләш те реп, ка мил лек кә ил тә. 15 Йө рәк лә ре гез бе лән Мә сих нең 
имин ле ге ха ким лек ит сен. Сез, бер тән нең әгъ за ла ры бу лып, нәкъ ме нә шу шы 
имин лек тә яшәү өчен ча кы рыл ган сыз бит. Рәх мәт ле бу лы гыз, 16 Мә сих нең сү зе 
сез дә бар мул лы гы бе лән ур наш сын. Бер-берегезне һәр төр ле зи рәк лек бе лән өй-
рә те гез һәм үгет лә гез. Рәх мәт әй теп, Ал ла һы га мәд хи я ләр, мак тау лы ши гырь ләр 
һәм ру хи җыр лар җыр ла гыз. 17 Сез нәр сә ге нә эш лә сә гез яки ни ге нә сөй лә сә гез 
дә – ба рын да Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә та я нып һәм Аның аша Ата быз Ал ла һы га 
шө кер итеп эш лә гез.

Яңатормыштагыүзарамөнәсәбәтләр
18 Ха тын нар, Ха ким Гай сә гә иман итү че ләр үз лә рен ни чек то тар га ти еш бул са, 

ир лә ре гез гә шу лай буй сы ны гыз. 19 Ир ләр, ха тын на ры гыз ны яра ты гыз һәм алар га 
кы рыс бул ма гыз. 20 Ба ла лар, һәр нәр сә дә ата-аналарыгызның сү зен тың ла гыз, чөн ки 
бу Ха ким гә мәгъ куль. 21 Ата лар, ба ла ла ры гыз кай гы га бат ма сын нар өчен, алар ны 
яр сыт ма гыз. 22 Кол лар, дөнь я да гы ху җа ла ры гыз га һәр нәр сә дә буй сы ны гыз, хез мәт 
итү е гез ке ше ләр гә ярар га ты ры шып һәм күз бу яп тү гел, ә ти рән хөр мәт бе лән, Ал-
ла һы дан кур кып, чын кү ңел дән бул сын.

23-24 Ха ким нән бү ләк кә ми рас ала ча гы гыз ны бе леп, нәр сә ге нә эш лә сә гез дә, ке-
ше ләр өчен тү гел, Ха ким өчен эш лә гән дәй, чын кү ңел дән баш ка ры гыз, чөн ки сез 
Ха ким Мә сих кә хез мәт итә сез. 25 Ә хак сыз лык кы лу чы үзе нә ти еш ле сен ала чак. 
Ал ла һы кар шын да ба ры сы да ти гез.

4 1 Ху җа лар, күк тә сез нең дә Ху җа гыз бар лы гын ис тә то тып, кол ла ры гыз га ка ра та 
на мус лы һәм га дел бу лы гыз.

Төрлеүгет-нәсыйхәтләр
2 Армый-талмый до га да бу лы гыз, до га кы лып һәм шө кер итеп уяу то ры гыз. 3 Шул 

ук ва кыт та, Мә сих се ре ту рын да игъ лан итү өчен, Ал ла һы ишек ач сын дип, без нең 
өчен дә до га кы лы гыз – мин ме нә шуң а кү рә тот кын лык та бит. 4 Ке ше ләр гә әле ге 
сер ту рын да ти е шен чә ачык һәм аң ла еш лы итеп сөй ли алу ым өчен до га кы лы гыз. 
5 Чит ке ше ләр бе лән ара лаш кан да, һәр бер уңай лы оч рак тан фай да ла нып, төп ле 

* 3:11 Вәхшиләр – грек ча «бар ба рос», ягъ ни мил лә те бе лән грек бул ма ган һәм грек ча бел-
мә гән, җә мгыять нең иң тү бән кат ла у ке ше лә ре. Скиф лар – Ка ра диң гез бу е ның төньяк-
көнчыгышында яшә гән ха лык. 
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акыл күр сә те гез. 6 Сү зе гез һәр ва кыт ягым лы, ма вык тыр гыч һәм төп ле бул сын, 
һәр кем гә ни чек җа вап би рер гә ки рәк ле ген бе ле гез.

Соңгысәламнәр
7 Ми нем ту ры да сез гә ыша ныч лы хез мәт че һәм Ха ким Гай сә эшен дә хез мәт тә-

ше без, сө ек ле Ту хик иман да шы быз ба ры сын да хә бәр итәр. 8-9 Хә ле без ту рын да 
бел де рү һәм кү ңел лә ре гез не кү тә рү өчен, мин аны сез дән кил гән ыша ныч лы һәм 
сө ек ле иман да шы быз Они сим бе лән бер гә яны гыз га җи бә рәм: алар мон да гы бар лык 
хәл ләр ту рын да сез гә сөй ләп би рер ләр. 10-11 Ми нем бе лән бер гә зин дан га ябыл ган 
Арис тарх сез гә сә лам тап шы ра һәм Бар наб ның ике ту ган эне се Марк (яны гыз га 
кил сә, аны ка бул ите гез, ди гән әмер ал ды гыз) һәм шу лай ук Юс ты дип тә атал ган 
Ешуа сез гә сә лам тап шы ра. Алар – сАл ла һы Пат ша лы гы ха кы на ми нем бе лән бер гә 
хез мәт итү че ләр ара сын да Мә сих кә иман итү че яһү ди ләр нең бер дән бер лә ре. Алар 
ми ңа зур юа ныч бул ды лар. 12 Сез дән кил гән Эпа фрас, Мә сих Гай сә ко лы, сә лам 
тап шы ра. Ал ла һы ның бар их ты я ры бе лән җит лек кән бу лу ы гыз һәм иман да то ру-
ы гыз өчен, ул һәр ва кыт сез нең хак ка бик ты ры шып до га кы ла. 13 Аның ту рын да 
ша һит лык би рәм: ул сез нең һәм Лау ди кея, Һи е ра по лис шә һә рен дә ге ләр ха кы на бик 
авыр хез мәт баш ка ра. 14 Без ярат кан та биб Лүк һәм Ди мас сез не сә лам ли. 15 Лау-
ди ке я дә ге иман даш лар га, Нум фа га һәм аның өен дә җы е ла тор ган иман итү че ләр 
бер дәм ле ге нә сә лам әй те гез.

16 Бу хат ны укып чык кач, аны Лау ди ке я дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ген дә дә 
укы сын нар өчен җи бә ре гез, ә Лау ди кея бер дәм ле ге нә языл ган хат ны сез дә укы гыз. 
17 Ар хип ка: «Ка ра, Ха ким без дән ка бул ит кән хез мәт не ахы ры на җит кер», – дип әй-
теп ку е гыз.

18 Бу сә лам не мин, Паул, үз ку лым бе лән язам. Ми нем зин дан да уты ру ым ны 
оныт ма гыз. Мәр хә мәт сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан 
тес са лу ни кә ле ләр гә бе рен че хат

1 1 Паул дан, Си лас тан һәм Ти му тәй дән Тес са лу ни кә дә ге симан итү че ләр бер дәм-
ле ге нә, сАта быз сАл ла һы һәм сХа ки ме без Гай сә сМә сих өм мә те нә* смәр хә мәт 

һәм имин лек бул сын.

Тессалуникәлеләрнеңиманы
2 До га ла ры быз да сез не ис кә алып, ба ры гыз өчен дә һәр ва кыт Ал ла һы га рәх мәт ләр 

укый быз. 3 Иман ар кы лы баш кар ган эш лә ре гез не, мә хәб бәт бе лән ил һам лан ды рыл-
ган авыр хез мә те гез не һәм, Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә өмет баг лап, нык то ру ы гыз ны 
Ата быз бул ган Ал ла һы ал дын да без һәр ва кыт исе без дә то та быз.

4 Иман даш лар, Ал ла һы сез не яра та һәм без сез не сай лап алу ын бе лә без, 5 чөн-
ки без сөй лә гән сЯх шы хә бәр сүз ләр дә ге нә тү гел, ә код рәт, сИз ге Рух һәм шул 
хә бәр гә ти рән ыша ну бе лән сез гә ба рып иреш те. Бер гә бул ган да, сез нең хак ка 
ни чек яшә гә не без не бе лә сез бит. 6 Ул хә бәр не күп га зап лар эчен дә Из ге Рух тан 
кил гән шат лык бе лән ка бул итеп, без дән һәм Ха ким нән үр нәк ал ды гыз. 7 Шу лай 
итеп, сез Ма ке ду ния һәм Ахая өл кә лә рен дә яшәү че бар лык симан итү че ләр гә 
үр нәк бул ды гыз. 8 сРаб бы сү зе сез нең ар кы лы Ма ке ду ния һәм Ахая өл кә лә рен дә 
ге нә ише те леп кал ма ды, Ал ла һы га иман итү е гез һәр кай да бил ге ле бул ды. Шу ңа 
кү рә без гә та гын нәр сә дер сөй ләр гә ки рәк тә тү гел. 9-10 Без не ни чек ка бул итү-
е гез ха кын да сөй ли ләр, сез бит мәң ге те ре һәм хак Ал ла һы га хез мәт итү, Уг лы 
Гай сә нең күк ләр дән ки лү ен кө тү өчен, пот лар ны кал ды рып, Ал ла һы га бо рыл ды-
гыз. Ал ла һы Гай сә не үле дән те релт те, Ул без не Ал ла һы ның якын ла шып ки лү че 
ачу ын нан кот ка ра чак.

ПаулныңТессалуникәдәгехезмәте

2 1 Иман даш лар, үзе гез бе лә сез бит, сез нең ян га ки лү е без фай да сыз бул ма ды. 
2 Бел гә не гез чә, элег рәк без Фи лип пуй да га зап лар ки чер дек, без не хур ла ды лар. 

Лә кин, көч ле кар шы лык лар га ка ра мас тан, Ал ла һы без гә Үзе нең Ях шы хә бә рен 
сез гә сөй ләр гә кы ю лык бир де. 3 Өй рә тү е без ял гыш та, бо зык уй лар бе лән дә тү гел. 
Без бе рәү не дә ал дар га те лә ми без. 4 Ях шы хә бәр не та ра ту эшен ыша нып тап шы-
рыр га Ал ла һы без не ла ек лы дип тап кан, шу ңа кү рә без Аның их ты я ры бу ен ча 
сөй ли без. Сөй лә гән дә, ке ше ләр гә тү гел, ә йө рәк лә ре без не сы нау чы Ал ла һы га 
ярар га ты ры ша быз.

* 1:1 ГайсәМәсихөммәте – Гай сә Мә сих кә иман итү че ке ше ләр. 
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5 Бел гә не гез чә, без бер кай чан да яла гай ла нып йә ком сыз лык ны яше реп сөй-
лә мә дек. Ал ла һы – Үзе мо ңа ша һит. 6 Без ке ше ләр дән – сез дән дә, баш ка лар дан 
да – дан көт мә дек. 7 Мә сих нең срә сүл лә ре бу ла рак, сез дән их ти рам та ләп итә алыр 
идек, лә кин ана ке ше үзе нең са бый ла ры ту рын да кай гыр т кан дай, яны гыз да бул-
ган да, сез гә ка ра та ягым лы идек. 8 Сез не шу лай нык ярат кан га кү рә, Ал ла һы ның 
Ях шы хә бә рен җит ке рер гә ге нә тү гел, сез нең өчен го ме ре без не би рер гә әзер идек. 
Без нең өчен шун дый ка дер ле бул ды гыз. 9 Иман даш лар, ты ры шып эш лә ве без не һәм 
авыр хез мә те без не хә тер ли сез бит. Сез гә Ал ла һы ның Ях шы хә бә рен сөй лә гән дә, 
бе ре гез гә дә йөк бул мас өчен, көне-төне эш лә дек. 10 Сез нең, ягъ ни иман итү че-
ләр ал дын да, из ге, стәкъ ва һәм ким че лек сез бул ган лы гы быз га сез дә, Ал ла һы Үзе 
дә ша һит. 11 Ата ке ше ба ла ла ры на ка ра та ни чек бул са, без дә һәр бе ре гез гә ка ра та 
шу лай бул дык, һәм сез бу ту ры да бе лә сез. 12 Без сез не үгет лә дек, дәрт лән дер дек, 
Үз Пат ша лы гы һәм да нын ур так ла шыр га ча кы ру чы Ал ла һы га ла ек лы тор мыш та 
яшәр гә өн дә дек.

Аллаһысүзенеңтәэсиритүе
13 Шу ның өчен дә Ал ла һы га һәр ва кыт рәх мәт ләр әй тә без: без дән ишет кән Ал-

ла һы сү зен сез ке ше не ке итеп тү гел, ә чы нын да ни чек бул са, шу лай итеп, Ал ла һы 
сү зе итеп ка бул ит те гез. Ул сүз сез гә, иман итү че ләр гә, тәэ сир итә. 14 Иман даш лар, 
сез Яһү ди я дә ур наш кан, Мә сих Гай сә гә та я ну чы Ал ла һы бер дәм лек лә ре ке бек бул-
ды гыз: алар яһү ди ләр дән җә фа чик кән дәй, сез дә үз мил ләт тәш лә ре гез дән җә фа 
чик те гез. 15 Яһү ди ләр Ха ким Гай сә не һәм спәй гам бәр ләр не үтер гән нәр, ә без не ку ып 
җи бәр де ләр. Алар Ал ла һы га да мәгъ куль тү гел, бар ке ше ләр гә дә кар шы. 16 Ко ты ла 
ал сын нар дип, баш ка ха лык лар га сөй ләр гә те ли без, ә яһү ди ләр без гә ко ма чау лар га 
ты ры ша. Һәр ва кыт шун дый эш ләр кы лып, алар үз сгө наһ ла рын арт ты ра ба ра һәм, 
ни һа ять, Ал ла һы ның ачуы алар өс те нә тө шә.

Паулныңтессалуникәлеләрнекүрергәтеләве
17 Ә без, иман даш лар, сез нең бе лән кыс ка ва кыт ка аеры лыш тык (кү ңел лә ре без 

бе лән тү гел, тән нә ре без бе лән ге нә) һәм сез не бик нык са гы нып, үзе гез не кү рә се без 
кил де. 18 Шу ңа кү рә яны гыз га ба рыр га те лә дек: мин, Паул, бер ни чә тап кыр ба рыр-
га җы ен дым, лә кин сшай тан без гә ко ма чау ла ды. 19 Ха ки ме без Гай сә кил гән дә, сез 
бул ма са гыз, без нең өчен кем өмет, шат лык һәм мак тау та җы бу лыр икән? 20 Әйе, 
сез – без нең да ны быз һәм шат лы гы быз!

3 1 Шу ңа кү рә, бү тән кө теп то ра ал ма дык, Афи на да үзе без ге нә ка лыр га бул-
дык 2-3 һәм, бу эзәр лек ләү ләр ар ка сын да бе ре гез дә ике лән мә сен өчен, сез не 

дәрт лән де рер гә, има ны гыз ны ны гы тыр га ди гән мак сат бе лән Мә сих ту рын да гы 
Ях шы хә бәр не вә газь ләү дә Ал ла һы ның хез мәт тә ше бул ган Ти му тәй иман да шы-
быз ны яны гыз га җи бәр дек. Сез бе лә сез бит, без гә эзәр лек ләү ләр бил ге лән гән. 
4 Без нең бе лән шун дый эзәр лек ләү ләр бу ла ча гы ха кын да ал дан, бер гә ва кы ты быз да 
әй т кән идек һәм, бел гә не гез чә, шу лай бул ды да. 5 Шу ңа кү рә, бү тән кө теп то ра 
ал ма дым, има ны гыз ның нык лы гы ха кын да бе лер гә те ләп, Ти му тәй не яныгыз га 



1765

I Тес са лу ни кә ле ләр гә хат 3 , 4

җи бәр дем, чөн ки, аз ды ру чы* сез не кот кы га кер т кән һәм хез мә те без буш ка кит-
кән, дип хә веф лән дем.

Тимутәйнеңкуанычлыхәбәре
6 Ә хә зер Ти му тәй Тес са лу ни кә дән кайт ты да има ны гыз һәм мә хәб бә те гез ха-

кын да ку а ныч лы хә бәр җит кер де. Без не ях шы уй лар бе лән ис кә алу ы гыз, без сез-
не бик нык кү рер гә те лә гән дәй, сез нең дә без не кү рер гә те лә ве гез ту рын да әйт те. 
7 Шу ңа кү рә, иман даш лар, има ны гыз ту рын да ишет кәч, бар лык га зап лар һәм 
эзәр лек ләү ләр эчен дә кү ңе ле без юан ды. 8 Сез Ха ким Гай сә гә бул ган има ны гыз ны 
нык то та сыз икән, ди мәк, хә зер без чын нан да яши без. 9 Сез нең өчен һәм Ал ла быз 
ал дын да сез нең хак ка ки чер гән шат лык ла ры быз өчен Ал ла быз га нин ди рәх мәт ләр 
әй тик икән? 10 Сез нең бе лән кү ре шер гә һәм има ны гыз га җи теш мә гән нәр сә ләр не 
би рер гә те ләп, көне-төне ты ры шып до га кы ла быз.

11 Ата быз бул ган Ал ла һы Үзе һәм Ха ки ме без Гай сә яны гыз га ба рыр юлы быз ны 
ту рай т сын. 12 Сез гә ка ра та бул ган мә хәб бә те без арт кан дай, Ха ки ме без бер-берегезгә 
һәм бар лык ке ше ләр гә ка ра та мә хәб бә те гез не дә арт ты рып мул ит сен. 13 Ха ки ме-
без Гай сә Үзе нең из ге лә ре бе лән кил гән дә, Ата быз Ал ла һы ал дын да кер сез, из ге 
бу лу ы гыз ны те ләп, шу лай итеп йө рәк лә ре гез не ны гыт сын.

Аллаһыныңтеләге:изгебулыгыз

4 1 Ал ла һы га ярак лы бу лу өчен, ни чек яшәр гә ки рәк ле ге ту рын да өй рәт кән идек, 
һәм сез шул өй рә тү ләр бу ен ча яши сез. Ә хә зер, иман даш лар, без Ха ким Гай сә 

ха кы на та гын да зур рак ты рыш лык лар ку ю ы гыз ны үте неп со рый быз. 2 Гай сә Мә сих-
нең вә ка лә те бе лән сез не нәр сә ләр гә өй рәт кә не без ту рын да бе лә сез бит. 3 Ал ла һы 
сез нең из ге бу лу ы гыз ны, аз гын лык тан ты е лып то ру ы гыз ны те ли. 4 Һәр бе ре гез үз 
тә нен из ге лек тә һәм ка дер ләп сак лар га өй рән сен иде. 5 Ал ла һы ны бел мә гән смә җү-
си ләр дәй дәрт һәм шәһ вәт* куш кан га ияр мә гез. 6 Мон дый оч рак лар да бе ре гез дә 
үзе нә фай да эз ләп, иман да шы на* кар шы явыз лык кыл ма сын, чөн ки ан дый эш ләр 
кыл ган һәр ке ше Ха ким та ра фын нан җә за га тар ты ла чак. Без сез гә бу ту ры да ки сә тү 
ясап әй т кән идек ин де. 7 Ал ла һы без не шак шы бу лыр га тү гел, ә из ге бу лып яшәр гә 
ча кыр ды бит. 8 Шу ңа кү рә бу өй рә тү ләр не ки ре ка гу чы зат ке ше ләр не тү гел, ә сез гә 
Үзе нең Из ге Ру хын җи бә рү че Ал ла һы ны ки ре ка га.

9 Иман даш ла ры гыз ны яра ту га кил гән дә, бу ту ры да язып то ру ның ки рә ге юк тыр, 
чөн ки Ал ла һы сез нең үзе гез не бер-берегезне яра тыр га өй рәт те 10 һәм, чын лап та, 
сез бө тен Ма ке ду ния өл кә сен дә ге бар лык иман даш лар ны яра та сыз. Сез дән үте неп 
со рый быз, иман даш лар: та гын да ныг рак ты ры шы гыз.

11 Без куш кан ча, ты ныч яшәр гә, үз эше гез бе лән ге нә шө гыль лә нер гә һәм үз кул-
ла ры гыз бе лән эш ләп та бар га ты ры шы гыз. 12 Шу лай эш лә сә гез, чит ке ше ләр ал дын да 
тор мы шы гыз хөр мәт уя тыр, үзе гез нең их ты яҗ ла ры гыз да бер кем гә дә бәй ле бул мас сыз.

* 3:5 Аздыручы – иб лис ди гән мәгъ нә дә. 
* 4:5 Шәһвәт – җен си дәрт. 
* 4:6 ...имандашына... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ту га ны на. 
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ХакимГайсәнеңкилүе
13 Иман даш лар, өмет сез ке ше ләр дәй кай гыр ма вы гыз ны те ләп, үлем йо кы сы на 

кит кән нәр ту рын да бел де рә се без ки лә. 14 Без Гай сә нең үл гә не нә һәм үле дән те-
рел гә не нә ыша на быз, шу ңа кү рә Гай сә гә иман итеп, үлем йо кы сы на кит кән нәр не 
Ал ла һы Аның бе лән алып ки лә чә ге нә дә ыша на быз. 15 Хә зер сез гә әй тә чәк сүз лә-
ре без Ха ким Гай сә не ке. Без, исән нәр – Ха ким кил гән че яшә я чәк ке ше ләр – үлем 
йо кы сы на кит кән нәр дән ал да рак бул ма быз. 16 Бо е рык ише тел гән дә, җи тәк че сфә-
реш тә һәм Ал ла һы быр гы сы ның та вы шы ас тын да күк ләр дән Ха ким Үзе тө шә чәк 
һәм Мә сих кә ыша нып үл гән нәр бе рен че бу лып те ре лә чәк ләр. 17 Шун нан соң без, 
исән нәр – мон да кал ган нар – һа ва да Ха ким не кар шы алу өчен, алар бе лән бер гә 
бо лыт лар да һа ва га алы на чак быз һәм без шу лай мәң ге гә Ха ки ме без бе лән бер гә 
бу ла чак быз. 18 Бер-берегезне шу шы сүз ләр бе лән дәрт лән де ре гез.

5 1 Бу хәл ләр нең кай чан бу ла ча гы ту рын да язу ы быз ның ки рә ге юк, иман даш лар, 
2 чөн ки сез үзе гез бик ях шы бе лә сез: Раб бы кө не, төн лә ка рак кер гән дәй, көт мә-

гән дә ки леп җи тә чәк. 3 Ке ше ләр: «Бар да ты ныч, кур кы ныч тү гел», – дип әй т кән дә, 
авыр лы хатын-кызның ба ла ту ды ру га зап ла ры җит кән дәй, ки нәт һә ла кәт ки лер, һәм 
алар ка чып ко ты ла ал мас лар. 4 Ә сез, иман даш лар, ка раң гы лык та тү гел, шу ңа кү рә 
ул көн сез гә ка рак ке бек көт мә гән дә кил мә я чәк. 5 Сез ба ры гыз да – як ты лык һәм 
көн ба ла ла ры. Без төн не ке һәм ка раң гы лык ны кы тү гел. 6 Шу лай итеп, баш ка лар дай 
йок лап ят мыйк, уяу һәм аек бу лыйк. 7 Йок лау чы лар төн лә йок лый лар, эчеп исе рү-
че ләр төн лә эчеп исе рә ләр. 8 Ә без, як ты лык ба ла ла ры бул ган га кү рә, иман ны һәм 
мә хәб бәт не кө бә ки ем итеп, ко ты лу га бул ган өмет не ти мер баш лык итеп ки еп аек 
бу лыйк. 9 Ал ла һы без не ачу га ду чар итү өчен тү гел, ә Ха ки ме без Гай сә Мә сих ар кы-
лы ко ты лу алу өчен бил ге лә де. 10 Мә сих, исән бул сак та, үлем йо кы сын да бул сак та, 
Аның бе лән бер гә яшә ве без не те ләп, без нең өчен үл де. 11 Шу ңа кү рә хә зер ни чек 
эш лә сә гез, бер-берегезне шу лай дәрт лән де ре гез һәм ру хи як тан ны гы ты гыз.

Паулныңүгет-нәсыйхәте
12 Иман даш лар, ара гыз да авыр хез мәт ку ю чы, Ха ким исе мен нән сез гә үгет-

нәсыйхәт һәм юнә леш би рү че ке ше ләр не хөр мәт ите гез. 13 Хез мәт лә ре өчен алар га 
бик их ти рам лы бу лы гыз һәм алар ны яра ты гыз. Бер-берегез бе лән ты ныч яшә гез.

14 Сез дән, иман даш лар, үте неп со рый быз: эш сез уты ру чы лар ны үгет лә гез, кур ка 
тор ган нар ның кү ңел лә рен кү тә ре гез, хәл сез ләр гә яр дәм ите гез. Бар ке ше ләр гә ка ра та 
тү зем ле бу лы гыз. 15 Ка ра гыз аны, бе рәү дә явыз лык ка явыз лык бе лән җа вап бир-
мә сен. Һәр ва кыт бер-берегезгә һәм бар ке ше ләр гә ях шы лык эш ләр гә ты ры шы гыз.

16 Һәр ва кыт шат ла ны гыз. 17 Бер тук тау сыз до га кы лы гыз. 18 Нин ди ге нә хәл дә 
бул са гыз да, Ал ла һы га рәх мәт ләр әй те гез, чөн ки сез дән, Гай сә Мә сих не ке бул ган 
ке ше ләр дән, Ал ла һы шу ны те ли.

19 Из ге Рух ны сүн дер мә гез. 20 Пәй гам бәр лек итү гә ким се теп ка рау бул ма сын. 
21 Ал ла һы дан мы, тү гел ме икә нен бе лү өчен, бар нәр сә не сы нап ка ра гыз, ях шы-
лык та бу лы гыз, 22 һәр төр ле явыз лык тан чит кә ки те гез.
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23 Ты ныч лык чы га на гы бул ган Ал ла һы Үзе сез не бө тен ки леш из ге ит сен. Ха ки-
ме без Гай сә Мә сих кил гән дә, Ул бө тен бар лы гы гыз ны: ру хы гыз ны да, кү ңе ле гез не 
дә, тә не гез не дә саф ки леш сак ла сын. 24 Сез не Ча кы ру чы мо ны эш лә я чәк, чөн ки 
Ул ыша ныч лы.

25 Иман даш лар, без нең өчен до га кы лы гыз. 26 Бар иман даш лар ны из ге үбү бе лән 
сә лам лә гез. 27 Ха ким нең аб руе бе лән та ләп итәм: бу хат ны бар лык иман даш лар га 
укы гыз. 28 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан 
тес са лу ни кә ле ләр гә икен че хат

1 1 Паул дан, Си лас тан һәм Ти му тәй дән Тес са лу ни кә дә ге симан итү че ләр бер дәм-
ле ге нә, сАта быз сАл ла һы һәм сХа ки ме без Гай сә сМә сих өм мә те нә* сә лам. 2 Сез гә 

Ата быз Ал ла һы дан һәм Ха ки ме без Гай сә Мә сих тән смәр хә мәт һәм имин лек бул сын.

ХакимГайсәнеңАллаһыныңгаделхөкемебеләнкилүе
3 Без һәр ва кыт сез нең өчен Ал ла һы га рәх мәт ләр әй тер гә ти еш, иман даш лар. 

Шу лай эш ләү дө рес, чөн ки сез нең има ны гыз ны гы ган нан ны гый, һәр кай сы гыз-
ның бер-берегезгә бул ган мә хәб бә те ар та ба ра. 4 Шу ңа кү рә, бар лык эзәр лек ләү ләр 
һәм га зап лар ки чер гән дә ге тү зем ле ге гез, има ны гыз бе лән Ал ла һы ның бер дәм лек-
лә ре ал дын да мак та на быз. 5 Бо лар ның ба ры сы да Ал ла һы хө ке ме нең га дел икә нен 
күр сә тә. Нә ти җә дә, сез сАл ла һы Пат ша лы гы на ке рер гә ла ек лы дип са на лыр сыз: 
аның ха кы на га зап чи гә сез дә бит ин де. 6 Ал ла һы га дел: га зап чи гү е гез өчен, га еп ле 
ке ше ләр гә кайгы-хәсрәт би рә, 7-8 ә сез гә, җә фа чи гү че ләр гә, һәм без гә ты ныч лык 
бү ләк итә. Ул мо ны, Ха ким Гай сә көч ле сфә реш тә лә ре бе лән ял кын ла нып янып 
тор ган ут та пәй да бу лып, күк ләр дән төш кән дә эш ләр. Ха ким Гай сә Ал ла һы ны 
бел мәү че ләр не һәм Үзе ту рын да гы сЯх шы хә бәр не тың ла мау чы лар ны җә за га тар-
тыр. 9 Җә за ла ры – мәң ге лек һә ла кәт, алар Ха ким хо зу рын нан һәм Аның шөһ рәт ле 
код рә тен нән ае рып алы ныр лар. 10 Ха ким Үзе нең сиз ге лә рен нән дан, Үзе нә иман 
ки тер гән нәр нең ба ры сын нан да мак тау ка бул итү өчен кил гән көн не, сез дә алар 
ара сын да бу лыр сыз, чөн ки сөй лә гән хә бә ре без гә ышан ды гыз.

11 Шу ңа кү рә, без һәр ва кыт сез нең өчен до га кы ла быз, Ал ла быз сез не Үзе ча-
кыр ган тор мыш юлы на ла ек лы ит сен, һәр ях шы ни ят не һәм иман эшен Үзе нең 
код рә те бе лән тө гәл лә сен, дип үте нә без. 12 Ал ла һы ның һәм Ха ки ме без Гай сә Мә-
сих нең мәр хә мә те бе лән Ха ки ме без Гай сә исе ме сез дә шу лай дан ла ныр һәм үзе гез 
дә Аның аша дан ла ныр сыз.

Канунсызкешетурында

2 1 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең ки лүе һәм яны на җы е ла ча гы быз ту рын да язып 
ки тә без. Иман даш лар, сез дән үте неп со рый быз: 2 ашы гыч фи кер йөр теп, акы-

лы гыз ны югал т ма гыз. сРаб бы ның кө не җит те, дип рух игъ лан ит кән пәй гам бәр лек 
сү зе дә, яки кем дер әй т кән сүз дә, яки янә се без дән кил гән хат та сез не бор чы ма-
сын. 3 Ка ра гыз аны, сез не бер кем дә ал да ма сын. Ал ла һы дан баш тарт мый ча һәм 

* 1:1 ГайсәМәсихөммәте – Гай сә Мә сих кә иман итү че ке ше ләр. 
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һә ла кәт кә ду чар ител гән ка нун сыз ке ше кил ми чә то рып, ул көн җит мә я чәк. 4 Ул 
ке ше ал ла дип атал ган һәм ке ше ләр та бы на тор ган һәр нәр сә гә кар шы чы гып, үзен 
юга ры кү тә рә чәк, сАл ла һы йор ты на ке реп уты ра чак һәм үзен Ал ла һы дип игъ лан 
итә чәк. 5 Мин яны гыз да бул ган да, шул ту ры да сөй лә гә нем не хә тер лә ми сез ме ни?

6 Ка нун сыз ке ше гә бил ге лән гән ва кыт тан ал дан ки лер гә ирек бир ми чә, аны 
нәр сә тот кар лап то ру ын сез хә зер бе лә сез. 7 Ка нун сыз лык ның яше рен кө че ин-
де эш кә то тын ган, лә кин тот кар лау чы үзе кит кән че тот кар ла вын дә вам ит те рер. 
8 Шун да ка нун сыз ке ше пәй да бу лыр, Ха ким Гай сә аны ты ны бе лән үте реп, ки лү е-
нең бал кы шы аны юк итә чәк. 9 сШай тан тә э си рен дә ка нун сыз ке ше зур көч, ял ган 
га лә мәт ләр, мог җи за лар күр сә теп ки лер, 10 һәр төр ле явыз хәй лә ләр не һә ла кәт кә 
ба ру чы лар га кар шы кул ла ныр. Алар һә ла кәт кә ба ра лар, чөн ки үз лә рен кот ка ра 
алыр дай ха кый кать не яра ту дан баш тарт ты лар. 11 Шу ңа кү рә, Ал ла һы алар га зур 
бу тал чык лык җи бә рер, һәм алар ял ган га ыша ныр лар. 12 Нә ти җә дә, ха кый кать кә 
ышан мый ча явыз лык тан тәм та бу чы лар хө кем ите лер ләр.

Аллаһысезнесайлады:ныкторыгыз
13 Иман даш лар – Ха ки ме без нең сө ек ле лә ре, сез нең өчен һәр ва кыт Ал ла һы га 

рәх мәт ләр әй тер гә ти еш без, чөн ки Рух ның сез не из ге итүе һәм ха кый кать кә ыша-
ну ы гыз ар кы лы Ал ла һы бе рен че бу лып кот ка ру өчен сез не сай ла ды. 14 Ал ла һы сез не 
мо ңа, Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең сшөһ рә те нә ире шү е гез не те ләп, без сөй лә гән Ях-
шы хә бәр ар кы лы ча кыр ды. 15 Шу ңа кү рә, иман даш лар, нык то ры гыз, без сөй лә гән 
яки хат лар аша сез гә җит кер гән өй рә тү ләр дән тай пыл ма гыз.

16 Ха ки ме без Гай сә Мә сих Үзе һәм без гә мә хәб бә тен күр сәт кән, Үзе нең мәр хә-
мәт ле ле ген дә мәң ге лек юану, как ша мас өмет бир гән Ата быз Ал ла һы 17 кү ңел лә-
ре гез не юат сын, һәр төр ле ях шы эш ләр не баш ка рыр га һәм ях шы сүз ләр сөй ләр гә 
сез гә көч бир сен.

Догакылутурындаүтенү

3 1 Әй тел гән нәр гә өс тәп, шу ны со рый быз, иман даш лар: баш ка җир ләр дә дә 
Раб бы ның сү зе үзе гез дә ке бек тиз та рал сын һәм их ти рам ител сен дип, без нең 

өчен до га кы лы гыз. 2 Шу лай ук бо зык һәм явыз ке ше ләр дән арын сак иде, дип до га 
кы лы гыз, бар ке ше ләр дә иман ит ми ләр бит.

3 Ә Ха ким Гай сә Ул ыша ныч лы. Ул сез не ны гы тыр һәм явыз дан сак лар. 4 Без 
куш кан нар ны хә зер дә, ки лә чәк тә дә баш ка ру ы гыз га Ха ким гә та я нып ыша на быз. 
5 Ха ким йө рәк лә ре гез не Ал ла һы ның мә хәб бә те нә һәм Мә сих би рә тор ган тү зем-
ле лек кә юнәл т сен.

Ялкаулыктурындакисәтү
6 Иман даш лар! Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе мен нән сез гә әмер би рә без: без дән 

ка бул итеп ал ган өй рә тү ләр бу ен ча яшә ми чә, ял кау лык та го мер ки че рә тор ган иман-
даш лар бе лән ара лаш ма гыз. 7 Без нең үр нәк бу ен ча ни чек яшәр гә ти еш икә не гез не 
үзе гез бе лә сез. Без ара гыз да яшә гән дә ял кау лан ма дык. 8 Бер кем нең дә ик мә ген 
буш лай аша ма дык, бе ре гез гә дә йөк бул мас өчен, көне-төне ты ры шып эш лә дек. 
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9 Со рар га ха кы быз бул ма ган өчен тү гел, ә ия реп эш лә ве гез не те ләп, шу лай үр нәк 
күр сәт тек. 10 Яны гыз да бул ган да, сез гә: «Кем эш ләр гә те лә ми, шул аша мый» ди гән 
сүз ләр не ка гый дә итеп әй т кән идек. 11 Кай бер лә ре гез нең ял кау лык ка са лы шу ла ры, 
бер нәр сә эш лә ми чә баш ка ке ше ләр нең эш лә ре нә тык шы ну ла ры ту рын да ишет тек 
бит. 12 Ан дый ке ше ләр гә Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең исе ме бе лән әмер би рә без һәм 
өн ди без: ри зык ла рын, үз лә ре хез мәт ку еп, ты ныч кы на эш ләп тап сын нар. 13 Ә сез, 
иман даш лар, ях шы лык эш ләү дән ары ма гыз.

14 Әгәр дә бе рәр се бу хат та языл ган сүз ләр не тың ла ма са, ул ке ше гә игъ ти ба ры-
гыз ны юнәл те гез һәм, аңа оят бул сын өчен, аның бе лән ара лаш ма гыз. 15 Лә кин ул 
ке ше не дош ман дип исәп лә мә гез, ә иман да шы быз сый фа тын да үгет лә гез.

16 Ты ныч лык чы га на гы Ха ким Гай сә Үзе сез гә һәр ва кыт һәм һәр эш тә имин лек 
бир сен. Ха ким ба ры гыз бе лән дә бул сын.

17 Мин, Паул, сәламләүләремне үз ку лым бе лән язам. Бу – һәр яз ган ха тым ның 
үзе нә хас бил ге се. 18 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те ба ры гыз бе лән дә бул сын!
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Паул дан 
Ти му тәй гә бе рен че хат

1 1 сКот ка ру чы быз сАл ла һы һәм өме те без сМә сих Гай сә нең әме ре бу ен ча Мә сих 
Гай сә срә сү ле Паул дан сә лам! 2 Иман да гы чын уг лым Ти му тәй гә сАта быз Ал-

ла һы вә сХа ки ме без Мә сих Гай сә дән смәр хә мәт, шәф кать, имин лек бул сын.

Ялгантәгълиматлартурындакисәтү
3 Ма ке ду ни я гә кит кән дә, мин си нең Эфес тә ка лу ың ны үтен дем, хә зер дә ан-

да бу лу ың ны те лим. Ан да кай бе рәү ләр чит тәгъ ли мат ка өй рә тә ләр, ә син алар ны 
тук та тыр га ти еш. 4 Алар га ри ва ять ләр гә һәм очсыз-кырыйсыз шә җә рә ләр гә игъ ти-
бар ит мәс кә куш. Бо лар бә хәс ләр ге нә ту ды ра һәм Ал ла һы ни я те нең ал га ки тү е нә 
яр дәм ит ми, ә Ал ла һы ни я те иман ар кы лы эш итә. 5 Мин куш кан нар ның мак са ты 
исә – чын йө рәк тән һәм саф вөҗ дан нан, ри я сыз иман нан кил гән мә хәб бәт. 6-7 Кай-
бе рәү ләр, бо лар дан чит лә шеп, ни сөй ләү лә рен һәм нәр сә рас лау ла рын аң ла ма ган 
хәл дә, сКа нун укы ту чы ла ры бу ла сы ки леп, буш сүз ләр сөй ли баш ла ды лар. 8 Без 
исә Ка нун ның ях шы икән ле ген бе лә без, тик ул дө рес кул ла ны лыр га ти еш. 9 Шу ны 
да бе лә без: Ка нун тәкъ ва ке ше ләр өчен тү гел, ка нун сыз лар һәм буй сын мау чы лар, 
иман сыз лар һәм сгө наһ лы лар, Ал ла һы ны да, из ге нәр сә ләр не дә их ти рам ит мәү-
че ләр, ата сын яки ана сын үте рү че ләр һәм ке ше үте рү че ләр өчен, 10 фә хеш ләр, ир-
ләр бе лән җен си мө нә сә бәт кә ке рү че ир ләр, ке ше ур лау чы лар, ял ган чы лар, ял ган 
ша һит лар һәм төп ле тәгъ ли мат ка кар шы кил гән баш ка һәм мә се өчен чы га рыл ган. 
11 Шөһ рәт ле Ал ла һы ның бө ек ле ге ту рын да гы ми ңа ыша нып тап шы рыл ган сЯх шы 
хә бәр дә шу лай өй рә те лә.

Аллаһыныңшәфкатькүрсәтүеөченрәхмәтәйтү
12 Ми ңа көч бир гән Ха ки ме без Мә сих Гай сә гә рәх мәт: Ул ми не ыша ныч лы са нап, 

Үзе нең хез мә те нә бил ге лә де. 13 Элек кө фер сөй ләү че, эзәр лек ләү че һәм дор фа бул-
сам да, Ал ла һы ми ңа шәф кать күр сәт те. Мә сих кә ышан ма ган га, ни эш лә гә нем не 
бел ми идем. 14 Ха ки ме без Мә сих Гай сә нең мәр хә мә те исә ми ңа Ул алып кил гән 
иман һәм мә хәб бәт бе лән бер гә мул итеп би рел де.

15 Мә сих Гай сә дөнь я га гө наһ лы лар ны кот ка ру өчен кил де ди гән сүз хак һәм 
ту лы сын ча ка бул итү гә ла ек лы. Гө наһ лы лар ара сын да иң на ча ры – мин. 16 Лә кин, 
Мә сих Гай сә бар са быр лы гын мин дә – гө наһ лы лар ның иң на ча рын да күр сәт сен 
дип, ми ңа шәф кать кы лын ды. Шу ның бе лән Ул ки лә чәк тә Үзе нә иман итеп, мәң-
ге лек тор мыш ала чак ке ше ләр гә ми не үр нәк ит те. 17 Мәң ге лек Пат ша га, үлем сез, 
күз гә кү рен мәс бер дән бер Ал ла һы га мәңге-мәңгегә хөр мәт һәм дан! Амин.
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18 Ти му тәй уг лым, си нең хак та элек сөй лән гән пәй гам бәр лек сүз лә ре бу ен ча, бу 
әмер не си ңа ыша нып тап шы рам: алар га та я нып, ях шы кө рәш че бул. 19 Иман һәм 
саф вөҗ да ның ны сак ла. Кай бе рәү ләр исә, вөҗ да ны куш кан ны ки ре ка гып, иман-
на рын һә ла кәт кә ду чар ит те ләр: 20 Һү ме нәй бе лән Ис кән дәр алар ара сын да иде, 
алар ны, кө фер сүз ләр сөй лә мәс кә өй рән сен нәр дип, сшай тан ку лы на тап шыр дым.

Гыйбадәткылутурындакиңәшләр

2 1-2 Иң элек шу ны үте нәм: ту лы сын ча дин дар лык һәм саф лык бе лән гау га сыз 
вә ты ныч го мер ки че рик дип, бар ке ше ләр һәм шу лай ук пат ша лар, ха ки ми ят 

ке ше лә ре өчен со ра гыз, до га кы лы гыз, ял ва ры гыз, шө кер ите гез. 3 Бу Кот ка ру чы-
быз Ал ла һы ал дын да ях шы һәм мәгъ куль. 4 Ул бар лык ке ше ләр нең ко ты лу ын һәм 
ха кый кать не та ну ла рын те ли.

5-6 Ал ла һы бер,
Ал ла һы бе лән ке ше ләр ара сын да ара даш чы да бер,
Ул – бар ке ше ләр ко тыл сын өчен,
Үз тор мы шын бир гән Ке ше – Мә сих Гай сә:
ки рәк ле ва кыт та Ал ла һы бу ту ры да ша һит лык бир де.

7 Мин бу хә бәр не игъ лан итү че һәм рә сүл, яһү ди бул ма ган нар га иман һәм ха кый-
кать өй рә тү че итеп ку ел дым. Мин дө ре сен сөй лим, ял ган ла мыйм.

8 Ин де шу ны те лим: ир-атлар һәр җир дә ру хи як тан саф бу лып, яр сы мый ча вә 
бә хәс ләш ми чә, кул ла рын кү тә реп до га кыл сын нар. 9 Хатын-кызларга исә әдәп-
ле лек сак лап, тый нак һәм ки леш ле ки е нер гә ки рәк. Алар үз лә рен ал тын, эн җе, 
кыйм мәт ле ки ем бе лән һәм чәч лә рен үреп тү гел, 10 ә иге лек ле эш ләр бе лән би зә-
сен нәр. Үз лә рен Ал ла һы га ба гыш ла ган ха тын нар нәкъ шу лай эш ләр гә ти еш ләр 
дә. 11 Хатын-кыз күн дәм лек бе лән тавыш-тынсыз гы на өй рән сен. 12 Хатын-кызга 
ир-атны өй рә тер гә, аның өс тен нән баш бу лыр га рөх сәт ит мим, ул тавыш-тынсыз 
бул сын. 13 Баш та Адәм, ан нан соң Һа ва яра тыл ган бит, 14 һәм Адәм ал дан ма ган, 
хатын-кыз, ал да нып, әмер не боз ган. 15 Әм ма әдәп ле лек бе лән иман, мә хәб бәт һәм 
әүли я лек тә тор са, ул ана бу лу ва зи фа сын үтәп* ко ты ла чак.

Бердәмлекҗитәкчеләре

3 1 сИман итү че ләр бер дәм ле ге нең җи тәк че се бу лыр га ом ты лу чы ке ше иге лек-
ле эш кы лыр га те ли ди гән сүз ләр хак. 2 Ул җи тәк че исә бер га еп сез, бер ге нә 

ха тын ның ире, тот нак лы, төп ле, әдәп ле, ку нак чыл, өй рә тер гә сә ләт ле бу лыр га, 
3 эч ке че, су гыш чук ма ры, бай лык ка ком сыз тү гел, йом шак кү ңел ле, та ту лык сө-
ю че бу лыр га, 4 үз гаи лә се бе лән ос та ида рә итү че, ба ла ла рын бө тен хөр мәт бе лән, 
күн дәм итеп тәр би я ләү че бу лыр га ти еш. 5 Әгәр үз йор ты бе лән ида рә итә бел мә-
сә, ул Ал ла һы бер дәм ле ге ту рын да ни чек кай гыр та алыр соң? 6 Тә кәб бер лә неп, 
сиб лис төш кән хө кем гә төш мәс өчен, әле ге нә иман га кил гән бу лыр га ти еш тү-
гел. 7 Хур лык ка һәм иб лис то за гы на төш мәс өчен, чит ке ше ләр ара сын да да ул 
аб руй лы бу лыр га ти еш.

* 2:15 ...анабулувазифасынүтәп... – Бу сүз ләр не «ба ла та бу чы бу лып» дип тә аң лар га мөм кин. 
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Бердәмлекярдәмчеләре
8 Шу лай ук бер дәм лек яр дәм че лә ре дә ике йөз ле, эчәр гә яра ту чы, хур лык лы та-

быш ка ом ты лу чан бул мас ка, 9 има ны быз ның Ал ла һы та ра фын нан ачыл ган се рен 
саф вөҗ дан бе лән сак лау чы бу лыр га ти еш. 10 Алар ны да баш та сы нап ка ра сын нар, 
әгәр ким че лек сез бу лып чык са лар, алар яр дәм че ләр бу лып хез мәт ит сен нәр. 11 Шу-
лай ук хатын-кызлар* да яла як мый тор ган, тот нак лы, һәр нәр сә дә туг ры лык лы, 
их ти рам га ла ек бу лыр га ти еш.

12 Бер дәм лек яр дәм че се бер ге нә ха тын лы, ба ла ла рын тәр би я ли һәм гаи лә эш-
лә ре бе лән ях шы ида рә итә бе лү че бу лыр га ти еш. 13 Үз хез мәт лә рен ях шы баш ка-
ру чы лар аб руй лы дә рә җә гә ия бу ла, Мә сих Гай сә гә бул ган иман на ры ни ге зен дә 
кы ю лык ла ры ар та. 14 Мин мо ны тиз дән яны ңа ки ле ре мә өмет лә неп язам. 15 Әгәр 
мин тот кар лан сам, ха кый кать те рә ге һәм ни ге зе бул ган мәң ге те ре Ал ла һы бер-
дәм ле ген дә, ди мәк, сАл ла һы йор тын да син үзең не ни чек то тар га ки рәк ле ген мон да 
яз ган на рым нан бе лә алыр сың. 16 Има ны быз ның се ре бө ек бу луы бә хәс сез:

Ул ке ше тә нен дә пәй да бул ды,
сИз ге Рух та ра фын нан хак дип күр сә тел де,
Аны сфә реш тә ләр күр де,
Ул ха лык лар ара сын да вә газь лән де,
дөнь я да иман бе лән ка бул ител де,
дан бе лән күк кә ашы рыл ды.

Тимутәйгәкиңәшләр

4 1 Из ге Рух ачык әй тә: ахыр за ман да кай бе рәү ләр, ал дак чы рух лар га һәм җен 
өй рә тү лә ре нә ко лак са лып, иман нан ки ре чи ге нер ләр. 2 Мон дый өй рә тү ләр 

ике йөз ле ял ган сөй ләү че ләр дән ки лер. Алар ның вөҗ дан на ры тою сә лә тен югалт кан. 
3 Бу ял ган чы лар ни ках ла шу ны ты я лар һәм кай бер ри зык лар ны аша мас ка ку ша-
лар. Ә Ал ла һы ри зык лар ны иман итү че ләр вә ха кый кать не бе лү че ләр шө кер итеп 
ка бул ит сен нәр өчен бул дыр ган. 4 Ал ла һы бул дыр ган һәр нәр сә ях шы һәм шө кер 
итеп ка бул ител сә, һич нәр сә ки ре ка гыл мас ка ти еш, 5 чөн ки ул Ал ла һы сү зе һәм 
до га бе лән из ге кы лы на.

6 Иман сүз лә ре һәм үзең ияр гән ях шы тәгъ ли мат бе лән ру хи як тан ба еп, бу нә-
сый хәт ләр не иман даш лар га өй рәт сәң, Мә сих Гай сә нең ях шы хез мәт че се бу лыр сың. 
7 Иман сыз һәм юк-бар ри ва ять ләр не ки ре как, ә үзең не их лас кү ңел дән та бы ну га 
кү нек тер. 8 Тән кү нек мә се нең фай да сы аз, ә ин де их лас кү ңел дән та бы ну һәр нәр-
сә гә фай да лы, чөн ки ул хә зер ге һәм ки лә чәк тор мыш ны вәгъ дә итә. 9 Бу сүз ләр хак 
һәм ту лы сын ча ка бул итү гә ла ек лы. 10 Мо ның өчен без авыр хез мәт баш ка ра быз 
һәм аш кы на быз, чөн ки бар лык ке ше ләр не, биг рәк тә иман итү че ләр не Кот ка ру чы 
мәң ге те ре Ал ла һы га өмет баг лый быз.

* 3:11 Хатын-кызлар – бу сүз не бо лай да аң лар га мөм кин: «хатын-кыз ярдәмчеләр» яи сә «яр-
дәм че ләр нең ха тын на ры». 
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11 Бо лар ны баш ка лар га тап шыр һәм өй рәт. 12 Си нең яшь ле ге ңә һич кем тү бән се теп 
ка ра ма сын, сөй ләм дә, үз-үзеңне то ты шың да, мә хәб бәт тә, иман да, саф лык та иман 
итү че ләр гә үр нәк бул. 13 Мин ки леп җит кән че, сИз ге яз ма ны бер дәм лек ал дын да 
укы, вә газь сөй лә һәм өй рәт. 14 сӨл кән нәр өс те ңә кул ла рын куй ган да, пәй гам бәр 
сү зе аша би рел гән ру хи сә лә тең не игъ ти бар сыз кал дыр ма. 15 Ал га ки те шең һәр кем гә 
ачык кү рен сен өчен, шу лар бе лән шө гыль лән, үзең не шу лар га ба гыш ла. 16 Үз-үзеңне 
һәм өй рә тү лә рең не кү зә теп тор һәм тай пыл мый ча бо лар ны баш ка ру ың ны дә вам 
ит. Шу лай эш лә сәң, үзең не дә, тың лау чы ла рың ны да кот ка рыр сың.

Толхатыннар,өлкәннәр,коллартурындакиңәш

5 1 Өл кән яшь тә ге ир-атларны шел тә лә мә, атаң ны үгет лә гән дәй үгет лә. Яшь 
ир-атларны – кар дәш лә рең не үгет лә гән дәй, 2 өл кән ха тын нар ны – анаң ны 

үгет лә гән ке бек, яшь ха тын нар ны бар саф лык бе лән кыз кар дәш лә рең не үгет лә гән 
ке бек нә сый хәт ит.

3 Чын нан да, ял гыз тол ха тын нар га хөр мәт күр сәт. 4 Ә тол ха тын ның ба ла ла ры яки 
онык ла ры бул са, алар баш та, ата-аналары һәм әби-бабалары ха кын да кай гыр тып, 
иман на рын эш тә күр сә тер гә өй рән сен нәр, чөн ки Ал ла һы шу ны те ли. 5 Чын нан 
да, тол һәм ял гыз ха тын Ал ла һы га өмет баг лый һәм, Ал ла һы га ял ва рып, көне-төне 
до га кы ла. 6 Кәеф-сафа ко рып яши тор ган тол ха тын ны исә те ре көе үле дип са-
нар га бу ла. 7 Ким че лек сез бул сын нар өчен, бу ту ры да ке ше ләр нең кү ңе ле нә сең дер. 
8 Әгәр дә бе рәү кардәш-ырулары, биг рәк тә якын на ры ха кын да кай гыр т мый икән, 
ул има нын нан ваз кич кән һәм иман сыз дан да на чар рак бу ла.

9 Бер дәм лек тә ге тол лар исем ле ге нә* алт мыш яше тул ган һәм бер ир нең ге нә ха-
ты ны бул ган тол лар кер те лер гә мөм кин. 10 Аның иге лек ле эш ләр кы луы бил ге ле 
бу лыр га ти еш: ба ла лар тәр би я ләп үс тер гән, ку нак чыл лык күр сәт кән, иман даш-
ла ры ның аяк ла рын юган*, авыр лык кил гән нәр гә яр дәм ит кән һәм үзен һәр төр ле 
иге лек ле эш кә ба гыш ла ган.

11 Яшь тол ха тын нар ны исә исем лек кә кер т мә, чөн ки алар, җен си те ләк кә би ре-
леп, үз лә рен Мә сих кә ба гыш лау дан тук тый лар һәм та гын ни ках ка ке рер гә те ли ләр 
12 һәм, шу лай итеп, бе рен че вәгъ дә лә рен бо зып, үз лә рен хө кем гә ду чар итә ләр. 
13 Шу ның өс те нә алар, өйдән-өйгә йө реп, эш лек сез бу лыр га кү не гә ләр, эш сез йө-
реп ке нә кал мый лар, ти еш сез нәр сә ләр сөй ләп гай бәт са та лар һәм ке ше эше нә 
тык шы на лар. 14 Шу ңа кү рә мин, яман атын са тар өчен, дош ман нар га һич нин ди 
сә бәп бир мәс өчен, яшь тол ха тын нар ның ни ках ка ке рү ен, ба ла лар ту ды ру ын, 
йорт-җирне ка рау ла рын те лим. 15 Ин де кай бе рәү ләр, дө рес юл дан чит кә бо ры лып, 
шай тан юлы на бас ты лар бит.

16 Әгәр нин ди дер иман итү че ха тын ның гаи лә сен дә тол лар бул са, бер дәм лек алар 
өчен мә шә кать лән мә сен һәм чын нан да тол бул ган ха тын нар га яр дәм итә ал сын 
өчен, ул алар га үзе яр дәм итәр гә ти еш.

* 5:9 Толларисемлеге – иман итү че ләр бер дәм ле ген дә чын тол ха тын нар ның рәс ми исем ле ге 
тө зел гән һәм бер дәм лек та ра фын нан алар га мат ди яр дәм күр сә те лер гә ти еш бул ган. 
* 5:10 Аякларныюу – ку нак чыл лык бил ге се. Бу эш не га дәт тә кол лар баш кар ган. 
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Бердәмлекөлкәннәре
17 Ях шы җи тәк че лек итү че өл кән нәр, биг рәк тә Ал ла һы сү зен бел де рү дә һәм өй-

рә тү дә авыр хез мәт баш ка ру чы лар хөр мәт һәм хез мәт ха кын алыр га ла ек лы бу лып 
са нал сын нар. 18 Из ге яз ма бо лай ди бит: «аш лык су гу чы үгез нең авы зын бәй ләп 
куй ма»* һәм «эш че хез мәт ха кы на ла ек». 19 Өл кән гә кар шы ши ка ять не* ике яки өч 
ша һит бул ган да гы на ка бул ит. 20 Баш ка лар да да кур ку ту сын өчен, гө наһ кы лу чы-
лар ны ба ры сы ал дын да фаш ит.

21 Ал ла һы, Мә сих Гай сә һәм сай лан ган фә реш тә ләр ал дын да мин син нән үте неп 
со рыйм: ал дан ук тис кә ре ка раш та тор мый ча һәм берь як лы лык күр сәт ми чә, бу ка-
гый дә ләр не кул лан. 22 Хез мәт кә сай лау бил ге се итеп, һич кем өс те нә ашы гыч лык 
бе лән скул ла рың ны куй ма һәм баш ка лар ның гө наһ ла ры на кат наш ма, үзең не саф 
тот. 23 Бү тән ко ры су гы на эч мә, ка ры ның һәм еш авыр мас өчен бе раз шә раб та эч.

24 Кай бер ке ше ләр нең гө наһ ла ры бил ге ле ин де һәм турыдан-туры хө кем гә ил тә-
ләр, ә кай бер лә ре нең гө наһ ла ры исә соң рак ачы лыр. 25 Шул ук рә веш тә иге лек ле 
эш ләр дә бил ге ле, әгәр кай бер лә ре бил ге сез икән, яше реп ка лу мөм кин бул мас.

Колларһәмхуҗалар

6 1 Ал ла һы исе мен һәм тәгъ ли ма ты быз ны һич кем хур ла ма сын өчен, кол лык бо га-
вын да гы лар үз ху җа ла рын бар лык их ти рам га ла ек лы дип са нар га ти еш. 2 Ху җа ла-

ры иман лы бул ган нар, бер-берсе бе лән иман даш бул ган лык тан, алар га хөр мәт лә рен 
аз рак күр сә тер гә ти еш тү гел, тик та гын да күб рәк хез мәт ит сен нәр, чөн ки хез мәт тән 
фай да ка за ну чы ху җа лар – га зиз иман лы лар. Бо лар ны өй рәт һәм нә сый хәт ит.

Ялгантәгълиматһәмчынбайлык
3 Әгәр кем дә кем, баш ка бер нәр сә гә өй рә теп, Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең хак 

сүз лә ре һәм има ны быз га ту ры кил гән өй рә тү бе лән ки леш ми икән, 4 ул тә кәб бер, 
һич нәр сә бел ми, бә хәс лә шер гә һәм сүз кө рәш те рер гә һә вәс. Бо лар дан көн че лек, 
ни заг, хур лау, мә кер ле шик лә нү ки леп чы га, 5 акыл ла ры на зы ян кил гән һәм ха-
кый кать тән мәх рүм кал ган ке ше ләр ара сын да фи кер кар шы лык ла ры туа. Алар өчен 
Ал ла һы га та бы ну – жи ңел та быш алу ысу лы гы на.

6 Ке ше үзен дә бул ган нар бе лән ка нә гать икән, Ал ла һы га иман итү – чын лап 
та, зур та быш ул. 7 Без дөнь я га һич нәр сә алып кил мә дек, ан нан һич нәр сә алып 
та ки тә ал ма быз. 8 Ри зы гы быз һәм кием-салымыбыз бул са, шу ның бе лән ка нә гать 
бу лыйк. 9 Ин де ба ер га те ләү че ләр исә кот кы га һәм бик күп акыл сыз, за рар лы те-
ләк ләр то за гы на тө шә ләр. Бу ин де ке ше ләр не афәт кә һәм һә ла кәт кә ки те рә. 10 Бар 
явыз лык ның баш лан гы чы – ак ча га хи рыс лык. Кай бе рәү ләр, мо ңа би ре леп, иман-
нан чит ләш кән нәр һәм үз-үзләрен күп кай гы лар га ду чар ит кән нәр.

11 Ә син, Ал ла һы ке ше се, бо лар дан кач һәм стәкъ ва лык ка, дин дар лык ка, иман га, 
мә хәб бәт кә, тү зем ле лек кә һәм ба сын кы лык ка ом тыл. 12 Иман өчен ях шы кө рә шеп, 

* 5:18 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:4. 
* 5:19 Шикаять – ке ше нең га е бен күр сәт кән сүз яки әләк. 
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мәң ге лек тор мыш ка ия бул. Син, күп ша һит лар ал дын да үз има ның ны та ны ган да, 
шул мәң ге лек тор мыш ка ча кы рыл дың. 13 Һәр нәр сә гә те рек лек би рү че Ал ла һы ал-
дын да һәм Пон ти Пи лат ка ша һит лык би реп, иман ны та ны ган Мә сих Гай сә хо зу-
рын да си ңа 14 Ха ки ме без Гай сә Мә сих кил гән гә ка дәр, әме рем не тел ти дер мәс лек 
һәм ким че лек сез итеп баш ка рыр га ку шам.

15-16 Шөһ рәт ле һәм бер дән бер Хө кем дар,
пат ша лар ның Пат ша сы һәм ха ким нәр нең Ха ки ме*,
бер дән бер үл мәс*, якын ба ра ал мас лык як ты лык та то ру чы,
һич бер ке ше күр мә гән һәм кү рүе дә мөм кин бул ма ган Ал ла һы*
Мә сих не үз ва кы тын да күр сә тә чәк.
Ал ла һы га хөр мәт һәм мәң ге лек ха ким лек! Амин.

17 Бу дөнь я ның бай ла рын ки сәт: алар тә кәб бер лән мә сен нәр һәм ыша ныч сыз бай-
лык ка тү гел, хо зур ла ну өчен без гә һәр нәр сә не мул итеп би рү че Ал ла һы га өмет баг-
ла сын нар. 18 Ях шы лык кы лыр га, иге лек ле эш лә ре бе лән бай һәм юмарт бу лыр га, 
үз лә рен дә бул ган ны баш ка лар бе лән бү ле шер гә әзер тор сын нар, дип ки сәт алар ны. 
19 Шул рә веш чә, чын тор мыш ка ире шү өчен, ки лә чәк кә нык лы ни гез бу лыр лык 
хә зи нә туп лар лар.

20 Әй, Ти му тәй! Үзе ңә ыша нып тап шы рыл ган ны сак ла. Иман сыз буш сүз ләр, 
урын сыз га гый лем дип ата лып та, дө рес лек кә ту ры кил мә гән нәр сә ләр дән чит тә 
тор. 21 Кай бе рәү ләр, шу лар га би ре леп, иман нан чит ләш те ләр.

Мәр хә мәт сез нең бе лән бул сын.

* 6:15-16 Ка ра гыз: «Ка нун», 10:17. 
* 6:15-16 Ка ра гыз: «Зә бур», 101:28. 
* 6:15-16 Ка ра гыз: «Чы гыш», 33:20. 
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Паул дан 
Ти му тәй гә икен че хат

1 1-2 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә нең срә сү ле Паул дан сө ек ле уг лым 
Ти му тәй гә сә лам. Ал ла һы та ра фын нан вәгъ дә ител гән, Мә сих Гай сә бе лән 

бер лек тә ге тор мыш ха кын да игъ лан итәр гә җи бә рел дем мин. сАта быз Ал ла һы дан 
вә сХа ки ме без Мә сих Гай сә дән си ңа смәр хә мәт, шәф кать һәм имин лек бул сын.

Тугрылыклыбулыргаөндәү
3 Көн дез һәм төн лә до га ла рым да си не да и ми рә веш тә ис кә тө шер гән дә, әби-

бабаларымдай саф вөҗ дан бе лән үзем дә хез мәт итә тор ган Ал ла һы га рәх мәт бел-
де рәм. 4 Си нең күз яшь лә рең не ис тә то тып, кү ңе лем не шат лык ка ту ты рыр өчен, 
си не бик кү рә сем ки лә. 5 Мин си нең их лас има ның ту рын да ис кә тө ше рәм: Ло ис 
әби ең дә, әни ең Әүни кә дә нәкъ шу лай ышан ган нар иде. Ул син дә дә бар дип 
ина нам. 6 Шул сә бәп тән хә те ре ңә тө ше рәм: скул ла рым ны өс те ңә ку еп, Ал ла һы 
бир гән ру хи сә ләт не үс тер. 7 Ал ла һы без гә кур ку ру хын тү гел, көч, мә хәб бәт һәм 
аек фи кер йөр тү ру хын бир гән бит.

8 Шу лай итеп, Ха ки ме без ту рын да ша һит лык би рү дән ку рык ма һәм Аның ха-
кы на тот кын бул ган мин нән оял ма. Ки ре сен чә, Ал ла һы бир гән көч-куәткә та я-
нып, сЯх шы хә бәр өчен ми нем бе лән бер гә га зап чик. 9 Ал ла һы без не кот кар ды 
һәм из ге бер мө рә җә гать бе лән ча кыр ды. Без мо ңа кыл ган эш лә ре без ар ка сын да 
тү гел, Аның ни я те һәм мәр хә мә те ни ге зен дә иреш тек. Ул без гә бу мәр хә мәт не 
дөнья яра тыл ган чы ук Мә сих Гай сә ар кы лы бир гән, 10 хә зер исә аны сКот ка-
ру чы быз Мә сих Гай сә нең ки лүе аша күр сәт те. Мә сих Гай сә үлем не юк ит кән 
һәм тор мыш вә үлем сез лек не Ях шы хә бәр ар кы лы як ты га чы гар ган. 11 Мин шул 
Ях шы хә бәр не игъ лан итү че, рә сүл һәм өй рә тү че итеп бил ге ләп ку ел ган мын. 
12 Шу ның өчен га зап чи гәм дә, әм ма оял мыйм, чөн ки Кем гә ыша ну ым ны бе-
ләм, һәм ми ңа ыша нып тап шы рыл ган ны те ге бө ек көн гә ка дәр Аның сак лый 
ала ча гы на ина нам.

13 Мә сих Гай сә гә иман итеп һәм Аның мә хәб бә тен дә то рып, мин нән ишет кән 
төп ле тәгъ ли мат ны үр нәк итеп тот. 14 Үзе ңә ыша нып тап шы рыл ган ях шы нәр-
сә не без дә яшәү че сИз ге Рух яр дә ме бе лән сак ла.

15 Асия өл кә сен дә ге ләр нең ба ры сы да ми не таш лап ки тү лә рен бе лә сең. Фү-
гел һәм Һер мо ге нис та алар ара сын да. 16 Ха ки ме без Гай сә Они си фор гаи лә се нә 
шәф кать бир сен иде, чөн ки ул күп тап кыр лар ми нем кү ңе лем не кү тәр де һәм зин-
дан да уты ру ым нан оял ма ды. 17 Ки ре сен чә, сРим га кил гәч, ми не бик ты ры шып 
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эз лә гән һәм эз ләп тап ты. 18 Те ге бө ек көн не Ха ки ме без Гай сә аңа Үзе нең шәф ка тен 
күр сәт сен*. Эфес тә чак та аның ми ңа ты ры шып хез мәт итү ен бик ях шы бе лә сең.

МәсихГайсәнеңяхшыкөрәшчесе

2 1 Уг лым, син Мә сих Гай сә нең мәр хә мә те бе лән көч ле бул. 2 Күп ша һит лар ал-
дын да мин нән ишет кән нәр сә ләр не өй рә тер гә сә ләт ле ыша ныч лы ке ше ләр гә 

тап шыр. Алар баш ка лар ны да шу ңа өй рәт сен. 3 Мә сих Гай сә нең ях шы кө рәш че се 
ке бек, га зап лар ның үз өле ше ңә ти гә нен ка бул итеп ал. 4 Бер нин ди хәр би хез мәт-
кәр дә, гас кәр баш лы гы на ярар га ты рыш кан га кү рә, үзен көн дә лек эш ләр бе лән 
бәй лә ми. 5 Шул рә веш чә, ке ше ярыш та ка гый дә ләр бу ен ча йө гер ми икән, җи ңү че 
та җы на ла ек бу ла ал мас. 6 Авыр хез мәт баш ка ру чы иген че җы еп алын ган уңыш тан 
үз өле шен бе рен че алыр га ти еш. 7 Мин әй т кән нәр ту рын да уй ла һәм Ха ки ме без 
Гай сә си ңа бар нәр сә не дә аң лар га яр дәм итәр.

8 Гай сә Мә сих не исең дә тот. Ул, Да выт нә се лен нән бу лып, үле дән те рел теп тор-
гы зыл ды. Бу ту ры да мин игъ лан ит кән Ях шы хә бәр дә әй те лә. 9 Ях шы хә бәр не 
та ра ту хез мә тен баш ка рып, хәт та җи на ять че ке бек бо гау ла нып, мин га зап чи гәм. 
Әм ма Ал ла һы сү зен бо гау лап ку еп бул мый. 10 Шу ңа кү рә, Ал ла һы сай лап ал ган нар 
ха кы на, алар да Мә сих Гай сә бир гән ко ты лу ны һәм шу ның бе лән бер гә мәң ге лек 
дан ала ал сын өчен, мин ба ры на да тү зәм.

11 Бу сүз ләр хак:
Аның бе лән үл гән без икән,
Аның бе лән бер гә яшәр без дә.

12 Әгәр тү зә без икән,
Аның бе лән бер гә пат ша лык та итәр без.
Әгәр Аңар дан баш тар т сак,
Ул да без дән баш тар тыр.

13 Без туг ры бул ма сак та,
Ул һәр чак туг ры бу лып ка ла,
чөн ки Ул Үз-Үзен ин кяр итә ал мый.

Аллаһыныңмактаулыэшчесе
14 Бо лар ны бө тен ке ше ләр нең ис лә ре нә тө шер һәм, сүз ләр ту рын да бә хәс ләш-

мә сен нәр өчен, Ал ла һы кар шын да алар ны ны гы тып ки сәт. Мон дый бә хәс ләр-
нең бер нин ди дә фай да сы юк, ә тың лау чы лар ны һә ла кәт кә ил тә. 15 Ха кый кать 
сү зе нә дө рес өй рә тү че һәм эшен оят ка кал мас лык итеп баш ка ру чы эш че бу лып, 
Ал ла һы ның хуп ла вы на ире шү өчен, мөм кин бул ган нар ның ба ры сын да эш лә. 
16 Иман сыз буш сүз ләр дән ерак тор, чөн ки алар ке ше ләр не Ал ла һы дан та гын да 
ныг рак чит ләш те рә. 17 Ан дый сүз ләр та ра лу чы яман шеш ке бек. Һү ме нәй бе лән 
Фи лит тә шу лар ны та ра ту чы лар ара сын да. 18 Без нең өчен үле дән те ре лү ин де 
бул ды дип, алар ха кый кать тән чит кә тай пы лып, кай бе рәү ләр нең иман на рын 

* 1:18 Бе рен че җөм лә не «Те ге бө ек көн не ул Ха ки ме без Гай сә яр дә ме бе лән Раб бы Ал ла һы-
ның шәф ка тен ал сын» дип тә аң лар га мөм кин. 
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как шат ты лар. 19 Әм ма Ал ла һы кор ган ни гез нык то ра, аңа мон дый сүз ләр языл-
ган: «сРаб бы Үзе не ке лә рен бе лә»* һәм «Раб бы ның исе мен тел гә ал ган һәр ке ше 
явыз лык тан чит ләш сен»*.

20 Зур йорт та ал тын һәм кө меш тән ясал ган са выт кы на тү гел, агач һәм бал чык са-
выт лар да бар, алар ның кай бер лә ре – шә рәф ле, икен че лә ре га дә ти эш өчен ярак лы. 
21 Шу лай итеп, кем үзен явыз лык кы лу дан чис тар тыр, шул Ал ла һы га ба гыш лан ган, 
Ху җа сы на ярак лы, һәр бер иге лек ле эш кә әзер бул ган шә рәф ле кул ла ны лыш та гы 
са выт бу лыр.

22 Яшь лек нең әдәп сез те ләк лә рен нән кач, Раб бы га чын йө рәк тән мө рә җә гать 
итү че ләр бе лән бер гә стәкъ ва лык ка, иман га, мә хәб бәт кә, имин лек кә ом тыл. 
23 Акыл сыз һәм то ма на бә хәс ләр гә ка тыш ма, алар ның ызгыш-талашлар гы на 
ки те реп чы га ру ын бе лә сең. 24 Раб бы ко лы исә бә хәс лә шер гә ти еш тү гел, әм ма 
һәм мә се нә дә ягым лы бу лыр га, өй рә тер гә ос та һәм са быр бу лыр га, 25 өй рә тү ләр-
гә кар шы бул ган нар га ба сын кы лык бе лән үгет-нәсыйхәт би рер гә ти еш. Бәл ки 
Ал ла һы алар ны тәү бә гә ки те рер, һәм алар ха кый кать не та нып бе лер, 26 акыл га 
уты рып, үз лә рен әсир кыл ган һәм үз их ты я рын үтәр гә мәҗ бүр итә тор ган сиб лис 
то за гын нан ко ты лып ка лыр.

Ахырзаманәхлаксызлыгы

3 1 Бе леп тор: соң гы көн нәр дә авыр ва кыт лар бу ла чак. 2 Ке ше ләр үз лә рен ге нә 
сө ю чән, бай лык яра ту чан, мак тан чык, һа ва лы һәм хур лау чан бу лыр. Алар 

ата-аналарына буй сын мас лар, ях шы лык ның ка де рен бел мәс ләр, из ге нәр сә ләр-
не их ти рам ит мәс ләр. 3 Алар рә хим сез, ки леш мәү чән, яла ягу чан, тот нак сыз, 
шәф кать сез бу лыр лар һәм ях шы лык ны дош ман кү рер ләр. 4 Хы я нәт чел, акыл сыз, 
тә кәб бер бу лыр һәм, Ал ла һы ны яра ту га ка ра ган да, ләз зәт не күб рәк яра тыр лар. 
5 Тыш кы як тан их лас кү ңел дән Ал ла га та бы ну чы бу лып кү ре нер ләр, ә иман ның 
кө чен ин кяр итәр ләр. Ан дый лар дан ерак тор. 6 Алар сиз дер ми чә ге нә йорт лар га 
ке рә ләр һәм сгө наһ ка бат кан вә төр ле аз гын те ләк ләр нең ку бы зы на би ю че бә-
хет сез хатын-кызларның кү ңел лә рен кы зык ты ра лар. 7 Бу ха тын нар исә һәр ва кыт 
өй рә нә ләр, әм ма бер кай чан да ха кый кать не аң лау га ире шә ал мый лар. 8 Янис һәм 
Ям б рис Му са га кар шы кил гән ке бек*, бо зык акыл лы һәм иман да фай да сыз бул ган 
бу ке ше ләр шу лай ук ха кый кать кә кар шы ки лә ләр. 9 Әм ма ерак ки тә ал мас лар, 
чөн ки те ге ләр нең акыл сыз лы гы мәгъ лүм бул ган ке бек, алар ны кы да һәм мә се нә 
ачык кү ре нер.

Тимутәйгәкиңәшләр
10-11 Син исә өй рә тү лә ре мә, яшәү рә ве ше мә, мак са ты ма, има ны ма, са быр лы-

гы ма, мә хәб бә те мә, тү зем ле ге мә ияр дең. Ми не ни чек эзәр лек ләү лә рен һәм ни чек 
га зап чи гү лә рем не бе лә сең. Ан ти у хия, Икү ни ун һәм Лус т ра шә һәр лә рен дә нин ди 

* 2:19 Ка ра гыз: «Сан нар», 16:5. 
* 2:19 Ка ра гыз: «Зә бур», 33:15. 
* 3:8 Ка ра гыз: «Чы гыш», 7:11-12. 
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эзәрлек ләү ләр гә ду чар бу лу ым ны да бе лә сең. Ми не ба рын нан да Ха ким Гай сә кот-
кар ды! 12 Мә сих Гай сә не ке бу лып, хак иман бу ен ча яшәр гә те ләү че ләр нең ба ры сы 
да эзәр лек лә нер. 13 Мә кер ле ке ше ләр һәм ал дак чы лар исә, баш ка лар ны адаш ты рып 
һәм үз лә ре дә ада шып, явыз лык ла рын да та гын да ал га ки тәр ләр.

ИманһәмИзгеязма
14 Син исә нәр сә гә өй рән дең һәм нәр сә гә инан дың, шу лар ны дә вам ит, чөн ки 

кем нән өй рән гә нең не бе лә сең. 15 Син сИз ге яз ма лар бе лән ба ла чак тан ук та ныш. 
Алар си ңа, Мә сих Гай сә гә иман итү аша, ко ты лу га алып ба ру чы акыл би рә ала. 
16-17 Ал ла һы ке ше се сә ләт ле һәм бар лык ях шы эш кә әзер бул сын өчен, бө тен Яз ма 
Ал ла һы та ра фын нан рух лан ды рыл ган һәм өй рә тү, шел тә ләү, тө зә тү һәм Ал ла һы га 
ярак лы бу лып яшәү ту рын да үгет-нәсыйхәт би рү өчен фай да лы.

4 1 Те ре ләр не һәм үле ләр не хө кем итә чәк Мә сих Гай сә Пат ша бу лып ки лә чә ге 
хак, шу ңа кү рә Ал ла һы һәм Мә сих Гай сә ал дын да си ңа җит ди рә веш тә ку шам: 

2 Ал ла һы сү зен игъ лан ит, мо ны уңай лы һәм уңай сыз ва кыт та да эш ләр гә әзер тор, 
тө зәт, шел тә лә, өй рәт кән дә, һәр ва кыт са быр лык бе лән үгет лә. 3 Шун дый ва кыт 
ки лер: төп ле тәгъ ли мат ны тың лар га те лә мәс ләр, үз лә ре нә оша ган, ко лак ла ры на 
ятыш лы итеп өй рә тү че укы ту чы лар ны гы на үз лә ре яны на күп итеп җы яр лар, 4 һәм, 
ха кый кать не тың ла мый ча, ке ше ләр уй лап чы гар ган ри ва ять ләр гә ко лак са лыр лар. 
5 Син исә бер кай чан да юга лып кал ма, кай гы лар га тү зем ле бул, Ях шы хә бәр та рат, 
үз хез мә тең не баш ка рып чык.

6 Тор мы шым озак ла мый кор бан ите лер, бу дөнь я дан ки тәр ва кы тым җит те. 
7 Мин ях шы кө рәш тем, ахыр га тик ле йө гер дем, иман ны сак лап кал дым. 8 Хә зер 
ми не җи ңү че бү лә ге – схак лык та җы кө тә. Ха ким Гай сә, га дел Хө кем че, ми ңа аны 
ки лә се көн не би рә чәк. Ми ңа гы на тү гел, бәл ки Үзе нең ки лү ен са гы нып кө тү че-
ләр нең ба ры сы на да би рә чәк.

Шәхсикиңәшләрһәмүтенечләр
9 Тиз дән ми нем ян га ки лер гә ты рыш, 10 чөн ки бу дөнь я ны яра тып, Ди мас ми не 

таш лап, Тес са лу ни кә шә һә ре нә, Крис кис – Гә лә тия, Ти тус – Дал ма тия өл кә лә-
ре нә кит те ләр. 11 Мон да ми нем бе лән бер Лүк ке нә. Марк ны үзең бе лән алып кил, 
чөн ки ул хез мә тем дә ми ңа яр дәм итә ала. 12 Тухикне исә мин Эфес шә һә ре нә җи-
бәр дем. 13 Кил гән дә, Тро ас шә һә рен дә Кар п лар да кал дыр ган җи лә нем не һәм яз ма 
стөр гәк лә рем не, биг рәк тә күн нән ясал ган на рын алып кил.

14 Ти мер че Ис кән дәр ми ңа күп явыз лык лар эш лә де. Ха ким аңа эш лә ре нә ка рап 
тү ләр. 15 Үзең дә ан нан сак лан, чөн ки ул сүз лә ре без гә бик нык кар шы кил де.

16 Үзем не бе рен че тап кыр як ла ган ва кыт та ми нем бе лән бер кем дә юк иде, ба ры сы 
да ми не кал ды рып кит те. Бу алар га га еп бу лып са нал ма сын! 17 Ха ким исә ми нем ян да 
бул ды һәм, Ал ла һы ның хә бә ре ми нем ар кы лы ту лы сын ча игъ лан ител сен һәм бар 
ха лык лар га ише тел сен өчен көч бир де һәм мин арыс лан авы зын нан кот ка рыл дым. 
18 Ха ким ми не һәр бер явыз эш ләр дән сйо лып алыр һәм, кот ка рып, Үзе нең Күк тә ге 
Пат ша лы гы на алып ки тәр. Аңа мәң ге дән мәң ге гә дан. Амин.
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19 Прис кил лә бе лән Әкүл һәм Они си фор лар гаи лә сен сә лам лә. 20 Эрас ты Кө-
ринт шә һә рен дә кал ды. Тро фим ны Ми лит шә һә рен дә авы ру ки леш кал дыр дым. 
21 Кыш ка хәт ле ки леп җи тәр гә ты рыш. Си не Әүбүл һәм Пу дис, Лин бе лән Кләү дия 
һәм бар лык иман даш лар сә лам ли.

22 Ха ким Гай сә си нең ру хың бе лән бул сын. Мәр хә мәт сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан Ти тус ка хат
1 1 сАл ла һы ко лы һәм Гай сә сМә сих нең срә сү ле Паул дан сә лам. Ал ла һы та ра-

фын нан сай лап алын ган нар ны иман га һәм дин дар лык ка ил тү че ха кый кать не 
та нып бе лү гә алып ба рыр га дип җи бә рел дем мин. 2 Бу иман һәм ха кый кать не та-
нып бе лү – дөнья яра тыл ган чы ук Ал ла һы без гә вәгъ дә ит кән мәң ге лек тор мыш ка 
өмет лән де рә, ә Ул бер кай чан да ял ган ла мый. 3 Бил ге лән гән ва кыт җит кәч, сКот-
ка ру чы быз Ал ла һы бо е ры гы бу ен ча ми ңа ыша нып тап шы рыл ган вә газь аша, Ул 
Үзе нең бу хә бә рен игъ лан ит те. 4 Ми нем бе лән бер үк иман ны ур так ла шу чы чын 
уг лым Ти тус ка сАта Ал ла һы вә Кот ка ру чы быз Мә сих Гай сә дән смәр хә мәт һәм 
имин лек бул сын.

ТитусныңКритутравындагывазифалары
5 Тө гәл лән мә гән эш ләр не тәр тип кә ки те рү һәм бар лык шә һәр ләр дә мин бо ер-

ган ча симан итү че ләр бер дәм лек лә ре нең сөл кән нә рен бил ге ләү өчен, си не Крит та 
кал дыр дым. 6 Бер дәм лек нең өл кә не га еп сез, бер ге нә ха тын ның ире бу лыр га ти еш. 
Ба ла ла ры исә иман итү че ләр, бо зык лык яки буйсынмаучылыкта шелтәдән азат 
бу лыр га ти еш. 7 Бер дәм лек тә ге җи тәк че, Ал ла һы эш лә ре бе лән ида рә итү че бу ла-
рак, бер га еп сез бу лыр га ти еш бит. Ул тә кәб бер, ачу лы, эч ке че, су гыш чук ма ры, 
хур лык лы та быш ка ом ты лу чан тү гел, 8 бәл ки ку нак чыл, ях шы лык сө ю чән, төп ле, 
га дел, дин дар, үз-үзен то та бе лү че бу лыр га ти еш. 9 Баш ка лар ны төп ле тәгъ ли мат 
бе лән үгет ли һәм әле ге тәгъ ли мат ка кар шы лар ны ки ре ка га ал сын өчен, шул 
тәгъ ли мат ка ту ры кил гән ыша ныч лы сүз не то тар га ти еш.

Ялганукытучыларныфашитү
10 Буй сын мау чан, та кыл дык һәм ял ган чы ке ше ләр биг рәк тә ссөн нәт ле ияр чен нәр 

ара сын да күп. 11 Авыз ла рын ябар га мәҗ бүр итәр гә ки рәк алар ны, чөн ки хур лык лы 
та быш ха кы на, ти еш бул ма ган нар ны өй рә теп, бер бө тен гаи лә ләр не җи ме рә ләр. 
12 Ара ла рын нан бе рәү, алар ның бер акыл ия се: «Крит лы лар – һәр ва кыт ал дак чы, 
явыз ерт кыч лар, ял кау һәм гуҗ лар», – ди гән. 13-14 Бу ша һит лык хак.

Шу ңа кү рә төп ле иман ны тот сын нар һәм яһү ди ләр нең ри ва ять лә ре нә һәм ха-
кый кать не ки ре ка гу чы лар ның ка гый дә лә ре нә та ян ма сын нар өчен, алар ны бик 
нык шел тә лә. 15 Саф лар өчен ба ры сы да саф, әм ма бо зык һәм иман сыз ке ше ләр 
өчен бер нин ди саф нәр сә юк, чөн ки алар ның акыл ла ры һәм вөҗ дан на ры бо зык. 
16 Алар, Ал ла һы ны бе лә без, дип ышан ды ра лар, әм ма эш лә ре бе лән Аңар дан ваз 
ки чә ләр. Алар әшә ке, тың лау сыз һәм һәр төр ле иге лек ле эш өчен фай да сыз.
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Иманитүчеләрбердәмлегеөченкагыйдәләр

2 1 Әм ма син төп ле тәгъ ли мат ка ту ры кил гән нәр не ге нә өй рәт. 2 Өл кән яшь тә ге 
ир-атларга җит кер: алар тот нак лы, их ти рам га ла ек, төп ле бу лыр га һәм иман итү, 

мә хәб бәт, тү зем лек тә нык то рыр га ти еш. 3 Шу лай ук өл кән яшь тә ге хатын-кызларга 
да җит кер: алар үз лә рен чын иман итү че ләр ке бек то тар га, гай бәт сөй ләш мәс кә, 
эч ке че лек кә би рел мәс кә, бәл ки баш ка лар ны ях шы лык ка өй рә тер гә ти еш. 4-5 Ал ла-
һы сү зе нә хур лык кил мә сен өчен, алар яшь ха тын нар ны үз ир лә рен һәм ба ла ла рын 
яра тыр га, төп ле, саф, ях шы ху җа би кә һәм ир лә ре нә күн дәм бу лыр га өй рә тер гә 
ти еш. 6 Шул рә веш чә, егет ләр гә дә төп ле бу лыр га нә сый хәт бир. 7 Алар га бар лык 
ях шы га мәл ләр дә үр нәк күр сәт. Өй рә тү лә рең дә на мус лы һәм җит ди бул; 8 кар шы 
то ру чы лар без нең ту ры да һич нин ди на чар сүз әй тә ал мый ча оят ка кал сын өчен, 
сөй лә мең ки ре как мас лык дө рес бул сын.

9 Кол лар га нә сый хәт бир: бар нәр сә дә ху җа ла ры на буй сын сын нар, ярар га ты-
рыш сын нар, алар бе лән бә хәс ләш мә сен нәр, 10 ур лаш ма сын нар, бәл ки үз лә ре нең 
һәр нәр сә дә чын нан да туг ры бу лу ла рын күр сәт сен нәр. Шу лай итеп, алар Кот ка-
ру чы быз Ал ла һы ның тәгъ ли ма ты на һәр нәр сә дә дан ки те рер ләр.

Аллаһыныңмәрхәмәте
11 Һәр ке ше гә дә Ал ла һы ның ко ты лу алып ки лү че мәр хә мә те ачыл ган бит. 12 Әле-

ге бә рә кәт, ал ла сыз лык ны һәм дөнь я ви нә фес ләр не ки ре ка гып, без не бу дөнь я да 
төп ле, га дел һәм Ал ла һы ны хөр мәт итеп яшәр гә өй рә тә. 13 Шул ук ва кыт та без бә-
хет ле өме те без чын га ашу ын – бө ек Ал ла һы һәм Кот ка ру чы быз Гай сә Мә сих нең 
сшөһ рә те ки лү ен кө тә без. 14 Без не бар лык ял ган нан сйо лып алу һәм пакь лән де рү 
өчен, Мә сих Үзен кор бан ит те. Пакь лән де реп, Ул без не ях шы лык кы лыр га аш кы-
нып то ру чы Үз хал кы итәр гә те лә де.

15 Мо ның һәм мә сен бар ха ким ле гең бе лән сөй лә, үгет лә һәм фаш ит. Си ңа бер-
кем дә тү бән се теп ка ра ма сын.

Иманитүченеңяхшыгамәлләре

3 1 Баш лык лар га, ха ким лек кә буй сы ныр га һәм алар ны тың лар га, һәр төр ле ях шы 
эш кә һәр ва кыт әзер то рыр га ки рәк ле ген иман итү че ләр нең ис лә ре нә тө шер. 

2 Алар ны шу лай ук бер кем не дә яман ла мас ка, бәй лән чек бул мас ка, әм ма бар ке ше-
ләр гә ка ра та һәр нәр сә дә ба сын кы лык күр сә теп, йом шак кү ңел ле бу лыр га өй рәт. 
3 Чөн ки кай чан дыр без дә тин тәк, тың лау сыз, ал дан ган, төр ле нә фес һәм ләз зәт ләр 
кол лы гын да идек; без тор мы шы быз ны явыз лык та һәм көн че лек тә үт кәр дек; без гә 
нәф рәт лән де ләр, һәм без дә бер-беребезгә нәф рәт лән дек. 4 Әм ма Кот ка ру чы быз 
Ал ла һы Үзе нең иге лек ле ле ген һәм ке ше ләр гә ка ра та мә хәб бә тен күр сә теп, 5 без не 
кот кар ды. Ул мо ны кыл ган стәкъ ва эш лә ре без өчен тү гел, ә Үз шәф ка те бе лән эш-
лә де. сГө наһ ла ры быз ны юып, без не кот кар ды, без яңа дан ту дык һәм сИз ге Рух аша 
яңа тор мыш ка бул ит тек. 6-7 Аның мәр хә мә те бе лән сак ла нып, үзе без өмет лән гән 
мәң ге лек тор мыш ва рис ла ры бу лу өчен, Ал ла һы бу Рух ны Кот ка ру чы быз Гай сә 
Мә сих аша без гә мул итеп яу дыр ды.
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8 Бу сүз ләр хак. Си нең бу нәр сә ләр ту рын да ба сым ясап әй тү ең не те лим, Ал-
ла һы га иман итү че ләр үз лә рен ях шы эш ләр гә ба гыш ла сын. Бо лар һәм мә се ях шы 
һәм ке ше ләр өчен фай да лы. 9 Ә буш сүз кө рәш те рү ләр, шә җә рә ләр һәм сКа нун ту-
рын да гы бә хәс һәм ызгыш-талаштан чит ләш, чөн ки алар фай да сыз һәм мәгъ нә сез. 
10 Бер яки ике тап кыр ки сәт кән нән соң, бү ле неш ләр ки те реп чы га ра тор ган ке ше 
бе лән бер нин ди ур так эшең бул ма сын. 11 Ан дый ке ше бо зык, һәм ул гө наһ кы ла, 
шу ның бе лән үз-үзен хө кем гә ду чар итү ен син бе лә сең.

Шәхсикиңәшләрһәмүтенечләр
12 Мин яны ңа Әр ти мәс яки Тухикне җи бә рәм. Алар ки леп җит кәч, үзең ми нем 

ян га Ни кә по лис кә ки лү өчен, бө тен кө чең не куй, чөн ки кыш ны ан да чы гар га 
уй лыйм. 13 Ка нун чы Зи нәс һәм Апул лус ны, алар бер нәр сә гә мох таҗ бул мас лык 
итеп, бик ты рыш лык бе лән юл га әзер лә. 14 Без нең ке ше ләр дә, баш ка лар ның их-
ты яҗ ла рын ка нә гать лән де рә ал сын өчен, үз лә рен иге лек ле эш ләр гә ба гыш лар га 
өй рән сен нәр, шун да алар ның тор мы шы фай да сыз бул мас.

15 Яным да гы лар ның һәм мә се дә си не сә лам ли. Без не яра ту чы иман даш лар ның 
ба ры сы на да сә лам тап шыр. Мәр хә мәт сез нең ба ры гыз бе лән дә бул сын.
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Паул дан Фи ли мун га хат
Коллыкһәмтуганлык

1 1-2 Ка дер ле дус ты быз һәм хез мәт тә ше без Фи ли мун га, шу лай ук йор тың да җы е ла 
тор ган симан итү че ләр бер дәм ле ге нә, иман да шы быз Ап фия ха ным һәм кө рәш-

тә ше без Ар хип ка сМә сих Гай сә ха кы на зин дан да уты ру чы Паул һәм иман да шы гыз 
Ти му тәй дән сә лам. 3 сАта быз сАл ла һы вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән сез гә смәр-
хә мәт һәм имин лек бул сын.

4 Фи ли мун, до га ла рым да си не ис кә тө шер гән дә, һәр ва кыт Ал ла ма рәх мәт укыйм, 
5 чөн ки Ха ки ме без Гай сә гә има ның һәм сиз ге ләр гә ка ра та мә хәб бә тең ту рын да еш 
ише тәм. 6 Без нең өчен ур так има ны быз си не Мә сих тә без ия бул ган бар ях шы лык ны 
та гын да ти рән рәк аң лау га ки тер сен дип до га кы лам. 7 Иман да шым, мә хәб бә тең 
ми ңа олы шат лык һәм зур юа ныч бул ды, чөн ки си нең аша симан итү че ләр нең кү-
ңел лә ре ты ныч лан ды.

8 Мә сих тә ру хи кар дә шең бу ла рак бу ры чың ны үтәү не та ләп итәр гә ха кым бул са 
да, 9 баш ка һич кем тү гел, мин, Паул – Мә сих Гай сә нең ил че се һәм Аңа иман итү-
ем* өчен хә зер зин дан да уты ру чы тот кын – мә хәб бәт кә та я нып, си ңа үте неч бе лән 
мө рә җә гать итү не ку лай рак кү рәм. 10 Тот кын лык та мин ру хи ата сы бул ган уг лым 
Они сим* ха кы на си ңа мө рә җә гать итәм. 11 Элек ул си ңа фай да сыз иде, хә зер исә 
си нең өчен дә, ми нем өчен дә фай да лы.

12 Аны, йө рә гем нән өзеп, ки ре си нең ян га җи бә рәм. 13 Мин аны үз яным да кал-
ды рыр га те ләр идем: ул, си не алыш ты рып, сЯх шы хә бәр ха кы на зин дан да ва кыт та 
ми ңа яр дәм итәр иде. 14 Әм ма ри за лы гың нан баш ка бер нәр сә дә эш ли сем кил мә де: 
иге лек ле эшең ирек сез ләп куш кан га тү гел, ә их ты я ри бул сын. 15 Ул яның да бө тен-
ләй гә кал сын өчен, син нән ва кыт лы ча ае ры лып тор ган бу луы да их ти мал. 16 Хә-
зер ул кол ке бек тү гел, бәл ки кол га ка ра ган да да ях шы рак – ка дер ле ту га ның дай 
яның да ка лыр иде. Мин аны бик яра там, әм ма ул ке ше бу ла рак та, Ха ким Гай сә 
ияр че не бу ла рак та си нең өчен та гын да ка дер ле рәк.

17 Шу лай бул гач, әгәр ми не дус күр сәң, ми не ка бул ит кән дәй, аны да як ты чы-
рай бе лән кар шы ал. 18 Ул си ңа нин ди дер зы ян ки тер гән икән яки би рә чә ге бул са, 
бо лар ны ми нем бу ры чым итеп са на. 19 Мин, Паул, мо ны үз ку лым бе лән язам: си ңа 

* 1:9 ...МәсихГайсәнеңилчесеһәмАңаиманитүем... – Бу сүз ләр не грек те лен нән бо лай да аң-
лар га мөм кин: ин де карт ке ше һәм Мә сих Гай сә гә иман итү ем. 
* 1:10 Онисим – бу грек исе ме «фай да лы» ди гән не аң ла та. 



1786

Фи ли мун га хат 1

үзем тү лә я чәк мен. Ин де үзең нең дә тор мы шың бе лән ми ңа бу рыч лы бу лу ың ны әй-
теп тор мыйм. 20 Әйе, иман да шым, Ха ки ме без ха кы на ми ңа ях шы лык кыл; Мә сих тә 
иман даш бу ла рак, кү ңе лем не кү тәр. 21 Бу үте не чем не ки ре как ма сы ңа ыша нып язам 
һәм со ра га ным нан күб рәк тә эш лә я чә гең не бе ләм.

22 Шу лай ук ми нем өчен дә бер бүл мә хәс тәр ләп куй чы, чөн ки до га ла ры гыз га 
җа вап бу лып, сез гә ки ре әй лә неп кай тыр мын дип өмет лә нәм.

23-24 Мә сих Гай сә ха кы на кул га алын ган Эпа фрас һәм хез мәт тәш лә рем Марк, 
Арис тарх, Ди мас һәм Лүк тә си не сә лам ли.

25 Ха ки ми без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең ру хы гыз бе лән бул сын.
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Гый б ри ләр гә* хат
АллаһыУглыфәрештәләрдәнөстенрәк

1 1 сАл ла һы бо рын гы за ман да спәй гам бәр ләр аша ата-бабаларыбызга күп мәр-
тә бә ләр һәм күп төр ле сөй лә де. 2 Шу шы соң гы көн нәр дә Ул без гә Уг лы аша 

сөй лә де. Ал ла һы Уг лын бө тен нәр сә нең ва ри сы итеп куй ган һәм га ләм не Аның аша 
бар лык ка ки тер гән иде. 3 Уг лы – Ал ла һы ның сда нын чәч кән як ты лык вә Ал ла һы 
асы лы ның төп-төгәл ча гы лы шы. Ул һәм мә нәр сә не Үзе нең код рәт ле сү зе бе лән 
то тып то ра. Ке ше ләр не сгө наһ ла рын нан спакь лән дер гәч, Ул күк ләр дә Мә һа бәт 
Ал ла һы ның уң ягы на утыр ды. 4 Аның ал ган исе ме сфә реш тә ләр не кен нән ни ка дәр 
дан лы рак бул са, Ул Үзе дә алар дан шул ка дәр өс тен рәк то рыр.

5 Фә реш тә ләр нең бе рәр се нә кай чан да бул са:
«Син – Ми нем Уг лым,
бү ген Мин Си нең сАтаң бул дым»*, –

дип әй т кән ме Ал ла һы? Та гын фә реш тә ләр нең кай сы ту рын да да бул са:
«Мин – Аның Ата сы бу лыр мын,
ә Ул Ми нем Уг лым бу ла чак»*, –

дип әй т кән ме Ал ла һы? 6 Янә дөнь я га Үзе нең бе рен че Уг лын ки тер гән дә, Ал ла һы:
«Бар лык Ал ла һы фә реш тә лә ре Аңа та бын сын»*, –

ди. 7 Фә реш тә ләр ту рын да Ал ла һы:
«Ал ла һы Үзе нең фә реш тә лә рен җил ләр итә,
хез мәт че лә рен янып тор ган ял кын итә»*, –

ди. 8 Уг лы ту рын да исә:
«Йа Ал лам, тә хе тең мәң ге лек тер,
пат ша лык та я гың – га дел лек та я гы ул, – ди. –

9 Сө ек ле дер Си ңа стәкъ ва лык,
нәф рәт ле дер Си ңа яман лык.
Шу ңа кү рә Ал ла һы, Си нең Ал лаң,
иш лә рең ара сын нан Си не өс тен куй ды –

* Гыйбри – ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы. 
* 1:5 Ка ра гыз: «Зә бур», 2:7. 
* 1:5 Ка ра гыз: «II Пат ша лар», 7:14. 
* 1:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 96:7. 
* 1:7 Ка ра гыз: «Зә бур», 103:4. 
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сө е неч мае бе лән май ла ды»*.
10 Ал ла һы та гын бо лай ди:

«Йа сРаб бым, һәм мә сен нән элек Син җир нең ни гез лә рен бар ит тең,
күк ләр дә – Си нең кул ла рың ның эше.

11 Алар бе тә чәк, ә Син мәң ге бу ла чак сың.
Алар һәм мә се дә кием-салым ке бек ту зып бе тә чәк.

12 Син алар ны өс ки е ме дәй тө реп ала чак сың,
алар ки ем дәй алыш ты ры ла чак,
әм ма Син үз гә реш сез ка ла чак сың,
го мер ел ла рың бер кай чан бет мә я чәк»*.

13 Фә реш тә ләр нең бе рәр се нә Ал ла һы кай чан да бул са:
«Дош ман на рың ны си нең аяк ас ты на
бас кыч бас ма сы итеп түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр»*, –

ди гән ме ни? 14 Фә реш тә ләр – ко ты лу ны ми рас итеп ала чак зат лар га хез мәт итү өчен 
җи бә рел гән рух лар тү гел ме ни?

Бөеккоткарылу

2 1 Шу ңа кү рә, ту ры юл дан чит кә чык мас өчен, ишет кән нә ре без гә ае ру ча игъ-
ти бар лы бу лыр га ти еш без. 2 Фә реш тә ләр аша җит ке рел гән сүз га мәл дә бу лып, 

һәр төр ле сҗи на ять вә тың лау сыз лык ти еш ле җә за сын ал ган икән, 3 шун дый бө ек 
кот ка ры лу бе лән исәп ләш мә сәк, җә за дан без ни чек ко ты лып ка лыр быз соң? сХа-
ки ме без Гай сә бу хак та ке ше ләр гә бе рен че бу лып Үзе җит кер де, мо ны исә без гә Ха-
ким әй т кән не ишет кән ке ше ләр ис бат ит те ләр. 4 Ал ла һы Үзе дә мо ны, га лә мәт ләр, 
мог җи за лар вә төр ле код рәт ле га мәл ләр кы лып, сИз ге Рух тан кил гән бү ләк ләр не 
Үз их ты я ры бе лән бү леп би реп ис бат ла ды.

КешеләрнекотылугаалыпбаручыГайсә
5 Ал ла һы без хә зер сөй ли тор ган ки лә чәк дөнь я ны фә реш тә ләр ку лы на буй сын-

дыр ма ды. 6 Әм ма кем дер сИз ге яз ма ның кай сы дыр бер уры нын да ша һит лык ит кән:
«Син шу лай игъ ти бар күр сәт кән ин сан кем ул?!
Син шу лай кай гыр т кан адәм ба ла сы кем?!

7 Син аны бер ка дәр ва кыт ка фә реш тә ләр дән тү бән рәк куй дың,
Син аның ба шы на дан вә кадер-хөрмәт та җын ки дер дең,

8 бар нәр сә не ая гы ас ты на са лып буй сын дыр дың»*.

Бар нәр сә не ке ше гә буй сын дыр гач, аңа буй сын ды рыл ма ган бер нәр сә не дә кал-
дыр ма ды. Лә кин әле без һәм мә нәр сә нең аңа буй сын га нын күр ми без. 9 Әм ма без 

* 1:8-9 Ка ра гыз: «Зә бур», 44:7-8. 
* 1:10-12 Ка ра гыз: «Зә бур», 101:26-28. 
* 1:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
* 2:6-8 Ка ра гыз: «Зә бур», 8:5-7. 
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Гай сә не кү реп то ра быз. Ул бер ни ка дәр ва кыт ка фә реш тә ләр дән тү бән рәк ку ел ган 
иде, лә кин га зап чи геп үл гән гә кү рә, Аңа дан вә кадер-хөрмәт та җы ки де рел де. 
Ал ла һы ның смәр хә мә те ар ка сын да Гай сә һәр ке ше өчен үлем та тыр га ти еш иде бит.

10 Һәм мә нәр сә Ал ла һы өчен яши һәм ба ры сы да Аның аша бар ител гән. Үзе нә 
иярү че күп лә гән ке ше не дан га ил т кән ча гын да, ко ты лу ла ры на ни гез са лу чы Гай-
сә не га зап лар аша ка мил лек кә иреш те рүе урын лы бул ды. 11 Ке ше ләр не из ге итү че 
Гай сә һәм Ул из ге ит кән ке ше ләр – һәм мә се дә бер үк Ата дан. Ме нә ни өчен Гай сә 
алар ны ту ган на рым дип атау дан тар тын мый. 12 Ул:

«Шулчак исем шә риф лә рең не кардәшләремә сөй ләр мен,
җы е н да Си ңа дан җыр лар мын»*, –

ди. 13 Ул та гын:
«Мин Раб бы га ыша ныч баг лыйм»*, –

ди. Ул шу лай ук:
«Ме нә Мин Үзем
һәм Ми ңа Ал ла һы бир гән ба ла лар»*, – ди.

14-15 Бу ба ла лар ның ка ны вә тә не бар, шу ңа кү рә Гай сә Үзе дә ке ше ләр ке бек 
бул ды. Ул мо ны үлем гә баш бул ган сиб лис нең ха ким ле ген Үз үле ме бе лән юк итү, 
го ме ре бу е на үлем нән кур кып, кол бу лып яшә гән ке ше ләр не азат итү өчен эш лә де. 
16 Ул, әл бәт тә, фә реш тә ләр гә тү гел, ә Иб ра һим то кы мы на яр дәм итә бит. 17 Шу ңа 
кү рә, Үзен кор бан итеп, ха лык ның гө наһ ла рын сйо лып алу мак са ты бе лән Ал ла һы га 
хез мәт итү дә рәхим-шәфкатьле вә туг ры лык лы Олуг сРу ха ни бу лыр өчен, Гай сә бар 
нәр сә дә Үзе нең ту ган на ры на ох шар га ти еш бул ды. 18 Ул Үзе дә, вәс вә сә лән де реп 
га зап чик кән гә кү рә, вәс вә сә гә ду чар бул ган нар га яр дәм итә ала.

ГайсәМусаданөлкән

3 1 Из ге иман даш лар, сез дә күк ләр та ра фын нан ча кы рыл ган сыз, шу ңа кү рә Гай-
сә – тот кан има ны быз ның сРә сү ле һәм Олуг Ру ха ние ту рын да җен тек ләп уй ла гыз. 

2 Му са сАл ла һы йор тын да гы эш ләр дә туг ры бул ган ке бек үк, Гай сә дә Үзен сай лап 
куй ган Ал ла һы га туг ры бул ды. 3 Йорт тө зү че гә йорт ның үзе нә ка ра ган да күб рәк хөр-
мәт күр сә тел гән дәй, Гай сә Му са га ка ра ган да олы рак хөр мәт кә ла ек дип са нал ды. 
4 Әл бәт тә, һәр бер йорт ны кем дә бул са бе рәү са ла, ә һәм мә нәр сә не Ал ла һы бар 
кыл ган. 5 Му са, чын нан да, Ал ла һы йор тын да гы бар лык эш ләр дә туг ры хез мәт че иде 
һәм мо ның бе лән Ал ла һы ки лә чәк тә әй тә чәк нәр сә ләр гә ша һит бул ды. 6 сМә сих исә, 
Угыл бу ла рак, Ал ла һы йор ты бе лән туг ры лык лы ида рә итә. Ә Аның йор ты – без, тик 
кы ю лык ны вә өмет кә ыша ны чы быз ны ахыр га ка дәр сак лар га ки рәк.

Ышанмаучылыкныкисәтү
7 Шу лай икән, Из ге Рух әй т кән чә,

* 2:12 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:23. 
* 2:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:17. 
* 2:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:18. 
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«Бү ген Ал ла һы ның та вы шын ише тә сез икән,
8 чүл дә бул ган сы нау кө нен дә Ал ла һы га кар шы чык кан 

ва кыт та гы ке бек,
ка ты кү ңел ле бул ма гыз,

9 кы рык ел бу е на эш лә гән эш-гамәлләремне кү рә то рып,
ан да ата-бабаларыгыз Ми не сы на ды лар.

10 Шу ңа кү рә бу бу ын ке ше лә ре нә ачу ым чык ты
һәм: „Бо лар – кү ңел лә ре адаш кан ха лык,
Ми нем хак юлым ны бел ми ләр“, – ди дем.

11 Шу ның өчен, ачу ым чы гып:
„Алар бер кай чан да
тыныч-имин уры ны ма кер мә я чәк“, – дип ант ит тем»*.

12 Сак бу лы гыз, иман даш лар, бе ре гез дә дә те ре Ал ла һы дан баш тар тыр лык, 
явыз, ышан мый тор ган йө рәк бул ма сын. 13 Ки ре сен чә, «бү ген» ди гән сүз әле га-
мәл дә бул ган да, бе ре гез дә гө наһ ка ал да нып ки ре лән мә сен өчен, бер-берегезне 
һәр көн не дәрт лән де реп то ры гыз. 14 Без – Мә сих не ке бул ган ны Аның Үзе бе лән 
ур так ла шу чы лар, тик без гә ахыр га ка дәр баш та гы ыша ны чы быз да нык то рыр га 
ки рәк. 15 Из ге яз ма да әй тел гән чә:

«Бү ген Ал ла һы ның та вы шын ише тә сез икән,
Ал ла һы га кар шы чык кан ва кыт та гы ке бек, ка ты кү ңел ле бул ма гыз».

16 Ал ла һы та вы шын ише теп, Аңа кар шы баш кү тәр гән ке ше ләр кем нәр иде соң? 
Му са Ми сыр дан алып чык кан нар ның һәм мә се тү гел иде ме ни алар? 17 Ал ла һы кы-
рык ел бу е на кем гә ачу лы бул ды соң? Гө наһ кы лып, чүл дә мә ет бу лып кал ган нар га 
тү гел ме? 18 Алар тыныч-имин уры ны ма бер кай чан да кер мә я чәк, дип кем ту рын да 
ант ит те соң Ал ла һы? Сүз тың ла ма ган нар ха кын да тү гел ме ни? 19 Шу лай итеп, ышан-
мау ла ры өчен, Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на алар ның ке рә ал ма га нын кү рә без.

Аллаһыхалкыөчентыныч-иминурын

4 1 Шу лай итеп, Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на ке рә алу ы быз ха кын да гы 
вәгъ дә се әле үз кө чен дә кал ган га кү рә, бе рә ре без ан да ке рү дән мәх рүм кал-

ма сын өчен, сак бу лыйк. 2 Шул ке ше ләр гә җит ке рел гән дәй, сЯх шы хә бәр без гә дә 
җит ке рел де, лә кин алар ул хә бәр не ишет сә ләр дә, фай да сы бул ма ды, чөн ки алар ул 
хә бәр не тың лап ка бул ит кән нәр нең ыша ну ын ур так лаш ма ды лар. 3 Без исә, ыша-
ну ы быз ар ка сын да, Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на ке рә без.

Ал ла һы:
«Ачу ым чы гып, ант ит тем:
алар бер кай чан да тыныч-имин уры ны ма кер мә я чәк», –

ди де бит. Гәр чә, дөнья яра тыл ган ва кыт та ук Аның эш лә ре ин де тә мам лан ган 
бул са да, Ул шу лай дип әйт те. 4 Бер урын да ат на ның җи ден че кө не ту рын да бо лай 

* 3:7-11 Ка ра гыз: «Зә бур», 94:7-11. 
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дип языл ган бит: «Җи ден че көн не Ал ла һы Үзе нең бар лык эш лә рен нән ял ит те*». 
5 Шун да ук та гын: «Бу ке ше ләр бер кай чан да Ми нем тыныч-имин уры ны ма кер-
мә я чәк», дип әй тел гән.

6 Ях шы хә бәр не элег рәк ишет кән ке ше ләр, тың лау сыз лык ла ры өчен, Ал ла һы ның 
тыныч-имин уры ны на ке рә ал ма ган нар. Лә кин кай бе рәү ләр ан да ке рә чәк, шу ңа 
кү рә 7 Ал ла һы «бү ген ге көн» дип атал ган яңа бер көн не бил ге лә де. Күп ел лар уз-
ган нан соң, бу хак та Ул Да выт аша бел дер де, ин де әй тел гән чә:

«Бү ген Ал ла һы ның та вы шын ише тә сез икән,
ка ты кү ңел ле бул ма гыз».

8 Ешуа ха лык ны тыныч-имин урын га ки тер гән бул са, Ал ла һы бү ген нән соң бу ла чак 
бү тән көн ту рын да әй т мәс иде. 9 Алай бул гач, Ал ла һы хал кы өчен сшим бә көн ге 
ял га ох ша ган та гын бер ял бар әле ал да. 10 Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на кер-
гән ке ше, Ал ла һы Үзе нең эш лә рен нән ял ит кән дәй, ял итә чәк. 11 Шу ңа кү рә, Аның 
тыныч-имин уры ны на ке рү өчен, бар кө че без не куйыйк, тың лау сыз лар үр нә ге нә 
ияр гән өчен, бер кем дә ан нан мәх рүм кал ма сын.

12 Ал ла һы ның сү зе те ре вә ку әт ле. Ул ике ягы да үт кен те лә сә кай сы кы лыч тан да 
үт кен рәк. Ул эче без гә шул ка дәр ти рән үтеп ке рә ки, җан ны рух тан, бу ын нар ны сө як 
җе ле ген нән ае ра. Ул йө рә ге без дә ге фи кер лә ре без не һәм ни ят лә ре без не хө кем итә. 
13 Яра тыл ган нар ара сын да Ал ла һы ның кү зен нән ка ча алыр лык бер нин ди җан ия се 
юк, Аның ал дын да бар нәр сә ачык һәм ни чек бул са, шу лай кү ре нә. Без Аңа хи сап 
би рер гә ти еш без.

Гайсә–ОлугРуханиларныңиңбөеге
14 Күк ләр аша уз ган бө ек Олуг Ру ха ни е быз – Ал ла һы Уг лы Гай сә бар, шу ңа кү рә 

үзе без тот кан иман га туг ры бу лып ка лыйк. 15 Олуг Ру ха ни е быз җи теш мә гән як ла-
ры быз ны аң ла мау чы, без гә те ләк тәш лек итә бел мәү че Зат тү гел, чөн ки Ул без нең 
ке бек үк һәр як лап сы нал ды, тик һич ке нә дә гө наһ кыл ма ды. 16 Шу лай итеп, яр-
дәм ки рәк бул ган да шәф кать алу һәм мәр хә мәт та бу өчен, кыю рә веш тә мәр хә мәт 
тә хе те яны на ба рыйк.

5 1 Һәр олуг ру ха ни, ке ше ләр ара сын нан сай ла нып, Ал ла һы га ха лык вә ки ле бу-
ла рак хез мәт итү өчен ку е ла. Ул ке ше ләр нең гө наһ ла ры өчен Ал ла һы га бү ләк 

вә кор бан нар ки те рер гә ти еш. 2 Ан дый олуг ру ха ни бел мәү че ләр не дә, ту ры юл дан 
тай пы лу чы лар ны да аң лый ала, чөн ки ул үзе дә көч сез бер бән дә ге нә дер. 3 Шу ңа 
кү рә ул үз гө наһ ла ры өчен дә, ха лык гө наһ ла ры өчен дә кор бан ки те рер гә ти еш.

4 Мон дый хөр мәт ле бу рыч ны ке ше үз өс те нә үзе йөк ли ал мый. Ул, үз ва кы тын да 
Һа рун ча кы рыл ган ке бек*, бу хез мәт кә Ал ла һы та ра фын нан сай лап ку е ла. 5 Шу лай 
итеп, Олуг Ру ха ни бу лу хөр мә тен Мә сих тә Үз өс те нә Үзе ал ма ды, ки ре сен чә, аны:

* 4:4 ...ялитте.– Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «ял» һәм «тыныч-имин урын» сүз лә ре бер бе-
рәм лек бе лән бел де рел гән. Би шен че аять не ка ра гыз. (Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:2.) 
* 5:4 Ка ра гыз: «Чы гыш», 28:1. 
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«Син – Ми нем Уг лым,
бү ген Мин Си нең Атаң бул дым», –

дип әй т кән Ал ла һы бир де. 6 Ан на ры та гын Из ге яз ма да гы икен че бер урын да Ал ла һы:
«Мәлик-Садыйк нин ди ру ха ни бул са,
Син дә мәң ге гә шун дый Ру ха ни бу ла сың»*, – ди де.

7 Җир дә яшә гән ча гын да Гай сә, күз яшь лә ре бе лән кыч кы рып елап, Үзен үлем-
нән кот ка ра ала чак Ал ла һы га до га кыл ды һәм ял вар ды, Ал ла һы их ты я ры на ти рән 
их ти рам бе лән буй сын ган га, Аның ял ва руы Ал ла һы га ба рып иреш те. 8 Ал ла һы 
Уг лы бул са да, Ул Үз га зап ла ры аша тың лау чан бу лыр га өй рән де һәм, 9 ка мил лек кә 
иреш кән нән соң, Үзе нә тың лау чан бул ган һәр кем өчен мәң ге лек ко ты лу чы га на гы 
бул ды. 10 Ул, Мәлик-Садыйк нин ди олуг ру ха ни бул са, Ал ла һы та ра фын нан шун-
дый Олуг Ру ха ни итеп бил ге лән де.

Дөресюлданчиткәтайпылутурындакисәтү
11 Бу хак та без сез гә күп сөй ли ал ган бу лыр идек, лә кин аң ла туы кы ен, чөн ки сез 

сөй лә гән не бик авыр аң лый баш ла ды гыз. 12 Уз ган ва кыт ка ка ра сак, сез ин де үзе гез 
өй рә тү че бу лыр га ти еш иде гез, лә кин әле гә сез нең үзе гез не Ал ла һы тәгъ ли ма ты ның 
иң бе рен че дә рес лә ре нә өй рә тер гә ки рәк. Сез гә ка ты азык тү гел, сөт ки рәк. 13 Сөт 
бе лән ту е ну чы ке ше хак бе лән ял ган ара сын да гы аер ма ны си зә ал мый, чөн ки ул са-
бый бу лып ка ла би рә. 14 Ка ты азык исә өл кән нәр өчен: алар тор мыш тәҗ ри бә се аша 
үз хис лә рен буй сын дыр ган нар һәм ях шы лык бе лән яман лык ны ае рыр га өй рән гән нәр.

6 1-2 Шу ңа кү рә, Мә сих тәгъ ли ма ты ның иң баш лан гыч өле шен кал ды рып, ка-
мил рә ге нә кү чик. Үлем гә ки те рү че эш ләр дән стәү бә итү гә, Ал ла һы га ина ну га, 

шу лай ук ссу га чум ды ру йо ла ла ры, скул лар ны кую, үле ләр нең те ре лүе вә мәң ге лек 
хө кем ту рын да гы тәгъ ли мат ка янә ни гез са ла баш ла мыйк ин де. 3 Ал ла һы рөх сәт 
ит сә, без ал га та ба ки тик.

4 Ин де бер мәр тә бә Ал ла һы як ты лы гы бе лән нур лан ды рыл ган, күк бү лә ге нең 
тә мен та ты ган, Из ге Рух та кат наш кан, 5 Ал ла һы ның ях шы сү зен вә ки лә чәк дөнья 
көч лә ре нең тәэ си рен та ты ган, 6 ә ан на ры дө рес юл дан чит кә тай пыл ган ке ше ләр не 
яңа дан тәү бә гә ки те рер гә мөм кин тү гел, чөн ки Ал ла һы Уг лын алар үз лә ре яңа дан 
схач ка ка дак лый лар, Аны ха лык ал дын да мәс хә рә ли ләр.

7 Яң гыр еш су гар ган җир, дым ны үзе нә сең де реп, җир не эш кәрт кән ке ше гә 
фай да лы уңыш бир сә, Ал ла һы ның фа ти ха сын ала. 8 Лә кин әгәр бу җир дә кү гән вә 
чә неч ке ле ку ак лар үсә тор ган бул са, аның бер нин ди дә фай да сы юк. Аңа кар гыш 
яный, ахыр ки леп, ул җир не ян ды рыр лар.

9 Лә кин, га зиз дус ла рым, шу лай дип әй т сәк тә ин де, сез нең хә ле гез әй бәт рәк һәм 
ул сез не кот ка ры лу га ил тә дип ыша на быз. 10 Ал ла һы га дел сез тү гел. сИз ге лә ре нә 
хез мәт ит кән сез һәм бу эш не хә зер дә дә вам итә сез. Ул Үзе нә бул ган мә хәб бәт не 
шу ның бе лән күр сә тү е гез не һәм эш лә ре гез не оныт ма я чак. 11 Без һәр бе ре гез нең 

* 5:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:4. 
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ахыр га ка дәр, өме те гез ту лы сын ча тор мыш ка аш кан чы, шун дый ук ты рыш лык 
ку ю ын те ли без. 12 Ял кау бул ма гыз, иман лы вә тү зем ле бу лу ла ры бе лән вәгъ дә ител-
гән не алу чы ке ше ләр үр нә ге нә ия ре гез.

Аллаһыныңышанычлывәгъдәсе
13 Ал ла һы, Иб ра һим га вәгъ дә бир гән дә, ант итәр лек Үзен нән өс тен рәк һич кем 

бул ма ган лык тан, Үз-Үзе бе лән ант итә. 14 Ул: «Мин си ңа фа ти ха өс те нә фа ти ха 
би рә чәк мен, то кы мың ны ишәйткәннән-ишәйтәчәкмен», – ди*. 15 Иб ра һим исә, 
са быр лык бе лән көт кән нән соң, вәгъ дә ител гән не ала.

16 Ке ше ләр үз лә рен нән өс тен рәк зат бе лән ант итә ләр, ул ант әй тел гән не рас-
лый һәм һәр төр ле бә хәс ләр гә чик куя. 17 Шу лай ук Ал ла һы да, вәгъ дә ител гән не 
ала чак ке ше ләр гә ни я те нең үз гә реш сез бу лу ын та гын да ачыг рак итеп күр сә тер гә 
те лә гән дә, аны ант бе лән рас ла ды. 18 Ал ла һы ял ган сөй лә ми, ике нәр сә – Аның 
бир гән вәгъ дә се һәм ан ты – һич кай чан үз гәр ми. Алар без не, Ал ла һы га сы ен ган-
нар ны, ки лә чәк тә көт кән өмет кә нык та я ныр га дәрт лән де рә. 19 Бу өмет җа ны быз-
ның ыша ныч лы вә нык лы яко ре бу лып, пәр дә ар тын да гы Иң из ге бүл мә гә ке рә. 
20 Гай сә без нең хак ка ан да без дән ал дан ке реп, Мәлик-Садыйк нин ди олуг ру ха ни 
бул са, Гай сә дә мәң ге гә шун дый Олуг Ру ха ни бул ды.

РуханиМәлик-Садыйк

7 1 Бу Мәлик-Садыйк – Ша лим пат ша сы һәм Ал ла һы Тә га лә нең ру ха ние бул ган. 
Ул, пат ша лар ны тар-мар итеп кай тып кил гән Иб ра һим ны оч ра тып, аңа фа ти ха-

сын би рә. 2 Иб ра һим аңа су гыш та тап кан бай лы гы ның го ше рен* би рә*. Бе рен че дән, 
«Мәлик-Садыйк» ди гән исем «схак лык пат ша сы» ди гән не аң ла та, икен че дән, ул – 
Ша лим пат ша сы да, ягъ ни «имин лек пат ша сы». 3 Мәлик-Садыйкның әти-әнисе 
дә бил ге сез, нә сел җе бе юк. Го ме ре нең ба шы вә ахы ры ту рын да да бер ни мәгъ лүм 
тү гел, ул Ал ла һы Уг лы на ох шаш мәң ге ру ха ни бу лып ка ла.

4 Аның ни ка дәр бө ек икән ле ген күр де гез ме ин де! Хәт та ыруг баш лы гы Иб ра һим 
да аңа су гыш та тап кан бай лы гы ның го ше рен бир гән. 5 Ру ха ни лык хез мә тен ал ган 
Ле ви нә се ле ке ше лә ре сКа нун бу ен ча ха лык тан, ягъ ни үз лә ре нең ту ган на рын нан, 
алар да Иб ра һим нә се лен нән бу лу ла ры на ка ра мас тан, го шер алыр га ти еш. 6 Ру ха ни 
Мәлик-Садыйк исә Ле ви то кы мын нан бул ма са да, Иб ра һим та бы шы ның го ше рен 
ка бул итеп ал ган һәм аңа – Ал ла һы ның вәгъ дә лә рен ал ган зат ка фа ти ха сын бир гән. 
7 Һич шик сез, тү бән рәк үзен нән өс тен рәк ке ше та ра фын нан фа ти ха ка бул итеп ала. 
8 Бе рен че оч рак та та быш ның го ше рен үлә се ке ше ләр җыя, ә икен че оч рак та ун-
нан бер өле шен, Из ге яз ма ша һит лык ит кән чә, исән ке ше ала. 9 Го шер алу чы Ле ви 
үзе дә Мәлик-Садыйкка та бы шы ның ун нан бер өле шен бир гән, дип әй тер гә бу ла, 
10 чөн ки Мәлик-Садыйк Иб ра һим ны оч рат кан ва кыт та Ле ви әле ту ма ган бул са да, 
ул ин де үзе нең ата-бабасы Иб ра һим ның тә нен дә бу ла.

* 6:13-14 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 22:16-17. 
* 7:2 ...гошерен... – Ди мәк, ун нан бер өле шен. 
* 7:1-2 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 14:17-20. 
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Мәлик-СадыйккаохшашбашкаберРухани
11 Ле ви ләр нең ру ха ни лы гы (Му са ка ну ны исә ру ха ни лык ни ге зен дә би рел гән 

бул ган) аша ка мил лек кә ире шеп бул са, Һа рун га тү гел, Мәлик-Садыйкка ох шаш 
икен че Ру ха ни га их ты яҗ бу лыр иде ме? 12 Шу лай икән, ру ха ни лык үз гәр сә, Ка нун 
да үз гә рер гә ти еш. 13 Ә без сөй лә гән Зат икен че бер ыруг тан, ул ыруг тан бер кем дә 
смәз бәх янын да хез мәт ит ми. 14 Ха ки ме без нең сЯһү дә ыру гын нан бу луы бил ге ле 
бит, ә Му са, ру ха ни лар ту рын да сөй лә гән дә, бу ыруг ту рын да бер ни дә әй т мә гән.

15 Мо ның шу лай икән ле ге Мәлик-Садыйкка ох шаш яңа Ру ха ни кил гәч, та гын 
да ачыг рак, аң ла еш лы рак бу ла. 16 Ул ке ше нең нә се ле нә ка гы лыш лы Ка нун әме ре 
ни ге зен дә тү гел, ә мәң ге бет ми тор ган яшәү кө че бу ен ча Ру ха ни бул ды. 17 Аның 
ха кын да Из ге яз ма да:

«Мәлик-Садыйк нин ди ру ха ни бул са,
Син дә мәң ге гә шун дый Ру ха ни бу ла сың»*, –

ди ел гән. 18 Көч сез вә фай да сыз бу луы сә бәп ле, элек ке ге Ка нун әме ре үз кө чен 
югалт ты. 19 Му са ка ну ны бер нәр сә не дә ка мил ләш тер мә де, ә аның уры ны на без гә 
зур рак бер өмет би рел де, ул өмет ар кы лы без Ал ла һы га якын ла ша ала быз.

20 Өс тә ве нә, бу Зат ның Ру ха ни итеп бил ге лә нүе ант бе лән рас лан ды. Кал ган на ры 
ру ха ни хез мә тен ант сыз ка бул итеп ал ды, 21 лә кин Мо ны сы исә Ал ла һы ның ан ты 
ар кы лы, ягъ ни Ал ла һы Аңа:

«Раб бы ант ит те,
Үз сү зен нән Ул кай т ма я чак:
„Син – мәң ге гә ру ха ни!“»* –

ди гән дә Ру ха ни бул ды. 22 Шу лай итеп, Ал ла һы тө зе гән элек ке сен нән дә ях шы рак 
ски ле шү нең ыша ныч лы сы Гай сә бул ды. 23 Та гын баш ка ру ха ни лар күп бул ган, 
алар хез мәт лә рен үлү лә ре ар ка сын да дә вам итә ал ма ган нар. 24 Ә Гай сә мәң ге те ре, 
Аның ру ха ни лы гы да үз гә реш сез, 25 шу ңа кү рә дә Ул Үзе ар кы лы Ал ла һы га ки лү-
че ке ше ләр не ту лы сын ча кот ка ра ала. Ул, Ал ла һы га да и ми мө рә җә гать итеп, алар 
ту рын да ял ва ру өчен яши.

26 Без гә нәкъ ме нә шун дый Олуг Ру ха ни ки рәк тә ин де: Ул из ге, га еп сез, саф, 
гө наһ лы лар дан ае рып ку ел ган вә күк тән дә юга ры кү тә рел гән. 27 Ул, бү тән олуг 
ру ха ни лар сы ман, көн са ен баш та Үзе нең гө наһ ла ры, ан на ры ха лык ның гө наһ ла ры 
өчен кор бан ки те рү гә мох таҗ тү гел. Ул Үзен бер тап кыр һәм мәң ге лек кор бан итеп 
ки тер де. 28 Му са ка ну ны олуг ру ха ни итеп зә гыйфь ке ше ләр не бил ге ли, ә Ка нун нан 
соң би рел гән ант бу ен ча, Ал ла һы Уг лы Олуг Ру ха ни итеп бил ге лән де. Ул – мәң ге-
лек ка мил лек кә иреш кән Зат.

ЯңакилешүнеңОлугРухание

8 1 Сез гә сөй лә гән нә ре без дә иң мө һи ме – күк тә Мә һа бәт Ал ла һы тә хе те нең уң 
ягын да уты ру чы Олуг Ру ха ни е быз бар. 2 Ул ке ше ләр тү гел, ә Раб бы Үзе кор ган 

* 7:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:4. 
* 7:21 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:4. 
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Из ге йорт та – чын гый ба дәт кы лу ча ты рын да хез мәт итә. 3 Һәр баш ру ха ни бү ләк 
вә кор бан нар ки те рү өчен бил ге лә нә. Шу ңа кү рә Олуг Ру ха ни е быз ның да кор бан 
итеп ки те рә алыр лык бе рәр нәр сә се бу лыр га ти еш. 4 Әгәр җир дә бул са, Ул ру ха ни 
бул мас иде, чөн ки мон да Му са ка ну ны бу ен ча кор бан ки те рү че ләр бар ин де. 5 Җир-
дә ге ру ха ни лар күк тә ге йорт үр нә ге нә ия реп тө зел гән Из ге йорт та хез мәт итә ләр, 
ә ул күк тә ге Из ге йорт ның фә кать ча гы лы шы һәм кү лә гә се ге нә. Ме нә шу ңа кү рә 
Му са га гый ба дәт кы лу ча ты ры ко рыр ал дын нан Ал ла һы та ра фын нан ки сә теп ку-
ел ган: «Ка ра аны, һәм мә сен дә тау да күр сә тел гән үр нәк бу ен ча эш лә»*. 6 Бе рен че 
ки ле шү гә ка ра ган да Гай сә ара даш чы бул ган ки ле шү әй бәт рәк бул ган ке бек, Аңа 
тап шы рыл ган хез мәт җир дә ге ру ха ни лар хез мә тен нән юга ры рак. Яңа ки ле шү әй-
бәт рәк, чөн ки ул әй бәт рәк вәгъ дә ләр гә ни гез лән гән.

7 Бе рен че ки ле шү ким че лек сез бул ган бул са, икен че се нә их ты яҗ да бул мас иде. 
8 Лә кин Ал ла һы, Үз хал кын нан га еп та бып, бо лай дип әй тә:

«Менә, шун дый көн нәр җитә р, – ди Раб бы, –
Мин сИс ра ил вә Яһү дә хал кы бе лән
яңа ки ле шү төзермен.

9 Бу ки ле шү алар ның ата-бабаларын
Ми сыр дан җитәкләп алып чык кан ча кта
тө зе гән ки ле шү  сыман булмас.
Алар ки ле шү е мә туг ры лык лы бул ма ды лар,
һәм алар дан йөз чө ер дем, – ди Раб бы. –

10 Ис ра ил хал кы бе лән ул көн нәр дән соң тө зе се
ки ле шү ем шу шы, – ди Раб бы –
Үз ка нун на рым ны зи һен нә ре нә са лыр мын,
кү ңел лә ре нә язып ку яр мын.
Мин – алар ның Ал ла сы,
ә алар Ми нем хал кым бу ла чак.

11 Ин де бер кем дә икен че бе рәү не яи сә ту га нын:
„Раб бы ны та нып бел“, – дип өй рәт мә я чәк.
Ми не ке че сен нән алып олы сы на ка дәр һәм мә се бе лә чәк.

12 Мин явыз эш лә рен ки че рер мен,
кыл ган гө наһ ла рын ин де бер кай чан да ис кә ал мам»*.

13 Бу ки ле шү не Ул «яңа» дип атап, бе рен че се нең ис ке реп кит кән ле ген күр сәт те, ә 
га мәл дән чы га рыл ган һәм ис кер гән нәр сә тиз дән юк ка чы гар.

Беренчекилешүвакытындагыйбадәткылу

9 1 Бе рен че ки ле шү нең гый ба дәт кы лу ха кын да күр сәт мә лә ре һәм җир дә ге Из ге 
йор ты бар иде. 2 Из ге йорт итеп ча тыр ко рыл ды, аның ал гы өле шен дә шәм дәл 

һәм өс тәл ур наш ты рыл ды, ик мәк ләр ку ел ды. Бу өлеш не «Из ге бүл мә» дип ата ды-

* 8:5 Ка ра гыз: «Чы гыш», 25:40. 
* 8:8-12 Ка ра гыз: «Ире мия», 31:31-34. 
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лар. 3 Икен че пәр дә ар тын да ча тыр ның «Иң из ге бүл мә» дип атал ган өле ше бар иде. 
4 Ан да хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү өчен, ал тын нан ясал ган мәз бәх һәм ал тын 
бе лән кап лан ган сКи ле шү сан ды гы бар иде. Сан дык ка ман на* са лын ган ал тын са-
выт, Һа рун ның чә чәк ат кан та я гы һәм ки ле шү нең таш так та ла ры ур наш ты рыл ган 
иде. 5 Ә сан дык өс те нә Ал ла һы да нын ча гыл дыр ган күк тә ге ка нат лы зат лар ның* 
сын на ры ку ел ган иде. Алар ның ка нат ла рын нан төш кән кү лә гә гө наһ лар ны йо лу 
уры нын кап лап тор ды. Лә кин без хә зер һәм мә сен дә җен тек ләп сөй ләп тор мый быз.

6 Бу әй бер ләр ме нә бо лай ур наш ты рыл ган иде. Ру ха ни лар һәр көн ча тыр ның 
ал гы өле ше нә гый ба дәт кы лу хез мә тен баш ка ру өчен ке рә ләр. 7 Ә икен че өлеш кә 
олуг ру ха ни гы на ел га бер мәр тә бә ке рә. Ул үзе бе лән кан алыр га ти еш, ул үзе өчен 
дә, ха лык бел ми чә кыл ган гө наһ лар өчен дә Ал ла һы га кор бан итеп кан ки те рә. 
8 Шу ның бе лән Из ге Рух, әле ча тыр ның ал гы өле ше бул ган да, Иң из ге бүл мә гә 
юл ның әле гә ачык бул ма вын күр сә тә. 9 Мо ның бү ген ге көн өчен дә мәгъ нә се бар: 
бү ләк ләр вә кор бан нар ки те ре лү бе лән, Ал ла һы га гый ба дәт кы лу чы ның вөҗ да ны 
саф ла на ал мый. 10 Бо лар да ашау-эчү, төр ле юы ну йо ла ла ры гы на күз дә то ты ла. Бу 
ка гый дә ләр ба ры тик тыш кы як ны күз дә то та лар, һәм алар, яңа тәр тип ур наш ты-
рыл ган чы гы на, үз кө чен дә бу ла.

Яңакилешүкорбаны
11 Хә зер ин де Мә сих мон да бул ган ях шы нәр сә ләр нең Олуг Ру ха ние бу лып кил-

де. Ул ке ше ку лы сал ма ган һәм бу фа ни дөнь я ны кы бул ма ган бө ег рәк вә ка мил рәк 
ча тыр ар кы лы кер де. 12 Иң из ге бүл мә гә Мә сих кә җә вә бо зау ка ны бе лән тү гел, ә 
ба ры бер тап кыр һәм мәң ге лек кә Үз ка ны бе лән ке реп, ке ше ләр гә мәң ге лек ко ты лу 
ал ды. 13 Әгәр дә үгез һәм кә җә ка ны яи сә кор бан итеп ян ды рыл ган яшь бо зау кө ле, 
нә җес лән гән нәр өс те нә си бе леп, тән не йо ла бу ен ча пакь лән де рә икән*, 14 Мә сих 
ка ны ча гыш ты рып бул мас лык дә рә җә дә күб рәк па кь лән де рер бит! Ул мәң ге лек 
Рух ар кы лы Үз-Үзен, ким че лек сез кор бан итеп, Ал ла һы га тап шыр ды, һәм, без нең 
те ре Ал ла һы га хез мәт итү е без өчен, Аның ка ны вөҗ дан на ры быз ны үлем гә ки те рү че 
га мәл ләр дән па кь лән де рер.

15 Шу ңа кү рә Мә сих, бе рен че ки ле шү ва кы тын да кы лын ган гө наһ лар дан ке-
ше ләр не Үз үле ме бе лән кот ка рып, Ал ла һы та ра фын нан ча кы рыл ган нар вәгъ дә 
ител гән мәң ге лек ми рас ны ала ал сын нар дип, яңа ки ле шү нең ара даш чы сы бул ды. 
16 Ва сы ять тә нин ди дер рә веш тә ки ле шү* бу лып то ра. Аны яз ган ке ше нең үл гә нен 
ис бат лар га ки рәк, 17 чөн ки ва сы ять, яз ган ке ше үл гәч ке нә, кө че нә ке рә. Аны яз ган 
ке ше исән ча гын да, ва сы ять бер нин ди дә көч кә ия бул мый. 18 Шу ның өчен бе рен че 

* 9:4 Манна – бо рын гы Ис ра ил хал кын кол лык тан азат итеп Ми сыр дан чы гар гач, чүл дә 
туй ды ру өчен, Ал ла һы күк тән җи бә реп тор ган ри зык. 
* 9:5 Канатлызатлар–грек те лен дә ге төп төп нөс хә дә мон дый зат лар ны «ке ру бим нәр» дип 
атый лар. Алар Ал ла һы ның ул урын да бу лу ын күр сә тә ләр. (Ка ра гыз: «Чы гыш», 25:18-22.)
* 9:13 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 16:14-15; «Сан нар», 19:9, 17-19. 
* 9:16 Васыять,килешү – грек те лен дә ге «ди а те ке» сү зе нең «ки ле шү» һәм «ва сы ять» ди гән 
мәгъ нә лә ре бар. 
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ки ле шү дә кан нан баш ка га мәл гә ке рә ал ма ды. 19 Му са Ка нун күр сәт мә лә ре нең 
ба ры сын да ха лык ал дын да укып чык кач, кы зыл йон вә сһүс сөп чы бык ла ры яр дә-
мен дә бо зау, кә җә ка ны бе лән су ны бар ха лык ка һәм Ка нун языл ган стөр гәк нең 
үзе нә си беп чык кан. 20 Ул: «Бу – ки ле шү не рас лау чы кан. Ал ла һы сез гә ул ки ле-
шү не үтәр гә әмер бир де», – дип әй т кән*. 21 Ул шу лай ук ча тыр га һәм Ал ла һы га 
гый ба дәт кыл ган да кул ла ныл ган бар лык әй бер ләр гә кан си беп чык кан. 22 Ка нун 
бар нәр сә нең ди яр лек кан бе лән пакь лән де ре лү ен та ләп итә, һәм кан тү гел ми чә 
яр лы кау бул мый.

23 Күк тә ге үр нәк бу ен ча җир дә тө зел гән нәр сә ләр шул рә веш ле пакь лән де ре лер гә 
ти еш иде, лә кин күк не ке ях шы рак кор бан нар бе лән чис тар ту ны та ләп итә. 24 Мә сих 
ке ше ку лы бе лән тө зел гән һәм чын Из ге йорт ның ни ба ры кү чер мә се ге нә бул ган 
җир дә ге Из ге йорт ка кер мә де. Без нең өчен Ал ла һы ал ды на ба сам дип, Ул күк нең 
үзе нә кер де. 25 Ул, олуг ру ха ни һәр ел ны Иң из ге бүл мә гә чит кан алып кер гән дәй, 
Үзен кабат-кабат кор бан итәр өчен кер мә де. 26 Әгәр дә шу лай бул са, Мә сих дөнья 
яра тыл ган нан бир ле кабат-кабат га зап чи гәр гә ти еш бу лыр иде. Лә кин Ул Үзен 
кор бан итү аша гө наһ ны бе те рер өчен, соң гы дә вер дә ба ры тик бер мәр тә бә кил де. 
27 Һәр кем кай чан да бул са бер үлеп, ан на ры хө кем ал ды на ба сар га яз ган. 28 Шу лай 
итеп, Мә сих тә, күп лә гән ке ше нең гө наһ ла рын Үз өс те нә алыр өчен, бер мәр тә бә 
кор бан ител де. Ул әле икен че тап кыр ки лә чәк, лә кин ин де гө наһ лар ны йо лу өчен 
тү гел, ә Үзен кө теп то ру чы лар ны кот ка ру өчен ки лә чәк.

10 1 Ка нун – бу ла сы ях шы нәр сә ләр нең тө гәл ча гы лы шы тү гел, ә алар ның кү-
лә гә се ге нә. Шу ңа кү рә, ул, ел дан ел бер төр ле кор бан нар ки те ре леп, Ал ла һы 

ал ды на кил гән ке ше ләр не бер кай чан да ка мил итә ал мый. 2 Әгәр дә Ка нун мо ны 
эш ли ал са, кор бан нар ки те рү дән тук та мас лар иде ме ни? Бер тап кыр чис та рын гач, 
гый ба дәт кы лу чы лар үз лә рен гө наһ лы дип ин де хис ит мәс ләр иде. 3 Әм ма лә кин 
кор бан нар ел са ен гө наһ ту рын да ис кә тө ше реп то ра, 4 чөн ки үгез ка ны бе лән кә җә 
ка ны ке ше нең гө на һын бе те рә ал мый.

5 Шу ңа кү рә, дөнь я га кил гәч, Мә сих:
«Син кор бан нар да, бү ләк ләр дә те лә мә дең,
лә кин Ми нем өчен тән әзер лә дең, – ди де. –

6 Си не ян ды ру кор бан на ры да,
сгө наһ йо лу кор бан на ры да сө ен дер мә де.

7 Шун да: „Ме нә Мин.
Ми нем хак та скулъ яз ма төр гә ген дә языл ган ча,
йа Ал ла һы, Си нең их ты я рың ны үтәр өчен кил дем!“ – ди дем»*.

8 Шу лай итеп, баш та Ул: «Син кор бан нар да, бү ләк ләр дә, ян ды ру кор бан на рын 
да, гө наһ йо лу кор бан на рын да те лә мә дең, алар Си не сө ен дер мә де», – ди. Алар ны 
бит Ка нун та лә бе бу ен ча ки те рә ләр. 9 Ан на ры Ул: «Ме нә Мин, Си нең их ты я рың ны 

* 9:19-20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 24:7-8. 
* 10:5-7 Ка ра гыз: «Зә бур», 39:7-9. 
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үтәр өчен кил дем», – дип өс ти. Ул, ис ке сен га мәл дән чы га рып, икен че сен – Ал ла һы 
их ты я рын үтәү не га мәл гә кер тә. 10 Мә сих та ра фын нан га мәл гә ашы рыл ган Ал ла һы 
их ты я ры бу ен ча, без Гай сә Мә сих нең Үз тә нен бер тап кыр һәм мәң ге лек кә кор бан 
итүе бе лән из ге лән де рел дек.

11 Һәр ру ха ни, көн са ен үз хез мә тен баш ка рып, күп тап кыр лар бер төр ле кор бан-
нар ны ки те рә, әм ма алар ке ше не һич кай чан гө наһ лар дан арын ды ра ал мый. 12 Лә-
кин Мә сих, гө наһ лар өчен мәң ге лек көч кә ия бул ган кор бан ны бер дән бер мәр тә бә 
ки тер гәч, Ал ла һы ның уң ягы на утыр ды. 13 Шул ва кыт тан алып Ул дош ман на рын 
Үз ая гы ас ты на бас кыч бас ма сы итеп түн де рү ен кө тә, 14 чөн ки Ул из ге ите лү че ләр не 
мәң ге гә бер дән бер кор бан бе лән ка мил кыл ды.

15 Бу хак та без гә Из ге Рух та ша һит лык кы ла. Баш та Ул бо лай ди:
16 «Ул көн нәр дән соң алар бе лән тө зе се ки ле шү ем шу шы, – 

ди Раб бы. –
Үз ка нун на рым ны алар ның кү ңел лә ре нә са лыр мын,
зи һен нә ре нә язып ку яр мын».

17 Ан на ры Ул бо лай дип өс ти:
«Гө наһ ла рын һәм явыз эш лә рен
ин де бер кай чан да ис кә ал мам».

18 Гө наһ лар ки че рел гән икән, алар өчен кор бан би рү нең ин де ки рә ге юк.

Ныкбулыгыз
19 Шу лай итеп, иман даш лар, Гай сә ка ны бе лән Иң из ге бүл мә гә ыша ныч бе лән 

ке рә ала быз, 20 Ул без гә яңа вә те ре юл ны ач кан. Бу юл пәр дә, ягъ ни Аның тә не аша 
уза. 21 Ал ла һы йор ты ба шын да то ру чы бө ек Ру ха ни е быз бар, 22 шу ңа кү рә, әй дә гез, 
их лас кү ңел вә иман ыша ныч лы лы гы бе лән, кү ңел лә ре без не гө наһ лы вөҗ дан нан 
пакь лән де реп, тән нә ре без не саф су бе лән юып, Ал ла һы га якы найыйк. 23 Үзе без 
өмет не та нып, аңа нык итеп та я ныйк, чөн ки без гә вәгъ дә бир гән Зат ыша ныч лы. 
24 Әй дә гез, бер-беребезгә игъ ти бар лы бу лыйк, бер-беребезне мә хәб бәт вә из ге эш-
ләр гә дәрт лән де рик. 25 Кай бе рәү ләр ке бек, гый ба дәт кы лу өчен бер гә җы е лу дан 
баш тар т мыйк, ки ре сен чә, бер-беребезгә көч би реп, та гын да ныг рак дәрт лән де реп 
то рыйк, чөн ки Раб бы кө не нең якын ла шу ын кү реп то ра сыз.

26 Әгәр дә без, ха кый кать не та нып бел гән нән соң, аң лы рә веш тә гө наһ кы лу ы-
быз ны дә вам итә без икән, гө наһ лар дан ин де бер нин ди кор бан да йо лып ала ал мас. 
27 Ә ул ча гын да ин де хө кем не һәм Ал ла һы ның дош ман на рын ян ды ра чак, яр су ут ны 
кур кы нып кө теп то ра сы гы на ка ла. 28 Му са ка ну нын нан баш тар т кан ке ше, ике яи-
сә өч ша һит күр сә түе ни ге зен дә, һич кыз га ну сыз үлем гә ду чар ите лә. 29 Алай бул гач, 
Ал ла һы Уг лын аяк ас ты на са лып тап та ган, Ал ла һы ки ле шү е нең аны из ге лән дер гән 
ка нын нә җес дип са нау чы, мәр хә мәт Ру хын ким се тү че ке ше сез нең чә ни дә рә җә дә 
ка ты җә за га ла ек соң? 30 «Үч алу – Ми нем эш, Үзем кай та рып би рә чәк мен»* ди гән 

* 10:30 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:35. 
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һәм: «Раб бы Үз хал кын хө кем итә чәк»*, – дип Әй тү че не бе лә без. 31 Те ре Ал ла һы ку-
лы на элә гү – ко точ кыч эш!

32 Ал ла һы як ты лы гы сез не яңа гы на як тыр т кан нан соң бу лып үт кән көн нәр не исе-
гез гә тө ше ре гез. Ул ча гын да сез га зап лар га кар шы кө рәш тә би реш мә де гез. 33 Кай ва кыт 
сез не бар ха лык ал дын да мәс хә рә лә де ләр, эзәр лек лә де ләр, кай ва кыт сез бо лар ны 
үз ба шын нан ки чер гән ке ше ләр бе лән иң гә иң ба сып тор ды гыз. 34 Тот кын лык та гы 
ке ше ләр бе лән бер гә кай гыр ды гыз, мил ке гез дән мәх рүм ит кән дә, сез сө ен де гез дә, 
чөн ки үзе гез нең әй бәт рәк, мәң ге лек бай лы гы гыз ба рын бе лә иде гез. 35 Шу ңа кү рә кыю 
бу лу дан тук та ма гыз, мо ның әҗе ре зур бу ла чак. 36 Ал ла һы их ты я рын үтәп, Ул вәгъ дә 
ит кән не алу өчен, сез гә чы дам лык ки рәк. 37 Из ге яз ма да языл ган ча,

«Ин де күп кал ма ды,
ки лә се Зат ки лә чәк,
Ул тот кар лан мас.

38 Тәкъ ва ке шемне има ны яшәтәчәк,
лә кин әгәр чи ген сә,
ул Ми ңа ярак лы бул ма я чак»*.

39 Лә кин без чи ге неп, һә лак бу лу чы лар дан тү гел, без иман итә без һәм кот ка ры ла-
чак быз.

Иман

11 1 Иман ул – өмет лә неп көт кән нә ре без нең тор мыш ка ашу ы на ыша ныч, кү-
рен мә гән нәр сә ләр нең бу луы ту рын да рас лау. 2 Ата-бабаларыбыз шун дый 

иман ар ка сын да Ал ла һы дан хуп лау ал ган. 3 Га ләм нең Ал ла һы сү зе бе лән бул ды-
рыл га нын һәм күз гә кү ре нү че нәр сә нең күз гә кү рен ми тор ган нәр сә дән бар лык ка 
кил гә нен без иман ар кы лы аң лый быз.

4 Һа бил Ал ла һы га иман бе лән Кабилнекенә ка ра ган да ях шы рак кор бан ки тер-
гән. Има ны өчен Ал ла һы кор бан на рын хуп ла ган һәм аны хак ке ше дип рас ла ган*. 
Има ны ар кы лы Һа бил, үзе исән бул ма са да, әле һа ман сөй ли. 5 Иман ар ка сын да Ха-
нох, үлем не ки чер ми чә, бу дөнь я дан алын ган. Аны бер җир дән дә та ба ал ма ган нар, 
чөн ки Ал ла һы аны Үз яны на ал ган бул ган. Аның ту рын да, ул дөнь я дан алын ган чы, 
Ал ла һы га ярый ал ган, дип әй те лә Из ге яз ма да*. 6 Иман нан баш ка Ал ла һы га ярап 
бул мый бит, чөн ки Аңа ки лү че һәр кем Аның бар лы гы на һәм Аны их лас тан эз лә-
гән ке ше ләр гә әҗе рен бир ми кал ма я ча гы на ина ныр га ти еш. 7 Әле кү рер гә мөм кин 
бул ма ган нәр сә ләр ту рын да Ал ла һы дан ки сә тү ал ган Нух, иман ар ка сын да Аңа 
буй сы нып, гаи лә сен кот ка ру өчен, көй мә тө зе гән*. Аның има ны дөнь я ны хө кем 
ит кән, һәм ул иман бе лән ки лә тор ган хак лык ва ри сы бул ган.

* 10:30 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:36. 
* 10:37-38 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 2:3-4. 
* 11:4 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 4:2-5. 
* 11:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 5:24. 
* 11:7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:13-22. 
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8 Иб ра һим, Ал ла һы ча кы ру ы на иман ар кы лы буй сы нып, үзе нең кая бар га нын 
бел мә сә дә, ки лә чәк тә ми рас итеп алыр га вәгъ дә лән гән җир гә кит кән*. 9 Ул иманы 
ар ка сын да вәгъ дә ител гән ил гә кү чеп ки леп, ча тыр да кил ме шәк бу лып яшә гән. 
Аның ке бек Ис хак бе лән Ягъ куб та ча тыр лар да яшә гән, алар да аның бе лән бер гә 
Ал ла һы вәгъ дә ит кән не алыр га ти еш бул ган. 10 Ул рәс са мы вә тө зү че се Ал ла һы 
бул ган, нык ни гез ле шә һәр не кө теп тор ган бит.

11 Има ны ар ка сын да, Са ра үзе дә, ин де карт бул са да, ба ла га уза ал ган*, чөн ки 
ул үзе нә вәгъ дә бир гән Ал ла һы ны ыша ныч лы дип исәп лә гән*.12 Шу лай итеп, тә не 
ин де кар тай ган бер ке ше дән күк тә ге йол дыз лар дай күп сан лы вә диң гез ярын да гы 
исәпсез-хисапсыз ком бөр тек лә ре дәй то кым ки леп чык кан.

13 Бар лык бу ке ше ләр иман на рын сак лап үл гән нәр. Алар үз лә ре нә вәгъ дә ител-
гән нәр не, ка бул ит ми чә, ерак тан гы на күр гән нәр һәм сә лам лә гән нәр, бу дөнь я да 
үз лә ре нең кил ме шәк вә юл чы лар гы на икән лек лә рен та ны ган нар. 14 Бо лай дип әй-
тү че ке ше ләр үз лә ре нең чын ва тан на рын эз ләү лә рен күр сә тә ләр. 15 Үз лә ре кал ды рып 
кит кән ил ту рын да уй ла ган бул са лар, ан да ки ре кай ту мөм кин ле ге дә бул ган бу лыр 
иде. 16 Юк, алар әй бәт рәк ил гә – күк тә ге ил гә ом тыл ган нар, шу ңа кү рә Ал ла һы Үзен 
алар ның Ал ла сы дип ата лу дан оял мый, Ул бит алар өчен шә һәр әзер ләп куй ган.

17-18 Ал ла һы та ра фын нан сы нал ган да, Иб ра һим има ны ар ка сын да Ис хак ны кор-
бан бу ла рак тәкъ дим ит кән*. Аңа вәгъ дә би ре леп: «Си нең нә се лең Ис хак ар кы лы 
дип са на лыр»*, – дип әй тел гән бул са да, ул үзе нең бер дән бер уг лын кор бан итәр гә 
әзер бул ган. 19 Иб ра һим Ал ла һы ның үле дән те рел тә алу ы на исәп тот кан, һәм Ис-
хак, үлем нән ки ре кай та рыл ган дай, әти се нә кай та рып би рел гән.

20 Ки лә чәк кә иман бе лән ка рау чы Ис хак Ягъ куб бе лән Эсау га ки лә чәк лә ре нә 
ка гы лыш лы фа ти ха сын бир гән. 21 Иман ар кы лы Ягъ куб үләр ал дын нан Йо сыф ның 
ике уг лы на да фа ти ха бир гән һәм, та я гы на та ян ган ки леш, Ал ла һы га та бы нып баш 
игән*. 22 Иман ар кы лы Йо сыф го ме ре нең ахы рын да Ис ра ил хал кы ның Ми сыр дан 
чы га ча гы ту рын да сөй лә гән һәм үз сө як лә рен нәр сә эш лә тер гә икә нен әй т кән*.

23 Иман ар кы лы ата-анасы, Му са ту ган нан соң, өч ай бу е на аны яше реп сак ла ган нар, 
чөн ки аның бик ма тур ба ла бу лу ын күр гән нәр, алар ны пат ша фәр ма ны кур кыт ма-
ган*. 24 Иман ар кы лы Му са, үсеп җит кәч, сфир га вен кы зы ның уг лы дип йөр те лү дән 
ваз кич кән*. 25 Гө наһ тан кыс ка ва кыт лы ләз зәт алу га ка ра ган да, Ал ла һы хал кы бе лән 

* 11:8 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:1. 
* 11:11 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:1-2. 
* 11:11 Грек те лен нән бу аять не «Има ны ар ка сын да Иб ра һим, ин де үзе карт, ха ты ны Са ра ба ла 
ту ды ру га сә ләт сез бул са да, әти ке ше бу ла ал ган, чөн ки ул үзе нә вәгъ дә бир гән Ал ла һы ны 
ыша ныч лы дип исәп лә гән» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 11:17-18 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 22:1-14. 
* 11:17-18 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:12. 
* 11:21 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 48:15-16, 20. 
* 11:22 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 50:24-25. 
* 11:23 Ка ра гыз: «Чы гыш», 2:2. 
* 11:24 Ка ра гыз: «Чы гыш», 2:10-15. 
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бер гә га зап лар ки че рү не мәгъ куль рәк күр гән. 26 Ул бу ла чак әҗер не ка рап тор ган, шу-
ңа кү рә Мә сих ха кы на хур лык ки че рү не Ми сыр хә зи нә лә рен нән ка дер ле рәк бай лык 
дип исәп лә гән. 27 Иман ар кы лы Му са, пат ша ның ачу ын нан ку рык мый ча, Ми сыр дан 
чы гып кит кән*. Гүя кү рен мәс Ал ла һы ны күр гән дәй, ул түз гән. 28 Иман ар кы лы ул, 
бе рен че бу лып ту ган нар ны һә лак итү че фә реш тә Ис ра ил хал кы ның ба ла ла ры на ка-
гыл ма сын өчен, ишек ләр гә кан си бәр гә куш кан һәм сКо ты лу бәй рә мен га мәл гә кер-
т кән*. 29 Иман ар кы лы Ис ра ил хал кы Кы зыл диң гез не ко ры җир дән бар ган дай ат лап 
чык кан, ә ми сыр лы лар, шу ны ук эш ләп ка ра гач, һәм мә се дә ба тып үл гән*.

30 Иман ар кы лы Ис ра ил ке ше лә ре Әри хә шә һә рен тыш кы як тан җи де көн рәт тән 
әй лә неп чык кач, шә һәр не әй лән де реп ал ган ди вар лар ише леп төш кән*. 31 Иман 
ар кы лы бо зык ха тын Рә хәб, Ис ра ил шым чы ла рын дус дип ка бул ит кән гә кү рә, 
Ал ла һы ны тың ла мау чы лар бе лән бер гә үл ми чә ко ты лып кал ган*.

32 Шун нан да ар ты гын сөй ләп то рыр га ки рәк ме икән? Ги де он, Ба рак, Шим шон, 
Иф тах, Да выт, Ше му ил вә пәй гам бәр ләр ту рын да сөй ләп то рыр га ва кы тым җит-
мәс иде. 33 Алар иман бе лән пат ша лык лар ны буй сын дыр ган нар, га дел лек ур наш-
тыр ган нар, вәгъ дә ител гән нәр не ал ган нар. Арыс лан нар ның авыз ла рын яп кан нар, 
34 яр су лы ут ны сүн дер гән нәр, кы лыч тан ко ты лып кал ган нар. Алар ның көч сез ле ге 
көч кә әй лән гән, су гыш та алар ку әт ле бул ган нар һәм чит ил гас кәр лә рен ка чар га 
мәҗ бүр ит кән нәр. 35 Кай бер ха тын нар га үл гән якын на ры те ре леп ки ре кай т кан. 
Баш ка ла ры үз лә ре нә тәкъ дим ител гән ирек тән баш тар тып, ях шы рак тор мыш ка 
те ре леп то ру өчен җә за лан ган нар. 36 Кай бе рәү ләр не мыс кыл ит кән нәр, кам чы бе лән 
кый на ган нар, кай бер лә ре нә хәт та бо гау ки ге зел гән, зин дан нар га ябыл ган. 37 Алар ны 
таш лар атып үтер гән нәр, гәү дә лә рен пыч кы бе лән ур та лай кис кән нәр, кы лыч тан 
үт кәр гән нәр. Алар са рык вә кә җә ти ре лә ре нә тө ре неп йөр гән нәр, баш ла ры мох таҗ-
лык тан чык ма ган, алар ны эзәр лек лә гән нәр, кый на ган нар. 38 Дөнья бу зат лар га ла ек 
бул ма ган. Алар чүл ләр дә, тау лар да, мә га рә ләр дә, уп кын нар да каң гы рып йөр гән.

39 Алар ның һәм мә се нә дә иман на ры өчен юга ры бәя би рел гән, лә кин җир дә 
яшә гән дә, бер се дә үз лә ре нә вәгъ дә ител гән не ал ма ган. 40 Бу ке ше ләр ба ры тик 
без нең бе лән ге нә ка мил лек кә иреш сен дип, Ал ла һы без нең өчен әй бәт рәк бер 
нәр сә әзер ләп куй ган иде.

Гайсәдәнкүзебезнеалмыйк

12 1 Тирә-ягыбызда ша һит лар шул ка дәр күп, шу ңа кү рә, әй дә гез, юлы быз-
да тор ган бар кир тә не, без не җи ңел ге нә ал дап йөр тү че гө наһ лар ны алып 

таш лыйк һәм ал ды быз да гы ярыш юлын чы дам лык бе лән йө ге реп үтик. 2 Гай сә-
дән – иман ны Бар лык ка ки те рү че вә Ка мил ләш те рү че дән – кү зе без не һәр да им 
ал мый то рыйк. Үзен ки лә чәк тә көт кән шат лык ха кы на хач ка ка дак ла ну хур лы гы на 

* 11:27 Ка ра гыз: «Чы гыш», 12:31-41. 
* 11:28 Ка ра гыз: «Чы гыш», 12:21-23. 
* 11:29 Ка ра гыз: «Чы гыш», 14:28-29. 
* 11:30 Ка ра гыз: «Ешуа», 6:19. 
* 11:31 Ка ра гыз: «Ешуа», 6:21-24. 
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игъ ти бар ит ми чә, Ул хач та үлү не ки чер де, хә зер ме нә Ал ла һы тә хе те нең уң ягын да 
уты ра. 3 Гө наһ лы лар та ра фын нан шун дый кар шы лык ны ки чер гән Гай сә ту рын да 
уй ла гыз. Бу – кү ңе ле гез не тө шер мәс һәм тук тап кал мас өчен яр дәм итәр.

4 Сез нең әле гө наһ ка кар шы кө рәш тә кан түк кән че кар шы лык күр сәт кә не гез 
бул ма ды. 5 Ата ке ше үз ба ла ла ры на эн дәш кән сы ман, сез гә:

«Уг лым, Раб бың тәр би я лә гән гә гамь сез ка ра ма,
га е бең не күр сәт кән дә, кү ңе лең не тө шер мә.

6 Раб бы Үзе ярат кан ке ше ләр не тәр би я ли
һәм уг лы итеп ка бул ит кән һәр ке ше гә җә за би рә»*, –

дип әй тел гән дәрт лән де рү сүз лә рен оныт кан сыз. 7 Га зап чи гү е гез тәр би я лә нү гә алып 
ки лә. Бу – Ал ла һы сез гә Үз ба ла ла ры итеп ка рый ди гән сүз. Ата сы тәр бия бир мә-
гән ба ла бар мы ни? 8 Әгәр дә һәр кем үтәр гә ти еш ле тәр би я не үт ми сез икән, ди мәк, 
сез – чын угыл лар тү гел, ә җил дән ту ган ба ла лар. 9 Мон нан тыш һәм мә без нең дә 
җир дә тәр бия бир гән ата ла ры быз бу лып, алар ны их ти рам итә идек. Ә рух ла ры быз-
ның Ата сы на без та гын да ныг рак буй сы ныр га ти еш тү гел ме ни? Бу без гә яшәү би рә 
бит! 10 Ата ла ры быз без не бер ни ка дәр ва кыт дә ва мын да үз лә ре иң ях шы дип тап кан 
ча ра лар бе лән тәр би я лә де ләр, лә кин Ал ла һы, Үз из ге ле ге нә кат на ша ал сын нар дип, 
без нең мәнфәгатьне кай гыр тып тәр би я ли. 11 Һәр тәр бия үз ва кы тын да шат лык бу-
лып то ел мый, ә кү ңел сез лек ки те рү че бу лып кү ре нә. Лә кин соң рак тәр бия уз ган 
ке ше ләр гә ул уңыш ки те рә: имин вә Ал ла һы га мәгъ куль тор мыш би рә.

12 Шу ңа кү рә хәл сез кул ла ры гыз ны, көч сез тез лә ре гез не ны гы ты гыз. 13 Ак сау чы 
аяк тә мам им гән мә сен, ки ре сен чә, са вык сын өчен, ту ры юл дан йө ре гез.

Какшамаспатшалык
14 Бар лык ке ше ләр бе лән ты ныч лык та яшәр гә һәм из ге бу лыр га ом ты лы гыз, из ге 

бу лып яшә мә гән ке ше Раб бы ны күр мә я чәк. 15 Ка ра гыз аны, бер кем дә Ал ла һы ның 
мәр хә мә тен нән мәх рүм кал ма сын, ачы та мыр лы шы тым үсеп чык кан сы ман, бер-
кем дә сез гә зы ян ки те рер лек бул ма сын һәм күп ләр не нә җес лә мә сен. 16 Ка ра гыз 
аны, бер кем дә җен си йө гән сез лек кә би рел мә сен, бер ашар лык аш өчен, олы угыл 
хо кук ла рын сат кан Эсау ке бек, әх лак сыз тор мыш бе лән яшә мә сен*. 17 Бел гә не гез чә, 
со ңын нан Эсау фа ти ха алыр га те лә гән, лә кин ки ре ка гыл ган. Бу хак та күз яшь лә ре 
бе лән со ра са да, бул ган хәл не бер ни чек тә үз гәр тә ал ма ган.

18 Сез ка гы лыр га мөм кин бул ган, дөр ләп ян ган сСи най та вы на, ка раң гы лык ка 
да, да выл га да кил мә де гез. 19 Быр гы та вы шы на да, сөй ләп то ру чы ның та вы шы на 
да кил мә де гез. Сөй ләү че шун дый сүз ләр әй т кән, сүз лә рен ишет кән нәр баш ка сөй-
лә мә вен үтен гән нәр. 20 Алар: «Бу тау га хәт та хай ван ка гыл са да, аны таш лар атып 
үте рер гә ти еш ле»* ди гән бо е ру сүз лә ре нә тү зә ал ма ган нар. 21 Бу кү ре неш шун дый 
кур кы ныч бул ган ки, хәт та Му са да: «Мин кур ку ым нан тет рә нәм»*, – ди гән.

* 12:5-6 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 3:11-12. 
* 12:16 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 25:29-34. 
* 12:20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 19:12-13. 
* 12:21 Ка ра гыз: «Ка нун», 9:19. 
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22 Юк! Сез Си он та вы на, күк тә ге Ие ру са лим гә – те ре Ал ла һы шә һә ре нә кил де-
гез! Шат лык лы тан та на га җы ел ган мең лә гән фә реш тә ләр яны на кил де гез. 23 Сез 
исем нә ре күк кә язып ку ел ган бе рен че ту ган нар җы е ны на кил де гез. Сез Ал ла һы га, 
бар ке ше не Хө кем кы лу чы яны на, ка мил ләш те рел гән тәкъ ва ке ше ләр нең рух ла ры 
яны на кил де гез. 24 Сез яңа ки ле шү не Ур наш ты ру чы Гай сә хо зу ры на һәм Һа бил 
ка нын нан ях шы рак нәр сә ләр не сөй ләү че си бел гән ка ны* яны на кил де гез.

25 Ка ра гыз аны, үзе гез гә Сөй ләү че не ки ре как ма гыз. Җир дә сөй лә гән ча гын да 
ке ше ләр Аны тың лау дан баш тарт кан на ры өчен җә за сыз кал ма ган икән, күк ләр дән 
ки сәт кән дә, Аңар дан баш тар т сак, без та гын да зур рак җә за га ду чар бу ла чак быз. 
26 Ул ча гын да Аның та вы шы җир не дер сел кет кән, Ул хә зер: «Мин җир не та гын 
бер тап кыр тет рә тер мен, җир не ге нә тү гел, күк не дә»*, – дип вәгъ дә итә. 27 «Та гын 
бер тап кыр» ди гән сүз ләр шу ны бел де рә: сел ке теп бул мый тор ган нәр сә ләр ге нә 
кал сын өчен, сел ке теп бу ла тор ган, ягъ ни, бар ител гән һәр нәр сә уры нын нан кү че-
ре лер. 28 Без гә как ша мас пат ша лык би ре лә, шу ңа кү рә, әй дә гез, рәх мәт ле бу лыйк 
һәм Ал ла һы га мәгъ куль рә веш тә ти рән их ти рам бе лән, кур кы нып, Аңа та бы ныйк, 
29 чөн ки без нең Ал ла быз – ян ды рып юк итә тор ган ут.

Аллаһыгаошагантормыш

13 1 Бер-берегезне ту ган нар ча яра ту дан тук та ма гыз. 2 Ку нак чыл лык күр сә тер гә 
оныт ма гыз. Шу лай эш ләп, кай бе рәү ләр, үз лә ре дә бел ми чә, фә реш тә ләр не 

ку нак ит кән нәр. 3 Төр мә дә ге ке ше ләр не, алар бе лән үзе гез дә тот кын лык та бул ган дай, 
исе гез дә то ты гыз. Рә хим сез мө га мә лә гә түз гән нәр не, үзе гез нең тә не гез дә авыр ту ны 
той ган дай, исе гез дә то ты гыз. 4 Ни ках ны һәрь як лап юга ры бә я лә гез, ни ка хы гыз счис та 
бу лыр га ти еш, чөн ки аз гын нар һәм хы я нәт че ләр не Ал ла һы хө кем итә чәк. 5 Бай лык 
ярат ма гыз, бул га ны на ка нә гать бу лып яшә гез, чөн ки Ал ла һы: «Си не бер кай чан да 
кал дыр мам, бер кай чан да таш ла мам»*, – ди гән. 6 Шу ңа кү рә без ы шаныч бе лән:

«Раб бы – минем хи ма я чем*!
Нәрсәдән куркырга ми ңа?!
Адәм заты ми ңа ни кыла ал сын?!»* –

дип әй тә ала быз.

Аллаһыгаяраклыкорбаннар
7 Сез гә Ал ла һы сү зен җит кер гән җи тәк че лә ре гез не исе гез дә то ты гыз, яшә еш лә-

ре нең нә ти җә лә ре ту рын да уй лап, иман на рын үр нәк итеп, алар га ия ре гез. 8 Гай сә 
Мә сих ки чә дә, бү ген дә һәм мәң ге гә бер үк.

9 Һәр төр ле чит-ят тәгъ ли мат лар сез не ту ры юл дан чит кә алып кит мә сен. Ри-
зык ашау ту рын да гы ка гый дә ләр не то тып тү гел, ә Ал ла һы ның мәр хә мә те бе лән 

* 12:24 Ка ра гыз: 9:13-14; «Яра ты лыш», 4:10. 
* 12:26 Ка ра гыз: «Хәг гәй», 2:6. 
* 13:5 Ка ра гыз: «Ка нун», 31:6, 8. 
* 13:6 Химаяче – «Яр дәм че» мәгъ нә сен дә. 
* 13:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:6-7. 
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йө рәк лә ре гез не ны гы ту ях шы. Мон дый ка гый дә ләр алар ны үтәү че ләр гә фай да 
ки тер мә гән бит. 10 Без нең мәз бә хе без бар, сИз ге ча тыр да гы хез мәт че ләр нең ан да гы 
кор бан ны ашар га ха кы юк. 11 Олуг ру ха ни хай ван ка нын Иң из ге бүл мә гә гө наһ-
лар бә ра бә ре нә кор бан ки те рер гә алып ке рә, ә хай ван түш кә лә ре ис ра и ли ләр нең 
ва кыт лы то рак уры ны ның тыш кы ягын да ян ды ры ла*. 12 Шу ның ар ка сын да Гай сә 
дә, ха лык ны Үзе нең ка ны бе лән из ге лән де рер өчен, шә һәр кап ка сы ның тыш кы 
ягын да га зап чик те. 13 Шу ңа кү рә, әй дә гез, Ул ки чер гән хур лык ны ки че реп, ва кыт-
лы то рак уры ны ның тыш кы ягы на Аның яны на чы гыйк, 14 чөн ки би ре дә, җир дә, 
да и ми то ра тор ган шә һә ре без юк, без бу ла сы шә һәр не кө тә без. 15 Шу ңа кү рә Гай сә 
ар кы лы Ал ла һы га дан лау кор ба нын да и ми ки те рик, ди мәк, Аның исе мен те ле без 
бе лән мак тыйк. 16 Ке ше ләр гә иге лек эш ләр гә, үзе гез дә бул ган ны баш ка лар бе лән 
бү ле шер гә оныт ма гыз: шун дый лар – Ал ла һы га хуш ки лә тор ган кор бан нар.

17 Җи тәк че лә ре гез не тың ла гыз һәм алар га буй сы ны гыз. Алар, хи сап би рер гә 
ти еш ле ке ше ләр бу ла рак, җан на ры гыз ту рын да кай гыр тып то ра лар. Алар ны тың-
ла са гыз, шат ла нып эш ләр ләр, тың ла ма са гыз, авыр су лап эш ләр ләр, бо лар сез нең 
өчен фай да лы бул мас.

18 Без нең өчен до га кы лы гыз. На му сы быз ның чис та бу лу ы на ыша на быз, чөн ки 
бар нәр сә дә дө рес га мәл кы лыр га те ли без. 19 Мин сез дән, Ал ла һы үзем не яны гыз га 
тиз рәк кай тар сын иде, дип до га кы лу ы гыз ны ае ру ча үте нәм.

Догаһәмсәламләүсүзләре
20 Мәң ге лек ки ле шү не рас лау чы кан ар ка сын да Ха ки ме без Гай сә не, са рык лар ның 

бө ек Кө тү че сен, ты ныч лык Ал ла сы үле дән те релт те. 21 Үзе нең их ты я рын үтәү өчен, 
Ал ла һы сез не һәр ях шы нәр сә бе лән тәэ мин ит сен, һәм Гай сә Мә сих аша без дә 
Үзе нә мәгъ куль бул ган ны эш лә сен. Мә сих кә мәң ге гә дан. Амин.

22 Иман даш ла рым, мин кыс ка гы на хат яз дым. Ха тым да гы үгет-нәсыйхәтләремә 
тү зем ле лек бе лән ко лак са лу ы гыз ны үте неп со рыйм. 23 Иман да шы быз Ти му тәй нең 
азат ител гә нен сез гә бел де рер гә те лим. Ул тиз дән яны ма кил сә, сез не аның бе лән 
бер гә кү рер мен.

24 Бар лык баш лык ла ры гыз га һәм Ал ла һы ның бар лык из ге лә ре нә сә лам. Ита-
ли я дән бул ган иман даш ла ры быз сез гә сә лам юл лый. 25 Ба ры гыз га да Ал ла һы ның 
мәр хә мә те бул сын.

* 13:11 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 4:11-12; 6:30; 16:27. 
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Ачы лыш
1 1 Тиз дән нәр сә бу лыр га ти еш ле ген Үзе нең кол ла ры на күр сә тер өчен, сАл ла һы 

та ра фын нан Гай сә сМә сих кә би рел гән ачы лыш. Ул аны Үзе нең сфә реш тә се 
ар кы лы җи бә реп, ко лы Яхъя га бел дер де. 2 Яхъя Ал ла һы сү зе һәм Гай сә Мә сих күр-
сә теп сөй лә гән нәр ха кын да, үзе күр гән һәм мә нәр сә ту рын да ша һит лык би рә. 3 Бу 
пәй гам бәр лек сүз лә рен уку чы лар һәм тың лау чы лар, ан да языл ган нар ны үтәү че ләр 
бә хет ле, чөн ки ул сүз ләр нең га мәл гә ашу ва кы ты якын.

Иманитүчеләрнеңҗидебердәмлегенсәламләү
4-5 Яхъя дан Асия өл кә сен дә ге иман итү че ләр нең җи де сбер дәм ле ге нә: хә зер Бар, 

Бул ган һәм Бу ла чак Зат тан*, Аның тә хе те кар шын да то ру чы җи де рух тан, шу лай ук 
Гай сә Мә сих тән сез гә смәр хә мәт вә имин лек бул сын. Үл гән нәр ара сын нан бе рен-
че бу лып те ре леп тор ган Мә сих – туг ры Ша һит, җир дә ге пат ша лар ның Баш лы гы. 
Аңа, без не сө ю че һәм сгө наһ ла ры быз дан Үзе нең ка ны бе лән азат кы лып, 6 без не 
пат ша лык һәм сАта сы Ал ла һы га хез мәт итү че сру ха ни лар ит кән Гай сә гә дан һәм 
код рәт мәңге-мәңгегә бул сын. Амин.

7 Ме нә, Ул бо лыт лар да ки лә*,
һәм Аны һәр кем кү рер.
Аны чән че гән ке ше ләр дә кү рер ләр*.
Җир дә ге бар лык ха лык лар
Аның ал дын да үке реп елар.
Шу лай бу ла чак. Амин.

8 «Мин – Аль фа һәм Оме га*, – дип әй тә сРаб бы Ал ла һы, – хә зер Бар, Бул ган һәм 
Бу ла чак Зат, Чик сез код рәт Ия се».

АдәмУглыныңЯхъягакүренүе
9 Мин, сез нең бе лән бер гә Гай сә өчен га зап чи гү ләр, пат ша лык ны, чы дам лык ны 

ур так ла шу чы иман да шы гыз Яхъя, Ал ла һы сү зе һәм Гай сә ха кын да ша һит лык иткә нем 

* 1:4-5 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:14. 
* 1:7 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
* 1:7 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 12:10. 
* 1:8 АльфаһәмОмега – грек әлиф ба сы ның бе рен че һәм соң гы хә реф лә ре. Бу сүз ләр Ал ла-
һы – һәм мә нәр сә нең ба шы һәм ахы ры ди гән гә иша рә итә. (Ка ра гыз: 21:6 һәм 22:13.) 
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өчен, Пат мос дип атал ган ут рау га җи бә рел гән идем. 10 Раб бы ның кө нен дә* ми не Рух 
чол гап ал ды һәм ар тым да быр гы дан чык кан дай көч ле та выш ишет тем. 11 Ул бо лай 
ди де: «Күр гән нә рең нең ба рын да ки тап итеп язып, Эфес, Смур на, Пер гәм, Тү ә тәй рә, 
Сәр дәйс, Фи ла дел фея, Лау ди кея шә һәр лә рен дә ге җи де бер дәм лек кә җи бәр».

12 Әй тү че не кү рер гә дип бо ры лып ка ра гач, мин җи де ал тын шәм дәл күр дем. 13 Ә 
шәм дәл ләр ара сын да озын ки ем ки гән һәм күк рә ген ал тын пу та бе лән бу ган, садәм 
уг лы на ох ша ган Бе рәү не* кү реп ал дым. 14 Аның ба шын да гы чәч лә ре ак йон ке бек, 
кар дай ак иде. Күз лә ре исә ут ял кы ны ке бек иде, 15 ә аяк ла ры мич тә кыз дыр ган 
ба кыр дай ял ты рый һәм та вы шы шар ла вык та вы шы на ох шар иде. 16 Уң ку лын да 
җи де йол дыз бар, авы зын нан ике ягы да үт кен кы лыч чы гып то ра*. Йө зе бар кө че нә 
бал кып тор ган ко яш тай иде!

17 Мин Аны күр гәч, үле ке ше дәй, аяк ла ры ал ды на егыл дым. Ул исә Үзе нең уң 
ку лын ми ңа ти де реп, бо лай ди де: «Ку рык ма! Мин – Бе рен че һәм Соң гы*, 18 һәм 
мәң ге Те ре мен. Үл гән идем, ә ме нә хә зер мәңге-мәңге яшим. Үлем һәм сүле ләр 
дөнь я сы ач кыч ла ры Мин дә. 19 Шу лай итеп, нәр сә күр гә нең не, хә зер нәр сә бар һәм 
мон нан соң нәр сә бу ла сын яз. 20 Уң ку лым да күр гән җи де йол дыз ның һәм җи де 
ал тын шәм дәл нең се ре шун да: җи де йол дыз – җи де бер дәм лек нең фә реш тә лә ре 
һәм җи де шәм дәл – җи де бер дәм лек ул».

Эфестәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат

2 1 «Эфес бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:
„Үзе нең уң ку лын да җи де йол дыз То ту чы һәм җи де ал тын шәм дәл ара сын да 

Йө рү че бо лай ди:
2 Эш лә рең не, авыр хез мә тең не, чы дам лы лы гың ны һәм явыз лар га чы дап то-

ра ал ма га ның ны бе ләм. Үз лә рен срә сүл дип (ә алар рә сүл тү гел) атау чы лар ны 
сы на га ның ны һәм алар ны ял ган чы лар дип тап ка ның ны бе ләм. 3 Чы дам лы-
гың бар лы гын, Ми нем исе мем өчен күп нәр сә ләр ки че реп тә ары ма га ның ны 
бе ләм. 4 Әм ма си ңа кар шы сү зем бар: син бе рен че мә хәб бә тең не кал дыр дың! 
5 Кай дан егыл га ның ны исе ңә тө шер һәм, стәү бә итеп, әү вәл ге эш лә ре ңә кайт. 
Югый сә, тәү бә ит мә сәң, яны ңа ки лер мен һәм шәм дә лең не уры нын нан куз-
га тыр мын. 6 Лә кин Ни кү ләй та раф дар ла ры ның эш лә ре нә нәф рәт лә неп дө рес 
эш ли сең. Алар га Мин дә нәф рәт лә нәм.

7 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен. Җи ңү че гә Мин 
Ал ла һы җән нә тен дә ге те рек лек ага чын нан җи меш ашар га на сыйп итәм“».

Смурнадагыиманитүчеләрбердәмлегенәхат
8 «Смур на бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

* 1:10 Раббыныңкөне – ат на ның бе рен че кө не, ягъ ни як шәм бе ту рын да сүз ба ра дип аң лар га 
мөм кин. 
* 1:13 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
* 1:16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:2. 
* 1:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 44:6. 
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„Бе рен че һәм Соң гы, үл гән һәм те ре леп Тор ган бо лай ди:
9 Хәс рәт чи гү ең не һәм фә кыйрь ле гең не бе ләм, әм ма син бай. Үз лә рен 

яһү ди ләр дип атау чы лар ның си не хур лау ла рын бе ләм. Алар яһү ди ләр тү гел, 
сшай тан җы е ны дыр. 10 Ал да си не көт кән һич нәр сә дән ку рык ма. Ке ше лә рең-
не сы нар өчен, ара гыз дан кай бер лә ре гез не сиб лис зин дан га утыр та чак һәм 
ун көн буе сез хәс рәт чи гә чәк сез. Үл гән че туг ры бул, шун да си ңа тор мыш 
та җы би рә чәк мен.

11 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен. Җи ңү че икен че 
үлем нән һич нин ди зы ян күр мәс“».

Пергәмдәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
12 «Пер гәм бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Ике ягы да үт кен кы лы чы бул ган Зат бо лай ди:
13 Кай да яшә вең не бе ләм: ан да шай тан тә хе те то ра. Шу лай бул са да, Ми ңа 

бул ган има ның ны сак лап то та сың. Сез дә, шай тан яшә гән җир дә, туг ры ша-
һи тым Ан ти пас үте рел гән ва кыт та да Ми ңа бул ган има ның нан ваз кич мә дең. 
14 Әм ма си ңа кар шы бер ни чә сү зем бар: ара гыз да Бил гам тәгъ ли ма тын то ту-
чы лар бар. Ә ул, пот лар га кор бан итеп ки те рел гән ри зык ны аша сын нар һәм 
фә хеш лек кә би рел сен нәр дип, сИс ра ил хал кын гө наһ ка кер тер гә Бә лак ны 
өй рәт кән бит*. 15 Шу лай ук син дә Ни кү ләй та раф дар ла ры ның тәгъ ли ма тын 
то ту чы лар бар. 16 Ин де хә зер тәү бә ит. Югый сә, тиз дән яны ңа ки лер мен һәм 
авы зым нан чы гып тор ган кы лыч бе лән алар га кар шы кө рә шер мен.

17 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен. Җи ңү че гә сер-
ле ман на* һәм ак таш би рер мен. Ул таш та исә аны алу чы дан баш ка һич кем 
бел мә гән яңа исем языл ган бу лыр“».

Түәтәйрәдәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
18 «Тү ә тәй рә бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Күз лә ре ут ял кы ны дай, аяк ла ры ял ты рап тор ган ба кыр дай Ал ла һы Уг лы 
бо лай ди:

19 Эш лә рең не, мә хәб бә тең не, има ның ны, хез мә тең не, чы дам лы гың ны бе ләм. 
Соң гы га мәл лә рең нең бе рен че лә рен нән ях шы рак бу лу ын да бе ләм. 20 Әм ма 
си ңа кар шы сү зем бар: үзен пәй гам бәр дип атап, фә хеш лек кә һәм пот лар га 
кор бан ител гән ри зык ны ашар га өй рәт кән, кол ла рым ны юл дан яз дыр ган 
Изе бел исем ле ха тын га тү зә сең. 21 Тәү бә кы лу өчен, Мин аңа ва кыт бир дем, 
әм ма ул үзе нең фә хеш ле ген нән тәү бә итәр гә те лә ми. 22 Ме нә Мин аны ка ты 
авы ру тү шә ге нә са ла чак мын. Ул ха тын бе лән бер гә фә хеш лек итү че ләр не, 
аның юлын нан баш тар т ма са лар, зур кай гы га ду чар итә чәк мен. 23 Аның 
ияр чен нә рен үлем гә ду чар итәр мен, шун да йө рәк тә ге уй лар ны, те ләк ләр не 

* 2:14 Ка ра гыз: «Сан нар», 31:16. 
* 2:17 Манна – Ал ла һы бо рын гы Ис ра ил хал кын Ми сыр кол лы гын нан чы гар гач, чүл дә туй-
ды ру өчен күк тән җи бәр гән ри зык. 
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Сы нау чы бу лу ым ны бар ча бер дәм лек ләр дә бе лер. Ба ры гыз га да эше гез гә 
ка рап ти еш ле сен би рер мен.

24 Лә кин аның тәгъ ли ма тын тот ма ган һәм шай тан ның ти рән сер лә рен бел-
мә гән сез ләр гә, Тү ә тәй рә дә ге баш ка лар га әй тәм: сез гә баш ка һич нәр сә йөк-
лә мәм. 25 Тик Мин кил гән гә ка дәр үзе гез дә бул ган ны то тып то ры гыз. 26-28 Үз 
Атам нан сха ким лек ал ган дай, җи ңү че гә һәм эш лә рем не ахыр га тик ле үтәү че гә 
ха лык лар бе лән ха ким лек итәр гә би рер мен.

Ул алар бе лән ти мер та як яр дә мен дә ха ким лек итә р*,
чүл мәк ват кан дай, чәл пә рә мә ки те рер*.

Мин аңа таң йол ды зы би рер мен. 29 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко-
ла гы бул ган ишет сен“».

Сәрдәйстәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат

3 1 «Сәр дәйс бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:
„Ал ла һы ның җи де ру хы һәм ку лын да җи де йол дыз бул ган Зат бо лай ди:
Си нең эш лә рең не бе ләм. Син те ре исе мен йөр тә сең, әм ма син үле. 2 Уяу 

тор һәм үзең дә кал ган, үләр дә рә җә гә җит кән нәр сә ләр не ны гыт, чөн ки эш-
лә рең нең Ал лам кар шын да тә мам лан ган бу лу ын күр мим. 3 Шу ңа кү рә, нәр сә 
ка бул кыл га ның ны, нәр сә ишет кә нең не исе ңә тө шер, аны үтә һәм тәү бә ит. 
Әгәр ин де уяу тор ма саң, Мин ка рак тай көт мә гән дә ки лер мен, ә син кай сы 
сә гать тә ки лү ем не бел мәс сең. 4 Лә кин Сәр дәйс тә ки ем нә рен пыч рат ма ган 
бер ни чә ке шең кал ган. Алар Ми нем бе лән бер гә ак ки ем дә йө рер ләр, чөн-
ки мо ңа ла ек лы лар. 5 Шу лай, һәр җи ңү че ке ше ак ки ем ки яр һәм Мин аның 
исе мен Тор мыш ки та бын нан сы зып таш ла мам. Атам һәм Аның фә реш тә лә ре 
кар шын да җи ңү че нең исе мен та ныр мын.

6 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен“».

Филаделфеядәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
7 «Фи ла дел фея бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Ку лын да Да выт ач кы чы* бул ган Из ге, Ха кый кый Зат тыр. Ул ач са, һич кем 
яба ал мас, яп са, һич кем ача ал мас. Ме нә шу шы Зат бо лай ди:

8 Си нең эш лә рең не бе ләм, ме нә Мин си нең кар шың да ишек ач тым, һәм аны 
һич кем яба ал ма я чак. Бе ләм, кө чең аз, әм ма син сү зем не үтә дең, исе мем нән 
ваз кич мә дең. 9 Шай тан җы е нын нан бул ган нар ны ме нә нәр сә эш лә тер мен. 
Алар үз лә рен яһү ди дип атый лар, әм ма алар яһү ди ләр тү гел, ял ган чы лар. Мин 
алар ны, ки леп, аяк ла ры ңа егы лыр га мәҗ бүр итәр мен, шун да си не сөй гә нем не 
бе лә чәк ләр. 10 Ми нем сү зем не то тып, чы дам лык күр сәт тең, шу ңа кү рә Мин 

* 2:26-28 ...аларбелән...хакимлекитәчәк... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: «алар ны 
кө тә чәк», ягъ ни «алар га кө тү че бу ла чак». Шу лай ук 12:5, 19:15 тә. 
* 2:26-28 Ка ра гыз: «Зә бур», 2:9. 
* 3:7 Давытачкычы – Мә сих кә вәгъ дә ител гән ха ким лек сим во лы. 



1809

Ачы лыш 3 , 4

дә си не җир дә яшәү че ләр не сы нар өчен, бө тен җи һан га ки лә чәк сы нау ва кы-
тын нан сак лап ка ла чак мын.

11 Тиз дән ки ләм: та җың ны* һич кем тар тып ал ма сын өчен, үзең дә бул ган ны нык 
тот. 12 Җи ңү че не Ал лам йор ты ның ба га на сы итеп ку я чак мын, һәм ул ин де ан нан 
чык ма я чак. Аның өс те нә Ал лам ның исе мен һәм күк тән, Алламнан иңә чәк шә һәр-
нең – яңа Ие ру са лим нең исе мен һәм Үзем нең яңа исе мем не яза чак мын.

13 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен“».

Лаудикеядәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
14 «Лау ди кея бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Амин дип атал ган Зат, туг ры һәм ха кый кый Ша һит, Ал ла һы бул дыр ган 
нәр сә ләр нең Чы га на гы бо лай дип әй тә:

15 Си нең эш лә рең не бе ләм: син сал кын да, кай нар да тү гел сең. Их, син сал-
кын яи сә кай нар бул саң чы! 16 Әм ма син сал кын да, кай нар да тү гел, җы лым са 
гы на бул ган га кү рә, си не авы зым нан тө ке реп чы га ра чак мын! 17 Син: ‘Мин бай 
һәм ба е дым, һич бер нәр сә гә мох таҗ лы гым юк’, – ди сең. Әм ма син үзең нең 
бә хет сез, мес кен, фә кыйрь, су кыр һәм ялан гач бу лу ың ны аң ла мый сың. 18 Ба-
ер өчен, Мин нән ут та чис тар тыл ган ал тын, ялан гач лы гың ның мәс хә рә ле ге 
ачыл ма сын өчен, ки е нер гә ак ки ем, күз лә рең күр сен өчен, сөр тер гә күз мае 
са тып алыр га ки ңәш итәм үзе ңә. 19 Мин ярат кан на рым ның һәр бер се нең га е-
бен фаш итәм һәм аны тәр тип кә өй рә тәм, шу ңа кү рә ты рыш лык күр сәт һәм 
тәү бә ит. 20 Ме нә Мин ишек тө бен дә ша кып то рам. Кем та вы шым ны ише теп, 
ише ген ач са, аның яны на ке рә чәк мен, һәм без бер гә аша я чак быз: Мин һәм ул. 
21 Мин җи ңеп чык тым һәм, Атам бе лән бер гә Аның тә хе те нә утыр дым. Шу лай 
ук җи ңү че гә Үзем бе лән бер гә тә хе те мә уты ру хо ку кы би рә чәк мен.

22 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен“».

Күктәгетәхет

4 1 Шун нан соң күк тә ачык ишек кү рәм. Элек ми ңа сөй лә гән быр гы дай та выш 
бо лай ди: «Мон да мен. Мин си ңа мон нан соң бу лыр га ти еш хәл ләр не күр сә-

тер мен». 2 Шул миз гел дә үк ми не Рух би ләп ал ды. Һәм ме нә күк тә тә хет не һәм 
тә хет тә Уты ру чы ны күр дем. 3 Уты ру чы кы я фә те бе лән яш ма һәм сер до лик та шы 
сы ман иде, тә хет не зө бәр җәт тө сен дә ге як ты лык боҗ ра сы әй лән де реп ал ган иде*. 
4 Бу тә хет әй лә нә сен дә егер ме дүрт тә хет то ра, ул тә хет ләр дә ак ки ем ле, баш ла ры-
на ал тын таҗ ки гән егер ме дүрт өл кән уты ра иде. 5 Тә хет ягын нан яшен яшь ни, 
дөм бер дә гән һәм күк күк рә гән та выш лар чы га иде. Ә тә хет ал дын да Ал ла һы ның 
җи де ру хы бул ган җи де чы раг янып то ра иде. 6 Тә хет кар шын да бәл лүр гә ох шаш 
пы я ла диң гез сы ман нәр сә бар иде.

Тә хет нең тирә-ягында дүрт җан ия се то ра иде. Алар ның ал ла ры һәм арт ла ры 
күп күз ләр бе лән кап лан ган. 7 Бе рен че җан ия се арыс лан га, икен че се үгез бо зау га 

* 3:11 Таҗыңны – ягъ ни «Ал ла һы би рә чәк әҗе рең не». 
* 4:3 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 1:26-28. 
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ох ша ган, өчен че се нең йө зе ке ше не ке ке бек, дүр тен че се исә очып ба ру чы бөр кет 
сы ман иде. 8 Һәр бер се ал ты ка нат лы, ка нат ла ры ның ты шы һәм эче күз ләр бе лән 
кап лан ган бу дүрт җан ия се:

«Из ге, из ге, из ге,
Бул ган, хә зер Бар һәм Бу ла чак
Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы!» –

дип, көне-төне бер тук тау сыз ка бат лый лар*. 9 Җан ия лә ре тә хет тә Уты ру чы га, 
мәңге-мәңге Яшәү че гә дан, хөр мәт һәм рәх мәт бел дер гән са ен, 10 егер ме дүрт өл-
кән, тә хет тә Уты ру чы кар шын да йөз тү бән кап ла нып, мәңге-мәңге Яшәү че гә сәҗ дә 
кы ла лар һәм таҗ ла рын тә хет ал ды на са лып ку я лар да бо лай ди ләр:

11 «Раб бы Ал ла быз!
Син дан, хөр мәт һәм код рәт ка бул итәр гә ла ек лы,
чөн ки һәм мә нәр сә не Син ярат тың,
ба ры сы да их ты я рың бе лән бул ды рыл ды
һәм га мәл дә то ра!»

ҖидемөһерсугылганязматөргәгеһәмБәрән

5 1 Шун нан соң мин тә хет тә Уты ру чы ның уң ку лын да эч ке һәм тыш кы ягы на 
языл ган, җи де мө һер бе лән мө һер лән гән яз ма стөр гә ген күр дем. 2 Та гын мин 

көч ле та выш бе лән: «Мө һер лә рен ку ба рып, яз ма төр гә ген ачар га кем ла ек лы?» – дип 
со рау чы ку әт ле фә реш тә не күр дем. 3 Әм ма күк тә дә, җир дә дә, җир ас тын да да яз ма 
төр гә ген ачар га һәм аңа ка рар га ла ек лы һич кем бул ма ды. 4 Яз ма төр гә ген ачар га 
һәм аңа ка рар га ла ек лы ке ше та был ма ган лык тан, мин бик нык ела дым. 5 Шун да 
сөл кән нәр нең бер се ми ңа бо лай ди де: «Ела ма. Әнә ка ра, сЯһү дә нә се лен нән бул ган 
Арыс лан*, Да выт та мы рын нан чык кан Са бак* җи ңеп чык ты. Яз ма төр гә ге нең җи де 
мө һе рен ку ба рып, Ул ача ала».

6 Шун нан соң мин тә хет янын да дүрт җан ия се бе лән ура тып алын ган һәм өл кән-
нәр ара сын да то ру чы Бә рән не күр дем. Ул су ел ган ке бек иде. Аның җи де мө ге зе һәм 
җи де кү зе бар иде. Бо лар – Ал ла һы ның бө тен җир гә җи бә рел гән җи де ру хы. 7 Бә-
рән, ки леп, тә хет тә Уты ру чы ның уң ку лын нан яз ма төр гә ген ал ды. 8 Яз ма төр гә ген 
ал гач, дүрт җан ия се һәм егер ме дүрт өл кән Аның ал дын да йөз тү бән кап лан ды лар. 
Алар ның һәр бер сен дә ар фа һәм хуш ис ле су ма ла, ягъ ни Ал ла һы сиз ге лә ре нең до-
га ла ры ту лы ал тын ка сә ләр бар иде. 9 Алар яңа җыр җыр ла ды лар:

«Син яз ма төр гә ген алыр га,
аның мө һер лә рен ку ба рыр га ла ек лы,
чөн ки кор бан итеп су ел дың,
Үзең нең ка ның бе лән
һәр ка би лә дән һәм тел дән,
һәр ха лык тан һәм мил ләт тән

* 4:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:2-3. 
* 5:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 49:9-10. 
* 5:5 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 11:1. 
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Ал ла һы өчен ке ше ләр не сйо лып ал дың.
10 Алар ны, Ал ла быз га хез мәт итү өчен, пат ша лык һәм ру ха ни лар 

ит тең*.
Алар җир дә пат ша лык итә чәк ләр».

11 Шун да тә хет, җан ия лә ре һәм өл кән нәр әй лә нә сен дә күп фә реш тә ләр не күр-
дем, алар ның та вы шын ишет тем. Алар ның са ны йөз ләр чә мил ли он һәм дис тә ләр чә 
мең нәр иде. 12 Алар көч ле та выш бе лән:

«Су ел ган Бә рән код рәт,
бай лык, ти рән га кыл,
ку әт, хөр мәт, дан
һәм мак тау га ла ек тыр», –

дип әй тә иде ләр.
13 Күк тә һәм җир дә, җир ас тын да һәм диң гез дә яра тыл ган нар ның ба ры сы ның, 

ан да бул ган һәм мә нәр сә нең:
«Тә хет тә Уты ру чы га
һәм Бә рән гә мак тау,
хөр мәт, дан һәм код рәт мәңге-мәңгегә бул сын», –

дип әй тү лә рен ишет тем. 14 Дүрт җан ия се: «Амин», – дип әй тә, өл кән нәр йөз тү бән 
кап ла нып сәҗ дә кы ла иде ләр.

Бәрәннеңалтымөһернекубаруы

6 1 Ан на ры мин Бә рән нең мө һер ләр нең бер сен ку ба ру ын күр дем, һәм җан ия лә-
ре нең бер се нең күк күк рә гән дәй та выш бе лән: «Кил!» – дип әй тү ен ишет тем. 

2 Ме нә мин ак ат күр дем. Ат өс тен дә ку лы на җәя тот кан җай дак уты ра иде. Аңа 
таҗ би рел де. Ул җай дак, җи ңү че бу лып, җи ңү өчен юл га чык ты.

3 Бә рән икен че мө һер не ку бар гач, икен че җан ия се нең: «Кил!» – ди гә нен ишет-
тем. 4 Шун нан соң ут тай җи рән баш ка ат чык ты. Аның җай да гы на, ке ше ләр бер-
берсен үтер сен нәр өчен, бар дөнь я ның ты ныч лы гын алыр га вә ка ләт би рел де. Аңа 
зур кы лыч тот ты рыл ды.

5 Бә рән өчен че мө һер не ку бар гач, өчен че җан ия се нең: «Кил!» – ди гә нен ишет тем. 
Ме нә мин ка ра ат күр дем, ә аның өс тен дә ге җай дак үз ку лы на үл чәү тот кан иде. 
6 Җан ия лә ре ара сын нан та выш сы ман аваз ишет тем: «Бер са выт бо дай өчен – бер 
көн лек эш ха кы, өч са выт ар па өчен – бер көн лек эш ха кы*. Әм ма зәй түн ма е на 
һәм шә раб ка зы ян ки тер мә!»

7 Бә рән дүр тен че мө һер не ку бар гач, дүр тен че җан ия се нең: «Кил!» – ди гән та вы шын 
ишет тем. 8 Ме нә ак сыл төс тә ге ат ны күр дем. Өс тен дә ге җай дак ның исе ме «Үлем», ә 
аның ар тын нан бө тен үле ләр дөнь я сы ки лә иде. Алар га җир нең дүрт тән бер өле шен дә 
ке ше ләр не кы лыч, ач лык, үләт һәм кыр гый хай ван нар бе лән үте рү хо ку кы би рел де.

* 5:10 Ка ра гыз: «Чы гыш», 19:6. 
* 6:6 Бу пәй гам бәр лек бу ен ча бер көн лек хез мәт ха кы (грек ча «ди нар») бер са выт (грек ча 
«хой никс») бо дай га яки өч са выт ар па га гы на җи тә. Бер хой никс – 600 гр. 
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9 Бә рән би шен че мө һер не ку бар гач, смәз бәх ас тын да Ал ла һы сү зе өчен һәм ша-
һит лык бир гән нә ре өчен үте рел гән нәр нең җан на рын күр дем. 10 Алар көч ле та выш 
бе лән: «Кай чан га ка дәр Син, из ге һәм ха кый кый Хө кем дар, җир дә яшәү че ләр не 
хө кем ит мәс сең һәм без нең ка ны быз өчен үч ал мас сың?» – дип кыч кыр ды лар. 
11 Алар ның һәр бер се нә ак ки ем би рел де. Алар ке бек үк үте ре лә чәк хез мәт тәш лә ре-
нең һәм иман даш ла ры ның са ны тул ган га тик ле та гын бе раз ты ныч ла нып то рыр га 
ку шыл ды.

12 Мин Бә рән нең ал тын чы мө һер не ку ба ру ын күр дем. Шун да көч ле итеп җир 
тет рә де, ко яш ма тәм ки е ме ке бек ка рал ды, ай кан дай кы зыл төс кә кер де. 13 Ин җир 
ага чы ның өл гер мә гән җи меш лә ре көч ле җил дән ко ел ган дай, күк тә ге йол дыз лар 
җир гә атыл ды. 14 Күк, яз ма төр гә ге дәй бө те ре леп, юк ка чык ты. Бар лык тау лар һәм 
ут рау лар үз урын на рын нан куз га тыл ды лар*.

15 Җир нең пат ша ла ры, тү рә лә ре, гас кә ри ләр баш лык ла ры, бай ла ры, ку әт ле лә-
ре – ба ры сы да: һәр кол, һәр ирек ле ке ше мә га рә ләр дә һәм тау лар да гы таш кы я лар 
ара сын да яше рен де ләр. 16 Алар бо лай ди де ләр: «Өс те без гә авып тө ше гез һәм без не 
тә хет тә Уты ру чы ның йө зен нән, Бә рән нең ачу ын нан яше ре гез! 17 Алар ның бө ек ачу 
кө не кил де. Мо ңа кар шы кем то ра ал сын?»

Мөһерсугылганйөзкырыкдүртмеңкеше

7 1 Шун нан соң мин җир нең дүрт поч ма гын да то ру чы дүрт фә реш тә не күр дем. 
Алар, җир гә, диң гез гә һәм бер ге нә агач ка да ис мә сен дип, җир нең дүрт җи-

лен то тып то ра лар иде. 2 Мәң ге те ре Ал ла һы ның мө һе рен ку лын да то тып, көн-
чы гыш тан кү тә ре леп ки лү че баш ка фә реш тә не күр дем. Ул җир гә һәм диң гез гә 
зы ян ки те рер гә вә ка ләт би рел гән дүрт фә реш тә гә көч ле та выш бе лән кыч кы рып 
эн дәш те: 3 «Без Ал ла быз кол ла ры ның маң гай ла ры на мө һер сук кан чы, җир гә, 
диң гез гә һәм агач лар га зы ян ки тер мә гез»*. 4 Мин мө һер су гыл ган ке ше ләр нең 
са нын ишет тем. Ис ра ил ыруг ла ры ның ба ры сы ара сын нан бер йөз кы рык дүрт 
мең ке ше мө һер лән гән иде:

5 Яһү дә ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Ру бин ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Гәд ыру гын нан ун и ке мең ке ше,

6 Ашер ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Нәп та ли ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Ме наш ше ыру гын нан ун и ке мең ке ше,

7 Ши мун ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Ле ви ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Исәс хәр ыру гын нан ун и ке мең ке ше,

8 Зә бу лун ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Йо сыф ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Бень я мин ыру гын нан ун и ке мең ке ше мө һер лән де.

* 6:13-14 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 34:4. 
* 7:3 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 9:4, 6. 
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Аккиемлезурхалыктөркеме
9 Шун нан соң, би хи сап күп ке ше не күр дем. Алар ны һич кем са нап чы га ал мас 

иде! Алар һәр мил ләт тән вә ка би лә дән, һәр ха лык тан вә төр ле тел ләр дә сөй лә шү-
че ләр дән иде. Ак ки ем ле ул ке ше ләр, кул ла ры на хөр мә бо так ла ры то тып, тә хет һәм 
Бә рән ал дын да ба сып то ра лар иде. 10 Алар көч ле та выш бе лән:

«Ко ты лу тә хет тә уты ру чы Ал ла быз дан
һәм Бә рән нән ки лә!» –

дип кыч кыр ды лар. 11 Тә хет ти рә ли, өл кән нәр һәм дүрт җан ия се ти рә ли бас кан 
фә реш тә ләр тә хет ал дын да йөз тү бән кап ла нып, Ал ла һы га та бы ну ла рын әйт те ләр:

12 «Амин! Ал ла быз га мак тау һәм дан,
ти рән га кыл һәм рәх мәт,
хөр мәт, код рәт һәм ку әт мәңге-мәңгегә бул сын! 

Амин».

13 Шун да өл кән нәр нең бер се мин нән: «Ак ки ем ле ке ше ләр кем нәр алар һәм ка ян 
кил гән нәр?» – дип со ра ды. 14 Мин аңа: «Әфән дем, син бе лә сең», – ди дем. Ул ми-
ңа бо лай ди де: «Алар бө ек афәт ки че реп кил гән нәр*. Ки ем нә рен Бә рән нең ка ны 
бе лән юып агарт кан нар.

15 Шу ңа кү рә алар Ал ла һы тә хе те ал дын да то ра лар,
Йор тын да Аңа көне-төне хез мәт итә ләр.
Тә хет тә Уты ру чы алар өс тен дә Үзе нең сак лап то ру чы ча ты рын 

ко рыр.
16 Алар һич кай чан ачык мас лар, һич кай чан су са мас лар.

Алар ны ко яш та, эс се лек тә көй дер мәс ин де,
17 чөн ки тә хет ур та сын да гы Бә рән алар га Кө тү че бу лыр,

алар ны те рек лек суы чиш мә лә ре нә алып ба рыр*.
Ал ла һы алар ның һәр бер күз яшен сөр тер».

Җиденчемөһерһәмалтынсумала-майларкөйрәтүсавыты

8 1 Бә рән җи ден че мө һер не ку бар гач, күк тә ча ма бе лән яр ты сә гать кә тын лык 
ур наш ты. 2 Мин Ал ла һы ал дын да ба сып тор ган җи де фә реш тә не күр дем, алар га 

җи де быр гы би рел де.
3 Сумала-майлар көй рә тә тор ган ал тын са выт тот кан бү тән фә реш тә мәз бәх 

кар шы на ки леп бас ты. Аңа, Ал ла һы ның бар лык из ге лә ре нең до га ла ры бе лән бер гә 
ку шып, тә хет ал дын да тор ган ал тын мәз бәх өс те нә кую өчен, күп хуш ис ле сума-
ла-майлар би рел де. 4 Ал ла һы кар шы на фә реш тә ку лын нан из ге ләр нең до га ла ры 
бе лән бер гә хуш ис ле су ма ла тө те не кү тә рел де. 5 Фә реш тә сумала-майлар көй рә тү 
са вы тын ал ды да, мәз бәх тә ге ут бе лән ту ты рып, җир гә таш ла ды. Шун да күк күк-
рәү ләр, дөм бер дә гән та выш лар ише тел де, яшен яшь нә де, җир тет рә де.

* 7:14 Ка ра гыз: «Да ни ил», 12:1. 
* 7:16-17 Ка ра гыз: «Зә бур», 22:1-3; «Иша гыйя», 49:10. 
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Җидефәрештәнеңҗидебыргысы
6 Җи де быр гы сы бул ган җи де фә реш тә быр гы кыч кыр тыр га әзер лән де. 7 Бе рен-

че се быр гы сын кыч кырт ты: кан кат наш боз һәм ут ха сил бул ды, һәм алар җир гә 
ыр гы тыл ды. Җир нең өч тән бер өле ше, агач лар ның өч тән бер өле ше һәм бө тен 
яшел үлән янып бет те.

8 Икен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты: ут чә чеп тор ган зур тау га ох шау лы 
нәр сә дер диң гез гә ыр гы тыл ды. Диң гез нең өч тән бер өле ше кан га әве рел де, 9 диң-
гез дә яшәү че җан вар лар ның өч тән бер өле ше үл де, ко раб лар ның да өч тән бер өле ше 
һә ла кәт кә оч ра ды.

10 Өчен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты: ел га лар ның өч тән бер өле ше нә һәм 
чиш мә ләр гә күк тән, чы раг тай янып, зур йол дыз төш те. 11 Ул йол дыз ның исе ме – 
Әрем. Су лар ның өч тән бер өле ше әрем сы ман әче бул ды. Бу әче су дан ке ше ләр нең 
кү бе се үл де.

12 Дүр тен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты: ко яш ның, ай ның, йол дыз лар ның 
өч тән бер өле ше нә за рар кил де, шун лык тан алар ның өч тән бер өле ше ка раң гы-
лык ка чум ды. Көн үзе нең як ты лы гы ның өч тән бер өле шен югалт ты, шу лай ук төн 
дә ка раң гы лан ды.

13 Шун да мин күк ур та сын да очып бар ган бөр кет не күр дем. Аның: «Кал ган өч 
фә реш тә тиз дән кыч кыр та чак быр гы та вы шы ар ка сын да җир дә яшәү че ләр гә кай-
гы, кай гы, кай гы!» – дип, көч ле итеп кыч кыр га нын ишет тем.

9 1 Би шен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты. Мин күк тән җир гә төш кән йол дыз ны 
күр дем. Аңа уп кын* кое сы ның ач кы чы би рел де. 2 Йол дыз уп кын кое сын ачып 

җи бәр де. Га ять зур мич тән чык кан дай, кое дан тө тен кү тә ре леп, тө тен нән ко яш бе лән 
һа ва ка раң гы лан ды. 3 Тө тен нән җир гә са ран ча лар чык ты. Алар га җир дә ге ча ян нар дай 
ча гу сә лә те би рел де 4 һәм җир дә ге үлән гә, төр ле яшел лек кә, агач лар га зы ян ки тер мәс-
кә, фә кать маң гай ла ры Ал ла һы мө һе ре бе лән мө һер лән мә гән ке ше ләр гә ге нә за рар 
ки те рер гә бо е рыл ды. 5 Ке ше ләр не үтер мәс кә, ба ры тик биш ай буе алар ны га зап лар га 
рөх сәт би рел де. Ке ше нең ул га зап ла ры ча ян чак кан да гы га ох шаш. 6 Ул көн нәр дә ке ше-
ләр үлем эз ләр ләр, лә кин аны тап мас лар. Үләр гә те ләр ләр, әм ма үлем алар дан ка чар.

7 Са ран ча лар исә кы я фә те бе лән су гыш ка әзер лән гән ат лар га ох шаш иде. Алар-
ның баш ла рын да ал тын таҗ дай нәр сә бар, ә йөз лә ре ке ше не ке сы ман иде. 8 Чәч лә ре 
хатын-кызныкы сы ман, ә теш лә ре арыс лан ны кы ке бек. 9 Өс лә рен дә ти мер кө бә 
сы ман күк рәк чә лә ре бар, ә ка нат ла ры ның та вы шы су гыш ка ыр гып чап кан ат лы 
су гыш ар ба ла рын нан чык кан та выш ны хә тер ләт те. 10 Ча ян ны кы дай кой рык ла ры 
һәм чак кыч ла ры бар иде, һәм ке ше ләр не биш ай буе га зап лау кө че шу шы кой рык-
лар да иде. 11 Са ран ча лар ның пат ша сы исә – уп кын фә реш тә се. Аның исе ме сяһүд 
те лен дә «Абад дун», сгрек те лен дә «Апол лу он»*.

* 9:1 Упкын – шул чор да яшәү че ләр аң ла вын ча, явыз рух лар ны хө кем кө не нә ка дәр ябып 
то ту уры ны. 
* 9:11 Абаддун,Аполлуон – «һә лак итү че» мәгъ нә сен дә. 



1815

Ачы лыш 9 , 10

12 Бе рен че кай гы үт те, ме нә аның ар тын нан та гын ике се ки лә!
13 Ал тын чы фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты, һәм мин Ал ла һы ал дын да то ру чы 

ал тын мәз бәх нең дүрт мө ге зен нән кил гән та выш ны ишет тем. 14 Ул быр гы сы бул ган 
ал тын чы фә реш тә гә: «Бө ек Фырат ел га сы янын да бәй ләп ку ел ган дүрт фә реш тә не 
азат ит», – ди де. 15 Ке ше ләр нең өч тән бер өле шен үте рер өчен, бу сә гать кә, көн гә, 
ай га һәм ел га әзер ләп тот кан фә реш тә ләр азат ител де ләр. 16 Ат лы гас кәр нең са ны 
ике йөз мил ли он иде. Мин алар ның са нын ишет тем. 17 Ми ңа иң гән кү ре неш тә 
ат лар һәм җай дак лар мон дый иде: җай дак лар ның күк рәк чә лә ре ут тай кы зыл, куе 
зәң гәр һәм кү керт тәй сар гылт иде ләр. Ат лар ның баш ла ры арыс лан ба шы сы ман, 
авыз ла рын нан исә ут, тө тен һәм кү керт бөр ке леп то ра иде. 18 Ке ше ләр нең өч тән 
бер өле ше шу шы өч бәла-казадан: ат лар ның авы зын нан чык кан ут тан, тө тен нән 
һәм кү керт тән үте рел де. 19 Ат лар ның кө че авыз ла рын да һәм кой рык ла рын да, кой-
рык ла ры исә елан сы ман һәм баш лы иде. Шул баш ла ры бе лән алар ке ше ләр гә зы ян 
ки те рә ләр иде.

20 Бу бәла-казадан үл ми кал ган ке ше ләр исә кыл ган га мәл лә рен нән тәү бә ит мә-
де ләр. Алар җен нәр гә һәм кү рә, ише тә, йө ри ал ма ган ал тын, кө меш, ба кыр, таш һәм 
агач пот лар га та бы ну ла рын нан ваз кич мә де ләр. 21 Бу ке ше ләр үз лә ре нең үте рү лә-
рен нән, си хер ләү лә рен нән, фә хеш лек лә рен нән, ур ла шу ла рын нан тәү бә ит мә де ләр.

Язматөргәгетотканфәрештә

10 1 Шун нан соң мин күк тән тө шү че икен че бер код рәт ле фә реш тә не күр дем. 
Ул бо лыт ка тө рен гән, ә баш өс тен дә як ты лык боҗ ра сы бар иде. Аның йө зе 

ко яш ке бек, аяк ла ры ут лы ба га на сы ман. 2 Ку лын да ачыл ган кеч ке нә яз ма төр гә-
ге бар иде. Ул уң ая гы бе лән диң гез гә, сул ая гы бе лән җир гә ба сып, 3 арыс лан дай 
көч ле та выш бе лән кыч кы рып җи бәр де. Ул кыч кыр гач, җи де күк күк рәү та выш 
би реп, нәр сә дер әйт те ләр. 4 Җи де күк күк рәү әй теп бе тер гәч, мин аны язар га ни-
ят лә дем. Әм ма күк тән кил гән аваз ның: «Җи де күк күк рәү нең сөй лә гән нә рен сер 
итеп сак ла һәм яз ма», – ди гә нен ишет тем.

5 Ә диң гез дә һәм җир дә ба сып то ру чы мин күр гән фә реш тә уң ку лын күк кә 
кү тәр де 6 һәм күк не, шу лай ук ан да бул ган һәр нәр сә не, җир не һәм ан да бул ган 
һәр нәр сә не, диң гез не һәм ан да бул ган һәр нәр сә не Бул дыр ган мәңге-мәңге Яшәү че 
бе лән ант ит те: «Тот кар лау бү тән бул ма я чак, 7 җи ден че фә реш тә үзе нең быр гы сын 
кыч кыр тыр га әзер көн не, Ал ла һы Үзе нең кол ла ры на – спәй гам бәр лә ре нә игъ лан 
ит кән чә, Аның се ре га мәл гә аш кан бу лыр».

8 Ан нан соң ин де мо ңар чы ишет кән, күк тән кил гән аваз та гын ми ңа әйт те: 
«Бар, диң гез дә һәм җир дә то ру чы фә реш тә нең ку лын нан ачыл ган яз ма төр гә ген 
ал». 9 Фә реш тә яны на ки леп, ми ңа шул кеч ке нә яз ма төр гә ген би рү ен үтен дем. Ул 
ми ңа бо лай ди де: «Аны алып аша. Аш ка за ның да ан нан әче бу лыр, әм ма авы зың да 
бал дай тат лы бу лыр». 10 Мин фә реш тә нең ку лын нан кеч ке нә яз ма төр гә ген алып 
аша дым. Авы зым да ул бал дай тат лы бул ды, лә кин, ашап бе те рү е мә, аш ка за ным да 
ан нан әче бул ды. 11 Ан на ры ми ңа бо лай ди де ләр: «Син күп ха лык лар, мил ләт ләр, 
тел ләр һәм пат ша лар ха кын да та гын пәй гам бәр лек итәр гә ти еш сең».
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Икешаһит

11 1 Ми ңа үл чәү та я гы дай ка мыш са ба гы би рел де һәм бо лай дип әй тел де: «Бар, 
сАл ла һы йор тын һәм мәз бәх не үл чә, ан да гы та бы ну чы лар ны са нап чык. 

2 Әм ма Ал ла һы йор ты ның тыш кы ише гал дын хи сап ка кер т мә һәм үл чә мә, чөн ки 
ул смә җү си ләр гә би рел гән. Алар из ге шә һәр нең урам на рын кы рык ике ай буе тап-
тап йө ри я чәк ләр. 3 Мин Үзем нең ике ша һи ты ма вә ка ләт би рә чәк мен: алар, ма тәм 
ки ем нә ре ки еп, бер мең ике йөз алт мыш көн буе пәй гам бәр лек итә чәк ләр». 4 Бу 
ша һит лар – бө тен җир Ху җа сы ал дын да то ру чы ике зәй түн ага чы һәм ике шәм дәл. 
5 Әгәр бе рәр се алар га зы ян ки те рер гә ни ят лә сә, ул чак та алар ның авыз ла рын нан 
ут чы гып, дош ман на рын йо та чак. Алар га зы ян ки те рер гә ни ят лә гән ке ше шу лай 
үте ре лер гә ти еш. 6 Пәй гам бәр лек ит кән ва кыт та яң гыр яу ма сын дип, алар ның күк-
не кап лар га хо ку кы бар. Кан га әй лән де рү өчен, алар ның су лар өс тен нән, шу лай ук 
те лә гән чак ла рын да җир гә һәр төр ле бәла-казалар бе лән зы ян ки те рер гә хо ку кы бар.

7 Ша һит лык би рү лә рен тә мам ла гач, уп кын нан җан вар кү тә ре леп чы гып, алар-
га кар шы су гы ша чак, алар ны җи ңә чәк һәм үте рә чәк. 8 Бу ике ша һит ның гәү дә се 
алар ның Ха ки ме схач ка ка дак лан ган бө ек шә һәр ура мын да ята чак. Ул шә һәр нең 
исе ме ки на я ләп «Сә дүм» һәм «Ми сыр» дип ата ла. 9 Бу мә ет ләр гә өч көн ярым буе 
төр ле ха лык лар дан, ка би лә ләр дән, тел ләр дән һәм мил ләт ләр дән бул ган ке ше ләр 
ка ра я чак лар. Ул мә ет ләр не ка бер гә са лыр га рөх сәт ит мә я чәк ләр. 10 Җир дә яшәү че-
ләр алар ның үле ме нә шат ла нып кү ңел ачар, бер-берләренә бү ләк ләр җи бә рер ләр, 
чөн ки бу ике пәй гам бәр җир дә яшәү че ләр не күп га зап ла ган нар иде.

11 Әм ма өч көн ярым үт кәч, алар га Ал ла һы дан яшәү ты ны ке реп, аяк ла ры на то-
рып бас ты лар. Алар ны кү рү че ләр не көч ле кур ку бас ты. 12 Шун нан соң ша һит лар 
күк тән көч ле та выш ның: «Мон да кү тә ре ле гез», – дип әй тү ен ишет те ләр. Алар күк кә 
бо лыт та кү тә рел де ләр, ә дош ман на ры алар га ка рап тор ды. 13 Шул ва кыт та ук көч ле 
итеп җир тет рә де һәм шә һәр нең ун нан бер өле ше җи ме рел де. Җир тет рәү дән җи де 
мең ке ше үл де, ә кал ган на ры бик нык кур кы шып, күк ләр Ал ла сын дан ла ды лар.

14 Икен че кай гы үт те, ме нә тиз дән өчен че се ки лә!

Җиденчебыргы
15 Җи ден че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты. Күк тә көч ле та выш лар яң гы ра ды:

«Дөнья пат ша лы гы ин де Раб бы быз ның
һәм Аның Мә си хе нең Пат ша лы гы бул ды.
Ул мәңге-мәңгегә пат ша лык итә чәк!»

16 Шун да Ал ла һы хо зу рын да үз тә хет лә рен дә уты ру чы егер ме дүрт өл кән, йөз тү-
бән кап ла нып, Ал ла һы га сәҗ дә кыл ды лар һәм 17 бо лай дип әйт те ләр:

«Хә зер Бар, Бул ган, Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы,
Си ңа шөк ра на итә без!
Чөн ки Үзең нең бө ек код рә тең не га мәл гә керт тең
һәм пат ша лык итә баш ла дың.

18 Ха лык лар яр сы ды лар,
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лә кин ачу кө нең кил де
һәм үле ләр не хө кем итү ва кы ты җит те.
Кол пәй гам бәр лә ре ңә, из ге ке ше лә ре ңә,
исе мең нән кур ку чы кеч ке нә ләр гә дә, зур лар га да
әҗер би рү ва кы ты,
җир не һә лак итү че ләр не
һә лак итү ва кы ты җит те!»

19 Шун да күк тә Ал ла һы йор ты ачыл ды һәм ан да Аның сКи ле шү сан ды гы кү рен-
де. Шун да яшен яшь нә де, дөм бер дә гән та выш лар ише тел де, күк күк рәү ләр, җир 
тет рәү бул ды һәм бик көч ле итеп боз яу ды.

Хатынһәмаждаһа

12 1 Күк тә бө ек га лә мәт кү рен де: ко яш ка тө рен гән ха тын, аның аяк ла ры ас тын да 
ай, ба шын да ун и ке йол дыз лы та кыя иде. 2 Ха тын йөк ле бу лып, ба ла ту ды ру 

га зап ла рын нан һәм авыр ту дан кыч кы ра иде. 3 Күк тә та гын бер га лә мәт кү рен де: 
җи де баш лы һәм ун мө гез ле кы зыл төс тә ге зур аж да һа, аның һәр ба шын да кеч ке нә 
таҗ иде. 4 Кой ры гы күк йол дыз ла ры ның өч тән бер өле шен се бе реп, җир гә ат ты. 
Аж да һа ба ла та бу чы ха тын ал ды на ки леп бас ты. Ха тын ба ла сын та бу бе лән, ба ла ны 
ка бып йо тар га әзер иде ул. 5 Ха тын ир ба ла тап ты. Ул бар лык ха лык лар бе лән ти мер 
та як яр дә мен дә ха ким лек итәр гә ти еш иде. Ха тын ның ба ла сы Ал ла һы га һәм Аның 
тә хе те ал ды на то тып ки те рел де. 6 Ә ха тын чүл гә кач ты. Чүл дә аның өчен Ал ла һы 
та ра фын нан урын әзер лә неп, мең ике йөз алт мыш көн дә ва мын да аны хәс тәр ләп 
то рыр га ти еш ләр иде.

7 Шун да күк тә су гыш баш лан ды: Ми кә ил үзе нең фә реш тә лә ре бе лән аж да һа га 
кар шы су гыш ты. Аж да һа исә үзе нең явыз фә реш тә лә ре бе лән алар га кар шы тор-
ды. 8 Әм ма аж да һа җи ңе леп, аңа һәм фә реш тә лә ре нә ин де күк тә урын кал ма ды. 
9 Бу зур аж да һа – иб лис һәм шай тан дип атал ган, бө тен дөнь я ны ал дау чы бо рын-
гы елан – җир гә бә реп тө ше рел де. Аның бе лән бер гә явыз фә реш тә лә ре дә җир гә 
ыр гы тыл ды лар. 10 Шун нан соң мин күк тән көч ле та выш ишет тем:

«Ме нә Ал ла быз ның кот ка руы, код рә те, пат ша лы гы
һәм Мә си хе нең ха ким ле ге ур наш ты!
Ал ла быз ал дын да көне-төне иман даш ла ры быз ны
га еп ләү че бә реп тө ше рел де.

11 Иман даш ла ры быз Бә рән ка ны
һәм ша һит лык сүз лә ре бе лән аны җиң де ләр,
хәт та, үлем нән ку рык мый ча,
үз лә ре нең җан на рын аяма ды лар.

12 Шу ңа кү рә, күк ләр
һәм ан да яшәү че ләр, ку а ны гыз!
Әм ма җир гә һәм диң гез гә кай гы,
чөн ки иб лис, ва кы ты аз кал га нын бе леп,
көч ле яр су бе лән сез гә төш те!»
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13 Үзе нең җир гә бә реп тө ше ре лү ен күр гәч, аж да һа ир ба ла ту дыр ган ха тын ны 
куа баш ла ды. 14 Бу елан нан ка чып, үзе өчен чүл дә әзер лән гән урын га оч сын дип, 
ха тын га зур бөр кет нең ике ка на ты би рел де. Аны ан да ел, ике ел һәм та гын яр ты ел 
хәс тәр ләп то ра чак лар. 15 Ха тын ны ел га агы зып кит сен дип, ха тын ар тын нан елан 
үзе нең авы зын нан су таш кы ны агыз ды. 16 Әм ма җир, авы зын ачып, аж да һа авы-
зын нан ак кан су таш кы нын йо тып, ха тын га яр дәм ит те. 17 Аж да һа ха тын га нык 
яр сып, Ал ла һы әмер лә рен үтәү че, Гай сә ха кын да ша һит лык би рү че аның кал ган 
ба ла ла ры на кар шы су гы шыр өчен куз гал ды.

18 Аж да һа диң гез яры на ба рып бас ты.

Диңгездәнчыкканҗанвар

13 1 Шун нан соң мин диң гез дән чы гып ки лү че ун мө гез ле һәм җи де баш лы 
җан вар ны күр дем. Аның мө гез лә рен дә ун таҗ, баш ла рын да кө фер исем нәр 

языл ган иде. 2 Мин күр гән җан вар кап лан га ох ша ган. Аяк ла ры аю ны кы дай, авы зы 
исә арыс лан ны кы ке бек иде. Аж да һа аңа үзе нең кө чен, тә хе тен һәм зур ха ки ми я тен 
бир де. 3 Баш ла ры ның бер се үләр дә рә җә дә яра лан ган иде, ан нан соң ул яра сы тө зә-
тел де. Бө тен җир га җәп кә ка лып, җан вар ар тын нан кит те 4 һәм җан вар га шун дый 
ха ки ми ят бир гә не өчен, аж да һа га сәҗ дә кыл ды. Ке ше ләр: «Кем җан вар ке бек бу ла 
ал сын һәм аның бе лән кем су гы ша ал сын?» – дип, җан вар га да сәҗ дә кыл ды лар.

5 Җан вар га тә кәб бер лә нер гә һәм кө фер сүз сөй ләр гә ирек ку ел ды. Аңа кы рык ике 
ай дә ва мын да ха ким лек итү хо ку кы би рел де. 6 Ул Ал ла һы га кар шы кө фер сүз ләр 
әй тә, исе мен, яшә гән уры нын һәм күк тә яшәү че ләр не кө фер ли баш ла ды. 7 Җан-
вар га Ал ла һы ның из ге ке ше лә ре нә кар шы су гы шыр га һәм алар ны җи ңәр гә рөх сәт 
ител де*. Аңа һәр ка би лә, һәр ха лык, һәр тел һәм һәр мил ләт бе лән ха ким лек итү 
хо ку кы би рел де. 8 Җир дә яшә гән һәм исем нә ре Ча лын ган Бә рән нең Тор мыш ки-
та бы на дөнья яра тыл ган чы языл ма ган нар ның һәм мә се шу шы җан вар га та бы на чак.

9 Ко ла гы бул ган ишет сен:
10 Әсир лек кә тө шәр гә ти еш ле

әсир лек кә тө шә чәк.
Кы лыч тан үләр гә ти еш ле
кы лыч тан үлә чәк*.

Мон да Ал ла һы из ге лә ре нең чы дам лы гы һәм има ны та ләп ите лә.

Җирдәнчыкканҗанвар
11 Ан нан соң җир дән чы гып ки лү че баш ка җан вар ны күр дем. Ике мө ге зе дә бә рән-

не ке нә ох шаш бу лып, ул аж да һа ке бек сөй ли иде. 12 Ул бе рен че җан вар исе мен нән 
аның бар ха ки ми я те бе лән эш итеп, җир не һәм ан да яшәү че ләр не үлем яра сы тө-
зәл гән бе рен че җан вар га та бын дыр ды. 13 Ул зур га лә мәт ләр күр сәт те, хәт та ке ше ләр 
ал дын да күк тән җир гә ут яу ды ра иде. 14 Бе рен че җан вар исе мен нән эш ләр гә би рел гән 
га лә мәт лә ре бе лән, җир дә яшәү че ләр не ал дап, алар га кы лыч тан яра ла нып те рел гән 

* 13:7 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:21. 
* 13:10 Ка ра гыз: «Ире мия», 15:2; 43:11. 
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җан вар сы нын ясар га куш ты. 15 Бе рен че җан вар ның сы ны хәт та сөй ли ал сын һәм аңа 
та бын ма ган һәр кем үлем гә тап шы рыл сын өчен, икен че җан вар га ул сын га җан кер-
тер гә рөх сәт ител де. 16 Икен че җан вар бар ке ше ләр нең, ке че ләр нең һәм бө ек ләр нең, 
бай лар ның һәм фә кыйрь ләр нең, ирек ле ләр нең һәм кол лар ның уң кул ла ры на яи сә 
маң гай ла ры на там га сал дыр ды. 17 Шу шы там га сы, ягъ ни җан вар исе ме яки исе ме нең 
са ны бул ма ган бер кем дә са тып та ала ал ма ды һәм са та да ал ма ды.

18 Мон да зи рәк лек ки рәк. Акы лы бул ган ке ше җан вар ның са нын хи сап лап чы-
гар сын, чөн ки ул – ке ше са ны. Аның са ны – ал ты йөз алт мыш ал ты.

Бәрәнһәмйөзкырыкдүртмеңкеше

14 1 Шун нан соң мин ме нә нәр сә күр дем: Си он та вын да Бә рән то ра. Аның бе-
лән бер гә маң гай ла рын да Бә рән һәм Ата сы ның исе ме языл ган йөз кы рык 

дүрт мең ке ше бар иде. 2 Мин күк тән шар ла вык һәм көч ле күк күк рәү гә ох шаш бер 
та выш ишет тем. Ул ар фа чы лар ар фа да уй на ган та выш ка да ох шаш иде. 3 Тә хет һәм 
дүрт җан ия се бе лән өл кән нәр ал дын да яңа җыр җыр лый лар иде. Җир дә яшә гән нәр 
ара сын нан йо лып алын ган йөз кы рык дүрт мең ке ше дән баш ка һич кем ул җыр ны 
өй рә нә ал ма ды. 4 Алар – бер тап кыр да хатын-кыз бе лән бул ма ган, шу ның ар ка-
сын да саф лык ла рын сак лап кал ган ке ше ләр. Бә рән кая бар са, Шу ның ар тын нан 
ба ра лар. Алар ке ше ләр ара сын нан йо лып алын ган, Ал ла һы га һәм Бә рән гә ба гыш-
лан ган бе рен че ке ше ләр иде. 5 Тел лә рен дә ял ган бул ма ды, алар ким че лек сез иде.

Өчфәрештә
6 Шун нан соң күк ур та сын нан очып бар ган баш ка бер фә реш тә не күр дем. Җир-

дә яшәү че һәр мил ләт кә, ка би лә гә, тел гә һәм ха лык ка игъ лан итү өчен, мәң ге лек 
сЯх шы хә бә ре бар аның. 7 Ул көч ле та выш бе лән: «Ал ла һы дан кур кы гыз һәм Аны 
дан ла гыз, чөн ки Аның хө кем сә га те кил де. Күк не, җир не, диң гез не һәм чиш мә-
ләр не Бул ды ру чы га та бы ны гыз!» – ди де.

8 Икен че фә реш тә, аңа ия реп, бо лай ди де: «Бө ек сБа бил җи ме рел де, җи ме рел де!* 
Ул бар ча халыклырга үзе нең ты ел гы сыз фә хеш лек шә ра бын эчер т кән».

9 Алар га өчен че фә реш тә ияр де һәм көч ле та выш бе лән бо лай ди де: «Җан вар га 
һәм аның сы ны на та бын ган, җан вар там га сын ка бул итеп, үзе нең маң га е на яки ку-
лы на куй ган ке ше 10 Ал ла һы ның ачу ка сә сен дә ге яр су лы шә ра бын, су ку шыл ма ган 
шә ра бын эчә чәк. Ул ке ше из ге фә реш тә ләр һәм Бә рән ал дын да ут бе лән кү керт 
эчен дә га зап лан ды ры ла чак. 11 Га зап лау тө те не мәңге-мәңгегә кү тә реп то ра чак. 
Җан вар га һәм аның сы ны на та бы ну чы, аның исем там га сын ка бул итү че һәр кем 
көн дез дә, төн лә дә га зап тан тын гы күр мә я чәк».

12 Мо ның өчен Ал ла һы ның әмер лә рен үтәү че һәм Гай сә гә иман итү че из ге ке-
ше ләр нең тү зем ле бу лу ла ры ки рәк.

13 Мин күк тән кил гән та выш ишет тем: «Яз: Шу шы ва кыт тан баш лап Ха ким 
Гай сә гә иман итеп үлү че ләр бә хет ле». «Әйе, – ди Рух, – алар үз лә ре нең мих нәт лә-
рен нән ял ит сен нәр, чөн ки алар ның эш лә ре үз лә ре ар тын нан ба ра».

* 14:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 21:9. 
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Җируңышы
14 Шун нан соң мин ме нә нәр сә күр дем: ак бо лыт һәм бо лыт өс тен дә уты ру чы адәм 

уг лы на ох ша ган Зат. Ба шын да ал тын таҗ һәм ку лын да үт кен урак бар иде. 15 Ал ла һы 
йор тын нан та гын бер фә реш тә чы гып, бо лыт өс тен дә Уты ру чы га көч ле та выш бе-
лән: «Ура гың ны алып ур: урак өс те җит те, җир уңы шы өл гер де», – дип кыч кыр ды. 
16 Шун нан соң, бо лыт та Уты ру чы ура гын җир өс те нә ыр гыт ты һәм уңыш урыл ды.

17 Ан на ры күк тә ге Ал ла һы йор тын нан баш ка фә реш тә чык ты. Аның да үт кен 
ура гы бар иде. 18 Мәз бәх тән ут бе лән ида рә итү ха ким ле ге бул ган та гын бер фә реш-
тә чык ты. Ул көч ле та выш бе лән үт кен ура гы бул ган фә реш тә гә: «Үзең нең үт кен 
ура гың ны ал да җир өс тен дә ге йө зем тәл гәш лә рен җый, чөн ки аның җи меш лә ре 
өл гер де!» – дип кыч кыр ды. 19 Фә реш тә үзе нең ура гын җир гә ыр гыт ты һәм җир дә-
ге йө зем не җы еп, Ал ла һы ның зур ачу из ге че нә таш ла ды. 20 Әле ге йө зем шә һәр дән 
чит тә ур наш кан из геч тә тап тал ды. Из геч тән ат йө гә не нә ка дәр җит кән, бер мең 
ал ты йөз ста дия* озын лык та кан ак ты.

Җидебәла-казалыҗидефәрештә

15 1 Шун нан соң мин күк тә бө ек һәм ис кит кеч баш ка га лә мәт не – соң гы җи де 
бәла-казаны то тып то ру чы җи де фә реш тә не күр дем. Ул бәла-казалар соң-

гы ла ры иде, чөн ки Ал ла һы ның яр суы шу лар бе лән тә мам ла на. 2 Мин ут ка тыш 
пы я ла диң гез сы ман нәр сә не күр дем. Пы я ла диң гез өс тен дә җан вар ны, аның сы-
нын һәм исем са нын җи ңеп чык кан нар то ра иде. Алар ның кул ла рын да Ал ла һы ның 
ар фа ла ры бар иде. 3 Алар Ал ла һы ко лы Му са ның җы рын һәм Бә рән нең җы рын 
җыр лый лар иде:

«Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы!
Си нең эш лә рең бө ек һәм ис кит кеч.
Ха лык лар ның Пат ша сы,
Си нең юл ла рың га дел һәм ха кый кый.

4 Раб бы! Син нән кем ку рык мас,
исе мең не кем дан ла мас?
Тик бер Син ге нә из ге.
Бө тен ха лык лар ки леп,
Си нең ал дың да сәҗ дә кы ла чак лар*,
чөн ки Си нең га дел эш лә рең ачыл ды».

5 Мон нан соң мин күр дем: ме нә күк тә Ал ла һы йор ты – сШа һит лык ча ты ры 
ачыл ды. 6 Ал ла һы йор тын нан җи де бәла-казасы бул ган җи де фә реш тә чык ты. Алар 
чис та һәм ял ты рап тор ган җи тен ки ем ки гән нәр, күк рәк лә рен ал тын пу та бе лән 
бу ган нар иде. 7 Дүрт җан ия се нең бер се җи де фә реш тә гә мәңге-мәңге яшәү че Ал-
ла һы ның яр суы бе лән ту лы җи де ал тын ка сә бир де. 8 Ал ла һы йор ты Ал ла һы ның 

* 14:20 Бермеңалтыйөзстадия – өч йөз чак рым ча ма сы. Бер ста дия – 192 м. 
* 15:4 Ка ра гыз: «Зә бур», 85:9-10. 
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да нын нан һәм код рә тен нән тө тен бе лән тул ды, һәм җи де фә реш тә нең җи де бәла-
казасы тә мам лан мый ча, ан да һич кем ке рә ал ма ды.

Аллаһыныңярсуытулыҗидекасә

16 1 Шун нан соң мин Ал ла һы йор тын нан җи де фә реш тә гә «Ба ры гыз һәм җир гә 
Ал ла һы ның җи де яр су ка сә сен тү ге гез» дип сөй ләү че көч ле та выш ишет тем.

2 Бе рен че фә реш тә кит те һәм үзе нең ка сә сен җир өс те нә түк те. Җан вар там га сы 
сал ды рыл ган һәм аның сы ны на та бын ган ке ше ләр дә чир ка ныч, яман җә рә хәт ләр 
ха сил бул ды.

3 Икен че фә реш тә үзе нең ка сә сен диң гез гә түк те. Аның суы үләт ка ны на ох шап 
кал ды, һәм диң гез дә ге бар лык җан ия лә ре үл де.

4 Өчен че фә реш тә үзе нең ка сә сен ел га лар га, су чиш мә лә ре нә түк те, һәм алар ның 
суы кан га әве рел де. 5 Мин су лар фә реш тә се нең әй тү ен ишет тем:

«Хә зер Бар, Бул ган һәм Из ге!
Син шу лай хө кем итеп, га дел эш лә дең.

6 Бу ке ше ләр из ге ләр нең, пәй гам бәр ләр нең
ка нын кой ды лар,
һәм Син алар га кан эчәр гә бир дең.
Алар мо ңа ла ек лы лар!»

7 Мин мәз бәх ягын нан кил гән та выш ишет тем:
«Әйе, Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы!
Си нең хө кем нә рең ха кый кый һәм га дел!»

8 Дүр тен че фә реш тә үзе нең ка сә сен ко яш өс те нә түк те һәм ко яш ка ке ше ләр не 
ут бе лән көй де рү код рә те би рел де. 9 Ке ше ләр не көч ле эс се лек көй дер де. Бу бәла-
казалар бе лән ида рә итү ха ким ле ге нә ия Ал ла һы ның исе мен ке ше ләр хур ла ды лар, 
әм ма тәү бә ит мә де ләр һәм Аны дан ла ма ды лар.

10 Би шен че фә реш тә үзе нең ка сә сен җан вар тә хе те өс те нә түк те һәм аның пат-
ша лы гы ка раң гы лык ка чум ды. Ке ше ләр авыр ту дан тел лә рен теш лә де ләр, 11 сыз-
ла ну ла рын нан һәм җә рә хәт лә рен нән күк Ал ла сын хур ла ды лар, әм ма кыл ган эш-
лә рен нән тәү бә ит мә де ләр.

12 Ал тын чы фә реш тә үзе нең ка сә сен бө ек Фырат ел га сы на түк те. Көн чы гыш тан 
ки лү че пат ша лар га юл әзер бул сын өчен, аның суы кип те. 13 Мин аж да һа ның, җан вар-
ның һәм ял ган пәй гам бәр нең авыз ла рын нан ба ка сы ман өч сявыз рух ның чык ка нын 
күр дем. 14 Бу явыз рух лар га лә мәт ләр күр сә тә ала лар иде. Алар Чик сез код рәт Ия се 
Ал ла һы ның бө ек кө нен дә бө тен җир пат ша ла рын су гыш ка җы яр өчен ки тә ләр.

15 «Ме нә Мин ка рак тай көт мә гән дә ки ләм: ялан гач йөр мәс өчен һәм хур лы гын 
ке ше ләр күр мә сен дип уяу то ру чы, ки ем нә рен сак лау чы ке ше бә хет ле!»

16 Явыз рух лар пат ша лар ны яһүд те лен дә «Һар ма ге дун»* дип атал ган урын га 
җый ды лар.

* 16:16 Һармагедун – Ме гид до та вын бел де рә (ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 23:29; «Зә кә рия» 12:11). 
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17 Җи ден че фә реш тә үзе нең ка сә сен һа ва га түк те, һәм Ал ла һы йор тын нан, тә хет-
тән: «Тә мам лан ды!» – ди гән көч ле та выш яң гы ра ды. 18 Яшен яшь нә де, дөм бер дә гән 
та выш лар, күк күк рәү ләр бул ды. Көч ле итеп җир тет ри баш ла ды: җир дә ке ше яши 
баш ла ган нан бир ле мон дый көч ле, нык тет рәү бул га ны юк иде! 19 Бө ек шә һәр өч 
өлеш кә бү ле неп кит те һәм ха лык лар ның шә һәр лә ре җи ме рел де. Ал ла һы бө ек Ба бил не 
ис кә тө ше реп, аңа Үзе нең яр су лы ачу ка сә сен нән шә раб эчәр гә бир де. 20 Һәр ут рау 
юк ка чык ты, тау лар күз дән югал ды. 21 Күк тән ке ше ләр өс те нә зур-зур боз кан тар ла ры* 
ява баш ла ды. Бу бәла-каза иф рат та авыр бул ган га, ке ше ләр Ал ла һы ны хур ла ды лар.

Фахишәһәмҗанвар

17 1 Җи де ка сә тот кан фә реш тә ләр нең бер се ки леп, ми ңа бо лай ди де: «Кил 
мон да. Мин си ңа күп су лар да уты ру чы бө ек фа хи шә нең хө кем җә за сын 

күр сә тер мен*. 2 Аның бе лән җир пат ша ла ры фә хеш лек ит те ләр, аның фә хеш лек 
шә ра бын нан җир дә яшәү че ләр исер гән че эч те ләр».

3 Ми не Рух би ләп ал ган ки леш, фә реш тә чүл гә алып кит те. Мин ан да кы зыл 
җан вар өс тен дә уты ру чы ха тын ны күр дем. Җан вар кө фер исем нәр бе лән кап лан-
ган, аның җи де ба шы һәм ун мө ге зе бар иде. 4 Ха тын шә мә хә һәм кып-кызыл ки ем 
ки гән, ал тын, асыл таш лар һәм эн җе бе лән би зә леп, ку лы на фә хеш ле ге нең чир ка-
ныч нәр сә лә ре һәм шак шы лык ла ры бе лән ту лы ал тын ка сә тот кан иде. 5 Аның 
маң га е на сер ле мә гъ нә гә ия исем языл ган: «Бө ек Ба бил – җир фа хи шә лә ре нең һәм 
чир ка ныч нәр сә ләр нең ана сы». 6 Мин ха тын ның из ге ләр һәм Гай сә ша һит ла ры ның 
ка нын нан исер гән ле ген күр дем. Аны кү реп, мин бик нык га җәп лән дем. 7 Фә реш тә 
ми ңа бо лай ди де: «Син ни гә га җәп лән дең? Мин си ңа ха тын ның һәм аны йөр тү че 
җи де баш лы, ун мө гез ле җан вар ның се рен аң ла тып би рәм. 8 Син күр гән җан вар 
бар иде, хә зер ул юк. Тик ул тиз дән уп кын нан чы га чак һәм һә лак ите лә чәк. Дөнья 
яра тыл ган нан бир ле исем нә ре Тор мыш ки та бы на языл ма ган ке ше ләр җан вар ны 
кү реп га җәп лә нә чәк ләр, чөн ки ул бар иде, хә зер юк һәм янә бу ла чак.

9 Мон да зи рәк акыл ки рәк. Җи де баш – ха тын утыр ган җи де тау, шу лай ук җи де 
пат ша. 10 Ул пат ша лар ның би ше се һә лак бул ды, бер се бар, баш ка сы әле кил мә гән. 
Кил гәч, ул озак бу лыр га ти еш тү гел. 11 Ә бул ган һәм хә зер бул ма ган җан вар – си ге-
зен че пат ша ул, шу лай ук җи де пат ша ның бер се дер, һәм ул үзе нең һә ла кә те нә ба ра.

12 Син күр гән ун мө гез – ун пат ша ул. Алар пат ша лык ла рын әле ал ма ды лар. Әм-
ма җан вар бе лән бер гә, бер сә гать кә, пат ша лар дә рә җә сен дә ха ким лек ала чак лар*. 
13 Алар ның ни ят лә ре бер, алар җан вар га үз лә ре нең көч лә рен һәм ха ким лек лә рен 
тап шы ра чак лар. 14 Алар Бә рән бе лән су гы ша чак лар һәм Бә рән алар ны җи ңә чәк, 
чөн ки Ул – ха ким нәр нең Ха ки ме һәм пат ша лар ның Пат ша сы*. Аның бе лән бер гә 
бул ган нар исә ча кы рыл ган нар, сай лан ган нар һәм туг ры лар».

* 16:21 ...зур-зурбозкантарлары... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: та лант авыр лы гын-
да гы боз лар; бер та лант – 40 кг ча ма сы. 
* 17:1 Ка ра гыз: «Ире мия», 51:13. 
* 17:12 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:23-24. 
* 17:14 Ка ра гыз: «Ка нун», 10:17; «Да ни ил», 2:47. 
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15 Фә реш тә ми ңа та гын бо лай ди де: «Син күр гән фа хи шә утыр ган су лар исә – 
ха лык лар, төр кем нәр, мил ләт ләр һәм тел ләр. 16 Син күр гән ун мө гез һәм җан вар 
фа хи шә гә нәф рәт лә нә чәк һәм аны бөл ген лек кә тө ше рә чәк, ялан гач кал ды ра-
чак, аның тә нен аша я чак һәм аны ут та ян ды ра чак. 17 Ал ла һы Үз их ты я рын үтәү 
те лә ген йө рәк лә ре нә сал ган бит, шу ңа кү рә ун мө гез бер дәм рә веш тә пат ша лык 
итү хо ку кын җан вар га би рә. Бо лар ба ры сы Ал ла һы ның сүз лә ре тор мыш ка аш-
кан чы бу ла чак. 18 Ә син күр гән ха тын – җир пат ша ла ры бе лән пат ша лык итү че 
бө ек шә һәр ул».

Бабилнеңҗимерелүе

18 1 Бо лар дан соң мин күк тән тө шеп кил гән баш ка фә реш тә не күр дем. Ул бө ек 
ха ки ми ят кә ия иде. Аның да ны бе лән җир як тыр тыл ды. 2 Фә реш тә көч ле 

та выш бе лән кыч кыр ды:
«Бө ек Ба бил җи ме рел де, җи ме рел де!
Ул җен нәр то ра гы на һәм төр ле явыз рух лар,
нә җес кош лар, шак шы һәм җи рән геч хай ван нар га
сы е ну оя сы бул ды.

3 Ул үзе нең ты ел гы сыз фә хеш лек шә ра бын
бар лык ха лык лар га эчерт те,
һәм җир пат ша ла ры аның бе лән фә хеш лек ит те ләр.
Сәү дә гәр ләр ча ма сыз зин нә тен нән ба е ды лар».

4 Мин күк тән баш ка та выш ишет тем:
«Хал кым, аның гө наһ ла рын да кат наш мас өчен
һәм бәла-казаларына ду чар бул мас өчен чык ан нан.

5 Гө наһ ла ры өе леп, күк кә җит те*,
һәм Ал ла һы сҗи на ять ле эш лә рен ис кә ал ды.

6 Ул ни чек бир гән бул са,
сез дә аңа шу лай кай та ры гыз,
эш лә ре нә ка ра та ике лә тә би ре гез.
Баш ка лар өчен әзер лә гән ка сә сен дә
үзе нә ике тап кыр көч ле рәк эчем лек әзер лә гез.

7 Ул үзен күп ме дан ла ган бул са,
зин нәт тә күп ме яшә гән бул са,
шул ка дәр аңа га зап һәм кай гы би ре гез!
Чөн ки ул үзе нең кү ңе лен нән:
„Пат ша би кә бу лып уты рам, мин тол ха тын тү гел,
кай гы ны да күр мәм!“ – ди.

8 Шу ңа кү рә аңа бер көн дә бәла-казалар –
үлем, хәс рәт, ач лык ки лә чәк.
Ул ут та ян ды ры ла чак,

* 18:5 Ка ра гыз: «Ире мия», 51:9. 
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чөн ки аны хө кем итү че Раб бы Ал ла һы код рәт ле!»*

9 Аның бе лән зи на кыл ган һәм җен си те ләк лә рен ка нә гать лән дер гән җир пат-
ша ла ры, яну ын нан чык кан тө тен не күр гәч, аның ха кын да кай гы рып елар лар. 
10 Га зап ла рын нан кур кып, чит тә рәк ба сып то ра чак лар һәм:

«Кай гы, кай гы си ңа, бө ек шә һәр!
И Ба бил, ку әт ле шә һәр!
Син бер сә гать эчен дә хө кем җә за сын ал дың», –

дип әй тә чәк ләр.
11 Җир сәү дә гәр лә ре дә аның ха кын да кай гы рып ела я чак лар, чөн ки бү тән алар-

дан бер кем дә әй бер лә рен са тып ал мый: 12 ал тын һәм кө меш әй бер лә рен, асыл-
таш ла рын һәм эн җе лә рен, нә фис җи тен, ефәк, куе кы зыл һәм ал су ту кы ма ла рын, 
һәр төр ле хуш ис ле агач ны һәм фил сө я ген нән ясал ган әй бер лә рен, иң кыйм мәт 
агач, ба кыр, ти мер һәм мәр мәр дән ясал ган һәр төр ле әй бер лә рен, 13 дар чин на рын, 
аш тәм ләт кеч лә рен, хуш ис ле май ла рын, сумалаларын, сла дан на рын, шә раб ла рын, 
зәй түн май ла рын, иң ях шы он на рын һәм бо да ен, мал-туарларын һәм са рык ла рын, 
ат ла рын һәм ар ба ла рын, ке ше гәү дә лә рен һәм ке ше җан на рын да ал мый.

14 «Җа ның бик ка ты те лә гән җи меш ләр син нән кит те ләр.
Бар лык зин нәт ле ле гең һәм куп шы лы гың юк бул ды,
алар һич кай чан та был ма я чак!»

15 Бо лар бе лән сәү дә итү че ләр һәм Ба бил гә са тып ба еп кит кән нәр, аның га зап ла-
рын нан кур кып, елап һәм кай гы рып чит тә рәк то ра чак лар. 16 Алар:

«Бө ек шә һәр гә кай гы, кай гы!
Ул нә фис җи тен, куе кы зыл һәм ал су ту кы ма лар га ки ен гән,
ал тын, асыл таш лар га һәм эн җе гә би зәл гән.

17 Шун дый күп бай лык бер сә гать эчен дә юк бул ды», –
ди я чәк ләр.

Диң гез дә ге һәр бер ко раб йөр тү че һәм һәр бер йө зү че, диң гез че ләр һәм диң гез 
кә се бен нән фай да кү рү че ләр чит тә рәк ба сып тор ды лар. 18 Шә һәр нең яну ын нан 
чык кан тө тен не кү реп: «Бу бө ек шә һәр гә кай сы шә һәр тиң бул сын!» – дип кыч-
кыр ды лар. 19 Алар баш ла ры на ту зан сип те ләр һәм елап:

«Кай гы, и бө ек шә һәр, кай гы!
Бай лы гын нан диң гез дә ко раб ла ры бул ган
һәм мә ке ше ба е ды.
Бер сә гать эчен дә бу шап кал ды ул», –

дип кай гы рып кыч кыр ды лар*.
20 И күк һәм из ге ләр, рә сүл ләр һәм пәй гам бәр ләр! Шат ла ны гыз, чөн ки сез не ул 

шә һәр ни чек хө кем ит кән бул са, Ал ла һы аны шу лай хө кем ит те.

* 18:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 47:7-9. 
* 18:11-19 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 27:28-36. 
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21 Ан на ры бер көч ле фә реш тә те гер мән та шы ке бек зур таш алып, диң гез гә таш-
ла ды һәм бо лай ди де:

«Бө ек Ба бил шә һә ре шун дый көч бе лән тү бән гә ыр гы ты лыр
һәм баш ка та был мас*.

22 Ар фа да уй нау чы лар һәм җыр лау чы лар,
сы быз гы чы лар һәм быр гы чы лар та вы шын син дә ин де ишет мәс ләр.
Бер ге нә һө нәр бу ен ча да бер ге нә һө нәр че не та бып бул мас
һәм те гер мән таш ла ры ның та вы шы син дә ише тел мәс.

23 Як тыр т кыч уты син дә мон нан ары як тыр т мас,
кияү бе лән кә ләш та выш ла ры мон нан ары син дә ише тел мәс.
Сәү дә гәр лә рең җир дә бө ек бул ды лар,
си хе ре ңә бө тен ха лык лар да ал дан ды лар.

24 Ул шә һәр дә пәй гам бәр ләр нең һәм из ге ләр нең ка ны,
җир дә үте рел гән бар лык ке ше ләр нең ка ны та был ды».

Раббынымактагыз

19 1 Ан нан соң мин күк тән зур ха лык төр ке мен нән чык кан дай көч ле та выш 
ишет тем:

«Раб бы ны мак та гыз!*
Ко ты лу, дан һәм код рәт Ал ла быз ны кы!

2 Аның хө кем нә ре хак һәм га дел:
җир не үзе нең фә хеш ле ге бе лән бо зык лык ка ки тер гән
бө ек фа хи шә не хө кем ит те,
кол ла ры ның ка ны өчен аңар дан үч ал ды».

3 Та гын шун дый сүз ләр ише тел де:
«Раб бы ны мак та гыз!
Фа хи шә нең яну ын нан чык кан тө тен мәңге-мәңгегә кү тә ре лә».

4 Шун да егер ме дүрт өл кән һәм дүрт җан ия се йөз тү бән кап ла нып:
«Амин! Раб бы ны мак та гыз!» –

дип, тә хет тә уты ру чы Ал ла һы га сәҗ дә кыл ды лар.
5 Тә хет тән та выш кил де:

«Бар лык кол ла ры,
Аңар дан кур ку чы лар, ке че ләр һәм зур лар,
Ал ла быз ны мак та гыз!»

6 Ан нан соң мин зур ха лык төр ке ме нә, шар ла вык ка һәм көч ле күк күк рәү гә ох-
шаш та выш ишет тем:

«Раб бы ны мак та гыз!

* 18:21 Ка ра гыз: «Ире мия», 51:63-64. 
* 19:1 Раббынымактагыз – яһүд те лен дә «Һа ле луя». 
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Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла быз
пат ша лык итә баш ла ды!

7 Ку а ныйк һәм нык шат ла ныйк, Аны дан лыйк!
Бә рән нең туе җит те, кә лә ше үзен әзер лә де».

8 Кә ләш кә, кию өчен, ял ты рап тор ган нә фис
ак җи тен ту кы ма дан чис та ки ем би рел де*.

Ак җи тен – из ге ке ше ләр нең стәкъ ва эш лә ре ул.
9 Фә реш тә ми ңа: «Язып куй: Бә рән нең туй мәҗ ле се нә ча кы рыл ган нар бә хет-

ле», – ди де. Ан на ры дә вам ит те: «Бо лар – Ал ла һы ның хак сүз лә ре». 10 Шун нан соң 
мин, сәҗ дә кы лыр га дип, аның аяк ла ры на егыл дым, әм ма ул ми ңа: «Ка ра аны, 
бо лай эш лә мә! Мин – си нең һәм Гай сә нең ша һит лы гы на туг ры* иман даш ла рың-
ның хез мәт тә ше. Ал ла һы га сәҗ дә кыл. Гай сә нең ша һит лы гы* пәй гам бәр ләр не 
рух лан ды ра бит», – дип әйт те.

АкатөстендәгеҖайдак
11 Мин ачыл ган күк не күр дем. Ме нә ак ат, Җай да гы Туг ры һәм Ха кый кый дип ата-

ла. Ул га дел хө кем итә һәм кө рәш алып ба ра*. 12 Күз лә ре ут ял кы ны дай, ба шын да күп 
таҗ ла ры бар иде. Аңа Үзен нән баш ка һич кем бел ми тор ган исем языл ган иде. 13 Ул 
кан га бат кан ки ем ки гән* һәм Аның исе ме – Ал ла һы Сү зе*. 14 Ар тын нан ак ат лар га 
ат лан ган һәм ак, чис та, нә фис җи тен ки ем ки гән күк гас кәр лә ре ияр гән. 15 Авы зын-
нан, ха лык лар га су гар өчен, үт кен кы лыч чы гып то ра*, Ул Үзе алар бе лән ти мер та як 
яр дә мен дә ха ким лек итә чәк. Ул Чик сез код рәт Ия се Ал ла һы ның яр су лы ачу шә ра бын 
из геч тә изә. 16 Ки е мен дә һәм бо тын да «Пат ша лар ның Пат ша сы һәм ха ким нәр нең 
Ха ки ме» ди гән исем языл ган.

17 Ан нан соң мин ко яш та то ру чы бер фә реш тә не күр дем. Ул, күк ур та сын нан 
очу чы бө тен кош лар га мө рә җә гать итеп, көч ле та выш бе лән кыч кыр ды: «Ки ле гез, 
Ал ла һы ның бө ек мәҗ ле се нә җы е лы гыз! 18 Пат ша лар ның һәм гас кәр баш лык ла ры-
ның, көч ле ләр нең, ат лар ның һәм җай дак ла ры ның, бар ке ше ләр нең, ирек ле ләр нең 
һәм кол лар ның, ке че ләр нең һәм зур лар ның мә е тен аша гыз».

19 Шун да мин җан вар ны, җир пат ша ла ры һәм алар ның гас кәр лә рен ат та Уты ру чы га 
һәм Аның гас кә ре нә кар шы су гы шыр га җы ел ган на рын күр дем. 20 Ан на ры җан вар 
һәм аның исе мен нән га лә мәт ләр күр сәт кән ял ган пәй гам бәр кул га алын ды лар. Бу 
ял ган пәй гам бәр җан вар там га сын ка бул ит кән нәр не, аның сы ны на та бы ну чы лар ны 

* 19:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 61:10. 
* 19:10 ...Гайсәнеңшаһитлыгынатугры... – Бу сүз ләр не «Гай сә ту рын да ша һит лык итү че» дип 
тә аң лар га мөм кин. 
* 19:10 ...Гайсәнеңшаһитлыгы... – Бу сүз ләр не «Гай сә ту рын да гы ша һит лык» дип тә аң лар га 
мөм кин. 
* 19:11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 11:4-5. 
* 19:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 63:2-3. 
* 19:13 Ка ра гыз: «Яхъя», 1:1. 
* 19:15 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:2. 
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шул га лә мәт ләр яр дә мен дә ал да ган иде. Алар ике се дә янып тор ган кү кер т ле күл-
гә те ре ки леш ыр гы тыл ды. 21 Ә кал ган на ры ат та Уты ру чы ның авы зын нан чык кан 
кы лыч бе лән үте рел де ләр, һәм бар лык кош лар алар ның мә е тен ашап туй ды лар.

Меңелбуепатшалыкитү

20 1 Шун нан соң мин күк тән тө шү че фә реш тә не күр дем. Аның ку лын да уп кын 
ач кы чы һәм зур чыл быр бар иде. 2 Ул аж да һа ны – иб лис һәм шай тан ди гән 

бо рын гы елан ны* то тып ал ды һәм мең ел га бо гау ла ды. 3 Мең ел үт кән че, ха лык-
лар ны ал да ма сын дип, аны уп кын га таш ла ды, уп кын ны бик ләп, мө һер сук ты. Мең 
ел дан соң, ул аз гы на ва кыт ка азат ите лер гә ти еш.

4 Ан нан соң мин тә хет ләр не һәм ан да уты ру чы лар ны күр дем. Алар га хө кем итү 
хо ку кы би рел гән иде. Гай сә ха кын да ша һит лык ит кән нә ре һәм Ал ла һы сү зе өчен 
баш ла ры ки сел гән, җан вар га һәм аның сы ны на та бын ма ган, маң гай ла ры на һәм 
кул ла ры на там га сал дыр ма ган ке ше ләр нең җан на рын күр дем. Алар үле дән те ре леп 
тор ды лар һәм Мә сих бе лән мең ел буе пат ша лык ит те ләр. 5 Үл гән нәр нең кал ган на-
ры исә мең ел үт ми чә те рел мә де ләр. Бу – бе рен че те ре лү. 6 Бе рен че те ре лү дә кат-
на шу чы лар бә хет ле һәм из ге. Икен че үлем алар бе лән ха ким лек ит ми ин де, лә кин 
алар Ал ла һы ның һәм Мә сих нең ру ха ни ла ры бу ла чак лар, Мә сих бе лән бер гә мең 
ел буе пат ша лык итә чәк ләр.

Иблиснехөкемитү
7 Мең ел үт кәч, иб лис үзе нең зин да нын нан азат ите лә чәк 8 һәм җир нең бар як ла-

рын да гы ха лык лар ны, ягъ ни Гог һәм Ма гог ха лык ла рын* ал дап, су гыш ка җы яр өчен 
чы га чак. Алар ның са ны диң гез ко мы дай күп бу лыр.

9 Кү рәм: алар җир киң ле ге нә чык ты лар һәм Ал ла һы ның из ге ке ше лә ре яшә гән 
сстан ны, ярат кан шә һәр не ка мап ал ды лар. Әм ма күк тән ут тө шеп, алар ны ян ды рып 
бе тер де. 10 Әле ге ха лык лар ны ал дау чы иб лис җан вар бе лән ял ган пәй гам бәр не таш-
ла ган ут лы һәм кү кер т ле күл гә ыр гы тыл ды. Алар ан да көне-төне һәм мәңге-мәңгегә 
га зап ла на чак лар.

Үлеләрнеңхөкемителүе
11 Ан нан соң мин зур ак тә хет һәм ан да Уты ру чы ны күр дем. Аның хо зу рын нан 

җир бе лән күк кач ты, һәм алар га урын та был ма ды. 12 Тә хет кар шын да то ру чы үл-
гән нәр не – зур лар ны һәм ке че ләр не күр дем. Ки тап лар ны ач ты лар. Тор мыш ки та бы 
дип атал ган баш ка ки тап ны да ач ты лар. Ки тап лар да языл ган ча, үл гән нәр үз эш лә-
ре нә ка ра та хө кем ител де ләр. 13 Диң гез үзен дә ге үлек ләр не бир де. Үлем һәм үле ләр 
дөнь я сы да үзен дә ге үлек ләр не бир де ләр. Бу үл гән ке ше ләр һәр кай сы үз эш лә ре нә 
ка ра та хө кем ител де ләр. 14 Үлем һәм үле ләр дөнь я сы ут лы күл гә ыр гы тыл ды лар. 
Бу ут лы күл – икен че үлем. 15 Исе ме Тор мыш ки та бын да та был ма ган һәр кем шул 
ут лы күл гә ыр гы тыл ды.

* 20:2 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 3:1. 
* 20:8 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 38:2. 
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Яңакүкһәмяңаҗир

21 1 Шун нан соң мин яңа күк не һәм яңа җир не күр дем*. Әү вәл ге күк һәм әү-
вәл ге җир юк ка чы гып, диң гез дә юк иде ин де. 2 Мин Ал ла һы янын нан, 

күк тән тө шеп ки лү че ки я ве өчен би зә неп әзер лән гән кә ләш тәй из ге шә һәр – яңа 
Ие ру са лим не күр дем. 3 Тә хет тән кил гән көч ле та выш ны ишет тем: «Ме нә Ал ла-
һы ның ке ше ләр бе лән яшәү уры ны. Ул ке ше ләр бе лән бер гә яшә я чәк. Алар Аның 
хал кы бу ла чак һәм Ал ла һы Үзе алар бе лән бу ла чак, Ул алар ның Ал ла сы бу ла чак. 
4 Ул алар ның һәр бер күз яшен сөр тер. Үлем һәм кай гы, елау, авыр ту да баш ка бул-
ма я чак, чөн ки әү вәл ге үтеп кит те»*.

5 Тә хет тә Уты ру чы бо лай ди де: «Ме нә Мин һәм мә нәр сә не яңа итеп ясыйм». Ан-
на ры Ул ми ңа эн дә шеп: «Яз, чөн ки бу сүз ләр ыша ныч лы һәм хак», – дип өс тә де. 
6 Ул ми ңа та гын бо лай ди де: «Га мәл гә аш ты! Мин – Аль фа һәм Оме га, Ба шы һәм 
Ахы ры. Су сау чы га Мин те рек лек суы чиш мә сен нән буш лай эчәр гә би рәм*. 7 Бо-
лар ның ба ры сы җи ңү че гә на сыйп бу лыр һәм Мин Ал ла сы бу лыр мын, ә ул Ми нем 
ба лам бу лыр. 8 Әм ма кур как лар ның, иман нан ваз кич кән нәр нең, әшә ке ләр нең, 
ке ше үте рү че ләр нең, фә хеш лек кы лу чы лар ның, си хер че ләр нең, пот ка та бы ну чы-
лар ның, бар лык ял ган чы лар ның өле ше ут һәм кү керт бе лән ял кын ла нып тор ган 
күл дә дер. Бу – икен че үлем».

ЯңаИерусалим
9 Яны ма соң гы җи де бәла-каза бе лән ту лы җи де ка сә тот кан җи де фә реш тә нең 

бер се ки леп: «Кил, мин си ңа кә ләш не, Бә рән нең ха ты нын күр сә тәм», – ди де. 
10 Ми не Рух би ләп ал ды һәм фә реш тә ми не зур һәм би ек тау га кү чер де. Ул ми ңа 
Ал ла һы дан, күк тән тө шү че из ге Иеру са лим шә һә рен күр сәт те. 11 Ул шә һәр Ал ла һы 
да нын нан бал кып то ра иде. Ял ты ра вы асыл таш һәм бәл лүр дәй чис та яш ма бал-
кы шы на ох шаш. 12 Ди ва ры бик зур һәм би ек, ун и ке кап ка лы, кап ка ла ры янын да 
ун и ке фә реш тә бар. Кап ка ла рын да Ис ра ил хал кы ның ун и ке ыру гы ның исем нә ре 
языл ган. 13 Көн чы гыш тан – өч кап ка, төнь як тан – өч кап ка, көнь як тан – өч кап ка 
һәм көн ба тыш тан – өч кап ка. 14 Шә һәр ди ва ры ның ун и ке ни гез та шы бар иде. Ул 
ни гез ләр дә Бә рән нең ун и ке рә сү ле нең исем нә ре языл ган.

15 Ми ңа сөй ләү че фә реш тә нең шә һәр не һәм кап ка ла рын, ди ва рын үл чәр өчен 
ал тын үл чәү та я гы бар иде. 16 Шә һәр ти гезь як лы дүрт поч мак бу лып ур наш кан: 
аның озын лы гы киң ле ге нә ти гез иде. Фә реш тә шә һәр не та як бе лән үл чә де, ул 
ун и ке мең ста дия* бул ды. Озын лы гы, киң ле ге һәм би ек ле ге бер ти гез. 17 Фә реш тә 
ди ва рын үл чәп чык ты. Ди вар фә реш тә кул лан ган ке ше үл чә ме бу ен ча йөз кы рык 
дүрт ар шын* бул ды. 18 Ди ва ры яш ма дан бу лып, шә һәр исә үтә кү рен мә ле пы я ла дай 

* 21:1 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 65:17; 66:22. 
* 21:4 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 25:8; 35:10; 65:19. 
* 21:6 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 55:1. 
* 21:16 Уникемеңстадия – ике мең өч йөз чак рым ча ма сы. 
* 21:17 Аршын – мон да якын ча 0,5 метр. 
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саф ал тын нан иде. 19 Шә һәр ди ва ры ның ни гез таш ла ры төр ле асыл таш лар бе лән 
би зәл гән: бе рен че ни ге зе – яш ма, икен че се – зәң гәр якут, өчен че се – хал це дон, 
дүр тен че се – зө бәр җәт, 20 би шен че се – оникс, ал тын чы сы – сер до лик, җи ден че-
се – хри зо лит, си ге зен че се – бе рилл, ту гы зын чы сы – то паз, унын чы сы – хри зоп-
раз, ун бе рен че се – ги а цинт, ун и кен че се – аме тист. 21 Ун и ке кап ка – ун и ке эн җе, 
кап ка лар ның һәр бер се бер эн җе дән иде. Шә һәр нең төп ура мы үтә кү рен мә ле пы-
я ла дай саф ал тын нан иде.

22 Мин шә һәр дә Ал ла һы йор тын күр мә дем, чөн ки бу шә һәр нең Ал ла һы йор ты – 
Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы Үзе һәм Бә рән. 23 Шә һәр ко яш ның һәм ай ның 
як тыр ту ы на мох таҗ тү гел, чөн ки аны Ал ла һы ның да ны як тыр та, як тыр т кы чы 
исә – Бә рән*. 24 Ха лык лар шул шә һәр як ты лы гын да йө ри я чәк ләр, җир пат ша-
ла ры аңа үз лә ре нең зин нәт лә рен ки те рә чәк ләр*. 25 Көн дез кап ка ла ры һич кай чан 
ябыл ма я чак, ан да төн бул ма я чак. 26 Бу шә һәр гә ха лык лар ның зин нәт лә рен һәм 
кыйм мәт ле хә зи нә лә рен ки те рә чәк ләр*. 27 Шә һәр гә һич бер шак шы әй бер, әшә ке лек 
эш ләү че һәм ял ган чы кер мә я чәк, фә кать исем нә ре Бә рән нең Тор мыш ки та бын да 
языл ган нар гы на ке рә чәк.

Тереклексуыелгасы

22 1 Шун нан соң фә реш тә ми ңа Ал ла һы ның һәм Бә рән нең тә хе тен нән чык-
кан, бәл лүр дәй ял ты рап тор ган те рек лек суы ел га сын күр сәт те*. 2 Ул ел га 

урам ның ур та сын нан ага. Ел га ның бу һәм те ге як ярын да ун и ке тап кыр җи меш 
би рү че, һәр ай са ен үз җи ме шен би рү че те рек лек ага чы бар. Агач ның яф рак ла ры 
ха лык лар ны са вык ты ру өчен*. 3 Шә һәр дә ләгъ нәт лән гән бер нәр сә дә бул ма я чак, 
ан да Ал ла һы ның һәм Бә рән нең тә хе те то ра чак, кол ла ры Аңа хез мәт итә чәк ләр. 
4 Алар йө зен кү рә чәк ләр, һәм исе ме алар ның маң гай ла рын да бу ла чак. 5 Ан да ин-
де төн бул ма я чак, алар ның як тыр т кыч бе лән ко яш як ты лы гы на мох таҗ лык ла ры 
бул ма я чак, алар га Раб бы Ал ла һы нур чә чә чәк. Алар мәңге-мәңгегә пат ша лык 
итә чәк ләр*.

6 Ан на ры фә реш тә ми ңа бо лай ди де: «Бу сүз ләр ыша ныч лы һәм хак. Пәй гам бәр-
ләр не рух лан ды ру чы Раб бы Ал ла һы кол ла ры на, тиз дән нәр сә бу лыр га ти еш ле ген 
күр сә тү өчен, фә реш тә сен җи бәр де».

ХакимГайсәнеңкилүе
7 «Ме нә тиз дән ки лә чәк мен! Бу ки тап ның пәй гам бәр лек сүз лә рен үтәү че бә хет ле».
8 Мин, Яхъя, бо лар ны ишет тем һәм күр дем. Ишет кәч һәм күр гәч, сәҗ дә кы лыр га 

дип, бо лар ны күр сә тү че фә реш тә нең аяк ла ры на егыл дым. 9 Әм ма ул ми ңа: «Ка ра 

* 21:23 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 60:19-20. 
* 21:24 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 60:3. 
* 21:25-26 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 60:11. 
* 22:1 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 47:1; «Зә кә рия», 14:8. 
* 22:2 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 47:12. 
* 22:5 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:18, 27. 
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аны, мо ны эш лә мә! Мин си нең, пәй гам бәр иман даш ла рың ның һәм бу ки тап сүз-
лә рен то ту чы лар ның хез мәт тә ше. Ал ла һы га та бы нып сәҗ дә кыл», – дип әйт те.

10 Янә ул ми ңа бо лай ди де: «Бу ки тап ның пәй гам бәр лек сүз лә рен мө һер су гып 
яшер мә*, чөн ки ва кыт якын. 11 Яман бән дә яман лык кы лу да бул сын, бо зык ке ше 
та гын да бо зык лык ка бат сын, тәкъ ва ке ше исә – тәкъ ва лык та һәм из ге ке ше из ге-
лек тә яшә вен дә вам ит сен»*.

12 «Ме нә тиз дән ки лә чәк мен! Һәр кем гә үз эш лә ре нә ка ра та би рер өчен, әҗер не 
Үзем бе лән алып ки ләм. 13 Мин – Аль фа һәм Оме га, Бе рен че һәм Соң гы, Ба шы һәм 
Ахы ры*. 14 Ки ем нә рен юган нар бә хет ле. Алар тор мыш ага чын нан тук ла ныр га һәм 
шә һәр гә кап ка лар дан ке рер гә хо кук лы. 15 Ә эт ләр, си хер че ләр, фә хеш лек кы лу чы-
лар, ке ше үте рү че ләр, пот ка та бы ну чы лар, ял ган ны яра ту чы һәм эш ләү че һәр кем 
тыш та ка ла чак. 16 Мин, Гай сә, фә реш тәм не сез гә бо лар ха кын да бер дәм лек ләр дә 
ша һит лык итәр гә дип җи бәр дем. Мин – Да выт та мы рын нан чык кан Са бак, аның 
То кы мы, як ты таң йол ды зы*».

17 Рух та, кә ләш тә: «Кил!» – ди ләр. Һәм ише тү че дә: «Кил!» – дип әй т сен. Су-
сау чы кил сен, те лә гән ке ше те рек лек су ын буш лай ал сын*.

18 Бу пәй гам бәр лек ки та бы ның сүз лә рен ише тү че не ки сә тәм: әгәр бе рәр се бо-
лар га өс тә сә, Ал ла һы ул ке ше гә бу ки тап та языл ган бәла-казаларны өс тәр. 19 Әгәр 
кем дә бул са бу пәй гам бәр лек ки та бы сүз лә ре нең бе рәр сен алып таш ла са, бу ки-
тап та языл ган те рек лек ага чын нан һәм из ге шә һәр дән Ал ла һы ул ке ше нең өле шен 
тө ше реп кал ды рыр.

20 Бо лар ның һәм мә се ту рын да ша һит лык Би рү че бо лай ди: «Әйе, тиз дән ки лә-
чәк мен!»

Амин, Ха ким Гай сә, кил!
21 Ха ким Гай сә нең мәр хә мә те ба ры сы бе лән бул сын!

* 22:10 Ка ра гыз: «Да ни ил», 12:4, 9. 
* 22:11 Ка ра гыз: «Да ни ил», 12:10. 
* 22:13 Ка ра гыз: «Ачы лыш», 1:8, 17; 21:6. 
* 22:16 Ка ра гыз: «Сан нар», 24:17; «Да ни ил», 11:1, 10. 
* 22:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 55:1. 
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Шарт лы кыс кар т ма лар:
к. – ка ра гыз
гр. – грек те лен дә
рус. – рус те лен дә
яһ. – яһүд те лен дә
б. э. к. – без нең эра га ка дәр
б. э. – без нең эра ның

Адәм Уг лы
Ара мей те лен дә бу сүз тез мә се «ке ше» ди гән не аң ла та һәм бе рен че тап кыр «Да ни ил», 
7:13-14 тә оч рый. Ин җил дән бил ге ле бул ган ча, Гай сә Мә сих Үзен Адәм Уг лы дип 
атый. («Марк»,8:31;«Рәсүлләр»,7:55-56.)

Ак лау
Ин җил дә ге мәгъ нә се: Гай сә Мә сих нең үлеп те ре лүе аша Ал ла һы Тә га лә ке ше ләр нең 
гө наһ ла рын ки че рә, алар ны га еп сез һәм Үзе ал дын да хак дип са ный. Гай сә Мә сих кә 
иман ки тер гән ке ше не ге нә Ал ла һы ак лый. («Римлыларгахат»,1:17;3:28.)
К. Тәкъ ва лык, Хак лык.

Ал ла һы (яһ. Эл,Элоһим)
Бер дән бер, код рәт ле, күк бе лән җир не бар кы лу чы, һәр бер җан ия сен хө кем гә тар-
ту чы, Үзе нә буй сын мау чы лар ны тү бән се тү че, туг ры лар га мәр хә мәт күр сә тү че, Гай сә 
Мә сих кә иман ки те рү че ләр гә мәң ге лек тор мыш бү ләк итү че Зат.

Ал ла һы Бә рә не
Тәү рат та тел гә алын ган Му са ка ну ны ни ге зен дә, Ис ра ил нең һәр ке ше се Ко ты лу 
бәй рә мен дә Ал ла һы га кор бан итеп бә рән ки те рер гә ти еш бул ган. Шу шы га мәл лә ре 
бе лән алар Ал ла һы яр дә мен дә Ми сыр кол лы гын нан котылуларын билгеләгәннәр. 
«Ал ла һы Бә рә не» – Гай сә Мә сих нең Ин җил дә ге исемнәренең бер се. Бу исем Гай сә 
Мә сих нең ке ше ләр кыл ган гө наһ өчен Ал ла һы та ра фын нан кор бан ите лү ен аң ла та. 
(«Яхъя»,1:29;«IКөринтлеләргәхат»,5:7;«Ачылыш»,5.)
К. Ко ты лу бәй рә ме.
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Ал ла һы сан ды гы
К. Ки ле шү сан ды гы.

Ал ла һы га та ба бо ры лу
Кыл ган гө наһ лар өчен тәү бә итеп, гө наһ лы тор мыш ны кал ды рып, Ал ла һы юлы на 
ба су.
К. Тәү бә итү.

Ал ла һы йор ты
Ал ла һы хөр мә те нә кор бан ки те рү һәм Аңа гый ба дәт кы лу өчен Ие ру са лим дә тө-
зел гән би на. Ис ра и ли ләр ышан ган ча, бу би на Ал ла һы ның то ра гы бул ган, шу ңа 
кү рә аны Ал ла һы йор ты дип ата ган нар. Ал ла һы йор тын да ике бүл мә – Из ге һәм 
Иң из ге бүл мә бул ган. Иң из ге бүл мә гә ел га бер тап кыр, мах сус гый ба дәт кы лу 
өчен, баш ру ха ни гы на ке рә ал ган. Бүл мә ләр не зур пәр дә ае рып тор ган. Гай сә Мә-
сих ал дан әй т кән чә («Лүк»,21:5-6), б. э. бе рен че га сы рын да Ал ла һы йор ты рим лы-
лар та ра фын нан җи ме рел гән.

Ал ла һы Пат ша лы гы
Ин җил дә әле ге тө шен чә Ал ла һы ның ха ким ле ген аң ла та. Гай сә Мә сих Ал ла һы 
Пат ша лы гы ту рын да Үзе нең вә га зь лә рен дә сөй ли («Марк»,1:15;«Лүк»,17:20-21). Ул 
кыл ган мог җи за лар әле ге Пат ша лык ның якын ла шып ки лү ен ачык ча гыл ды ра. Бу 
Пат ша лык ның ру хи асы лы Гай сә Мә сих кә иман итү аша ачы ла. Җир дә Ал ла һы 
Пат ша лы гы Гай сә Мә сих икен че тап кыр кил гән нән соң ур на ша чак.

Ал ла һы ның из ге ке ше се
К. Из ге.

Арам
Ис ра ил пат ша лы гын нан көнь як та, Фой ни кә илен нән көн чы гыш та ур наш кан 
дәү ләт, ил. Иң зур шә һәр лә ре нең бер се Дәмәшкъ бул ган. Ара ми ләр еш кы на ис ра-
и ли ләр гә кар шы су гыш алып бар ган нар. Без нең эра га бер ни чә га сыр ка ла грек лар 
бу ил не Сү рия дип атый баш лый, һәм бу исем бү ген ге көн дә дә сак ла на.

Ара мей те ле
Бо рын гы яһүд һәм га рәп тел лә ре нә кар дәш тел. Гай сә Мә сих за ма нын да яһү ди-
ләр, ни гез дә, ара мей те лен дә сөй ләш кән нәр.

Ата (Аллаһыгакарата)
Гай сә Мә сих Ал ла һы ны «Атам» дип атый («Марк»,14:36), шу ның бе лән ата һәм 
ба ла ара сын да нин ди мө нә сә бәт ләр бул са, Ал ла һы бе лән Үзе ара сын да нәкъ шун-
дый мө нә сә бәт нең бар лы гын күр сә тә. Гай сә Мә сих кә иман ки тер гән ке ше дә Ал-
ла һы бе лән әнә шун дый мө нә сә бәт кә ке рә һәм шу ңа кү рә Ал ла һы ны «Атам» дип 
атый ала.
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Аши рә
Диң гез али һә се, күк пат ша би кә се; Фой ни кә һәм Арам ха лык ла ры аны «ана быз 
али һә», «илаһ лар ана сы» дип ата ган. Тәү рат тан бил ге ле бул ган ча, Ис ра ил хал кы, 
әледән-әле Аши рә гә та бы нып, Ал ла һы га хы я нәт итә тор ган бул ган.

Аш то рет
Мә җү си ләр нең мә хәб бәт, уң ды рыш лы лык һәм су гыш али һә се; фой ни кә ле ләр, 
ара ми ләр, пе леш ти ләр һәм кай бер баш ка ха лык лар та бын ган «Җир пат ша би кә-
се», илаһ Ба гал ның ха ты ны.

Аш шур
Хә зер ге Гый рак ның төнь як өле шен дә ике мең ел дә ва мын да, б. э. к. 621 нче ел га 
ка дәр яшә гән бо рын гы көч ле им пе рия. Баш ка ла сы Ни не вә бул ган. Б. э. к. 722 нче 
ел да аш шур лы лар Төнь як, ягъ ни Ис ра ил пат ша лы гын яу лап алып бик күп ис ра и-
ли ләр не әсир итеп үз ил лә ре нә алып ки тә ләр, алар уры ны на Ис ра ил гә Аш шур им-
пе ри я се нә буй сын ган ха лык лар ны ирек сез ләп кү че рә ләр. Тора-бара ул ха лык лар 
әсир лек кә кит мә гән ис ра и ли ләр бе лән ни ках ла ша баш лый лар. Аш шур лы лар шу-
лай ук Көнь як, ягъ ни Яһү дә пат ша лы гы на да һө җүм итеп ка рый лар, әм ма уңыш ка 
иреш ми ләр. Со ңын нан Ни не вә, Ал ла һы кар гы шы на ду чар бу лып, бас кын чы лар 
та ра фын нан ни ге зе нә ка дәр җи ме ре лә. («IVПатшалар»,18:9–19:36;«Нахум»,1–3.)

Әг рип (Әг рип II)
Һи руд Әг рип I угы лы. Б. э. 53–93 нче ел ла рын да Фәләстин җи рен дә ге бер ни чә 
өл кә нең ида рә че се. («Рәсүлләр»,25:13-26.)

Ба бил (рус. Вавилон)
Хә зер ге Гый рак ның көнь як өле шен дә б. э. к. 539 нчы ел га ка дәр яшә гән бо рын гы 
көч ле им пе рия. Ба бил им пе ри я се Ис ра ил хал кы ның явыз дош ма ны бул ган. Б. э. к. 
586 нчы ел да ба бил ле ләр Көнь як, ягъ ни Яһү дә пат ша лы гын яу лап ала лар һәм ха-
лык ның кү бе сен әсир лек кә ку ып алып ки тә ләр. Ин җил дә «Ба бил» сү зе явыз лык 
пат ша лы гын аң ла та.

Ба гал
Кән га ни ләр ышан ган ча, яң гыр һәм да выл лар алып ки лү че, җир не уң ды рыш лы 
итү че илаһ («IIIПатшалар»,18:18-19;«Иремия»,19:4-5;«Римлыларгахат»,11:4.)

Бер дәм лек (гр. экклесиа)
Бу сүз Ин җил дә ике мәгъ нә дә кул ла ны ла:

1) Гай сә Мә сих кә иман итү че ләр җы е ны;
2) җир йө зен дә ге бар лык мә сих че ләр (Гай сә Мә сих кә ыша ну чы лар).

Бо е рык лар сан ды гы
К. Ки ле шү сан ды гы.
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Ва кыт хи са бы
Ин җил бу ен ча, ир тән ге сә гать ал ты дан кич ке сә гать ал ты га ка дәр – көн, кич ке ал ты-
дан төн ге ун и ке гә ка дәр – кич, төн ге ун и ке дән ир тән ге ал ты га ка дәр төн са нал ган. 
Мә сә лән, «бе рен че сә гать» – ир тән ге ал ты бе лән җи де ара сы на, «ту гы зын чы сә гать» 
көн дез ге ике бе лән өч ара сы на ту ры кил гән.

Га еп йо лу кор ба ны
Әле ге кор бан, гө наһ йо лу кор ба ны ке бек үк, Ал ла һы га яки якын на ры ңа кар шы кы-
лын ган гө наһ тан ары ну, шу лай ук ди ни мәгъ нә дә нә җес лек тән пакь лә нү өчен ки-
те рел гән. Мон нан тыш, ки тер гән зы ян ны га еп ле ке ше ар ты гы бе лән кап лар га ти еш 
бул ган. («Левиләр»,5:2-13.)

Гә ли ләя
Пе ле шет (Фәләстин) җи рен дә ге тө бәк. Гай сә Мә сих яшә гән чор да ан да кү бе сен чә 
чит ха лык лар ның нә сел ва рис ла ры го мер ит кән, һәм яһү ди ләр алар ны бик үк өнәп 
бе тер мә гән. Гай сә Мә сих бу тө бәк тә бай так кы на яшә гән һәм Үзе нең мәсихлек хез-
мә тен баш кар ган.

Гө наһ
Бе лә то рып яки бел ми чә, Ал ла һы та ра фын нан бил ге лән гән Ка нун тәр тип лә рен бо-
зу, Ал ла һы ны тың ла мау һәм Аңа буй сын мау.

Гө наһ йо лу кор ба ны
Ис ра ил хал кы өчен иң мө һим шу шы төр кор бан ту ла ем ян ды ру кор ба ны ке бег рәк 
ки те рел гән, әм ма мәз бәх тә мал ның симез-майлы өле ше ге нә, кал га ны исә то рак 
урын нан чит тә ян ды рыл ган. Әле ге кор бан Ал ла һы га яки якын на ры ңа кар шы кы-
лын ган гө наһ тан ары ну, шу лай ук ди ни мәгъ нә дә нә җес лек тән пакь лә нү өчен ки те-
рел гән. («Левиләр»,4:2-35.)

Гө наһ йо лу кө не (яһ. йом-киппур)
Ча тыр лар бәй рә мен нән ал дан рак уз ды ры ла тор ган, көз ба шы на ту ры кил гән бу көн-
дә ис ра и ли ләр эш лә мә гән, ура за тот кан. Үз лә ре нең һәм ха лык ның гө наһ ла рын йо-
лу, Ал ла һы ча ты рын һәм шун да гы мәз бәх не пакь лән де рү өчен, ру ха ни лар ти еш ле 
кор бан нар ны ки тер гән нәр. («Левиләр»,16,23:26-32;«Саннар»,29:7-11.)

Грек те ле
Гай сә Мә сих за ма нын да Ур та диң гез бу ен да гы ил ләр дә ара ла шу те ле бул ган. Ин җил 
грек те лен дә языл ган.

Гый ба дәт ха нә (гр. синагога)
Ин җил дә әле ге сүз яһү ди ләр яшә гән шә һәр ләр дә ге гый ба дәт ха нә не аң ла та. Ан да 
Ал ла һы сү зен өй рәт кән нәр, Тәү рат ны укы ган нар, до га кыл ган нар.
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Дан
Го му мән әй т кән дә, «Ал ла һы ның да ны», «Раб бы ның шөһ рә те» ди гән тө шен чә Ал ла-
һы ның чик сез ха ким ле ген һәм мә һа бәт ле ле ген аң ла та. Тәү рат тан мәгъ лүм бул ган ча, 
кай бер оч рак лар да Ал ла һы ның да ны ис ра и ли ләр гә як ты нур, ут-ялкын, тө тен рә-
ве шен дә кү рен гән. Гай сә нең тор мы шы, Ул ту дыр ган мог җи за лар, биг рәк тә Аның 
хач та гы үле ме һәм үл гән нән соң те ре лүе – бо лар ба ры сы да Ал ла һы Уг лы ның да ны 
ту рын да сөй ли.

Җи на ять
Тәү рат һәм Ин җил ки тап ла рын да «җи на ять» сү зе «гө наһ»ның си но ни мы бу ла рак 
кул ла ны ла һәм Ал ла һы ка ну ны на буй сын мау ны аң ла та.

Зә бур
Ни гез дә, Ис ра ил пат ша сы Да выт та ра фын нан иҗат ител гән мәд хи я ләр, Ал ла һы ны 
дан лау чы жырлар, ялвару-догалар туп лан ма сы, Ис ке Га һед нең зур бер өле ше.

Иб лис (гр. диаболос)
Ал ла һы ның дош ма ны, явыз рух лар баш лы гы, ке ше ләр не вәс вә сә гә са лу чы ру хи зат 
(«Әюб»,1:6-12;«Маттай»,4:1-11). «Иб лис» сү зе та тар те ле нә – га рәп те лен нән, ә 
аның си но ни мы «шай тан» (яһ. сатан) яһүд те лен нән кер гән.

Из ге
«Из ге» сү зе нең мәгъ нә се: «ае рып алын ган». Ин җил дә Гай сә Мә сих кә иман ки тер гән 
ке ше ләр не «из ге» дип атый лар, чөн ки Ал ла һы алар ны, тәкъ ва тор мыш алып бар сын-
нар өчен, бу гө наһ лы дөнь я дан ае рып ала.

Из ге Рух
Ягъ ни Ал ла һы Ру хы. Бо рын гы яһүд һәм грек тел лә рен дә «рух» сү зе нең төп мәгъ нә-
се – «су лыш», «җил». Ин җил дән бил ге ле бул ган ча, Гай сә Мә сих кә иман ки тер гән 
ке ше Из ге Рух ны ка бул итә. Из ге Рух ул – Гай сә Мәсихнең өйрәткәннәрен ке ше-
ләр гә җит ке рү че. («Яхъя»,14:15-17,26.)

Из ге Рух бе лән су га ры лу
Из ге Рух бе лән су га рыл ган иман итү че ке ше Из ге Рух тан көч-куәт, зи рәк лек, Ал ла-
һы хез мә тен баш ка ру өчен нин ди дә бул са сә ләт ка бул итә. «Рә сүл ләр нең эш лә ре» 
ди гән ки тап ның икен че бү ле ген дә Гай сә нең шә кер т лә ре нә Из ге Рух ның бе рен че 
тап кыр иңүе тас вир ла на; бу хәл Ил лен че көн бәй рә мен дә бу ла («Рәсүлләр»,2:1-4).
К. Ил лен че көн бәй рә ме.

Из ге ча тыр
Ал ла һы йор ты тө зел гән че, ис ра и ли ләр шул ча тыр да Ал ла һы га кор бан ки тер-
гән нәр һәм гый ба дәт кыл ган нар («Чыгыш»,25:8,22;«Рәсүлләр»,7:44;«Гыйбриләргә
хат»,13:10).
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Из ге Яз ма
Ис ке Га һед җы ен ты гы на кер гән ки тап лар Ин җил дә «Из ге яз ма лар» дип ата ла.

Ик мәк бү лә ге
Ал ла һы уңыш үс те рер гә мөм кин лек бир гән өчен Аңа рәх мәт йө зен нән ки те ре лә тор-
ган корбан-бүләк. Ул зәй түн мае вә хуш ис ле тәм ләт кеч ләр ку шыл ган чи яки кыз-
ды рыл ган аш лык тан, он нан йә кү мәч тән гый ба рәт бул ган. Аның бер өле ше ян ды ры-
лып, кал га ны ру ха ни лар га би рел гән. («Левиләр»,2:1-16.)

Ил лен че көн бәй рә ме
Ко ты лу бәй рә мен нән соң ил лен че көн гә ту ры ки лә. Аның икен че исе ме – «Уңыш 
бәй рә ме». Ул көн не рәх мәт йө зен нән Ал ла һы га яңа уңыш тан ик мәк бү лә ге һәм баш-
ка төр кор бан нар ки тер гән нәр. Гай сә Мә сих нең шә кер т лә ре нә Из ге Рух шу шы бәй-
рәм кө нен дә иң гән, һәм бу хәл оч рак лы бул ма ган: Ил лен че көн бәй рә ме уңыш җы еп 
бе те рү не тө гәл лә гән ке бек, Из ге Рух ның иңүе дә Гай сә Мә сих нең җир дә ге хез мә те 
тө гәл лә нү не бел де рә. («Чыгыш»,23:16;«Левиләр»,23:15-16;«Канун»,16:9-12.)

Иман итү че
Гай сә Мә сих кә иман ки те реп, Ал ла һы та ра фын нан гө наһ ла ры ки че рел гән ке ше.

Иман итү че ләр бер дәм ле ге
К. Бер дәм лек.

Ин җил
Б. э. I гасырының икен че яр ты сын да бо рын гы грек те лен дә иҗат ител гән, Гай сә Мә сих-
нең тор мы шы һәм тәгъ ли ма ты ту рын да гы хи кә я ләр дән һәм хат лар дан тор ган тупланма.

Ис ке Га һед
Озак ел лар дә ва мын да (б. э. к. XV – I га сыр лар да) төр ле ке ше ләр та ра фын нан языл-
ган, со ңын нан бер җы ен тык ка туп лан ган ки тап лар.
К. Тәү рат.

Ис ра ил
1) Ягъ куб пәй гам бәр нең икен че исе ме («Яратылыш»,32:22-32);
2) Ис ра ил (Ягъ куб) то кы мы, ис ра и ли ләр. Ягъ куб угыл ла ры ның са ны бу ен ча, 

Ис ра ил хал кы ун и ке ыруг ка бү лен гән;
3) Рә хаб гам ха ким лек ит кән чор да Ис ра ил пат ша лы гы ике гә бү лен гән нән соң 

бар лык ка кил гән Төнь як пат ша лык (ә Яһү дә – Көнь як пат ша лык).

Йо лып алу
Ти еш ле тү ләү кер теп кол лык тан, авыр хәл дән кот ка ру ны аң ла та. Ин җил дә языл ган-
ча, ке ше лек не гө наһ ха ким ле ген нән азат итәр өчен тү лән гән бәя – Гай сә Мә сих нең 
кор бан бу лып үлүе.



1839

Сүз лек

Йө зем из геч
Йө зем изү өчен таш ны чо кып ясал ган чо кыр («Хөкемчеләр»,6:11;«Иремия»,48:33).

Кай гы ки е ме
К. Ту пас ту кы ма.

Кай сар
Рим им пе ра тор ла рын шу лай ата ган нар.

Кал ку лык / Кал ку җир
Кән га ни ләр нең гый ба дәт кы ла тор ган яки пот ха нә лә ре ур наш кан урын. Ан да, али-
һә Аши рә гә ба гыш лап, мах сус ба га на лар утырт кан нар, кор бан ки тер гән нәр, ел ның 
бил ге ле бер ва кы тын да, җир нең уң ды рыш лы лы гын арт ты ру сыл та вы бе лән, фа хи шә-
лек кыл ган нар. Га дәт тә, кал ку лык лар тү бә җир ләр дә, әм ма кай ва кыт киң ябал даш лы 
агач лар ас тын да һәм үзән нәр дә ур наш кан бул ган. Ан дый га мәл ләр не өнә мә вен Ал ла-
һы Үзе нең пәй гам бәр лә ре аша әй тә кил гән («Левиләр»,26:30;«IIIПатшалар»,3:2-4;
«IVПатшалар»,23:1-28;«Иремия»,7:31). Баш та рак Ал ла һы га ба гыш лан ган кор бан нар-
ны ис ра и ли ләр кал ку җир ләр дә ки те рә тор ган бул ган нар, әм ма со ңын нан Аңа кор бан 
ки те рү Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор тын да гы на рөх сәт ител гән («IПатшалар»,9:12-25).

Каль га
Шә һәр эчен дә ге ны гы тыл ган мах сус урын, би на («IIПатшалар»,5:17;«Зәбур»,36:39;
«Амос»,2:5).

Ка мыш лы диң гез
Бу ата ма – бо рын гы яһүд те лен нән сүзгә-сүз тәр җе мә. Кай сы су лык ту рын да сүз бар-
га нын әй түе авыр. Ка мыш лы диң гез Сүәеш яки Ака ба кул ты гы бу лыр га мөм кин, дип 
фа раз ла на. Ин җил дә Ка мыш лы диң гез Кы зыл диң гез дип тә би ре лә («Чыгыш»,10:19;
«Хөкемчеләр»,11:16;«IКөринтлеләргәхат»,10:1). Ми сыр фир га ве нен нән кач кан чак-
та, Ис ра ил хал кы шу шы диң гез не ки чеп чы га («Чыгыш»,13:18;15:4,22).

Ка нун
Ал ла һы ның Ис ра ил хал кы на бир гән Ка ну ны. «Ка нун» ди гән дә, Му са ар кы лы би-
рел гән «Ун бо е рык (әмер)» яи сә ту лы сын ча Тәү рат ки та бы күз дә то ты ла. Нә сый хәт 
һәм ка гый дә ләр җы ен ты гы бу ла рак, Ка нун Ал ла һы ның Үз хал кы на ка ра та бул ган 
те лә ген, Ис ра ил хал кы ның ни чек яшәр гә ти еш ле ген күр сә тә.

Ка нун чы / Ка нун бел ге че
Ка нун текс ты на үз гәр тү ләр керт ми чә, аны кү че реп язу, өй рә нү һәм өй рә тү, Ка нун 
ка гый дә лә ре нең үтә ле шен кү зә тү алар җа вап лы лы гын да бул ган. Гай сә Мә сих за ма-
нын да Ка нун бел геч лә ре яһү ди ләр гә Тәү рат ки та бын да языл ган нар ны аң ла та тор ган 
бул ган. «Ис ке Га һед»тә тел гә алын ган Эз ра кә тип, ка нун бел ге че ва зи фа сын баш кар-
ган. («Эзра»,7:6;«Нәхәмия»,8:2.)
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Кән ган
1) Нух пәй гам бәр онык ла ры ның бер се («Яратылыш»,9:18);
2) Фәләстин җи ре нең бо рын гы ата ма сы («Яратылыш»,12:5;«Чыгыш»,6:4;«Ешуа»,5:12).

Кә тип
К. Ка нун чы.

Ке ру бим нәр
Ал ла һы хез мә тен дә ге ру хи зат лар, Га дән бак ча сы ның сак чы ла ры («Яратылыш»,3:24). 
Әле ге зат лар ның ал тын нан ко ел ган сын на ры Раб бы ның Ки ле шү сан ды гы өс те нә ку-
ел ган бул ган («Чыгыш»,25:18-22).

Кил да ни ләр
Ба бил пат ша лы гын да яшә гән һәм күп ме дер ва кыт лар дә ва мын да ха ким лек не үз ку-
лын да тот кан ха лык лар ның бер се. «Ис ке Га һед»тә бу сүз еш кы на бө тен Ба бил хал-
кы ның ата ма сы бу ла рак кул ла ны ла. («Иремия»,24:5;25:12;50:10;51:24.)

Ки ле шү
«Ис ке Га һед» (ягъ ни Ис ке ки ле шү) һәм «Яңа Га һед» ки тап ла рын да тел гә алын ган ки-
ле шү ләр, Ал ла һы бе лән ке ше ләр ара сын да тө зел гән бу лып, Ис ра ил хал кы та ри хын да 
зур әһә ми ят кә ия. Иб ра һим пәй гам бәр («Яратылыш»,15), Нух пәй гам бәр («Яраты-
лыш»,9:8-17), Си най та вын да Му са пәй гам бәр аша Ис ра ил хал кы бе лән («Чыгыш»,
19:24), Да выт пат ша бе лән («IIПатшалар»,7) Ал ла һы тө зе гән ки ле шүләр, Ис ра ил 
хал кы бе лән Ал ла һы тө зе гән («Иремия»,31:27-37) һәм Гай сә Мә сих нең үле ме бе лән 
рас лан ган яңа ки ле шү («Марк»,14:24;«IКөринтлеләргәхат»,11:25) ае ру ча мө һим-
нәр дән са на ла.

Ки ле шү сан ды гы
Агач тан ясал ган, ал тын бе лән тыш лан ган, кап ка чы на ке ру бим сын на ры ку ел ган әле-
ге сан дык Ал ла һы ның ис ра и ли ләр ара сын да бу лу ын гәү дә лән дер гән. Сан дык та Ал-
ла һы ның «Ун бо е ры гы» языл ган таш так та лар сак лан ган. Сан дык – Из ге ча тыр ның, 
ә Ал ла һы йор ты тө зел гән нән соң аның Иң из ге бүл мә сен дә тор ган. («Чыгыш»,25:10-
22;«Гыйбриләргәхат»,9:4;«Ачылыш»,11:19.)

Кир мән
К. Каль га.

Кор бан
Кыл ган гө наһ ла рын нан чис та ры ну өчен, ис ра и ли ләр мәз бәх тә кор бан итеп үгез, са-
рык, кә җә яи сә кү гәр чен ян дыр ган нар, Ал ла һы ны мак тау, Аңа рәх мәт ләр әй тү йө-
зен нән бү ләк ләр (он, ик мәк, шә раб, май) ки тер гән нәр. Кор бан ки те рү тәр тип лә ре 
Тәү рат та күр сә тел гән. Ин җил дән бил ге ле бул ган ча, ке ше лек нең бар лык гө наһ ла рын 
ки че рү өчен Ал ла һы Тә га лә Үзе ки тер гән бер дән бер кор бан – Гай сә Мә сих.
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Кот ка ру чы
Гай сә Мә сих не Ал ла һы бар ха лык лар өчен Кот ка ру чы ит кән («Рәсүлләр»,5:31). Гай сә 
Мә сих – ке ше ләр не гө наһ кол лы гын нан һәм Ал ла һы та ра фын нан җә за га тар ты лу-
дан кот ка ру чы.

Ко ты лу бәй рә ме (гр. пасха)
Ал ла һы әме ре ни ге зен дә, әле ге бәй рәм не ис ра и ли ләр Ми сыр кол лы гын нан ко ты-
лу ны ис кә алып бил ге ләп үт кән нәр. Бәй рәм ал ды көн не һәр гаи лә кор бан га бә рән 
ки те рер гә ти еш бул ган. Гай сә Мә сих, Ал ла һы бә рә не бу ла рак, нәкъ Ко ты лу бәй-
рә мен дә кор бан ите лә, һәм шун нан соң бәй рәм, икен че төс мер алып, гө наһ лар дан 
ко ты лу ны аң ла та баш лый. («Чыгыш»,12:14-20.)

Кул лар ны кую
Сим во лик хә рә кәт, ди ни йо ла. Ин җил дән кү рен гән чә, ке ше ба шы на кул лар ны тү-
бән дә ге оч рак лар да куй ган нар:

1) фа ти ха бир гән дә («Маттай»,19:13,15);
2) Бер дәм лек тә ге хез мәт кә ба гыш ла ган да («Рәсүлләр»,6:6;13:3);
3) до га кы лып, Ал ла һы дан көч-сәләт со ра ган да («IТимутәйгәхат»,4:14;«IIТи-

мутәйгәхат»,1:6);
4) Из ге Рух ны ка бул итү өчен до га кыл ган да («Рәсүлләр»,8:17;19:6);
5) авыру-зәхмәтләрдән са вык тыр ган да («Марк»,6:5;«Лүк»,4:40;13:13;«Рәсүл-

ләр»,28:8).

Кулъ яз ма төр гә ге
Көп шә сы ман итеп тө рел гән, озын ча юка күн ки сә ген нән яки па пи рус тан эш лән гән 
ки тап.

Күк ләр Пат ша лы гы
К. Ал ла һы Пат ша лы гы.

Ла дан
Көнь як Га рәб стан да үсә тор ган ку ак лар дан алын ган кыйм мәт ле хуш ис ле су ма ла. 
Аны Ал ла һы йор тын да мәз бәх тә көй рәт кән нәр һәм кай бер кор бан нар га ку шып ян-
дыр ган нар. Шу шы ки тап ның кай бер урын на рын да «ла дан» сү зе «хуш ис ле су ма ла» 
дип би ре лә.

Май сөр тү
Нин ди дер үзен чә лек ле хез мәт кә (пат ша, ру ха ни һәм кай бер оч рак та пәй гам бәр хез-
мә те нә) ба гыш лау бил ге се итеп ке ше нең ба шы на хуш ис ле май лар кат наш ма сы сөр-
тә тор ган бул ган нар («IПатшалар»,10:1;«Чыгыш»,29:7;«Левиләр»,8:12;«IIIПатша-
лар»,19:16).
К. Мә сих.
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Мә аб
1) Лут пәй гам бәр нең уг лы;
2) Мә аб ның то кы мы, мә а би ләр. Ту ган даш са нал ган ис ра и ли ләр бе лән әле ге мә-

җү си ка вем дош ма ни мө нә сә бәт тә бул ган («Канун»,23:3-4;«Хөкемчеләр»,3:12-14). 
«Рут» ки та бын да Рут исем ле мә а би бер ха тын ның, үз илен таш лап, Ис ра ил җи ре-
нә кү чеп ки лүе һәм шун да ки яү гә чы гуы ту рын да әй те лә; Рут – Да выт пат ша ның 
ерак әби се.

Мәз бәх
Кор бан ки те рү өчен таш тан, туф рак тан йә ти мер дән ясал ган мах сус урын-корыл-
ма; рус ча сы: ал тарь, жер т вен ник. Му са пәй гам бәр чо рын нан баш лап, мәз бәх (тө-
гәл рәк әй т кән дә, кор бан лык мал ны ян ды ра тор ган ба кыр мәз бәх һәм хуш ис ле 
сумала-майлар көй рә тү мәз бә хе) ба ры тик Из ге ча тыр да, со ңын нан Ал ла һы йор-
тын да гы на бул ган. Кор бан ки те рү хез мә тен ба ры тик ру ха ни лар гы на баш кар ган.

Мәр хә мәт
Әле ге та тар сү зе Тәү рат та яһүд ләр нең «хе сед» («туг ры мә хәб бәт»), ә Ин җил дә грек-
лар ның «ха рис» («иге лек күр сә тү») сү зе өчен кул ла ныл ды.

Мә сих (гр. Христос)
Гай сә ти тул ла ры ның бер се. Бу сүз нең мәгъ нә се: «май сөр тел гән» (яһ. Машиах). 
Ис ра ил гә пат ша бил ге лә гән дә, ру ха ни лар патшаның ба шы на хуш ис ле май лар 
кат наш ма сы сөр тә тор ган бул ган нар, шу шы лай итеп алар әле ге зат ның Ал ла һы 
та ра фын нан сай лан ган бу лу ын күр сәт кән нәр. Гай сә нең Мә сих ди гән ата ма сы 
Аның дөнь я ны гө наһ ха ким ле ген нән кот ка ру өчен Ал ла һы та ра фын нан сай лан-
ган Зат бу лу ын аң ла та.

Мә сих че ләр
Гай сә Мә сих кә иман ки те реп, Ал ла һы та ра фын нан гө наһ ла ры ки че рел гән ке ше ләр, 
Мә сих нең ияр чен нә ре. Әле ге исем бе рен че тап кыр Ин җил дә ге «Рә сүл ләр нең эш лә-
ре» (11:26) ди гән ки тап та оч рый.

Мә җү си ләр
Пот-сыннарга та бы ну чы ха лык лар. Ин җил дә хи кә я лән гән чә, Гай сә Мә сих нең үлеп 
те ре лүе мә җү си ләр бе лән яһү ди ләр ара сын да гы кир тә не җи ме рә.

Мир ра
Көнь як Га рәб с тан һәм Аф ри ка да үсә тор ган ку ак лар дан алын ган кыйм мәт ле хуш 
ис ле су ма ла. Аны Ал ла һы ча ты рын да гы са выт лар ны из ге ләш тер гән дә, ру ха ни-
лар ны хез мәт кә ба гыш ла ган да, шу лай ук хуш буй ясау һәм, ан ти сеп тик бу ла рак, 
мә ет ләр не бәл зәм ләү өчен кул лан ган нар. Гай сә Мә сих ту гач, Аның яны на кил-
гән йол дыз чы лар ал тын вә ла дан бе лән бер гә бү ләк кә мир ра да алып кил гән нәр 
(«Маттай»,2:1-12).
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Оч ра шу ча ты ры
К. Из ге ча тыр.

Өл кән нәр
Нәсел-ыругның иң аб руй лы, иң хөр мәт ле вә кил лә ре. Алар хө кем чы га ру, кат лау-
лы бул ма ган дәгъ ва лар ны хәл итү ке бек эш ләр баш кар ган («Чыгыш»,3:16;«Канун»,
19:12;«Рут»,4:2-11). Мә сих че ләр бер дәм ле ген дә «өл кән нәр» дип җи тәк че лек итү-
че ләр не ата ган нар («IТимутәйгәхат»,5:17;«Титускахат»,1:5-9).

Пакь, чис та бу лу (бул мау)
Тәү рат та әле ге сүз ләр, га дәт тә, ди ни мәгъ нә дә кул ла ны ла. Хә рәм мал ның итен аша-
ган, ма хау бе лән авы ру чы га яи сә мә ет кә орын ган ке ше үзе нең пакь ле ген җуй ган дип 
са нал ган. Ан дый ке ше, пакь лә нер өчен, кор бан ки те рер гә, үзен һәм өс ки е мен юар-
га ти еш бул ган, аның өс те нә шу лай ук һүс сөп үлә нен ма нып мах сус әзер лән гән су 
да сип кән нәр. («Левиләр»,7:19;10:10;13:12-13;«Саннар»,19:17-19;«Канун»,14:3-21.)

Пәй гам бәр ләр
Га дәт тә, Ал ла һы та ра фын нан сай ла нып, Аңар дан ка бул ит кән сүз ләр не ке ше ләр-
гә җит ке рү че ләр, әм ма алар бер-берсеннән нык аерыл ган нар. Мә сә лән, Ис ра ил 
та ри хын да гы тәү ге пәй гам бәр ләр (Ильяс пәй гам бәр ке бек га ип тән хә бәр би рү че-
ләр) еш кы на төркем-төркем бу лып йөр гән нәр; кай ва кыт алар ның «пәй гам бәр лек-
лә ре» ча ма дан тыш хис кә би ре леп Ал ла һы ны дан лау дан гый ба рәт бул ган («IПат-
шалар»,10:10). Ше му ил пәй гам бәр исә хө кем че ва зи фа сын баш кар ган. Ә соң рак 
яшә гән пәй гам бәр ләр (мә сә лән, Ире мия, Иша гыйя) ке ше ләр гә Ал ла һы дан иң гән 
кү ре неш ләр не җит ке рә тор ган бул ган нар.

Пе ле шет
Әле ге сүз – бо рын гы яһүд те лен нән тран с к рип ция. «Ис ке Га һед»тә тел гә алын ган 
Пе ле шет иле Ур та диң гез нең көньяк-көнчыгыш яр ла рын да ур наш кан бул ган. Б. э. 
ба шын да грек лар Пе ле шет сү зен «Па лес ти нэ» («Фәләстин») дип үз гәр т кән нәр.

Пе леш ти ләр
Пе ле шет хал кы.
К. Пе ле шет.

Раб бы
Яһүд те лен дә ге «Яһ вә» сү зе (Ал ла һы ның Үз исе ме, «бар бу лу» фи гы ле бе лән бәй ле) 
«Ис ке Га һед»нең әле ге бас ма сын да «Раб бы» дип би ре лә. «Яһ вә» исе мен кыч кы рып 
әй тер гә яра ма ган лык тан, тора-бара аның уры ны на «Адо най» (Ху җам) сү зен кул-
ла на баш ла ган нар. Грек те лен дә языл ган Ин җил дә «Яһ вә» һәм «Адо най» исем-
нә ре «Кю ри ос» (Раб бы, Ху җам) дип тәр җе мә ител гән, һәм шу шы сүз Ал ла һы га 
ка ра та да, Гай сә Мә сих кә ка ра та да кул ла ны ла.
К. Ха ким.
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Раб бы йор ты
К. Ал ла һы йор ты.

Раб бы ның кө не / Раб бы кө не
Раб бы хө кем итәр гә ки лә чәк көн. Ул көн не Ал ла һы бө тен дөнь я ны Гай сә Мә сих 
аша хө кем итә чәк. Бу көн «кы я мәт кө не» дип тә ата ла. («Маттай»,24:43;25:31-46;
«Лүк»,17:24.)

Рә сүл (гр. апостолос)
Әле ге сүз нең мәгъ нә се: «җи бә рел гән ке ше». Гай сә нең бе рен че тап кыр сай лап алын-
ган ун и ке шә кер те – бе рен че рә сүл ләр. Гай сә Мә сих, Үз исе мен нән сөй ләр гә вә ка-
ләт би реп, Ал ла һы хезмәтен баш ка рыр өчен алар ны ха лык ара сы на юл ла ган.

Рим
Гай сә Мә сих җир дә яшә гән чор да күп ил ләр не, шул исәп тән Ис ра ил не яу лап ал ган 
зур им пе рия. Баш ка ла сы да Рим дип атал ган.

Ру ха ни
Ал ла һы йор тын да хез мәт итү че. Ру ха ни лар ның төп ва зи фа сы ке ше ләр алып кил гән 
мал ны Ал ла һы га кор бан га ки те рү дән гый ба рәт бул ган. Ал ла һы әме ре ни ге зен дә, ис-
ра и ли ләр дә Һа рун нә се ле ге нә ру ха ни бу лып хез мәт ит кән.

Сад ду кей лар
Гай сә Мә сих за ма нын да гы яһү ди ләр дә, ни гез дә, ру ха ни лар дан һәм Иеру са лим ак-
сө як лә рен нән тор ган ди ни фир ка. Фа ри сей лар дан аер ма лы бу ла рак, алар үлеп те-
ре лү гә, фә реш тә ләр нең һәм явыз рух лар ның бар лы гы на ышан ма ган нар, Тәү рат ны, 
ягъ ни Му са пәй гам бәр нең биш ки та бын гы на Ал ла һы сү зе итеп та ны ган нар.

Са ма рея
Б. э. к. 885–874 нче ел лар да ха ким лек ит кән Ом ри пат ша за ма нын нан баш лап, Төнь-
як пат ша лык ның, ягъ ни Ис ра ил пат ша лы гы ның баш ка ла сы. Кай ва кыт ту ла ем Төнь-
як пат ша лык ны да Са ма рея дип атый лар. («IIIПатшалар»,13:32;16:23-24;«IVПат-
шалар»,17:24.)

Си ко мор
Фи кус семь я лы гын нан бул ган ка ты, нык агач. Ин җир не кен нән кай тыш рак җи меш-
лә ре яр лы лар азы гы са нал ган. Си ко мор ага чы тө зе леш тә дә кул ла ныл ган.

Си най та вы
Ур та диң гез дән көнь як та ур наш кан Си най ярым ут ра вын да гы тау. Ал ла һы бу тау да 
Му са пәй гам бәр ар кы лы Ис ра ил хал кы на Үзе нең «Ун бо е ры гын» бир гән һәм алар 
бе лән ки ле шү тө зе гән. («Чыгыш»,19–20;24;34.)
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Сөн нәт кә утыр ту
Ал ла һы Тә га лә, Иб ра һим пәй гам бәр бе лән тө зе ген ки ле шү нең бил ге се итеп, Иб ра-
һим га үзен, аның йор тын да гы һәр ир за тын һәм ки лә чәк тә Ис ра ил дә ту а чак һәр ир 
ба ла ны сөн нәт кә утыр тыр га куш кан («Яратылыш»,17:9-14).
К. Ки ле шү.

Сөн нәт сез ләр
Бу сүз, га дәт тә, мә җү си ха лык лар га ка ра та кул ла ныл ган. Ал ла һы юлын нан йөр мәү -
че ләр ту рын да сүз бар ган да, Тәү рат та «йө рәк лә ре сөн нәт лән мә гән», «ко лак ла ры 
сөн нәт лән мә гән» һ. б. ш. гый ба рә ләр дә оч рый. («Левиләр»,26:41;«Хөкемчеләр»,14:3;
«IПатшалар»,14:6.)

Стан
Юл га чык кан гас кәр яки ке ше ләр төр ке ме, ча тыр лар ко рып, ва кыт лы ча тук та ган 
урын, тук тау лык («Чыгыш»,16:13;«IПатшалар»,4:3-4).

Су га чум ды ру йо ла сы
Ин җил дә су га чум ды ру йо ла сы ның ике тө ре ту рын да сүз ба ра:

1) Яхъя пәй гам бәр та ра фын нан чум ды ры лу – гө наһ лар дан тәү бә итү не, гө наһ 
кыл мас ка ка рар кы лып, үзең не Ал ла һы Тә га лә гә ба гыш лау ны аң ла та. Ин җил нең 
бе рен че дүрт ки та бын да шун дый чум ды ру ту рын да сүз ба ра («Маттай»,3:1-6);

2) Гай сә Мә сих үлеп те рел гән нән соң, су га чум ды ру йо ла сы ның мәгъ нә се ти рә-
нәя, ки ңәя: Гай сә үлеп те рел гән ке бек, ке ше дә, гө наһ лы тор мыш өчен үлеп, тәкъ ва 
тор мыш өчен те ре лә («Көлессәйлеләргәхат»,2:12).

Су гыш ар ба сы
Яу кы рын да, ә кай ва кыт йөк та шу өчен кул ла ныл ган ике тә гәр мәч ле ар ба.

Су җыю чо кы ры
Яң гыр су ла рын җыю өчен ясал ган чо кыр. Ан дый ко е лар ны зур чо кыр ка зып, тө бе-
нә һәм ян-якларына таш тү шәп, из мә бе лән сы лап яи сә кы я ны чо кып эш лә гән нәр. 
Кое авы зын тар итеп ясап, аны кап кач бе лән то ма ла ган нар. («Канун»,6:11;«Иремия»,
38:7-8.)

Та ту лык кор ба ны
Ал ла һы бе лән та ту лык ны сак лау һәм Аның бе лән дө рес мө нә сә бәт тә бу лу өчен ки-
те рел гән кор бан. Ча лын ган мал ның бер өле шен мәз бәх тә ян дыр ган нар, кал ган өле-
шен кор бан ки тер гән ке ше үзе, аның гаи лә се һәм ру ха ни аша ган. («Левиләр»,3:1-17;
«IIIПатшалар»,9:25.)

Тәкъ ва лык
Ал ла һы га туг ры лык сак лап, Аның сү зе бу ен ча яшәү не аң ла та.
К. Хак лык / Хак бу лу, Ак лау.
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Тәү бә итү
Гө наһ ның гө наһ икә нен аң лап, ке ше нең үз те лә ге бе лән гө наһ лы тор мыш тан баш 
тар туы, кыл ган гө наһ ла ры өчен үке нүе һәм гө наһ эш лә мәс кә ка рар кы луы.
К. Ал ла һы га та ба бо ры лу.

Тәү рат (яһ. тора)
Әле ге сүз «ка нун, нә сый хәт, үгет» ди гән не аң ла та. «Ис ке Га һед»нең бе рен че биш ки-
та бын, ә кай ва кыт бө тен «Ис ке Га һед»не Тәү рат дип атый лар.
К. Ис ке Га һед.

Төр гәк / Төр гәк ле ки тап
К. Кулъ яз ма төр гә ге.

Тө че кү мәч бәй рә ме
Ис ра и ли ләр дә Ко ты лу бәй рә мен нән соң үт кә рел гән һәм җи де көн дә вам ит кән 
бәй рәм. Ул көн нәр дә тө че ка мыр дан пе ше рел гән ри зык кы на аша ган нар. Ми сыр-
дан кит кән чак та ка мыр ку яр га ва кыт бул ма ган лык тан, ис ра и ли ләр, Ал ла һы әме рен 
үтәп, юл га ипи не тө че ка мыр дан пе шер гән нәр. («Чыгыш»,12:17-20;23:15.)

Ту ла ем ян ды ру кор ба ны
Бу – кор бан ның мах сус тө ре, чөн ки ча лын ган мал ны ту лы сын ча мәз бәх тә ян дыр-
ган нар. Баш ка төр кор бан нар ны ки тер гән дә исә, алар ның кай бер өлеш лә рен ге нә 
ян ды рып, кал га нын аша ган нар. Ту ла ем ян ды рыл ган кор бан ның тө те не, күк кә кү тә-
ре леп, Ал ла һы ның кү ңе лен хуш лан ды ра дип са нал ган. («Яратылыш»,8:20;22:2һ.б.;
«Левиләр»,1:2-17.)

Тум мим һәм Урим
К. Урим һәм тум мим.

Ту пас ту кы ма
Ту пас ту кы ма га ке ше ләр кай гы яки үке нү бил ге се итеп тө рен гән нәр. Ан дый ва кыт-
лар да алар еш кы на баш ла ры на көл сип кән нәр яи сә көл гә утыр ган нар. («Нәхәмия»,
9:1;«Даниил»,9:3;«Маттай»,11:21.)

Ура за то ту
Аллаһы ри за лы гы өчен күп ме дер ва кыт яки күп ме дер көн нәр бө тен ләй ри зык аша-
мау. Ул көн не (көн нәр не) Ал ла һы дан мәр хә мәт һәм яр дәм со рап до га кы ла лар. 
(«Маттай»,4:2;«Лүк»,18:12;«Рәсүлләр»,13:2-3.)

Урим һәм тум мим / Урим
Баш ру ха ни ның күк рәк чә сен дә сак лан ган таш лар. Ал ла һы ның их ты я рын бе лер өчен 
шу лар яр дә мен дә жи рә бә сал ган нар, дип фа раз ла на. («Чыгыш»,28:30;«Левиләр»,8:8;
«Канун»,33:8.)
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Үле ләр дөнь я сы / Үле ләр ай ма гы
Тәү рат языл ган за ман нар да үле ләр дөнь я сы җир ас тын да ур наш кан, дип фа раз лан-
ган. Лә кин ул хә зер ге дин гый ле мен дә ге «тә муг» тө шен чә се бе лән бер үк нәр сә тү гел. 
Үле ләр дө нья сы на ке ше ләр ва фат бул ган нан соң кит кән нәр. Өл кән яшь кә җит кәч, 
«ата-бабаларга ку шы лу» ях шы дип са нал ган. («Яратылыш»,37:25;42:38;«Зәбур»,6:6;
«Ишагыйя»,38:18;«Яхәзкыл»,32:18.)

Фа ри сей лар
Гай сә Мә сих за ма нын да яһү ди ләр дә ди ни фир ка лар ның бер се. Фа ри сей лар Му са 
ка ну нын һәм га сыр лар дә ва мын да шу ңа өс тә леп кил гән ка гый дә ләр не тө гәл үтәү не 
ал га сөр гән нәр.

Фар сы
Ба бил пат ша лы гы тар кал ган нан соң (б. э. к. 539 нче ел да) шул җир ләр дә үсеп-көчәеп 
кит кән им пе рия. Ул, Ис ра ил не дә кер теп, Гре ци я дән алып Ми сыр га һәм Үзәк Ази-
я гә ка дәр бул ган бар лык җир ләр не яу лап ал ган. Кай ва кыт аны Мадай-Фарсы им-
пе ри я се дип ата ган нар, чөн ки Ма дай өл кә се б. э. к. 550 нче ел да Фар сы им пе ри я се 
сос та вы на кер гән. («Эстер»,1:19;«Даниил»,6:8,12,15.)

Фа ти ха лау
Ал ла һы ның кем гә дер мәр хә мәт, нин ди дә бул са иге лек күр сә түе («Гыйбриләргәхат»,
6:14) яки кем нең дер икен че бе рәү гә Ал ла һы дан мәр хә мәт, нин ди дә бул са иге лек 
күр сә тү не со ра вы («Римлыларгахат»,12:14).

Фә реш тә
Ал ла һы га хез мәт итү че һәм ке ше ләр гә яр дәм итү че ру хи зат. Әле ге сүз нең төп мәгъ-
нә се – «хә бәр че»; пәй да бул ган да, фә реш тә ләр, га дәт тә, Ал ла һы дан хә бәр алып кил-
гән нәр.

Фир га вен
Бо рын гы Ми сыр пат ша ла рын шу лай ата ган нар.

Фой ни кә
Тәү рат һәм Ин җил дә тел гә алын ган бо рын гы пат ша лык хә зер ге Ли ван җир лә рен дә 
ур наш кан бул ган. Сур бе лән Си дун пат ша лык ның иң зур шә һәр лә рен нән са нал ган.

Ха ким (яһ. Адонай, гр. Кюриос)
Яһүд һәм грек тел лә рен дә бу сүз «нәр сә нең дер яки кем нең дер ху җа сы» ди гән мәгъ-
нә не аң ла та. Элек хатын-кыз – үзе нең ире нә, хез мәт че ләр һәм кол лар ху җа ла ры на 
шу лай мө рә җә гать ит кән нәр. Бу сүз бе лән Ал ла һы га мө рә җә гать ит кән дә, Аның ке-
ше лек дө нья сы на, бө тен мат ди һәм ру хи дөнь я га Ху җа бу луы ае рып күр сә те лә. Ин-
җил дә Ха ким сү зе Гай сә Мә сих кә ка ра та еш кул ла ны ла.
К. Раб бы.
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Хак лык / Хак бу лу (гр. дикайосуне)
1) Ал ла һы ның һәр ва кыт хак лы, га дел, туг ры бу луы («Римлыларгахат»,3:25-26;

«IIПетердәнхат»,1:1);
2) ке ше нең Ал ла һы бе лән дө рес мө нә сә бәт тә бу луы («IIТимутәйгәхат»,4:8). 

Хак лык, хак бу лу, тәкъ ва лык, ак лау ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә бер үк.
К. Тәкъ ва лык, Ак лау.

Хач
Гай сә Мә сих яшә гән чор да ке ше ләр не җә за лап үте рү өчен кул ла ныл ган җай лан-
ма; ул бер-берсенә ту ры поч мак лап ка гыл ган ике бү рә нә дән гый ба рәт бул ган. Та-
тар ча аны шу лай ук «тә ре» дип тә атый лар. Хач ка ка дак ла ну бик авыр һәм хур-
лык лы җә за са нал ган. Җәм гы ять өчен кур кы ныч ту дыр ган җи на ять че ләр не Рим 
хө кем че лә ре, га дәт тә, шун дый төр җә за га тар та тор ган бул ган.

Хө кем дар лык та я гы
Пат ша ның ха ким лек кө чен бел де рә тор ган бил ге («Яратылыш», 49:10; «Эстер»,
4:11;«Зәбур»,44:7;59:9).

Хуҗа-Хаким
К. Ха ким.

Һи руд
1) Бө ек Һи руд: б. э. к. 37–4 нче елларда бөтен Фәләстин җи ре өс тен нән ида рә 

ит кән Яһү дия пат ша сы. Гай сә Мә сих шул чор да ту ган.
2) Һи руд Ан ти пас, Бө ек Һи руд ның угы лы. Б. э. к. 4 нче ел дан баш лап б. э. 39 нчы 

елы на ка дәр Гә ли ләя өл кә се нең ида рә че се.
3) Һи руд Әг рип I, Бө ек Һи руд ның оны гы. Б. э. 41–44 нче ел ла рын да Фәләстин 

җи рен дә ге бер ни чә өл кә нең ида рә че се. Та рих ка ул мә сих че ләр не эзәр лек ләү че 
бу ла рак та ке реп кал ган. («Рәсүлләр»,12:1-5.)

Һүс сөп
Ис ра ил ру ха ни ла ры па кь ләү йо ла сын баш кар ган да һүс сөп үлә нен кор бан ма лы 
ка ны на яи сә мах сус әзер лән гән су га ма нып ке ше яки әй бер өс те нә сип кән нәр 
(«Чыгыш»,12:22;«Саннар»,19:18;«Яхъя»,19:29;«Гыйбриләргәхат»,9:19).

Ча тыр лар бәй рә ме (яһ. суккот)
Ис ра ил хал кы ның, кы рык ел бу е на чүл дә йө реп (Ми сыр кол лы гын нан ко тыл ган-
нан соң, Кән ган җи ре нә юл тот кан да), ча тыр лар да яшә ве нә ба гыш лан ган әле ге 
бәй рәм көз ба шы на ту ры кил гән. Җи де көн дә вам ит кән бәй рәм ва кы тын да ке ше-
ләр агач бо так ла рын нан ясал ган ча тыр лар да яшә гән. («Левиләр»,23:33-36,39-43;
«Саннар»,29:12-34;«Канун»,16:13-15.)
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Шай тан
К. Иб лис.

Шак шы рух
К. Явыз рух.

Ша һит лык ча ты ры
К. Из ге ча тыр.

Шә һәр кап ка сы
Бо рын гы шә һәр ләр, га дәт тә, ка лын ди вар бе лән ура тып алын ган бул ган. Кап ка 
янын да гы ачык мәй дан төр ле җы ен нар, оч ра шу лар, сәү дә өчен иң ку лай урын са-
нал ган. («Рут»,4:1-12.)

Шә раб бү лә ге
Га дәт тә, ик мәк бү лә ге бе лән бер гә ки те рел гән. Ул, Ал ла һы йор тын да гы ир тән ге һәм 
кич ке кор бан нар ның, шу лай ук ту ла ем ян ды ру һәм та ту лык кор бан на ры ның бер 
өле ше бу ла рак, Ал ла һы га ба гыш лан ган. Аны мәз бәх өс те нә кой ган нар. («Чыгыш»,
29:40-41;«Саннар»,28:7.)

Ше фе ла
Тау итә ге Ше фе ла – Ур та диң гез яр ла ры бе лән Яһү дә тау ла ры ара сын да гы җир ләр. 
Әле ге бас ма ның кай бер урын на рын да «үзән» дип би ре лә. Элек Ше фе ла си ко мор ур-
ман на ры на бай бул ган.

Шим бә көн
Яһү ди ләр дә ат на ның җи ден че кө не. Дөнь я ны ярат кан нан соң, Ал ла һы шим бә не ял 
кө не бу ла рак мах сус ае рып куй ган. Шу ңа кү рә бу көн не яһү ди ләр гә эш ләү кат гый 
ты е ла. («Яратылыш»,2:2-3;«Чыгыш»,20:8-11.)

Шөһ рәт
К. Дан.

Эдом
1) Ис хак пәй гам бәр уг лы Эсау ның икен че исе ме («Яратылыш»,25:30);
2) Эсау то кы мы, ягъ ни эдо ми ләр яшә гән, Үле диң гез дән көнь як та һәм көньяк-

көнчыгышта ур наш кан ил. Эдом җир лә рен баш ка ча Сә гыйрь дип тә ата ган нар.

Эфод
1) Раб бы га гый ба дәт кыл ган да баш ру ха ни кия тор ган, зат лы ту кы ма дан тегелеп, 

күк рәк не һәм арканы кап лап тор ган өс ки е ме («Чыгыш»,28:6;«Левиләр»,8:6-7);
2) гый ба дәт кыл ган да ру ха ни лар кия тор ган җи тен өс ки е ме («IПатшалар»,22:18;

«IЕлъязма»,15:27).



1850

Сүз лек

Юга ры ки ңәш мә
Яһү ди ләр нең Хө кем шу ра сы. Ул җит меш ке ше дән: ру ха ни лар дан, ка нун бел геч лә-
рен нән, ак сө як ләр дән тор ган. Ки ңәш мә дә, баш лы ча, ди ни мәсь ә лә ләр ка рал ган. 
Әле ге оеш ма шу лай ук Рим ха ки ми я те ал дын да үз хал кы ның вә ки ле дә бул ган.

Явыз рух
Иб лис кә хез мәт итү че, аның их ты я рын баш ка ру чы ру хи зат (җен).

Ях шы хә бәр (гр. эуаггелион)
Гай сә Мә сих та рат кан Ях шы хә бәр Ал ла һы Пат ша лы гы ның якын ла шып ки лүе ту-
рын да. Гай сә Мә сих үле дән те ре леп күк кә аш кан нан соң рә сүл ләр та рат кан Ях шы 
хә бәр нең мәгъ нә се: дөнья гө наһ ла ры өчен Гай сә Мә сих кор бан ител гән нән соң Аңа 
иман ки те рү че бар лык ке ше ләр Ал ла һы бе лән та ту ла ша. («Маттай»,4:23;«Рәсүл-
ләр»,10:36.) Ин җил җы ен ты гын «Ях шы хә бәр» дип тә атый лар; Мат тай, Марк, Лүк, 
Яхъя бә ян ит кән «Ях шы хә бәр»ләр Гай сә Мә сих нең кыл ган га мәл лә ре, вә га зь лә ре, 
Аның җә за алуы, үле ме һәм яңа дан те ре лүе ту рын да сөй ли.

Яһүд те ле
«Ис ке Га һед» ки тап ла ры, ни гез дә, бо рын гы яһүд (гый б ра ни) те лен дә языл ган. Яһүд 
һәм ара мей тел лә ре – кар дәш тел ләр. Ба бил кол лы гы чо рын нан (б. э. к. VI га сыр дан) 
бо рын гы яһүд те лен ара мей те ле кыс рык лый баш ла ган. Гай сә Мә сих за ма нын да яһү-
ди ләр ин де ара мей те лен дә сөй ләш кән нәр, ә бо рын гы яһүд те ле Из ге Яз ма лар те ле 
бу ла рак сак лан ган.

Яһү дә
1) Ягъ куб ның уг лы, ун и ке ыруг баш лы гы ның бер се (Да выт пат ша һәм Гай сә 

Мә сих – Яһү дә ыру гын нан);
2) Яһү дә то кы мы, яһү ди ләр яшә гән ил, Ис ра ил нең Көнь як пат ша лы гы.

Яңа ай бәй рә ме
Ис ра и ли ләр дә ай ның бе рен че кө не. Ке ше ләр ял итә, гый ба дәт кы ла, җый нау ла шып 
кор бан ки те рә тор ган көн. («Саннар»,28:11-15.)

Яңа Га һед
К. Ин җил.
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Из ге Яз ма ның та тар те лен дә 
нә шер ител гән өлеш лә ре

1864 Вә газь че. Ка зан. Ки рил ли ца да.
1866 Ин җил – Мат фей тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. Ки рил ли ца да.
1873 Ин җил – Мат фей тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. Ки рил ли ца да.
1875 Зә бур. Ка зан. Ки рил ли ца да.
1884 Ин җил – Мат фей тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. Га рәп язу ын да.
1886 Ин җил – Марк тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. Га рәп язу ын да.
1890 Ин җил – Мат фей тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. (1884 нче ел да чык кан ки тап-

ның икен че бас ма сы).
1891 Зә бур. Ка зан. (1875 нче ел да чык кан ки тап ның икен че бас ма сы).
1893 Зә бур. Ка зан. Бо рын гы сла вян һәм та тар те ләрен дә.
1893 Ин җил – Мат фей, Марк, Лу ка һәм Яхъя тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. Ки рил-

ли ца да.
1898 Ин җил – Мат фей, Марк, Лу ка һәм Яхъя тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. (1893 нче 

ел да чык кан ки тап ның икен че бас ма сы).
1908 Ин җил – Мат фей, Марк, Лу ка һәм Яхъя тәгъ бир ит кән чә. Ка зан. (1893 нче 

ел да чык кан ки тап ның өчен че бас ма сы).
1914 Зә бур. Ка зан. Ки рил ли ца да.
1972 Ин җил – Мат фей, Марк, Лу ка һәм Яхъя тәгъ бир ит кән чә (1893 нче ел да 

чык кан бас ма дан). Зә бур (1914 нче ел да чык кан бас ма дан).
1985 Ях шы хә бәр (Ин җил нең бе рен че биш ки та бы).
1995 Яхъя тәгъ бир ит кән Ин җил. Минск.
1997 Зә бур. Ка зан. (1914 нче ел да чык кан ки тап ның тө зә тел гән бас ма сы).
1998 Ил че ләр нең эш лә ре. Минск.
1999 Сө ләй ман пат ша ның гый б рәт ле сүз ләр ки та бы. Вә газь че ки та бы. Минск.
2000 Рут ки та бы. Эс тер ки та бы. Юныс пәй гам бәр ки та бы. Ка зан.
2001 Ин җил. Ка зан.
2003 Яра ты лыш ки та бы. Ка зан.
2004 Яхъя бә ян ит кән Ях шы хә бәр. Ка зан. (1995 нче ел да чык кан Яхъя тәгъ бир 

ит кән Ин җил бас ма сын нан).
2005 Тәү рат. Ка зан.
2009 Мат тай бә ян ит кән Ях шы хә бәр. Ка зан. (2001 нче ел да чык кан Ин җил ки-

та бын нан).
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