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Мат тай бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр
Гайсәнеңнәселшәҗәрәсе

1 1 Иб ра һим һәм Да выт то кы мын нан бул ган Гай сә сМә сих нең нә сел шә җә рә се.
2 Иб ра һим – Ис хак ның, Ис хак – Ягъ куб ның, Ягъ куб – сЯһү дә нең һәм аның 

агай-энеләренең әти се, 3 Яһү дә – Та мар дан ту ган Пе рес һәм Зе рах ның әти се, Пе рес – 
Хесронның, Хес рон – Рам ның, 4 Рам – Ам ми на даб ның, Ам ми на даб – Нах шон ның, 
Нах шон – Сал мон ның, 5 Сал мон – Рә хәб тән ту ган Бо газ ның, Бо газ – Рут тан ту ган 
Обид нең, Обид – Ишай ның, 6 Ишай Да выт пат ша ның әти се иде.

Да выт – Ури я нең ха ты нын нан ту ган Сө ләй ман ның, 7 Сө ләй ман – Ре хаб гам ның, 
Ре хаб гам – Аби я нең, Абия – Аса ның, 8 Аса – Еһо ша фат ның, Еһо ша фат – Йо рам ның, 
Йо рам – Уз зи я нең, 9 Уз зия – Иотам ның, Иотам – Әхәз нең, Әхәз – Хи зә кыйя нең, 
10 Хи зә кыйя – Ме наш ше ның, Ме наш ше – Амон ның, Амон Йо ши я нең әти се иде. 
11 сИс ра ил хал кы көч ләп сБа бил гә кү че ре лү дә ве рен дә Йо ши я нең уг лы Якөнья һәм 
аның агай-энеләре ту ды.

12 Ба бил гә көч ләп кү че рел гән нән соң, Якөнь я нең уг лы Ше һал ти ел ту ды. Ше һал-
ти ел – Зе руб ба бел ның, 13 Зе руб ба бел – Аби һуд ның, Аби һуд – Элья кыйм ның, Элья-
кыйм – Аз зур ның, 14 Аз зур – Са дыйк ның, Са дыйк – Ахим нең, Ахим – Эли уд ның, 
15 Эли уд – Эл га зар ның, Эл га зар – Мат тан ның, Мат тан – Ягъ куб ның, 16 Ягъ куб 
Мәрь ям нең ире Йо сыф ның әти се иде. Мәрь ям нән Мә сих дип атал ган Гай сә ту ды.

17 Иб ра һим нан Да выт ка ка дәр бар лы гы ун дүрт бу ын, Да выт тан алып Ба бил гә 
көч ләп кү че рел гән ва кыт ка ка дәр ун дүрт бу ын һәм Ба бил гә кү че ре леп, Мә сих ту-
ган га ка дәр ун дүрт бу ын бул ды.

Гайсәнеңтууы
18 Гай сә Мә сих нең ту уы ме нә бо лай бул ган: ана сы Мәрь ям Йо сыф бе лән ярә-

шел гән бул ган, әм ма алар ни ках лаш кан чы, Мәрь ям нең сИз ге Рух тан ба ла га уз га ны 
ачык лан ган. 19 Ире Йо сыф исә тәкъ ва ке ше бу ла рак, Мәрь ям не оят ка кал дыр мас 
өчен, ярә шү не яшер тен ге нә өзәр гә ни ят лә гән. 20 Әм ма ул бу ту ры да уй лап йөр-
гән дә, тө шен дә аның яны на сРаб бы сфә реш тә се ки леп:

– Да выт нә се лен нән бул ган Йо сыф! Мәрь ям не ха тын итеп алыр га ку рык ма. Ка-
ры нын да йөр т кән ба ла сы сИз ге Рух тан. 21 Ул ир ба ла ту ды ра чак. Син Аңа Гай сә* 
дип исем ку шар сың, чөн ки Ул Үз хал кын сгө наһ лар дан кот ка ра чак! – ди де.

* 1:21 Гайсә – яһүд чә «Ешуа»; бу исем нең мәгъ нә се: Раб бы кот ка ра. 
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22 Бо лар ба ры сы да Раб бы ның пәй гам бәр аша:
23 «Ме нә, гыйф фәт ле кыз, авыр га ка лып, угыл та ба чак.

Аңа Им ма ну ил дип исем ку шар лар»*, –
ди гән сүз лә ре га мәл гә аш сын өчен бул ды. Им ма ну ил – «сАл ла һы без нең бе лән» 
ди гән не аң ла та.

24 Йо сыф йо кы сын нан уян гач, Раб бы ның фә реш тә се нәр сә куш кан бул са, шу-
ны эш лә де: ул Мәрь ям гә өй лән де. 25 Әм ма Мәрь ям Уг лын ту дыр ган чы, Йо сыф аңа 
якы най ма ды. Ба ла га ул Гай сә дип исем куш ты.

Йолдызчыларныңкилүе

2 1 Гай сә, сҺи руд пат ша ида рә ит кән дә, Яһү дия җи рен дә ге Бәйт-Лехем шә һә рен дә 
ту ды. Көн чы гыш тан йол дыз чы лар Ие ру са лим гә кил де ләр.

2 – Яһү ди ләр нең яңа ту ган Пат ша сы кай да? – дип со ра ды лар алар. – Без көн чы-
гыш та Аның йол ды зын күр дек һәм Аңа та бы ну өчен сәҗ дә кы лыр га дип кил дек.

3 Һи руд пат ша, бу хак та ишет кәч, ха фа га төш те, аның бе лән бер гә бө тен Иеру са-
лим дә ха фа лан ды. 4 Ха лык ның бар лык баш сру ха ни ла рын һәм ска нун бел геч лә рен 
җы еп, ул алар дан Мә сих нең кай да ту ар га ти еш ле ген со ра ды.

5 – Яһү дия җи рен дә ге Бәйт-Лехем шә һә рен дә, – ди де ләр алар, – чөн ки пәй гам-
бәр ар кы лы Ал ла һы бо лай дип әй т кән:

6 «Син, Яһү дә җи рен дә ге Бәйт-Лехем!
Син Яһү дә нең бө ек шә һәр лә рен нән
һич ким тү гел сең,
чөн ки син нән Юл баш чы чы га чак.
Ул хал кым Ис ра ил нең Кө тү че се бу ла чак»*.

7 Шун нан соң Һи руд, йол дыз чы лар ны яшер тен рә веш тә ча кыр тып алып, алар-
дан йол дыз ның тө гәл ка лык кан ва кы тын бе леш те 8 һәм, алар ны Бәйт-Лехемгә 
җи бә реп:

– Ба ры гыз, Ба ла ха кын да ба рын да җен тек ләп бе ле ше гез. Аны тап кач, ми ңа хә-
бәр ите гез. Мин дә Аңа сәҗ дә кы лыр га ба рыр идем, – ди де.

9 Пат ша ны тың ла ган нан соң, йол дыз чы лар юл га чык ты лар, һәм көн чы гыш та 
күр гән йол дыз ал ла рын нан бар ды. Ба ла бул ган урын га ки леп җит кәч тук та ды. 
10 Йол дыз ны кү реп, алар шун дый шат лан ды лар, шун дый сө ен де ләр! 11 Йол дыз-
чы лар, өй гә кер гәч, Ба ла ны һәм ана сы Мәрь ям не күр де ләр. Ба ла кар шын да сәҗ дә 
кыл ды лар, ан на ры, хә зи нә сан дык ла рын ачып, Аңа ал тын, сла дан һәм смир ра ди гән 
хуш ис ле май лар бү ләк ит те ләр. 12 Төш лә рен дә Һи руд яны на ки ре кил мәс кә дип 
ки сә тү ал гач, баш ка юл бе лән үз ил лә ре нә кай тып кит те ләр.

Мисыргакачу
13 Алар ки тү бе лән, Раб бы фә реш тә се Йо сыф ның тө шен дә кү ре неп:

* 1:23 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 7:14. 
* 2:6 Ка ра гыз: «Ми хә», 5:2. 
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– Ба ла ны ана сы бе лән алып, Ми сыр га кач. Мин си ңа әй т кән гә ка дәр, шун да 
кал, чөн ки Һи руд Ба ла ны та бып үте рер гә ни ят ли, – ди де.

14 Ул, то рып, ана сы бе лән Ба ла ны ал ды да төн лә Ми сыр га кит те. 15 Һи руд үл гән-
че, ул ан да кал ды. Бу исә Раб бы ның пәй гам бәр аша «Ми сыр дан ча кы рып ал дым 
Мин Үзем нең Уг лым ны»* ди гән нә ре га мәл гә аш сын өчен бул ды.

Сабыйларныүтерү
16 Үзе нең йол дыз чы лар та ра фын нан ал дан га нын кү реп, Һи руд бик яр сы ды. Ул 

Бәйт-Лехемдәге һәм аның тирәсендәге ике яшьлек һәм шуннан кечерәк ир ба-
лаларны үтерергә боерды. Баланың туу вакытын йолдызчылар әйткән сүзләрдән 
ачыклады. 17 Ире мия пәй гам бәр аша әй тел гән нәр шу лай га мәл гә аш ты:

18 «Рамаһ шәһәрендә бер тавыш – 
ачыргаланып, иңрәп елаган тавыш ишетелә.
Балаларын кызганып Рахилә елый анда, 
һичкемнең юатуын теләми,
чөнки инде балалары юк»*.

Мисырданәйләнепкайту
19 Һи руд үл гән нән соң, Ми сыр да Йо сыф ның тө шен дә Раб бы ның фә реш тә се 

кү ре неп:
20 – Тор, Ба ла ны ана сы бе лән алып, Ис ра ил җи ре нә әй лә неп кайт. Ба ла ны үте-

рер гә те ләү че ләр ин де үл де ләр, – ди де.
21 Йо сыф тор ды да, ана сы бе лән Ба ла ны алып, Ис ра ил җи ре нә кит те. 22 Әм ма 

Яһү ди я дә ата сы Һи руд уры ны на Ар хе лай пат ша ида рә итү ен ише теп, Йо сыф ан да 
ба рыр га ку рык ты. Тө шен дә ки сә тү ал гач, ул сГә ли ләя өл кә се нә кит те һәм 23 На са ра 
шә һә ре нә ба рып ур наш ты. сПәй гам бәр ләр ар кы лы «Аны „На са ра лы“ дип атар лар» 
ди гән сүз ләр шу лай га мәл гә аш ты.

ЧумдыручыЯхъяныңвәгазьләве

3 1 Ул көн нәр дә Яһү дия чү ле нә Чум ды ру чы Яхъя* кил де. 2 Ул:
– сТәү бә ите гез, сКүк ләр Пат ша лы гы ин де бик якын! – дип игъ лан ит те.

3 Иша гыйя пәй гам бәр:
«Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый:
„Раб бы га юл әзер лә гез,
Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз“»*, –

дип, Яхъя ту рын да әй т кән иде.

* 2:15 Ка ра гыз: «Һо шея», 11:1. 
* 2:18 Ка ра гыз: «Ире мия», 31:15. 
* 3:1 ...ЧумдыручыЯхъя...  – Яхъя ны «Чум ды ру чы» дип атый лар, чөн ки ул ке ше ләр не су га 
чум ды ру йо ла сын баш ка ра иде. Су га чум ды ру – тәү бә итү һәм үзең не Ал ла һы Тә га лә гә 
ба гыш лау йо ла сы. 
* 3:3 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3. 
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4 Яхъя ның өс тен дә дөя йо нын нан хәс тәр лән гән ки ем, ә би лен дә күн ка еш иде. 
Аша ган ри зы гы са ран ча һәм кыр ба лы бул ды. 5 Аның яны на Иеру са лим хал кы 
һәм бө тен Яһү дия бе лән Үр дүн буе тө бә ген дә яшәү че ләр ки лә иде. 6 Ки лү че ләр 
үз лә ре нең гө наһ ла рын та ны ды лар, һәм Яхъя алар ны Үр дүн ел га сын да чум дыр ды*.

7 Су га чум ды ры лыр га дип, күп сфа ри сей лар ның һәм ссад ду кей лар ның ки лү ен 
кү реп, ул алар га:

– И-и сез елан то кы мы! Ба шы гыз га тө шә се Ал ла һы ачу-ярсуыннан ка чып ко ты-
ла алыр быз ди гән фи кер не кем әйт те сез гә? 8 Тәү бә гә ки лү е гез нең их лас кү ңел дән 
икә нен эше гез бе лән рас ла гыз. 9 «Ата быз Иб ра һим бит, ко ты лыр быз!», – дип ке нә 
уй ла ма гыз. Сез гә әй тәм: Ал ла һы әнә шул таш лар дан Иб ра һим га ба ла лар бар кы ла 
ала. 10 Агач та мы ры янын да бал та әзер ята: ях шы җи меш бир ми тор ган һәр агач ны 
ки сеп ут ка таш лый лар. 11 Мин, тәү бә итү е гез нең бил ге се итеп, сез не су га чум ды рам. 
Әм ма ар тым нан Ки лү че мин нән код рәт ле рәк. Мин Аның аяк ки ем нә рен кү тә реп 
йө рер гә дә ла ек тү гел мен. Ул баш кар ган чум ды ру Из ге Рух һәм ут бе лән бу лыр. 
12 Аның ку лын да җил гәр геч. Ул, аш лык ны ын дыр да җил гә реп, бо да ен, ае рып, ке-
лә те нә са лыр, ә ки бә ген сүн мәс ут та ян ды рыр, – дип әйт те.

Гайсәнеңсугачумдырылуы
13 Шул ва кыт та, Үр дүн ел га сын да Яхъя та ра фын нан су га чум ды ры лу өчен, Гә-

ли лә я дән Гай сә кил де. 14 Яхъя исә, Аны тук та тыр га ты ры шып:
– Син ми не чум ды рыр га ти еш, ә Син ми ңа кил гән сең! – ди де.
15 – Хә зер шу лай бул сын. Без Ал ла һы ның га дел их ты я рын шу лай итеп үтәр гә 

ти еш, – ди де аңа Гай сә.
Шун нан соң Яхъя ри за бул ды. 16 Гай сә, чум ды ры лып, су дан чык кач ук, күк ка-

пу сы ачы лып кит те, һәм Ул Үзе нә Ал ла һы Ру хы ның кү гәр чен рә ве шен дә иңү ен 
күр де. 17 Күк тән:

– Бу – Ми нем сө ек ле Уг лым, Ул – Ми нем ку а ны чым, – ди гән та выш кил де.

Гайсәнеңиблистарафыннанвәсвәсәгәсалынуы

4 1 Шун нан соң, Рух Гай сә не, сиб лис  та ра фын нан вәс вә сә гә са лу өчен, чүл гә 
ияр теп алып кит те. 2 Ри зык кап мый ча, кы рык көн һәм кы рык төн уз ды рып, 

Гай сә бик нык ачык ты. 3 Аз ды ру чы иб лис, Аның яны на ки леп:
– Әгәр Син Ал ла һы Уг лы бул саң, бу таш лар га бо ер, ик мәк кә әй лән сен нәр! – ди де.
4 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– «Ке ше ик мәк бе лән ге нә тү гел, Ал ла һы әй т кән һәр сүз бе лән яши»*, – дип 

языл ган сИз ге яз ма да!
5 Шун нан соң, иб лис Аны Ие ру са лим гә – из ге шә һәр гә алып ки леп, сАл ла һы 

йор ты ның иң би ек уры ны на ки те реп бас тыр ды 6 һәм:
– Әгәр Син Ал ла һы Уг лы бул саң, тү бән гә таш лан! – ди де. – Из ге яз ма да әй-

тел гән бит:

* 3:6 Сүзлектәге «Су га чум ды ру йо ла сы» сүзен ка ра гыз.
* 4:4 Ка ра гыз: «Ка нун», 8:3. 
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«Ал ла һы Си нең ту ры да фә реш тә лә ре нә әмер би рер.
Алар Си не кул ла ры на кү тә реп алыр лар,
аяк ла рың таш ка абын мас»*.

7 – Ан да: «Раб бы Ал лаң ны сы на ма»*, – дип тә языл ган, – дип җа вап бир де Гай сә.
8 Ан на ры иб лис, Аны бик би ек тау га алып ме неп, дөнь я ның бар лык пат ша лык-

ла рын һәм алар ның бө тен зин нә тен күр сәт те 9 һәм:
– Әгәр йөз тү бән кап ла нып, ми ңа та бын саң, бо лар ның һәм мә сен Си ңа би рер-

мен! – ди де.
10 – Кит, иб лис! – дип җа вап бир де Гай сә. – Из ге Яз ма да языл ган: «Раб бы Ал ла ңа 

та бын, Аңа гы на хез мәт ит»*.
11 Шун нан соң иб лис Аны кал ды рып кит те, һәм яны на фә реш тә ләр ки леп, Гай-

сә гә хез мәт күр сәт те.

Гайсәнеңхезмәтитәбашлавы
12 Яхъя ның зин дан га утыр ты луы ха кын да бел гән нән соң, Гай сә Гә ли лә я гә кит те. 

13 На са ра ны кал ды рып ки теп, Ул Гә ли ләя кү ле* янын да гы Зә бу лун һәм Нәп та ли 
җи рен дә ге Кә пәр на ум шә һә ре нә ба рып ур наш ты. 14 Бу исә Иша гыйя пәй гам бәр 
аша әй тел гән нәр га мәл гә аш сын өчен бул ды:

15 «Зә бу лун җи ре, Нәп та ли җи ре!
Диң гез гә алып ба ру чы юл,
Үр дүн аръ я гын да гы Гә ли ләя – смә җү си ләр иле!

16 Ка раң гы лык та яшәү че ха лык көч ле як ты лык ны күр де.
Үлем ка раң гы лы гын да яшәү че ләр өчен нур бал кы ды»*.

17 Шул ва кыт тан алып Гай сә:
– Тәү бә гә ки ле гез! Күк ләр Пат ша лы гы ин де бик якын! – дип игъ лан итеп йөр де.

Гайсәнеңберенчешәкертләре
18 Гә ли ләя кү ле янын нан үтеп бар ган да, Гай сә бер ту ган  кар дә шләрнең – Пе тер 

дип атал ган Ши мун һәм Ән д ри нең – күл гә ять мә са лу ла рын күр де. Алар ба лык-
чы лар иде.

19 – Ми ңа ия ре гез! Мин сез не ке ше ау лау чы* итәр мен! – ди де алар га Гай сә.
20 Алар шун да ук, ять мә лә рен кал ды рып, Аңа ияр де ләр. 21 Ан нан кит кәч, Гай-

сә баш ка бер ту ган кар дә шләрне – Зе бе дәй уг лы Ягъ куб ны һәм Яхъя ны кү реп 

* 4:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 90:11-12. 
* 4:7 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:16. 
* 4:10 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:13. 
* 4:13 Гәлиләякүле – аны Ген ни са рет кү ле дип тә атый лар. 
* 4:15-16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 9:1-2. 
* 4:19 ...кешеаулаучы... – Гай сә би ре дә ке ше ләр не Ал ла һы юлы на алып ки лү не ба лык то ту 
бе лән ча гыш ты ра. 



1414

Мат тай 4 , 5

ал ды. Алар ата ла ры Зе бе дәй бе лән бер гә көй мә дә ять мә лә рен сип ли ләр иде. Ул 
Үзе нә ия рер гә өн дә де. 22 Алар шун да ук, көй мә не һәм ата ла рын кал ды рып, Гай-
сә гә ияр де ләр.

Гайсәнеңгыйлембирүе,савыктыруы
23 Гай сә бө тен Гә ли ләя җи рен дә сгый ба дәт ха нә ләр дә гый лем би реп, Пат ша лык 

ха кын да сЯх шы хә бәр не сөй ләп, ха лык ны төр ле авы ру лар дан һәм чир ләр дән са-
вык ты рып йөр де. 24 Бө тен Сү рия буй лап Аның ха кын да хә бәр та рал ды. Яны на 
төр ле авы ру лар дан һәм ин тек тер геч чир ләр дән җә фа лан ган нар ны, җен ле ләр не, 
өя нәк бе лән авыр ган нар ны һәм па ра лич сук кан нар ны алып кил де ләр. Гай сә 
алар ны са вык тыр ды. 25 Аның ар тын нан Гә ли лә я дән, Ун ка ла дан, Ие ру са лим нән, 
Яһү ди я дән һәм Үр дүн аръ ягын нан кил гән ха лык төр кем нә ре йөр де.

Таудагывәгазь

5 1 Ха лык төр кем нә рен кү реп, Гай сә тау га мен де. Ул утыр гач, яны на шә кер т-
лә ре кил де ләр.

Чынбәхет
2 Гай сә алар га гый лем би реп сөй ли баш ла ды:

3 «Ру хи як тан фә кыйрь ләр бә хет ле,
чөн ки Күк ләр Пат ша лы гы алар ны кы.

4 Хәс рәт ки че рү че ләр бә хет ле,
чөн ки алар ны юа тыр лар.

5 Юаш лар бә хет ле,
чөн ки алар җир не ми рас итеп алыр лар.

6 сТәкъ ва лык ка ачык кан һәм су са ган ке ше ләр бә хет ле,
чөн ки алар ның ул те лә ге үтә лер.

7 Шәф кать ле ләр бә хет ле,
чөн ки алар га шәф кать күр сә те лер.

8 Саф кү ңел ле ләр бә хет ле,
чөн ки алар Ал ла һы ны кү рер ләр.

9 Та ту лык ур наш ты ру чы лар бә хет ле,
чөн ки алар ны Ал ла һы ба ла ла ры дип атар лар.

10 Тәкъ ва бул ган на ры өчен эзәр лек лән гән нәр бә хет ле,
чөн ки Күк ләр Пат ша лы гы алар ны кы.

11 Ке ше ләр сез не Ми нем ар ка да хур ла ган да, эзәр лек лә гән дә һәм сез гә кар шы 
төр ле явыз лык эш лә гән дә, сез бә хет ле. 12 Шат ла ны гыз һәм ку а ны гыз, чөн ки 
күк ләр дә сез гә әҗе ре зур бу ла чак. Сез гә ка дәр яшә гән пәй гам бәр ләр не дә шу лай 
эзәр лек лә гән нәр.

Тозһәмяктылык
13 Сез – җир то зы. Әгәр тоз үз тә мен җуй са, аның тә мен ни чек кай та рыр сың? 

Ул, чы га рып таш ла нып, ке ше ләр нең тап та вын нан баш ка һич нәр сә гә яра мас.



1415

Мат тай 5

14 Сез – дөнья як ты сы. Тау ба шын да гы шә һәр кү рен ми ка ла ал мас. 15 Шу-
лай ук шәм не ян дыр гач, аны чүл мәк ас ты на куй мый лар, ки ре сен чә, шәм дәл гә 
утыр та лар, һәм ул өй дә ге ләр нең ба ры сын як тыр та. 16 Ях шы эш лә ре гез не кү реп, 
Күк тә ге сАта гыз ны дан ла сын нар өчен, сез нең як ты лык та ке ше ләр ал дын да шу-
лай бал кы сын.

Канунһәмпәйгамбәрләр
17 Ми нем хак та, Му са ка ну нын яки пәй гам бәр ләр яз ган нар ны юк ка чы га рыр га 

кил гән, дип уй ла ма гыз. Мин юк ка чы га рыр га дип тү гел, баш ка рыр га дип кил дем! 
18 Сез гә хак сүз әй тәм: җир һәм күк юк ка чык кан чы, Ка нун ның бер ге нә сы зы гы 
да юк ка чык ма я чак – ба ры сы да тор мыш ка ашы ры ла чак! 19 Шу лай итеп, кем дә 
кем бу иң кеч ке нә әмер ләр нең дә бе рәр сен бо зып, ке ше ләр не шу ңа өй рәт сә, ул 
ке ше Күк ләр Пат ша лы гын да иң тү бән ке ше дип ата лыр. Ә кем алар ны үтәп, баш-
ка лар ны да үтәр гә өй рәт сә, ул ке ше не Күк ләр Пат ша лы гын да бө ек дип атар лар. 
20 Сез гә әй тәм: тәкъ ва лы гы гыз фа ри сей лар ны кын нан һәм ка нун бел геч лә ре не-
кен нән өс тен бул ма са, Күк ләр Пат ша лы гы на кер мә я чәк сез.

Үтерүһәмачутотутурында
21 Ата-бабаларыгызга: „Үтер мә! Ке ше үте рү че хө кем ите лү гә ла ек“*, – ди ел гән-

не сез ишет те гез. 22 Ә Мин сез гә әй тәм: ту га ны на ачу то ту чы хө кем ите лү гә ла ек, 
ту га ны на: „Ярак сыз“, – дип әй тү че исә сЮга ры ки ңәш мә ал дын да җа вап ка тар-
ты лу га, ә ин де „Ах мак“, – дип әй тү че җә һән нәм уты на ла ек. 23 Шу ңа кү рә әгәр 
Ал ла һы га бү ләк алып бар ган да, ту га ның ның си ңа кар шы бе рәр нәр сә се бу луы 
смәз бәх ал дын да исе ңә төш сә, 24 бү лә гең не шун да кал ды рып то рып, баш та ту га ның 
бе лән та ту лаш, ан нан соң гы на ки ре ки леп, бү лә гең не бир. 25 Бе рәү си нең бе лән 
дәгъ ва ла шып, си не хө кем че гә алып бар са, әле юл да чак та, дәгъ ва лы эш не җай га 
сал. Югый сә, га еп ләү чең си не хө кем че гә ки те рер, хө кем че зин дан хез мәт че се нә 
тап шы рыр, һәм си не зин дан га ябар лар. 26 Си ңа хак сүз әй тәм: бу ры чың ның ак тык 
ти е не нә* ка дәр би реп бе тер ми чә, ан нан чы га ал мас сың.

Зинакылуһәмаерылышутурында
27 „Зи на кыл ма“*, – дип әй тел гән не сез ишет те гез. 28 Ә Мин сез гә әй тәм: ха-

тын-кызга җен си те ләк бе лән ка рау чы кү ңе лен нән ин де зи на кыл ган бу ла. 29 Әгәр 
си не уң кү зең вәс вә сә гә сал са, аны умы рып алып, чит кә таш ла! Бө тен тә нең 
җә һән нәм гә таш ла ну га ка ра ган да, бер әгъ заң ны югал ту ың си нең өчен ях шы рак 
бу лыр. 30 Әгәр си не уң ку лың гө наһ ка тө шер сә, аны ча бып, чит кә таш ла! Бө тен 
тә нең җә һән нәм гә таш ла ну га ка ра ган да, бер әгъ заң ны югал ту ың си нең өчен ях-
шы рак бу лыр.

* 5:21 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:13; «Ка нун», 5:17; «Яра ты лыш», 9:6. 
* 5:26 Тиен – грек ча «код рант». Код рант – рим лы лар ның ак ча бе рәм ле ге. 64 код рант бер 
ди нар га (эш че нең бер көн лек хез мәт ха кы на) ти гез. 
* 5:27 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:14; «Ка нун», 5:18. 
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31 Та гын: „Бе рәр се ха ты нын ае рып җи бә рә икән, аңа та лак ха ты бир сен“*, – дип 
әй тел гән иде. 32 Ә Мин сез гә әй тәм: әгәр ир ке ше, зи на кы лу дан баш ка сә бәп ар ка-
сын да ха ты ны бе лән аеры лыш са, ул ха ты нын зи на кы лу га этә рә. Ае рыл ган ха тын га 
өй лән гән ке ше дә зи на кы ла.

Антитүтурында
33 Ата-бабаларга: „Ял ган ант ит мә! Раб бы кар шын да бир гән ан тың ны үтә“*, – 

дип әй тел гән не дә сез ишет те гез. 34 Ә Мин әй тәм: бө тен ләй дә ант ит мә! Күк бе-
лән дә ант ит мә, чөн ки ул – Ал ла һы ның тә хе те. 35 Җир бе лән дә ант ит мә, чөн ки 
ул – Ал ла һы ның аяк ба су уры ны. Иеру са лим бе лән дә ант ит мә, чөн ки ул – бө ек 
Пат ша ның шә һә ре. 36 Ба шың бе лән дә ант ит мә, чөн ки чә чең нең бер бөр те ген ге нә 
дә ак яки ка ра итә ал мый сың. 37 Сез нең „Әйе“ ди гән сү зе гез – „Әйе“, „Юк“ – „Юк“ 
бул сын. Шун нан ар тык һәм мә се иб лис тән бу ла.

Үчалутурында
38 Сез „Күз гә – күз“ һәм „теш кә – теш“* ди ел гән не ишет те гез. 39 Ә Мин сез гә 

әй тәм: үзе ңә явыз лык кы лу чы га кар шы кил мә. Уң яңа гы ңа сук кан ке ше гә сул 
яңа гың ны да куй. 40 Бе рәр се си не хө кем гә тар тып, күл мә гең не алыр га те лә сә, аңа 
өс ке ки е мең не дә бир. 41 Бе рәр се си не бер ара җир үтәр гә мәҗ бүр ит сә, аның бе лән 
бер гә ике ара үт. 42 Син нән со рау чы га бир һәм бу рыч ка алыр га те ләү че не буш ит мә.

Дошманнарыгызныяратыгыз
43 „Якы ның ны ярат*, дош ма ны ңа нәф рәт лән!“ – дип әй тел гән не ишет те гез. 44 Ә 

Мин сез гә әй тәм: дош ман на ры гыз ны яра ты гыз һәм сез не эзәр лек ләү че ләр өчен до га 
кы лы гыз. 45 Шу лай эш ләп, Күк тә ге Ата гыз ның ба ла ла ры бу лу ы гыз ны күр сә тер сез, 
чөн ки Ал ла һы ко я шны явыз лар өчен дә, рә хим ле ләр өчен дә чы га ра һәм яң гы рны 
тә къ ва лар га да, тәкъ ва бул ма ган нар га да яу ды ра. 46 Әгәр сез үзе гез не яра ту чы лар ны 
гы на ярат са гыз, ул чак та Ал ла һы сез гә ни өчен әҗер би рер? Са лым җы ю чы лар да 
шу лай итә ләр тү гел ме соң?! 47 Сез дус ла ры гыз бе лән ге нә сә лам ләш сә гез, мо ның 
ис ки тәр лек нәр сә се бар? Мә җү си ләр дә шу лай эш лә ми ме соң?! 48 Шу лай бул гач, 
Күк тә ге Ата гыз ка мил бул ган ке бек, сез дә шу лай ка мил бу лы гыз.

Хәер-сәдакабирүтурында

6 1 Тәкъ ва эш лә ре гез не ке ше ләр гә күр сә тү дән сак ла ны гыз. Югый сә Күк тә ге 
Ата гыз дан әҗер ал мас сыз.

2 Шу ңа кү рә, сә да ка бир гән дә, ул хак та кыч кы рып йөр мә. Ке ше ләр алар га 
мак тау яу дыр сын дип, гый ба дәт ха нә ләр дә һәм урам нар да ике йөз ле ләр шу лай 
эш ли ләр. Сез гә хак сүз әй тәм: алар ту лы сын ча әҗер лә рен ал ды лар. 3-4 Лә кин 

* 5:31 Ка ра гыз: «Ка нун», 24:1. 
* 5:33 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:12; «Сан нар», 30:3. 
* 5:38 Ка ра гыз: «Чы гыш», 21:24; «Ка нун», 19:21. 
* 5:43 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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син фә кыйрь гә сә да ка бир гән дә, яр дә мең яше рен эш лән сен өчен, сул ку лың уң 
ку лың ның ни эш лә гә нен бел мә сен. Яше рен кы лын ган һәм мә эш не кү рү че Атаң 
си ңа әҗе рең не би рер.

Гайсәнеңдогакылыргаөйрәтүе
5 До га кыл ган да, ике йөз ле ләр ке бек бул ма гыз. Алар, ба ры сы да күр сен дип, 

гый ба дәт ха нә ләр дә һәм юл ча тын да ба сып до га кы лыр га яра та лар. Сез гә хак сүз 
әй тәм: алар ту лы сын ча әҗер лә рен ал ды лар. 6 Ә син, до га кыл ган да, бүл мә ңә ке реп, 
ар тың нан ише гең не яп һәм күз гә кү рен мә гән Ата ңа до га кыл. Яше рен кы лын ган 
һәм мә эш не кү рү че Атаң си ңа әҗе рең не би рер.

7 До га кыл ган да, мә җү си ләр ке бек, буш сүз ләр әй т мә гез. До га ла ры быз да күп сүз-
ләр әй т сәк, илаһ ла ры быз без не ише тер, дип уй лый лар алар. 8 Алар га ох ша ма гыз. 
Ата гыз дан со ра ган чы ук, нәр сә гә мох таҗ бу лу ы гыз ны Ул бе лә бит. 9 Ә сез бо лай 
до га кы лы гыз:

Күк тә ге Ата быз!
Исе мең из ге дип икъ рар ител сен,

10 Си нең Пат ша лы гың кил сен.
Күк тә ге ке бек җир дә дә
Си нең их ты я рың га мәл гә аш сын.

11 Көн дә лек ик мә ге без не без гә бү ген бир.
12 Без дә үзе без гә явыз лык кы лу чы лар ны ки чер гән дәй,

без нең явыз эш ләр не Син ки чер.
13 Без не сы нау га ду чар ит мә,

ә явыз дан сак ла.
14 Ке ше ләр нең га еп эш лә рен ки чер сә гез, Күк тә ге Ата гыз сез не кен дә ки че рер. 

15 Лә кин сез үзе гез баш ка лар ны ки чер мә сә гез, сез нең га еп эш ләр не Күк тә ге Ата-
гыз ки чер мәс.

Уразатотутурында
16 сУра за тот кан да, ике йөз ле ләр ке бек ка раң гы чы рай лы бул ма гыз. Үз лә ре нең 

ура за то ту ла рын ке ше ләр күр сен дип, алар шу лай моң су бу лып йө ри ләр. Сез гә 
хак сүз әй тәм: алар әҗер лә рен ту лы сын ча ал ды лар. 17 Ә син исә, ура за тот кан да, 
чәч лә рең не май ла һәм би тең не ю: 18 шун да си нең ура за то ту ың ны ке ше ләр тү гел, 
күз гә кү рен мә гән Атаң гы на кү рер. Яше рен эш лән гән бар ча эш ләр не кү рү че Атаң 
си ңа әҗе рең не би рер.

Чынхәзинә
19 Җир дә үзе гез гә бай лык җый ма гыз. Ан да аны көя та пый, ул ту ты га, ка рак лар 

ур лап чы га. 20 Әм ма сез хә зи нә не күк тә җы е гыз: ан да аны көя дә та па мый, ул ту-
тык мый да, ка рак лар да ке реп ур лап чык мый. 21 Хә зи нәң кай да бул са, кү ңе лең дә 
шун да бу лыр.

22 Күз ләр ке ше не як тыр та тор ган чы раг тыр. Күз лә рең як ты икән, үзең дә як ты-
лык бе лән ту лыр сың. 23 Лә кин күз лә рең то нык бул са, бө тен тә нең ка раң гы бу лыр. 
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Әгәр эчең дә ге як ты лык ка раң гы лык икән, ул ва кыт та ка раң гы лык ту рын да нәр сә 
әй тер гә?!

Борчылмагыз
24 Бе рәү дә ике ху җа га хез мәт итә ал мас: бер сен ярат мас, ә икен че сен яра тыр; 

бер се нә туг ры бу лыр, ә икен че сен сан га сук мас. Ал ла һы га да, бай лык ка да берь-
ю лы хез мәт итә ал мас сыз.

25 Шу ңа кү рә, Мин сез гә әй тәм: җан ас рар өчен, нәр сә бе лән тук ла ныйм һәм 
нәр сә эчим, тә нем не кап лар өчен, нәр сә ки им дип бор чыл ма гыз. Җан – ри зык-
тан, тән ки ем нән мө һим рәк тү гел ме соң? 26 Кош лар га ка ра гыз: алар чәч ми ләр дә, 
ур мый лар да, аш лык ны ам бар лар га да сал мый лар, шу лай да алар ны Күк тә ге Ата-
гыз ту ен ды ра. Ә сез кош лар дан ка дер ле рәк тү гел ме соң? 27 Кай сы гыз, кай гыр ган га 
ка рап, үз го ме рен бер сә гать кә бул са да озай та ала? 28 Ки ем өчен ник бор чы ла сыз? 
Кыр чә чәк лә ре нә ка ра гыз, алар ни чек үсә ләр: эш лә ми ләр дә, эр лә ми ләр дә. 29 Әм ма 
сез гә әй тәм: хәт та Сө ләй ман пат ша да, ни ка дәр мә һа бәт бул ма сын, алар ның бер се 
ка дәр дә ки е нә ал ма ган. 30 Бү ген кыр да үсеп утыр ган, ә ир тә гә учак ка таш ла на-
сы үлән не Ал ла һы шу лай ки ен де рә икән, сез не ни чек ки ен дер мә сен ди ин де, сай 
иман лы лар? 31 Шу лай итеп: „Ни ашар быз, ни эчәр без, ни ки яр без?“ – дип бор чыл-
ма гыз. 32 Мә җү си ләр нең төп кай гы ла ры шул дыр. Ә бо лар ның һәм мә се нә мох таҗ 
бу лу ы гыз ны Күк тә ге Ата гыз бе лә. 33 Ба рын нан да биг рәк Ал ла һы ның Пат ша лы гын 
һәм га дел их ты я рын эз лә гез, һәм бо лар ның ба ры сы да сез гә на сыйп ите лер. 34 Ир-
тә гә бу ла чак көн өчен бор чыл ма гыз. Ул үзе ха кын да үзе кай гыр тыр. Һәр көн нең үз 
мә шә кать лә ре җи тәр лек.

Берәүнедәхөкемитмәгез

7 1 Бе рәү не дә хө кем ит мә гез, сез не дә Ал ла һы хө кем ит мәс. 2 Нин ди хө кем бе-
лән хө кем ит сә гез, сез дә шун дый хө кем бе лән хө кем ите лер сез. Нин ди үл чәм 

бе лән үл чә сә гез, сез гә дә шун дый үл чәм бе лән үл чәп би ре лер. 3 Ни чек син ту га ның 
кү зен дә ге чүп бөр те ген кү рә сең, ә үз кү зең дә ге бү рә нә не сиз ми сең? 4 Үз кү зең дә 
бү рә нә бул ган да, син ни чек ту га ны ңа: „Кү зең дә ге чүп не алыйм әле“, – дип әй тә 
ала сың? 5 Ике йөз ле! Элек үз кү зең дә ге бү рә нә не чы гар, ан на ры ин де күз лә рең ях-
шы рак кү рер һәм ту га ның ның кү зен дә ге чүп не ала алыр сың.

6 Из ге нәр сә не эт ләр гә бир мә гез: алар, сез гә бо ры лып, үзе гез не бо тар лар . Эн җе-
гез не дуң гыз лар ал ды на сип мә гез: алар эн җе гез не аяк ла ры бе лән тап тар лар.

Сорагыз,эзләгез,шакыгыз
7 Со ра гыз – сез гә би рер ләр, эз лә гез – та бар сыз, ша кы гыз – сез гә ачар лар. 

8 Чөн ки һәр со рау чы ала, эз ләү че та ба һәм ша ку чы га ача лар. 9 Ара гыз дан кай сы-
гыз ик мәк со рау чы уг лы на таш тот ты рыр? 10 Ул ба лык со ра ган да, кай сы гыз елан 
би рер? 11 Әгәр сез, явыз ке ше ләр бу лып та, ба ла ла ры гыз га ях шы бү ләк ләр би рә 
бе лә сез икән, Күк тә ге Ата гыз ның Үзен нән со ра ган нар га ях шы нәр сә ләр не би рүе 
шөб һә сез дер.
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12 Ке ше ләр нең сез гә нәр сә эш ләү лә рен те лә сә гез, үзе гез дә алар га шу ны эш лә гез. 
Му са ка ну ны ның һәм пәй гам бәр ләр яз ган нар ның мәгъ нә се шун да дыр.

Таркапка
13 Тар кап ка дан ке ре гез, чөн ки һә ла кәт кә ил тү че юл җи ңел, кап ка сы да киң, һәм 

күп ләр шул кап ка дан ке рә ләр. 14 Ә тор мыш ка ке рә тор ган кап ка кы сан, юлы тар, 
һәм аны аз лар гы на та ба.

Ялганпәйгамбәрләр
15 Яны гыз га са рык ти ре се ябы нып ки лү че ял ган пәй гам бәр ләр дән сак ла ны гыз: 

эчен дә ерт кыч бү ре ләр алар. 16 Сез алар ны җи меш лә ре нә ка рап та ныр сыз. Кү гән 
ку а гын нан – йө зем, ти гә нәк тән ин җир җы я лар мы ни? 17 Ме нә шу лай, ях шы агач – 
ях шы җи меш, ә на чар агач на чар җи меш би рә. 18 Ях шы агач – на чар җи меш, на чар 
агач та ях шы җи меш би рә ал мый. 19 Ях шы җи меш бир ми тор ган һәр агач ны, ки сеп, 
ут ка таш лый лар. 20 Шу лай итеп, ял ган пәй гам бәр ләр не җи меш лә ре нә ка рап та ныр сыз.

21 Күк Пат ша лы гы на Ми ңа: „сХа ки мем! Ха ки мем!“ – дип әй тү че һәр кем тү гел, 
ә Күк тә ге Атам их ты я рын үтәү че ге нә ке рә чәк. 22 Кы я мәт кө нен дә Ми ңа күп ләр: 
„Ха ки мем, Ха ки мем! Без Си нең исе мең нән пәй гам бәр лек ит мә дек ме ни?! Си нең 
исе мең бе лән җен нәр не ку ып чы гар ма дык мы ни?! Си нең исе мең бе лән баш ка күп 
код рәт ле эш ләр эш лә мә дек ме ни?!“ – дип әй тер ләр. 23 Ме нә шул ва кыт та Мин 
алар га: „Сез не, явыз лык кы лу чы лар ны, Мин һич кай чан бел мә дем, ки те гез яным-
нан!“ – дип җа вап кай та рыр мын.

Икетөзүче
24 Шу лай итеп, сүз лә рем не ише теп, алар ны үтәү че һәр кем үзе нең йор тын таш 

өс те нә сал ган акыл лы ке ше гә ох ша ган. 25 Яң гыр явып, ел га лар та шып, көч ле җил-
ләр исеп, шул йорт ка ябы рыл ган, әм ма ул җи ме рел мә гән, чөн ки таш ни гез өс те нә 
са лын ган бул ган ул. 26 Ә ин де ише теп тә, сүз лә рем не үтә мәү че ке ше үзе нең йор тын 
ком өс те нә тө зе гән акыл сыз ке ше гә ох ша ган. 27 Яң гыр явып, ел га лар та шып, көч ле 
җил ләр исеп, шул йорт ка ябы рыл ган. Ул йорт җи ме рел гән, һәм аның җи ме ре лүе 
ко точ кыч бул ган».

28 Гай сә сүз лә рен тә мам ла гач, Аның өй рә тү лә рен нән ха лык хәй ран кал ды, 29 чөн ки 
Ул ка нун бел ге че сы ман тү гел, ә бәл ки ха ким лек кә ия бул ган ке ше ке бек өй рәт те.

Гайсәнеңмахаулынысавыктыруы

8 1 Гай сә тау дан төш кәч, ар тын нан күп ха лык ияр де. 2 Ме нә яны на бер ма хау 
чи ре* бе лән авы ру чы ке ше ки леп тез чүк те һәм:

– Әфән дем! Әгәр те лә сәң, ми не та зар та алыр идең! – ди де.
3 Гай сә, ку лын су зып, аңа орын ды һәм:
– Әйе, те лим. Та за рын! – ди де. Шун да ук ма хау лы ке ше та зар ды. 4 Шун нан соң 

Гай сә аңа:

* 8:2 Махаучире – йо гыш лы ти ре авы руы. 
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– Ка ра аны, бе рәү гә дә сөй ли се бул ма, лә кин ру ха ни га ба рып кү рен һәм те ре лү-
ең нең бил ге се итеп Му са ка ну нын да та ләп ител гән бү ләк не ки тер, – ди де.

Йөзбашыныңхезмәтчесенсавыктыруы
5 Гай сә Кә пәр на ум га кил гәч, Аңар дан яр дәм со рап, бер йөз ба шы кил де:
6 – Әфән дем! Ми нем хез мәт чем өй дә па ра лич тан бик нык га зап ла нып ята.
7 – Мин ба рып, аны са вык ты рыр мын, – ди де Гай сә.
8 – Әфән дем! Си не үз йор тым да ка бул итәр гә мин ла ек тү гел мен, – дип җа вап 

бир де Аңа йөз ба шы. – Син әйт ке нә, һәм ми нем хез мәт чем са вы га чак. 9 Мин үзем 
дә буй сы ну да гы ке ше мен, үзем нең дә кул ас тым да гас кә ри ләр бар. Алар ның бе рәр-
се нә: «Кит», – ди сәм, ки тә, икен че се нә: «Кил», – ди сәм, ки лә, хез мәт че мә: «Мо ны 
эш лә», – ди сәм, эш ли.

10 Мо ны ише теп, Гай сә хәй ран кал ды һәм ар тын нан ия реп ба ру чы лар га бо лай ди де:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Ис ра ил дә мон дый ыша ну ны һич кем дә күр мә гән идем. 

11 Мин сез гә әй тәм: көн чы гыш тан һәм көн ба тыш тан күп ләр ки леп, Күк Пат ша-
лы гын да Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб бе лән бер гә мәҗ лес тә уты рыр лар. 12 Ә Пат-
ша лык ка ия бу лыр га ти еш ле ке ше ләр чит кә, ка раң гы лык ка ку ып чы га ры лыр лар: 
ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр.

13 Шун нан соң Гай сә йөз ба шы на:
– Өе ңә кайт, си ңа има ның ча бул сын, – ди де.
Хез мәт че се шул сә гать тә үк са вык ты.

Гайсәнеңкүпләрнесавыктыруы
14 Гай сә Пе тер нең өе нә кил де һәм кай на на сы ның кы зы шып, авы рып яту ын күр-

де. 15 Гай сә ул ха тын ның ку лы на ка гыл гач, кы зы шуы шун да ук бет те. Ул, то рып, 
Гай сә хөр мә те нә та бын әзер ли баш ла ды. 16 Ә ин де кич җит кәч, Гай сә яны на җен 
ка гыл ган күп ке ше ләр не алып кил де ләр. Ул Үзе нең сү зе бе лән сявыз рух лар ны ку ып 
чы гар ды һәм бө тен авы ру лар ны са вык тыр ды. 17 Шу ның бе лән:

«Ул сыр хау ла ры быз ны Үз өс те нә ал ды,
авы ру ла ры быз ны кү тә реп алып кит те»*, –

дип, Иша гыйя пәй гам бәр әй т кән нәр тор мыш ка аш ты.

Гайсәгәиярергәтеләүчеләрнеңкайберләре
18 Тирә-ягындагы ха лык төр кем нә рен кү реп, Гай сә шә кер т лә ре нә күл аръ я гы на 

чы гар га куш ты. 19 Шун да Аның яны на ка нун бел геч лә рен нән бе рәү ки леп:
– Ос таз, Син кая гы на бар саң да, мин ар тың нан ба рыр мын, – ди де.
20 – Төл ке ләр нең – өн нә ре, кош лар ның оя ла ры бар, ә сАдәм Уг лы ның баш төр тер 

уры ны юк, – дип җа вап бир де Гай сә.
21 Икен че бер се – шә кер т лә ре нең кай сы дыр – Аңа бо лай ди де:
– Әфән дем! Өе мә кай тып, әү вәл атам ны кү меп ки лер гә рөх сәт ит.
22 Лә кин Гай сә аңа:

* 8:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:4. 
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– Ми ңа ияр! Үле ләр не үле бул ган нар үз лә ре күм сен, – ди де.

Гайсәнеңдавылнытынычландыруы
23 Гай сә көй мә гә ке реп утыр ды. Аның ар тын нан шә кер т лә ре дә ияр де. 24 Ки нәт 

күл өс тен дә көч ле да выл кү тә рел де. Дул кын нар көй мә гә бик ка ты итеп бәр де ләр, 
һәм аңа су кер де. Ә Гай сә йок лап ята иде. 25 Шә кер т лә ре ки леп, Аны уят ты лар һәм:

– Ха ки ме без, кот кар! Ба та быз! – дип кыч кыр ды лар.
26 – Ни өчен сез шун дый кур как, сай иман лы лар? – ди де Ул алар га.
Гай сә, то рып, җил не һәм күл не тый ды. Һәм үле тын лык ур наш ты.
27 – Кем соң Ул? Җил дә, күл дә буй сы на Аңа! – дип, ке ше ләр таң кал ды.

Гайсәнеңҗенкагылганикекешенесавыктыруы
28 Гай сә ар гы як яр да гы Гә да ра җи ре нә кил гәч, кабер-мәгарәләрдән* Аңа кар-

шы җен ка гыл ган ике ке ше ки леп чык ты. Алар шун дый усал бул ган ки, хәт та ул 
юл дан һич кем үтә ал ма ган.

29 – Ал ла һы Уг лы, Си ңа без дән ни ки рәк? Син мон да без не ва кы тын нан элек 
га зап лар га кил дең ме? – дип кыч кыр ды лар алар.

30 Ә ерак тү гел зур дуң гыз кө түе ут лап йө ри иде. 31 Җен нәр:
– Әгәр без не ку ып чы гар саң, дуң гыз кө тү е нә җи бәр че! – дип үтен де ләр Аңар дан.
32 – Ба ры гыз, – дип җа вап бир де Гай сә.
Җен нәр ке ше ләр дән чы гып, дуң гыз лар эче нә кер де ләр. Шун дук бө тен кө тү те-

кә яр дан күл гә таш лан ды да ба тып үл де. 33 Ә кө тү че ләр исә ка чып кит те ләр. Алар 
шә һәр гә йө ге реп кай тып, ба ры сы ха кын да сөй лә де ләр. Җен ле ке ше ләр бе лән дә ни 
бул га нын хә бәр ит те ләр. 34 Ме нә бө тен шә һәр хал кы Гай сә кар шы на кил де. Аны 
кү реп, алар Аңар дан үз лә ре нең җи рен нән ки тү ен үтен де ләр.

Гайсәнеңпараличсукканкешенесавыктыруы

9 1 Гай сә, көй мә гә ке реп, күл не кич те һәм Үзе яшә гән шә һәр гә кил де. 2 Ме нә 
бер ни чә ке ше па ра лич сук кан авы ру ны ята гы бе лән кү тә реп, Аңа ки тер де ләр. 

Гай сә, алар ның ыша ну ла рын кү реп, авы ру га:
– Кыю бул, уг лым! Си нең гө наһ ла рың ки че рел де! – дип әйт те.
3 Шул ва кыт та ка нун бел геч лә ре эч лә рен нән ге нә: «Бу Ке ше кө фер сөй ли!» – ди-

де ләр. 4 Гай сә, алар ның ни уй лау ла рын бе леп:
– Ни өчен кү ңе ле гез дә шун дый на чар уй лар? – дип со ра ды. – 5 Нәр сә җи ңел рәк: 

«гө наһ ла рың ки че рел де» дип әй тү ме, әл лә «тор да йө реп кит!» дип әй тү ме? 6 Лә кин 
сез хә зер Адәм Уг лы ның җир дә гө наһ лар ны ки че рер гә код рә те бар лы гын бе лер сез!

Шул чак Гай сә, па ра лич сук кан ке ше гә мө рә җә гать итеп:
– Тор да, ята гың ны алып, өе ңә кайт! – ди де.
7 Те ге се, то рып, өе нә кай тып кит те. 8 Мо ны кү реп тор ган ха лык кур кы шып кал-

ды һәм ке ше ләр гә шун дый код рәт бир гән Ал ла һы ны дан ла ды.

* 8:28 ...кабер-мәгарәләрдән... – Яһү ди ләр мә ет ләр не тау ны ти шеп ясал ган кабер-мәгарәләргә 
куй ган нар. 
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ГайсәнеңМаттайнычакыруы
9 Шул урын нан ки теп бар ган да, Гай сә са лым җыя тор ган урын да уты ру чы Мат-

тай исем ле ке ше не күр де һәм:
– Ми ңа ияр! – ди де.
Мат тай, то рып, ар тын нан кит те.
10 Гай сә аның өе нә аш ка кил де. Ан да күп ке нә са лым җы ю чы лар һәм баш ка 

гө наһ лы лар җы е лып, Гай сә һәм Аның шә кер т лә ре бе лән бер гә ашап утыр ды лар. 
11 Фа ри сей лар, мо ны кү реп, шә кер т ләр гә әйт те ләр:

– Ни өчен Ос та зы гыз са лым җы ю чы лар һәм гө наһ лы лар бе лән бер гә ашап уты ра?
12 Гай сә, мо ны ише теп:
– Та биб сә ла мәт ке ше ләр гә тү гел, ә авы ру лар га ки рәк. 13 Ба ры гыз һәм «Мин 

кор бан нар тү гел, рәхим-шәфкать те лим»* ди гән сүз ләр нең мәгъ нә сен өй рә не гез. 
Мин бит тәкъ ва ке ше ләр не тү гел, гө наһ лы лар ны ча кы рыр га кил дем, – дип җа-
вап бир де.

Уразатотухакындасорау
14 Шун нан соң яны на Чум ды ру чы Яхъя ның шә кер т лә ре ки леп:
– Без һәм фа ри сей лар ның шә кер т лә ре еш ура за то та быз. Ни өчен Си не ке ләр 

ура за тот мый лар? – дип со ра ды лар.
15 Гай сә алар га:
– Кияү әле ян на рын да чак та, туй да гы ку нак лар кай гы ра ала мы?! Әм ма ки лер 

бер көн, ки яү не алар янын нан алып ки тәр ләр, әнә шул чак та алар ура за то тар лар. 
16 Ис ке ки ем гә яңа ту кы ма дан ямау лык сал мый лар, чөн ки яңа ямау лык, уты рып, 
ис ке ту кы ма ны тарт ты рыр, һәм ти шек та гын да зу ра ер. 17 Яңа шә раб ны ис ке тур-
сык ка* сал мый лар, югый сә ис ке тур сык ти ше лер дә шә раб та агып бе тәр, тур сык та 
әрәм бу лыр. Ки ре сен чә, яңа шә раб ны яңа тур сык ка са ла лар. Шул ва кыт та шә раб 
та, тур сык та сак ла нып ка лыр, – дип җа вап бир де.

Гайсәнеңүлгәнкызныһәмавырухатыннытерелтүе
18 Гай сә шу лай сөй ләп тор ган да, яны на яһү ди ләр баш лы гы ның бер се ки леп тез 

чүк те һәм:
– Әле ге нә кы зым үл де. Ә Син яны на ки леп, өс те нә скул ла рың ны куй чы, һәм 

ул те ре леп ки тәр! – дип әйт те.
19 Гай сә, уры нын нан то рып, шә кер т лә ре бе лән шул ке ше ар тын нан кит те. 20 Шул 

ва кыт ун и ке ел дә ва мын да кан ки лү дән ин тек кән бер ха тын, Гай сә нең ар тын нан 
ки леп, өс ки е ме нең ча бу ы на орын ды. 21 Ул: «Ки е ме нә ге нә ка гыл сам да са вы гыр 
идем», – дип уй ла ган иде. 22 Гай сә бо ры лып ка ра ды да, аны кү реп:

– Кыю бул, кы зым! Си не ыша ну ың са вык тыр ды, – ди де.
Шул ва кыт та ук ха тын са вык ты рыл ды.

* 9:13 Ка ра гыз: «Һо шея», 6:6. 
* 9:17 Турсык – сы ек лык өчен кап чык сы ман зур күн са выт. 
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23 Баш лык ның өе нә кер гәч, Гай сә ан да ма тәм көй лә рен уй нау чы лар ны һәм елау-
чы лар төр ке мен кү реп:

24 – Ки те гез мон нан! Кыз ба ла үл мә гән, ул йок лый! – ди де.
Аңар дан кө лә баш ла ды лар. 25 Лә кин ха лык өй дән чы га рыл гач, Гай сә, бүл мә гә 

ке реп, кыз ның ку лын нан тот ты, һәм кыз то рып бас ты. 26 Бу хак та гы хә бәр бө тен 
тирә-якка та рал ды.

Гайсәнеңикесукырныһәмтелсезкешенесавыктыруы
27 Гай сә ан нан кит кән дә, ар тын нан ике су кыр ияр де.
– Да выт Уг лы, без не кыз ган чы! – дип кыч кыр ды лар алар.
28 Ул өй гә кер гәч, бу су кыр лар яны на кил де ләр. Гай сә алар дан:
– Яр дәм итә алу ы ма сез ыша на сыз мы? – дип со ра ды.
– Әйе, Әфән дем, – дип җа вап бир де ләр алар.
29 Гай сә алар ның күз лә ре нә ка гыл ды һәм:
– Ыша ну ы гыз ча бул сын сез гә, – ди де.
30 Алар ның күз лә ре ачы лып кит те. Гай сә алар га:
– Ка ра гыз аны, бу хак та бер кем дә бел мә сен, – дип ка ты ки сә теп әйт те.
31 Әм ма алар, кит кәч, Аның ха кын да бө тен тирә-якта сөй ләп йөр де ләр.
32 Алар ки тәм ди гән дә, Гай сә яны на җен ка гыл ган тел сез ке ше не ки тер де ләр. 

33 Гай сә җен не ку ып чы гар гач, тел сез ке ше сөй лә шә баш ла ды. Мо ңа ха лык хәй ран 
ка лып:

– Ис ра ил дә бер кай чан да мон дый хәл нең бул га ны юк, – дип әйт те.
34 Лә кин фа ри сей лар:
– Ул җен нәр баш лы гы яр дә ме бе лән җен нәр не ку ып чы га ра, – дип кар шы сөй-

лә де ләр.
35 Гай сә гый ба дәт ха нә ләр дә гый лем би реп, бө тен шә һәр ләр һәм авыл лар буй лап 

Пат ша лык ха кын да гы Ях шы хә бәр не игъ лан итеп, ха лык ны төр ле авы ру лар дан 
һәм чир ләр дән са вык ты рып йөр де. 36 Ул ха лык төр кем нә рен кү реп кыз ган ды: алар, 
кө тү че лә ре бул ма ган са рык лар дай бор чыл ган һәм та рал ган иде ләр. 37 Шул чак та 
Гай сә шә кер т лә ре нә әйт те:

– Ура сы аш лык күп, ә урак чы лар аз. 38 Шу ңа кү рә Үз аш лы гын урып алу өчен, 
эш че ләр җи бәр сен дип, аш лык Ху җа сы на ял ва ры гыз.

Уникешәкертнесайлау

10 1 Гай сә Үзе нең яны на ун и ке шә кер тен ча кы рып алып, алар га явыз рух лар ны 
ку ып чы га ру һәм төр ле авы ру лар дан, төр ле чир ләр дән са вык ты ру код рә тен 

бир де. 2 Ме нә ул ун и ке срә сүл нең исе ме: бе рен че се – Пе тер дип атал ган Ши мун һәм 
аның бер ту ган кар дә ше Ән д ри, Зе бе дәй уг лы Ягъ куб һәм аның бер ту ган кар дә ше 
Яхъя, 3 Фи лип һәм Бар ту лу май, То мас һәм са лым җы ю чы Мат тай, Һал фай уг лы 
Ягъ куб, Тад дай, 4 Кө рәш че Ши мун* һәм Гай сә гә хы я нәт итә чәк Яһү дә Ис ка ри от.

* 10:4 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч бе лән бә реп тө ше рү не як лап кө рә шү че яһү ди-
ләр төр ке ме нең әгъ за сы. 
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Гайсәнеңуникешәкертенҗибәрүе
5 Нә сый хәт би реп, Гай сә ме нә шу шы ун и ке не юл га озат ты:
– Баш ка ха лык лар га бар ма гыз һәм сСа ма ре я нең бер шә һә ре нә дә кер мә гез. 

6 Биг рәк тә Ис ра ил хал кы ның югал ган са рык ла ры яны на ба ры гыз. 7 Бар ган да исә: 
«Күк ләр Пат ша лы гы ин де якын!» – дип хә бәр ите гез. 8 Авы ру лар ны са вык ты ры-
гыз, үл гән нәр не те рел те гез, ма хау лы лар ны та зар ты гыз, җен нәр не ку ып чы га ры гыз. 
Буш лай ал ды гыз – буш лай би ре гез. 9 Бил бау янчыгыгызга са лу өчен, үзе гез бе лән 
ал тын да, кө меш тә, ба кыр ак ча да ал ма гыз. 10 Биш тәр дә, ал маш күл мәк тә, аяк 
ки е ме дә, юл та я гы да ал ма гыз – эш лә гән ке ше үзе нә ри зык би ре лү гә ла ек.

11 Бе рәр шә һәр яки авыл га кил гәч, ла ек лы ке ше не та бып, кит кән че аның өен дә 
ка лы гыз. 12 Өй гә кер гән дә, имин лек те лә ген әй те гез. 13 Әгәр өй дә ге ләр ла ек лы бул-
са, сез те лә гән имин лек ан да бул сын, ә ла ек сыз бул са, имин ле ге гез үзе гез гә ки ре 
кай т сын. 14 Ә бе рәр йорт яки шә һәр дә сез не ка бул ит ми чә, сүз лә ре гез не тың лап та 
тор ма са лар, бу йорт тан яки бу шә һәр дән кит кән дә, аяк ла ры гыз дан ту зан ны ка гып 
тө ше ре гез. 15 Сез гә хак сүз әй тәм: кы я мәт кө нен дә Сә дүм бе лән Га му ра шә һәр лә-
ре нең хә ле ул шә һәр не ке нә ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр.

Буласыэзәрлекләүләр
16 Мин сез не са рык лар сы ман бү ре ләр ара сы на җи бә рәм, шу ңа кү рә елан нар дай 

акыл лы һәм кү гәр чен нәр дәй эч кер сез бу лы гыз. 17 Ке ше ләр дән сак ла ны гыз. Алар 
сез не мәх кә мә ләр гә тап шы рып хө кем итәр ләр, гый ба дәт ха нә лә рен дә кам чы лар лар. 
18 Сез не ида рә че ләр, пат ша лар кар шы на Ми нем ар ка да алып ба рыр лар. Сез алар га 
һәм ха лык лар га ша һит лык би рер сез. 19 Үзе гез не мәх кә мә гә алып бар ган да, нәр сә 
һәм ни чек сөй ләр без, дип ха фа лан ма гыз: сез гә ул сә гать тә нәр сә сөй ләр гә ки рәк ле ге 
бел де ре лер. 20 Әй т кән сүз лә ре гез сез не ке бул мас, сез нең аша Ата гыз ның Ру хы сөй ләр.

21 Кар дәш – кар дә шен, ата ба ла сын үлем гә тап шы рыр, ә ба ла лар ата-аналарына 
кар шы чы гып, алар ны үтер тер. 22 Ми нем ар ка да ба ры сы да сез гә нәф рәт бе лән ка рар, 
әм ма ахыр га ка дәр чы да ган ке ше ко ты лыр. 23 Бер шә һәр дә эзәр лек ли баш ла са лар, 
баш ка сы на ка чы гыз. Хак сүз әй тәм: сез Ис ра ил нең бар лык шә һәр лә рен әй лә неп 
чы гар га өл гер гән че, Адәм Уг лы ки лә чәк.

24 Шә керт үзе нең ос та зын нан өс тен бул мый, хез мәт че дә үзе нең ху җа сын нан 
өс тен бул мый. 25 Шә керт исә – ос та зы ке бек, ә хез мәт че ху җа сы ке бек бул са, шул 
җи тә. Йорт ху җа сын Бел зе бул* дип атый лар икән, өй дә ге лә рен ин де биг рәк тә 
шу лай дип атар лар.

Кемнәнкуркыргакирәк?
26 Шу ңа кү рә ул ке ше ләр дән ку рык ма гыз! Ачыл мый кал мас яше рен нәр сә һәм 

бе лен мәс һич бер сер юк. 27 Мин сез гә ка раң гы да сөй лә гән нәр не көн як ты сын-
да сөй лә гез, пы шыл дап әй т кән нәр не өй тү бә лә рен нән игъ лан ите гез. 28 Бә дән не 

* 10:25 Белзебул – иб лис исем нә ре нең бер се. Бел зе бул кән га ни ләр нең ила һы бул ган. Аны 
явыз рух лар баш лы гы дип са на ган нар. (Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 1:2.)
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үтереп тә, җан ны үте рә ал мау чы лар дан ку рык ма гыз. Күб рәк җан ны да, бә дән не 
дә җә һән нәм дә һә лак итү че Ал ла һы дан кур кы гыз!

29 Ике чып чык бер ба кыр тәң кә гә* са ты ла тү гел ме? Әм ма алай да алар ның бер се 
дә Ата гыз ның рөх сә тен нән баш ка җир гә төш мәс. 30 Ә сез нең хәт та ба шы гыз да гы 
һәр чәч бөр те ге дә са нау лы. 31 Шу лай итеп, ку рык ма гыз: сез өер-өер чып чык лар-
дан күп кә ка дер ле рәк.

Мәсихартыннанбару
32 Ке ше ләр ал дын да Ми не икъ рар итү че не Мин дә Күк тә ге Атам ал дын да икъ рар 

итәр мен. 33 Ә ин де бе рәр се ке ше ләр ал дын да Мин нән ваз кич сә, Мин дә Күк тә ге 
Атам хо зу рын да ан нан ваз ки чәр мен.

34 Ми не җир гә ты ныч лык ки те рер өчен кил де дип уй ла ма гыз. Мин ты ныч лык 
ки те рер гә дип кил мә дем, әм ма кы лыч алып кил дем. 35 Мин угыл бе лән ата ны, 
кыз бе лән ана ны, ки лен бе лән кай на на ны ае рыр га дип кил дем. 36 Ке ше өчен үз 
өен дә ге ләр дош ман бу лыр.

37 Ата сын яки ана сын Мин нән ар тык яра ту чы Ми ңа ла ек тү гел. Уг лын яки кы-
зын Мин нән ар тык яра ту чы Ми ңа ла ек тү гел. 38 Үз сха чын алып, Ми ңа ияр мә гән 
ке ше Ми ңа ла ек тү гел. 39 Җа нын үзе өчен сак лар га ты ры шу чы ке ше аны югал тыр. 
Ә Ми нем хак ка җа нын югал т кан ке ше аны та бар.

40 Сез не ка бул итү че Ми не ка бул итә. Ә Ми не ка бул итү че Ми не Җи бә рү че не 
ка бул итә. 41 Пәй гам бәр не пәй гам бәр бул га ны өчен ка бул итү че пәй гам бәр нең 
әҗе рен алыр. Тәкъ ва ны тәкъ ва бул га ны өчен ка бул итү че тәкъ ва ның әҗе рен алыр. 
42 Шу шы иң тү бән нәр нең бер се нә, шә кер тем бул га ны өчен, бер чы на як сал кын су 
эчер сә, хак сүз әй тәм: ул ке ше әҗер сез кал мас.

ГайсәнеңЧумдыручыЯхъягаҗавабы

11 1 Гай сә, Үзе нең ун и ке шә кер те нә нә сый хәт би реп бе тер гәч, баш ка шә һәр-
ләр дә гый лем би реп һәм вә газь ләп йө рер гә дип, ан нан ки теп бар ды.

2-3 Чум ды ру чы Яхъя исә, зин дан да чак та Мә сих нең кыл ган га мәл лә ре ха кын да 
ишет кәч, Аңар дан: «Ки лер гә ти еш бул ган Зат Син ме, әл лә бү тән бе рәү не кө тик-
ме?» – дип со рар га шә кер т лә рен җи бәр де. 4 Гай сә, алар га җа вап би реп:

– Ба ры гыз, күр гән нә ре гез не һәм ишет кән нә ре гез не Яхъя га кай тып сөй лә гез: 
5 су кыр лар янә кү рә, ак сак лар йө ри, ма хау лы лар та за ры на, чук рак лар ише тә, үл-
гән нәр те ре лә һәм фә кыйрь ләр гә Ях шы хә бәр игъ лан ите лә. 6 Ми нем хак та кем 
шик лән ми, шул бә хет ле, – ди де.

7 Яхъя шә кер т лә ре кит кән дә, Гай сә ха лык ка Яхъя ха кын да сөй ли баш ла ды:
– Сез чүл гә нәр сә ка рар га бар ды гыз? Җил дә тир бә лә тор ган ка мыш ны ка рар га 

дип ме? 8 Нәр сә ка рар га бар ды гыз ин де сез? Куп шы ки ем ки гән ке ше не ме? Ә бит 
куп шы ки ем ки гән нәр са рай лар да яши ләр. 9 Ул чак та нәр сә ка рар га бар ды гыз? 
Пәй гам бәр не ме? Әйе! Мин сез гә әй тәм, ул пәй гам бәр дән дә бө ег рәк! 10 Из ге яз ма да:

* 10:29 Бербакыртәңкә – грек те лен дә ге төп нөс хә дә «бер ас са ри он». Бер ас са ри он 1/16 ди-
нар га ти гез. (Бер ди нар – эш че нең бер көн лек хез мәт ха кы.) 
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«Ме нә, Мин ал дың нан
хә бәр чем не җи бә рәм,
Синең  ал дың нан ул юл әзер ләр»*, –

дип языл ган сүз ләр аның ту рын да.
11 Сез гә хак сүз әй тәм: хатын-кыздан ту ган ке ше ләр ара сын да Чум ды ру чы Яхъя-

дан бө ег рәк һич кем бул ма ды. Шу ңа ка ра мас тан Күк ләр Пат ша лы гын да иң ке че-
се дип хисапланучы да аңар дан бө ег рәк. 12 Чум ды ру чы Яхъя көн нә рен нән алып 
бү ген гә хәт ле Күк ләр Пат ша лы гы өчен кө рәш ба ра һәм көч ку ю чы лар аны кул га 
тө ше рә ләр. 13 Бар лык пәй гам бәр ләр һәм бө тен Ка нун Яхъя га ка дәр пәй гам бәр лек 
ит те ләр, 14 әгәр ка бул итәр гә те ли сез икән, бе ле гез: ул – ки лер гә ти еш ле Ильяс. 
15 Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

16-17 Бү ген ге бу ын ны кем гә тиң ләп бу ла? Алар:
«Без сез гә кү ңел ле көй ләр уй на дык,
ә сез би е мә де гез.
Без кай гы лы җыр лар җыр ла дык,
ә сез кай гы рып ела ма ды гыз», –

дип, ба зар мәй да нын да бер-берсенә кыч кы рып уты ру чы ба ла лар га ох шый. 18 Яхъя 
кил де, аша мый да, шә раб та эч ми, һәм ке ше ләр: «Аңа җен ка гыл ган», – ди ләр. 
19 Адәм Уг лы кил де. Ул ашый да, эчә дә, ә алар: «Кү ре гез че, ме нә би рән, эч ке че, 
са лым җы ю чы лар ның һәм гө наһ лы лар ның дус ты!» – ди ләр. Ә Ал ла һы ның зи рәк-
ле ге үзе нең эш лә ре бе лән хак дип ис бат ите лә.

Тәүбәгәкилмәгәншәһәрләр
20 Ан нан соң Гай сә мог җи за ла ры ның кү бе се эш лән гән шә һәр ләр не тәү бә гә кил-

мә гән нә ре өчен шел тә ли баш ла ды:
21 – Кай гы си ңа, Хо ра зин! Кай гы си ңа, Бәйт -Сай да! Әгәр сез дә кы лын ган мог-

җи за лар Сур һәм Си дун шә һәр лә рен дә күр сә тел гән бул са, алар күп тән ин де ту пас 
ки ем нәр гә тө ре неп һәм көл гә уты рып тәү бә итәр ләр иде. 22 Лә кин сез гә әй тәм, 
кы я мәт кө нен дә Сур бе лән Си дун ның хә ле сез не ке нә ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр. 
23 Әй, Кә пәр на ум, әл лә си не күк ләр гә кү тә рер ләр дип уй лый сың мы? Юк, сүле ләр 
дө нья сы на тө ше ре лер сең. Әгәр син дә кы лын ган мог җи за лар Сә дүм дә эш лән сә, 
ул хә зер ге көн гә ка дәр сак ла нып кал ган бу лыр иде. 24 Лә кин сез гә әй тәм: кы я мәт 
кө нен дә Сә дүм җи ре нә си ңа ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр.

Миңакилегез
25 Шун да Гай сә:
– Әй Атам, күк вә җир нең Ху җа сы! – дип әйт те. – Зи рәк ләр дән һәм акыл ия лә-

рен нән яше реп, алар ны ба ла лар га ачып би рү ең өчен, Си ңа шөк ра на кы лам! 26 Әйе, 
Атам, Си нең из ге те лә гең шун дый бул ды! 27 Атам һәм мә нәр сә не Ми ңа тап шыр ды. 
Уг лын Ата сын нан баш ка һич кем бел ми дер. Ата сы да Угыл дан һәм Уг лы бел де рер гә 
те лә гән ке ше дән гай ре һич кем гә мәгъ лүм тү гел дер.

* 11:10 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 3:1. 
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28 Хәл дән тай ган нар, авыр йөк тән ин те гү че ләр, һәм мә гез дә Ми ңа ки ле гез. Мин 
сез гә ты ныч лык би рер мен. 29 Ка мы тым ны үзе гез гә ки е гез һәм Мин нән өй рә не гез, 
чөн ки Мин юаш, ба сын кы кү ңел ле, һәм сез җан на ры гыз га ты ныч лык та бар сыз. 
30 Ка мы тым уңай лы һәм йө гем җи ңел!

Шимбәхакындасорау

12 1 Бер сшим бә көн не Гай сә иген кыр ла ры аша үтеп ба ра иде. Ачык кан шә керт -
лә ре ба шак лар өзеп ашый баш ла ды лар. 2 Фа ри сей лар, мо ны кү реп, Гай сә гә:

– Ка ра, шә кер т лә рең шим бә көн не эш ләр гә яра ма ган ны эш ли ләр! – дип әйт те ләр.
3-4 – Да выт һәм юл даш ла ры ачык кач, аның нәр сә эш лә гә не ха кын да укы га ны гыз 

бул ма ды мы ни: ул, Из ге йорт ка ке реп, Ал ла һы га ба гыш лан ган ик мәк ләр не аша-
ган, ә алар ны исә һич кем гә – ни аның үзе нә, ни ке ше лә ре нә, ру ха ни лар дан баш ка 
һич кем гә дә ашар га рөх сәт ител мә гән*, – дип җа вап кай тар ды Гай сә. – 5 Ал ла һы 
йор тын да ру ха ни лар ның шим бә көн ка ну нын бо зу ла рын, әм ма мо ның алар га га-
еп кә са нал ма вын Ка нун ки та бын нан укы ма ды гыз мы әл лә? 6 Сез гә әй тәм: мон да 
Ал ла һы йор ты на ка ра ган да бө ег рә ге бар. 7 Әгәр сез Ал ла һы ның: «Мин кор бан нар 
тү гел, рәхим-шәфкать те лим»* ди гән сүз лә ре нең мәгъ нә сен аң ла са гыз, га еп сез ләр не 
хө кем ит мәс иде гез. 8 Адәм Уг лы – шим бә көн нең Ху җа сы.

Гайсәнеңкулыкорышканкешенесавыктыруы
9 Ан нан ки теп, Гай сә гый ба дәт ха нә гә кил де. 10 Ан да ку лы ко рыш кан бер ке ше 

бар иде.
– Шим бә көн не са вык ты ру рөх сәт ите лә ме? – дип со ра ды лар кай бер лә ре Гай-

сә дән. Чын лык та исә алар Гай сә не га еп ләр гә сә бәп эз ли ләр иде.
11 – Ара гыз да гы бе рәү нең бер дән бер са ры гы бу лып, ул са рык шим бә көн не чо кыр-

га егы лып төш сә, аны чы гар мас иде ми кән? – ди де Гай сә. – 12 Ке ше исә са рык тан 
күп кә ка дер ле рәк бит. Шу лай бул гач, шим бә көн не ях шы лык эш ләү рөх сәт ите лә.

13 Шун нан соң Ул те ге ке ше гә:
– Ку лың ны суз! – ди де.
Ул ку лын суз ды, һәм ку лы са вык ты. Икен че се ке бек үк исән бул ды. 14 Фа ри сей-

лар исә, гый ба дәт ха нә дән ки теп, Гай сә не ни чек һә лак итү ха кын да бер гә лә шеп 
ки ңәш кор ды лар.

АллаһыныңсайланганХезмәтчесе
15 Гай сә, бу хак та бе леп, ан нан кит те. Ар тын нан күп ха лык ияр де. Ул авы ру-

лар ның ба ры сын да са вык тыр ды. 16 Әм ма Үзе нең кем бу луы ха кын да бер кем гә дә 
сөй лә мәс кә куш ты. 17 Бу ва кый га лар Иша гыйя пәй гам бәр аша әй тел гән сүз ләр 
га мәл гә аш сын өчен бул ды:

18 «Ме нә Үзем сай лап ал ган Хез мәт че,
Ми нем сө ек лем, җа ным ның шат лы гы.

* 12:3-4 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:1-6; «Чы гыш», 25:30. 
* 12:7 Ка ра гыз: «Һо шея», 6:6. 
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Мин Аны Ру хым бе лән су га рыр мын,
һәм Ул ха лык лар га га дел хө кем не игъ лан итәр.

19 Ул бә хәс ләш мәс, кыч кыр мас,
урам нар да та вы шын һич кем ишет мәс.

20 Га дел лек не җи ңү гә иреш тер гән че,
чат на ган ка мыш ны сын ды рып тө шер мәс,
пыс кып ят кан фил тә не сүн дер мәс.

21 Ха лык лар Аның исе ме нә өмет баг лар лар*».

ГайсәһәмБелзебул
22 Ан на ры Гай сә яны на җен ка гыл ган ке ше не ки тер де ләр. Ул су кыр һәм тел сез 

иде. Гай сә аны са вык тыр ды, һәм ул сөй лә шә, кү рә баш ла ды. 23 Ке ше ләр шак кат-
ты лар һәм:

– Да выт Уг лы бу ла ала мы Ул? – дип со ра ды лар бер-берсеннән.
24 Мо ны фа ри сей лар ише теп:
– Җен нәр баш лы гы Бел зе бул яр дә ме бе лән ге нә Ул җен нәр не ку ып чы га ра, – 

ди де ләр.
25 Гай сә, алар ның уй ла рын бе леп:
– Үз эчен дә бүл гә лән гән һәр пат ша лык җи ме ре лер. Шу лай ук үз эчен дә бүл-

гә лән гән шә һәр яки гаи лә дә тар ка лыр. 26 Әгәр сшай тан шай тан ны ку ып чы га ра 
икән, ди мәк, үз-үзенә кар шы кө рә шә. Аның пат ша лы гы ни чек сак ла нып ка лыр 
икән? 27 Ә ин де Мин Бел зе бул яр дә ме бе лән җен нәр не ку ып чы га рам икән, ияр-
чен нә ре гез кем яр дә мен дә ку ып чы га ра соң?! Шул сә бәп ле алар сез нең хө кем че гез 
бу лыр. 28 Ә ин де Мин Ал ла һы Ру хы бе лән җен нәр не ку ып чы га рам икән, ди мәк, 
сез гә Ал ла һы Пат ша лы гы ин де ки леп җит те ди гән сүз, – ди де.

29 – Кем көч ле ке ше нең өе нә ке реп, аның ма лын та лар икән?! Баш та ул аны бәй-
ләп ку яр га ти еш. Бәй лә сә ге нә, ул аның өен та лап чы га алыр.

30 Ми нем як лы бул ма ган – Ми ңа кар шы ди гән сүз. Кем Ми нем бе лән җый мый, 
ул тар ка та. 31 Шу ңа кү рә Мин сез гә әй тәм: ке ше ләр нең бө тен гө наһ ла ры һәм кө-
фер ле ге ки че ре лер, әм ма Ал ла һы Ру хы на кар шы кө фер лә нү ки че рел мәс. 32 Адәм 
Уг лы на кар шы бе рәр нәр сә әй тү че ки че ре лер, әм ма Из ге Рух ка кар шы бе рәр нәр сә 
әй тү че хә зер ге за ман да да, ки лә чәк тә дә ки че рел мәс.

Җимешенәкарап,агачыбеленә
33 Ях шы җи меш ки те рер өчен, агач ның ях шы бу луы ки рәк. Әгәр агач на чар икән, 

җи меш лә ре дә на чар бу лыр. Җи ме ше нә ка рап, ага чы бе ле нә. 34 Елан то кы мы! Явыз 
бу ла то рып, сез ни чек ях шы сөй лә шә ала сыз? Ке ше кү ңе лен нән нәр сә та шы са, те-
лен дә дә шул бу ла. 35 Ях шы ке ше үзе нең ях шы лык хә зи нә сен нән ях шы лык чы га ра, 
ә явыз ке ше нең явыз лык хә зи нә сен нән явыз лык сар кый. 36 Сез гә әй тәм: әй тел гән 
һәр буш сүз өчен ке ше ләр кы я мәт кө нен дә хи сап то та чак. 37 Әй т кән сүз лә ре ңә ка-
рап, си не ак лар лар, әй т кән сүз лә ре ңә ка рап хө кем итәр ләр.

* 12:18-21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 42:1-4. 
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38 Шун нан соң ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар ара сын нан бер ни чә се Аңа:
– Ос таз, без Си нең бе рәр ила һи бил ге күр сә тү ең не те ли без, – дип әйт те ләр.
39 Лә кин Гай сә алар га:
– Явыз һәм Ал ла һы га иман ит мәү че бу ын бил ге та ләп итә, әм ма алар га Юныс 

пәй гам бәр га лә мә тен нән баш ка бил ге би рел мәс, – дип җа вап бир де. – 40 Юныс 
пәй гам бәр диң гез җан ва ры ның ка ры нын да өч көн һәм өч төн үт кәр гән ке бек*, Адәм 
Уг лы да җир ку е нын да өч көн һәм өч төн үт кә рер. 41 Ни не вә ле ләр кы я мәт кө нен дә 
бу бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып, алар ны га еп ләр ләр, чөн ки алар Юныс пәй-
гам бәр нең вә га зен ише теп тәү бә гә кил гән нәр иде. Ә Мон да гы – Юныс тан бө ег рәк. 
42 Көнь як пат ша би кә се кы я мәт кө нен дә, бу бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып, 
алар ны га еп ләр, чөн ки ул, Сө ләй ман пат ша ның зи рәк сүз лә рен тың лау өчен, җир 
чи тен нән кил гән бул ган*. Ә Мон да гы Сө ләй ман нан бө ег рәк.

43 Явыз рух, ке ше дән чык кан нан соң, су сыз урын нар да үзе нә сы е ныр урын эз ләп 
йө ри, әм ма та ба ал мый. 44 Ул: «Элек ке йор ты ма әй лә неп кай тыйм әле», – ди. Ки ре 
кай т кач, ул аны ке ше сез, се бе рел гән һәм җы еш ты рыл ган хәл дә кү рә. 45 Ан на ры 
ул үзен нән дә явыз рак җи де рух ны ияр теп кай тып, алар шун да яши баш лый лар. 
Шун нан әле ге ке ше нең хә ле элек ке гә ка ра ган да да на чар ла на. Бу явыз бу ын бе лән 
дә шу лай бу лыр.

Гайсәнеңанасыһәмтуганнары
46 Гай сә ха лык ка сөй лә гән дә, ана сы һәм эне лә ре тыш та тор ды лар: алар Гай сә 

бе лән сөй лә шер гә те лә де ләр. 47 Нин ди дер бер ке ше Гай сә гә:
– Анаң бе лән эне лә рең тыш та кө теп то ра лар. Алар Си нең бе лән сөй лә шер гә 

те ли ләр, – дип әйт те.
48 Гай сә исә бу ке ше гә:
– Кем Ми нем анам һәм ту ган на рым кем? – җа вап бир де. 49 Ку лы бе лән шә керт -

лә ре нә күр сә теп:
– Ме нә Ми нем анам һәм ту ган на рым! – дип дә вам ит те. – 50 Күк тә ге Атам ның 

их ты я рын үтәү че ке ше Ми ңа ир ту га ным да, кыз ту га ным да, анам да бу ла.

Чәчүчехакындагыйбрәтлехикәя

13 1 Шул көн не Гай сә, өй дән чы гып, күл яры на ба рып утыр ды. 2 Аның ти рә-
се нә күп ха лык җы ел ды. Шун лык тан Аңа көй мә гә уты рыр га ту ры кил де, ә 

бө тен ха лык яр бу ен да ба сып тор ды. 3 Гай сә гый б рәт ле хи кә я ләр яр дә мен дә алар га 
күп нәр сә ха кын да сөй лә де:

– Ме нә бер ке ше чә чү гә чык кан, ди. 4 Чәч кән дә, ор лык лар ның бер өле ше юл 
бу е на төш кән. Кош лар, очып ки леп, алар ны чүп ләп бе тер гән. 5 Икен че бер өле ше 
аз туф рак лы таш лы урын га төш кән. Ор лык өс тә ге нә ят кан га кү рә, бик тиз шы тып 
чык кан. 6 Ә ин де ко яш чы гып кыз дыр гач, та мыр ла нып өл гер мә гән гә, үсен те ләр 
ши ңеп төш кән нәр. 7 Ор лык лар ның баш ка ла ры кү гән лек кә төш кән. Кү гән ку аклары, 

* 12:40 Ка ра гыз: «Юныс», 2:1. 
* 12:42 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 10:1-10. 
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үсеп, алар ны ба сып кит кән. 8 Ә баш ка ор лык лар уң ды рыш лы җир гә төш кән һәм 
йөз лә тә, алт мыш ла та, утыз ла та уңыш бир гән. 9 Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

10 Шә кер т лә ре, Аның яны на ки леп:
– Син ни өчен ха лык бе лән ки на я ле хи кә я ләр яр дә мен дә сөй лә шә сең? – дип 

со ра ды лар.
11 – Сез гә Күк ләр Пат ша лы гы ның сер лә рен бе лү би рел гән, ә алар га би рел мә-

гән, – ди де Ул. – 12 Кем дә бар бул са, шу ңа би ре лер һәм аңар да ар ты гы бе лән бу лыр. 
Ә кем дә юк икән, аңар дан бул га ны да тар тып алы ныр. 13 Ме нә шу ңа кү рә Мин 
алар га ки на я ле хи кә я ләр кул ла нып сөй лим: алар бит ка рый лар, лә кин күр ми ләр, 
тың лый лар, лә кин ишет ми ләр һәм тө шен ми ләр. 14 Шу лай Иша гыйя нең пәй гам-
бәр лек сүз лә ре алар да тор мыш ка аш ты:

«Ни чек ке нә тың ла са гыз да – аң ла мас сыз,
ни чек ке нә ка ра са гыз да – күр мәс сез,

15 чөн ки бу ха лык ның йө рә ген май бас кан.
Көч кә ге нә ише тә ко лак лар,
күз лә рен дә алар йом ган нар.
Әгәр шу лай бул ма са,
күз лә ре бе лән кү рер ләр,
ко лак ла ры бе лән ише тер ләр иде.
Йө рәк лә ре бе лән аң лар лар,
Ми ңа та ба бо ры лыр лар
һәм Мин алар ны са вык ты рыр идем»*.

16 Лә кин күз лә ре гез бә хет ле, чөн ки алар кү рә ләр, ко лак ла ры гыз бә хет ле, чөн ки 
алар ише тә ләр. 17 Сез гә хак сүз әй тәм: сез кү реп тор ган нәр сә ләр не күп пәй гам бәр ләр 
һәм тәкъ ва лар кү рер гә те лә де ләр, әм ма күр мә де ләр; сез ише теп тор ган нәр сә ләр не 
ише тер гә те лә де ләр, әм ма ишет мә де ләр.

18 Шу лай итеп, чә чү че ха кын да гы гый б рәт ле хи кә я нең нәр сә аң лат ка нын тың ла гыз. 
19 Пат ша лык ха кын да гы сүз не ише тү че һәм аң ла мау чы һәр кем нең йө рә ге нә чә чел-
гән не явыз иб лис ки леп алып ки тә. Бу – юл бу е на чә чел гән ор лык. 20 Таш лы урын га 
чә чел гән ор лык исә – сүз не ише тү бе лән шат ла нып ка бул итү че ке ше ул. 21 Әм ма 
аның та мы ры бул ма ган лык тан, тү зем ле ге күп кә җит ми. Сүз ар ка сын да авыр лык лар 
яки эзәр лек ләү ләр баш лан са, ул бик тиз чи ге нә. 22 Кү гән лек кә чә чел гә не исә – сүз не 
ише тү че ке ше, әм ма тор мыш мә шә кать лә ре һәм бай лык ар тын нан куу сүз не ба сып 
ки тә һәм ул уңыш бир ми. 23 Ә уң ды рыш лы җир гә чә чел гә не – сүз не ише теп, аны 
аң лау чы ке ше, ул җи меш би рә һәм уңы шы йөз лә тә, алт мыш ла та һәм утыз ла та бу ла.

Тилебодайхакындагыйбрәтлехикәя
24 Гай сә алар га та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ке ше үзе нең 

ба су ы на ях шы ор лы гын чәч кән. 25 Әм ма төн лә, һәм мә се йок ла ган да, дош ма ны 

* 13:14-15 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9-10. 
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ки леп, иген ара сы на ти ле бо дай чә чеп кит кән. 26 Үсен те ләр кү тә ре леп, ба шак ла ры 
кү рен гән ва кыт та, ти ле бо дай да кү ре нә баш ла ган. 27 Йорт ху җа сы ның хез мәт че лә ре 
аңа ки леп: «Ху җам, син бит үзең нең ба су ы ңа ор лык ның иң ях шы ла рын чәч тең. Ти ле 
бо дай ка ян ки леп чык кан соң?» – дип со ра ган нар. 28 «Бу – дош ман эше», – дип җа вап 
бир гән ху җа ла ры. «Те лә сәң, без ба рып утыйк алар ны!» – ди гән нәр алар. 29 Лә кин 
ул: «Ки рәк ми, югый сә ута ган да, ти ле бо дай бе лән бер гә иген не дә йол ку ы гыз бар. 
30 Аны сы да, мо ны сы да ур ган га ка дәр үс сен нәр. Ә ин де урак өс тен дә уру чы лар га 
әй тер мен: „Ян ды ру өчен, иң элек ти ле бо дай ны җы е гыз һәм алар ны көл тә ләр гә 
бәй лә гез, ә иген не ке ләт кә ил теп са лы гыз“», – дип әй т кән.

Горчицаорлыгыһәмачыткыхакындагыйбрәтлехикәяләр
31 Гай сә алар га та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: бер ке ше үз 

ба су ы на гор чи ца ор лы гын чәч кән, ди. 32 Ул бө тен ор лык лар дан да кеч ке нә рәк, ә 
ин де үсеп җит кәч, бак ча да гы һәм мә үсем лек ләр дән дә би ег рәк, агач ке бек бу ла. 
Кош лар, очып ки леп, бо так ла ры ара сын да оя ко ра лар.

33 Гай сә алар га та гын бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ме нә бер ха тын, 

ачыт кы са лып, бер кап чык* он нан ка мыр ба сып куй ган һәм бер ни ка дәр ва кыт тан 
ка мы ры бик нык ка бар ган, ди.

34 Бо лар ның ба ры сын Гай сә ха лык ка ки на я ле хи кәя итеп сөй лә де. Алар га ки-
на я ле хи кә я сез бер нәр сә дә сөй лә мә де Ул. 35 Бу – пәй гам бәр әй т кән нәр га мәл гә 
аш сын өчен бул ды:

«Авы зым ны ачып, ки на я ле хи кә я ләр кул ла нып сөй ләр мен,
дөнья яра тыл ган көн нәр дән бир ле
сер бул ган нар ны игъ лан итәр мен»*.

Тилебодайхакындагыгыйбрәтлехикәянеңмәгънәсе
36 Ан на ры, ха лык ны җи бә реп, Гай сә өй гә кер де. Шә кер т лә ре яны на ки леп:
– Ба су да гы ти ле бо дай ха кын да гы гый б рәт ле хи кә я нең мәгъ нә сен без гә аң ла-

тып бир че! – ди де ләр.
37 – Ях шы ор лык чә чү че – Адәм Уг лы, – ди де Гай сә. – 38 Ба су – дөнья ул, ях шы 

ор лык лар – Пат ша лык ке ше лә ре, ти ле бо дай – явыз иб лис ке ше лә ре, 39 һәм аны 
чә чү че дош ман – иб лис. Урак өс те – дөнья бе тү ул, ә уру чы лар – фә реш тә ләр. 
40 Ти ле бо дай ны җы еп, ут та ни чек ян дыр са лар, дөнья бет кән дә дә, шу лай бу ла чак. 
41 Адәм Уг лы фә реш тә лә рен җи бә рер, алар Аның Пат ша лы гын нан гө наһ ка тар-
ту чы лар ның һәм явыз лык эш ләү че ләр нең һәм мә сен, җы еп, 42 янып тор ган ут лы 
мич кә таш лар лар. Ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр. 43 Ә тәкъ ва ке ше ләр Ата-
ла ры ның Пат ша лы гын да ко яш тай бал кып то рыр лар. Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

* 13:33 ...беркапчык...– Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: өч са тон; са тон – сы ек лык үл чәү 
бе рәм ле ге, 7,3 л. Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә «сеа» дип би ре лә. 
* 13:35 Ка ра гыз: «Зә бур», 77:2. 
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Яшерелгәнхәзинәһәмэнҗехакындагыйбрәтлехикәя
44 Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: бе рәү кыр да 

кү меп ку ел ган хә зи нә тап кан, ди. Ул аны яңа дан кү меп куй ган һәм, шат ла нып, 
бө тен бул ган нәр сә сен са тып, шул кыр ны са тып ал ган.

45 Күк ләр Пат ша лы гы та гын нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: сәү дә-
гәр ях шы эн җе ләр эз ли, ди. 46 Ме нә ул ис кит кеч ма тур эн җе тап кан. Кай тып, бар 
бул ган нәр сә сен сат кан һәм аны са тып ал ган.

Ятьмәгәэләккәнбалыклархакындагыйбрәтлехикәя
47 Күк ләр Пат ша лы гы та гын нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ба лык-

чы лар күл дә ять мә сал ган нар һәм аңа төр ле ба лык лар эләк кән, ди. 48 Ять мә ба лык 
бе лән тул гач, алар ять мә не яр га тар тып чы гар ган нар да, уты рып, ба лык лар ны 
сай лый баш ла ган нар. Ях шы ла рын кәр зин гә сал ган нар, ярак сыз ла рын исә чит кә 
таш ла ган нар. 49 Дөнья бет кән дә дә, шу лай бу ла чак: фә реш тә ләр ки леп, тәкъ ва-
лар дан яман ке ше ләр не аерыр лар. 50 Алар ны янып тор ган ут лы мич кә таш лар лар. 
Ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр.

51 Сез бо лар ның ба ры сын да аң ла ды гыз мы?
– Әйе, – дип җа вап бир де ләр шә кер т лә ре.
52 – Ме нә шу ңа кү рә, – ди де алар га Гай сә, – Күк ләр Пат ша лы гы ның шә кер те 

бу лып кит кән һәр ка нун бел ге че үзе нең ке лә тен нән ис ке әй бер лә рен дә, яңа ла рын 
да чы га ру чы йорт ху җа сы бе лән ох шаш.

ГайсәнеңНасарадаинкярителүе
53 Шу шы гый б рәт ле хи кә я ләр не сөй ләп бе тер гәч, Гай сә ан нан кит те. 54 Үз шә-

һә ре нә кай т кач, Ул ке ше ләр гә гый ба дәт ха нә дә гый лем бир де. Тың лау чы лар ның 
һәм мә се таң кал ды.

– Шун дый ти рән акыл һәм код рәт ле эш ләр Аңар да кай дан икән? – ди де ләр 
алар. – 55 Ул бал та ос та сы ның уг лы тү гел ме соң?! Аның ана сы – Мәрь ям, эне лә-
ре – Ягъ куб, Йо сыф, Ши мун һәм Яһү дә тү гел ме?! 56 Аның бө тен се ңел лә ре мон да 
яшә ми ме ни?! Шу лай бул гач, мо ның ба ры сы Аңа кай дан кил гән?

57 Һәм Аны ки ре как ты лар.
– Пәй гам бәр һәр җир дә их ти рам ите лә, фә кать үз илен дә һәм гаи лә сен дә ге нә 

хөр мәт күр ми, – ди де алар га Гай сә.
58 Алар ышан ма ган га кү рә, Ул ан да код рәт ле эш ләр не күп эш лә мә де.

ЧумдыручыЯхъяныңүлеме

14 1 Шу шы ва кыт та ида рә че Һи руд* Гай сә ха кын да ишет те. 2 Үзе нең ке ше лә ре нә: 
«Ул – үле дән те ре леп тор ган Чум ды ру чы Яхъя. Шу ңа кү рә Аның код рәт ле 

эш ләр күр сә тер гә ку ә те бар», – ди де ул.

* 14:1 Һируд – Һи руд Ан ти пас, Бө ек Һи руд ның уг лы. 
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3 Һи руд, бер ту ган кар дә ше Фи лип нең Һи ру дия ха ты ны ар ка сын да, Яхъя ны кул-
га алып, бо гау лап, зин дан га яп кан иде, 4 чөн ки Яхъя: «Си ңа аның бе лән яшәр гә 
яра мый», – ди гән бул ган. 5 Һи руд аны үте рер дә иде, әм ма Яхъя ны пәй гам бәр дип 
исәп лә гән ха лык тан ку рык ты.

6 Һи руд ның ту ган кө нен дә Һи ру ди я нең кы зы ку нак лар ал дын да би е де һәм Һи-
руд ка шул ка дәр оша ды ки, 7 ул ни ге нә со ра са да, ба рын да би рер гә ант ит те. 8 Кыз 
исә ана сы өй рәт кән чә:

– Хә зер үк Чум ды ру чы Яхъя ның ба шын тә лин кә гә са лып ки тер, – дип әйт те.
9 Пат ша кай гы га төш те, әм ма ку нак лар ал дын да әй тел гән ант ха кы на кыз ның 

те лә ген үтәр гә 10 һәм, зин дан да Яхъя ның ба шын кис те рер гә, дип әмер бир де. 11 Баш-
ны тә лин кә гә са лып ки тер де ләр һәм кыз га бир де ләр, ә ул ана сы на ил теп бир де.

12 Яхъя ның шә кер т лә ре ки леп, аның гәү дә сен алып ка бер гә сал ды лар, ан на ры 
ки теп, бу хак та Гай сә гә хә бәр ит те ләр.

Бишмеңнеашату
13 Гай сә исә бу хак та ишет кәч, ял гы зы гы на көй мә гә уты рып, ау лак урын га кит те. 

Әм ма бу ту ры да бил ге ле бул гач, ке ше ләр шә һәр лә рен нән чы гып, ар тын нан җә я ү ләп 
кит те ләр. 14 Яр га чык кач, Гай сә зур ха лык төр ке мен кү реп ал ды. Ул алар ны кыз га нып, 
авы ру бул ган на рын са вык тыр ды. 15 Кич җит кән дә, Аның яны на шә кер т лә ре ки леп:

– Би ре дә бик ау лак, ә ва кыт соң ин де. Ха лык ны җи бәр, авыл лар га ба рып, үз лә-
ре нә ри зык са тып ал сын нар, – ди де ләр.

16 – Алар га ки тәр гә ки рәк ми. Алар ны үзе гез аша ты гыз, – ди де Гай сә.
17 – Без нең мон да ба ры тик биш ик мәк һәм ике ба лык кы на бар, – дип әйт те ләр 

те ге ләр.
18 – Алар ны Ми ңа алып ки ле гез, – ди де Гай сә.
19 Ул ке ше ләр гә чи рәм гә уты рыр га куш ты. Биш ик мәк не һәм ике ба лык ны ал ды 

да күк кә ка рап шөк ра на кыл ды һәм ик мәк ләр не сын дыр га лап, шә кер т лә ре нә бир де, 
ә алар исә ха лык ка өләш те ләр. 20 Ба ры сы да туй ган чы аша ды. Кал ган сы нык лар ны 
җы еп, ун и ке кәр зин гә ту тыр ды лар. 21 Ашау чы лар ның са ны исә, ха тын нар ны һәм 
ба ла лар ны исәп кә ал ма ган да, биш мең гә якын иде.

Гайсәнеңсуөстеннәнатлапкилүе
22 Шул ук ва кыт та Гай сә шә кер т лә ре нә, көй мә гә уты рып, Үзен нән ал дан рак 

ар гы як ка чы гар га куш ты. Ә Үзе, ха лык ны кай та рып җи бәр гән че, шун да кал ды. 
23 Ха лык ны җи бәр гәч, ау лак та до га кы лыр га дип, Гай сә тау га кү тә рел де. Кич җит-
кән дә дә, Ул ан да ял гы зы бул ды. 24 Ә көй мә исә яр дан ерак та*, һәм, җил кар шы 
бул ган лык тан, аңа көч ле дул кын нар бә рә иде. 25 Ир тән ге өч бе лән ал ты ара сын да* 

* 14:24 ...ярданеракта... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: бер ни чә ста ди я дә; ста дия – 
озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 192 м. 
* 14:25 Иртәнгеөчбеләналтыарасында... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: төн нең дүр-
тен че сак ва кы тын да. Рим сис те ма сы бу ен ча, төн өчәр сә гать тән тор ган дүрт сак ва кы ты на 
бү лен гән бул ган. 
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Гай сә, су өс тен нән ат лап, алар яны на кит те. 26 Шә кер т лә ре Гай сә нең су өс тен нән 
ки лү ен кү реп кур кыш ты лар:

– Бу – өрәк! – ди де ләр һәм кур ку ла рын нан кыч кы рып җи бәр де ләр.
27 – Ты ныч ла ны гыз, Мин бу! Ку рык ма гыз! – ди де шун да ук алар га Гай сә.
28 Шун нан соң Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Әгәр Син бул саң, яны ңа су өс тен нән ат лап ки лер гә әмер бир че ми-

ңа, – дип эн дәш те.
29 – Кил, – ди де аңа Гай сә.
Пе тер, көй мә дән чы гып, су өс тен нән Гай сә гә та ба ат ла ды. 30 Әм ма җил нең көч ле 

бу лу ын то еп кур кып кит те һәм ба та баш ла ды.
– Кот кар ми не, Ха ки мем! – дип кыч кы рып җи бәр де ул.
31 Гай сә шун да ук, ку лын су зып, аны эләк те реп ал ды һәм:
– Сай иман лы син, ни гә ике лән дең? – дип со ра ды.
32 Алар көй мә гә кер гәч, җил тын ды. 33 Көй мә дә ге шә кер т лә ре Гай сә кар шын да 

йөз тү бән кап лан ды лар.
– Син – чын нан да Ал ла һы Уг лы! – ди де ләр алар.
34 Алар, күл не ки чеп, Ген ни са рет яры на чык ты лар. 35 Җир ле ха лык, Гай сә не та-

нып, бу хак та шун да гы бө тен әйләнә-тирәгә хә бәр та рат ты. Аның яны на бар лык 
авы ру лар ны алып кил де ләр. 36 Алар ки е ме нең ча бу ы на гы на бул са да ка гы лыр га 
рөх сәт би рү ен үтен де ләр. Ка гыл ган һәр ке ше са вык ты.

Аллаһыәмереһәмата-бабаларданкилгәнйолалар

15 1 Шун нан соң Гай сә яны на Ие ру са лим нән фа ри сей лар һәм ка нун бел геч-
лә ре кил де ләр.

2 – Ни өчен Си нең шә кер т лә рең ата-бабалардан кил гән йо ла лар ны бо за лар: ашар 
ал дын нан кул ла рын юмый лар? – дип со ра ды лар.

3 – Ә сез ни өчен үзе гез нең йо ла ла ры гыз ха кы на Ал ла һы әме рен бо за сыз? – дип 
кар шы төш те Гай сә. – 4 Ал ла һы: «Үз атаң ны һәм анаң ны хөр мәт ит»* һәм «Ата сын 
яки ана сын хур ла ган ке ше үлем җә за сы на тар ты лыр га ти еш»*, – дип әй т кән. 5 Ә сез: 
«Бе рәр се ата сы на яки ана сы на: „Си ңа би рә се бү ләк не мин Ал ла һы га би рер гә вәгъ-
дә ит тем“, – дип әй тә икән, 6 аңа ин де ата-анасын хөр мәт лә мә сә дә ярый», – дип 
өй рә тә сез. Мо ның бе лән сез үзе гез нең йо ла гыз ха кы на Ал ла һы сү зен юк ка чы га ра-
сыз. 7 Ике йөз ле ләр! Сез нең хак та Иша гыйя пәй гам бәр, ал дан кү реп, дө рес әй т кән:

8 «Бу ха лык Ми не тел дә ге нә хөр мәт итә,
ә йө рә ге Мин нән ерак.

9 Ми ңа та бы ну ла ры буш ка:
алар ке ше уй лап чы гар ган ка гый дә ләр гә өй рә тә ләр»*.

10 Гай сә, ха лык ны Үзе яны на ча кы рып:

* 15:4 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12; «Ка нун», 5:16. 
* 15:4 Ка ра гыз: «Чы гыш», 21:17; «Ле ви ләр», 20:9. 
* 15:8-9 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:13. 
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– Тың ла гыз һәм аң лар га ты ры шы гыз. 11 Ал ла һы ал дын да ке ше не авы зы на кер гән 
нәр сә нә җес ли ал мый, ки ре сен чә, авы зын нан чык кан нәр сә нә җес ли, – дип әйт те.

12 Шун нан соң, шә кер т лә ре яны на ки леп:
– Сүз лә рең не ише теп, фа ри сей лар ның рән җү лә рен бе лә сең ме? – ди де ләр.
13 – Күк тә ге Атам та ра фын нан утыр тыл ма ган һәр үсен те та мы ры бе лән йол кы на-

чак, – ди де Ул. – 14 Кал ды ры гыз алар ны! Су кыр лар ны җи тәк ләп йө рү че су кыр лар 
алар. Су кыр су кыр ны җи тәк ләп ба ра икән, чо кыр га ике се дә егы лып тө шә чәк.

15 – Без гә бу сүз ләр не аң ла тып бир че, – дип мө рә җә гать ит те Аңа Пе тер.
16 – Әл лә сез дә һа ман аң ла мый сыз мы?! – ди де Гай сә. – 17 Авыз га кер гән нәр сә нең 

ка рын га ке рүе, ә ан нан тыш ка чы га ры лып таш ла ны луы сез гә аң ла шыл мый мы ни? 
18 Ке ше нең авы зын нан чык ка ны йө рә ген нән чы га. Аны шул нә җес ли дер. 19 Явыз 
ни ят ләр, ке ше үте рү, зи на чы лык, фә хеш лек, ур ла шу, ял ган ша һит лык итү, хур лау 
ке ше нең йө рә ген нән чы га бит. 20 Ке ше не ме нә шу лар, юыл ма ган кул лар бе лән ашау 
ке ше не нә җес лә ми.

Кәнганхатыныныңиманы
21 Гай сә ул урын нан Сур һәм Си дун җир лә ре нә кит те. 22 Яны на шул җир ләр дә 

яшәү че сКән ган ха ты ны ки леп:
– Әфән дем, Да выт Уг лы! Кыз ган ми не: кы зы ма җен ка гыл ган һәм ул бик нык 

га зап ла на! – дип кыч кыр ды.
23 Әм ма Гай сә аңа бер сүз бе лән дә җа вап кай тар ма ды. Шә кер т лә ре, яны на ки-

леп, Аңар дан үте нә баш ла ды лар:
– Җи бәр аны. Югый сә ул кыч кы рып без нең арт тан ки лә.
24 Гай сә исә:
– Мин Ис ра ил хал кы ның югал ган са рык ла ры на гы на җи бә рел гән идем, – дип 

җа вап бир де.
25 Әм ма ха тын якын кил де һәм, Аның кар шын да йөз тү бән кап ла нып:
– Әфән дем, ми ңа яр дәм ит че! – ди де.
26 – Ик мәк не, ба ла лар дан тар тып алып, кө чек ләр гә таш лау ях шы тү гел, – ди де 

Гай сә.
27 – Әйе, Әфән дем. – дип җа вап кай тар ды ха тын. – Лә кин кө чек ләр дә ху җа ла-

ры ның өс тә лен нән ко ел ган вал чык лар ны ашый бит.
28 Гай сә аңа:
– Әй, ха ным! Си нең има ның нык! Си ңа те лә гә нең чә бул сын, – ди де.
Шул ва кыт та ук аның кы зы са вык ты.

Дүртмеңнеашату
29 Ан нан кит кәч, Гай сә Гә ли ләя кү ле бу ен нан ат ла ды. Ул тау га ме неп утыр ды. 

30 Яны на ха лык төр кем нә ре ки леп, үз лә ре бе лән ак сак лар ны, су кыр лар ны, га рип-
ләр не, тел сез ләр не һәм баш ка күп төр ле авы ру ке ше ләр не ки тер де ләр. Авы ру лар ны 
Аның аяк ла ры яны на сал ды лар, һәм Гай сә алар ны са вык тыр ды. 31 Тел сез ләр нең 
сөй лә шү ен, га рип ләр нең са вы гу ын, ак сак лар ның йө рү ен һәм су кыр лар ның күз лә ре 
ачыл га нын кү реп, ха лык таң кал ды. Алар Ис ра ил Ал ла сын дан ла ды лар.
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32 Гай сә шә кер т лә рен ча кы рып, алар га:
– Ке ше ләр кыз га ныч. Алар яным да ин де өч көн, ә ашар ла ры на һич нәр сә лә ре 

юк. Алар ны ач ки леш җи бә рә сем кил ми: юл да хәл сез лә нер ләр, – дип әйт те.
33 – Шун дый төр кем не ту ен ды рыр лык ик мәк не мон да, чүл дә, кай дан алыйк? – 

ди де ләр Аңа шә кер т лә ре.
34 – Сез дә ни чә ик мәк бар? – дип со ра ды Гай сә.
– Җи де ик мәк һәм бер ни чә кеч ке нә ба лык, – дип җа вап бир де ләр алар.
35 Гай сә ха лык ка уты рыр га куш ты һәм, 36 җи де ик мәк не һәм ба лык лар ны алып, 

шөк ра на кыл гач, алар ны сын дыр га ла ды һәм шә кер т лә ре нә бир де, ә шә кер т лә ре 
ха лык ка өләш те. 37 Ба ры сы да туй ган чы аша ды лар. Кал ган сы нык лар ны җи де кәр-
зин ту ты рып җый ды лар. 38 Ә ашау чы лар исә, ха тын нар ны һәм ба ла лар ны исәп кә 
ал ма ган да, дүрт мең ке ше иде.

39 Ха лык ны кай та рып җи бәр гәч, Гай сә көй мә гә утыр ды һәм Мә ге дән җир лә ре-
нә юл тот ты.

Гайсәдәнилаһибилгекүрсәтүенталәпитүләре

16 1 Ан нан соң Гай сә яны на фа ри сей лар һәм сад ду кей лар кил де ләр. Сы нар га 
те ләп, Аңар дан күк тән бе рәр ила һи бил ге күр сә тү ен үтен де ләр. 2 Әм ма Ул:

– Кич бе лән сез: «Күк йө зе кы зыл, шу ңа кү рә һа ва то ры шы ях шы бу лыр», – 
ди сез. 3 Ә ир тән ир түк: «Бү ген да выл бу ла чак, чөн ки күк йө зе кып-кызыл һәм 
хә веф ле», – ди сез. Күк кә ка рап, сез һа ва то ры шын әй тә ала сыз, ә ва кыт лар ның 
бил ге лә рен ае ра бел ми сез. 4 Ал ла һы га иман ит мәү че явыз бу ын ке ше лә ре! Ила һи 
бил ге ләр та ләп итә сез, әм ма сез гә Юныс пәй гам бәр га лә мә тен нән баш ка бил ге 
би рел мәс, – дип җа вап бир де.

Һәм Гай сә алар ны кал ды рып кит те.

Фарисейларһәмсаддукейларачыткысы
5 Баш ка яр га ки леп җит те ләр. Шә кер т лә ре үз лә ре бе лән ик мәк алыр га оныт кан-

нар иде. 6 Шун да Гай сә алар га:
– Ка ра гыз, фа ри сей лар һәм сад ду кей лар ачыт кы сын нан сак ла ны гыз!
7 Алар исә үз ара: «Ик мә ге без бул ма ган га, шу лай әй тә дер», – ди еш те ләр. 8 Гай сә, 

мо ны бе леп:
– Сай иман лы лар! Сез ни өчен ик мә ге гез юк лы гы ту рын да сөй лә шә сез? 9 Сез бер ни 

дә аң ла мый сыз мы ни?! Биш мең ке ше гә өләш кән биш ик мәк не оныт ты гыз мы?! Сез 
ул ва кыт та ни чә кәр зин җы еп ал ды гыз? 10 Ә җи де ик мәк не дүрт мең гә өлә шү ха кын-
да? Сез ул ва кыт та ни чә кәр зин җы еп ал ды гыз? 11 Ик мәк ха кын да әй т мә вем сез гә 
аң ла шыл мый мы?! Фа ри сей лар һәм сад ду кей лар ачыт кы сын нан сак ла ны гыз! – ди де.

12 Шун да алар Гай сә нең ик мәк ачыт кы сын нан тү гел, ә фа ри сей лар һәм сад ду-
кей лар тәгъ ли ма тын нан сак ла ныр га ку шу ын аң ла ды лар.

КемулГайсә?
13 Фи лип Кай са ри я се шә һә ре янын да гы җир гә кил гәч, Гай сә шә кер т лә рен нән:
– Ке ше ләр Адәм Уг лын кем дип бе лә? – дип со ра ды.
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14 – Бе рәү ләр Аны – Чум ды ру чы Яхъя, ди, икен че лә ре – Ильяс, ә кай бер лә ре 
исә Ире мия яки баш ка пәй гам бәр ләр нең бер се дип исәп ли ләр, – дип җа вап бир-
де ләр алар.

15 – Ә сез, сез Ми не кем дип бе лә сез? – дип со ра ды Гай сә.
16 – Син – Мә сих, те ре Ал ла һы ның Уг лы, – дип җа вап бир де Ши мун Пе тер.
17 – Яхъя уг лы Ши мун, син бә хет ле, чөн ки мо ны си ңа ке ше тү гел, ә Ми нем Күк-

тә ге Атам ачып бир де, – ди де Гай сә. 18 – Шу ңа кү рә Мин си ңа әй тәм: син – Пе тер*, 
һәм бу кы я да Мин Үзе мә симан итү че ләр бер дәм ле ген* төзеячәкмен. Аны үле ләр 
дөнь я сы* җи ңә ал мас. 19 Мин си ңа Күк ләр Пат ша лы гы ның ач кыч ла рын би рер мен. 
Син җир дә тый ган ны Ал ла һы күк ләр дә ты я чак, ә җир дә рөх сәт ит кән не Ал ла һы 
күк ләр дә рөх сәт итә чәк.

20 Ан нан соң шә кер т лә ре нә Үзе нең Мә сих бу лу ын һич кем гә дә әй т мәс кә куш ты.

ГайсәнеңҮзүлемехакындаәйтүе
21 Шул ва кыт тан алып, Гай сә шә кер т лә ре нә Үзе нең Ие ру са лим гә ба рыр га һәм 

ан да сөл кән нәр, баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре та ра фын нан күп га зап лар га 
ду чар ите лер гә, ан да үте ре лер гә, әм ма өчен че көн не те рел теп тор гы зы лыр га ти еш-
ле ге ха кын да ачык итеп сөй ли баш ла ды.

22 Пе тер исә, Аны чит кә рәк алып ки теп, кар шы әй тә баш ла ды:
– Си не Ал ла һы сак ла сын, Ха ки мем! Си нең бе лән мон дый хәл бу ла күр мә сен!
23 Әм ма Гай сә, бо ры лып, Пе тер гә:
– Кит яным нан, иб лис! Син Ми не юл дан яз ды рыр га ты ры ша сың. Уй ла рың Ал-

ла һы дан тү гел, син дә адә ми уй лар, – ди де.
24 Ан на ры Гай сә шә кер т лә ре нә бо лай ди де:
– Ми нем арт тан ба рыр га те лә гән ке ше үз-үзеннән баш тар тып, ха чын кү тәр сен 

дә Ми ңа ияр сен. 25 Чөн ки үз җа нын сак лап ка лыр га те лә гән ке ше аны югал тыр. Ә 
үз җа нын Ми нем хак ка югал т кан ке ше аны та бар. 26 Бө тен дөнь я ны яу лап, җа нын 
ха рап ит сә, ке ше гә мон нан ни фай да? Ке ше, нәр сә би реп, үз җа нын кай та рып ала 
алыр икән? 27 Адәм Уг лы Ата сы ның бал кып тор ган шөһ рә те һәм Үз фә реш тә лә ре 
бе лән ки лер дә һәр кем гә га мә лен чә би рер. 28 Сез гә хак сүз әй тәм: шу шын да ба сып 
то ру чы лар ның кай бер лә ре Адәм Уг лы ның Пат ша бу лып ки лү ен күр гән че дөнья 
куй ма я чак лар.

Гайсәнеңкыяфәтеүзгәрүе

17 1 Ал ты көн уз ган нан соң, Гай сә Пе тер не, Ягъ куб ны һәм аның бер ту ган кар-
дә ше Яхъя ны Үзе бе лән алып, би ек тау га кү тә рел де. Алар ан да үз лә ре ге нә 

иде. 2 Шун да алар ның күз ал дын да Гай сә нең кы я фә те үз гә реп кит те: йө зе ко яш тай 
бал кы ды, ә ки ем нә ре як ты лык ке бек ап-ак бул ды. 3 Ме нә алар кар шын да Му са 

* 16:18 Петер – грек те лен дә «кыя» ди гән мәгъ нә не аң ла та. 
* 16:18 ...Үземәиманитүчеләрбердәмлеген... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ми нем 
җы е ным. 
* 16:18 ...үлеләрдөньясы... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: үле ләр дөнь я сы кап ка ла ры. 
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бе лән Ильяс пәй гам бәр ләр пәй да бу лып, Гай сә бе лән сөй ләш те ләр. 4 Шун да Пе-
тер Гай сә гә:

– Ха ки ме без! Без нең мон да бу лу ы быз ни чек ях шы! Те ли сең ме, өч ча тыр ко рам: 
бер сен Си ңа, бер сен Му са га, бер сен Ильяс ка? – дип әйт те.

5 Пе тер сөй лә гән ва кыт та, бал кып тор ган бо лыт тө шеп, алар ны кап ла ды. Бо лыт 
эчен нән: «Бу Ми нем сө ек ле Уг лым дыр, Ул – Ми нем ку а ны чым. Аны тың ла гыз!» 
ди гән өн ки леп иреш те.

6 Бу та выш ны ише теп, шә кер т ләр йөз тү бән кап лан ды лар һәм нык кур кыш ты лар. 
7 Гай сә, ян на ры на ки леп, алар га ка гыл ды һәм:

– То ры гыз, ку рык ма гыз! – ди де.
8 Шә кер т ләр, кү тә ре леп ка ра гач, Гай сә дән баш ка бер кем не дә күр мә де ләр.
9 Тау дан төш кән дә, Гай сә алар га бо е рып:
– Адәм Уг лы үле дән те рел теп тор гы зыл ган га ка дәр, күр гә не гез ха кын да бер кем гә 

дә сөй лә мә гез, – дип әйт те.
10 – Ә ка нун бел геч лә ре ни өчен, баш та Ильяс ки лер гә ти еш, дип әй тә ләр соң? – 

дип со ра ды лар шә кер т лә ре.
11 – Дө рес тән дә, баш та Ильяс ки леп, бар нәр сә не әзер ләп ку яр*, – дип җа вап 

бир де Гай сә. – 12 Сез гә әй тәм: Ильяс кил де ин де, лә кин ке ше ләр аны та ны ма ды-
лар һәм аның бе лән ни те лә сә ләр, шу ны эш лә де ләр. Шу лай ук Адәм Уг лы да алар 
ар ка сын да күп га зап лар ки че рә чәк.

13 Шун да шә кер т лә ре Гай сә нең Чум ды ру чы Яхъя ха кын да сөй лә гә нен аң ла-
ды лар.

Гайсәнеңҗенорганмалайнысавыктыруы
14 Алар ха лык төр ке ме яны на әй лә неп кай т кач, бер ке ше кил де дә Гай сә ал дын-

да тез чү геп:
15 – Әфән дем, уг лым ны кыз ган чы! Аңар да өя нәк авы руы, ул бик га зап ла на. Еш 

кы на әле ут ка, әле су га таш ла на. 16 Мин аны шә кер т лә ре ңә ки тер гән идем, әм ма 
алар аны са вык ты ра ал ма ды лар, – ди де.

17 – Әй, иман сыз һәм бо зык бу ын! Ми ңа сез нең бе лән күп ме бу лыр га? Күп ме 
сез гә тү зеп то рыр га? Ма лай ны яны ма ки те ре гез! – ди де Гай сә.

18 Гай сә җен гә чы гар га әмер бир де. Җен чы гып кит те, ма лай шул миз гел дә үк 
са вык ты.

19 Шә кер т лә ре Гай сә бе лән ял гыз гы на кал гач, яны на кил де ләр һәм:
– Ни өчен без аны ку ып чы га ра ал ма дык? – дип со ра ды лар.
20 – Чөн ки има ны гыз аз, – дип җа вап бир де Гай сә. – Сез гә хак сүз әй тәм: гор чи-

ца ор лы гы ка дәр ге нә има ны гыз бул са һәм ме нә бу тау га: «Мон нан те ген дә кү чеп 
кит», – дип әй тә кал са гыз, ул уры нын нан кү чәр иде. Сез нең өчен мөм кин бул ма ган 
һич нәр сә бул мас иде. [21 ]*

* 17:11 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 4:5-6. 
* 17:21 Кай бер кулъ яз ма лар да 21 нче аять тә бар: «Мон дый җен нәр тө ре исә фә кать до га кы лу 
һәм ура за то ту бе лән ку ып чы га ры ла». 
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22 Алар Гә ли лә я дә бер гә җы ел гач, Гай сә алар га:
– Адәм Уг лы ке ше ләр ку лы на то тып би ре лер гә 23 һәм үте ре лер гә ти еш, әм ма 

өчен че көн не Ул те рел теп тор гы зы ла чак, – дип әйт те.
Шә кер т ләр бик ха фа лан ды лар.

Аллаһыйортынабиреләторгансәдака
24 Алар Кә пәр на ум га ки леп җит кәч, Пе тер яны на Ал ла һы йор ты өчен са лым* 

җы ю чы лар кил де.
– Ос та зы гыз са лым тү лә ми ме? – дип со ра ды лар алар.
25 – Тү ли, – дип җа вап бир де Пе тер.
Пе тер өй гә кер гәч, бе рен че бу лып сүз не Гай сә баш ла ды:
– Ши мун, син ни чек уй лый сың: җир дә ге пат ша лар са лым ны һәм ясак ны кем-

нән тү лә тә ләр? Үз угыл ла рын нан мы, әл лә чит ке ше ләр дән ме?
26 Пе тер:
– Чит ке ше ләр дән, – дип җа вап бир де.
– Алай бул гач, үз угыл ла ры тү ләү дән азат, – ди де Гай сә. – 27 Әм ма алар ны рән-

җет мик. Күл гә ба рып кар мак сал. Бе рен че эләк кән ба лык ны алып, авы зын ач һәм 
ан да кө меш тәң кә* та бар сың. Аны алып, Ми нем өчен дә, үзең өчен дә са лым җы-
ю чы лар га бир.

Кемиңбөеге?

18 1 Шул ва кыт та Гай сә яны на шә кер т лә ре ки леп:
– Күк ләр Пат ша лы гын да кем иң бө е ге? – дип со ра ды лар.

2 Гай сә бер ба ла ны ча кы рып алып, алар ур та сы на бас тыр ды 3 һәм:
– Сез гә хак сүз әй тәм: әгәр сез үз гә реп, ба ла лар ке бек бул ма са гыз, Күк ләр Пат-

ша лы гы на кер мә я чәк сез, – ди де. 4 – Кем шу шы ба ла ке бек үзен ке че итеп то та, 
шул Күк ләр Пат ша лы гын да иң бө е ге бу лыр. 5 Ми нем хак ка шу шын дый бер ба ла ны 
кү ңе ле бе лән ка бул ит кән ке ше Ми не ка бул итә. 6 Әм ма Ми ңа симан итү че әле ге 
кеч ке нә ләр нең бе рәр сен юл дан яз ды ру чы ны, му е ны на те гер мән та шы асып, ти рән 
диң гез су ын да ба тыр са лар, аның өчен ях шы рак бу лыр иде.

7 Дөнь я га кай гы, чөн ки юл дан яз ды рыр дай нәр сә ләр күп! Вәс вә сә ләр нең ки-
лүе ко тыл гы сыз, әм ма алар кем ар кы лы ки лә, шу ңа кай гы! 8 Әгәр си не ку лың яки 
аягың вәс вә сә гә сал са, аны ча бып, чит кә таш ла! Ике ку лың һәм ике аягың бе лән 
сау ки леш мәң ге лек ут ка таш ла ну га ка ра ган да, тор мыш ка бер кул лы бу лып яки 
ак сак ки леш ке рү ең си нең өчен ях шы рак. 9 Әгәр кү зең си не вәс вә сә гә сал са, аны 
су ы рып алып, чит кә таш ла! Ике кү зең сау ки леш җә һән нәм уты на таш ла ну га ка-
ра ган да, тор мыш ка бер күз ле бу лып ке рү ең ях шы рак.

* 17:24 ...Аллаһыйортыөченсалым... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике драх ма. Яһү-
ди ләр дән һәр ир-ат ел га бер тап кыр Ал ла һы йор ты на ике ди нар га ти гез бул ган ике драх ма 
кү лә мен дә са лым тү ләр гә ти еш бул ган. 
* 17:27 Көмештәңкә – грек ча «ста тер». Ста тер дүрт драх ма га, ягъ ни дүрт ди нар га ти гез. 
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Югалгансарыкхакындагыйбрәтлехикәя
10 Ка ра гыз, әле ге кеч ке нә ләр нең бер сен дә тү бән сет мә гез. Сез гә әй тәм: алар ның 

фә реш тә лә ре Күк тә ге Атам ның йө зен һәр ва кыт кү реп то ра лар. [11 ]*
12 Сез ни чек уй лый сыз? Әгәр бе рәү нең йөз са ры гы бу лып, аның бер се югал са, 

ул ке ше, тук сан ту гыз са ры гын тау лар да кал ды рып, югал га нын эз ләп кит мәс ме 
икән соң? 13 Әгәр тап са, сез гә хак сүз әй тәм: югал ма ган тук сан ту гыз га ка ра ган-
да, та был га ны на күб рәк ку а ныр. 14 Күк тә ге Ата гыз да шу лай: әле ге кеч ке нә ләр нең 
бер се нең дә һә лак бу лу ын те лә ми.

Имандашыңгөнаһкылса
15 Иман да шың си ңа кар шы гө наһ кыл са, ба рып, га е бен үзе нә ге нә фаш ит. Ул 

тың ла са, сез бер-берегезне та гын иман даш лар дип атый алыр сыз. 16 Лә кин тың-
ла ма са, «һәр оч рак ике яки өч ша һит бе лән рас лан сын өчен»*, үзең бе лән бер яки 
ике ке ше не ал. 17 Әгәр алар ны да тың ла ма са, иман итү че ләр бер дәм ле ген дә* сөй-
лә, ә ин де бер дәм лек әгъ за ла рын да тың ла ма са, ул си нең өчен мә җү си яки са лым 
җы ю чы ке бек бул сын.

18 Сез гә хак сүз әй тәм: җир дә нәр сә не тый са гыз, шу ны күк тә Ал ла һы ты яр һәм 
нәр сә не рөх сәт ит сә гез, күк тә Ал ла һы да рөх сәт итәр.

19 Та гын сез гә әй тәм: ара гыз да гы ике гез үз ара ки ле шеп, җир дә нәр сә ге нә со ра са-
гыз да, Күк тә ге Атам аны эш лә я чәк. 20 Чөн ки икәү яки өчәү Ми нем хак ка җы ел са, 
Мин дә алар бе лән бу ла чак мын.

Мәрхәмәтсезхезмәтчехакындагыйбрәтлехикәя
21 Шун нан соң Аның яны на Пе тер ки леп:
– Ха ки мем, ту га ным ми ңа кар шы гө наһ кыл са, ни чә тап кыр ки че рер гә ти еш-

мен? Җи де тап кыр мы?!
22 – Юк, җи де тү гел, ә җит меш тап кыр җи де мәр тә бә! – дип җа вап бир де аңа 

Гай сә. – 23 Күк ләр Пат ша лы гы ме нә нәр сә гә ох шаш. Күз ал ды на ки те ре гез: бер 
пат ша хез мәт че лә рен нән хи сап та ләп ит кән. 24 Ак ча хи са бы баш лан гач, аңа ун 
мең та лант* бу ры чы бул ган бер ке ше не ки тер гән нәр. 25 Аның бу ры чын кай та-
рыр га ак ча сы бул ма гач, бу ры чын тү лә тер өчен, пат ша аның үзен дә, ха ты нын да, 
ба ла ла рын да, бар мил кен дә са тыр га әмер бир гән. 26 Хез мәт че пат ша кар шын да 
йөз тү бән кап ла нып: «Бу ры чым ны көт че! Мин си ңа ба рын да кай та рып би рә чәк-
мен!» – дип әй т кән. 27 Ху җа сы, аны кыз га нып, бу ры чын бә хил лә гән һәм хез мәт-
че сен җи бәр гән.

* 18:11 Кай бер кулъ яз ма лар да 11 нче аять тә бар: «Адәм Уг лы югал ган ны кот ка рыр га кил де». 
* 18:16 Ка ра гыз: «Ка нун», 19:15. 
* 18:17 Иманитүчеләрбердәмлеге – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: иман лы лар ның җы е ны. 
* 18:24 Талант – рим лы лар ның иң зур ак ча бе рәм ле ге. Ул 6000 ди нар га ти гез, ә бер ди нар – 
бер көн лек хез мәт ха кы. 
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28 Хез мәт че се исә чы гып кит кән һәм үзе нә йөз ди нар* ти еш ле хез мәт тәш лә ре нең 
бер сен оч рат кан. Ул аны, бу га зы на ябы шып, буа баш ла ган. «Ми ңа бу ры чың ны тү-
лә!» – дип та ләп ит кән. 29 Те ге се, тез лә ре нә егы лып, аңа: «Бу ры чым ны көт че, мин 
кай та рып би рә чәк мен!» – ди гән. 30 Әм ма хез мәт че, ри за бул мый ча, бу ры чын тү лә гән гә 
ка дәр, аны зин дан га утыр т кан. 31 Пат ша ның баш ка хез мәт че лә ре, мо ны кү реп, бик 
кай гыр ган нар һәм бар бул ган хәл не ху җа ла ры на ки леп сөй ләп бир гән нәр. 32 Шун-
нан соң ху җа сы әле ге хез мәт че не ча кы рып: «Ярак сыз хез мәт че! Үтен гәч, мин бө тен 
бу ры чың ны бә хил лә дем. 33 Мин рә хим лек күр сәт кән ке бек, хез мәт тә ше ңә син дә 
рә хим лек күр сә тер гә ти еш тү гел идең ме ни?!» – дип әй т кән. 34 Ачуы чык кан пат ша, 
хез мәт че се бө тен бу ры чын тү ләп бе тер гән че, аны га зап лау чы лар ку лы на тап шыр ган.

35 Әгәр ту га ны гыз ны их лас кү ңел дән ки чер мә сә гез, Күк тә ге Атам да сез нең бе-
лән шу лай эш лә я чәк.

Гайсәнеңаерылышухакындаөйрәтүе

19 1 Гай сә сү зен тә мам ла гач, Гә ли лә я дән ки теп, Үр дүн аръ я гын да гы Яһү дия 
җи ре нә юнәл де. 2 Ар тын нан ха лык төр кем нә ре ияр де. Гай сә алар ара сын да гы 

авы ру лар ны са вык тыр ды. 3 Гай сә яны на фа ри сей лар кил гәч, Аны сы нар га те ләп:
– Ир ке ше гә ха ты нын һәр төр ле сә бәп тән ае рып җи бә рер гә ка нун рөх сәт итә-

ме? – дип со ра ды лар.
4 – Ке ше ләр не бар ит кән дә, Яра ту чы баш тан ук «алар ны ир-ат һәм хатын-кыз 

итеп ярат ты»* ди гән не сез укы ма ды гыз мы ни?! – дип со ра ды Гай сә. – 5 Ал ла һы 
әй т кән: «Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын кал ды рып, ха ты ны на ку шы лыр 
һәм алар ике се бер тән бу лыр»*. 6 Ди мәк, алар ин де ике ке ше тү гел, ә бер бө тен. 
Ал ла һы куш кан ны ке ше аер ма сын.

7 – Алай бул са, ни гә соң Му са ир ләр гә үз ха ты ны на та лак ха ты би реп, ае рып 
җи бә рер гә рөх сәт ит кән?* – ди де ләр алар.

8 – Ул сез гә, кү ңел лә ре гез ка ты бул ган га кү рә, ха ты ны гыз бе лән аеры лы шыр га 
рөх сәт бир гән. Баш та алай тү гел иде, – ди де Гай сә. – 9 Сез гә әй тәм: ир ке ше, зи-
на кы лу дан баш ка сә бәп ар ка сын да ха ты ны бе лән аеры лы шып, баш ка га өй лә нә 
икән, ул зи на кы ла.

10 Шә кер т лә ре Аңа:
– Ир нең ха тын га ка ра та мө нә сә бә те шун дый бу ла икән, ул чак та өй лән мә ве 

ях шы рак, – ди де ләр.
11 – Бу сүз ләр не ба ры сы да ка бул итә ал мый лар, ә ба ры тик кем гә би рел гән бул са, 

шул ка бул итәр, – дип җа вап бир де Гай сә. – 12 Ке ше ләр төр ле сә бәп ләр ар ка сын да 
өй лән ми: бе рәү ләр ана ка ры нын нан шун дый бу лып ту а лар, икен че лә рен ке ше ләр 
шун дый итә ләр, һәм өчен че лә ре исә Күк ләр Пат ша лы гы ха кы на үз лә ре өй лән ми-
ләр. Мо ны кем ка бул итә ала, шул ка бул ит сен!

* 18:28 Йөздинар – ягъ ни йөз көн лек хез мәт ха кы. 
* 19:4 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:27; 5:2. 
* 19:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
* 19:7 Ка ра гыз: «Ка нун», 24:1, 3. 
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Гайсәнеңбалаларгафатихабирүе
13 Шун нан соң, кул ла рын ку еп до га кыл сын дип, ке ше ләр Гай сә яны на ба ла ла рын 

алып кил де ләр. Шә кер т лә ре исә алар ны шел тә лә де ләр. 14 Әм ма Гай сә:
– Ба ла лар га ирек би ре гез, алар га яны ма ки лер гә ко ма чау ла ма гыз, чөн ки Күк ләр 

Пат ша лы гы ме нә шун дый лар ны кы, – ди де.
15 Гай сә алар га ку лы бе лән оры нып, Үзе нең фа ти ха сын күн дер де һәм ан нан ки-

теп бар ды.

Гайсәһәмбербай
16 Бер ва кыт Гай сә яны на бер ке ше ки леп:
– Ос таз, мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр өчен, мин нин ди иге лек ле эш эш ләр гә 

ти еш? – дип со ра ды.
17 – Син иге лек ха кын да ник Мин нән со рый сың? Бе рәү ге нә иге лек ле. Мәң ге лек 

тор мыш ка ке рә сең ки лә икән, Аның әмер лә рен үтә, – ди де Гай сә.
18 – Нин ди лә рен? – дип со ра ды те ге се.
– Ке ше үтер мә, зи на кыл ма, ур лаш ма, ял ган ша һит лык бир мә, 19 атаң бе лән анаң-

ны хөр мәт ит* һәм якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат*, – дип җа вап бир де Гай сә.
20 – Мин бо лар ны үтәп ки ләм. Ми ңа та гын нәр сә җит ми? – дип со ра ды егет.
21 – Ка мил бу лыр га те лә сәң, бар да, бул ган мил кең не са тып, фә кыйрь ләр гә 

өләш. Шу лай эш лә сәң, күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр сың. Ан на ры яны ма кил дә Ми-
ңа ияр, – ди де Гай сә.

22 Егет исә, бу сүз ләр не ишет кәч, бор чу га төш те һәм ки теп бар ды, чөн ки ул бик 
бай иде.

23 Ә Гай сә шә кер т лә ре нә:
– Сез гә хак сүз әй тәм: бай ке ше гә Күк ләр Пат ша лы гы на ке рүе кы ен шул. 24 Та-

гын сез гә әй тәм: бай ке ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә 
кү зе аша үтү җи ңел рәк, – ди де.

25 Шә кер т лә ре, мо ны ише теп, бик га җәп лән де ләр.
– Алай бул гач, кем ге нә ко ты ла алыр соң?! – дип со ра ды лар алар.
26 Гай сә алар га ка рап:
– Ке ше ләр өчен мөм кин бул мас тай эш бу, әм ма Ал ла һы һәм мә сен дә бул ды ра 

ала, – ди де.
27 Шун да Пе тер Гай сә гә мө рә җә гать ит те:
– Ме нә без, бө тен нәр сә без не кал ды рып, Си ңа ияр дек. Мо ның өчен без гә нәр-

сә бу ла?
28 – Сез гә хак сүз әй тәм: бө тен дөнья яңар гач, Адәм Уг лы шөһ рәт ле тә хе те нә 

утыр ган нан соң, сез дә, Ми ңа иярү че ләр, Ис ра ил нең ун и ке ыру гы бе лән ида рә итәр 
өчен, ун и ке тә хет кә уты ра чак сыз. 29 Йорт ла рын яки агай-энеләрен, апа-сеңелләрен 
яки ата-анасын, ба ла ла рын яки ба су ла рын Ми нем хак ка кал дыр ган һәр кем йөз 

* 19:18-19 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12-16; «Ка нун», 5:16-20. 
* 19:19 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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тап кыр күб рәк ала чак һәм мәң ге лек тор мыш ка ия бу ла чак. 30 Әм ма бе рен че ләр нең 
кү бе се соң гы лар бу лыр, соң гы лар исә бе рен че гә чы гар.

Йөзембакчасындаэшләүчеләрхакындагыйбрәтлехикәя

20 1 Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох шаш? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: ир тән ир-
түк ху җа үзе нең йө зем бак ча сы на эш че ләр ял лар га бар ган. 2 Ял чы лар бе лән 

кө не нә бер ди нар дан ки леш кәч, ул алар ны йө зем бак ча сы на җи бәр гән. 3 Ир тән ге 
сә гать ту гыз да* өен нән чы гып, ба зар мәй да ны на кил гәч, ул ан да эш сез тор ган 
баш ка ке ше ләр не кү реп: 4 «Сез дә ми нем йө зем бак ча сы на ба ры гыз. Мин сез гә ти-
е шен чә тү ләр мен», – ди гән. Алар кит кән нәр. 5 Ә ху җа сә гать  ун и кедә дә, көн дез ге 
сә гать өч тә дә шу лай ук эш лә гән. 6 Сә гать биш ләр ти рә сен дә ху җа та гын чы гып, 
ба сып тор ган ке ше ләр не күр гән. «Сез ни гә мон да кө не буе эш сез то ра сыз?» – дип 
со ра ган ул алар дан. 7 «Без не бер кем дә ял ла ма ды», – дип җа вап кай тар ган нар алар. 
Ул алар га: «Сез дә йө зем бак ча сы на ба ры гыз», – дип әй т кән.

8 Кич җит кәч, ху җа ида рә че се нә: «Эш че ләр не ча кы рып, алар га тү лә. Соң гы ял-
лан ган на рын нан баш лап, бе рен че лә ре бе лән тә мам ла», – ди гән. 9 Кич ке биш тә 
ял лан ган нар ки леп, һәр бер се бер ди нар ак ча ал ган. 10 Шу ңа ка рап, бе рен че лә ре: 
«Күб рәк алыр быз», – дип уй ла ган нар. Әм ма алар да бе рәр ди нар ак ча ал ган нар. 
11 Ә ал гач, ху җа га зар ла на баш ла ган нар: 12 «Бу соң кил гән нә ре ба ры тик бер сә гать 
эш лә де ләр, ә син алар ны без нең бе лән тиң лә дең. Без бит көн нең авыр лы гын һәм 
эс се ле ген ки чер дек».

13 Әм ма ул алар ның бер се нә: «Дус тым, мин си ңа ка ра та га дел сез лек эш лә мә дем. 
Син ми нем бе лән бер ди нар га ки леш тең тү гел ме соң?! 14 Үзе ңә ти еш ле сен ал да 
кит. Ә мин бу соң гы сы на да си ңа бир гән ка дәр би рер гә те лим. 15 Ак чам бе лән үзем 
те лә гән чә эш ләр гә хо ку кым юк мы ни?! Әл лә син ми нем юмар т лы гым нан көн лә-
шә сең ме?» – дип җа вап бир гән.

16 Шу лай, соң гы лар бе рен че бу лыр лар, ә бе рен че ләр исә соң гы бу лыр лар, – ди де 
Гай сә.

ГайсәнеңянәҮзенеңүлемехакындаәйтүе
17 Ие ру са лим гә та ба бар ган да, Гай сә, ун и ке шә кер тен чит кә ча кы рып, алар ның 

үз лә ре нә ге нә бо лай ди де:
18 – Без Ие ру са лим гә ба ра быз. Адәм Уг лын ан да баш ру ха ни лар һәм ка нун бел-

геч лә ре ку лы на то тып би рер ләр. Алар Аны үлем гә хө кем итәр ләр, 19 мыс кыл лау, 
кам чы бе лән сук ты ру һәм хач ка ка дак ла ту өчен, мә җү си ләр ку лы на тап шы рыр лар. 
Әм ма өчен че көн гә Ул үле дән те рел теп тор гы зы ла чак.

ГайсәһәмЗебедәйугыллары
20 Шун нан соң Зе бе дәй нең ха ты ны, угыл ла ры бе лән Гай сә яны на ки леп, ал дын да 

тез лән де. Ул Аңар дан нәр сә дер со рар га те лә де.
21 – Син нәр сә те ли сең? – дип со ра ды Гай сә.

* 20:3 Иртәнгесәгатьтугызда – сүзлектәге «Ва кыт хи са бы»н ка ра гыз. 
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– Ике уг лым Пат ша лы гың да бер се уң ягы ңа, икен че се сул ягы ңа уты ра чак, дип 
вәгъ дә ит сәң иде, – ди де ха тын.

22 – Сез нәр сә со ра га ны гыз ны аң ла мый сыз, – ди де Гай сә. – Мин эчә се ка сә дән 
эчә алыр сыз мы?

– Алыр быз, – ди де ләр алар.
23 – Сез Ми нем ка сәм нән эчәр сез, ә ме нә уң яки сул ягым да уты рыр га рөх сәт 

бирү-бирмәү Ми нем их ты я рым да тү гел. Атам ул урын нар ны кем нәр гә тә га ен лә сә, 
шу лар ны кы бу лыр.

24 Бу хак та ишет кәч, кал ган ун шә кер т нең бу икәү гә кар шы ачу ла ры чык ты. 25 Ә 
Гай сә алар ны ча кы рып алып:

– Сез бе лә сез: ха лык җи тәк че лә ре ха лык лар бе лән ха ким лек кы ла һәм тү рә ләр 
дә алар бе лән ида рә итә. 26 Лә кин сез дә алай бул ма сын! Ара гыз да бө ек бу лыр га те-
ләү че баш ка лар га – хез мәт че, 27 ара гыз да бе рен че бу лыр га те ләү че сез нең өчен кол 
бул сын. 28 Адәм Уг лы да бит Үзе нә хез мәт ит сен нәр өчен тү гел, ә бәл ки Үзе хез мәт 
итәр һәм күп ләр не сйо лып алыр өчен, тор мы шын би рер гә дип кил де, – ди де.

Гайсәнеңикесукырнысавыктыруы
29 Гай сә шә кер т лә ре бе лән Әри хә шә һә рен кал ды рып кит кән дә, ар тын нан күп 

сан лы ха лык ияр де. 30 Юл чи тен дә ике су кыр уты ра иде. Алар Гай сә нең үтеп ба-
ру ын ишет кәч:

– Әфән дем, Да выт Уг лы! Без не кыз ган! – дип кыч кы рып җи бәр де ләр.
31 Ха лык, ачу ла нып, алар ны тый мак чы бул ды, әм ма алар та гын да көч ле рәк итеп:
– Әфән дем, Да выт Уг лы! Без не кыз ган! – дип кыч кыр ды лар.
32 Гай сә, тук тап, алар ны ча кыр ды һәм:
– Сез нең өчен нәр сә эш лә вем не те ли сез? – дип со ра ды.
33 – Әфән дем! Күз лә ре без ачыл сын иде! – ди де ләр алар.
34 Гай сә, алар ны кыз га нып, күз лә ре нә ка гыл ды: алар шун да ук кү рә баш ла ды лар 

һәм Аңа ия реп кит те ләр.

ГайсәнеңИерусалимгәтантанабеләнкерүе

21 1 Алар Ие ру са лим гә якын ла шып, Зәйтүн-тау янын да гы Бәйт -Фә ги авы лы на 
кил гәч, Гай сә ике шә кер тен җи бәр де 2 һәм:

– Кар шы гыз да гы авыл га ба ры гыз. Шун да ук бәй ләп ку ел ган ана ишәк бе лән 
яшь ишәк не кү рер сез. Алар ны бәй дән ыч кын ды рып, Ми ңа ки те ре гез. 3 Кем дә 
бул са бе рәр нәр сә әй т сә, аңа: «Алар без нең Ху җа га ки рәк», – дип җа вап би ре гез. 
Ул ишәк ләр не шун да ук җи бә рер, – ди де.

4 Бу – пәй гам бәр аша әй тел гән сүз ләр га мәл гә аш сын өчен бул ды:
5 «Сион-кызга әй те гез:

„Ме нә Пат шаң си ңа ки лә.
Ул тыйнак-күндәм, ишәк кә һәм тай га,
ка мыт ки ге зел гән ишәк ба ла сы на ат лан ган“»*.

* 21:5 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 62:11; «Зә кә рия», 9:9. 
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6 Шә кер т лә ре ба рып, ба рын да Гай сә куш кан ча эш лә де ләр. 7 Ишәк бе лән ба ла-
сын алып ки леп, өс ки ем нә рен ишәк ләр сыр ты на сал ды лар һәм Гай сә алар га ме неп 
ат лан ды. 8 Зур ха лык төр ке ме өс ки ем нә рен юл өс те нә җәй де ләр, баш ка ла ры исә 
агач бо так ла рын сын ды рып юл га сал ды лар. 9 Гай сә нең ал дын нан һәм ар тын нан 
ки лү че зур ха лык төр кем нә ре:

«Да выт Уг лы на һо шан на!*
Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!*
Юга ры да, күк ләр дә һо шан на!» –

дип кыч кыр ды лар.
10 Гай сә Ие ру са лим гә ки леп кер гәч, бө тен шә һәр куз гал ды.
– Кем бу? – дип со раш ты лар ке ше ләр.
11 – Бу – Гай сә, Гә ли лә я дә ге На са ра дан пәй гам бәр, – дип җа вап бир де ха лык.

Аллаһыйортынчистарту
12 Гай сә, Ал ла һы йор ты на ке реп, бар лык са ту чы лар ны һәм са тып алу чы лар ны 

ку ып чы гар ды, ак ча ал маш ты ру чы лар ның өс тәл лә рен һәм кү гәр чен са ту чы лар ның 
утыр гыч ла рын ау да рып таш ла ды. 13 Гай сә алар га:

– Из ге яз ма да: «Ми нем Йор тым до га кы лу йор ты дип ата лыр»*, – дип языл ган, 
ә сез аны юл ба сар лар оя сы на әй лән де рә сез!* – ди де.

14 Ал ла һы йор тын да Гай сә яны на су кыр лар, ак сак лар кил де һәм Ул алар ны са вык-
тыр ды. 15 Лә кин баш ру ха ни лар ның һәм ка нун бел геч лә ре нең, Ул эш лә гән ис кит-
кеч эш ләр не һәм ба ла лар ның Ал ла һы йор тын да: «Да выт Уг лы на һо шан на!» – дип 
кыч кы ру ла рын кү реп, ачу ла ры чык ты. 16 Алар Аңар дан:

– Алар ның нәр сә әй тү лә рен ише тә сең ме? – дип со ра ды лар.
– Әйе, – дип җа вап бир де Гай сә. – Сез: «Са бый һәм им чәк ба ла лар те лен нән 

Син Үзе ңә мак тау яу дырт тың»*, – дип языл ган ны һич кай чан укы ма ды гыз мы әл лә?
17 Гай сә, алар ны кал ды рып, шә һәр дән Бәй т-Ә ни я гә кит те һәм төн не ан да үт кәр де.

Гайсәнеңинҗирагачынкаргавы
18 Ир тә бе лән шә һәр гә та ба юл тот кан да, Гай сә ачы гып кит кән ке бек бул ды. 

19 Юл бу ен да гы ин җир ага чын кү реп, Ул яны на кил де, әм ма яф рак тан баш ка бер-
ни тап ма гач, аңа:

– Мон нан ары җи ме шең бер кай чан бул ма сын! – ди де.
Һәм шун да ук ин җир ага чы ко рып төш те.
20 Мо ны кү реп, шә кер т лә ре нең ис лә ре кит те.
– Ни чек алай ки нәт ке нә ин җир ага чы ко рып төш те соң? – дип со ра ды лар алар.

* 21:9 Һошанна! – яһүд чә «Кот кар без не!». Гай сә за ма нын да әле ге сүз Ал ла һы ны мак тау өчен 
кул ла ныл ган. 
* 21:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:25, 26. 
* 21:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 56:7. 
* 21:13 Ка ра гыз: «Ире мия», 7:11. 
* 21:16 Ка ра гыз: «Зә бур», 8:3. 
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21 – Сез гә хак сүз әй тәм: ышан са гыз һәм шик лән мә сә гез, Мин ин җир ага чы 
бе лән эш лә гән не ге нә эш ләп кал мас сыз, әм ма бу тау га: «Кү тә рел дә диң гез гә таш-
лан!» – дип әй т сә гез дә шу лай бу ла чак. 22 До га гыз да ни ге нә со ра са гыз да, әгәр 
ышан са гыз, алыр сыз, – ди де Гай сә.

Гайсәнеңвәкаләтетурындасорау
23 Гай сә Ал ла һы йор ты на ке реп гый лем бир гән дә, яны на баш ру ха ни лар бе лән 

ха лык өл кән нә ре кил де.
– Син бо лар ны нин ди вә ка ләт бе лән эш ли сең? Ан дый хо кук ны Си ңа кем бир-

де? – дип со ра ды лар алар.
24 – Мин дә сез гә бер со рау би рәм, – ди де алар га Гай сә. – Әгәр сез җа вап бир-

сә гез, Мин дә бу га мәл ләр не нин ди вә ка ләт бе лән эш лә вем не әй тер мен. 25 Су га 
чум ды ру хо ку кы Яхъя га кай дан би рел гән: күк тән ме әл лә ке ше ләр дән ме?

Алар үз ара:
– Әгәр: «Күк тән», – дип әй т сәк, Ул: «Ә ни өчен сез аңа ышан ма ды гыз?» – дип 

со ра я чак. 26 Ә ин де: «Ке ше ләр дән», – дип әй т сәк, ха лык без не ниш лә тер? Алар бит 
ба ры сы да Яхъя ны пәй гам бәр дип исәп ли, – ди еш те ләр.

27 Шу ңа кү рә алар Гай сә гә:
– Бел ми без, – дип җа вап кай тар ды лар.
– Алай бул гач, Мин дә сез гә бу эш ләр не нин ди вә ка ләт бе лән баш ка ру ым ны 

әй т мим.

Икеугылхакындагыйбрәтлехикәя
28 Ә ме нә бу хак та сез ни ди яр сез? Бер ке ше нең ике уг лы бул ган. Бе рен че се яны на 

ки леп, ул бо лай ди гән: «Уг лым, бү ген йө зем бак ча сы на ба рып эш лә әле». 29 Те ге се: 
«Те лә мим», – дип әй т кән, әм ма бе раз дан ки ре уй лап кит кән. 30 Ата сы икен че уг лы 
яны на ки леп, шу ны ук әй т кән. Аны сы исә: «Ба рам, әфән дем», – дип җа вап бир гән, 
әм ма бар ма ган. 31 Ата ла ры ның их ты я рын кай сы сы үтә гән?

– Бе рен че се, – дип җа вап бир де ләр те ге ләр.
– Сез гә хак сүз әй тәм: Ал ла һы Пат ша лы гы на са лым җы ю чы лар һәм фа хи шә ләр 

сез дән ал да ке рә чәк ләр. 32 Яхъя сез гә тәкъ ва лык юлын күр сә тер гә дип кил гән иде, 
әм ма сез аңа ышан ма ды гыз. Ә са лым җы ю чы лар һәм фа хи шә ләр аңа ышан ды лар. 
Сез, мо ны кү реп тә, ба ры бер тәү бә ит мә де гез һәм аңа ышан ма ды гыз.

Йөземүстерүчеявызлархакындагыйбрәтлехикәя
33 Хә зер икен че гый б рәт ле хи кә я не тың ла гыз. Җир би ләү че бер ке ше бул ган. 

Ул йө зем бак ча сы утыр т кан, аны кой ма бе лән әй лән де реп ал ган, йө зем изү өчен, 
мах сус чо кыр әзер лә гән, бак ча ны сак лар өчен ма на ра тө зе гән һәм бак ча ны йө зем 
үс те рү че ләр гә кул ла ну өчен би реп, үзе чит як лар га ки теп бар ган. 34 Уңыш җы яр 
ва кыт җит кәч, үз өле шен алыр га дип, хез мәт че лә рен җи бәр гән. 35 Әм ма йө зем 
үс те рү че ләр, хез мәт че лә рен то тып, бер сен кый на ган нар, баш ка сын үтер гән нәр, 
өчен че се нә үл гән че таш лар ат кан нар. 36 Ху җа та гын да күб рәк хез мәт че лә рен җи-
бәр гән, әм ма алар бе лән дә шу лай ук эш лә гән нәр. 37 Ни һа ять, «Уг лы ма хөр мәт 
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күр сә тер ләр», – дип уй лап, уг лын җи бәр гән. 38 Әм ма йө зем үс те рү че ләр ху җа ның 
уг лын кү реп, бер-беренә: «Бу бит – ва рис. Әй дә гез, аны үте рик һәм ми ра сын үзе-
без гә алыйк», – ди еш кән нәр. 39 Алар аны то тып, йө зем бак ча сын нан чы га рып 
таш ла ган нар һәм үтер гән нәр.

40 Шу лай итеп, йө зем бак ча сы ның ху җа сы әй лә неп кай т кач, бу йө зем үс те рү че-
ләр бе лән нәр сә эш ләр?

41 – Явыз ке ше ләр не ул рә хим сез рә веш тә үте рер һәм йө зем бак ча сын баш ка йө зем 
үс те рү че ләр гә кул ла ныр га би реп то рыр. Бо лар ху җа га ти еш ле өлеш не ва кы тын да 
би рер ләр, – дип җа вап бир де ләр алар.

42 Гай сә бо лай ди де:
– Ә сез Из ге яз ма да:

«Тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш
иң мө һим поч мак та шы на әй лән де.
Раб бы та ра фын нан кы лын ды бу,
һәм без нең күз ләр өчен мог җи за дыр»*, –

ди гән не укы ма ды гыз мы ни? 43 Шу ңа кү рә, Мин сез гә әй тәм: Ал ла һы Пат ша лы гы 
сез дән алы нып, аның җи ме шен ки те рү че ха лык ка би ре лә чәк. 44 Бу таш ка абын ган 
һәр кем чәл пә рә мә ки лә чәк, таш кем нең дә бул са өс те нә төш сә, сы та чак.

45 Баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар, Гай сә нең гый б рәт ле хи кә я лә рен ише теп, Аның 
үз лә ре ха кын да сөй лә вен аң ла ды лар. 46 Алар Гай сә не кул га алыр га те лә де ләр, лә-
кин Аны пәй гам бәр дип исәп лә гән ха лык тан ку рык ты лар.

Туймәҗлесехакындагыйбрәтлехикәя

22 1 Гай сә, алар бе лән сөй ләш кән дә, та гын гый б рәт ле хи кә я ләр сөй лә де:
2 – Күк ләр Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган? Күз ал ды гыз га ки те ре гез: пат ша 

уг лы өчен туй мәҗ ле се үт кәр гән. 3 Ул, ча кы рыл ган ку нак лар ны мәҗ лес кә җы-
яр га ни ят ләп, хез мәт че лә рен җи бәр гән, лә кин ку нак лар ки лер гә те лә мә гән нәр. 
4 «Мәҗ ле сем ин де әзер: үгез лә рем һәм си мер тел гән мал су ел ган, бө тен нәр сә әзер, 
ку нак ка ки ле гез», – дип, та гын хез мәт че лә рен ча кы рыл ган ке ше ләр гә әй тер гә 
җи бәр гән. 5 Әм ма, ча кы ру ны сан га сук мый ча, алар ның һәр бер се үз эш лә ре бе-
лән та ра лыш кан нар: бер се – ба су ы на, икен че се үзе нең сәү дә эше нә кит кән, 6 ә 
кал ган на ры исә хез мәт че ләр не то тып кый на ган нар һәм үтер гән нәр. 7 Пат ша, яр-
сып, ул үте рү че ләр не юк итәр гә, ә шә һәр лә рен ян ды рыр га әмер би реп, гас кә рен 
җи бәр гән. 8 Ан нан соң пат ша хез мәт че лә ре нә бо лай дип әй т кән: «Мәҗ лес әзер, 
ә ча кы рыл ган ку нак лар ла ек лы бул ма ды лар. 9 Юл чат ла ры на ба ры гыз, кем не ге-
нә күр сә гез дә, мәҗ лес кә ча кы ры гыз». 10 Хез мәт че ләр, юл лар га чы гып, оч ра ган 
бар ке ше не – яма нын да, ях шы сын да алып кил гән нәр. Бө тен мәҗ лес бүл мә се 
ку нак лар бе лән тул ган.

11 Лә кин пат ша, ку нак лар ны ка рар га чык кач, ан да бәй рәм ки е ме нә ки ен мә гән 
бер ке ше не кү реп ал ган. 12 Пат ша аңа: «Дус, син ни чек мон да бәй рәм ки е ме ки ми чә 
кил дең?» – ди гән. Те ге се эн дәш мә гән. 13 Шун нан соң пат ша хез мәт че лә ре нә: «Аяк-

* 21:42 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22-23. 
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кулларын бәй ләп, ка раң гы лык ка чы га рып таш ла гыз. Ан да елау һәм теш шы кыр да ту 
бу лыр», – ди гән. 14 Ча кы рыл ган нар күп, лә кин сай лан ган нар аз.

Кайсаргасалымтүләүхакындасорау
15 Шун нан соң фа ри сей лар, ки теп, Гай сә не ни чек сүз дә эләк те рер гә икән дип 

ки ңәш ләш те ләр. 16 Алар үз лә ре нең шә кер т лә рен Һи руд та раф дар ла ры бе лән бер гә 
Гай сә яны на җи бәр де ләр.

– Ос таз, – ди де ләр алар, – Си нең ту ры сүз ле бу лу ың ны һәм Ал ла һы юлы на ха-
кый кать куш кан ча өй рә тү ең не без бе лә без. Син бе рәү гә дә ярар га ты рыш мый сың, 
чөн ки кем нең кем бу луы Си ңа мө һим тү гел. 17 Шу ңа кү рә әйт че без гә, Син ни чек 
уй лый сың: скай сар га са лым тү ләү рөх сәт ите лә ме, әл лә юк мы?

18 Әм ма Гай сә алар ның явыз ни ят лә рен бе леп:
– Нәр сә гә дип сы ный сыз сез Ми не, ике йөз ле ләр? – дип җа вап бир де. – 19 Са лым 

тү ли тор ган ак ча ны ми ңа күр сә те гез!
Алар Аңа ди нар бир де ләр.
20 – Мон да кем нең су рә те тө ше рел гән, кем нең исе ме су гыл ган? – дип со ра ды 

алар дан Гай сә.
21 – Кай сар ны кы, – дип җа вап бир де ләр те ге ләр.
– Ди мәк, кай сар ны кын – кай сар га, ә Ал ла һы ны кын Ал ла һы га би ре гез, – ди де 

шун нан соң алар га Гай сә.
22 Бу сүз ләр не ише теп, алар хәй ран кал ды лар һәм Аны кал ды рып кит те ләр.

Үледәнтерелүтурындасорау
23 Шул ук көн не Гай сә яны на сад ду кей лар кил де ләр. Алар исә үле ләр нең те ре-

лү ен ин кяр итә ләр иде. Алар Гай сә гә мон дый со рау бир де ләр:
24 – Ос таз, Му са Ка нун да әй т кән: «Әгәр бе рәү, ата бу лу бә хе те нә иреш ми чә, үлеп 

кит сә, аның тол ха ты ны на бер ту га ны өй лән сен һәм үл гән бер ту ган кар дә ше нең 
нә се лен дә вам ит тер сен»*. 25 Ме нә ара быз да бер ту ган җи де ир кар дәш бар иде. Бе-
рен че се өй лән гән, ба ла күр ми чә, ха ты нын ту га ны на ха тын лык ка кал ды рып, үлеп 
кит кән. 26 Икен че се, өчен че се дә һәм бар лык җи де се бе лән дә шу лай бул ган. 27 Ә 
ахыр да ха тын үлеп кит кән. 28 Шу лай бул гач, үле ләр те рел гән ва кыт та, ул алар ның 
кай сы сы ның ха ты ны бу ла чак? Җи де се дә аның ире бул ган бит!

29 – Сез ял гы ша сыз, чөн ки Из ге яз ма ны да, Ал ла һы код рә тен дә бел ми сез, – дип 
җа вап бир де Гай сә. 30 – Үле ләр те рел гән дә, алар өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә чык мас-
лар. Алар күк тә ге фә реш тә ләр дәй бу ла чак лар. 31 Ә үле ләр нең те ре лү мәсь ә лә се нә 
кил гән дә, Ал ла һы ның әй т кән нә рен сез укы ма ды гыз мы ни? 32 Ул: «Мин – Иб ра-
һим Ал ла сы, Ис хак Ал ла сы һәм Ягъ куб Ал ла сы»*, – дип әй т кән. Ал ла һы – үле ләр 
Ал ла сы тү гел, Ул те ре ләр не ке.

33 Гай сә не тың ла ган ха лык Аның өй рә тү лә ре нә таң кал ды.

* 22:24 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:5-6. 
* 22:32 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:6. 
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Иңмөһимәмерхакындасорау
34 Гай сә нең сад ду кей лар ны эн дәш мәс лек итү ен ишет кәч, фа ри сей лар бер гә җы-

ел ды лар. 35 Алар ның бер се – ка нун бел ге че, Аны сы нар га те ләп:
36 – Ос таз, Ка нун да кай сы әмер иң мө һи ме? – дип со ра ды.
37 – «Раб бы Ал лаң ны бө тен йө рә гең, бө тен җа ның һәм бө тен акы лың бе лән 

ярат»*, – ди де Гай сә. – 38 Бу – бе рен че һәм иң мө һим әмер. 39 Икен че се дә шун дый 
ук: «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат»*. 40 Бө тен Му са ка ну ны һәм пәй гам-
бәр ләр шу шы ике әмер гә ни гез лән гән нәр.

Мәсих–ДавытУглымы?
41 Фа ри сей лар бер гә җы ел гач, Гай сә алар дан бо лай дип со ра ды:
42 – Сез Мә сих ха кын да нәр сә уй лый сыз? Чы гы шы бу ен ча, Ул – кем Уг лы?
– Да выт Уг лы, – дип җа вап бир де ләр алар.
43 – Ә ни өчен Да выт, Из ге Рух бе лән ил һам ла нып, Мә сих не Ха ки мем дип ата-

ган? Ул бит бо лай ди гән:
44 «Раб бы ми нем Ха ки ме мә:

„Дош ман на рың ны Си нең аяк ас ты на түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр“, – ди»*.

45 Шу лай итеп, Да выт Аны «Ха ки мем» дип атый икән, ни чек ин де Ул аның Уг-
лы бу ла ала?

46 Бер кем дә Аңа җа вап кай та ра ал ма ды. Шу шы көн нән алып, бер ке ше дә Гай-
сә дән нәр сә дә бул са со рар га ба тыр чы лык ит мә де.

Гайсәнеңканунбелгечләреннәнсакланыргакушуы

23 1 Шун нан соң Гай сә ха лык ка һәм Үзе нең шә кер т лә ре нә мө рә җә гать ит те:
2 – Му са уры нын фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре ал ды лар. 3 Шу ңа кү рә, 

алар ның сез гә куш кан на рын тың ла гыз һәм үтә гез, әм ма алар ке бек эш лә мә гез, 
чөн ки алар үз лә ре өй рәт кән нә ре бу ен ча га мәл кыл мый лар. 4 Алар ке ше ләр җил кә-
се нә авыр йөк ләр не бер гә бәй ләп са ла лар, ә үз лә ре бар мак ла ры бе лән дә кый мыл-
да тыр га те лә ми ләр. 5 Нәр сә ге нә эш лә сә ләр дә, аны ке ше ләр күр сен дип эш ли ләр. 
Алар до га лар сал ган тар т ма чык ла рын* зу рай та лар, ки ем чук ла рын озы най та лар. 
6 Мәҗ лес ләр дә алар иң түр дә, гый ба дәт ха нә ләр дә дә рә җә ле урын нар да уты рыр-
га яра та лар, 7 мәй дан нар да үз лә рен их ти рам бе лән сә лам ләү не һәм ке ше ләр нең 
алар ны «ос таз» дип атау ла рын яра та лар. 8 Ә сез не «ос таз» дип ата ма сын нар, чөн-
ки сез нең тик бер Ос та зы гыз бар һәм сез – бер-берегезгә ту ган нар. 9 Җир дә «ата» 
дип бер кем не дә ата ма гыз – сез нең бер ге нә – Күк тә ге Ата гыз гы на бар. 10 Сез не 

* 22:37 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:5. 
* 22:39 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
* 22:44 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
* 23:5 Тартмачыклар – яһү ди ләр до га кыл ган ва кыт та маң гай ла ры на һәм сул кул ла ры на күн 
тарт ма чык лар бәй лә гән нәр. Алар га Тәү рат тек с т ла рын сал ган нар. Ка ра гыз: «Ка нун», 6:8; 11:18. 
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«нә сый хәт че» дип тә ата ма сын нар, чөн ки бер дән бер Нә сый хәт че гез – Мә сих. 11 Ә 
ара гыз да гы иң бө е ге сез нең өчен хез мәт че бул сын. 12 Үзен-үзе кү тә рү че не Ал ла һы 
тү бән се тер, ә үзен тү бән сет кән не Ал ла һы кү тә рер.

13 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез ке ше ләр дән 
Күк ләр Пат ша лы гын бик ләп ку я сыз, үзе гез дә кер ми сез, ке рер гә те ләү че ләр не дә 
керттермисез. [14 ]*

15 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Тик бе рәү не 
ге нә бул са да үзе гез тот кан иман га ки те рер өчен, сез диң гез ләр һәм ко ры җир ләр 
аша үтә сез. Ә ин де бе рәр сен ки тер сә гез, аны, үзе гез гә ка ра ган да да, җә һән нәм гә 
ике лә тә ла ек лы итә сез.

16 Кай гы сез гә, су кыр юл баш чы лар! Сез: «Ал ла һы йор ты бе лән ант ит кән нең 
ан ты бер ни гә дә тор мый, ә Ал ла һы йор ты ның ал ты ны бе лән ант ит сә, ул ан тын 
үтәр гә ти еш», – дип өй рә тә сез. 17 Су кыр ах мак лар! Кай сы сы мө һим рәк: ал тын мы 
әл лә ал тын ны из ге итү че Ал ла һы йор ты мы? 18 Та гын әй тә сез: «Мәз бәх бе лән ант 
ит кән нең ан ты бер ни гә дә тор мый, ә мәз бәх тә ге бү ләк бе лән ант ит сә, ул ан тын 
үтәр гә ти еш». 19 Су кыр лар! Кай сы сы мө һим рәк: бү ләк ме, әл лә бү ләк не из ге итү че 
мәз бәх ме? 20 Шу ңа кү рә, мәз бәх бе лән ант итү че ке ше аның бе лән дә, аның өс тен-
дә ге бө тен нәр сә бе лән дә ант ит кән бу ла. 21 Ал ла һы йор ты бе лән ант итү че ке ше 
исә аның бе лән дә, аның эчен дә Яшәү че бе лән дә ант ит кән бу ла. 22 Күк бе лән ант 
ит кән ке ше Ал ла һы тә хе те һәм ан да Уты ру чы бе лән ант ит кән бу ла.

23 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез бөтнекне, 
ук роп ны, ак әнис не го шер сә да ка сы итеп би рә сез, ә Ка нун да гы иң мө һим нәр сә не: 
га дел лек, шәф кать лек һәм туг ры лык ны чит тә кал дыр ган сыз. Ме нә бо лар ны үтәр гә 
һәм Ка нун ның баш ка өлеш лә рен дә оныт мас ка ки рәк иде. 24 Су кыр юл баш чы лар! 
Сез чер ки не сө зеп ала сыз, ә дө я не йо та сыз!

25 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Ка сә ләр нең һәм 
са выт лар ның тыш кы ягын чистартасыздыр, ә эче исә ком сыз лык һәм тот нак сыз лык 
бе лән ту лы. 26 Су кыр фа ри сей! Элек ка сә ләр нең эчен чис тарт, шул ва кыт та гы на 
аның ты шы да счис та бу лыр!

27 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез агар тыл ган 
төр бә ләр ке бек: тыш тан алар ма тур бу лып кү ре нә ләр, ә эч лә ре исә мә ет сө як лә ре 
һәм төр ле шак шы лык бе лән ту лы! 28 Сез дә шу лай ук: тыш тан ке ше ләр гә тәкъ ва 
бу лып кү ре нә сез, ә эче гез ту лы ике йөз ле лек һәм ка нун сыз лык.

29 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар! Ике йөз ле ләр! Сез пәй гам бәр ләр 
өчен төр бә ләр тө зи сез һәм тәкъ ва лар ның ка бер һәй кәл лә рен би зи сез. 30 Сез: «Ата-
бабаларыбыз чо рын да яшә гән бул сак, алар бе лән бер гә пәй гам бәр ләр нең ка нын 
тү гү дә кат наш ма ган бу лыр идек», – ди сез. 31 Шу лай итеп, үзе гез гә кар шы үзе гез 
ша һит лык итә сез: сез – пәй гам бәр ләр не үте рү че ата-бабаларыгызның угыл ла ры. 
32 Шу лай ата-бабаларыгыз баш ла ган ны ту лы лан ды ры гыз. 33 Сез – елан нар һәм елан 

* 23:14 Кай бер кулъ яз ма лар да 14 нче аять тә бар: «Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри-
сей лар! Ике йөз ле ләр! Тол ха тын нар ның йорт ла рын үзе гез гә ала сыз һәм, ке ше ләр күр сен 
дип, озак итеп до га кы ла сыз. Бо лар өчен та гын да ка ты рак хө кем гә тар ты ла чак сыз». 
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то кы мы! Сез җә һән нәм хө ке мен нән ни чек ка чар га уй лый сыз? 34 Шу ңа кү рә Мин 
сез гә пәй гам бәр ләр не, акыл ия лә рен һәм ка нун бел геч лә рен җи бә рәм. Бе рәү лә рен 
сез үте рер сез, хач ка ка дак лар сыз, баш ка ла рын гый ба дәт ха нә ләр дә кам чы ла тып, 
шә һәр дән шә һәр гә ку ар сыз. 35 Шу лай итеп, бө тен тәкъ ва лар ның җир дә тү гел гән 
ка ны ба шы гыз га тө шә чәк: тәкъ ва Һа бил ка нын нан алып, мәз бәх бе лән Из ге йорт 
ара сын да сез үтер гән Бә рә хия уг лы Зә кә рия ка ны на ка дәр*. 36 Сез гә хак сүз әй тәм: 
бо лар ның һәм мә се шу шы бу ын ке ше лә ре нә тө шә чәк!

37 Иеру са лим! Пәй гам бәр ләр не үте рү че һәм хо зу ры ңа җи бә рел гән нәр не таш лар 
атып кый нау чы Иеру са лим! Кош үзе нең ба ла ла рын ка нат ас ты на җый ган ке бек, 
Мин дә хал кың ны ни чә тап кыр шу лай бер гә җы яр га те лә дем, әм ма сез, Иеру са лим 
ке ше лә ре, кар шы кил де гез! 38 Ин де ме нә Из ге йор ты гыз таш лан дык хәл дә ка лыр. 
39 Сез гә әй тәм: «Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!»* – дип әй т ми то рып, Ми-
не күр мәс сез!

Аллаһыйортыныңҗимерелүе

24 1 Гай сә Ал ла һы йор тын нан чы гып кит кән дә, Аның игъ ти ба рын Ал ла һы йор-
ты ның би на ла ры на юнәл тер өчен, яны на шә кер т лә ре кил де ләр. 2 Ә Гай сә:

– Бо лар ның һәм мә сен да кү рә сез ме? – ди де. – Сез гә хак сүз әй тәм: мон да таш 
өс тен дә таш кал ма я чак, бар нәр сә җи ме ре лә чәк!

Ахырзаманбилгеләре
3 Гай сә Үзе ге нә Зәй түн та вын да утыр ган да, яны на шә кер т лә ре кил де.
– Әйт әле без гә: бу хәл ләр кай чан бу лыр икән? Без Си нең ки лү ең не һәм бу дөнь-

я ның бе тә чә ген нин ди бил ге аша бе лә чәк без? – дип со ра ды лар алар.
4 Гай сә җа вап бир де:
– Ка ра гыз аны, ал да ма сын нар үзе гез не, 5 чөн ки күп ләр, үз лә рен Ми нем исем 

бе лән атап ки леп, «Мин – Мә сих» ди яр ләр һәм күп ләр не ал дар лар. 6 Сез якын да гы 
су гыш лар ава зын һәм ерак та гы су гыш лар ха кын да хә бәр ләр ише тер сез – ка ра гыз, 
ку рык ма гыз! Шу лай бу лыр га ти еш. Әм ма мо ның бе лән ге нә бет мәс әле: 7 ха лык ха-
лык ка һәм пат ша лык пат ша лык ка кар шы чы гар, төр ле урын нар да ач лык һәм җир 
тет рәү ләр бу лыр, 8 әм ма бо лар ның ба ры сы – тул гак то ту га зап ла ры ның ба шы гы на.

9 Шу шы ва кыт та сез не га зап лау га ду чар итәр ләр һәм үлем гә тар тыр лар, бө тен ха-
лык лар да Ми нем өчен сез гә нәф рәт лә нер. 10 Шул ва кыт та күп ләр иман нан ваз ки чәр, 
бер-беренә хы я нәт итәр һәм нәф рәт лә нер. 11 Ял ган пәй гам бәр ләр кү бә еп, күп ләр не 
ал дар. 12 Явыз лык арт кан лык тан, күп ләр нең мә хәб бә те су ы ныр. 13 Әм ма ахыр га тик ле 
чы да ган ке ше ко ты лыр. 14 Бар ча ха лык лар га дә лил итеп, Пат ша лык ха кын да гы бу 
Ях шы хә бәр не бө тен җи һан да та ра тыр лар. Ме нә шун нан соң ахы ры ки лер.

15 Шу ңа кү рә, сез Да ни ил пәй гам бәр яз ган «таш лан дык хәл гә ки те рә тор ган 
нә җес нәр сә нең» из ге урын да то ру ын* күр гәч (бу сүз ләр не укы ган ке ше аң ла сын), 

* 23:35 Ка ра гыз: «II Елъ яз ма», 24:20-22. 
* 23:39 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:26. 
* 24:15 Ка ра гыз: «Да ни ил», 9:27; 11:31; 12:11. 
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16 Яһүдия җи рен дә ге ләр тау лар га кач сын нар, 17 өй тү бә сен дә ге ләр, әй бер лә рен алыр га 
дип, өй гә тө шеп тор ма сын, 18 кыр да гы лар исә өс ки е мен алыр га өе нә кай т ма сын. 
19 Ул көн нәр дә авыр лы һәм ба ла имез гән ха тын нар га – кай гы! 20 Ка чу ы гыз кыш ка 
һәм шим бә кө не нә ту ры кил мә сен дип, до га кы лы гыз, 21 чөн ки ул ва кыт та дөнья 
яра тыл ган нан бир ле бү ген ге көн гә ка дәр бул ма ган һәм ки лә чәк тә дә бул ма я чак 
зур афәт ки лер. 22 Әгәр ул көн нәр кыс кар тыл ма са, һич кем исән кал мас иде. Әм ма 
сай лан ган нар ха кы на ул көн нәр кыс кар ты ла чак.

23 Әгәр сез гә шул ва кыт та: «Ка ра, Мә сих ме нә мон да!» яки «Ул те ген дә!» – дип 
әй т сә ләр, ышан ма гыз, 24 чөн ки ял ган мә сих ләр вә ял ган пәй гам бәр ләр ки лер, әгәр 
ки леп чык са, хәт та Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган нар ны ал да мак чы бу лып, ис-
кит кеч га лә мәт ләр һәм мог җи за лар күр сә тер. 25 Ме нә Мин сез гә ба ры сы ха кын да 
ал дан әй теп куй дым.

26 Шу лай итеп, әгәр: «Ка ра, Ул чүл дә», – ди сә ләр, ан да бар ма гыз яки: «Ме нә Ул 
эч ке бүл мә ләр дә», – ди сә ләр, ышан ма гыз. 27 Чөн ки Адәм Уг лы ның ки лүе күк не 
көн чы гыш тан көн ба тыш ка ка дәр яшен ярып үт кән ке бек бу лыр. 28 Мә ет кай да 
бул са, үләк сә кош ла ры шун да җы е лыр.

29 Шун да ук, ул көн нәр дә ге афәт тән соң,
«ко яш ка ра лыр, ай як тыр т мас,
күк ләр дән йол дыз лар ко е лыр һәм
күк җи сем нә ре тет рә нер»*.

30 Шул ва кыт Адәм Уг лы ның бил ге се кү ре нер, Аның күк бо лыт ла ры өс тен дә 
код рәт вә дан бе лән ки лү ен* кү реп, җир нең бө тен ха лык ла ры кыч кы рып, бик нык 
кай гы рыр лар. 31 Адәм Уг лы фә реш тә лә рен көч ле быр гы та вы шы бе лән җи бә рер. 
Алар дөнь я ның дүрт та ра фын нан, җир нең бер чи тен нән баш лап икен че чи те нә 
ка дәр Аның сай лан ган на рын җы яр лар.

32 Ме нә ин җир ага чы на күз са лыйк: бө ре лә ре бүр теп, яф рак яра баш ла са, сез 
тиз дән җәй җи тә сен бе лә сез. 33 Мон да да нәкъ шу лай: бу хәл ләр нең га мәл гә ашу-
ын күр гән дә бе леп то ры гыз: ул ва кыт якын, ин де ишек тө бен дә! 34 Хак сүз әй тәм 
сез гә: бо лар һәм мә се га мәл гә аш кан чы, бү ген ге бу ын әле юк ка чык мас. 35 Күк һәм 
җир юк ка чы гар, әм ма Ми нем сүз лә рем һич кай чан юк ка чык мас.

Көнеһәмсәгатебилгесез
36 Ул көн нең һәм сә гать нең кай чан җи тә сен һич кем бел ми: күк тә ге фә реш тә ләр 

дә, Угыл да. Бу ту ры да ба ры тик Ата гы на бе лә. 37 Нух көн нә рен дә ни чек бул са*, 
Адәм Уг лы кил гән ва кыт та да шу лай бу ла чак. 38 Ту фан ал дын нан ке ше ләр аша-
ган нар, эч кән нәр, өй лән гән нәр һәм ки яү гә чык кан нар. Нух көй мә гә кер гән көн гә 
ка дәр шу лай дә вам ит кән. 39 Ту фан ки леп, ба рын да агы зып кит кән гә ка дәр, алар 
нәр сә бу ла сын аң ла ма ган нар. Адәм Уг лы кил гән ва кыт та да нәкъ шу лай бу ла чак. 

* 24:29 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 13:10; «Йо ил», 2:10, 31. 
* 24:30 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
* 24:37 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:5-7:1. 
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40 Ул ва кыт та кыр да ике ке ше бу лыр: бер се алы ныр, икен че сен кал ды рыр лар. 41 Бер 
кул те гер мә нен дә тар ту чы ике ха тын ның бер се алы ныр, икен че сен кал ды рыр лар.

42 Шу ңа кү рә, уяу бу лы гыз! Ха ки ме гез кай сы көн дә ки лә чә ген сез бел ми сез бит. 
43 Шу ны аң ла гыз: йорт ху җа сы ка рак ның төн лә бе лән кай сы сә гать тә ки лә сен бел-
сә, йок ла мый ча, аңа үз йор ты на ке рер гә ирек бир мәс иде. 44 Шу ңа кү рә, сез дә әзер 
бу лып то ры гыз: Адәм Уг лы сез уй ла ма ган сә гать тә ки лә чәк.

45 Шу лай итеп, хез мәт че ләр гә ри зык ны үз ва кы тын да өлә шү өчен, ху җа та ра фын нан 
баш лык итеп ку ел ган ыша ныч лы һәм акыл лы хез мәт че нин ди бу ла соң? 46 Ху җа сы 
әй лә неп кай тып, аның шу лай эш лә вен күр сә, ме нә шул хез мәт че сә га дәт ле. 47 Сез гә 
хак сүз әй тәм: ху җа сы аны бө тен мил ке нә баш лык итеп ку яр. 48 Лә кин ул хез мәт че 
на чар бул са һәм: «Ху җам тиз кай т мас әле», – дип уй лап, 49 баш ка хез мәт че ләр не 
кый ный, үзе эч ке че ләр бе лән ашап-эчә баш ла са, 50 ху җа сы ул көт мә гән көн дә һәм 
уй ла ма ган сә гать тә кай тып ке рер дә 51 аны җә за га тар тыр һәм ике йөз ле ләр бе лән 
бер яз мыш ка ду чар итәр: ан да елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр.

Ункызхакындагыйбрәтлехикәя

25 1 Күк ләр Пат ша лы гы ул ва кыт та ме нә нәр сә гә ох шар. Күз ал ды гыз га ки те-
ре гез: ун кыз, кул ла ры на як тыр т кыч лар то тып, кияү кар шы лар га чык кан. 

2 Би ше се – ах мак, кал ган би ше се исә акыл лы бул ган. 3 Ах мак ла ры як тыр т кыч ла-
рын ал ган нар, ә май ал ма ган нар. 4 Акыл лы ла ры исә як тыр т кыч лар бе лән бер гә 
чүл мәк ләр дә май да ал ган нар. 5 Кияү тот кар лан ган лык тан, кыз лар йо кым сы рый 
баш ла ган һәм йок лап та кит кән нәр.

6 Төн ур та сын да: «Кияү ки лә, аны кар шы лар га чы гы гыз!» – дип кыч кыр ган 
та выш ише тел гән. 7 Шул ва кыт та бө тен кыз лар уя нып ки теп, як тыр т кыч ла ры 
ях шы рак ян сын өчен, алар ны рәт лә гән нәр. 8 Ах мак ла ры акыл лы лар га: «Без нең 
як тыр т кыч ла ры быз сү нә, без гә бе раз май би ре гез че», – дип әй т кән нәр. 9 Ә акыл-
лы ла ры: «Юк, без нең май бө те не без гә дә җит мәс. Иң ях шы сы, са ту чы лар га ба рып, 
май са тып алы гыз», – ди гән нәр.

10 Әм ма алар са тып алыр га дип кит кән ара да, кияү ки леп җит кән. Ки яү не кар-
шы лау өчен, ба рын да әзер ләп куй ган кыз лар аның бе лән бер гә туй мәҗ ле се нә 
кит кән нәр, һәм алар ар тын нан ишек ябыл ган.

11 Ан нан соң кал ган кыз лар да кил гән нәр. «Әфән де, без гә ач әле!» – дип әй т кән нәр 
алар. 12 Лә кин ул: «Хак сүз сез гә әй тәм: мин сез не бел мим», – дип җа вап кай тар ган.

13 Шу ңа кү рә уяу бу лы гыз: сез бит кө нен дә, сә га тен дә бел ми сез, – ди де Гай сә.

Хезмәтчеләргәбирелгәнакчалартурындагыйбрәтлехикәя
14 Ул ва кыт та бо лай бу лыр: бер ке ше, чит ил ләр гә кит кән че, хез мәт че лә рен ча-

кы рып алып, алар га үзе нең мил кен ыша нып тап шыр ган. 15 Һәр кай сы на сә лә те нә 
ка рап: бер се нә ул – биш та лант, икен че се нә – ике та лант һәм өчен че се нә бер та-
лант кү лә мен дә ак ча кал дыр ган, ә үзе ки теп бар ган. 16 Биш та лант ал га ны, шун да 
ук эш кә ке ре шеп, та гын биш та лант ка зан ган. 17 Ике та лант ал га ны да шу лай ук 
та гын ике та лант ка зан ган. 18 Ә бер та лант ал га ны исә, ки теп, ху җа сы ның ак ча ла-
рын яше реп, җир гә кү меп куй ган.
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19 Күп ва кыт үт кән нән соң, хез мәт че ләр нең ху җа ла ры әй лә неп кай т кан һәм 
алар дан хи сап ла шу ла рын та ләп ит кән. 20 Биш та лант ал га ны та гын биш не ки тер-
гән. «Ху җам, – ди гән ул, – син ми ңа биш та лант бир дең. Ка ра, мин та гын биш не 
эш ләп тап тым». 21 Ху җа сы аңа бо лай ди гән: «Ях шы эш лә гән сең, син – ях шы һәм 
ыша ныч лы хез мәт че. Кеч ке нә эш тә син ыша ныч лы бул дың, мин си ңа зу ры сын 
йөк ләр мен. Ки леп, ху җаң ның шат лы гын ур так лаш».

22 Ике та лант ал га ны да ки леп: «Ху җам, син ми ңа ике та лант бир дең. Ме нә мин 
та гын ике та лант эш ләп тап тым», – дип әй т кән. 23 Ху җа сы аңа бо лай ди гән: «Ях шы 
эш лә гән сең, син – ях шы һәм ыша ныч лы хез мәт че. Кеч ке нә эш тә син ыша ныч лы 
бул дың, мин си ңа зу ры сын йөк ләр мен. Ки леп, ху җаң ның шат лы гын ур так лаш».

24 Ин де бер та лант ал га ны ки леп әй т кән: «Ху җам, мин си нең ка ты бә гырь ле 
ке ше икә нең не бел дем: үзең чәч мә гән җир дә ура сың, утыр т ма ган җир дә җы я сың. 
25 Мин син нән ку рык тым һәм ак чаң ны җир гә күм дем. Ме нә алар, ал үзең нең 
ак чаң ны».

26 Ә ху җа сы бо лай дип җа вап кай тар ган: «Ярак сыз һәм ял кау хез мәт че! Үзем 
чәч мә гән җир дә уру ым ны, утыр т ма ган җир дә җы ю ым ны бел дең! 27 Си ңа ак ча ла-
рым ны әй лә неш кә кер тер гә ки рәк иде. Мин әй лә неп кай т кач, үзем не кен та бы шы 
бе лән ал ган бу лыр идем».

28 Шун нан ху җа, сү зен дә вам итеп: «Аңар дан бер та лан т ны алы гыз да ун та-
лан ты бул ган га би ре гез. 29 Чөн ки кем дә бар бул са, аңа та гын би ре лер, һәм аның 
ар ты гы бе лән бу лыр, ә кем дә юк икән, аның бул ган нәр сә се дә тар тып алы ныр. 
30 Ә бу бул дык сыз хез мәт че не тыш кы ка раң гы лык ка чы га рып таш ла гыз: ан да 
елау һәм теш шы кыр да ту бу лыр», – ди де.

Булачакхөкем
31 Адәм Уг лы Үз да ны һәм бар лык фә реш тә лә ре бе лән ки леп, шөһ рәт ле тә хе те нә 

уты ра чак. 32 Бар ча ха лык лар Аның хо зу ры на ки те ре лер. Ул, кө тү че са рык лар ны 
кә җә ләр дән аер ган дай, ке ше ләр не ике гә аера чак. 33 Са рык лар ны – уң ягы на, 
кә җә ләр не исә сул ягы на бас ты рыр.

34 Шун да уң ягын да то ру чы лар га Пат ша: «Ки ле гез, Атам нан фа ти ха ал ган нар! 
Дөнья яра тыл ган көн нән бир ле сез нең өчен әзер ләп ку ел ган пат ша лык ны ми рас 
итеп алы гыз. 35 Ач идем – ашат ты гыз, су са ган идем – эчерт те гез, мо са фир идем – 
сы е ныр урын бир де гез, 36 ялан гач идем – ки ен дер де гез, авы ру идем – кай гырт-
ты гыз, зин дан да идем – яны ма кил де гез», – дип әй тер.

37 Шун да тәкъ ва лар: «Ха ки ме без! Си нең ач бу лу ың ны кү реп, без кай чан ашат тык, 
су са га ның ны кү реп, кай чан эчерт тек? 38 Си нең мо са фир бу лу ың ны кү реп, кай чан 
сы е ныр урын бир дек, ялан гач бу лу ың ны кү реп, кай чан ки ен дер дек? 39 Авыр га-
ның ны һәм зин дан да утыр га ның ны кү реп, кай чан яны ңа бар дык?» – дип со рар-
лар. 40 Пат ша алар га җа ва бын да: «Сез гә хак сүз әй тәм: кеч ке нә ту ган на рым ның 
бер се нә нәр сә ге нә эш лә гән бул са гыз да, Ми ңа эш лә гән бу ла сыз», – дип әй тер.

41 Ан нан соң Ул сул ягын да то ру чы лар га әй тер: «Ки те гез яным нан, ләгъ нәт 
төш кән нәр! Иб лис кә һәм фә реш тә лә ре нә бил ге ләп ку ел ган мәң ге лек ут ка ба ры-
гыз! 42 Чөн ки ач идем – ашат ма ды гыз, су са ган идем – эчер т мә де гез, 43 мо са фир 
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идем – сы е ныр урын бир мә де гез, ялан гач идем – ки ен дер мә де гез, авыр ган да һәм 
зин дан да утыр ган да, яны ма кил мә де гез».

44 Шун да те ге лә ре дә: «Ха ки ме без! Без кай чан ач бу лу ың ны, су са вың ны, мо са фир, 
ялан гач, авы ру бу лу ың ны, зин дан да уты ру ың ны кү реп, Си ңа яр дәм ит мә дек?» – 
дип со рар лар. 45 Шул чак та Ул: «Сез гә хак сүз әй тәм: бу кеч ке нә ту ган на рым ның 
бер се нә эш лә мә гән нәр сә не Ми ңа да эш лә мә де гез».

46 Алар – мәң ге лек җә за га, ә тәкъ ва лар мәң ге лек тор мыш ка юнә лә чәк.

Гайсәнеүтерүнияте

26 1 Гай сә бу сүз лә рен тә мам ла гач, шә кер т лә ре нә:
2 – Ике көн нән сКо ты лу бәй рә ме бу ла сын сез бе лә сез. Ул көн нәр дә Адәм 

Уг лын хач ка ка дак лар га тап шы ра чак лар, – дип әйт те.
3 Шул ва кыт та баш ру ха ни лар һәм ха лык өл кән нә ре Кә я фәс исем ле олуг ру ха ни 

са ра ен да җы ел ды лар да 4 Гай сә не хәй лә бе лән кул га алып үте рер гә сүз ку еш ты лар.
5 – Лә кин, ха лык ара сын да чу а лыш ки леп чык ма сын өчен, бәй рәм ва кы тын да 

яра мас, – ди де ләр алар.

ГайсәнеБәйт-Әниядәмайлау
6 Гай сә Бәй т-Ә ни я дә ма хау лы Ши мун ның өен дә иде. 7 Ул ан да ашап утыр ган да, 

яны на бик кыйм мәт ле хуш ис ле май са лын ган але бастр* са выт то тып, бер ха тын 
кил де һәм май ны Гай сә нең ба шы на кой ды. 8 Ә мо ны күр гән шә кер т лә ре, ачу ла нып:

– Май ны ни гә алай әрәм итәр гә? – ди де ләр. – 9 Ул май ны зур бә я гә са тып, 
ак ча сын фә кыйрь ләр гә өлә шер гә бу ла иде бит!

10 Әм ма шә кер т лә ре нең ка нә гать сез ле ген бел гән Гай сә:
– Бу ха тын ны ник би тәр ли сез? Ми нем өчен ул из ге эш эш лә де. 11 Фә кыйрь ләр 

һәр ва кыт сез нең бе лән бит, Мин исә сез нең бе лән һәр ва кыт бул мам. 12 Ул ха тын, 
тә не мә май ко еп, Ми не кү мәр гә әзер лә де. 13 Сез гә хак сүз әй тәм: җир йө зе нең бу 
Ях шы хә бәр ки леп иреш кән һәр поч ма гын да, әле ге ха тын ны ис кә алып, аның 
нәр сә эш лә ве ха кын да сөй лә я чәк ләр, – ди де.

ЯһүдәнеңГайсәгәхыянәтитүе
14 Шун нан соң, ун и ке шә кер т нең бер се Яһү дә Ис ка ри от баш ру ха ни лар яны на 

ба рып:
15 – Әгәр сез гә Гай сә не тап шыр сам, ми ңа нәр сә би рер сез? – ди де.
Алар аңа утыз кө меш тәң кә са нап бир де ләр. 16 Шу шы ва кыт тан алып, ул, Гай-

сә не алар ның кул ла ры на тап шы рыр өчен җай чык кан ны кө теп йө ри баш ла ды.

ГайсәнеңКотылубәйрәмеризыгынсоңгытапкырашавы
17 сТө че кү мәч бәй рә ме нең бе рен че кө нен дә шә кер т лә ре Гай сә яны на ки леп:
– Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә та бын ны Си нең өчен кай да әзер лә ве без не те ли-

сең? – дип со ра ды лар.

* 26:7 Алебастр – са выт ясау өчен кул ла ны ла тор ган йом шак таш. 
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18 Гай сә алар га:
– Шә һәр дә ге шул-шул ке ше гә ба рып, бо лай әй те гез: «„Бил ге лә гән сә га тем якын-

ла шып ки лә. Шә кер т лә рем бе лән Ко ты лу бәй рә ме ашын син дә ашар мын“, – дип 
әйтте Ос та зы быз», – ди де.

19 Шә кер т лә ре Гай сә куш кан ны үтә де ләр һәм Ко ты лу бәй рә ме та бы нын әзер-
лә де ләр.

20 Кич җит кәч, Гай сә ун и ке шә кер те бе лән бер гә та бын яны на утыр ды. 21 Алар 
ашап утыр ган чак та Гай сә:

– Мин сез гә хак сүз әй тәм: ара гыз дан бе рәү Ми ңа хы я нәт итә чәк, – ди де.
22 Алар, ха фа га тө шеп, бер се ар тын нан бер се:
– Ха ки мем, мин тү гел дер бит? – дип со рый баш ла ды лар.
23 Ә Ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ми нем бе лән бер са выт тан ашау чы ке ше Ми ңа хы я нәт итә чәк. 24 Из ге яз ма да 

языл ган ча, Адәм Уг лы ки тә. Әм ма Адәм Уг лы на хы я нәт ит кән ке ше гә – ни кай гы! 
Ул ке ше бө тен ләй дә ту ма са, аның өчен ях шы рак бу лыр иде!

25 Шун нан соң, хы я нәт итә чәк Яһү дә Аңар дан:
– Ос таз, мин тү гел дер бит? – дип со ра ды.
– Мо ны син үзең әйт тең! – дип җа вап бир де Гай сә.
26 Ашап утыр ган да, Гай сә ик мәк алып шөк ра на кыл ды һәм аны, сын ды рып, 

шә кер т лә ре нә бир де.
– Алып аша гыз, бу Ми нем тә нем дер, – ди де Ул.
27 Ан на ры ка сә не ал ды һәм, шөк ра на кы лып, алар га суз ды һәм:
– Шу ңар дан эче гез. Ба ры гыз да эче гез. 28 Бу, гө наһ лар ки че рел сен дип, күп ләр 

өчен тү ге лә тор ган ка ным дыр. Бу кан Ал ла һы ски ле шү ен рас лый. 29 Сез гә әй тәм: 
бү ген нән алып, Атам Пат ша лы гын да сез нең бе лән бер гә яңа шә раб эчәр көн җит ми 
то рып, Мин ин де йө зем шә ра бы эч мә я чәк мен, – ди де.

30 Мәд хия җыр ла ган нан соң, алар Зәй түн та вы на кит те ләр.

ПетернеңвазкичәчәгенГайсәнеңалданәйтүе
31 Шун да Гай сә алар га:
– Из ге яз ма да:

«Кө тү че не су гып егар мын
һәм са рык лар та ра лы шыр»*, –

дип языл ган ча, сез ба ры гыз да бу төн дә Мин нән баш тар тыр сыз. 32 Әм ма, Мин те-
ре леп тор ган нан соң, сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр мын, – дип әйт те.

33 Пе тер исә:
– Син нән һәм мә се баш тарт кан да да, мин һич кай чан баш тарт мам! – дип кар-

шы төш те.
34 Лә кин Гай сә аңа:
– Си ңа хак сүз әй тәм: бу төн не, әтәч кыч кыр ган чы, син Мин нән өч тап кыр ваз 

ки чә чәк сең, – дип әйт те.

* 26:31 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 13:7. 
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35 – Си нең бе лән бер гә үләр гә ту ры кил сә дә, мин Син нән һич кай чан ваз кич-
мә я чәк мен! – ди де Пе тер. Баш ка шә кер т лә ре дә шу лай ди еш те ләр.

ГайсәнеңГетсимәнибакчасындадогакылуы
36 Шун нан соң Гай сә шә кер т лә ре бе лән Гет си мә ни дип атал ган урын га кил де. 

Шун да Ул алар га:
– Мин те ген дә ба рып до га кы лыйм. Сез шу шын да уты рып то ры гыз, – дип әйт те.
37 Ул Үзе бе лән Пе тер не һәм Зе бе дәй нең ике уг лын ияр теп алып кит те. Аның 

кү ңе лен са гыш һәм шом би ләп ал ды. 38 Ул алар га:
– Йө рә гем не үлем са гы шы бас ты, шу шын да кө теп то ры гыз һәм Ми нем бе лән 

бер гә уяу бу лы гыз! – ди де.
39 Ул чит кә рәк кит те дә җир гә йөз тү бән кап ла нып до га кыл ды:
– Атам! Әгәр мөм кин бул са, бу га зап лар ка сә се Ми не чит лә теп үт сә иде! Хә ер, 

Мин те лә гән чә тү гел, Син те лә гән чә бул сын.
40 Гай сә шә кер т лә ре яны на әй лә неп кил гән дә, алар ның йок лап яту ын күр де.
– Ни чек сез Ми нем бе лән бер гә бер сә гать тә уяу уты ра ал ма ды гыз? – ди де Ул 

Пе тер гә. – 41 Уяу бу лы гыз, вәс вә сә гә ду чар бул мас өчен, до га кы лы гыз. Рух көч ле, 
ә тән зә гыйфь тер!

42 Гай сә та гын, икен че тап кыр чит кә ки теп, до га кыл ды:
– Атам, Ми ңа бу ка сә не эч ми чә үт кә рер гә мөм кин бул ма са, Си нең их ты я рың 

бу ен ча бул сын!
43 Әй лә неп кил гәч, алар ның та гын йок лау ла рын күр де: күз лә рен йо кы бас кан иде. 

44 Алар ны кал ды рып, Гай сә та гын чит кә рәк кит те һәм өчен че тап кыр шул ук сүз-
ләр не әй теп до га кыл ды. 45 Шун нан соң, шә кер т лә ре яны на әй лә неп ки леп, алар га:

– Сез һа ман йок лый сыз мы, ял итә сез ме? Ме нә Адәм Уг лы гө наһ лы лар ку лы на 
тап шы ры ла чак ва кыт җит те. 46 То ры гыз, кит тек! Кү ре гез, Ми ңа хы я нәт итү че ки-
лә, – дип әйт те.

Гайсәнекулгаалу
47 Гай сә әле әй теп тә бе тер мә де, ун и ке шә кер т нең бер се – Яһү дә ки леп чык ты. 

Аның бе лән бер гә баш ру ха ни лар, өл кән нәр җи бәр гән күп сан лы ха лык төр ке ме 
кы лыч лар һәм чук мар лар кү тә реп кил де ләр. 48 Хы я нәт че: «Мин кем не үп сәм, шул 
Гай сә бу лыр. Аны кул га алы гыз», – дип, алар бе лән ал дан сүз бер кет кән иде.

49 Яһү дә туп-туры Гай сә яны на кил де.
– Исән ме, Ос таз! – дип, Гай сә не үбеп ал ды.
50 Әм ма Гай сә аңа:
– Син нәр сә өчен кил гән бул саң, шу ны эш лә, дус тым! – ди де.
Шун нан соң Яһү дә бе лән бул ган ке ше ләр ал га чык ты лар һәм, Гай сә не кул га 

алып, сак ас ты на куй ды лар. 51 Гай сә бе лән бул ган нар ның бер се, ку лын су зып, 
кы лы чын чы гар ды һәм, олуг ру ха ни хез мәт че се нә сел тә неп, аның ко ла гын ча бып 
өз де. 52 Шун да Гай сә аңа:

– Кы лы чың ны кы ны на ты гып куй! Кы лыч алу чы һәр кем кы лыч тан һә лак бу-
лыр! 53 Әл лә Мин Ата ма мө рә җә гать итә ал мыйм, дип уй лый сың мы?! Ул шун да ук 
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Ми ңа ун и ке гас кәр дән* дә ар тыг рак фә реш тә лә рен җи бәр гән бу лыр иде! 54 Әм ма 
ул ва кыт та Из ге яз ма лар да бо лар бу лыр га ти еш дип языл ган нар ни чек га мәл гә 
аш сын? – дип әйт те.

55 Шун нан соң Гай сә ха лык төр ке ме нә бо лай ди де:
– Юл ба сар то тар га чык кан дай, Ми нем ян га кы лыч һәм чук мар лар кү тә реп кил-

гән сез! Һәр көн не Ал ла һы йор тын да уты рып гый лем бир дем, һәм сез Ми не кул га 
ал ма ды гыз. 56 Әм ма бо лар һәм мә се пәй гам бәр ләр нең яз ган на ры га мәл гә аш сын 
өчен бул ды.

Шул ва кыт бар лык шә кер т лә ре Аны кал ды рып ка чып кит те ләр.

ГайсәЮгарыкиңәшмәкаршында
57 Гай сә не кул га ал ган ке ше ләр Аны олуг ру ха ни Кә я фәс яны на ки тер де ләр. 

Ан да ка нун бел геч лә ре һәм өл кән нәр җы ел ган иде ин де. 58 Ә Пе тер исә, арт та рак 
ка лып, олуг ру ха ни ның ише гал ды на ка дәр Гай сә ар тын нан бар ды һәм, эч кә ке-
реп, бо лар ның һәм мә се нең нәр сә бе лән бе тү ен кү рер гә те ләп, хез мәт че ләр бе лән 
бер гә утыр ды.

59 Ә баш ру ха ни лар һәм бө тен Юга ры ки ңәш мә, Гай сә не үтер тү өчен, Аңа кар шы 
ял ган ша һит лык эз лә де. 60 Әм ма күп ял ган ша һит лар ки леп ял ган ла са лар да, бер-
нин ди га еп та ба ал ма ды лар. Ни һа ять, ша һит лык күр сә теп, ике ке ше чык ты. 61 Алар:

– Бу ке ше: «Мин Ал ла һы йор тын җи ме реп, өч көн эчен дә яңа дан тө зи алам», – 
дип әйт те, – ди де ләр.

62 Шун нан олуг ру ха ни то рып, Гай сә гә:
– Алар ның Си ңа кар шы әй т кән сүз лә ре нә бер ни чек тә җа вап бир ми сең ме? – 

дип со ра ды.
63 Әм ма Гай сә эн дәш мә де. Шун нан соң олуг ру ха ни Аңа:
– Мәң ге те ре Ал ла һы исе ме бе лән әй тер гә өн ди мен, әйт без гә: Син – Мә сих, 

Ал ла һы Уг лы мы? – ди де.
64 Гай сә аңа:
– Мо ны син үзең әйт тең. Әм ма Мин сез гә әй тәм:

«Код рәт Ия се нең уң ягын да
Адәм Уг лы ның уты ру ын
һәм күктә ге бо лыт ла р өс тен нән ки лү ен кү рер сез»*, –

дип әйт те.
65 Шун да олуг ру ха ни, өс тен дә ге ки е мен ер тып җи бә реп:
– Кө фер лә нү бу! Та гын нин ди ша һит лар ки рәк без гә? Кө фер сүз сөй лә вен хә зер 

үзе гез ишет те гез! 66 Бу хак та сез нәр сә уй лый сыз? – ди де.
– Ул га еп ле һәм үләр гә ти еш, – дип җа вап бир де ләр кал ган нар.
67 Шун нан соң алар Гай сә нең би те нә тө кер де ләр һәм кый на ды лар; баш ка лар 

сук ты лар һәм:
68 – Әй, Мә сих, пәй гам бәр лек итеп әйт без гә: Си ңа кем сук ты? – ди де ләр.

* 26:53 Гаскәр – грек ча «ле ги он», рим лы лар ның 6000 су гыш чы дан тор ган иң зур хәр би төр ке ме. 
* 26:64 Ка ра гыз: «Даниил», 7:13. 
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ПетернеңГайсәдәнвазкичүе
69 Пе тер исә тыш та, ише гал дын да уты ра иде. Яны на хез мәт че кыз ки леп:
– Син дә бит гә ли лә я ле Гай сә бе лән идең, – ди де.
70 Әм ма Пе тер, алар ның ба ры сы ал дын да ваз ки чеп:
– Мин си нең нәр сә ха кын да сөй лә вең не бел мим, – ди де.
71 Кап ка яны на кил гәч, аны икен че хез мәт че кыз кү реп, ан да то ру чы лар га:
– Ме нә бу ке ше на са ра лы Гай сә бе лән бул ган, – дип әйт те.
72 Пе тер та гын, ант итеп, ваз кич те:
– Мин ул Ке ше не бел мим!
73 Бе раз дан шун да ба сып тор ган ке ше ләр яны на ки леп:
– Син чын нан да алар ның бер се бит. Ни чек сөй лә шү ең нән бе ле неп то ра, – ди-

де ләр алар.
74 Шун да Пе тер Ал ла һы бе лән ант итә баш ла ды һәм:
– Мин ул Ке ше не бел мим! – дип әйт те.
Нәкъ шул ва кыт та әтәч кыч кыр ды. 75 Гай сә нең: «Әтәч кыч кыр ган чы, син Мин-

нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең», – дип әй т кән сүз лә рен Пе тер исе нә тө шер де дә, 
урам як ка чы гып, ачы күз яшь лә ре түк те.

ГайсәнеңПилаткатапшырылуы

27 1 Ир тән ир түк бар лык баш ру ха ни лар һәм ха лык өл кән нә ре, ки ңәш лә шеп, 
Гай сә не үте рү ту рын да сүз ку еш ты лар. 2 Аны бәй ләп, ида рә че Пи лат ка алып 

ба рып тап шыр ды лар.

Яһүдәнеңүлеме
3 Гай сә гә хы я нәт ит кән Яһү дә, Аның үлем гә хө кем ите лү ен бел гәч, эш лә гән 

эше нә үке неп, баш ру ха ни лар га һәм өл кән нәр гә утыз кө меш тәң кә не кай та рып 
би реп:

4 – Гө наһ кыл дым мин, га еп сез Ке ше гә хы я нәт ит тем, – ди де.
– Без гә ни, ул – си нең эшең, – дип җа вап бир де ләр те ге ләр.
5 Ул тәң кә ләр не Ал ла һы йор тын да атып бә реп чы гып кит те дә асы лын ды.
6 Баш ру ха ни лар тәң кә ләр не алып:
– Бо лар ны Ал ла һы йор тын да гы хә зи нә гә са лу ка нун га сый мый: бу – кан лы 

тәң кә ләр, – ди де ләр.
7 Алар, ки ңәш лә шеп, бу тәң кә ләр гә, үл гән чит ил ке ше лә рен кү мәр өчен, чүл мәк че 

кы рын са тып алыр га, ди гән ка рар чы гар ды лар. 8 Шу ңа кү рә бу кыр Кан кы ры дип 
ата ла баш ла ды һәм хә зер ге көн гә ка дәр шу лай ата ла. 9 Шу лай Ире мия пәй гам бәр 
аша әй тел гән сүз ләр га мәл гә аш ты: «Алар Ис ра ил хал кы та ра фын нан Аның өчен 
бил ге лән гән бә я не – утыз кө меш тәң кә не ал ды лар, 10 һәм, Раб бы ми ңа куш кан ча, 
ул ак ча бе лән чүл мәк че кы рын са тып ал ды лар»*.

* 27:9-10 Ка ра гыз: «Ире мия», 32:6-9; «Зә кә рия», 11:12-13. 
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ГайсәПилаталдында
11 Гай сә ида рә че кар шы на бас ты рыл ды.
– Син – яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды Аңар дан Пи лат.
– Бу – си нең сүз лә рең, – дип җа вап бир де Гай сә.
12 Баш ру ха ни лар һәм өл кән нәр Аны га еп ли баш ла гач, Ул алар га җа вап бир мә де.
13 Шун нан соң Пи лат:
– Үзе ңә кар шы шул ка дәр күп га еп ләү ләр не ишет ми сең ме әл лә Син? – дип со ра ды.
14 Әм ма Гай сә җа вап итеп бер сүз дә әй т мә де, мо ның бе лән Ул ида рә че не бик 

нык га җәп лән дер де.
15 Га дәт тә ге чә, ида рә че бәй рәм уңа ен нан ха лык со ра ган бер тот кын ны азат итә 

тор ган иде. 16 Ул ва кыт та да ны киң та рал ган Ба раб исем ле бер тот кын бар иде. 
17 Шу ңа кү рә, ха лык җы ел гач, Пи лат алар дан:

– Сез гә кем не азат итү ем не те ли сез: Ба раб ны мы, әл лә Мә сих дип атал ган Гай-
сә не ме? – дип со ра ды

18 Яһү ди ләр нең баш лык ла ры Гай сә дән көн ләш кән гә, Аны то тып би рү лә рен 
Пи лат бе лә иде. 19 Ул хө кем итү уры нын да утыр ган чак та, ха ты ны аңа: «Бу тәкъ ва 
Ке ше гә кар шы бер нәр сә дә эш лә мә! Бү ген тө шем дә Аның ар ка сын да бик нык га-
зап лан дым», – дип хә бәр ит тер де.

20 Баш ру ха ни лар һәм өл кән нәр исә Ба раб ны азат итү ен, ә Гай сә не үлем җә за сы на 
тар ту ын та ләп итәр гә дип ха лык ны ко тырт ты лар. 21 Ида рә че ха лык төр ке мен нән:

– Сез кем не те ли сез? Сез гә ике нең кай сы сын азат итим? – дип со ра ды.
– Ба раб ны, – дип җа вап бир де ләр алар.
22 – Ә Мә сих дип атал ган Гай сә бе лән нәр сә эш лим? – дип со ра ды Пи лат.
– Аны хач ка ка дак лар га! – дип җа вап бир де алар ның ба ры сы да.
23 – Ул нин ди явыз лык эш лә гән соң? – дип со ра ды ул.
– Аны хач ка ка дак лар га! – дип, та гын да ка ты рак итеп кыч кыр ды җы ел ган ха лык.
24 Пи лат бер нәр сә дә эш ли ал ма вын, хәт та чу а лыш чы гу мөм кин ле ген кү реп, су 

ки те рер гә куш ты һәм ха лык ал дын да кул ла рын юды.
– Бу Ке ше нең үле мен дә га е бем юк, үзе гез гә ка ра гыз! – ди де ул.
25 – Аның ка ны өчен без һәм ба ла ла ры быз җа вап лы бул сын! – дип җа вап бир де 

бө тен ха лык.
26 Шун да Пи лат алар га Ба раб ны азат ит те. Ә Гай сә не кам чы бе лән сук тыр гач, 

хач ка ка дак ла тыр га тап шыр ды.

ГаскәриләрнеңГайсәнемәсхәрәләве
27 Шун нан соң гас кә ри ләр Гай сә не ида рә че нең са ра е на алып кит те ләр. Алар ның 

бар гас кә ре Гай сә ти рә ли җы ел ды. 28 Алар Гай сә нең ки ем нә рен сал ды рып, җе те 
кы зыл төс тә ге япан ча ки дер де ләр, 29 чә неч ке ле бо так лар дан таҗ үреп, ба шы на ки-
дер де ләр, уң ку лы на та як тот тыр ды лар һәм кар шын да тез чү геп: «Яшә сен яһү ди ләр 
Пат ша сы!» – дип мыс кыл ла ды лар. 30 Ан на ры Гай сә гә тө кер де ләр, та як алып, ба шы-
на су гып кый на ды лар. 31 Мәс хә рә ләү лә рен тә мам ла гач, алар Гай сә дән япан ча ны 
сал ды рып, Аңа Үз ки ем нә рен ки дер де ләр һәм хач ка ка дак лар га алып кит те ләр.
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Гайсәнехачкакадаклау
32 Алар, чы гып бар ган да, Кү ри ни дән кил гән Ши мун исем ле бер ке ше не оч ра-

тып, аны Гай сә нең ха чын кү тә реп ба рыр га мәҗ бүр ит те ләр. 33 Гөл ге тә, ягъ ни «Баш 
сө я ге» дип атал ган урын га ки леп җит кәч, 34 алар Гай сә гә үт ка тыш шә раб бир де-
ләр. Ул та тып ка ра ды, әм ма эчәр гә те лә мә де. 35 Гай сә не хач ка ка дак ла гач, алар, 
жи рә бә са лып, Аның ки ем нә рен бү леш те ләр 36 һәм Аны ан да сак лап утыр ды лар. 
37 Гай сә нең баш өс те нә га е бен күр сә тү че «Бу – Гай сә, яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән 
язу бер ке теп куй ды лар. 38 Аның бе лән бер гә ике юл ба сар ны да ка дак ла ды лар: 
бер сен уң ягы на, бер сен сул ягы на. 39 Үтеп ба ру чы лар, баш ла рын чайкый-чайкый, 
Аны хур ла ды лар.

40 – Син, Ал ла һы йор тын җи ме реп, аны өч көн дә тө зү че, Үзең не кот кар! Ал ла һы 
Уг лы бул саң, төш хач тан! – ди де ләр алар.

41 Баш ру ха ни лар да ка нун бел геч лә ре һәм өл кән нәр бе лән бер гә Аны мыс кыл-
ла ды лар:

42 – Баш ка лар ны кот кар ды, ә Үзен кот ка ра ал мый! Ә Үзе – Ис ра ил Пат ша сы! 
Төш сен хач тан, шун да без Аңа ыша ныр быз! 43 Ул Ал ла һы га та я на. Әгәр Ул Ал ла һы га 
ярак лы бул са, ул чак та Аны Ал ла һы кот кар сын! Ул Үзен Ал ла һы Уг лы дип атый бит.

44 Аның бе лән бер гә ка дак лан ган юл ба сар лар да Аны шун дый ук сүз ләр бе лән 
мәс хә рә лә де ләр.

Гайсәнеңүлеме
45 Көн ур та сын да бө тен җир йө зен ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм көн дез ге сә гать 

өч кә ка дәр шу лай дә вам ит те. 46 Ә сә гать өч ләр ти рә сен дә Гай сә:
– Эли, Эли, ле ма са бах та ни?* – дип ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де. (Бу «Әй Ал-

лам, Ал лам! Ни гә таш ла дың Син Ми не?» ди гән не аң ла та.)
47 Ан да то ру чы лар ның кай бер лә ре, сүз лә рен ише теп:
– Ильяс ны ча кы ра, – ди де ләр.
48 Шун да алар ның бер се йө ге реп ки леп, губ ка ки сә ген әче шә раб ка ман чып, аны 

та як ка эл де һәм Гай сә гә эчәр гә бир де. 49 Кал ган ке ше ләр аңа:
– Тук та! Әй дә ка рыйк: Ильяс Аны кот ка рыр га ки лер ме икән? – ди де ләр.
50 Ә Гай сә та гын бер тап кыр ка ты итеп кыч кы рып җан бир де.
51 Ме нә Ал ла һы йор тын да гы пәр дә өс тән ас ка ка дәр ур та лай ер ты лып төш те. 

Җир тет рә де, таш кы я лар ярыл ды лар, 52 ка бер ләр ачы лып ки теп, үл гән из ге ләр 
ара сын нан кү бе се те рел теп тор гы зыл ды лар. 53 Алар ка бер ләр дән чык ты лар, ә Гай-
сә те рел гәч, алар из ге Иеру са лим шә һә ре нә кер де ләр, һәм күп ләр алар ны күр де.

54 Йөз ба шы һәм аның бе лән Гай сә не сак лау чы гас кә ри ләр, җир тет рәү не һәм 
баш ка хәл ләр не кү реп, бик нык ку рык ты лар.

– Ул, чын нан да, Ал ла һы Уг лы бул ган икән, – ди де ләр.
55 Ан да чит тән ка рап то ру чы күп ха тын нар да бар иде (алар Гай сә гә Гә ли лә-

я дән ия реп кил гән һәм Аңа хез мәт ит кән иде ләр). 56 Алар ара сын да маг да ла лы 

* 27:46 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:2. 
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Мәрь ям, Ягъ куб бе лән Йо сыф ның ана сы Мәрь ям һәм Зе бе дәй угыл ла ры ның 
ана сы бар иде.

Гайсәнекабергәсалу
57 Кич бе лән Ари ма тай дан Йо сыф исем ле бай ке ше кил де. Ул да Гай сә нең шә кер-

те иде. 58 Пи лат яны на ки леп, ул Гай сә нең җә сә ден алып ки тәр гә со ра ды. Шун да 
Пи лат Аның җә сә ден Йо сыф ка би рер гә куш ты. 59 Гәү дә не алып, Йо сыф аны чис та 
җи тен ту кы ма га төр де 60 һәм күп тән тү гел кы я да уел ган кабер-мәгарәгә сал ды. Зур 
таш тә гә рә теп алып ки леп, ка бер авы зын то ма ла ды да ки теп бар ды. 61 Маг да ла лы 
Мәрь ям бе лән икен че Мәрь ям исә ка бер кар шын да уты ра иде ләр.

Каберсакчылары
62 Икен че көн не (ул шим бә көн иде) Пи лат яны на баш ру ха ни лар һәм фа ри сей-

лар ки леп:
63 – Әфән де без, бу ял ган чы ның исән ча гын да: «Мин өч көн нән соң те рел те леп 

тор гы зы ла чак мын», – дип әй т кә нен хә тер ли без, – ди де ләр алар. – 64 Өчен че көн гә 
ка дәр ка бер не сак лар га әмер бир, югый сә шә кер т лә ре ки леп, гәү дә сен ур лап ки-
тү лә ре мөм кин. Ха лык ка: «Ул үле дән те рел теп тор гы зыл ды», – дип әй тер ләр. Һәм 
бу соң гы ял ган бе рен че сен нән дә яман рак бу лыр.

65 – Сак чы лар ны алып ба рып, бел гә не гез чә ка бер не сак ла гыз, – ди де Пи лат.
66 Алар, ба рып, ка бер авы зын то ма ла ган таш ка мө һер су гып, ка бер не сак лар га 

гас кә ри лә рен куй ды лар.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

28 1 Шим бә көн үтеп, ат на ның бе рен че кө не та ңын да маг да ла лы Мәрь ям бе-
лән икен че Мәрь ям кабер-мәгарәне ка рар га бар ды лар. 2 Ки нәт бик ка ты 

җир тет рә де, чөн ки Раб бы фә реш тә се күк тән төш те. Ка бер яны на ки леп, та шын 
ау да рып таш ла ды һәм шул таш өс те нә утыр ды. 3 Аның ки лүе яшен дәй, ә ки ем нә ре 
кар ке бек ак иде. 4 Сак чы лар кур ку ла рын нан кал ты рап, үле дәй ка тып кал ды лар. 
5 Фә реш тә исә ха тын нар га бо лай ди де:

– Ку рык ма гыз! Мин хач ка ка дак лан ган Гай сә не эз лә ве гез не бе ләм. 6 Ул мон да 
юк. Үзе әйт кән дәй, үле дән те рел теп тор гы зыл ды. Ки ле гез мон да, Ул мон да ят кан 
иде, ка ра гыз. 7 Тиз рәк ба рып, шә кер т лә ре нә: «Гай сә үле дән те рел теп тор гы зыл ды! 
Ул сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр. Сез Аны шун да кү рер сез», – дип әй те гез. 
Мин сез гә шу ны әй тер өчен кил дем.

8 Ха тын нар ашыга-ашыга ка бер янын нан кит те ләр. Кур кып һәм бик нык шат-
ла нып, шә кер т лә ре нә сөй ләр гә йө гер де ләр. 9 Ки нәт алар ал ды на Гай сә Үзе ки леп 
чык ты.

– Имин лек сез гә! – ди де Ул.
Алар Гай сә яны на ки леп, аяк ла рын ко чак лап, ал дын да тез лән де ләр. 10 Шун да 

Гай сә:
– Ку рык ма гыз! – ди де. – Ба ры гыз, шә кер т лә ре мә Гә ли лә я гә ба рыр га ку шы гыз. 

Алар Ми не шун да кү рер ләр.
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Каберсакчыларынҗавапкатарту
11 Ха тын нар кит кәч, кай бер сак чы лар, шә һәр гә ба рып, баш ру ха ни лар га бул ган 

бө тен хәл не сөй ләп бир де ләр. 12 Баш ру ха ни лар өл кән нәр бе лән җы е лы шып ки-
ңәш ләш кәч, гас кә ри ләр гә күп итеп ак ча бир де ләр 13 һәм алар га:

– «Без йок ла ган да, шә кер т лә ре төн лә ки леп, гәү дә сен ур лап кит кән нәр», – дип 
әй те гез. 14 Бу хә бәр ида рә че гә ба рып җит сә, бор чыл ма гыз, сез нең га е бе гез юк, дип 
без аны күн де рә алыр быз, – ди де ләр.

15 Сак чы лар ак ча лар ны алып, ни чек ку шыл ган бул са, шу лай эш лә де ләр. Бу хә бәр 
яһү ди ләр ара сын да хә зер ге көн гә ка дәр киң та ра ла.

Гайсәшәкертләренәрсәэшләргәтиешләр
16 Ун бер шә керт исә Гә ли лә я гә, Гай сә ба рыр га куш кан тау га кит те. 17 Аны кү реп, 

алар кар шын да тез чүк те ләр, әм ма кай бер лә ре шик лән де ләр. 18 Гай сә, алар яны на 
ки леп, бо лай ди де:

– Күк тә дә, җир дә дә бө тен ха ким лек Ми ңа би рел де. 19 Шу ңа кү рә ба ры гыз һәм 
бө тен ха лык лар ны Ми нем шә кер т лә рем ите гез. Алар ны Ата, Угыл һәм Из ге Рух 
исе ме бе лән су га чум ды ры гыз 20 һәм Мин сез гә куш кан нар ның ба рын да үтәр гә 
өй рә те гез. Шу ны бе ле гез: Мин, дөнья бет кән гә тик ле, һәр ва кыт сез нең бе лән бу лам.
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Марк бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр
ЧумдыручыЯхъяныңвәгазе

1 1 сАл ла һы Уг лы Гай сә сМә сих ха кын да гы сЯх шы хә бәр нең ба шы. Иша гыйя 
пәй гам бәр ки та бын да:

2-3 «Ме нә, Мин ал дың нан
хә бәр чем не җи бә рәм,
ул Си ңа юл әзер ләр.
Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый:
„сРаб бы га юл әзер лә гез,
Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз!“»* –

дип языл ган ча, 4 чүл як ла ры на Чум ды ру чы Яхъя кил де һәм, тәү бә гә ки лү е гез нең 
бил ге се итеп, ссу га чум ды ру йо ла сын үтә гез, һәм Ал ла һы сез нең сгө наһ ла ры гыз ны 
ки че рер, дип ха лык ны вә газь ләп йөр де.

5 Аның яны на бө тен Яһү дия илен нән, Ие ру са лим нән ке ше ләр агы ла баш-
ла ды. Ки лү че ләр гө наһ ла рын икъ рар итә ләр, һәм Яхъя алар ны Үр дүн су ы на 
чум ды ра иде.

6 Яхъя ның өс тен дә дөя йо нын нан хәс тәр лән гән ки ем, ә би лен дә күн ка еш иде. 
Аша ган ри зы гы аның са ран ча вә кыр ба лы бул ды.

7 – Ми нем арт тан код рәт ле рәк Бе рәү ки лә. Мин, ие леп, Аның аяк ки е ме ка е шын 
чи шәр гә дә ла ек тү гел мен, – дип вә газь лә де ул. – 8 Мин сез не су га чум дыр сам, 
Ул сез не сИз ге Рух ка чум ды рыр.

Гайсәнеңсугачумдырылуыһәмшайтантарафыннан
вәсвәсәгәсалынуы

9 Шул көн нәр дә Яхъя яны на сГә ли ләя өл кә се нең На са ра шә һә рен нән Гай сә 
кил де, һәм Яхъя Аны Үр дүн ел га сы на чум ды рып ал ды. 10 Су дан чы гу га, Гай сә күк 
ка пу сы ның ачы лу ын һәм Рух ның кү гәр чен рә ве шен дә Үзе нә иңү ен күр де; 11 һәм 
шул чак күк ләр киң ле ген нән «Син – Ми нем сө ек ле Уг лым, Син – Ми нем ку а ны-
чым!» ди гән та выш ки леп иреш те.

12 Шул ук миз гел дә Рух Гай сә не чүл гә ияр теп алып кит те. 13 Гай сә, чүл дә кы рык 
көн бу лып, сшай тан та ра фын нан вәс вә сә гә са лын ды. Ул ан да кыр гый хай ван нар 
ара сын да яшә де, ә сфә реш тә ләр Аңа хез мәт күр сәт те.

* 1:2-3 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3; «Ма ла хи», 3:1. 
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Гайсәнеңберенчешәкертләре
14 Яхъя зин дан га ябыл ган нан соң, Гай сә Гә ли лә я гә кил де һәм Ал ла һы дан иреш-

кән Ях шы хә бәр не та ра тып йө ри баш ла ды:
15 – Ва кы ты җит те! – ди де Ул. – сАл ла һы Пат ша лы гы ин де бик якын! Тәү бә гә 

ки ле гез һәм Ях шы хә бәр гә ина ны гыз!
16-17 Көн нәр дән бер көн не Гә ли ләя кү ле* бу ен нан бар ган да, Гай сә ять мә са лу чы 

Ши мун бе лән аның бер ту ган кар дә ше Ән д ри не күр де (алар ба лык чы лар иде).
– Ми нем арт тан ия ре гез! Мин сез не ке ше ау лау чы* итәр мен, – ди де алар га Гай сә.
18 Алар шун да ук, ять мә лә рен кал ды рып, Аңа ияр де ләр.
19 Та гын бер а ра үт кәч, Гай сә, көй мә дә ять мә лә рен сип ләп уты ру чы Зе бе дәй 

угыл ла рын – Ягъ куб ны һәм аның бер ту ган кар дә ше Яхъя ны кү реп, 20 шун да ук Үз 
яны на дәш те; һәм алар, ата ла ры Зе бе дәй не ял чы ла ры бе лән бер гә көй мә дә кал ды-
рып, Аның ар тын нан кит те ләр.

Гайсәнеңявызҗеннечыгаруы
21 Алар бер гә ләп Кә пәр на ум шә һә ре нә кил де ләр; сшим бә көн җи тү гә, Гай сә 

сгый ба дәт ха нә гә бар ды һәм шун да гый лем би рә баш ла ды. 22 Аның сөй лә гән нә ре нә 
ба ры сы да хәй ран кал ды, чөн ки Ул ска нун бел ге че сы ман тү гел, ә бәл ки ха ким лек кә 
ия бул ган ке ше ке бек өй рәт те.

23 Шул ва кыт ны гый ба дәт ха нә эчен дә җен ка гыл ган бер адәм бар иде:
24 – На са ра лы Гай сә! Си ңа без дән нәр сә ки рәк?! Син без не һә лак итәр өчен 

кил дең ме? Мин Си нең Кем икә нең не бе ләм! Син – Ал ла һы ның Из ге се, – дип 
кыч кыр ды ул.

25 Әм ма Гай сә адәм эчен дә ге җен гә:
– Шым бул! Чык аңар дан! – дип бо ер ды.
26 Җен, те ге ке ше не кал ты ра тып һәм ка ты итеп кыч кы рып, аңар дан чы гып кит те. 

27 Ба ры сы, шом га ка лып, бер-берсенә:
– Нәр сә бу? Яңа һәм код рәт ле нин ди гый лем бу? Аның бо е ру ы на хәт та җен нәр 

дә буй сы на!
28 Гай сә ту рын да гы хә бәр тиз ара да бө тен Гә ли ләя җи рен дә та рал ды.
29 Гай сә, Ягъ куб һәм Яхъя, гый ба дәт ха нә дән чы гып, бө те не се бер гә Ши мун 

бе лән Ән д ри нең йор ты на юнәл де ләр. 30 Ши мун ның кай на на сы кызышып-авырып 
ята иде, бу хак та шун дук Гай сә гә әйт те ләр. 31 Гай сә аның яны на ки леп ку лын-
нан тот ты да то рыр га бу лыш ты. Ха тын ның кы зы шуы бет те, һәм ул алар га та бын 
әзер ли баш ла ды.

32 Ә ин де кич җи теп ко яш ба е гач, Гай сә яны на бар лык авы ру һәм җен ка гыл ган 
ке ше ләр не алып ки лә баш ла ды лар. 33 Ишек тө бе нә бө тен шә һәр хал кы җы ел ды. 
34 Гай сә төр ле авы ру лар дан ин тек кән бай так ке ше не са вык тыр ды, күп җен нәр не 

* 1:16-17 Гәлиләякүле – аны «Ген ни са рет кү ле» дип тә атый лар. 
* 1:16-17 ...кешеаулаучы...– Гай сә би ре дә ке ше ләр не Ал ла һы юлы на алып ки лү не ба лык то ту 
бе лән ча гыш ты ра. 
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ку ып чы гар ды. Җен нәр Аның Кем бу лу ын бел гән гә кү рә, Ул алар га һич нәр сә әй-
тер гә рөх сәт ит мә де.

35 Ир тә ге сен Гай сә як тыр ган чы ук тор ды да, ау лак урын га ба рып, до га кыл ды. 
36 Ши мун үзе нең ип тәш лә ре бе лән Аны эз ләп кит те һәм, 37 Гай сә не та бып:

– Ба ры сы да Си не эз ли ләр, – ди де.
38 – Баш ка урын нар га, күр ше авыл-шәһәрләргә ки тик, Ми ңа ан да да Ях шы хә-

бәр не та ра тыр га ки рәк. Мин бит шу ның өчен кил дем, – ди де Гай сә.
39 Ул шу лай, гый ба дәт ха нә ләр дә Ях шы хә бәр не сөй ләп, җен ка гыл ган ке ше ләр-

дән җен нә рен ку ып, бө тен Гә ли ләя җи ре буй лап йөр де.

Гайсәнеңмахаулыадәмнесавыктыруы
40 Бер көн не ма хау чи ре* бе лән авы ру чы бер ке ше, Гай сә кар шы на ки леп, тез-

лә ре нә егыл ды да:
– Те лә сәң, ми не та зар та алыр идең Син! – дип, го зе рен бел дер де.
41 Гай сә аны кыз ган ды һәм, ку лын су зып, аңа орын ды да:
– Әйе, те лим. Та за рын! – ди де.
42 Гай сә шу лай дип әй тү гә, те ге нең тә не ма хау дан арын ды, һәм ул та за ры нып 

кал ды.
43-44 – Ка ра аны, бе рәү гә дә сөй ли се бул ма, лә кин сру ха ни га ба рып кү рен һәм те-

ре лү ең нең бил ге се итеп Му са ка ну нын да та ләп ител гән скор ба ның ны ки тер, – дип 
җит ди итеп ки сәт кән нән соң, Гай сә аны шун дук өе нә кай та рып җи бәр де.

45 Әм ма әле ге адәм, Гай сә янын нан ки тү гә, шу шы хәл ту рын да бө тен җир дә сөй-
ләп йө ри баш ла ды. Шу ңа кү рә Гай сә ин де ачыктан-ачык шә һәр дә кү ре нә ал ма ды, 
кешесез-аулак урын нар да ка ла бир де. Әм ма Аның яны на төр ле та раф лар дан ха лык 
һа ман агы ла тор ды.

Гайсәнеңпараличсукканкешенесавыктыруы

2 1 Бер ни чә көн нән Гай сә янә Кә пәр на ум шә һә ре нә әй лә неп кайт ты. Аның өй дә 
икән ле ге мәгъ лүм бул гач, 2 шул ка дәр күп ха лык җы ел ды ки, хәт та ишек тө-

бен дә дә урын кал ма ды. Гай сә исә ха лык ка Ал ла һы сү зен җит кер де. 3 Шул ва кыт 
дүрт ке ше Аның яны на па ра лич сук кан бер авы ру ны кү тә реп алып кил де. 4 Әм ма 
ха лык ара сын нан үтә ал ма ган га, алар, Гай сә ба сып тор ган ту ры да тү бә не ти шеп, 
па ра лич сук кан ке ше не ята гы бе лән бер гә шул ти шек аша тө шер де ләр. 5 Гай сә, 
алар ның ыша ну ла рын кү реп, па ра лич сук кан ке ше гә:

– Уг лым, си нең гө наһ ла рың ки че рел де! – ди де.
6 Ан да бер ни чә ка нун бел ге че уты ра иде, алар эч тән ге нә:
7 – Нәр сә сөй ли Ул? Бу бит кө фер сүз! Гө наһ лар ны Ал ла һы дан баш ка кем ки че рә 

ал сын?! – дип уй ла ды лар.
8 Гай сә шун дук алар ның уй ла рын бе леп алып:
– Ни өчен сез нең кү ңе ле гез дә шун дый уй лар? – ди де. – 9 Нәр сә җи ңел рәк: па ра-

лич сук кан ке ше гә: «Гө наһ ла рың ки че рел де», – дип әй тү ме, әл лә: «Тор, ята гыңны 

* 1:40 Махаучире – йо гыш лы ти ре авы руы. 
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алып кай тып кит!» – дип әй тү ме? 10-11 Адәм Уг лы ның җир йө зен дә гө наһ лар ны 
ки че рер гә код рә те бар лы гын бе леп то ры гыз.

Шул чак Гай сә, па ра лич сук кан ке ше гә мө рә җә гать итеп:
– Си ңа әй тәм: тор да, ята гың ны алып, өе ңә кайт! – ди де.
12 Те ге шун дук тор ды һәм, ята гын алып, ба ры сы ның күз ал дын да чы гып кит те. 

Мо ңа бө те не се таң кал ды лар һәм, Ал ла һы ны дан лап:
– Мон дый хәл не әле күр гә не без юк иде! – ди де ләр.

ГайсәнеңЛевинечакыруы
13 Гай сә янә Гә ли ләя кү ле бу е на чык ты. Бө тен ха лык та гын Аның яны на җы ел ды, 

һәм Ул алар га гый лем бир де. 14 Са лым җыя тор ган урын да уты ру чы Һал фай уг лы 
Ле ви янын нан үтеп ба рыш лый Ул аңа:

– Ми ңа ияр! – ди де.
Ле ви, то рып, Аның ар тын нан кит те.
15 Ле ви өен дә Гай сә өс тәл яны на ки леп утыр ды. Гай сә һәм аның шә кер т лә ре 

бе лән бер гә күп ке нә са лым җы ю чы лар, баш ка гө наһ лы бән дә ләр дә бар иде; алар 
Гай сә ар тын нан күп ләп ия реп йө ри иде ләр. 16 Ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар, 
Гай сә нең шун дый ке ше ләр бе лән ашап уты ру ын кү реп, Аның шә кер т лә ре нә:

– Ни чек Ул са лым җы ю чы лар һәм гө наһ лы лар бе лән бер гә ашап уты ра? – ди де ләр.
17 Гай сә, мо ны ише теп, алар га:
– Та биб сә ла мәт ке ше ләр гә тү гел, ә авы ру лар га ки рәк. Мин тәкъ ва адәм нәр не 

тү гел, гө наһ лы лар ны ча кы рыр га кил дем, – дип әйт те.

Уразатотуһәмшимбәкөнтурындагысораулар
18 Бер көн не, Чум ды ру чы Яхъя ның шә кер т лә ре һәм фа ри сей лар сура за тот кан да, 

Гай сә яны на нин ди дер ке ше ләр ки леп:
– Ни өчен Яхъя ның һәм фа ри сей лар ның шә кер т лә ре ура за то та, ә Си не ке ләр 

тот мый? – дип со ра ды лар.
19 Гай сә алар га:
– Кияү ян на рын да бул ган да, туй да гы ку нак лар ура за то тар ми кән?! Ян на рын да 

кияү бар чак та, ура за тот мый лар! – ди де. – 20 Әм ма ки лер бер көн, ки яү не алар 
янын нан алып ки тәр ләр, әнә шул чак та алар ура за то тар лар.

21 Ис ке ки ем гә яңа ту кы ма дан ямау лык сал мый лар, югый сә яңа ямау лык, уты-
рып, ис ке ту кы ма ны тарт ты рыр, һәм ти шек та гын да зу ра ер. 22 Шу лай ук яңа шә-
раб ны да ис ке тур сык ка* сал мый лар, югый сә шә раб тур сык ны ти шәр, һәм шә раб 
та, тур сык та әрәм бу лыр. Яңа шә раб ны яңа тур сык ка са ла лар.

23 Шим бә көн нәр нең бер сен дә Гай сә иген кы ры буй лап бар ган да, шә кер т лә ре 
ба шак өзә баш ла ды. 24 Фа ри сей лар Аңа:

– Ка ра, ни өчен алар шим бә көн не эш ләр гә яра ма ган ны эш ли ләр? – ди де.
25 – Да выт бе лән юл даш ла ры, ач ка лып, мох таҗ лык ки чер гән чак та, Да выт ның 

нәр сә ләр эш лә ве ту рын да бер дә укы га ны гыз бул ма ды мы ни? – дип җа вап кай тар-

* 2:22 Турсык – сы ек лык өчен кап чык сы ман зур күн са выт. 
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ды алар га Гай сә. – 26 Олуг ру ха ни бу лып Абъ я тар тор ган за ман да ул, Из ге йорт ка 
ке реп, Ал ла һы га ба гыш лан ган һәм ру ха ни лар дан баш ка һич кем гә ашар га рөх сәт 
ител мә гән ик мәк ләр не аша ган һәм юл даш ла ры на да бир гән*.

27 Ан на ры:
– Ке ше шим бә көн өчен тү гел, ә бәл ки шим бә көн ке ше өчен яра тыл ган. 28 Шу ңа 

кү рә Адәм Уг лы шим бә көн нең дә Ху җа сы дыр, – дип өс тә де.

Кулыкорышканкешенеңсавыгуы

3 1 Гай сә яңа дан гый ба дәт ха нә гә кил де. Ан да ку лы ко рыш кан бер ке ше бар 
иде. 2 Әгәр Гай сә шим бә көн не бе рәр сен са вык тыр са, Аны га еп ләр гә сә бәп 

бу лыр иде, дип, бер ни чә фа ри сей Аның ар тын нан кү зәт те. 3 Ку лы ко рыш кан ке-
ше гә Гай сә:

– Ур та га чы гып бас, – ди де.
4 Ә те ге ләр дән исә:
– Шим бә көн не нәр сә эш ләр гә рөх сәт ите лә: ях шы лык кы лыр га мы әл лә яман-

лык мы? Ке ше го ме рен сак лап ка лыр га мы яки һә лак итәр гә ме? – дип со ра ды.
Фа ри сей лар дәш мә де ләр. 5 Ка ты кү ңел ле бу лу ла ры на ачы нып, Гай сә ачу бе лән 

алар га ка рап ал ды да те ге ке ше гә:
– Ку лың ны суз! – ди де.
Авы ру адәм ку лын суз ды, һәм аның ку лы са вык ты. 6 Гый ба дәт ха нә дән чы гу га, 

фа ри сей лар, Гай сә не һә лак итәргә ниятләнеп, сҺи руд пат ша та раф дар ла ры бе лән 
ки ңәш ко рыр га то тын ды лар.

7-8 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән Гә ли ләя кү ле нә та ба юнәл де. Аңа Гә ли ләя 
тө бә ген нән һәм Яһү ди я дән күп сан лы ха лык ияр де. Аның эш лә гән эш лә ре ха-
кын да ише теп, Ие ру са лим нән, Иду ма я дән, Үр дүн аръ ягын нан, Сур һәм Си дун 
ти рә лә рен нән дә күп ха лык ки лә иде. 9 Ха лык ара сын да кы сы лып кал мас өчен, 
шә кер т лә ре нә Гай сә көй мә не әзер то тар га куш ты. 10 Бик күп ләр не са вык тыр ган-
га кү рә, чир дән ин тек кән ке ше ләр, Гай сә гә орын мак чы бу лып, этешеп-төртешеп 
Аңа та ба ом ты ла лар, 11 эч лә рен дә сявыз рух бул ган нар да, Аны кү рү гә кар шын да 
йөз тү бән егы лып:

– Син – Ал ла һы Уг лы! – дип кыч кы ра иде ләр.
12 Әм ма Гай сә Үзе нең кем бу луы ха кын да сөй ләү дән явыз рух лар ны кат гый 

итеп тый ды.

Уникешәкертсайлау
13 Шун нан Гай сә тау га кү тә рел де һәм Үзе сай ла ган ке ше ләр не яны на ча кыр ды; 

те ге ләр кил де ләр. 14-15 Бо лар һәр чак Аның янын да бу лыр га һәм ха лык ара сын да 
Ях шы хә бәр не та ра тыр га ти еш ле ун и ке ке ше иде. Гай сә алар га шу лай ук җен нәр не 
ку ып чы га ру код рә те дә бир де. 16 Ме нә ул ун и ке шә керт: Гай сә «Пе тер» дип исем 
куш кан Ши мун, 17 Зе бе дәй уг лы Ягъ куб һәм аның бер ту ган кар дә ше Яхъя (Гай-
сә алар ны «Бо а нир гес» дип ата ды, бу – «Күк күк рәү угыл ла ры» ди гән не аң ла та), 

* 2:26 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:1-6; «Чы гыш», 25:30. 
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18 Әнд ри, Фи лип, Бар ту лу май, Мат тай, То мас, Һал фай уг лы Ягъ куб, Тад дай, Кө-
рәш че Ши мун* 19 һәм Гай сә гә хы я нәт итә чәк Яһү дә Ис ка ри от.

ГайсәһәмБелзебул
20 Гай сә яңа дан өй гә әй лә неп кайт ты. Ан да та гын шун дый күп ха лык җы ел ды 

ки, Аның һәм шә кер т лә ре нең хәт та ашар га да ва кыт ла ры бул ма ды. 21 Шу шы хәл ләр 
ту рын да ишет кән нән соң, Гай сә нең ту ган на ры, акыл дан яз ган икән Бу, дип уй лап, 
Аны үз лә ре бе лән алып кит мәк че бул ды лар.

22 Ие ру са лим нән кил гән ка нун бел геч лә ре исә Гай сә ту рын да:
– Аның эче нә Бел зе бул* ке реп оя ла ган! Җен нәр баш лы гы яр дә ме бе лән җен нәр не 

ку ып чы га ра Ул, – дип әй тә иде ләр.
23 Гай сә, шун да гы ха лык ны Үз яны на җы еп, гый б рәт ле сүз ләр яр дә мен дә бо лай 

дип сөй лә де:
– Ни чек итеп шай тан шай тан ны ку ып чы гар сын ин де? 24 Бүл гә лән гән пат ша лык 

яши ал мый. 25 Әгәр га и лә дә дош ман лык хө кем сөр сә, гаи лә тар кал мый кал мый. 26 Ә 
ин де шай тан, үзенә үзе кар шы чы гып, үз-үзе бе лән дош ман ла шып яшә сә, аның соң гы 
сә га те сук ты ди гән сүз. 27 Бе рәү дә, көч ле нең өе нә ке реп, аны бәй лә ми чә, ма лын та лап 
чы га ал мас; бәй лә сә ге нә, өен та лап чы га алыр. 28 Хак сүз әй тәм сез гә: адәм ба ла сы ның 
кыл ган бар ча гө наһ ла ры, нин ди ге нә кө фер сү зе дә ки че ре лер, 29 әм ма Из ге Рух ны 
кө фер итү че һич кай чан ки че рел мәс, аның гө на һы мәң ге җу ел мас.

30 Кай бе рәү ләр бит Гай сә ту рын да, Аның эчен дә явыз рух бар, дип әй тә иде ләр.

Гайсәнеңанасыһәмтуганнары
31 Шул ва кыт Гай сә нең ана сы бе лән эне лә ре кил де ләр һәм, үз лә ре ише гал дын да 

ка лып, Аны ча кы рыр га ке ше җи бәр де ләр. 32 Гай сә нең әйләнә-тирәсенә бик күп 
ха лык җы ел ган иде.

– Си не тыш та анаң һәм эне лә рең кө тә, – ди де ләр Аңа.
33 – Кем Ми нем анам? Ту ган на рым кем? – ди де Гай сә алар га җа вап итеп, 34 ан-

на ры, әйләнә-тирәсендә уты ру чы лар га ка рап, бо лай ди де:
– Ме нә Ми нем анам һәм ту ган на рым. 35 Ал ла һы их ты я рын үтәү че ләр Ми ңа ир 

ту га ным да, кыз ту га ным да, анам да бу лыр.

Чәчүчехакындагыйбрәтлехикәя

4 1 Гай сә янә күл бу ен да ке ше ләр гә гый лем би рә баш ла ды. Аның яны на бик күп ха-
лык җы ел ган га кү рә, Ул көй мә гә утыр ды. Көй мә күл өс тен дә иде, ә ха лык яр бу ен да 

кал ды. 2 Гый б рәт ле хи кә я ләр яр дә мен дә Гай сә алар га күп нәр сә ләр ту рын да сөй лә де:
3 – Тың ла гыз: ме нә бер адәм чә чү гә чык кан, ди. 4 Чәч кән ва кыт та ор лык ның бер 

өле ше юл бу е на төш кән, һәм кош лар, очып ки леп, аны чүп ләп бе тер гән. 5 Икен че 

* 3:18 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч кул ла нып бә реп тө ше рү өчен кө рәш кән яһү ди-
ләр төр ке ме нең әгъ за сы. 
* 3:22 Белзебул – иб лис исем нә ре нең бер се. Бел зе бул кән га ни ләр нең ила һы бул ган. Аны явыз 
рух лар баш лы гы дип са на ган нар. (Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 1:2.) 
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бер өле ше аз туф рак лы таш лы урын га төш кән. Ор лык өс тә ге нә ят кан га кү рә, бик 
тиз шы тып чык кан. 6 Ә ин де ко яш чы гып кыз ды ра баш ла гач, та мыр ла нып өл гер-
мә гән гә, үсен те ләр ши ңеп төш кән. 7 Ор лык ның кай бер се кү гән ку а гы ара сы на 
төш кән. Ку ак, үсеп-киңәеп, аны ба сып кит кән, һәм үсен те ләр ба шак бир мә гән. 8 Ә 
баш ка ор лык лар уң ды рыш лы җир гә төш кән. Алар үсеп кү тә рел гән һәм утыз ла та, 
алт мыш ла та, йөз лә тә уңыш бир гән.

9 – Ко ла гы бул ган нар – ишет сен! – ди де Гай сә. 
10 Үз лә ре ге нә кал гач, юл даш ла ры һәм ун и ке шә кер те Гай сә дән гый б рәт ле хи-

кә я ләр ха кын да со ра ды лар.
11 – Ал ла һы Пат ша лы гы ның се ре сез гә ачыл ган, – ди де Гай сә алар га, – баш ка-

лар га исә ки на я ле хи кә я ләр яр дә мен дә әй те лә. 12 Бу шу ның өчен ки:
«Ни чек ке нә ка ра са лар да – күр мәс ләр,
ни чек ке нә тың ла са лар да – ишет мәс ләр һәм тө шен мәс ләр.
Әгәр алар ишетеп-күрсәләр,
Ал ла һы га бо ры лыр лар,
һәм гө наһ ла ры ки че ре лер иде»*.

13 Сез бу ки на я ле хи кә я нең мәгъ нә сен аң ла ма ды гыз мы ни? – дип со ра ды алар дан 
Гай сә. – Алай са ни чек баш ка хи кә я ләр не аң лар сыз икән? 14 Чә чү че сүз чә чә. 15 Юл 
бу е на төш кән ор лык лар чәч кән сүз не ише тү че адәм нәр не бел де рә дер. Әм ма шай-
тан, ки леп, алар кү ңе ле нә са лын ган сүз не шун да ук алып ки тә. 16 Таш лы урын га 
чә чел гә не исә – сүз не ише тү бе лән шат ла нып ка бул итү че ләр. 17 Әм ма та мыр ла ры 
бул ма ган га, алар ның тү зем ле ге күп кә җит ми. Сүз ар ка сын да авыр лык лар һәм эзәр-
лек ләү ләр баш лан са, бик тиз ки ре чи ге нә ләр. 18 Ә баш ка ла ры исә кү гән лек кә төш-
кән ор лык ка ох шый лар дыр: алар сүз не ише тә ләр, 19 әм ма тор мыш мә шә кать лә ре, 
бай лык ар тын нан куу һәм баш ка те ләк ләр, алар ның кү ңе ле нә үтеп, ише тел гән сүз не 
ба сып ки тә ләр, һәм сүз уңыш бир ми. 20 Ә ин де уң ды рыш лы җир гә чә чел гә не – сүз не 
ише теп, аны ка бул итү че ләр: алар утыз ла та, алт мыш ла та, йөз лә тә уңыш би рә ләр.

Яныпторганшәмнешәмдәлгәкуялар
21 Ан на ры Гай сә алар га:
– Шәм не чүл мәк яки сә ке ас ты на ку яр өчен алып ке рә ләр ме ни? Ки ре сен чә, 

аны шәм дәл гә утыр тып ку я лар! – ди де. – 22 Фаш ител ми чә һич бер яше рен нәр сә, 
ачыл мый ча бер ге нә сер дә кал ма я чак. 23 Ко лак ла ры бул ган нар – ишет сен нәр!

24 Ан на ры Гай сә алар га бо лай дип әйт те:
– Ишет кән сүз ләр гә игъ ти бар лы бу лы гыз. Нин ди үл чәм бе лән үл чә сә гез, сез гә 

дә шун дый үл чәм бе лән үл чәп би рер ләр һәм өс тәр ләр дә. 25 Кем дә бар бул са, аңа 
янә би ре лер, ә кем дә юк икән, аңар дан бул га ны да тар тып алы ныр.

Орлыкхакындагыйбрәтлесүзләр
26 Әй т кән нәр гә өс тәп, Гай сә бо лай ди де:

* 4:12 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9-10. 
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– Ал ла һы Пат ша лы гы ме нә нәр сә гә ох ша ган: ке ше ор лык чә чә, 27 ан на ры ул төн лә 
йок лый, көн де зен то ра, ә ор лык, шы тып чы гып, өс кә үр мә ли. Ке ше мо ның ни чек 
бу лу ын бел ми дә. 28 Җир үзеннән-үзе уңыш би рә: баш та – са бак, ан на ры – ба шак, 
шун нан соң ба шак ту лы ор лык үс те рә. 29 Ә ин де аш лык өл ге рү гә, ке ше кул га урак 
ала, чөн ки аш лык урыр ва кыт җи тә.

Горчицаорлыгыхакындагыйбрәтлехикәя
30 Гай сә, сү зен дә вам итеп:
– Ал ла һы Пат ша лы гын нәр сә бе лән ча гыш ты рыр га һәм ни чек итеп тас вир лар га 

икән? – ди де. – 31 Ул – гор чи ца ор лы гы ке бек: җир гә чәч кән ва кыт та бө тен ор лык-
лар дан кеч ке нә рәк. 32 Ә ин де чәч кәч шы тып чы га һәм бө тен үсем лек ләр дән би ег рәк 
бу лып үсә, аның зур-зур бо так ла ры кү лә гә сен дә хәт та кош лар оя ко рыр лык бу ла.

33 Шун дый гый б рәт ле сүз ләр не Гай сә ке ше ләр гә күп сөй лә де, лә кин Ул алар 
аң лар дай нәр сә ләр ту рын да гы на сөй ли иде. 34 Ул һәр ва кыт шу лай гый б рәт ле хи-
кә я ләр яр дә мен дә сөй ли, ә ин де шә кер т лә ре бе лән ял гы зы кал гач, алар га ба рын 
да аң ла тып би рә иде.

Гайсәнеңдавылнытынычландыруы
35 Шул көн не ки чен шә кер т лә ре нә Гай сә:
– Әй дә гез, күл нең аръ я гы на чы гыйк, – ди де, һәм 36 шә кер т лә ре, ха лык ны кал ды-

рып, Аның яны на көй мә гә утыр ды лар да юл га куз гал ды лар. Ан да баш ка көй мә ләр 
дә бар иде. 37 Ки нәт ке нә көч ле да выл кү тә рел де һәм, дул кын нар көй мә гә бә ре леп, 
аның эче нә су ту ла баш ла ды. 38 Гай сә исә көй мә нең кой ры гын да ба шын мен дәр гә 
са лып йо кы га кит кән иде. Шә кер т лә ре, Аны уя тып:

– Ос таз, ба та быз бит! Ә Си нең исең дә дә юк! – ди де.
39 Ул, то рып, җил не тый ды, ә күл гә:
– Шау ла ма, ты ныч лан! – дип бо ер ды.
Җил тук та ды, һәм әйләнә-тирәдә тын лык ур наш ты.
40 – Ни өчен сез шун дый кур как? Әле һа ман ыша ны чы гыз юк мы? – ди де Гай сә 

алар га.
41 Кот ла ры алын ган шә кер т ләр бер-берсенә:
– Кем соң Ул? Җил дә, күл дә Аңа буй сы на ич, – ди еш те ләр.

Гайсәнеңҗенлекешенесавыктыруы

5 1 Ме нә алар Гә ли ләя кү ле нең аръ я гын да гы Ге рә сә җи ре нә ки леп тук та ды лар. 
2-3 Гай сә көй мә дән тө шү гә, кабер-мәгарәдән* кар шы на җен ка гыл ган бер ке ше 

ки леп чык ты. Ул ке ше шун да, мә га рә ләр дә яшәп, аны һич бер кем хәт та чыл быр 
бе лән дә бәй ләп куя ал ма ган: 4 күп тап кыр лар аяк-кулларын чыл быр бе лән бәй лә-
сә ләр дә, ул ба ры бер чыл быр ны өз гән, бо гау лар ны ват кан; һәм бе рәү дә аны җи ңә 
ал ма ган. 5 Ул шу лай, көне-төне, бер тук тау сыз кыч кы рып һәм үзен-үзе таш лар бә реп 
кый нап, ка бер ләр ара сын да, тау лар да йө ри иде.

* 5:2-3 ...кабер-мәгарәдән... – Яһү ди ләр мә ет не тау да ти шеп ясал ган кабер-мәгарәләргә куй ган нар. 
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6 Гай сә не ул ерак тан ук кү реп ал ды һәм, йө ге реп ки леп, ая гы на егыл ды да 7 ка ты 
итеп кыч кы рып җи бәр де:

– Ал ла һы Тә га лә Уг лы Гай сә! Си ңа мин нән ни ки рәк? Ал ла һы ха кы на ял ва рып 
со рыйм: га зап ла ма ми не.

8 Чөн ки Гай сә әле ге ке ше нең эче нә оя ла ган җен гә: «Явыз рух, бу адәм нән чы гып 
кит!» – дип бо ер ган иде.

9 – Исе мең ни чек си нең? – дип со ра ды Гай сә җен нән.
– Без бик күп тер, шу ңа кү рә ми нем исе мем – Гас кәр*, – дип җа вап бир де те ге. 

10 Һәм явыз рух лар Гай сә дән үз лә рен бу җир дән ку ып җи бәр мә вен үтен де ләр.
11 Якын да гы на, тау би тен дә, шак тый зур дуң гыз кө түе ут лап йө ри иде.
12 – Без не әнә те ге дуң гыз лар яны на җи бәр, шу лар эче нә ке рик че! – дип ял ва рып 

со ра ды Гай сә дән явыз рух лар.
13 Гай сә рөх сәт итү гә, явыз рух лар, те ге ке ше дән чы гып, дуң гыз лар эче нә кер де-

ләр, һәм ике мең баш дуң гыз дан тор ган кө тү шун дук те кә яр дан күл гә таш лан ды 
да ба тып үл де.

14 Кө тү че ләр, ка чып ки теп, бу хак та шә һәр дә һәм аның ти рә сен дә ге авыл лар да 
сөй ләп йөр де ләр. Ан да яшәү че ләр, ни бул га нын ка рар га дип, 15 Гай сә яны на кил де-
ләр, эче нә җен нәр өе ре ке реп оя ла ган ке ше нең ки ен гән һәм акы лы на кил гән хәл дә 
уты ру ын кү реп кур кып кал ды лар. 16 Әле ге ва кый га ның ша һит ла ры җен ка гыл ган 
ке ше белән, дуң гыз лар бе лән ни бул га нын сөй ләп бир де ләр. 17 Шун нан соң алар 
Гай сә нең бу як лар дан ки тү ен үте нә баш ла ды лар.

18 Гай сә көй мә гә утыр ган чак та, җен нән ко тыл ган те ге ке ше Аның бе лән ки тәр гә 
рөх сәт со ра ды. 19 Әм ма Гай сә ри за бул ма ды:

– Бар, өе ңә кай тып, Раб бы ның си ңа нин ди мәр хә мәт күр сә тү ен һәм си нең өчен 
нәр сә эш лә вен ту ган на ры ңа сөй лә, – ди де.

20 Те ге ке ше, ки теп, үзе өчен Гай сә нең нәр сә эш лә ве ту рын да Ун ка ла да сөй ләп 
йөр де; аның сүз лә рен һәр кем таң ка лып тың ла ды.

Үлгәнкызһәмавырухатын
21 Гай сә көй мә дә янә күл нең аръ я гы на чык кач, яр бу ен да Аның яны на та гын 

бик күп ха лык җы ел ды. 22 Гый ба дәт ха нә баш лык ла ры ның Яһир исем ле се, Гай сә не 
кү рү гә, ая гы на ки леп егыл ды 23 һәм:

– Кы зым үлем хә лен дә ята. Ки леп, кул ла рың бе лән аңа орын саң, ул са вы гыр 
һәм яшәр иде! – дип ял ва рыр га то тын ды.

24 Гай сә аның бе лән ки теп бар ды.
Алар ар тын нан, Гай сә не һәр як тан кыс рык лап, бик күп ха лык ияр де. 25-26 Ара да 

ун и ке ел дә ва мын да кан ки лү дән га зап лан ган бер ха тын да бар иде. Ул бик күп 
та биб лар да дә ва лан ган, бө тен бай лы гын са рыф ит сә дә, фай да сын күр мә гән, ки-
ре сен чә, аның хә ле на чар ла на гы на бар ган. 27-28 Гай сә ха кын да ишет кән нән соң: 
«Аның ки е ме нә ге нә ка гыл сам да са вы гыр идем», – дип уй лап, әле ге ха тын ха лык 
ара сын да, арт тан ки леп, Гай сә нең ки е ме нә ка гыл ды, 29 һәм, кан ки лү шун дук 

* 5:9 Гаскәр – грек ча «ле ги он», рим лы лар ның 6000 су гыш чы дан тор ган иң зур хәр би төр ке ме. 
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туктап, ха тын үзе нең ту лы сын ча са вы гу ын той ды. 30 Гай сә исә, Үзен нән көч кит-
кән не то еп, ар ты на бо рыл ды да ха лык тан:

– Ми нем ки е ме мә кем ка гыл ды? – дип со ра ды.
31 – Ха лык ның ни чек кыс рык ла вын кү рә то рып, Син ни өчен, кем ка гыл ды, дип 

со рый сың? – ди де Аңа шә кер т лә ре.
32 Әм ма Ул Үзе нә орын ган ке ше не күз лә ре бе лән эз ли бир де. 33 Кур ку ын нан 

кал ты рап төш кән ха тын, үзе нең си хәт лә нү ен аң лап, ха лык ара сын нан чык ты һәм, 
Гай сә ал ды на егы лып, дө ре сен сөй ләп бир де.

34 – Кы зым, си не ыша ну ың са вык тыр ды, имин йөр һәм сә ла мәт бул, – ди де аңа 
Гай сә.

35 Гай сә шу лай дип сөй ләп тор ган ара да, гый ба дәт ха нә баш лы гы ның өен нән 
ки леп, баш лык ка:

– Кы зың ва фат. Ос таз ны ник бор чып то рыр га, – дип әйт те ләр.
36 Әм ма Гай сә, алар ның сүз лә рен игъ ти бар га ал мый ча, баш лык бул ган ке ше гә:
– Ку рык ма, тик ышан гы на! – ди де.
37 Пе тер, Ягъ куб һәм Ягъ куб ның бер ту ган кар дә ше Яхъя дан баш ка Гай сә һич кем гә 

Үзе бе лән ба рыр га рөх сәт ит мә де. 38 Баш лык ның өе яны на кил гәч, Гай сә ыгы-зыгы 
ки леп йө рү че ләр не һәм такмаклый-такмаклый үке реп елау чы лар ны күр де.

39 – Ни гә сез ыгы-зыгы ки лә сез, ни гә елый сыз? Ба ла үл мә гән, йок лый гы на 
ул, – ди де Гай сә, өй гә кер гәч.

40 Аңар дан кө ләр гә то тын ды лар, әм ма Ул алар ны ку ып чы гар ды да кыз ның ата-
анасын, Үзе нең юл даш ла рын алып, кыз ят кан бүл мә гә кер де. 41 Ба ла ның ку лын нан 
то тып, Гай сә аңа:

– Та ли та, кум! («Кы зым, си ңа әй тәм, тор!») – ди де.
42 Кыз ба ла шун дук ая гы на то рып бас ты һәм йө реп кит те (аңа ун и ке яшь иде). 

Шу шы хәл не кү рү че ләр хәй ран кал ды лар. 43 Гай сә исә алар ны, бу хак та һич кем 
бе лер гә ти еш тү гел, дип ки сәт те, ә кыз ба ла ны аша тыр га куш ты.

ГайсәнеНасарадаинкяритүләре

6 1 Гай сә, шә кер т лә ре бе лән бер гә ул як лар дан ки теп, Үзе яшә гән шә һәр гә 
кайт ты. 2 Шим бә көн не Ул гый ба дәт ха нә дә гый лем бир де. Аны тың ла ган 

һәм мә се:
– Бу гый лем нәр Аңа кай дан кил гән?! Нин ди ти рән га кыл би рел гән Аңа! Шун дый 

код рәт ле эш ләр не ни чек итеп кы ла икән Ул? – дип га җәп лән де. – 3 Бал та ос та сы 
тү гел ме соң Ул? Мәрь ям нең уг лы һәм Ягъ куб, Йо сис, Яһү дә, Ши мун ның абый сы 
тү гел ме? Аның се ңел лә ре би ре дә, без нең ара да яши тү гел ме соң?

Шул рә веш ле, алар Аны ки ре как ты лар.
4 – Пәй гам бәр не һәр җир дә их ти рам итә ләр, тик үз илен дә, үз ту ган на ры һәм 

гаи лә се та ра фын нан гы на хөр мәт юк аңа, – ди де алар га Гай сә.
5 Шу ңа кү рә Ул ан да һич нин ди код рәт ле эш кы ла ал ма ды, кул ла ры бе лән оры-

нып, фә кать бер ни чә авы ру ке ше не ге нә са вык тыр ды. 6 Алар ның ышан мау ла ры 
Гай сә не га җәп кә кал дыр ды.
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Гайсәнеңшәкертләрнеозатуы

Гай сә, әйләнә-тирәдәге авыл лар да йө реп, ха лык ка гый лем би рү ен дә вам ит те. 
7 Бер көн Ул ун и ке шә кер тен ча кы рып ал ды да, алар га явыз рух лар ны ку ар га хо кук 
би реп, икешәрләп-икешәрләп юл га озат ты.

8 – Юл та я гын нан тыш ик мәк тә, биш тәр дә ал ма гыз, бил бау ян чы гы на ак ча да 
сал ма гыз; 9 ая гы гыз га ки е гез, үзе гез бе лән хәт та ал маш күл мәк тә ал ма гыз, – ди де Ул 
алар га. 10 – Кай сы йорт та тук тал са гыз, шул урын нан кит кән че, әле ге йорт та ка лы гыз. 
11 Бе рәр җир дә сез не ка бул ит ми чә, сүз лә ре гез не тың лап та тор ма са лар, ул урын нан 
кит кән дә, аяк ла ры гыз дан ту зан ны ка гып тө ше ре гез: алар өчен бу ки сә тү бу лыр.

12 Шун нан шә кер т ләр, юл га чы гып, ке ше ләр не тәү бә гә ки лер гә өн дәп йөр де ләр, 
13 күп җен нәр не ку ып чы гар ды лар һәм, зәй түн мае сөр теп, бай так авы ру ке ше ләр не 
са вык тыр ды лар.

ЧумдыручыЯхъяныңүлеме
14 Гай сә нең исе ме ха лык те ле нә кер гәч, Аның ту рын да гы хә бәр Һи руд пат ша га да 

ки леп иреш те. Бе рәү ләр Гай сә ту рын да: «Үле дән те рел гән Чум ды ру чы Яхъя бу, шу ңа 
кү рә Аның код рәт ле эш ләр күр сә тер гә ку ә те бар», – дип сөй лә сә, 15 баш ка лар: «Ильяс 
бу», – ди де, бү тән нәр исә: «Бо рын гы за ман нар да гы сы ман бер пәй гам бәр», – дип әйт те.

16 Шу шы лар ны ише теп, Һи руд:
– Мин ба шын кис тер гән Чум ды ру чы Яхъя Ул, үле дән те рел гән әнә! – ди де.
17 Һи руд, үзе нең бер ту ган кар дә ше Фи лип нең ха ты ны Һи ру ди я гә өй лә нү сә бәп ле, 

Яхъя ны, кул га алып, зин дан га утыр тып куй ган иде. 18 Чөн ки Яхъя Һи руд ка: «Си ңа 
бер ту ган кар дә шең нең ха ты ны бе лән яшәр гә яра мый», – дип әй т кән бу ла. 19 Һи ру-
дия, Яхъя га ачу сак лап, аны үтер тер гә те ли, әм ма бер ни эш ли ал мый иде. 20 Яхъя-
ның тәкъ ва вә из ге ке ше икә нен бел гән Һи руд аңар дан кур ка һәм аны һа ман як лап 
ки лә иде. Яхъя ның сүз лә ре пат ша ны бор чы са да, ул аны рә хәт лә неп тың лый иде.

21 Үзе нең ту ган кө не уңа ен нан Һи руд дә рә җә ле тү рә ләр не, гас кәр баш лык ла-
рын һәм Гә ли ләя сөл кән нә рен аш мәҗ ле се нә ча кыр гач, Һи ру ди я гә җай чык ты. 
22 Мәҗ лес кә Һи ру ди я нең кы зы да кер де. Ул ан да би е де, һәм аның биюе Һи руд ка 
вә ку нак лар га бик оша ды. Пат ша аңа:

– Ни те лә сәң, шу ны со ра: ба рын да би рер мен! – ди де. 23 Һәм ант итеп әйт те:
– Хәт та пат ша лы гым ның яр ты сын со ра саң да, би рер мен!
24 Кыз, ба рып, ана сын нан:
– Ми ңа нәр сә со рар га? – ди де.
– Чум ды ру чы Яхъя ның ба шын со ра, – ди де те ге се.
25 Кыз шун да ук, пат ша яны на ба рып:
– Чум ды ру чы Яхъя ның ба шын, тә лин кә гә са лып, хә зер үк ми ңа ки те рү ең не 

те лим! – дип үтен де.
26 Пат ша зур кай гы га төш сә дә, ку нак ла ры ал дын да ант ит кәч, кар шы ки лер гә ба-

тыр чы лык ит мә де. 27 Ул шун да ук, Яхъя ның ба шын ки те рер гә ку шып, җәл лад ны* 

* 6:27 Җәллад – үлем җә за сын баш ка ру чы. 
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зин дан га җи бәр де. Сак чы, ба рып, Яхъя ның ба шын кис те 28 һәм, тә лин кә гә са лып, 
кыз га ки те реп бир де, ә кыз исә ана сы на тап шыр ды. 29 Яхъя ның шә кер т лә ре, бу 
хак та ише теп, аның гәү дә сен ки леп ал ды лар һәм ка бер гә сал ды лар.

Бишмеңкешенеашату
30 сРә сүл ләр, Гай сә яны на әй лә неп кай тып, эш лә гән эш лә ре, ха лык ны нәр сә гә 

өй рә тү лә ре ха кын да бәйнә-бәйнә сөй ләп бир де ләр. 31 Ул алар га:
– Ә хә зер, бе рәр ау лак урын га ба рып, ял итеп алыйк, – ди де.
Чын лап та, һа ман кем нәр дер бер-бер арт лы ян на ры на ки леп тор ган га кү рә, алар-

ның хәт та ашап алыр га да ва кыт ла ры кал мый иде.
32 Шун нан алар, көй мә гә уты рып, ау лак урын га юнәл де ләр. 33 Әм ма ке ше ләр алар ның 

ки теп ба ру ын күр де ләр. Кү бе се, алар ны та нып, әйләнә-тирәдәге бар лык шә һәр ләр дән 
яр буй лап алар ба ра сы урын га ашык ты һәм көй мә дән ал дан рак шун да ки леп җит те. 
34 Яр га чык кач, Гай сә шак тый зур ха лык төр ке мен күр де һәм алар ны бик кыз ган ды, 
чөн ки алар кө тү че сез са рык лар ке бек иде. Шун нан алар ны күп нәр сә ләр гә өй рә тә 
баш ла ды. 35 Ва кыт соң иде ин де, һәм шә кер т лә ре, Аның яны на ки леп:

– Би ре дә бик ау лак, ва кыт та соң ин де. 36 Кит сен нәр алар, якын-тирәдәге авыл-
салаларга ба рып, үз лә ре нә ашар га са тып ал сын нар, – ди де ләр. 37 Әм ма Гай сә шә-
кер т ләр гә:

– Үзе гез аша ты гыз алар ны, – дип җа вап кай тар ды.
– Әл лә без ике йөз ди нар лык* ик мәк са тып алып аша тыйк мы? – ди де алар.
38 – Сез дә күп ме ик мәк бар? Ба рып ка ра гыз әле, – ди де Ул. Те ге ләр ка рап ки леп:
– Биш ик мәк һәм ике ба лык, – дип җа вап бир де.
39 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре нә ха лык ны, төр кем нәр гә бү леп, яшел чи рәм гә утыр-

тыр га куш ты. 40 Те ге ләр, йө зәр һәм ил ле шәр ке ше лек төр кем нәр гә бү ле неп, те зе-
ле шеп утыр ды лар. 41 Гай сә биш ик мәк бе лән ике ба лык ны ал ды да күк кә ка рап 
шөк ра на кыл ды һәм, ха лык ка сын дыр га лап өлә шер өчен, ик мәк не шә кер т лә ре нә 
бир де. Ике ба лык ны да Ул бө те не се нә бү леп бир де. 42 Ба ры сы да туй ган чы аша-
ды. 43 Ан на ры ик мәк һәм ба лык сы нык ла рын, җы еп, ун и ке кәр зин гә ту тыр ды лар. 
44 Та мак туйдырган ир ләр нең са ны биш мең иде.

Гайсәнеңсуөстеннәнатлапкилүе
45 Шун нан Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре нә көй мә дә кар шы яр да гы Бәйт -Сай да га 

чы га то рыр га куш ты, Үзе исә, ха лык кай тып кит кән че, алар янын да тот кар лан ды. 
46 Ха лык бе лән сау бул лаш кач, Ул до га кы лыр өчен тау га кү тә рел де.

47 Кич җит кән дә, көй мә күл ур та сын да иде ин де, ә Ул берүзе яр бу ен да кал ды. 
48 Шә кер т лә ре нең кар шы ис кән җил бе лән кө рә шү лә рен, ишә-ишә хәл дән та ю ла-
рын кү реп, ир тән ге өч бе лән ал ты ара сын да* Ул, су өс тен нән ат лап, алар яны на 

* 6:37 Динар – кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кын тәш кил иткән. 
* 6:48 ...иртәнгеөчбеләналтыарасында... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: төн нең дүр-
тен че сак ва кы тын да. Рим сис те ма сы бу ен ча, төн өчәр сә гать тән тор ган дүрт сак ва кы ты на 
бү лен гән бул ган. 
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кит те. Гай сә ян на рын нан үтеп ки тәр гә те лә гән иде, 49-50 әм ма шә кер т лә ре, Аның 
су өс тен нән ки лү ен кү реп, өрәк тер дип уй ла ды лар да кыч кы рып җи бәр де ләр: Аны 
кү рү гә, алар ның кот ла ры оч ты.

– Ты ныч ла ны гыз, Мин бу! Ку рык ма гыз! – ди де Гай сә, шун да ук алар бе лән сөй-
лә шә баш лап, 51 һәм алар яны на көй мә гә ке реп утыр ды. Шун да җил тын ды. Бу хәл 
шә кер т ләр не та гын да ныг рак га җәп лән дер де. 52 Ик мәк бе лән бул ган ва кый га ны 
бит алар аң ла ма ды лар, чөн ки йө рәк лә ре туң иде.

53 Көй мә дә ге ләр, күл не ки чеп, Ген ни са рет шә һә рен дә яр бу е на ки леп тук та ды лар. 
54 Алар көй мә дән чы гу га, ке ше ләр Гай сә не та нып ал ды лар һәм, 55 Аның ки лү ен 
хә бәр итеп, бө тен әйләнә-тирәне йө ге реп әй лә неп чык ты лар. Шун нан Гай сә тук-
тал ган урын га тү шәк тә яту чы авы ру лар ны ки те рә баш ла ды лар. 56 Гай сә кая гы на 
кил сә дә – авыл лар га, шә һәр ләр гә, бе рәр се нең би лә мә се нә ме, – бө тен җир дә авы-
ру лар ны ачык урын га ки те реп са ла һәм Аның ча бу ы на бул са да ка гы лыр га рөх сәт 
би рү ен үте нә иде ләр. Ка гыл ган һәр ке ше са вы га иде.

Ата-бабайолалары

7 1 Бер ва кыт Гай сә яны на фа ри сей лар һәм Ие ру са лим нән кил гән бер ни чә ка-
нун бел ге че җы ел ды. 2 Алар Гай сә шә кер т лә рен нән кай бер лә ре нең пыч рак кул 

бе лән, ягъ ни кул ла рын юмый ча ашау ла ры на игъ ти бар ит те ләр.
3 Фа ри сей лар, бар лык яһү ди ләр ке бек үк, ата-бабадан кил гән йо ла лар ны тө гәл 

үтәп, кул юмый ча ашар га утыр мый лар иде. 4 Ба зар дан кай т кач та, алар рә ве шен 
ки те реп юын мый ча ашар га утыр мый лар, шу лай ук бик күп баш ка нәр сә ләр не, 
мә сә лән, ка сә, чүл мәк, ба кыр са выт лар ны юуга ка ра ган күр сәт мә ләр не тө гәл 
үти ләр иде.

5 Фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре Гай сә дән:
– Ни өчен Си нең шә кер т лә рең ата-бабадан кил гән йо ла лар ны үтә ми ләр, ри зык-

ны пыч рак кул бе лән ашый лар? – дип со ра ды лар.
6 Ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ике йөз ле ләр сез! Иша гыйя пәй гам бәр үзе нең яз ма ла рын да сез нең хак та, ал-

дан кү реп, дө рес әй т кән:
«Бу ха лык Ми не тел дә ге нә хөр мәт итә,
ә йө рә ге аның Мин нән ерак.

7 Ми ңа та бы ну ла ры да буш ка:
алар ке ше уй лап чы гар ган ка гый дә ләр гә өй рә тә ләр»*.

8 Сез, Ал ла һы әме рен чит тә кал ды рып, ке ше ур наш тыр ган йо ла лар ны үти сез.
9 Үзе гез нең йо ла лар ны үтәр өчен, шун дый ос та итеп Ал ла һы әме рен ки ре ка га-

сыз! – дип дә вам ит те Гай сә. – 10 Му са: «Үзең нең атаң ны һәм анаң ны хөр мәт ит»* 
һәм «Ата сын яки ана сын хур ла ган ке ше үлем җә за сы на тар ты лыр га ти еш»*, – дип 

* 7:6-7 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:13. 
* 7:10 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12; «Ка нун», 5:16. 
* 7:10 Ка ра гыз: «Чы гыш», 21:17; «Ле ви ләр», 20:9. 
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әй т кән. 11 Ә сез: «Әгәр ке ше үзе нең ата сы на яки ана сы на: „Си ңа би рә се әй бер не мин 
Ал ла һы га кор бан (ягъ ни, Ал ла һы га ти еш ле бү ләк) итәр гә вәгъ дә бир дем“, – дип 
әй тә икән, 12 ул ке ше ин де ата-анасы өчен бер нәр сә дә эш лә мәс кә мөм кин», – дип 
өй рә тә сез. 13 Сез үзе гез өй рәт кән тәр тип лә ре гез бе лән Ал ла һы сү зен юк ка чы га-
ра сыз һәм шу ның ише нәрсәләрне бай так эш ли сез.

14 Ул, янә Үз яны на ха лык ны ча кы рып алып:
– Әй т кән нә рем не тың ла гыз һәм аң лар га ты ры шы гыз! – ди де. – 15 Ке ше эче нә 

чит тән кер гән һич нәр сә аны нә җес ли ал мый, ки ре сен чә, эчен нән чык кан нәр сә 
ке ше не нә җес ли. [16 ]*

17 Гай сә, ха лык ны урам да кал ды рып өй гә кер гәч, шә кер т лә ре Аңар дан бу сүз-
ләр не аң ла тып би рү ен со ра ды лар.

18 – Әй т кән нә рем не әл лә сез дә аң ла мый сыз мы?! – ди де Ул алар га. – Ке ше нең 
эче нә чит тән кер гән һич нәр сә аны нә җес ли ал ма ган ны аң ла мый сыз мы? 19 Ке ше-
нең йө рә ге нә тү гел, ә ка ры ны на ке рә ул һәм ан на ры чы га рып таш ла ны ла бит! (Бу 
сүз лә ре бе лән Гай сә бө тен ри зык ның да счис та бу лу ын бел дер де.)

20 – Ә ке ше не исә эчен нән чык кан нәр сә нә җес ли дер, – дип дә вам ит те Гай-
сә. – 21-22 Фә хеш лек кә, ур ла шу га, ке ше үте рү гә, зи на чы лык ка этә рү че явыз ни-
ят ләр, шу лай ук са ран лык, яман лык, мә кер лек, әх лак сыз лык, көн че лек, хур лау, 
тә кәб бер лек, акыл сыз лык ке ше нең йө рә ген нән ки лә. 23 Әнә шул яман лык лар ның 
һәм мә се, кешедән чы гып, аны нә җес ли дер.

МәҗүсихатынныңГайсәгәышануы
24 Ан на ры Гай сә Сур шә һә ре ти рә се нә юл ал ды. Ан да Ул бер йорт та тук тал ды. 

Би ре гә ки лүе ту рын да Ул һич кем гә бел де рер гә те лә мә гән иде, әм ма мо ны яше реп 
ка лу мөм кин бул ма ды. 25 Кы зы на явыз рух ка гыл ган бер ха тын, Гай сә ха кын да 
ишет кән нән соң шун дук Аның яны на ки леп, ая гы на егыл ды. 26 сМә җү си бу ха тын 
чы гы шы бе лән Сү рия Фой ни кә се тө бә ген нән иде. Ул Гай сә дән кы зы ның эчен дә ге 
җен не ку ып чы га ру ын үтен де. 27 Гай сә исә аңа:

– Баш та ба ла лар та мак туй дыр сын, – ди де. – Ик мәк не, ба ла лар дан тар тып алып, 
кө чек ләр гә таш лау ях шы тү гел.

28 – Шу лай, Әфән дем, – дип җа вап бир де ха тын, – лә кин кө чек ләр дә өс тәл ас-
тын да ба ла лар дан ко ел ган вал чык лар ны ашый бит.

29 – Шу лай дип җа вап бир гә нең өчен, өе ңә кай та ала сың: җен ин де кы зың нан 
чык ты, – ди де аңа Гай сә.

30 Ха тын өе нә әй лә неп кайт ты һәм кы зы ның тү шәк тә исән-сау яту ын күр де. Җен 
аның эчен нән чык кан иде ин де.

Гайсәнеңтелсез,чукраккешенесавыктыруы
31 Сур як ла рын нан кай тыш лый Гай сә, Си дун аша үтеп, Ун ка ла тө бә ген дә Гә ли-

ләя кү ле нә чык ты. 32 Шун да Гай сә яны на чук рак һәм на чар сөй лә шә тор ган бе рәү не 
алып ки леп, Аның әле ге ке ше гә кул ла ры бе лән оры ну ын үтен де ләр. 33 Гай сә аны 

* 7:16 Кай бер кулъ яз ма лар да 16 нчы аять тә бар: «Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!» 
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ха лык төр ке мен нән чит кә рәк алып кит те дә те ге нең ко ла гы на бар ма гын тык ты, 
ан на ры, Үзе нең бар ма гы на тө ке реп, те ле нә ка гыл ды һәм, 34 күк кә ка рап, ти рән 
итеп су лыш ал ды да чук рак ке ше гә:

– Эф фа та! («Ачыл!») – ди де.
35 Шун да ук те ге ке ше нең ко ла гы ише тә баш ла ды һәм те ле чи шел де, ул ачык итеп 

сөйләшәргә то тын ды. 36 Ке ше ләр гә Гай сә бу хак та бе рәү гә дә сөй лә мәс кә куш ты. 
Әм ма Ул тый ган са ен, ке ше ләр күб рәк сөй ли бир де ләр. 37 Алар ның га җәп лә нүе 
чик сез иде.

– Ул нәр сә ге нә эш лә сә дә, ях шы итеп эш ли: чук рак лар ише тә баш лый, тел сез-
ләр нең те ле ачы ла! – ди де алар.

Дүртмеңкешенеашату

8 1 Ул көн нәр дә та гын бик күп ке ше җы е лып, алар ның ашар ри зык ла ры кал ма-
гач, Гай сә, шә кер т лә рен ча кы рып:

2 – Ке ше ләр кыз га ныч. Алар ин де өч көн Ми нем ян да, ә ашар ла ры на һич нәр-
сә лә ре юк. 3 Әгәр алар ны өй лә ре нә ач ки леш кай та рып җи бәр сәм, юл да хәл сез лә-
нер ләр, чөн ки кай бер лә ре ерак тан кил гән, – ди де.

4 – Ба ры сын да ту ен ды рыр өчен, чүл дә шу ның ка дәр ик мәк не кай дан алыйк 
соң? – дип со ра ды шә кер т лә ре.

5 – Сез дә ни чә ик мәк бар? – ди де Гай сә.
– Җи де, – дип җа вап бир де шә кер т лә ре.
6 Шун нан Гай сә ха лык ка уты рыр га куш ты. Җи де ик мәк не алып Ал ла һы га шөк ра-

на кыл гач, ик мәк не сын дыр га ла ды һәм, ха лык ка өлә шү өчен, шә кер т лә ре нә бир де. 
Алар ик мәк не өлә шеп чык ты лар. 7 Шә кер т ләр нең бер ни чә ба лы гы да бар иде. Гай сә, 
шөк ра на кы лып, ба лык ны да өлә шер гә куш ты. 8 Ке ше ләр туй ган чы аша ды лар, һәм 
кал ган сы нык лар ны җый ган нан соң, та гын җи де кәр зин тул ды. 9 Ашау чы лар ның 
са ны дүрт мең гә якын иде. Ан на ры Гай сә алар ны өй лә ре нә кай та рып җи бәр де, 10 ә 
Үзе шун да ук шә кер т лә ре бе лән көй мә гә уты рып, Дал ма ну та җир лә ре нә юнәл де.

11 Гай сә яны на фа ри сей лар ки леп, Аның бе лән бә хәс лә шә баш ла ды лар һәм, сы-
нар га те ләп, күк тән бе рәр ила һи бил ге күр сә тү ен та ләп ит те ләр. 12 Гай сә, авыр су лап:

– Бү ген ге бу ын ни өчен ила һи бил ге та ләп итә икән? Хак сүз әй тәм сез гә: бү ген ге 
бу ын га ила һи бил ге күр сә тел мә я чәк, – ди де.

13 Шун нан, алар ны кал ды рып, янә көй мә гә утыр ды һәм кар шы яр га та ба юл ал ды.

ФарисейларһәмҺирудачыткысы
14 Гай сә нең шә кер т лә ре үз лә ре бе лән ри зык алыр га оныт кан бу лып чык ты – 

көй мә дә ба ры тик бер ик мәк ке нә бар иде. 15 Шә кер т лә рен ки сә теп, Гай сә алар га:
– Ка ра гыз аны, фа ри сей лар дан һәм Һи руд ачыт кы сын нан сак ла ны гыз! – ди де.
16 Ә шә кер т лә ре исә үз ара: «Ик мә ге без бул ма ган га, шу лай әй тә дер», – дип сөй-

лән де ләр.
17 Алар ның нәр сә ту рын да сөй ләш кән нә рен бе леп, Гай сә әйтте:
– Ни өчен сез, ик мә ге без юк, дип сөй лә нә сез? Сез әле һа ман бер ни аң ла мый сыз 

һәм тө шен ми сез ме? Йө рәк лә ре гез һа ман туң ки леш ка ла би рә ме?! 18 Күз лә ре гез 
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бу лып та күр ми сез, ко лак ла ры гыз бу лып та ишет ми сез ме?! Хә тер лә ми сез дә ме?! 
19 Биш ик мәк не Мин биш мең ке ше гә бү леп бир гән дә, кал ган сы нык лар ны җы еп, 
сез ни чә кәр зин ту тыр ды гыз?

– Ун и ке, – дип җа вап бир де шә кер т лә ре.
20 – Ә җи де ик мәк не дүрт мең ке ше гә бүл гән дә, ни чә кәр зин сынык-санак җый ды гыз?
– Җи де, – дип җа вап бир де те ге ләр.
21 – Әл лә һа ман аң ла мый сыз мы?! – ди де шун да Гай сә алар га.

ГайсәнеңБәйт-Сайдадаберсукыркешенесавыктыруы
22 Ан на ры алар Бәйт -Сай да га кил де ләр. Би ре дә Гай сә яны на бер су кыр ны ки тер-

де ләр һәм аңа ку лы бе лән оры ну ын үтен де ләр. 23 Гай сә, су кыр ны җи тәк ләп, авыл 
чи те нә алып чык ты, аның күз лә ре нә тө ке реп, ба шы на ку лын куй ды һәм:

– Бе рәр нәр сә кү рә сең ме? – дип со ра ды. 24 Те ге, әйләнә-тирәсенә күз са лып:
– Ке ше ләр не кү рәм, лә кин алар йө ри тор ган агач лар бу лып кү ре нә, – ди де.
25 Гай сә аның күз лә ре нә та гын бер тап кыр кул ла рын ти де реп ал гач, те ге те кә леп 

ка ра ды һәм ачык итеп кү рә баш ла ды.
26 – Ка ра аны, авыл га ке рә се бул ма, – дип, Гай сә аны өе нә кай та рып җи бәр де.

ГайсәкемУл?
27 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән Фи лип Кай са ри я се шә һә ре ти рә сен дә ур наш-

кан авыл лар га кит те. Юл да бар ган да, Ул шә кер т лә рен нән:
– Ке ше ләр Ми не кем дип бе лә? – дип со ра ды.
28 – Бе рәү ләр Си не – Чум ды ру чы Яхъя, икен че ләр – Ильяс, кай бе рәү ләр исә 

пәй гам бәр ләр нең бер се дип исәп ли, – ди де алар.
29 – Ә сез, сез Ми не кем дип бе лә сез? – дип со ра ды Ул алар дан.
– Син – Мә сих, – дип җа вап бир де Пе тер.
30 Гай сә алар га Үзе ха кын да бер кем гә дә сөй лә мәс кә куш ты.

ҮлемехакындаГайсәнеңалданәйтепкуюы
31 Шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай дип сөй ли баш ла ды: «Адәм Уг лы на күп га зап лар 

чи гәр гә ту ры ки лер, өл кән нәр, баш ру ха ни лар, ка нун бел геч лә ре Аны чит кә ти бә-
рер ләр. Аны үте рер ләр, әм ма өч көн нән Ул те ре леп то рыр». 32 Бу хак та Ул ап-ачык 
итеп әйт те. Шун да Пе тер Аны чит кә рәк алып кит те һәм Аңа кар шы сөй ләр гә то-
тын ды. 33 Лә кин Гай сә шә кер т ләр гә бо ры лып ка ра ды да:

– Кит яным нан, сиб лис! Уй ла рың Ал ла һы дан тү гел, син дә адә ми уй лар, – дип, 
Пе тер не кырт тук тат ты.

34 Үз яны на шә кер т лә рен һәм ха лык ны ча кы рып, Гай сә:
– Ми нем арт тан ба рыр га те лә гән ке ше, үз-үзеннән баш тар тып, сха чын кү тәр сен 

дә Ми ңа ияр сен, – ди де. – 35 Җа нын сак лап ка лыр га те лә гән адәм аны югал тыр. 
Ә ин де җа нын Ми нем хак ка һәм Ях шы хә бәр ха кы на югал т кан адәм аны сак лап 
ка лыр. 36 Әгәр бе рәү, бө тен дөнь я ны яу лап, җа нын ха рап ит сә, мон нан ни фай да? 
37 Ке ше нәр сә би реп үз җа нын кай та рып ала алыр икән? 38 Шу шы иман сыз һәм гө-
наһ лы бу ын ал дын да кем дә бул са Мин нән һәм сүз лә рем нән гарь лән сә, сАта сының 
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бал кып тор ган шөһ рә те як ты лы гын да Үзе нең из ге фә реш тә лә ре бе лән кил гән Адәм 
Уг лы да әле ге ке ше дән гарь лә нер.

9 1 Гай сә янә алар га:
– Хак сүз әй тәм сез гә: шу шын да ба сып то ру чы лар дан кай бер лә ре гез код рәт 

бе лән ки лү че Ал ла һы Пат ша лы гын күр ми чә дөнья куй мас, – ди де.

Гайсәнеңкыяфәтеүзгәрү
2 Ал ты көн уз ган нан соң, Пе тер, Ягъ куб һәм Яхъя ны Үзе бе лән алып, Гай сә би ек 

тау га кү тә рел де. Ан да алар үз лә ре ге нә иде. Шул чак алар ның күз ал дын да Гай сә нең 
кы я фә те үз гә реп кит те. 3 Аның ки е ме җир йө зен дә һич кем шу лай агар тал мас лык, 
күз ча гыл ды рыр лык ак төс кә кер де. 4 Шун да шә кер т ләр кар шын да Ильяс һәм Му са 
пәй гам бәр пәй да бул дылар да Гай сә бе лән сөй лә шә баш ла ды лар. 5 Пе тер Гай сә гә:

– Ос таз! Без нең мон да бу лу ы быз ни чек ях шы! Әй дә өч ча тыр ко рыйк: бер се – 
Си ңа, бер се – Му са га, бер се Ильяс ка бу лыр, – ди де.

6 Бу сүз ләр не ул нәр сә ди яр гә дә бел мә гән гә әйт те, чөн ки шә кер т ләр шул ка дәр 
кур кып кал ган иде.

7 Шул чак алар ны бо лыт кап лап алып, бо лыт эчен нән «Бу Ми нем сө ек ле Уг лым-
дыр, тың ла гыз Аны!» ди гән өн ки леп иреш те. 8 Шә кер т ләр ки нәт ке нә як-якларына 
ка ра нып ал ды лар, әм ма ян на рын да Гай сә дән баш ка һич кем не күр мә де ләр.

9 Тау дан төш кән чак та, Гай сә алар га, Адәм Уг лы үле дән те рел гән че гә ка дәр 
би ре дә күр гән нә ре гез не һич кем гә әй т мә гез, дип бо ер ды. 10 Алар әле ге бо е рык ны 
үтә де ләр, әм ма үз ара: «Аның „үле дән те ре лү“ ди гә не нәр сә аң ла та икән?» – дип 
баш ват ты лар. 11 Шә кер т лә ре Гай сә дән:

– Ни өчен ка нун бел геч лә ре, баш та Ильяс ки лер гә ти еш, дип әй тә ләр? – дип 
со ра ды лар.

12 – Дө рес тән дә, әүвә ле Ильяс, ки леп, бар нәр сә не әзер ләп ку яр*, – дип җа вап 
бир де Гай сә. – Ә ни өчен сИз ге яз ма да, Адәм Уг лы на күп га зап лар, ким се тү ләр 
ки че рер гә ту ры ки лә чәк, дип языл ган? 13 Тик Мин сез гә, Ильяс кил де ин де һәм, 
ал дан языл ган ча, аның бе лән ни те лә сә ләр, шу ны эш лә де ләр, дип әй тәм.

Гайсәнеңҗенорганмалайнысавыктыруы
14 Кал ган шә кер т ләр яны на әй лә неп кай т кач, Гай сә һәм өч шә кер те те ге ләр 

ти рә се нә җы ел ган күп сан лы ха лык ны һәм алар бе лән бә хәс лә шеп то ру чы ка нун 
бел геч лә рен күр де ләр. 15 Гай сә не кү реп га җәп кә кал ган ха лык төр ке ме шун да ук 
Аны сә лам ләр гә йө гер де. 16 Гай сә Үзе нең шә кер т лә рен нән:

– Нәр сә ха кын да бә хәс лә шә сез сез алар бе лән? – дип со ра ды.
17 Ха лык ара сын нан бе рәү, җа вап би реп:
– Ос таз! Мин Си ңа үзем нең уг лым ны алып кил дем. Аның эче нә явыз рух оя лап, 

уг лым ны тел сез ит те, – ди де. – 18 Явыз рух аны кай да эләк те реп ал са, шун да җир гә 
атып бә рә дә, ма лай ның авы зын нан кү бек ага баш лый, ул теш лә рен шы кыр да та, 

* 9:12 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 4:5-6. 
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ан нан соң бө тен гәү дә се ка тып ка ла. Шә кер т лә рең нән явыз рух ны ку у ла рын үтен-
гән идем дә, бул ды ра ал ма ды лар.

19 – Әй, иман сыз бу ын! – ди де Гай сә. – Сез нең ян да Ми ңа әле озак бу лыр га мы? 
Күп ме сез гә тү зеп то рыр га? Ки те ре гез Ми нем ян га ма лай ны!

20 Аны Гай сә яны на ки тер де ләр. Гай сә не кү рү гә, явыз рух ма лай ны кал ты ра тыр га 
то тын ды, һәм ма лай, җир гә егы лып, авы зын нан кү бек ләр агыза-агыза тә гә рәр гә 
ке реш те.

21 – Бу хәл кай чан нан бир ле дә вам итә? – дип со ра ды Гай сә ма лай ның ата сын нан.
– Ба ла чак тан бир ле шу лай, – дип җа вап бир де ул. – 22 Ха рап итәр өчен, явыз 

рух аны күп тап кыр лар әле ут ка, әле су га таш ла ды. Әгәр ку лың нан кил сә, кыз ган 
без не, яр дәм ит!

23 – Ни ди гән сүз ул «ку лың нан кил сә»? Ышан ган ке ше бар нәр сә не бул ды ра ала.
24 Шул чак ма лай ның ата сы кыч кы рып җи бәр де:
– Ыша нам! Әм ма шик лә нү ем не җи ңәр гә яр дәм ит!
25 Йөгерә-чаба ха лык җы ел ган ны кү реп, явыз рух ка Гай сә:
– Тел сез һәм чук рак рух! Мин си ңа бо е ра мын: чык аңар дан һәм мон нан ары 

һич кай чан ке рә се бул ма! – дип әмер бир де.
26 Явыз рух, ма лай ны дер кал ты ра тып, үкерә-үкерә аңар дан чы гып кит те. Ма лай 

исә мә ет сы ман ята бир де; бик күп ләр үз ара, ма лай үл де, дип сөй ләш те. 27 Әм ма 
Гай сә, ку лын нан то тып, ма лай ны тор гыз ды, һәм ул ая гы на бас ты.

28 Гай сә, өй гә ке реп шә кер т лә ре бе лән ял гы зы гы на кал гач, те ге ләр Аңар дан:
– Ни өчен без аны ку ып чы га ра ал ма дык? – дип со ра ды лар.
29 – Мон дый җен нәр не ба ры тик до га бе лән ге нә ку ып чы га рып бу ла, – дип җа-

вап бир де Гай сә.
30-31 Шун нан алар, ул җир ләр дән ки теп, Гә ли ләя тө бә ге аша үт те ләр. Шә кер т лә ре-

нә гый лем би рү бе лән мәш гуль Гай сә Үзе нең бу як лар га ки лүе ту рын да һич кем нең 
бе лү ен те лә мә де. Ул алар га:

– Адәм Уг лын ке ше ләр ку лы на то тып би рер ләр, һәм алар Аны үте рер ләр, әм ма 
өч көн нән Ул үле дән те ре лер, – дип сөй лә де.

32 Шә кер т лә ре Гай сә әй т кән нәр не аң ла ма ды лар, әм ма Аңар дан со рар га ку рык ты лар.

Кембөегрәк?
33 Алар Кә пәр на ум га әй лә неп кил де ләр. Өй гә ке рү гә, Гай сә алар дан:
– Юл да сез нәр сә ха кын да бә хәс лә шеп бар ды гыз? – дип со ра ды.
34 Алар дәш мә де ләр, чөн ки, ара да кай сы быз бө ег рәк, дип бә хәс ләш кән иде ләр. 

35 Гай сә утыр ды да, ун и ке шә кер тен яны на ча кы рып:
– Бе рен че бу лыр га те лә гән ке ше иң соң гы сы һәм ба ры сы ның да хез мәт че се бул-

сын, – ди де.
36 Шун да Гай сә, ур та ла ры на бер ба ла ны бас ты рып, ко чак лап ал ды һәм шә керт-

лә ре нә әйт те:
37 – Шу шын дый ба ла лар ның бер сен Ми нем хак ка кү ңе ле бе лән ка бул ит кән ке ше 

Ми не ка бул итә, ә Ми не ка бул итү че Ми не ге нә тү гел, бәл ки Ми не Җи бә рү че не 
ка бул итә ди гән сүз.
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Безгәкаршыбулмаганкешебезнеңяклы
38 – Ос таз, – ди де Яхъя, – без бер ке ше нең, Си нең исем не әй теп, җен нәр не ку ып 

чы га ру ын күр дек. Без гә ия реп йөр мә гән гә, без аны бу эшен нән тый дык.
39 Гай сә, алар га җа вап би реп:
– Тый ма гыз аны. Ми нем исе мем ха кы на код рәт ле эш ләр кыл ган ке ше Ми нем 

хак та на чар сүз сөй лә мәс, – ди де. – 40 Без гә кар шы бул ма са, ди мәк, ул без нең як-
лы! 41 Хак сүз әй тәм сез гә: Мә сих та раф да ры бул ган өчен, кем дер сез гә бер чы на як 
су эчер сә, ул ке ше әҗер сез кал ма я чак!

42 Ә ин де Ми ңа симан итү че шу шы кеч ке нә ке ше ләр нең бе рәр сен юл дан яз ды-
ру чы ны, му е ны на те гер мән та шы асып, диң гез гә таш ла са лар, аның өчен ях шы рак 
бу лыр иде. 43 Әгәр си не ку лың вәс вә сә гә сал са, аны ча бып таш ла! Ике ку лың сау 
ки леш җә һән нәм гә, сүн мәс ут ка ба рып кер гән че, бер кул лы бу лып тор мыш ка ке рү ең 
ях шы рак. [44 ]* 45 Әгәр си не аягың вәс вә сә гә сал са, аны ча бып таш ла! Ике аягың сау 
ки леш җә һән нәм гә ба рып кер гән че, бер аяк лы бу лып тор мыш ка ке рү ең ях шы рак. 
[46 ]* 47-48 Әгәр си не кү зең вәс вә сә гә сал са, аны йол кып таш ла! «Ке ше ләр не бер тук-
тау сыз кор т лар ки ме реп һәм һич сүн ми чә уты янып тор ган»* җә һән нәм гә ике кү зең 
сау ки леш ба рып кер гән че, бер күз ле бу лып Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ең ях шы рак.

49 Һәр кем ут бе лән сы на лыр*.
50 Тоз – ях шы нәр сә. Әм ма ул үзе нең тә мен җуй са, аңа ни чек итеп тәм кай та ра-

сың? Тоз сез нең үзе гез дә бул сын! Һәм бер-берегез бе лән та ту яшә гез.

Гайсәнеңаерылышутурындагысүзләре

10 1 Гай сә, ул як лар дан ки теп, Яһү ди я гә һәм Үр дүн аръ я гын да гы җир ләр гә юнәл-
де. Аның яны на янә күп ха лык җы е лып, Ул, га дә тен чә, алар га гый лем бир де.

2 Гай сә яны на фа ри сей лар кил де ләр һәм, Аны сы нар га те ләп:
– Ир ке ше гә ха ты нын ае рып җи бә рер гә Ка нун рөх сәт итә ме? – дип со ра ды лар.
3 – Му са сез гә нәр сә эш ләр гә куш ты соң? – ди де Гай сә.
4 – Му са әй тү ен чә, ир ке ше, ха ты ны на та лак ха ты язып би реп, аны ае рып җи бә рә 

ала, – дип җа вап ла ды алар.
5 – Ул сез гә шун дый әмер не кү ңел лә ре гез ка ты бул ган га яз ган, – ди де Гай сә. 

6 – Әм ма баш та ук, һәм мә нәр сә не бар кыл ган да, Ал ла һы «алар ны ир-ат һәм хатын-
кыз итеп ярат ты*. 7 Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын кал ды рып, ха ты ны на 
ку шы лыр, 8 һәм алар ике се бер тән бу лыр»*. Ди мәк, алар ин де ике ке ше тү гел, ә 
бер бө тен. 9 Ал ла һы куш кан ны ке ше аер ма сын.

* 9:44 Кай бер кулъ яз ма лар да 44 нче һәм 46 нчы аять ләр дә бар: «Ан да ке ше ләр не бер тук тау-
сыз кор т лар ки ме реп һәм һич сүн ми чә ут янып то ра». 
* 9:46 44 нче аять нең ис кәр мә сен ка ра гыз. 
* 9:47-48 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 66:24. 
* 9:49 ...сыналыр.– Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: тоз ла ныр. 
* 10:6 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:27; 5:2. 
* 10:7-8 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
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10 Өй дә шә кер т лә ре бу хак та Гай сә дән ка бат со ра ды лар.
11 – Ир ке ше, ха ты ны бе лән аеры лы шып, баш ка га өй лә нә икән, бе рен че ха ты ны 

ал дын да зи на кы ла ди гән сүз, – ди де Гай сә. – 12 Шу лай ук ха тын ке ше дә, ирен нән 
ае ры лып, баш ка га ки яү гә чык са, зи на кы ла, ди мәк.

Гайсәнеңбалаларныфатихалавы
13 Ба ла лар га оры нып Үз сфа ти ха сын күн дер сен өчен, ке ше ләр Гай сә яны на ба-

ла ла рын алып ки лә, әм ма шә кер т ләр әле ге ке ше ләр не шел тә ли иде ләр. 14 Мо ны 
кү реп, Гай сә нең ачуы кил де, һәм шә кер т лә ре нә Ул:

– Ба ла лар га Ми нем ян га ки лер гә ирек би ре гез, ко ма чау ла ма гыз алар га, чөн ки 
Ал ла һы Пат ша лы гы әнә шун дый лар ны кы, – ди де. – 15 Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы 
Пат ша лы гын ба ла лар ке бек ка бул ит мә гән ке ше ан да кер мә я чәк.

16 Һәм Ул, ба ла лар ны ко чак лап, алар га ку лы бе лән орын ды, Үзе нең фа ти ха сын 
күн дер де.

Гайсәһәмбербай
17 Гай сә юл га чык кан да, кар шы на бер ке ше, йө ге реп ки леп, тез лә ре нә егыл ды да:
– Иге лек ле Ос таз, мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр өчен, ми ңа нәр сә эш ләр гә ки-

рәк? – дип со ра ды.
18 – Ни гә син Ми не иге лек ле дип атый сың? – ди де Гай сә. – Ал ла һы дан баш ка 

һич кем иге лек ле тү гел. 19 Аның әмер лә рен син бе лә сең: ке ше үтер мә, зи на кыл ма, 
ур лаш ма, ял ган ша һит лык бир мә, ал даш ма, атаң бе лән анаң ны хөр мәт ит*.

20 – Ос таз, мин бо лар ның ба ры сын яшь тән үтәп ки ләм, – дип җа вап бир де те ге се.
21 Гай сә аңа ка рап куй ды, һәм әле ге ке ше Аның кү ңе ле нә хуш кил де. Шун нан 

Гай сә аңа:
– Си ңа бер ге нә нәр сә җит ми: бар да, бул ган һәм мә нәр сәң не са тып, фә кыйрь-

ләр гә өләш. Шу лай эш лә сәң, күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр сың. Ан на ры яны ма кил 
һәм Ми ңа ияр, – ди де.

22 Бу сүз ләр не ише теп, егет бор чу га төш те һәм ки теп бар ды. Чөн ки ул бик бай иде.
23 Гай сә исә, әйләнә-тирәсенә күз таш лап, шә кер т лә ре нә:
– Бай лы гы бул ган нар га Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ни чек кы ен! – ди де.
24 Аның бу сүз лә ре шә кер т ләр не бик тә га җәп лән дер де. Әм ма Гай сә янә:
– Дус ла рым! Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ни чек кы ен! – дип ка бат ла ды. – 25 Бай 

ке ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә кү зе аша үтү җи ңел рәк.
26 Алар, га җәп лә неп, үз ара:
– Алай бул гач, кем ге нә ко ты ла алыр соң?! – дип сөй ләш те ләр.
27 Алар га ка рап, Гай сә:
– Ке ше ләр өчен мөм кин бул мас тай эш бу, мо ны Ал ла һы гы на эш ли ала. Ул бул-

ды ра ал мас тай нәр сә юк, – ди де.
28 Шун нан соң Пе тер:
– Ме нә без, бө тен нәр сә без не кал ды рып, Си ңа ияр дек, – ди де.

* 10:19 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12-16; «Ка нун», 5:16-20. 
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29 – Хак сүз әй тәм сез гә: йор тын яки агай-энеләрен, апа-сеңелләрен, ата-анасын, 
ба ла ла рын йә бул ма са ба су ла рын Ми нем хак ка һәм Ях шы хә бәр ха кы на кал дыр ган 
һәр кем 30 бу дөнь я да йөз тап кыр га ар тыг рак кү ләм дә йорт лар, агай-энеләр, апа-
сеңелләр, ана лар, ба ла лар, ба су лар һәм, әл бәт тә ин де, эзәр лек ләү ләр дә ала чак. Ә 
ки лә чәк дөнь я да мәң ге лек тор мыш ка ия бу ла чак. 31 Әм ма бе рен че ләр нең кү бе се соң-
гы лар бу лыр, соң гы лар исә бе рен че гә чы гар.

ГайсәнеңянәҮзүлемехакындагысүзләрнекабатлавы
32 Алар Ие ру са лим гә ка рап юл ал ды лар. Иң ал дан – Гай сә, Аның ар тын нан – 

шом ла нып кал ган шә кер т лә ре, алар эзен нән кур кын ган юл даш ла ры ат ла ды. Гай сә, 
ун и ке шә кер тен чит кә ча кы рып алып, Үзе бе лән нәр сә ләр бу ла сын сөй ли баш ла ды:

33 – Без Ие ру са лим гә ба ра быз. Адәм Уг лын ан да баш ру ха ни лар һәм ка нун бел-
геч лә ре ку лы на то тып би рер ләр, ә алар Аны, үлем гә хө кем итеп, мә җү си ләр ку лы на 
тап шы рыр лар. 34 Мә җү си ләр исә, мыс кыл лап, Аңа тө ке рер ләр, Аны кам чы бе лән 
сук ты рыр лар, ан на ры үте рер ләр. Әм ма өч көн үтү гә, Ул үле дән те ре лер.

ГайсәһәмЗебедәйугыллары
35 Гай сә яны на Зе бе дәй угыл ла ры Ягъ куб бе лән Яхъя ки леп:
– Ос таз, без со ра ган ны үтә сәң иде, – ди де ләр.
36 – Сез нең өчен Мин нәр сә эш ләр гә ти еш? – дип со ра ды Ул.
37 Алар:
– Син дан-дәрәҗәгә иреш кәч, янә шә ңә уты рыр га рөх сәт ит сәң иде: бе ре без гә – 

уң, икен че без гә сул ягы ңа, – дип җа вап бир де ләр.
38 – Сез нәр сә со ра га ны гыз ны аң ла мый сыз, – ди де алар га Гай сә. – Мин эчә се ка-

сә дән эчә яки Мин ки че рә се «чум ды ру»ны ки че рә алыр сыз мы соң?
39 – Алыр быз, – дип җа вап бир де алар.
Шун нан Гай сә:
– Сез Мин эчә се ка сә дән эчәр сез, Мин ки че рә се «чум ды ру»ны ки че рер сез. 40 Ә 

ме нә уң яки сул ягым да уты рыр га рөх сәт бирү-бирмәү Ми нем их ты я рым да тү гел. Ул 
урын нар кем нәр гә тә га ен лән сә, шу лар ны кы бу лыр, – ди де.

41 Бу хак та ишет кәч, кал ган ун шә кер т нең Ягъ куб бе лән Яхъя га ачуы чык ты. 42 Әм-
ма Гай сә, алар ны ча кы рып алып, бо лай ди де:

– Сез бе лә сез: ха лык җи тәк че лә ре дип исәп лә нү че ләр ха лык лар өс тен нән ха ким лек 
кы ла, ха лык тү рә лә ре дә алар бе лән ида рә итә. 43 Лә кин сез дә алай бул ма сын: ара гыз да 
бө ек бу лыр га те ләү че – баш ка лар га хез мәт че, 44 һәм ара гыз да бе рен че бу лыр га те ләү че 
ба ры гыз өчен дә кол бул сын. 45 Адәм Уг лы да бит Үзе нә хез мәт ит сен нәр өчен дип тү гел, ә 
бәл ки Үзе хез мәт итәр һәм күп ләр не сйо лып алыр өчен, Үзе нең гомерен би рер гә дип кил де.

ГайсәнеңсукырБартимәйнесавыктыруы
46 Алар Әри хә шә һә ре нә ки леп җит те ләр. Соң рак, Гай сә үзе нең шә кер т лә ре һәм 

күп сан лы ха лык бе лән Әри хә дән чы гып бар ган да, юл чи тен дә су кыр Бар ти мәй (ягъ-
ни, Ти мәй уг лы) те лә неп уты ра иде. 47 Ул, на са ра лы Гай сә нең үтеп ба руы ха кын да 
ише теп, кыч кы рып җи бәр де:
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– Да выт Уг лы Гай сә! Кыз ган ми не!
48 Ке ше ләр аны тый мак чы бул ды, әм ма су кыр адәм та гын да ка ты рак кыч кы-

рыр га то тын ды:
– Да выт Уг лы, кыз ган ми не!
49 Гай сә, бар ган җи рен нән тук тап:
– Ча кы ры гыз аны! – ди де.
– Куз гал әй дә, си не ча кы ра, – дип, су кыр ны дәш те ләр.
50 Бар ти мәй, өс ки е мен са лып таш лап, си ке реп тор ды да Гай сә яны на йө ге реп 

кил де.
51 – Син мин нән нәр сә кө тә сең? – дип со ра ды аңар дан Гай сә.
– Ос таз, күз лә рем күр сә иде! – ди де су кыр адәм.
52 – Бар, си не ыша ну ың са вык тыр ды, – ди де Гай сә.
Те ге адәм шун дук кү рә баш ла ды һәм Гай сә гә ия реп кит те.

ГайсәнеңтантанабеләнИерусалимгәкерүе

11 1 Ие ру са лим гә якын ла шып, Зәйтүн-тау итә ген дә ге Бәйт -Фә ги һәм Бәй т-
Әния авыл ла ры на җит кән дә, Гай сә ике шә кер тен ча кы рып ал ды да 2 алар га:

– Кар шы гыз да гы авыл га ба ры гыз. Ан да ке рү бе лән мо ңар чы һич кем ат лан ма ган, 
бәй дә ге яшь ишәк не кү рер сез. Аны бәй дән ыч кын ды ры гыз да мон да алып ки ле-
гез, – ди де. – 3 Әгәр бе рәр се: «Ник алай эш ли сез?» – дип со ра са, сез: «Ишәк без нең 
Ху җа га ки рәк, Ул аны тиз дән ки ре кай та рыр», – дип җа вап би ре гез.

4 Алар, ки теп, тык рык та ишек яны на бәй ләп ку ел ган яшь ишәк не күр де ләр дә 
чи шә баш ла ды лар. 5 Шул ти рә дә ба сып тор ган ке ше ләр алар дан:

– Нәр сә эш ли сез сез? Ни өчен ишәк не бәй дән ыч кын ды ра сыз? – дип со ра ды лар.
6 Әм ма Гай сә куш кан ча җа вап кай тар гач, алар ны тот кар ла ма ды лар. 7 Ишәк не 

Гай сә яны на ки те реп, өс ки ем нә рен хай ван ның сыр ты на сал ды лар, һәм Гай сә ишәк-
кә ме неп ат лан ды. 8 Ха лык ның кү бе се юл га өс ки е мен җәй де, баш ка лар исә кыр да 
үсеп утыр ган агач бо так ла рын ки сеп тү шә де. 9 Ал да ба ру чы лар да, арт та гы лар да:

«Һо шан на!*
Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!*

10 Ата быз Да выт ның якын ла шып кил гән пат ша лы гы мө ба рәк!
Юга ры да, күк ләр дә һо шан на!» – дип кыч кыр ды.

11 Ие ру са лим гә ке рү гә, Гай сә сАл ла һы йор ты на юнәл де. Һәм мә нәр сә не күз дән 
ки чер гән че, кич җит те, һәм Гай сә ун и ке шә кер те бе лән Бәй т-Ә ни я гә әй лә неп кайт ты.

Аллаһыйорты–догакылуурыны
12 Ир тә ге се көн не Бәй т-Ә ни я дән чык кан да, Гай сә ачы гып кит кән ке бек бул ды. 

13 Ерак та куе яф рак лы ин җир ага чы кү реп, Ул, җи ме ше бул мас мы дип, агач яны на 

* 11:9 Һошанна! – яһүд чә «Кот кар без не!». Гай сә за ма нын да әле ге сүз Ал ла һы ны мак тау өчен 
кул ла ныл ган. 
* 11:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:25, 26. 
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кил де, әм ма ан да яф рак тан баш ка бер ни кү рен мә де: җи меш өл ге рер гә әле ир тә 
иде. 14 Ин җир ага чы на Гай сә:

– Мон нан ары җи ме шең не мәң ге бер кем аша ма сын! – ди де.
Шә кер т лә ре исә мо ны ише теп тор ды лар.
15 Ме нә алар Ие ру са лим гә ки леп җит те ләр. Ал ла һы йор ты на ке рү гә, Гай сә ан да гы 

са ту чы лар ны һәм са тып алу чы лар ны ку ып чы га ра баш ла ды, ак ча ал маш ты ру чы-
лар ның өс тәл лә рен һәм кү гәр чен са ту чы лар ның утыр гыч ла рын ау да рып таш ла ды; 
16 Ал ла һы йор ты ның ише гал ды аша нәр сә дер кү тә реп узу чы лар ны да тый ды. 17 Ан-
на ры Гай сә, ха лык ка гый лем би реп:

– Из ге яз ма да: «Ми нем Йор тым бар ча ха лык лар өчен до га кы лу йор ты дип ата-
лыр»*, – дип әй тел мә гән ме ни? Ә сез аны юл ба сар лар оя сы на әй лән дер гән сез!* – ди де.

18 Баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре бу хак та ишет кәч, Гай сә не һә лак итү 
әмә лен эз ләр гә то тын ды лар. Чөн ки бар ха лык Аның гый лем би рү ен таң ка лып 
тың ла ган га, алар Аңар дан кур ка иде ләр.

19 Кич җит кәч, Гай сә шә кер т лә ре бе лән шә һәр дән кит те.

Корыганинҗирагачы
20 Ир тә ге сен ин җир ага чы янын нан үтеп бар ган да, алар агач ның очын нан алып 

та мы ры на тик ле ко ры ган бу лу ын күр де ләр. 21 Пе тер исә, ки чә нәр сә бул га нын 
исе нә тө ше реп, Гай сә гә:

– Ос таз! Ка ра әле, Син кар га ган ин җир ага чы ко рып төш кән бит! – ди де.
22 Алар га җа вап итеп, Гай сә:
– Ал ла һы га ыша ны гыз! – ди де. – 23 Хак сүз әй тәм сез гә: әгәр кем дә бул са шу шы 

тау га: «Кү тә рел дә диң гез гә таш лан!» – дип әй т сә һәм кү ңе лен нән һич шик лән-
ми чә әй т кән сүз лә ре нең үтә лә се нә ышан са, нәкъ шу лай бу лыр да. 24 Шу ңа кү рә 
Мин сез гә әй тәм: до га кы лып Ал ла һы дан нәр сә ге нә со ра са гыз да, аны ин де ал дым 
дип ыша ны гыз – һәм сез аны алыр сыз! 25 Шу лай ук до га кы лып тор ган чак та да 
бе рәр се нә үп кә гез бул са, Күк тә ге Ата гыз га еп эш лә ре гез не ки чер сен өчен, үзе гез 
дә һәм мә ке ше не ки че ре гез. [26 ]*

Гайсәгәмондыйвәкаләтнекембиргән?
27 Алар янә Ие ру са лим гә кил де ләр. Гай сә Ал ла һы йор ты ның ише гал ды буй лап 

йөр гән чак та, яны на баш ру ха ни лар, ка нун бел геч лә ре һәм өл кән нәр кил де ләр.
28 – Мон дый эш ләр баш ка рыр га Си нең нин ди хо ку кың бар? Бо лар ны эш ләр гә 

Си ңа кем вә ка ләт бир де? – дип со ра ды алар.
29 – Мин сез гә бер со рау би рәм, – ди де Гай сә. – Әгәр сез җа вап бир сә гез, Мин дә 

бу га мәл ләр не нин ди вә ка ләт бе лән эш лә вем не әй тер мен. 30 Су га чум ды ру хо ку кы 
Яхъя га күк тән би рел гән ме, әл лә ке ше ләр дән ме? Җа вап би ре гез!

* 11:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 56:7. 
* 11:17 Ка ра гыз: «Ире мия», 7:11. 
* 11:26 Кай бер кулъ яз ма лар да 26 нчы аять тә бар: «Ә ин де ки чер мә сә гез, Күк тә ге Ата гыз да 
га еп эш лә ре гез не ки чер мәс». 
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31 Алар үз ара:
– Әгәр: «Күк тән», – дип әй т сәк, Ул: «Ә ни өчен сез аңа ышан ма ды гыз?» – дип 

со рар. 32 «Ке ше ләр дән», – дип әй тер гә ме әл лә? – дип фи кер ләш те ләр.
Бар ха лык Яхъя ны пәй гам бәр дип исәп лә гән гә кү рә, алар, ха лык тан кур кып:
33 – Бел ми без, – дип җа вап кай тар ды лар.
– Алай бул гач, Мин дә сез гә бу эш ләр не нин ди вә ка ләт бе лән баш ка ру ым ны 

әй т мим, – дип җа вап бир де Гай сә.

Йөземүстерүчеявызлархакындагыйбрәтлехикәя

12 1 Шун нан Гай сә алар га гый б рәт ле хи кә я ләр сөй ли баш ла ды:
– Бер ке ше йө зем бак ча сы утыр т кан, аны кой ма бе лән әй лән де реп ал ган, 

йө зем изү өчен мах сус чо кыр әзер лә гән. Бак ча ны сак лар өчен ма на ра тө зе гән дә, 
йө зем үс те рү че ләр гә бак ча сын кул ла ну өчен би реп, чит як лар га ки теп бар ган. 2 Уңыш 
җы яр ва кыт җит кәч, йө зем бак ча сын нан үз өле шен алыр га дип, хез мәт че сен озат-
кан. 3 Ә те ге ләр аны то тып кый на ган нар һәм буш кул бе лән кай та рып җи бәр гән-
нәр. 4 Бак ча ху җа сы икен че хез мәт че сен юл ла ган. Лә кин аны, ба шын җә рә хәт ләп, 
мыс кыл итеп җи бәр гән нәр. 5 Ху җа ке ше янә бер хез мәт че сен юл ла ган – аны сын 
үтер гән нәр. Баш ка ла рын да җи бә реп ка ра ган: кай сын кый на ган нар, кай сын үтер-
гән нәр. 6 Ахыр чик тә аның бер ге нә ке ше се – сө ек ле уг лы кал ган. Шун нан әле ге 
ху җа: «Уг лы ма алар хөр мәт күр сә тер ләр», – дип уй лап, аны озат кан. 7 Әм ма йө зем 
үс те рү че ләр үз ара: «Ва рис бит бу! Әй дә гез, үте рик аны, һәм аңа ка ла сы ми рас мил ке 
без не ке бу лыр», – дип сөй ләш кән нәр дә 8 ху җа ның уг лын то тып алып үтер гән нәр 
һәм йө зем бак ча сын нан чы га рып таш ла ган нар.

9 Ин де йө зем бак ча сы ның ху җа сы нәр сә эш ләр? Ул, әй лә неп кай тып, йө зем үс-
те рү че ләр не үте рер һәм йө зем бак ча сын баш ка лар га би рер. 10-11 Из ге яз ма да:

«Тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш
иң мө һим поч мак та шы на әй лән де.
Раб бы та ра фын нан кы лын ды бу,
һәм без нең күз ләр өчен бу мог җи за дыр»*, –

ди гән не әл лә сез укы ма ды гыз мы?
12 Гай сә сөй лә гән гый б рәт ле хи кә я нең үз лә ре ту рын да икә нен аң лап, яһү ди ләр-

нең баш лык ла ры Аны кул га алыр га те лә гән иде дә, ха лык тан кур ка кал ды. Шу ңа 
кү рә алар Аны кал ды рып ки теп бар ды.

Кайсаргасалымтүләүтурында
13 Ан нан соң Гай сә яны на, Ул бе рәр гаеп сүз әй т мәс ме дип, фа ри сей лар ны һәм 

Һи руд та раф дар ла рын җи бәр де ләр. 14 Алар, Аның яны на ки леп:
– Ос таз! Си нең ту ры сүз ле бу лу ың ны бе лә без. Син бе рәү гә дә ярар га ты рыш-

мый сың, чөн ки кем нең кем бу луы Си ңа мө һим тү гел. Син ха кый кать куш кан ча 
Ал ла һы юлы на өй рә тә сең. Әйт әле, скай сар га са лым тү ләр гә рөх сәт ите лә ме, юк мы? 
Са лым тү ләр гә ме без гә, юк мы? – ди де.

* 12:10-11 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22-23. 



1488

Марк 12

15 Алар ның ике йөз ле ле ген бел гән гә, Гай сә:
– Нәр сә гә дип сы ный сыз сез Ми не? Бер ди нар лык тәң кә күр сә те гез әле, – ди де.
16 Аңа тәң кә алып ки леп бир де ләр, һәм Гай сә алар дан:
– Мон да кем нең су рә те тө ше рел гән, кем нең исе ме су гыл ган? – дип со ра ды.
– Кай сар ны кы, – дип җа вап бир де алар.
17 Шун нан Гай сә:
– Кай сар ны кын – кай сар га, ә Ал ла һы ны кын Ал ла һы га би ре гез, – ди де.
Аның бу җа ва бы на те ге ләр таң кал ды.

Үледәнтерелүтурындасорау
18 Гай сә яны на үле ләр нең те ре лү ен ин кяр итү че ссад ду кей лар ки леп, Аңар дан 

ме нә нәр сә ха кын да со ра ды лар:
19 – Ос таз! Ка нун да Му са без гә: «Әгәр бе рәү нең ир ту га ны, ата бу лу бә хе те нә 

иреш ми чә үлеп ки теп, аның ха ты ны кал са, бу тол ха тын ны кар дә ше үзе нә ал сын 
һәм үл гән бер ту ган кар дә ше нең нә се лен дә вам ит сен»*, – дип яз ган. 20 Бер ту ган 
җи де ир кар дәш бул ган. Бе рен че се өй лән гән һәм ба ла кал дыр мый ча үлеп кит кән. 
21 Аның ха ты нын икен че ту га ны үзе нә ал ган, лә кин ба ла кал дыр мый ча үлеп кит кән. 
Өчен че се бе лән дә нәкъ шу лай бул ган. 22 Җи де агай-эне ара сын да бер се дә нә сел 
ва ри сын кал ды ра ал ма ган. Ба ры сын нан соң ха тын үзе дә үлеп кит кән. 23 Үле ләр 
те рел гән ва кыт та, ул кай сы сы ның ха ты ны бу ла чак? Җи де се дә аның ире бул ган бит!

24 – Сез ял гы ша сыз. Ни өчен ди сә гез, Из ге яз ма ны һәм Ал ла һы код рә тен бел-
ми сез, – ди де алар га Гай сә. – 25 Үле дән те рел гән нәр өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә 
чык мас лар. Алар күк тә ге фә реш тә ләр сы ман бу лыр лар. 26 Ә ин де үл гән нәр нең 
те ре лүе мәсь ә лә се нә кил гән дә, Му са ки та бын да гы хи кә я дә Ал ла һы ның янып тор-
ган кү гән ку а гы ара сын нан: «Мин – Иб ра һим Ал ла сы, Ис хак Ал ла сы һәм Ягъ куб 
Ал ла сы»*, – дип әй т кән сүз лә рен укы ма ды гыз мы ни? 27 Ал ла һы – үле ләр Ал ла сы 
тү гел, Ул те ре ләр не ке. Сез бик тә ял гы ша сыз.

Иңмөһимәмер
28 Алар ның бә хә сен ише теп һәм Гай сә нең алар га ях шы итеп җа вап би рү ен кү реп, 

ка нун бел геч лә рен нән бер се Аның яны на кил де дә:
– Әмер ләр нең кай сы сы мө һим рәк? – дип со ра ды.
29 – Иң мө һим әмер шушыдыр, – дип җа вап бир де Гай сә: – «Тың ла, сИс ра ил 

хал кы! Раб бы Ал ла быз – бер дән бер Раб бы! 30 Раб бы Ал лаң ны бө тен йө рә гең, бө тен 
җа ның, бө тен акы лың бе лән һәм бар кө че ңә ярат»*. 31 Ә ме нә икен че се: «Якы ның ны 
үзең не ярат кан ке бек ярат»*. Бу әмер ләр дән дә мө һим рә ге юк.

32 – Ях шы әйт тең, Ос таз, – ди де ка нун бел ге че, – «Ал ла һы бер дән бер һәм Ан нан 
баш ка илаһ юк», – дип, Син дө рес әй тә сең. 33 «Аны бө тен йө рә гең, бө тен акы лың 

* 12:19 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:5-6. 
* 12:26 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:6. 
* 12:29-30 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:4-5. 
* 12:31 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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бе лән һәм бар кө че ңә яра ту» һәм «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек яра ту» бар лык 
ян ды ру кор бан на рын нан һәм баш ка төр кор бан нар дан мө һим рәк.

34 Аның акыл лы җа ва бын ише теп, Гай сә:
– Син Ал ла һы Пат ша лы гын нан ерак тү гел сең, – ди де.
Шун нан соң ин де бер ке ше дә Гай сә дән нәр сә дер со рар га ба тыр чы лык ит мә де.

«Мәсих–ДавытУглымы?»
35 Ал ла һы йор тын да гый лем бир гән дә, Гай сә әйтте:
– Ни өчен ка нун бел геч лә ре, Мә сих Ул – Да выт Уг лы, дип әй тә ала? 36 Из ге Рух 

бе лән ил һам лан ган Да выт та бит бо лай ди гән:
«Раб бы ми нем сХа ки ме мә:
„Дош ман на рың ны Си нең аяк ас ты на түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр“, – ди»*.

37 Да выт үзе Мә сих не «Ха ки мем» дип атый. Алай икән, ни чек итеп Мә сих аның 
Уг лы бу ла ала?

Җы ел ган бар ха лык Аны рә хәт лә неп тың ла ды. 38-39 Ха лык ка гый лем би реп, Гай сә:
– Ка нун бел геч лә рен нән сак ла ны гыз, – ди де. – Алар озын ки ем нән йө рү не, 

мәй дан нар да үз лә рен их ти рам бе лән сә лам лә гән не, гый ба дәт ха нә ләр дә дә рә җә ле 
урын нар да, мәҗ лес ләр дә иң түр дә уты ру ны яра та лар. 40 Алар, хәй лә ләп, тол ха тын-
нар ның йорт ла рын үз лә ре нә ала лар, ке ше ләр күр сен дип, озак итеп до га кы ла лар. 
Ан дый лар ны иң ка ты хө кем кө тә!

Толхатынныңбүләге
41 Гай сә, сә да ка сан ды гы яны на уты рып, ха лык ның ак ча са лу ын кү зә теп тор ды. 

Бай лар ның кү бе се ак ча ны мул дан сал ды. 42 Шун да бер фә кыйрь тол ха тын, ки леп, 
ике да нә вак ак ча* (бер код рант) сал ды. 43 Гай сә, шә кер т лә рен ча кы рып, алар га:

– Хак сүз әй тәм сез гә: бу фә кыйрь тол ха тын ак ча ны ба ры сы на ка ра ган да күб-
рәк сал ды. 44 Сә да ка сан ды гы на ак ча са лу чы лар ның ба ры сы да үзен нән арт ка нын 
сал ды, ә ул, фә кыйрь бу ла то рып, бар ак ча сын, яшәү өчен ки рәк бул ган ның бө те-
не сен сал ды, – дип әйт те.

Ахырзаманбилгеләре

13 1 Ал ла һы йор тын нан чы гып бар ган да, шә кер т ләр нең бер се Гай сә гә:
– Ос таз! Ка ра әле, нин ди зур таш лар, нин ди ма тур би на лар! – ди де.

2 – Син шу шы зур би на лар ны кү реп таң кал дың мы? – ди де Гай сә. – Мон да таш 
өс тен дә таш кал ма я чак, бар нәр сә җи ме ре лә чәк!

3 Гай сә Зәй түн та вын да Ал ла һы йор ты кар шын да утыр ган чак та, Пе тер, Ягъ куб, 
Яхъя һәм Ән д ри, Аның бе лән ялгызлары гы на кал гач, Аңар дан:

* 12:36 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
* 12:42 ...икеданәвакакча... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике леп тон. Леп тон – 
грек лар ның иң вак ак ча бе рәм ле ге. Бер код рант – рим лы лар ның ак ча бе рәм ле ге; 64 код рант 
бер ди нар га ти гез. 
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4 – Әйт әле без гә: ул хәл ләр кай чан бу лыр, алар ның тиз дән га мәл гә аша ча гын 
нин ди билге-ишарә аша бе лер без? – дип со ра ды лар.

5 Гай сә алар га бо лай дип сү зен баш ла ды:
– Ка ра гыз аны, ал да ма сын нар үзе гез не! 6 Күп ләр, ки леп, үз лә рен Ми нем исем 

бе лән атар лар һәм: «Мин – Ул», – дип әй теп, бай так ке ше не ал дар лар. 7 Якын да гы 
су гыш ава зын һәм ерак та гы су гыш лар ха кын да ишет кән дә ку рык ма гыз: шу лай 
бу лыр га ти еш. Әм ма мо ның бе лән ге нә бет мәс әле: 8 ха лык – ха лык ка, пат ша лык 
пат ша лык ка кар шы чы гар, төр ле урын нар да җир тет рәү ләр, ач лык бу лыр. Бо лар – 
тул гак га зап ла ры ның ба шы гы на.

9 Сез исә әзер бу лып то ры гыз: сез не, мәх кә мә ләр гә тап шы рып, хө кем итәр ләр 
һәм гый ба дәт ха нә ләр дә кый нар лар. Ми нем хак ка сез, пат ша лар һәм ида рә че ләр 
кар шы на ки леп ба сып, ша һит лык би рер сез. 10 Әм ма аңар чы бар ха лык лар га Ях шы 
хә бәр ки леп ире шер гә ти еш. 11 Үзе гез не хө кем гә алып бар ган да, нәр сә сөй ләр без, 
дип ха фа лан ма гыз: шул сә гать тә үзе гез гә нәр сә хә бәр ител сә, шу ны сөй ләр сез, 
чөн ки сез үзе гез тү гел, сез нең өчен Из ге Рух сөй ләр. 12 Кар дәш – кар дә шен, ата 
үзе нең ба ла сын үлем гә тап шы рыр, ә ба ла лар, ата-аналарына кар шы чы гып, алар ны 
үтер тер. 13 Ми нем ар ка да ба ры сы да сез гә нәф рәт бе лән ка рар. Әм ма ахыр га ка дәр 
чы да ган ке ше ко ты лыр.

14 Сез «таш лан дык хәл гә ки те рү че нә җес нәр сә нең» ти еш сез урын да то ру ын* 
кү рер сез (бу сүз ләр не укы ган ке ше аң ла сын). Шул ва кыт Яһү дия җи рен дә ге ләр 
тау лар га кач сын. 15 Өй тү бә сен дә бул ган нар, әй бер лә рен алыр өчен, өй гә тө шеп 
тор ма сын нар, 16 кыр да бул ган нар өс ки е мен алыр га өй лә ре нә кай т ма сын нар. 17 Ул 
көн нәр дә авыр лы бул ган һәм ба ла имез гән ха тын нар га – кай гы! 18 Бу хәл ләр кыш 
кө не нә ту ры кил мә сен дип, до га кы лы гыз. 19 Ул көн нәр дә дөнья ярал ган нан, Ал-
ла һы дөнь я ны ярат кан нан бир ле бул ма ган һәм ки лә чәк тә дә бул ма я чак афәт ки-
лер. 20 Әгәр Раб бы шул көн нәр не кыс кар т ма са, һич кем исән кал мас иде. Әм ма Үзе 
сай ла ган ке ше ләр ха кы на Раб бы ул көн нәр не кыс карт ты.

21 Әгәр сез гә шул ва кыт та: «Ка ра, Мә сих ме нә мон да!» яки «Ул ан да!» – дип әйт-
сә ләр, ышан ма гыз! 22 Чөн ки ял ган мә сих ләр вә ял ган пәй гам бәр ләр ки лер; алар, 
Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган нар ны ал да мак чы бу лып, га лә мәт ләр һәм мог җи за лар 
күр сә тер. 23 Әм ма сез сак бу лы гыз: ба ры сы ха кын да Мин сез гә ал дан әй теп куй дым.

24 Ул көн нәр дә, шул афәт тән соң,
«ко яш ка ра лыр,
ай як тыр т мас,

25 йол дыз лар күк тән ко е лып,
күк җи сем нә ре тет рә нер»*,

26 шул ча гын да бө ек код рәт вә сдан бе лән бо лыт лар эчен дә ки лү че Адәм Уг лын* 
кү рер ләр; 27 Ул, фә реш тә лә рен җи бә реп, дөнь я ның дүрт та ра фын нан – җир чи тен-
нән баш лап күк чи те нә ка дәр Үзе сай ла ган нар ны җы еп алыр.

* 13:14 Ка ра гыз: «Да ни ил», 9:27; 11:31; 12:11. 
* 13:24-25 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 13:10; «Йо ил», 2:10, 31. 
* 13:26 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
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28 Ме нә ин җир ага чы на күз са лыйк: бө ре лә ре бүр теп, яф рак яра баш ла са, сез 
тиз дән җәй җи тә сен бе лә сез. 29 Мон да да нәкъ шу лай: бу хәл ләр нең га мәл гә ашу-
ын күр гән дә, бе леп то ры гыз: ул ва кыт якын*, ин де ишек тө бен дә! 30 Хак сүз әй тәм 
сез гә: бо лар һәм мә се га мәл гә аш кан чы, бү ген ге бу ын әле юк ка чык мас. 31 Күк һәм 
җир юк ка чы гар, әм ма Ми нем сүз лә рем һич кай чан юк ка чык мас.

Көнеһәмсәгатебилгесез
32 Ул көн нең һәм сә гать нең кай чан җи тә сен һич кем бел ми: күк тә ге фә реш тә-

ләр дә, Угыл да. Бу ту ры да ба ры тик Ата гы на бе лә. 33 Ка ра гыз аны, уяу бу лы гыз! 
Ва кы ты кай чан җи тә сен сез бел ми сез. 34 Сә фәр чык кан да, ке ше, үзе нең йор тын 
хез мәт че лә ре нә кал ды рып, алар ның һәр кай сы на ае рым эш ку ша, кап ка сак чы сы на 
уяу бу лыр га бо е ра. 35 Шу ңа кү рә уяу бу лы гыз! Йорт ху җа сы ның кай чан әй лә неп 
кай та сын бел ми сез бит: кич тән ме, төн ур та сын да мы, тәү ге әтәч кыч кыр ган да мы, 
әл лә ир тән ме. 36 Көт мә гән дә ху җа гыз кай тып ке рә кал са да, ка ра гыз аны, сез не 
йок лап ят кан хәл дә күр мә сен! 37 Сез гә әй т кән бу сүз ләр не Мин бар ке ше гә ка бат-
лыйм: уяу бу лы гыз!

Бәйт-ӘниядәГайсәнеңбашынахушислемайсөртү

14 1 Ике көн нән Ко ты лу һәм сТө че кү мәч бәй рә ме иде. Баш ру ха ни лар һәм 
ка нун бел геч лә ре Гай сә не хәй лә бе лән кул га алыр га һәм үте рер гә җай эз-

лә де ләр. 2 «Бәй рәм ва кы тын да яра мас, ха лык ара сын да чу а лыш баш ла ныр га мөм-
кин», – ди де алар.

3 Гай сә Бәй т-Ә ни я дә ма хау лы Ши мун ның өен дә ашап уты ра иде. Шул ва кыт бер 
ха тын але бастр* са выт ка са лын ган кыйм мәт ле, саф вә хуш ис ле нард* мае алып кил де 
һәм, са выт ны ва тып, май ны Аның ба шы на кой ды. 4 Кай бе рәү ләр, ачу ла нып, үз ара:

– Ни гә май ны алай әрәм итәр гә? 5 Аны өч йөз ди нар дан ар тыг рак бә я гә са тып, 
ак ча сын фә кыйрь ләр гә өлә шер гә бу ла иде бит! – ди еш те ләр.

Алар шу лай дип аны шел тә ли бир де ләр, 6 әм ма Гай сә:
– Ку е гыз, ник би тәр ли сез аны? Ми нем өчен из ге эш эш лә де ул, – ди де. – 7 Фә-

кыйрь ләр бит һа ман сез нең ян да, һәм те лә гән ва кыт та сез алар га иге лек кы ла ала-
сыз, ә ме нә Мин һәр ва кыт сез нең бе лән бул мам. 8 Ул үзе бул ды ра ал ган ны эш лә де: 
тә нем не, май лап, кү мәр өчен ал дан ук әзер лә де. 9 Хак сүз әй тәм сез гә: җир йө зе нең 
Ях шы хә бәр ки леп иреш кән һәр поч ма гын да, бу ха тын ны ис кә алып, аның нәр сә 
эш лә ве ха кын да сөй лә я чәк ләр.

ЯһүдәнеңГайсәгәхыянәтитүе
10 Шун да ун и ке шә кер т нең бер се, Яһү дә Ис ка ри от исем ле се, Гай сә гә хы я нәт 

итәр гә ни ят ләп, баш ру ха ни лар яны на кил де. 11 Аның ни өчен ки лү ен ишет кәч, 

* 13:29 ...улвакытякын... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ул якын. Мо ны бо лай да 
аң лар га мөм кин: «Ул, ди мәк, Адәм Уг лы, озак ла мый ки лә чәк». 
* 14:3 Алебастр – са выт ясау өчен кул ла ны ла тор ган йом шак таш. 
* 14:3 Нард – Һинд стан да үсә тор ган үсем лек. 
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те ге ләр, шат ла ны шып, аңа ак ча вәгъ дә ит те ләр. Шун нан соң Яһү дә, ру ха ни лар 
ку лы на Гай сә не тап шы рыр өчен, җай чык кан ны кө теп йө ри баш ла ды.

ГайсәнеңКотылубәйрәмеризыгынсоңгытапкырашавы
12 Тө че кү мәч бәй рә ме нең бе рен че кө нен дә, сКо ты лу бәй рә ме хөр мә те нә бә рән 

ча ла тор ган көн дә, шә кер т лә ре Гай сә дән:
– Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә та бын ны Си ңа кай да әзер ләр гә? – дип со ра ды лар.
13 Ул, ике шә кер тен оза тып, алар га әйт те:
– Шә һәр гә ба ры гыз, ан да су чүл мә ге кү тә реп кай ту чы бер ке ше не оч ра тыр сыз. 

Аның ар тын нан ия реп ба ры гыз да 14 ул кер гән өй нең ху җа сы на: «Ос таз син нән: 
„Шә кер т лә рем бе лән Ко ты лу бәй рә ме ашын кай сы бүл мә дә ашыйк?“ – дип со-
рый», – дип әй те гез. 15 Ул сез гә бәй рәм өчен әзер лән гән, өс ке кат та гы җы еш ты-
рыл ган зур бүл мә не күр сә тер; без гә та бын ны әнә шун да әзер лә гез.

16 Шә кер т лә ре шә һәр гә кит те ләр, һәм ба ры сы да Гай сә әй т кән чә ки леп чык ты; 
ан на ры алар бәй рәм та бы ны әзер лә де ләр.

17 Кич җит кәч, ун и ке шә кер те бе лән бер гә Гай сә кил де. 18 Алар ашап утыр ган-
да, Гай сә:

– Хак сүз әй тәм сез гә: ара гыз дан бе рәү, Ми нем бе лән бер гә ашап уты ру чы, Ми ңа 
хы я нәт итә чәк, – ди де.

19 Шә кер т лә ре, ха фа га тө шеп, бер се ар тын нан икен че се:
– Мин тү гел дер бит? – дип, Аңар дан со рый баш ла ды.
20 Ул алар га:
– Ми нем бе лән бер са выт ка ик мәк ма ну чы ун и ке шә кер т нең бер се ул, – дип җа вап 

бир де. 21 Дө рес, Из ге яз ма да әй тел гән чә, Адәм Уг лы ки тә, лә кин Адәм Уг лы на хы я нәт 
ит кән ке ше гә ни кай гы! Ул ке ше бө тен ләй ту ма са, аның өчен ях шы рак бу лыр иде!

22 Ашап утыр ган да, Гай сә ик мәк ал ды, шөк ра на кы лып сын дыр ды да шә кер т-
лә ре нә бир де.

– Алы гыз, бу – Ми нем тә нем дер, – ди де Ул.
23 Ан на ры ка сә не ал ды һәм, шөк ра на кы лып, шә кер т лә ре нә суз ды. Ба ры сы да 

ка сә дән эч те ләр.
24 – Бу – күп ләр өчен тү ге лә тор ган Ми нем ка ным дыр. Бу кан Ал ла һы ски ле шү ен 

рас лый, – ди де Гай сә. – 25 Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы Пат ша лы гын да яңа шә раб 
эчәр көн җит ми то рып, Мин ин де йө зем шә ра бы эч мә я чәк мен.

26 Мәд хия җыр ла ган нан соң, алар Зәй түн та вы на кит те ләр.
27 – Из ге яз ма да:

«Кө тү че не су гып егар мын,
һәм са рык лар та ра лы шыр»*, –

дип языл ган ча, сез ба ры гыз да Мин нән баш тар тыр сыз, – ди де алар га Гай сә. – 
28 Әм ма үле дән те рел гән нән соң, Мин сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр мын.

29 – Син нән һәм мә се баш тарт кан да да, мин баш тарт мам, – дип кар шы төш те 
Аңа Пе тер.

* 14:27 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 13:7. 
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30 – Хак сүз әй тәм си ңа: бү ген төн лә әтәч ике тап кыр кыч кыр ган чы, син Мин-
нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең, – ди де аңа Гай сә.

31 Әм ма Пе тер:
– Си нең бе лән бер гә үләр гә ту ры кил сә дә, мин Син нән һич кай чан ваз кич мә-

я чәк мен! – дип үзе не кен тә к рар ла ды.
Баш ка лар да шу лай ди еш те ләр.

ГайсәнеңГетсимәнибакчасындадогакылуы
32 Алар Гет си мә ни дип атал ган урын га кил де ләр. Шә кер т лә ре нә:
– Мин до га кыл ган чы, шу шын да уты рып то ры гыз, – дип, Гай сә 33 Үзе бе лән Пе-

тер, Ягъ куб һәм Яхъя ны ияр теп алып кит те. Аның кү ңе лен шом, га зап би ләп ал ды.
34 – Йө рә гем не үлем са гы шы бас ты, – ди де Ул алар га. – Ми не шу шын да кө теп 

то ры гыз, уяу бу лы гыз!
35 Гай сә чит кә рәк кит те дә җир гә йөз тү бән кап ла нып, әгәр мөм кин бул са, бу 

авыр ва кыт Ми не чит лә теп үт сә иде, дип до га кыл ды.
36 – И га зиз Атам!* Си нең һәм мә нәр сә гә код рә тең җи тә. Бу ка сә не Ми ңа эчерт-

мә сәң иде. Лә кин Мин те лә гән чә тү гел, Син те лә гән чә бул сын!
37 Гай сә әй лә неп кил де һәм шә кер т лә ре нең йок лап яту ын күр де.
– Ши мун, йок лап ята сың мы? Бер сә гать тә уяу уты ра ал ма дың мы? – ди де Ул 

Пе тер гә. – 38 Уяу бу лы гыз, вәс вә сә гә төш мәс өчен, до га кы лы гыз! Рух көч ле, ә тән 
зә гыйфь тер!

39 Гай сә янә чит кә кит те һәм, шул ук сүз ләр не ка бат лап, до га кыл ды. 40 Әй лә неп 
кил гәч, шә кер т лә ре нең йок ла вын күр де – алар ның күз лә рен йо кы бас кан иде. Алар 
Гай сә гә нәр сә әй тер гә дә бел мә де ләр.

41 Өчен че тап кыр әй лә неп ки леп, Ул:
– Һа ман йок лый сыз мы, ял итә сез ме? Җит кән дер! – ди де. – Сә га те сук ты: Адәм 

Уг лын әнә гө наһ лы лар ку лы на тап шы ра лар. 42 То ры гыз, кит тек! Кү ре гез, Ми ңа 
хы я нәт итү че ки лә.

Гайсәнекулгаалу
43 Ул әле әй теп тә бе тер мә де, ун и ке шә кер т нең бер се – Яһү дә ки леп чык ты. Аның 

бе лән бер гә, кы лыч һәм чук мар ла рын кү тә реп, баш ру ха ни лар, ка нун бел геч лә ре, 
өл кән нәр җи бәр гән ха лык төр ке ме дә ия реп кил гән иде. 44 Хы я нәт че: «Мин кем не 
үп сәм, шул Гай сә бу лыр. Аны кул га алы гыз да ыша ныч лы сак ас тын да оза ты гыз», – 
дип, алар бе лән ал дан сүз бер кет кән иде.

45 Яһү дә туп-туры Гай сә яны на кил де һәм:
– Ос таз! – дип, Аны үбеп ал ды.
46 Гай сә не шун дук кул га алып, сак ас ты на куй ды лар. 47 Янә шә дә ге ләр нең бер-

се кы лы чын чы гар ды да, олуг ру ха ни ның хез мәт че се нә сел тә неп, аның ко ла гын 
ча бып өз де.

* 14:36 ИгазизАтам! – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә әле ге сүз – «Аб ба» – ара мей те лен дә би-
рел гән. 
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48 – Юл ба сар то тар га чык кан дай, Ми нем ян га кы лыч һәм чук мар лар кү тә реп 
кил гән сез! – ди де Гай сә алар га. – 49 Мин һәр көн не Ал ла һы йор тын да сез нең ал да 
гый лем бир дем, һәм сез Ми не кул га ал ма ды гыз. Хә ер, Из ге яз ма да нәр сә языл ган 
бул са, шу лар га мәл гә аш сын!

50 Шул ва кыт бар лык шә кер т ләр Гай сә не кал ды рып ка чып кит те ләр.
51 Шә рә тә не нә җи тен җәй мә бөр кән гән бер егет аның ар тын нан ияр де. Аны 

то тып ал ды лар, 52 лә кин ул, җәй мә сен те ге ләр ку лын да кал ды рып, шә рә ки леш 
ка чып кит те.

ГайсәЮгарыкиңәшмәкаршында
53 Гай сә не олуг ру ха ни яны на алып кил де ләр. Баш ру ха ни лар, өл кән нәр һәм 

ка нун бел геч лә ре нең ба ры сы да шун да җы ел ды. 54 Пе тер исә, Гай сә дән арт та рак 
ка лып, олуг ру ха ни ның ише гал ды на ка дәр Аның ар тын нан бар ды да, хез мәт че-
ләр ара сы на ке реп уты рып, учак янын да җы лы на баш ла ды. 55 Ә баш ру ха ни лар 
һәм бө тен сЮга ры ки ңәш мә Гай сә не үлем җә за сы на хө кем итәр өчен, Аңа кар-
шы ша һит лык эз лә де, әм ма га еп ләр дәй һич нәр сә та ба ал ма ды. 56 Күп ләр Аңа 
кар шы ял ган ша һит лык бир де ләр, әм ма бер се нең күр сәт мә се икен че се не ке нә 
ту ры кил мә де.

57 Шул ва кыт кай бе рәү ләр, то рып, Аңа кар шы ял ган ша һит лык бир де ләр:
58 – Без Аның «Мин, адәм ку лы бе лән са лын ган шу шы Ал ла һы йор тын җи ме реп, 

өч көн эчен дә адәм ку лы бе лән эш лән мә гән баш ка сын төзеячәкмен» дип әй т кә нен 
ишет тек, – ди де алар.

59 Әм ма алар ның бу күр сәт мә лә ре дә рас лан ма ды.
60 Шун нан олуг ру ха ни, то рып, ал га чык ты да Гай сә дән:
– Си ңа кар шы әй тел гән сүз ләр гә бер ни чек тә җа вап бир ми сең ме? – дип со ра ды.
61 Әм ма Гай сә дәш мә де, нәр сә дип тә җа вап бир мә де. Олуг ру ха ни Аңар дан янә 

со ра ды:
– Мә сих, шөһ рәт ле Ал ла һы ның Уг лы Син ме?
62 – Әйе, Мин, – дип җа вап кай тар ды Гай сә. –

«Сез Код рәт Ия се нең уң ягын да
Адәм Уг лы ның уты ру ын
һәм күк тә ге бо лыт лар бе лән бергә ки лү ен кү рер сез»*.

63 Шун да олуг ру ха ни, өс тен дә ге ки е мен ер тып җи бә реп:
– Та гын нин ди ша һит лар ки рәк без гә? 64 Кө фер сүз сөй лә вен сез үзе гез ишет те-

гез! Бу хак та сез нәр сә уй лый сыз? – ди де.
Ба ры сы да, Ул га еп ле һәм үләр гә ти еш, ди гән ка рар га кил де.
65 Кай бе рәү ләр Аңа тө ке рә, Аның йө зен кап лап, кый нар га то тын ды лар.
– Пәй гам бәр лек кы лып, кем сук кан ны әйт ин де ме нә хә зер! – ди де алар.
Ан на ры Аны сак чы лар кый ный баш ла ды.

* 14:62 Ка ра гыз: «Даниил», 7:13. 
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ПетернеңГайсәдәнвазкичүе
66 Бу ва кыт ны Пе тер ас та, ише гал дын да иде. Олуг ру ха ни ның хез мәт че кыз ла-

ры ннан бер се, ки леп, 67 учак янын да җы лы нып утыр ган Пе тер не кү реп ал ды һәм, 
аңа те кә леп ка рап:

– Син дә бит на са ра лы Гай сә бе лән идең, – ди де.
68 Әм ма Пе тер:
– Мин бер ни бел мим һәм си нең нәр сә сөй лә вең не дә аң ла мыйм! – дип, аның 

сүз лә рен ин кяр итте.
Һәм тыш ка, ал гы ише гал ды на чы гып кит те. [Шул ва кыт әтәч кыч кыр ды.]*
69 Хез мәт че кыз, аны янә кү реп, ише гал дын да гы ке ше ләр гә икен че тап кыр:
– Бу ке ше – алар ның бер се, – ди де.
70 Пе тер янә кыз ның сүз лә рен ин кяр ит те. Бе раз дан ишег ал дын да гы лар:
– Ә син, чын нан да, алар ның бер се бит. Син дә Гә ли лә я дән ич, – ди де ләр.
71 Әм ма ул:
– Сез әй т кән Ке ше не мин бел мим! – дип, Ал ла һы бе лән ант итә баш ла ды.
72 Нәкъ шул ва кыт та әтәч икен че тап кыр кыч кыр ды. Пе тер исә, Гай сә нең «Әтәч 

ике тап кыр кыч кыр ган чы, син Мин нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең» ди гән сүз лә рен 
исе нә тө ше реп, елап җи бәр де.

ГайсәидарәчеПилаталдында

15 1 Баш ру ха ни лар, өл кән нәр, ка нун бел геч лә ре һәм бө тен Юга ры ки ңәш мә, 
ир тә дән үк ки ңәш лә шеп, Гай сә не бәй лә де ләр һәм, Пи лат яны на алып ки-

теп, аңа тап шыр ды лар.
2 – Син – яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды Аңар дан Пи лат.
– Бу – си нең сүз лә рең, – дип җа вап бир де Гай сә.
3 Баш ру ха ни лар Аны күп нәр сә дә га еп лә де ләр. 4 Шун нан Пи лат янә Аңар дан со ра ды:
– Ник Син нәр сә дип тә җа вап бир ми сең? Кү рә сең ме, Си ңа күп ме га еп та га лар!
5 Әм ма Гай сә бү тән җа вап бир мә де һәм мо ның бе лән Пи лат ны бик нык га җәп-

лән дер де.

Гайсәнеңүлемгәхөкемителүе
6 Бәй рәм уңа ен нан Пи лат га дәт тә ха лык со ра ган бер тот кын ны азат итә тор ган 

иде. 7 Нәкъ шул көн нәр дә, чу а лыш ва кы тын да ке ше үтер гән фет нә че ләр зин дан га 
ябы лып, алар ара сын да Ба раб ат лы тот кын бар иде. 8 Ха лык, Пи лат яны на ки леп, 
га дәт тә ге чә бе рәр тот кын ны азат итү ен со рый баш ла ды. 9 Пи лат:

– Те ли сез ме, мин сез гә яһү ди ләр Пат ша сын азат итәм? – ди де.
10 Баш ру ха ни лар ның Гай сә не то тып бирүләре көнләшүдән ки лә иде, һәм Пи лат 

мо ны аң лый иде.
11 Әм ма баш ру ха ни лар, Ба раб ны азат итү не та ләп ите гез, дип, ха лык ны ко тыр-

тып куй ган нар иде.

* 14:68 Бер ни чә кулъ яз ма да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр юк. 
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12 – Сез «Яһү ди ләр Пат ша сы» дип ата ган ке ше бе лән ми ңа ни эш ләр гә? – ди де 
яңа дан Пи лат.

13 – Хач ка ка дак ла Аны! – дип кыч кыр ды ха лык.
14 – Нин ди явыз лык эш лә гән соң Ул? – ди де Пи лат.
Лә кин ха лык, та гын да ка ты рак итеп:
– Хач ка ка дак ла Аны! – дип кыч кыр ды.
15 Пи лат, ха лык ка ярар га ты ры шып, Ба раб ны азат ит те, ә Гай сә не, кам чы бе лән 

сук тыр ган нан соң, хач ка ка дак лар га бо ер ды.

ГаскәриләрнеңГайсәнемәсхәрәләве
16 Гас кә ри ләр Аны ида рә че Пи лат са ра е ның, ягъ ни пре то ри ум ның ише гал ды на 

алып ке реп, бар гас кәр не шун да җый ды лар. 17 Алар Гай сә өс те нә куе кы зыл төс тә ге 
япан ча, ба шы на чә неч ке ле бо так лар дан үрел гән таҗ кидерттеләр 18 һәм:

– Яшә сен яһү ди ләр Пат ша сы! – дип, Аны сә лам ләр гә ке реш те ләр.
19 Ан на ры та як бе лән ба шы на су гып кый на ды лар. Аңа тө кер де ләр, кар шы на тез-

лә неп, ал дын да баш иде ләр. 20 Туй ган чы мәс хә рә лә гән нән соң, өс тен нән куе кы зыл 
япан ча ны сал ды рып, Үз ки ем нә рен ки дер де ләр һәм, хач ка ка дак лар га дип, алып 
чы гып кит те ләр.

Гайсәнехачкакадаклау
21 Кыр дан кай тып ки лү че кү ри ни ле Ши мун ат лы бер ке ше не – Ис кән дәр бе лән 

Ру фус ның ата сын – Гай сә нең ха чын кү тә реп ба рыр га мәҗ бүр ит те ләр. 22 Гай сә не 
Гөл ге тә дип атал ган урын га (бу сүз «Баш сө я ге» ди гән не аң ла та) алып кил де ләр, 
23 мир ра ка тыш шә раб тәкъ дим ит те ләр, әм ма Ул эчем лек тән баш тарт ты. 24 Ан-
на ры Гай сә не хач ка ка дак ла ды лар һәм, жи рә бә са лып, ки ем нә рен үз ара бү леш-
те ләр. 25 Аны хач ка ка дак ла ган да, ир тән ге сә гать ту гыз иде. 26 Баш өс те нә Аның 
га е бен күр сәт кән «Яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән язу элен гән иде. 27 Гай сә бе лән 
бер гә ике юл ба сар ны – бер сен Аның уң ягы на, икен че сен сул ягы на ка дак лап 
куй ды лар. [28 ]*

29 Үтеп ба ру чы лар, баш ла рын чайкый-чайкый, Аны хур ла ды лар.
– Әй Син, Ал ла һы йор тын җи ме реп, аны өч көн дә тө зү че, 30 Үзең не кот кар – 

төш хач тан! – ди де алар.
31 Шу лай ук баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре дә Гай сә не мыс кыл ла ды.
– Баш ка лар ны кот кар ды, – ди де алар, – ә Үзен кот ка ра ал мый. 32 Мә сих, Ис-

ра ил Пат ша сы, күз ал ды быз да хач тан төш сен, шул чак та Аңа ыша ныр быз!
Хәт та Гай сә бе лән бер гә ка дак лан ган нар да Аны мәс хә рә лә де.

Гайсәнеңүлеме
33 Көн ур та сын да бө тен җир йө зен ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм көн дез ге сә-

гать өч кә ка дәр шу лай дә вам ит те. 34 Ә сә гать өч тә Гай сә:

* 15:28 Кай бер кулъ яз ма лар да 28 нче аять тә бар: «Из ге яз ма да: „Ул җи на ять че ләр бе лән тиң 
са нал ды“ дип әй тел гән нәр шул рә веш ле га мәл гә аш ты». 
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– Элои, Элои, ле ма са бах та ни?* – дип, ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де (бу сүз ләр 
«Әй Ал лам, Ал лам! Ник таш ла дың Син Ми не?» ди гән не аң ла та).

35 Якын да ба сып то ру чы лар ның кай бер лә ре, Аның сүз лә рен ише теп:
– Ише тә сез ме, Ильяс ны ча кы ра! – ди де.
36 Ә бер се, йө ге реп ки леп, әче шә раб ка ман чы ган губ ка ки сә ген та як ка элеп:
– Әй дә гез, ка рыйк, Ильяс Аны хач тан алыр га ки лер ме икән? – ди гән сүз ләр 

бе лән Аңа эчәр гә бир де.
37 Гай сә ка ты итеп кыч кы рып җи бәр де дә җан бир де.
38 Нәкъ шул чак та Ал ла һы йор тын да гы пәр дә өс тән ас ка ур та лай ер ты лып төш те.
39 Хач кар шын да тор ган йөз ба шы, Гай сә нең ни рә веш ле җан бир гә нен кү реп:
– Бу Ке ше, чын нан да, Ал ла һы Уг лы бул ган икән! – ди де.
40 Ан да чит тән ка рап то ру чы ха тын нар бар иде. Маг да ла лы Мәрь ям, шу лай ук 

ке че Ягъ куб бе лән Йо сис нең ана сы Мәрь ям һәм Са лу ми да шун да иде. 41 Алар 
Гай сә гә ия реп йө ри һәм, Ул Гә ли лә я дә чак та, Аңа хез мәт итә иде ләр. Ан да Аның 
бе лән Ие ру са лим гә кил гән ха тын нар да бай так иде.

Гайсәнекабергәсалу
42 Кич җи теп ки лә иде. Бәй рәм гә әзер лә нә тор ган, шим бә көн гә кар шы көн иде. 

43 Юга ры ки ңәш мә нең аб руй лы әгъ за сы ари ма тай лы Йо сыф та Ал ла һы Пат ша лы-
гын кө теп яши иде. Ул, җөрь әт итеп, Пи лат яны на кер де һәм Гай сә нең җә сә ден 
алып ки тәр гә со ра ды. 44 Гай сә нең ин де үле бу лу ы на Пи лат бик га җәп лән де һәм, 
йөз ба шын ча кыр тып:

– Аның үл гә не нә күп ме бул ды? – дип со ра ды.
45 Йөз ба шын нан со ра шып бел гән нән соң, Гай сә нең җә сә ден Йо сыф ка алыр га 

рөх сәт бир де. 46 Йо сыф җи тен ту кы ма са тып ал ды, Гай сә не, хач тан тө ше реп, шул 
ту кы ма га төр де һәм кы я да уел ган кабер-мәгарәгә сал ды; ан на ры, таш тә гә рә теп 
ки те реп, ка бер авы зын то ма ла ды. 47 Ә маг да ла лы Мәрь ям бе лән Йо сис нең ана сы 
Мәрь ям исә Гай сә нең кай да кү мел гә нен кү реп тор ды лар.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

16 1 Шим бә көн үт кән нән соң, маг да ла лы Мәрь ям, Ягъ куб ның ана сы Мәрь ям 
һәм Са лу ми, Гай сә нең җә сә ден май лар га бар мак чы бу лып, хуш ис ле май лар 

са тып ал ды лар. 2 Ат на ның бе рен че кө нен дә ир тән ир түк, ко яш чы гу га, алар ка бер 
яны на кит те ләр.

3 – Мә га рә авы зын то ма ла ган таш ны кем чит кә тә гә рә тер икән? – ди еш те алар 
бер-беренә.

4 Ки леп ка ра са лар – таш ны чит кә тә гә рәт кән нәр! Ә ул таш бик зур иде. 5 Мә-
га рә эче нә ке рү гә, алар, уң як та утыр ган ап-ак ки ем ле бер егет не кү реп, кур кып 
кит те ләр.

6 – Ку рык ма гыз! – ди де ул алар га. – Сез хач ка ка дак лан ган на са ра лы Гай сә не 
эз ли сез дер. Ул үле дән те рел де, мон да юк Ул. Ме нә Аның ят кан уры ны. 7 Гай сә нең 

* 15:34 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:2.
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шә кер т лә ре нә һәм Пе тер гә: «Гай сә сез дән ал да Гә ли лә я гә ба ра то рыр. Ул ал дан 
әй теп куй ган ча, Аны шун да кү рер сез», – дип ба рып әй те гез.

8 Кот ла ры алы ну дан кал ты рап төш кән ха тын нар мә га рә дән чы гып йө гер де ләр. 
Алар бер кем гә бер сүз әй т мә де ләр, чөн ки бик нык ку рык кан нар иде.

Гайсәбеләночрашулар
9 Ат на ның бе рен че кө нен дә ир тә таң да үле дән те рел гәч, Гай сә иң элек маг да-

ла лы Мәрь ям гә кү рен де. Кай чан дыр бу ха тын нан Ул җи де җен не ку ып чы гар ган 
иде. 10 Мәрь ям, ба рып, элег рәк Гай сә бе лән бер гә йөр гән һәм хә зер хәс рәт кә тө шеп 
елап утыр ган ке ше ләр гә Гай сә не кү рүе ту рын да хә бәр ит те. 11 Алар Гай сә нең исән 
бу лу ы на, Мәрь ям нең Аны кү рү е нә ышан ма ды лар.

12 Шун нан соң Гай сә шә һәр дән ки теп ба ру чы ике шә кер те нә баш ка кы я фәт тә 
кү рен де. 13 Алар, ки ре кай тып, баш ка лар га хә бәр ит те ләр. Әм ма алар ның сү зе нә 
дә ышан ма ды лар.

14 Гай сә, ни һа ять, ашап-эчеп утыр ган ун бер шә кер те ал дын да пәй да бул ды һәм 
алар ны ышан мау ла ры, үҗәтлекләре, Аның те рел гә нен кү рү че ләр гә ышанмаган 
өчен шел тә лә де. 15 Ул алар га:

– Бө тен җир йө зе буй лап йө реп чы гып, һәр җан ия се нә Ях шы хә бәр не та ра-
ты гыз! – ди де. – 16 Иман ки те реп су га чуму йо ла сын үтәү че ко ты лыр, инан ма ган 
кеше исә хө кем ите лер. 17 Иман ки тер гән нәр төр ле га лә мәт ләр күр сә тер ләр: Ми нем 
исе мем бе лән җен нәр не ку ып чы га рыр лар; яңа тел ләр дә сөй лә шер ләр; 18 кул ла ры на 
елан ал са лар яки агу эч сә ләр, алар га зы ян кил мәс; авы ру ке ше ләр гә кул ла ры бе лән 
орын са лар, те ге ләр са вы гыр.

19 Шул сүз ләр не әй т кән нән соң, Ха ким Гай сә, күк кә алы нып, Ал ла һы ның уң 
ягы на утыр ды. 20 Ә шә кер т лә ре, ки теп, бө тен җир йө зе буй лап Ях шы хә бәр не та ра-
тып йөр де ләр, һәм Ха ким Гай сә, алар га яр дәм итеп, алар ның сөй лә гән нә рен ила һи 
бил ге ләр бе лән рас лап тор ды*.

* 16:9-20 Кай бер кулъ яз ма лар да 9-20 нче аять ләр юк. 
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Лүк бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр

1 1-2 Ара быз да бу лып үт кән ва кый га лар ту рын да күп ләр язар га алын ды. Алар 
әле ге ва кый га лар ны баш тан ук үз күз лә ре бе лән күр гән ке ше ләр нең, сАл ла һы 

Сү зен вә газь ләү че ләр нең ша һит лык ла ры на та я нып хи кә я лә де. 3-4 Шу лай итеп, мин 
дә, мөх тә рәм Тәү фил*, үзе ңә би рел гән бе лем нәр нең дө рес ле ге нә инануыңны те-
ләп, ба ры сын да баш тан ук җен тек ләп тик шер гән нән соң, шу шы лар ның һәм мә се 
ту рын да си ңа эз лек ле рә веш тә язар га ди гән фи кер гә кил дем.

Яхъяныңтуасыалданмәгълүмбулу
5 Яһү ди я дә* сҺи руд пат ша ида рә ит кән за ман да, Абия нә се лен нән бул ган сру ха-

ни лар төр ке мен дә Зә кә рия ат лы бер ру ха ни яши иде. Аның ха ты ны Эли са бет тә 
ру ха ни лар нә се лен нән бу лып, 6 алар ике се дә сРаб бы әмер лә рен һәм Ул куш кан нар-
ны тө гәл үтәү че тәкъ ва лар дан иде. 7 Ин де олы яшь кә җит кән бу икәү нең, Эли са бет 
ба ла га уза ал ма ган лык тан, ба ла ла ры юк иде.

8 Зә кә рия төр ке ме үз нәү бә тен дә Ал ла һы хо зу рын да ру ха ни хез мә те баш кар ган 
бер көн не, 9 ру ха ни лар да ка бул ител гән чә жи рә бә са лып, сРаб бы йор тын да хуш 
ис ле сумала-майлар тө тәс ләү Зә кә ри я гә чык ты.

10 Ал ла һы йор тын да хуш ис ле сумала-майлар көй рәт кән дә, бар ха лык тыш кы 
як та до га кы лып тор ды. 11 Шул ва кыт Зә кә рия ал дын да, хуш ис ле сумала-майлар 
көй рә тә тор ган смәз бәх тән уң як та, Раб бы сфә реш тә се пәй да бул ды. 12 Фә реш тә не 
күр гәч, Зә кә рия бик нык ку рык ты. 13 Фә реш тә исә аңа:

– Ку рык ма, Зә кә рия, си нең до гаң ки леп иреш те, – ди де. – Ха ты ның Эли са бет 
си ңа ир ба ла ту ды ра чак, син аңа Яхъя* дип исем ку шар сың. 14 Ул си ңа сө е неч һәм 
шат лык ки те рер, аның ту у ы на күп ләр ку а ныр, 15 чөн ки Раб бы кар шын да ул бө ек 
бу лыр, шә раб һәм исер т кеч эчем лек ләр эч мәс, ана сы ның ка ры нын да ва кыт та ук 
сИз ге Рух бе лән су га ры лыр. 16 сИс ра ил ба ла ла ры ның кү бе сен ул Раб бы га, алар ның 
үз Ал ла сы на ки ре кай та рыр. 17 Ильяс ны кы ке бек рух ка һәм код рәт кә ия бу лып, 
Раб бы ал дын нан ба рыр, ата лар ны һәм ба ла лар ны та ту лаш ты рыр, Ал ла һы га буй-
сын мас лар ны тәкъ ва лар юлы на бо рыр һәм Раб бы ның ки лү е нә ха лык ны әзер ләр.

* 1:3-4 Тәүфил – грек те лен дә «Те о фи лос»; «Ал ла һы ның сө ек ле се» яки «Ал ла һы ны сө ю че» 
ди гән не аң ла та. 
* 1:5 Яһүдия – мон да бө тен Фәләстин җи ре нә ка рый. 4:44, 6:17, 7:17 һәм 23:5 тә шул ук 
мәгъ нә дә. 
* 1:13 Яхъя – яһүд чә «Раб бы мәр хә мәт ле» мәгъ нә сен дә. 



1500

Лүк 1

18 Зә кә рия фә реш тә дән:
– Мо ның шу лай бу ла сын мин ни чек бе лер мен? – дип со ра ды. – Мин ин де карт, 

ха ты ным да олы яшь тә.
19 – Мин – Ал ла һы га хез мәт итү че Җәб ра ил мен, – ди де аңа фә реш тә, – һәм ми не 

Ул шу шы ку а ныч лы хә бәр не си ңа җит ке рү өчен җи бәр де. 20 Ва кы ты җит кәч, мин 
әй т кән нәр чын га ашар. Ә хә зер, ми нем сүз лә ре мә ышан ма ган өчен, әйт кән нә рем 
тор мыш ка аш кан чы, тел сез бу лыр сың һәм сөй лә шә ал мас сың.

21 Ха лык, Ал ла һы йор тын да Зә кә ри я нең тот кар ла ну ы на ап ты рап, аны кө тә бир-
де. 22 Зә кә рия исә, Ал ла һы йор тын нан чык кач, сөй лә шә ал ма ды, һәм ке ше ләр аңа 
ила һи кү ре неш иреш кә нен аң ла ды лар. Ул алар бе лән иша рә ләр яр дә мен дә аң лаш ты 
һәм тел сез ки леш ка ла бир де.

23 Хез мәт баш ка ру көн нә ре тә мам лан гач, ул өе нә кайт ты. 24 Күп ме дер ва кыт тан 
соң ха ты ны Эли са бет ба ла га уз ды һәм биш ай бу е на ке ше ара сы на чык ма ды.

25 – Ми нем хак ка мо ны Раб бы эш лә де, Ул, ми ңа игъ ти бар би реп, ил ал дын да йөз 
ка ра лы гын нан кот кар ды, – ди де ул.

Гайсәнеңтуачагыалданмәгълүмбулу
26-27 Эли са бет ба ла га узып, ал тын чы ай кит кәч, Ал ла һы Җәб ра ил фә реш тә не 

сГә ли ләя өл кә сен дә ге На са ра шә һә ре нә, Мәрь ям исем ле гыйф фәт ле кыз яны на 
җи бәр де. Әле ге Мәрь ям Да выт нә се лен нән бул ган Йо сыф ат лы ке ше гә ярә шел гән 
иде. 28 Мәрь ям яны на ки леп, фә реш тә:

– Имин лек си ңа! Ал ла һы ның смәр хә мә тен ка бул итү че син. Раб бы си нең бе-
лән! – ди де.

29 Мәрь ям исә бу сүз ләр нең мәгъ нә сен аң лар га ты ры шып кы ен сы нып кал ды. 
30 Фә реш тә аңа:

– Ку рык ма, Мәрь ям! Ал ла һы си ңа мәр хә мәт кыл ды. 31 Син буй га узар сың һәм 
Ир Ба ла та бар сың, Аңа Гай сә* дип исем ку шар сың. 32 Ул бө ек бу лыр, Аны Хак Тә-
га лә нең Уг лы дип йөр тер ләр. Раб бы Ал ла Аңа бо рын гы ба ба сы Да выт ның тә хе тен 
би рер, 33 Ул Ягъ куб хал кы өс тен нән мәң ге пат ша лык итәр, һәм пат ша лы гы ның 
ахы ры бул мас, – ди де.

34 Мәрь ям исә фә реш тә дән:
– Ни чек шу лай бу ла алыр икән? – дип со ра ды. – Мин бит әле ки я ү дә тү гел мен!
35 – Из ге Рух иңеп, си не Ал ла һы Тә га лә нең код рә те кап лап ала чак, шу ңа кү рә 

син нән ту а чак Ба ла из ге бу лыр һәм Ал ла һы Уг лы дип ата лыр, – дип җа вап бир де 
фә реш тә. – 36 Ме нә, кар дә шең Эли са бет тә кар тай ган кө нен дә ба ла га уз ды, ул ир 
ба ла кө тә. Ке ше ләр аның ту рын да, авыр га уза ал мый, дип әй тә ләр иде, ә ул ин де 
ал тын чы аен авыр лы, 37 чөн ки Ал ла һы бул ды ра ал ма ган эш юк.

38 Шун нан Мәрь ям:
– Мин – Раб бы бән дә се мен, син ни чек әй т сәң, шу лай бул сын, – ди де.
Һәм фә реш тә аның янын нан ки теп бар ды.

* 1:31 Гайсә – яһүд чә «Ешуа»; «Раб бы кот ка ра» ди гән не аң ла та. 
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МәрьямнеңЭлисабетянынакунаккакилүе
39 Озак та үт мәс тән Мәрь ям ашы гып кы на тау лы Яһү ди я дә ур наш кан шә һәр гә, 

Эли са бет ләр гә ки теп бар ды. 40 Ки леп җи теп, Зә кә ри я нең өе нә кер де һәм Эли са бет 
бе лән исән ләш те. 41 Мәрь ям нең сә лам лә вен ише тү гә, Эли са бет ка ры нын да гы ба-
ла хә рә кәт лә неп куй ды, һәм Эли са бет сИз ге Рух бе лән су га рыл ды. 42 Ул кү тә рен ке 
та выш бе лән:

– Ха тын нар ара сын да син иң мө ба рә ге! Ка ры ның да гы ба лаң да мө ба рәк тер! – 
ди де. – 43 Ни өчен мин шун дый ил ти фат ка ла ек бул дым икән, ми нем ян га сХа ки-
мем нең ана сы кил гән! 44 Си нең сә ла мең не ише тү гә, ка ры ным да гы ба лам шат лы-
гын нан тал пы нып куй ды. 45 Раб бы та ра фын нан үзе нә әй тел гән сүз ләр нең тор мыш ка 
аша сы на ышан ган ха тын бә хет ле дер!

Мәрьямнеңмәдхиясе
46 «Кү ңе лем Раб бы ны дан лый,
47 Ру хым Ал ла һы ны, сКот ка ру чым ны уй лап шат ла на,
48 чөн ки Ул Үзе нең күн дәм ко лы на игъ ти бар ит те.

Мон нан соң бар лык бу ын нар ми не
бә хет ле дип атар лар,

49 чөн ки Код рәт Ия се ми нем өчен бө ек эш ләр кыл ды!
Аның исе ме мө кат дәс!

50 Үзен нән кур ку чы лар га Ул буыннан-буынга шәф кать күр сә тә.
51 Үз ку лы бе лән Ул ку әт ле эш ләр кыл ды:

кү ңе лен дә тә кәб бер уй йөрт кән нәр не ку ып та рат ты.
52 Тү рә ләр не тә хет лә рен нән тө шер де,

ә тү бән дә ге ләр не кү тәр де.
53 Ни гъ мәт лә ре бе лән ач лар ның та ма гын туй дыр ды,

ә бай лар ны буш кул бе лән җи бәр де.
54-55 Ата ла ры быз га бир гән вәгъ дә се бу ен ча,

хез мәт че се Ис ра ил гә яр дәм ит те,
хал кын исен дә то тып,
Иб ра һим га һәм аның нә се ле нә
мәң ге гә шәф кать күр сәт те», – ди де Мәрь ям.

56 Мәрь ям, өч ай га якын Эли са бет янын да ку нак бул ган нан соң, үз өе нә кайт ты.

Яхъяныңтууы
57 Эли са бет нең ба ла та бар ва кы ты җит те, һәм ул ир ба ла ту дыр ды. 58 Күр ше лә ре 

һәм кар дәш лә ре, Раб бы ның Эли са бет кә зур шәф кать күр сә тү ен ише теп, аның бе-
лән бер гә ку ан ды лар. 59 Си ге зен че көн не ба ла ны ссөн нәт кә утыр тыр га кил де ләр 
һәм аны ата сы исе ме бе лән Зә кә рия дип атар га те лә де ләр. 60 Лә кин ба ла ның ана сы, 
кар шы ки леп:

– Юк, аның исе ме Яхъя бу лыр га ти еш, – ди де.
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61 – Си нең кар дәш лә рең ара сын да ан дый исем не йөр тү че юк бит, – ди де ләр 
аңа, – 62 һәм иша рә ләр яр дә мен дә ба ла ның ата сын нан нин ди исем ку шар га те лә-
вен со ра ды лар.

63 Зә кә рия, язар өчен, так та со рап алып: «Аның исе ме Яхъя», – дип яз ды. Ба ры сы 
да хәй ран кал ды лар. 64 Шул миз гел дә аның те ле ачыл ды, һәм ул, Ал ла һы ны дан лап 
сөй ли баш ла ды. 65 Зә кә рия бе лән Эли са бет нең күрше-тирәсендә яшәү че ләр ба ры сы 
кур ку га кал ды; тау лы Яһү ди я нең бар лык тө бәк лә рен дә шу шы ва кый га лар ту рын да 
гы на сөй лә де ләр. 66 Шу шы ту ры да ишет кән һәр кем, уй га ка лып, кү ңе лен нән: «Бу 
ба ла кем бу лыр икән?» – дип баш ват ты. Чөн ки, дө рес тән дә, Раб бы ның код рә те 
аның бе лән бул ды.

Зәкәриянеңмәдхиясе
67 Ба ла ның ата сы Зә кә рия, Из ге Рух бе лән су га ры лып, тел гә кил де һәм пәй гам-

бәр лек кыл ды:
68 «Раб бы ны, Ис ра ил нең Ал ла сын, дан лыйк,

чөн ки Ул яр дәм гә кил де һәм Үз хал кын азат ит те,
69 Үзе нең ко лы Да выт нә се лен нән

ку әт ле Кот ка ру чы ны җи бәр де,
70 бу ту ры да Ул күп ел лар элек

Үзе нең из ге спәй гам бәр лә ре аша әй т кән иде.
71 Кот ка ру чы без не дош ман нар дан

һәм без не нәф рәт итү че ләр дән сйо лып алыр га дип кил де.
72-75 Дош ман на ры быз ку лын нан ко тыл гач,

го ме ре без нең бар лык көн нә рен дә
бер нәр сә дән ку рык мый ча,
Ал ла һы ал дын да из ге һәм тәкъ ва бу лып,
Аңа хез мәт итә ал сын өчен,
Ал ла һы шул рә веш ле ата-бабаларыбызга
шәф кать күр сәт те,
Үзе тө зе гән из ге ски ле шү не –
ата быз Иб ра һим га бир гән ан тын –
исен дә тот ты.

76 Һәм син, са бый,
Ал ла һы Тә га лә нең пәй гам бә ре дип ата лыр сың,
чөн ки, Раб бы га юл ны әзер ләп,
Аның ал дын нан ба рыр сың,

77 Аның хал кы на,
сгө наһ ла ры гыз ки че рел гәч,
сез не ко ты лу кө тә, дип бел де рер сең.

78 Ал ла быз ның шәф ка те та шып то ра,
һәм шу ңа кү рә без гә
юга ры дан таң ко я шы иңә чәк;
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79 ка раң гы да һәм үлем кү лә гә сен дә утыр ган нар га як ты лык 
би рү өчен,

аяк ла ры быз ны ты ныч лык юлы на юнәл тү өчен ки лә чәк Ул».

80 Ә ба ла үсә һәм ру хи як тан ны гый бир де. Ул, Ис ра ил хал кы на кү ре нер ва кыт 
җит кән че, чүл як ла рын да го мер сөр де.

Гайсәнеңтууы

2 1 Шул көн нәр дә сРим скай са ры Ав густ* үз кул ас тын да гы бар лык җир ләр дә ха лык 
са нын исәп кә алыр га фәр ман бир де. 2 Ха лык са нын исәп кә алу бе рен че тап кыр 

уз ды ры лып, Сү рия өл кә се бе лән ул за ман да Кви ри ни ида рә итә иде. 3 Тер кә лү өчен, 
һәр кем үз нә се ле нең шә һә ре нә кай тыр га ти еш иде. 4 Да выт нә се лен нән бул ган га 
кү рә, Йо сыф та Гә ли лә я дә ге На са ра шә һә рен нән Яһү ди я гә, Да выт шә һә ре са нал ган 
Бәйт-Лехемгә кит те. 5 Исем лек кә тер кә лер өчен, Йо сыф үзе нә ярә шел гән Мәрь ям 
бе лән бер гә бар ды. Бу ва кыт та Мәрь ям авыр лы иде. 6 Бәйт-Лехемдә чак та Мәрь ям-
нең ба ла та бар ва кы ты җит те. 7 Мәрь ям үзе нең бе рен че Ба ла сын – Ир Ба ла тап ты. 
Ул Аны би лә де дә ут лык ка сал ды, чөн ки алар га ку нак йор тын да урын та был ма ды.

Көтүчеләрһәмфәрештәләр
8 Әле ге төн дә шул ти рә дә бер ни чә кө тү че кыр да са рык ла рын сак лый иде. 9 Ки нәт 

ке нә алар кар шын да Раб бы фә реш тә се пәй да бу лып, әйләнә-тирә Раб бы сшөһ рә-
тен нән бал кып кит те. Кө тү че ләр бик нык ку рык ты лар.

10 Фә реш тә исә алар га:
– Ку рык ма гыз! Мин сез гә ку а ныч лы хә бәр – бө тен ха лык өчен зур шат лык алып 

кил дем, – ди де. – 11 Бү ген Да выт шә һә рен дә сез нең Кот ка ру чы гыз – сМә сих, Ха-
ким ту ды! 12 Сез гә ме нә шун дый бил ге: ут лык та ят кан би ләү ле Ба ла ны кү рер сез.

13 Ки нәт фә реш тә янын да күк гас кә ре – күп сан лы фә реш тә ләр кү рен де, һәм алар:
14 «Күк ләр дә ге Ал ла һы га дан!

Ал ла һы ил ти фат күр сәт кән ке ше ләр гә җир дә имин лек бул сын!» –
дип Ал ла һы ны дан ла ды лар.

15 Фә реш тә ләр күк кә кү тә рел гән нән соң, кө тү че ләр бер-берсенә:
– Әй дә гез Бәйт-Лехемгә ба рыйк, ан да ни ләр бул ган ны, Раб бы әй т кән нәр не кү-

рик, – ди де ләр.
16 Алар, ашы гып, Бәйт-Лехемгә кил де ләр һәм ан да Мәрь ям бе лән Йо сыф ны, 

ут лык та ят кан Ба ла ны күр де ләр. 17 Ба ла ны күр гән нән соң алар Аның ха кын да 
үз лә ре нә әй тел гән сүз ләр не баш ка лар га да сөй лә де ләр. 18 Кө тү че ләр сөй лә гән не 
ишет кән ке ше ләр нең ба ры сы хәй ран кал ды. 19 Мәрь ям исә бо лар ның һәм мә сен 
кү ңе ле нә са лып куй ды һәм шул хак та уй лап йөр де.

20 Ишет кән һәм күр гән бар лык нәр сә ләр өчен Ал ла һы ны дан лап һәм мак тап, кө-
тү че ләр үз лә ре нең мал ла ры яны на кайт ты лар. Ба ры сы да фә реш тә әй т кән чә бул ды.

* 2:1 Август – бе рен че Рим им пе ра то ры Ав густ б. э. к. 27 нче ел дан б. эра ның 14 нче елы на 
ка дәр пат ша лык итә. 
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ГайсәнеАллаһыйортынаалыпкилү
21 Си гез көн үтеп, Ба ла ны сөн нәт кә утыр ту ва кы ты җит кәч, Аңа Гай сә ди гән 

исем куш ты лар. Ән кә се Мәрь ям авыр га уз ган чы ук, Ба ла га фә реш тә әнә шул исем-
не куш кан иде.

22 Му са ска ну нын да әй тел гән пакь лә нү көн нә ре тә мам бул гач, Мәрь ям бе лән 
Йо сыф Ба ла ны Раб бы хо зу ры на Ие ру са лим гә алып кил де ләр. 23 Чөн ки Раб бы ка-
ну нын да: «Ана ка ры нын нан бе рен че бу лып ту ган һәр ир ба ла Раб бы га ба гыш ла-
ныр га ти еш»*, – дип языл ган. 24 Раб бы ка ну ны бу ен ча алар шу лай ук «ике ур ман 
кү гәр че нен яки ике ба ла кү гәр чен не»* кор бан га ки те рер гә ти еш иде.

Шимунныңфатихабирүеһәманыңпәйгамбәрлексүзләре
25 Ул за ман нар да Ие ру са лим дә Ши мун исем ле бер ке ше бар иде. Ис ра ил гә юа ныч 

ки лү ен кө теп яшәү че тәкъ ва һәм дин дар бу адәм Из ге Рух бе лән су га рыл ган иде. 
26 Из ге Рух аңа: «Раб бы Мә си хен күр ми чә үл мәс сең», – дип әй т кән бу ла. 27 Из ге Рух 
ку шуы бу ен ча әнә шул Ши мун Ал ла һы йор ты на кил де. Ка нун да языл ган йо ла ны 
баш ка ру өчен, на ра сый Гай сә нең ата-анасы Аны Ал ла һы йор ты на алып кил гәч, 
28 Ши мун са бый Ба ла ны кул ла ры на ал ды һәм, Ал ла һы ны дан лап:

29 «И-и Хө кем дар, вәгъ дәң не Син үтә дең,
имин лек тә җи бә рә сең ко лың ны,

30-32 чөн ки бар ча ха лык лар кар шын да
Син әзер лә гән ко ты лу ны,
смә җү си ләр нең кү зен ача сы як ты лык ны,
хал кың Ис ра ил гә ки лә чәк
дан ны күр дем», – ди де.

33 Гай сә нең ата сы һәм ана сы Ши мун ның Ба ла ха кын да әй т кән сүз лә рен га җәп лә-
неп тың лап тор ды лар. 34 Ши мун алар ны сфа ти ха ла ды һәм Ба ла ның ана сы Мәрь ям гә:

– Бу Ба ла Ис ра ил дә күп ләр нең егы лу ы на һәм кү тә ре лү е нә сә бәп че, Ал ла һы дан 
кил гән бер бил ге ке бек бу лыр, лә кин күп ләр аны ки ре ка гар, 35 күп ләр нең кү ңе-
лен дә ге уй-фикерләре ачы лыр. Си нең үзең нең дә кү ңе ле ңә кы лыч бе лән ка да ган 
ке бек бу лыр, – ди де.

ХөннәнеңАллаһыгашөкранакылуы
36 Ал ла һы йор тын да Ашер ыру гын нан Пе ну ил кы зы Хөн нә – шак тый өл кән 

яшь тә ге пәй гам бәр ха тын бар иде. Ки яү гә чы гып, ире бе лән җи де ел яшә гән нән 
соң 37 тол кал ган бу ха тын га сик сән дүрт яшь иде. Ул, һәр ва кыт сура за то тып һәм 
до га кы лып, Ал ла һы йор тын да көне-төне Ал ла һы хез мә тен дә иде.

38 Хөн нә дә, шун да алар яны на ки леп, Ал ла һы га шөк ра на кыл ды һәм Ие ру са-
лим нең азат ите лү ен күз те кәп көт кән ке ше ләр нең ба ры сы на Ба ла ха кын да сөй лә де.

* 2:23 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13:2, 12, 15. 
* 2:24 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 12:8. 
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39 Раб бы ка ну ны куш кан га мәл ләр не тә мам ла ган нан соң, Йо сыф бе лән Мәрь ям 
үз лә ре яшә гән шә һәр гә, Гә ли лә я дә ге На са ра га әй лә неп кайт ты лар. 40 Ба ла исә үсә, 
ны гый, га кыл туп лый бир де, һәм Ал ла һы ның шәф ка те Аның бе лән бул ды.

ЯшүсмерГайсәАллаһыйортында
41 Гай сә нең ата-анасы һәр ел ны Ие ру са лим гә сКо ты лу бәй рә ме нә ба ра тор ган 

иде. 42 Гай сә гә ун и ке яшь тул гач, алар га дәт тә ге чә Иеру са лим шә һә ре нә бәй рәм гә 
кил де ләр. 43 Бәй рәм көн нә ре үт кәч, Йо сыф бе лән Мәрь ям кай тыр юл га чык ты-
лар. Яшүс мер Гай сә исә Ие ру са лим дә кал ган бу лып чык ты, ә ата-анасы бу ту ры да 
бел мә де. 44 Алар Аны, баш ка юл чы лар бе лән бер гә ба ра дыр, дип уй ла ды лар. Бер 
көн лек юл үт кән нән соң, Аны кар дәш лә ре һәм таныш-белешләре ара сын нан эз ли 
баш ла ды лар 45 һәм, та ба ал ма гач, ка бат Ие ру са лим гә кил де ләр. 46 Өч көн нән соң 
Аны Ал ла һы йор тын да тап ты лар. Ул яһү ди укы ту чы лар ара сын да алар ны тың лап 
һәм со рау лар би реп уты ра иде. 47 Гай сә нең сүз лә рен ишет кән һәр кем Аның ти рән 
акы лы на, бир гән җа вап ла ры на хәй ран кал ды. 48 Аны кү реп, ата-анасы бик га җәп-
лән де. Әни се Аңа:

– Уг лым, ник алай эш лә дең? Без әти ең бе лән Си не эз лә дек, бик бор чыл дык, – ди де.
49 Гай сә алар га:
– Ни өчен сез ми не эз ли сез? сАтам Йор тын да бу лыр га ти еш ле гем не бел ми сез ме 

әл лә? – ди де.
50 Лә кин алар Аның сүз лә рен аң ла ма ды лар. 51 Гай сә алар бе лән бер гә На са ра га 

әй лә неп кайт ты һәм ата-анасына ка ра та бик ита гать ле бул ды. Әни се Мәрь ям бу 
хәл ләр нең ба ры сын кү ңе ле нә са лып куй ды. 52 Гай сә исә үс те, акыл җый ды; һәм 
үс кән са ен, Ал ла һы ның вә бән дә ләр нең ил ти фа тын ныг рак ка за на бар ды.

ЧумдыручыЯхъяныңвәгазьләве

3 1 Кай сар Ти бе ри ха ким ле ге нең ун би шен че елын да, Яһү ди я дә римлы Пон ти 
Пи лат ида рә ит кән чор да, өл кә ида рә че се ва зи фа сын Гә ли лә я дә – Һи руд*, 

Иту рая һәм Тра ху ни тис өл кә лә рен дә – аның бер ту ган кар дә ше Фи лип, Аби ли ни-
дә Лу са ни баш кар ды. 2 Олуг ру ха ни ва зи фа сын Һан нас һәм Кә я фәс баш ка ра иде. 
Шул көн нәр дә чүл дә яшәү че Зә кә рия уг лы Яхъя га Ал ла һы сү зе ки леп иреш те. 
3 Шун нан Яхъя, Үр дүн ел га сы ти рә сен дә ге бар лык тө бәк ләр не әй лә неп чы гып, 
тәү бә гә ки лү е гез нең бил ге се итеп ссу га чуму йо ла сын үтә гез, һәм Ал ла һы сез нең 
гө наһ ла ры гыз ны ки че рер, дип ха лык ны вә газь ләп йөр де. 4 Иша гыйя пәй гам бәр 
ки та бын да бу хак та бо лай дип языл ган:

«Чүл дә әнә бер аваз яң гы рый:
„Раб бы га юл әзер лә гез:
Аның ба рыр сук мак ла рын ту рай ты гыз,

5 һәр бер чо кыр ти гез лән сен,
тау лар һәм кал ку урын нар тү бә нәй сен,
бор ма лы юл лар ту ры лан сын,

* 3:1 Һируд– Һи руд Ан ти пас, Бө ек Һи руд ның уг лы. 
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си кәл тә ләр ти гез лән сен –
6 шул ча гын да бар ча ке ше ләр

Ал ла һы ның кот ка ру ын кү рер ләр“»*.

7 Су га чум у йо ла сын үтәр өчен күпләп-күпләп кил гән ха лык ка Яхъя:
– И-и сез, елан то кы мы! Ба шы гыз га тө шә се Ал ла һы ачу-ярсуыннан ка чып 

ко ты ла алыр быз ди гән фи кер не кем әйт те сез гә? – ди де. – 8 Тәү бә гә ки лү е гез нең 
их лас кү ңел дән икә нен эше гез бе лән рас ла гыз. «Без нең ата быз Иб ра һим бит, ко-
ты лыр быз!» дип уй лый күр мә гез. Шу ны әй тәм сез гә: Ал ла һы әнә шул таш лар дан 
да Иб ра һим га ба ла лар бар кы ла ала. 9 Агач та мы ры янын да бал та әзер ята: ях шы 
җи меш бир мәү че һәр агач ны, ки сеп, ут ка таш лый лар.

10 – Без гә нәр сә эш ләр гә соң? – дип со ра ган ха лык ка Яхъя:
11 – Ике күл мә ге бул ган ке ше аның бер сен күл мәк сез гә бир сен. Ри зы гы бар лар 

аша ры на бул ма ган ке ше бе лән бү леш сен, – дип җа вап кай та ра иде.
12 Су га чум ды ру йо ла сын үтәр өчен, са лым җы ю чы лар да кил де ләр һәм Яхъя дан:
– Ос таз! Ә без гә нәр сә эш ләр гә? – дип со ра ды лар.
13 Ул алар га:
– Ти е шен нән ар ты гын та ләп ит мә гез, – дип җа вап бир де.
14 Гас кә ри ләр дә:
– Ә без гә нәр сә эш ләр гә? – дип со ра ды.
– Бер кем нән дә көч ләп, янап әй бер ал ма гыз. Хез мәт ха кы гыз дан ка нә гать бу-

лы гыз, – ди де Яхъя.
15 Ха лык өмет лә неп яшә де; Яхъя ха кын да кү ңе лен нән һәр кем: «Мә сих шул тү гел 

ми кән?» – дип уй ла ды. 16 Әм ма Яхъя алар ның ба ры сы на бо лай дип җа вап бир де:
– Мин сез не су га чум ды рам. Лә кин мин нән код рәт ле рәк Бе рәү ки лә, мин 

Аның аяк ки е ме ка е шын чи шәр гә дә ла ек тү гел мен. Ул баш кар ган чум ды ру Из ге 
Рух һәм ут бе лән бу лыр. 17 Ын дыр да гы аш лык ны җил гә рер өчен, Ул ку лы на җил-
гәр геч тот кан; бо да ен, ае рып, ке лә те нә са лыр, ә ки бә ген сүн мәс ут та ян ды рыр.

18 Яхъя шу лай, ха лык ка күп нәр сә ләр ту рын да үгет-нәсыйхәт би реп, сЯх шы 
хә бәр не бә ян итеп йөр де. 19 Әм ма өл кә ида рә че се Һи руд, бер ту ган кар дә ше нең 
ха ты ны Һи ру дия бе лән бул ган мө нә сә бәт лә ре һәм баш ка явыз лык ла ры өчен Яхъя 
та ра фын нан фаш ите леп, 20 кыл ган сҗи на ять лә ре нә та гын бер җи на ять өс тә де – 
Яхъя ны зин дан га утырт ты.

Гайсәнеңсугачумуйоласынүтәве
21 Бар ха лык су га чум у йо ла сын үтә гән ва кыт та, Гай сә дә бу йо ла ны үтә де. Ул 

до га кы лып тор ган чак та, күк ка пу сы ачыл ды да 22 Аңа кү гәр чен рә ве шен дә Из ге 
Рух иң де, һәм күк ләр дән:

– Син – Ми нем сө ек ле Уг лым; Син – Ми нем ку а ны чым! – ди гән сүз ләр яң-
гы ра ды.

* 3:4-6 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3-5. 
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Гайсәнеңнәселшәҗәрәсе
23 Хез мә тен баш ла ган ва кыт та, Гай сә утыз яшь ләр ча ма сын да иде. Ке ше ләр Аны 

Йо сыф уг лы дип уй ла ды. Эли уг лы Йо сыф ның ата-бабалары шу лар: Эли, 24 Мат тат, 
Ле ви, Мәл ки, Ян най, Йо сыф, 25 Мәт ти тия, Амотс, На хум, Һес ли, Нәг гәй, 26 Ма хат, 
Мәт ти тия, Шым гый, Йо сых, Йо да, 27 Йо ха нан, Ри са, Зе руб ба бел, Ше һал ти ел, Нер, 
28 Мәл ки, Ад ди, Кө сам, Эл ма дам, Эр, 29 Ешуа, Эли гы зыр, Йо рим, Мат тат, Ле ви, 
30 Ши мун, Яһү дә, Йо сыф, Йо нам, Элья кыйм, 31 Ме леа, Мен на, Мат та та, На тан, 
Да выт, 32 Ишай, Обид, Бо газ, Сал мон, Нах шон, 33 Ам ми на даб, Ад мин, Ар ни, Хес-
рон, Пе рес, сЯһү дә, 34 Ягъ куб, Ис хак, Иб ра һим, Те рах, На хор, 35 Се руг, Ре гу, Пе лег, 
Гый бер, Ше лах, 36 Кы нан, Әр пәх шәд, Шем, Нух, Лә мех, 37 Мә ту ше лах, Ха нох, Еред, 
Ма һа ла лел, Кы нан, 38 Энош, Шет, Адәм, Адәм исә – Ал ла һы уг лы.

Гайсәнеңиблистарафыннанвәсвәсәгәсалынуы

4 1 Из ге Рух бе лән су га рыл ган Гай сә Үр дүн бу ен нан чүл гә кит те, һәм Рух Аны чүл 
буй лап йөрт те. 2 Гай сә, чүл дә кы рык көн бу лып, сиб лис та ра фын нан вәс вә сә гә са-

лын ды. Ул бер нәр сә аша ма ды һәм соң гы көн нә рен дә бик ачык ты. 3 Шун да иб лис Аңа:
– Әгәр син Ал ла һы Уг лы бул саң, бу таш ка бо ер, ик мәк кә әй лән сен! – ди де.
4 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– сИз ге яз ма да: «Ке ше ик мәк бе лән ге нә яшә ми»*, – дип әй тел гән.
5 Шун нан соң иб лис Гай сә не юга ры га алып мен де һәм миз гел эчен дә Аңа га ләм-

дә ге бар лык пат ша лык лар ны күр сәт те.
6 – Шу шы пат ша лык лар ның ба ры сы өс тен нән ха ким лек не һәм алар ның да нын 

си ңа тап шы рам, – ди де Аңа иб лис, – чөн ки алар ның ба ры сы ми ңа би рел гән, һәм 
мин алар ны кем гә те лә сәм, шу ңа би рә алам. 7 Шу лай итеп, ми ңа та бын саң, ба ры-
сы да Си не ке бу лыр.

8 Мо ңа кар шы Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Из ге яз ма да: «Раб бы Ал ла ңа та бын, Аңа гы на хез мәт ит»*, – дип әй тел гән.
9 Шун нан соң иб лис Гай сә не Ие ру са лим гә алып кит те. Ул Аны Ал ла һы йор ты-

ның иң би ек уры ны на ки те реп бас тыр ды да:
– Әгәр Син Ал ла һы Уг лы бул саң, шу шы урын нан тү бән гә таш лан. 10 Из ге яз ма да:

«Ул Үзе нең фә реш тә лә ре нә
Си нең хак та кай гыр тыр га әмер би рер.

11 Алар Си не кул ла ры на кү тә реп алыр лар,
аяк ла рың таш ка абын мас»*, –

дип языл ган бит, – ди де.
12 Гай сә аңа җа вап бир де:
– Из ге яз ма да: «Раб бы Ал лаң ны сы на ма»*, – дип языл ган.

* 4:4 Ка ра гыз: «Ка нун», 8:3. 
* 4:8 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:13. 
* 4:11 Ка ра гыз: «Зә бур», 90:11-12. 
* 4:12 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:16. 
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13 Иб лис исә, бар ча вәс вә сә лә рен тә мам ла ган нан соң, икен че бер уңай лы ва кыт ка 
ка дәр Аның янын нан кит те.

14 Рух ның код рә те бе лән су га рыл ган Гай сә Гә ли лә я гә кайт ты. Аның ха кын да гы 
хә бәр бө тен тирә-якка та рал ды. 15 Ул сгый ба дәт ха нә ләр дә ха лык ка гый лем бир де, 
һәм ба ры сы Аңа дан-мактау яу дыр ды.

ГайсәнеңНасарадаинкярителүе
16 Гай сә Үзе үс кән шә һәр гә – На са ра га кил де һәм, га дәт тә ге чә, сшим бә көн не 

гый ба дәт ха нә гә кер де. Из ге яз ма ны укыр га дип уры нын нан тор гач, 17 Аңа Иша-
гыйя пәй гам бәр нең яз ма сын бир де ләр. Гай сә, скулъ яз ма төр гә ген ачып, мон дый 
сүз ләр языл ган урын ны тап ты:

18-19 «Раб бы ның Ру хы Ми нем өс тә,
чөн ки Ул Ми не, май лап, мах сус эш кә сай ла ды.
Ул Ми не фә кыйрь ләр гә Ях шы хә бәр җит ке рер гә,
әсир ләр гә: Ко ты лыр сыз!», су кыр лар га: Кү зе гез ачы лыр!» – дип бел де рер,
җә бер лән гән нәр не – ирек кә чы га рыр,
Раб бы ның шәф кать күр сә тү елы җит кән не хә бәр итәр өчен 

җи бәр де»*.

20 Гай сә төр гәк не, җы еп, хез мәт че гә кай та рып бир де дә уры ны на утыр ды. Гый-
ба дәт ха нә дә ге ләр нең күз лә ре Аңа те кәл гән иде.

21 Ул алар га:
– Бү ген, сез Яз ма ны тың ла ган да, бу сүз ләр тор мыш ка аш ты, – ди де.
22 Ба ры сы да Гай сә не мак та ды лар һәм Аның мәр хә мәт ту лы сүз лә ре нә таң ка лып:
– Йо сыф уг лы тү гел ме соң бу? – ди еш те ләр.
23 Гай сә алар га:
– Сез Ми ңа, әл бәт тә, «Та биб! Баш та үзең не дә ва ла» ди гән мә каль не әй тер сез. 

Сез: «Кә пәр на ум да кыл ган эш лә рең не ишет тек. Мон да, Үз шә һә рең дә дә шу лар ны 
ка бат ла», – ди яр сез. 24 Хак сүз әй тәм сез гә: бер пәй гам бәр не дә үз илен дә те ләп ка-
бул ит ми ләр, – ди де. – 25 Бу чын лап та шу лай: Ильяс пәй гам бәр за ма нын да, өч ел 
ярым га күк ләр ябы лып, яң гыр яу ма ды, һәм бө тен Ис ра ил илен дә зур ач лык бул ды. 
Ис ра ил дә тол ха тын нар кү бәй де, 26 лә кин Ильяс алар ның бер се яны на да тү гел, 
ә Си дун җи рен дә ге Са ре пат шә һә рен дә яшәү че бер тол ха тын яны на җи бә рел де. 
27 Шу лай ук Эли ша пәй гам бәр за ма нын да да Ис ра ил дә ма хау лы лар* күп иде, әм ма 
сү ри я ле На га ман нан баш ка бер ге нә ма хау лы да та за рын ма ды*.

28 Бу сүз ләр не ишет кәч, гый ба дәт ха нә дә ге ха лык ның бик нык ачуы чык ты. 29 Алар 
урын на рын нан тор ды лар да Гай сә не шә һәр дән көч ләп алып чык ты лар һәм, кы я дан 
төр теп тө ше рер гә уй лап, шә һәр са лын ган тау ның чи те нә ки те реп бас тыр ды лар. 
30 Әм ма Гай сә ха лык төр ке мен ерып узып ки теп бар ды.

* 4:18-19 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 61:1-2. 
* 4:27 Махаучире– йо гыш лы ти ре авы руы. 
* 4:27 Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 5:1-14. 
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Гайсәнеңҗеннекуыпчыгаруы
31 Шун нан Гай сә Гә ли ләя җи рен дә ге Кә пәр на ум шә һә ре нә кил де һәм шим бә 

көн не ха лык ка гый лем бир де. 32 Гай сә сөй лә гән нәр гә ба ры сы да хәй ран кал ды, 
чөн ки Ул ха ким лек кә ия бул ган ке ше сы ман өй рәт те. 33 Гый ба дәт ха нә дә җен ка-
гыл ган бер адәм бар иде. Әнә шул адәм ки нәт ке нә:

34 – Ә-ә, на са ра лы Гай сә, Си ңа без дән нәр сә ки рәк?! Син без не һә лак итәр өчен 
кил дең ме? Си нең Кем икә нең не бе ләм мин. Син – Ал ла һы ның Из ге се, – дип бар 
кө че нә кыч кы рып җи бәр де.

35 – Шым бул! Чык аңар дан! – дип бо ер ды Гай сә җен гә.
Җен исә, бар ха лык ал дын да те ге ке ше не егып таш лап, һич бер зы ян ки тер ми чә 

аңар дан чы гып кит те. 36 Ба ры сы, таң ка лып:
– Бу нин ди сүз ләр икән? сЯвыз рух лар га Ул көч вә код рәт бе лән бо е рык би рә, 

һәм те ге ләр чы гып ки тә ләр, – ди еш те ләр.
37 Аның ха кын да хә бәр бө тен тирә-якка та рал ды.

Шимункайнанасыныңсавыгуы
38 Гай сә гый ба дәт ха нә дән Ши мун өе нә кит те. Ши мун ның кай на на сы, бик нык 

кы зы шып, авы рып ята икән. Гай сә нең аңа яр дәм итү ен үтен де ләр. 39 Ул, ха тын яны на 
ки леп, аңа та ба иел де дә, әмер би реп, ха тын ның кызышуын тук тат ты. Ши мун ның 
кай на на сы шун дук то рып бас ты һәм алар га та бын әзер ли баш ла ды.

Гайсәнеңкүпләрнесавыктыруы
40 Төр ле авы ру лар дан га зап чи гү че ләр нең ба ры сын да якын на ры ко яш ба е ган 

ва кыт та Гай сә яны на алып кил де ләр. Ул, хас та ке ше ләр нең һәр бер се нә кул ла ры 
бе лән оры нып, алар ны са вык тыр ды. 41 Шу лай ук бай так ке ше дән: «Син – Ал ла һы 
Уг лы», – дип кычкыра-кычкыра җен нәр дә чык ты. Әм ма Гай сә җен нәр не сөй ләү-
дән тый ды, чөн ки алар Аның Мә сих икән ле ген бе лә иде.

42 Көн ту у га Гай сә, өй дән чы гып, ау лак урын га кит те. Ха лык Аны эз ләр гә то-
тын ды, тап кач исә, үз янын да тот кар лап ка лыр га ты рыш ты.

43 Лә кин Ул алар га:
– Мин баш ка шә һәр ләр дә дә сАл ла һы Пат ша лы гы ха кын да гы Ях шы хә бәр не 

җит ке рер гә ти еш мен, чөн ки Мин шу ның өчен җи бә рел дем, – ди де.
44 Шу лай итеп, Ул Яһү дия җи рен дә ге гый ба дәт ха нә ләр дә Ях шы хә бәр не сөй ләп 

йө рү ен дә вам ит те.

Гайсәнеңберенчешәкертләре

5 1 Бер көн не Ген ни са рет кү ле* бу е на җы ел ган ха лык, Ал ла һы сү зен тың лар га 
те ләп, Гай сә не төр ле як лап кыс рык лый баш ла ды. 2 Шун да Ул яр бу ен да гы ике 

көй мә не күр де. Ба лык чы лар, әле ге көй мә ләр дән чы гып, ять мә лә рен юа иде. 3 Гайсә 

* 5:1 Геннисареткүле – бу күл не Гә ли ләя кү ле дип тә ата ган нар. 
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көй мә ләр нең бер се нә кер де дә (ул көй мә Ши мун ны кы иде) яр дан бе раз ары рак 
ки тәр гә со ра ды һәм көй мә дә утыр ган ки леш ха лык ка гый лем би рер гә ке реш те.

4 Сү зен тә мам ла гач, Ул:
– Ши мун, ти рән рәк урын га ки теп, ять мә лә ре гез не са лы гыз, – ди де.
5 Ши мун Аңа:
– Ос таз! Без төн буе ты рыш тык, лә кин һич нәр сә то та ал ма дык. Шу лай да, Син 

ку ша сың икән, ять мә не са лам, – дип җа вап бир де.
6 Шу лай эш лә де ләр, һәм алар га бик күп ба лык эләк те, хәт та ять мә лә ре ер ты-

ла баш ла ды. 7 Шун нан ба лык чы лар, икен че көй мә дә ге ип тәш лә ре нә кул бол гап, 
алар ны яр дәм гә ча кыр ды лар. Те ге лә ре кил гәч, бер гә ләп ике көй мә не дә шыг рым 
ту тыр ды лар, көй мә лә ре аз дан гы на бат мый кал ды. 8 Ши мун Пе тер, шу шы хәл не 
кү реп, Гай сә ал дын да тез лә ре нә егыл ды да:

– Ха ки мем, кит яным нан, мин гө наһ лы ке ше мен! – ди де.
9 Ул да, аның бе лән бул ган ке ше ләр дә, то тыл ган ба лык ның күп ле ге нә га җәп лә-

неп, кур кып кал ды лар. 10 Шу лай ук Ши мун ның ип тәш лә ре – Зе бе дәй угыл ла ры 
Ягъ куб бе лән Яхъя да хәй ран кал ды. Гай сә Ши мун га:

– Ку рык ма, бү ген нән баш лап, син ке ше ау лау чы* бу лыр сың, – ди де. 11 Көй-
мә лә рен яр га тар тып чы гар гач, алар, бө тен нәр сә лә рен кал ды рып, Гай сә гә ия реп 
кит те ләр.

Гайсәнеңмахаулынысавыктыруы
12 Гай сә бер шә һәр дә бул ган да, яны на бө тен тә нен ма хау зәх мә те бас кан бер ке ше 

кил де һәм, Гай сә не күр гәч, йөз тү бән кап лан ды да ял ва рып:
– Әфән дем! Әгәр те лә сәң, ми не та зар та алыр идең Син, – ди де.
13 Гай сә, ку лын су зып, аңа орын ды һәм:
– Әйе, те лим. Та за рын! – ди де, һәм әле ге ке ше шун дук ма хау дан арын ды. 14 Гай сә 

аңа бу ту ры да бер кем гә сөй лә мәс кә куш ты.
– Бар, ру ха ни га кү рен һәм те ре лү ең нең бил ге се итеп Му са ка ну нын да та ләп 

ител гән кор ба ның ны ки тер, – ди де.
15 Әм ма Гай сә ту рын да гы хә бәр таралганнан-тарала гы на бар ды. Аны тың лар 

һәм чи рен нән ары ныр өчен, яны на бер өз лек сез ха лык агыл ды. 16 Ә Гай сә, вакыт-
вакыт ау лак урын нар га ки теп, до га кы ла иде.

Гайсәнеңпараличсукканкешенесавыктыруы
17 Бер көн не, Гай сә ха лык ка гый лем бир гән ва кыт та, Гә ли лә я нең һәм Яһү ди я нең 

бар лык авыл ла рын нан, Ие ру са лим нән кил гән сфа ри сей лар һәм ка нун укы ту чы ла ры 
да шун да уты ра иде ләр. Раб бы ның код рә те Аның бе лән иде, һәм Ул авы ру лар ны 
са вык тыр ды.

18 Бер ни чә ир-ат па ра лич сук кан бе рәү не ята гы бе лән кү тә реп алып кил де ләр 
һәм аны, Гай сә кар шы на кер теп ят кы рыр өчен, өй гә алып кер мәк че бул ды лар. 

* 5:10 ...кешеаулаучы... – Гай сә би ре дә ке ше ләр не Ал ла һы юлы на алып ки лү не ба лык то ту 
бе лән ча гыш ты ра. 
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19 Лә кин ха лык ара сын нан үтә ал ма ган га кү рә, өй тү бә се нә ме неп, чи рәп не сү теп 
ал ды лар да авы ру ны ята гы бе лән бер гә Гай сә нең ал ды на тө шер де ләр. 20 Гай сә, 
алар ның ыша ну ла рын кү реп, те ге ке ше гә:

– Дус тым, си нең гө наһ ла рың ки че рел де, – ди де.
21 Ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар:
– Кө фер сүз сөй ләү че бу Ке ше – Кем ул? Гө наһ лар ны Ал ла һы дан баш ка кем 

ки че рә ал сын?! – ди еш те ләр.
22 Гай сә, алар ның уй ла рын бе леп:
– Ни өчен сез шу лай уй лый сыз? – ди де. – 23 «Гө наһ ла рың ки че рел де», – дип әй тү 

яи сә: «Тор да йө реп кит!» – дип әй тү җи ңел рәк ме? 24 сАдәм Уг лы ның җир йө зен дә 
гө наһ лар ны ки че рер гә код рә те бар лы гын бе леп то ры гыз.

Шун нан Гай сә, па ра лич сук кан ке ше гә мө рә җә гать итеп:
– Си ңа әй тәм: тор да, ята гың ны алып, өе ңә кайт! – ди де.
25 Те ге ке ше шун дук бө те не се нең күз ал дын да тор ды да, ята гын алып, Ал ла-

һы ны данлый-данлый өе нә кай тып кит те. 26 Ба ры сы да, таң ка лып, Ал ла һы ны 
дан ла ды лар:

– Без бү ген ис ки тәр лек нәр сә ләр күр дек, – ди де һәм мә се, кур ку га тө шеп.

ГайсәнеңЛевинечакыруы
27 Шун нан Гай сә ул йорт тан чы гып кит те. Са лым җыя тор ган урын га җит кәч, 

Ул шун да уты рып тор ган Ле ви ат лы са лым җы ю чы ны күр де.
– Ми ңа ияр! – ди де Ул аңа.
28 Ле ви тор ды да, бө тен эшен кал ды рып, Гай сә ар тын нан кит те.
29 Ан на ры Ле ви үзе нең өен дә Гай сә хөр мә те нә зур мәҗ лес җый ды. Ку нак лар ара-

сын да са лым җы ю чы лар да, баш ка ке ше ләр дә күп иде. 30 Фа ри сей лар һәм алар ның 
ка нун бел геч лә ре, ачу ла нып, Гай сә нең шә кер т лә ре нә:

– Ни өчен сез са лым җы ю чы лар һәм гө наһ лы лар бе лән бер гә ашап-эчеп уты-
ра сыз? – ди де ләр.

31 Гай сә алар га:
– Та биб сә ла мәт ке ше ләр гә тү гел, ә авы ру лар га ки рәк. 32 Мин тәкъ ва лар ны тү гел, 

ә гө наһ лы лар ны тәү бә гә ча кы рыр га дип кил дем, – дип җа вап бир де.

Уразатотутурындагысораулар
33 Шун нан алар Гай сә гә:
– Яхъя ның да, фа ри сей лар ның да шә кер т лә ре еш кы на ура за то та һәм до га кы-

ла лар, ә Си не ке ләр ашый лар, эчә ләр, – ди де ләр.
34 Ул исә алар га:
– Кияү әле ян на рын да чак та, туй да гы ку нак лар ны ура за то тар га мәҗ бүр итеп 

бу ла мы? 35 Әм ма ки лер бер көн, ки яү не алар янын нан алып ки тәр ләр, әнә шул 
ча гын да алар ура за то тар лар, – ди де.

36 Ул алар га ки на я ле бер хи кәя сөй лә де:
– Бе рәү дә, яңа ки ем нән ямау лык ки сеп алып, ис ке ки ем не яма мый, югый сә яңа-

сы да бо зы ла, ис ке ки ем гә дә яңа ту кы ма дан са лын ган ямау лык бар мый. 37 Бе рәү 
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дә яңа шә раб ны ис ке тур сык ка* сал мый, чөн ки яңа шә раб тур сык ны ти шәр һәм 
шә раб та агып бе тәр, тур сык та әрәм бу лыр. 38 Ки ре сен чә, яңа шә раб яңа тур сык ка 
са лы ныр га ти еш. 39 Бер кем дә, ис ке шә раб ны эч кән нән соң, яңа сын эчәр гә те лә мәс, 
«Ис ке се ях шы рак шул», – ди яр.

6 1 Шим бә көн нәр нең бер сен дә, Гай сә Үз шә кер т лә ре бе лән иген кы ры буй лап 
бар ган чак та, шә кер т лә ре ба шак өз де һәм, уч ла рын да уып, бо дай бөр те ге аша ды.

2 Фа ри сей лар ның кай бер лә ре шун да алар га:
– Ни өчен сез шим бә көн не эш ләр гә яра ма ган ны эш ли сез? – ди де ләр.
3 Гай сә алар га:
– Да выт һәм аның юл даш ла ры ачык кач, Да выт ның нәр сә эш лә ве ха кын да укы-

га ны гыз бул ма ды мы ни? 4 Ул, Из ге йорт ка ке реп, ру ха ни лар дан баш ка бер кем гә дә 
ашар га рөх сәт ител мә гән, Ал ла һы га ба гыш лан ган ик мәк ләр не алып аша ган, үзе нең 
юл даш ла ры на да бир гән*, – дип җа вап кай тар ды 5 һәм, сү зен тә мам лап: – Адәм 
Уг лы – шим бә көн нең Ху җа сы, – ди де.

Гайсәнеңкорышканкуллыкешенесавыктыруы
6 Икен че бер шим бә дә Гай сә, гый ба дәт ха нә гә ки леп, ха лык ка гый лем бир де. Ан да 

уң ку лы ко рыш кан бер ке ше бар иде. 7 Ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар исә, Гай-
сә не га еп ләр гә сә бәп эз ләп, шим бә көн не авы ру лар ны са вык тыр мас мы икән, дип 
Аны кү зә теп тор ды лар. 8 Ә Гай сә, алар ның уй ла рын бе леп, ку лы ко рыш кан ке ше гә:

– Тор да ур та га чы гып бас, – ди де.
Те ге ке ше ур та га ки леп бас ты.
9 – Мин сез гә шун дый со рау би рәм, – ди де Гай сә ка нун бел геч лә ре нә һәм фа-

ри сей лар га, – шим бә көн не ях шы лык эш ләр гә рөх сәт ите лә ме, әл лә яман лык ны? 
Ке ше го ме рен сак лап ка лыр га мы, әл лә аны ха рап итәр гә ме?

10 Гай сә, һәм мә сен күз дән ки че реп, те ге ке ше гә:
– Ку лың ны суз! – ди де.
Те ге ке ше шу лай эш лә де, һәм аның ку лы са вык ты. 11 Фа ри сей лар ның һәм ка нун 

бел геч лә ре нең бик нык ачу ла ры чык ты, һәм алар, Гай сә гә кар шы нәр сә эш ләр гә 
икән, дип ки ңә шер гә то тын ды лар.

Уникерәсүлнесайлау
12 Шул көн нәр дә Гай сә, до га кы лу өчен, тау га кү тә рел де һәм төн буе Ал ла һы га 

до га кыл ды. 13 Ир тә ге сен шә кер т лә рен Үзе яны на ча кыр ды да алар ара сын нан ун-
и ке сен сай лап алып, срә сүл ләр дип ата ды. 14 Ул Пе тер дип исем куш кан Ши мун ны 
һәм аның бер ту ган кар дә ше Ән д ри не, Ягъ куб ны, Яхъя ны, Фи лип не, Бар ту лу май ны, 
15 Мат тай ны, То мас ны, Һал фай уг лы Ягъ куб ны, Кө рәш че ку ша мат лы Ши мун ны*, 

* 5:37 Турсык – сы ек лык өчен кап чык сы ман зур күн са выт. 
* 6:4 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 21:1-6; «Чы гыш», 25:30. 
* 6:15 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч кул ла нып бә реп тө ше рү не як лау чы яһү ди ләр 
төр ке ме нең әгъ за сы. 
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16 Ягъ куб уг лы Яһү дә не һәм со ңын нан хы я нәт че бу ла чак Яһү дә Ис ка ри от ны сай-
лап ал ды.

Гайсәнеңбиккүпкешенесавыктыруы
17 Гай сә рә сүл ләр бе лән бер гә тау дан төш те. Тау итә ген дә ге ти гез җир гә Аның күп 

сан лы шә кер т лә ре, бө тен Яһү ди я дән, Ие ру са лим нән, Сур һәм Си дун шә һәр лә ре 
ур наш кан диң гез буе тө бәк лә рен нән 18 Гай сә не тың лар, авы ру ла рын нан ары ныр 
өчен, бай так ха лык кил гән иде. Явыз рух лар дан га зап чи гү че ләр дә си хәт лә неп ки-
тә иде. 19 Һәм мә се Гай сә гә оры ныр га ом тыл ды, чөн ки Аңар дан бөр кел гән код рәт 
ба ры сын да са вык ты ра иде.

Бәхетлебулганнарһәмкайгыгатарыганнар
20 Шә кер т лә ре нә ка рап, Гай сә сөй ли баш ла ды:

«Фә кыйрь ләр, сез бә хет ле,
чөн ки Ал ла һы Пат ша лы гы сез не ке.

21 Әй сез, хә зер ач кал ган нар, бә хет ле сез!
Сез тук бу ла чак сыз.
Әй сез, күз яше ко ю чы лар, бә хет ле сез!
Сез сө е неч тән кө лә чәк сез.

22 Адәм Уг лы ха кы на ке ше ләр сез не нәф рәт ит сә, үз ара ла рын нан ку ып җи бәр сә, 
хур ла са һәм исе ме гез гә тап тө шер сә – сез бә хет ле. 23 Шул көн не ку а ны гыз һәм 
шат лык тан си ке ре гез, чөн ки күк тә сез гә әҗе ре зур бу ла чак. Ул ке ше ләр нең ата-
бабалары да пәй гам бәр ләр бе лән шу лай эш лә гән нәр.

24 Ә сез гә, бай лар, – кай гы!
Сез ин де җи тәр лек юан ды гыз.

25 Хә зер тук бул ган нар, сез гә – кай гы!
Сез ач ка ин те гер сез.
Бү ген авыз ерып кө лү че ләр, сез гә – кай гы!
Сез хәс рәт чи гәр сез һәм елар сыз.

26 Сез не бар ке ше мак тый икән,
сез гә – кай гы!
Чөн ки алар ның ата ла ры да
ял ган пәй гам бәр ләр не шу лай мак та ган нар.

Дошманнарыгызныяратыгыз
27 Ә сез гә, ми не тың лау чы лар га, бо лай дип әй тәм: дош ман на ры гыз ны яра ты гыз, 

сез не нәф рәт итү че ләр гә ях шы лык эш лә гез, 28 сез не кар гау чы лар ны фа ти ха ла-
гыз һәм үзе гез не рән җе тү че ләр өчен до га кы лы гыз. 29 Бер яңа гы ңа сук кан ке ше гә 
икен че яңа гың ны да куй, өс ке ки е мең не тар тып алу чы га күл мә гең не дә алыр га 
ко ма чау ла ма. 30 Со ра ган һәр ке ше гә бир, һәм үзеңнекен ал ган ке ше дән ки ре со ра ма. 
31 Ке ше ләр нең сез гә нәр сә эш лә вен те лә сә гез, үзе гез дә ке ше ләр гә шу ны эш лә гез.

32 Үзе гез не яра ту чы лар ны гы на ярат са гыз, нәр сә өчен сез гә рәх мәт әй тер гә? Үз-
лә рен яра ту чы лар ны гө наһ лы лар да яра та. 33 Үзе гез гә ях шы лык кы лу чы лар га гы на 
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ях шы лык эш лә сә гез, нәр сә өчен сез гә рәх мәт әй тер гә? Гө наһ лы лар да шу лай эш-
ли. 34 Бу рыч ка бир гән дә, ки ре алыр мын, дип уй ла са гыз, нәр сә өчен сез гә рәх мәт 
әй тер гә? Гө наһ лы лар да, баш ка гө наһ лы лар га бу рыч ка бир гән дә, шу ның ка дәр үк 
ки ре кай та рып алыр мын, дип уй лап би рә ләр. 35 Ә сез, ки ре сен чә, дош ман на ры гыз-
ны яра ты гыз, алар га ях шы лык эш лә гез, ки ре алыр мын, дип өмет лән ми чә бу рыч ка 
би ре гез. Шу лай эш лә сә гез, сез гә әҗе ре зур бу лыр, һәм сез Ал ла һы Тә га лә нең ба ла-
ла ры бу лыр сыз. Ях шы лык ның ка де рен бел мәү че ләр гә һәм явыз лар га да ми һер бан-
лы бит Ул. 36 Күк тә ге Ата гыз шәф кать ле бул ган ке бек, сез дә шәф кать ле бу лы гыз.

Башкаларныхөкемитмәгез
37 Баш ка лар ны хө кем ит мә гез, шул ча гын да сез не дә хө кем ит мәс ләр. Бер кем не 

га еп лә мә гез, шул ча гын да үзе гез не дә га еп лә мәс ләр. Ки че ре гез, һәм сез не дә ки че-
рер ләр. 38 Би ре гез, һәм сез гә дә би рер ләр, итә ге гез гә күп итеп са лыр лар, үл чәү са вы-
тын сел ке теп, бас ка лап ты гыз лар лар, кы ры ен нан тү ге лә баш ла ган чы ту ты рыр лар. 
Нин ди үл чәм бе лән үл чәп бир сә гез, үзе гез гә дә шун дый үл чәм бе лән үл чәр ләр».

39 Гай сә алар га гый б рәт ле бер сүз сөй лә де:
«Су кыр су кыр ны җи тәк ләп ба ра ала мы? Ике се дә чо кыр га егы лып төш мәс ме?
40 Шә керт үзе нең ос та зын нан өс тен бу ла ал мый, әм ма өй рә неп җит кән нән соң, 

һәр кем ос та зы ке бек бу ла.
41 Ни чек син ту га ның ның кү зен дә ге чүп бөр те ген кү рә сең, ә үз кү зең дә ге бү-

рә нә не сиз ми сең? 42 Ни чек син, үз кү зең дә бү рә нә бу ла то рып, ту га ны ңа: „Кая, 
ту га ным, кү зең дә ге чүп не алыйм әле“, – дип әй тә ала сың? Ике йөз ле! Элек үз кү-
зең дә ге бү рә нә не чы гар, шун нан кү зең ях шы рак кү рер, һәм ту га ның ның кү зен дә ге 
чүп не ала алыр сың.

43 Бер ях шы агач та на чар җи меш бир ми, һәм, ки ре сен чә, бер на чар агач та ях шы 
җи меш ки тер ми. 44 Һәр агач ны җи ме ше нә ка рап та ный лар! Кү гән ку а гын нан – ин-
җир, ә чә неч ке ле агач тан йө зем җый мый лар. 45 Ях шы ке ше кү ңе лен дә ге ях шы лык 
хә зи нә сен нән ях шы лык бөр ке лә, ә явыз ке ше кү ңе лен дә ге явыз лык хә зи нә сен нән 
явыз лык сар кый. Чөн ки ке ше кү ңе лен нән нәр сә та шы са, аның те лен дә дә шул бу ла.

Икетөзүче
46 Ни өчен сез Ми ңа: „Ха ки мем! Ха ки мем!“ – ди сез, ә үзе гез Мин әй т кән нәр не 

үтә ми сез? 47 Яны ма ки леп, Ми не ише теп, сүз лә рем не үтәү че не ме нә нин ди ке ше гә 
тиң ләп бу ла: 48 ул, йорт тө зе гән дә җир не ти рән итеп ка зып, аны таш ни гез өс те нә 
сал ган ке ше ке бек. Таш кын ва кы тын да яр ла рын нан чык кан су лар йорт ка ки леп 
бә рел гән, лә кин аны сел ке тә ал ма ган, чөн ки ул нык итеп тө зел гән. 49 Ә ин де ише-
теп тә сүз лә рем не үтә мәү че ке ше – ни гез сал мый ча гы на җир өс те нә йорт тө зе гән 
ке ше ке бек. Таш кын су лар йорт ка ки леп бә рел гән, һәм ул шун дук авып төш кән – 
аңар дан бер ни кал ма ган».

Йөзбашыныңавырухезмәтчесенсавыктыру

7 1 Ха лык ка җит ке рә се сүз лә рен сөй ләп бе тер гән нән соң, Гай сә Кә пәр на ум га 
кил де.
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2 Бер йөз ба шы ның бик их ти рам ит кән хез мәт че се, авы рып ки теп, үлем хә лен-
дә ята икән. 3 Гай сә ту рын да ишет кәч, йөз ба шы «Ки леп, хез мәт чем не кот кар сын 
иде» ди гән үте неч бе лән яһү ди ләр нең сөл кән нә рен Гай сә яны на җи бәр де. 4-5 Гай сә 
яны на кил гәч, алар:

– Ул йөз ба шы Си нең яр дә ме ңә ла ек, чөн ки без нең ха лык ны яра та. Гый ба дәт ха-
нә не дә без гә ул сал дыр ды, – дип, чын кү ңел дән ял вар ды лар.

6 Шун нан Гай сә алар бе лән кит те. Йөз ба шы ның өе нә җи тәр гә аз гы на кал гач, 
йөз ба шы, Гай сә гә шу шы сүз ләр не әй тер гә дип, дус ла рын җи бәр де:

– Мә шә кать лән мә, Әфән дем! Си не үз йор тым да ка бул итәр гә мин ла ек тү гел мен. 
7 Шу ңа кү рә Си нең кар шы ңа ба рыр га да үзем не ла ек лы дип са на ма дым. Син әйт 
ке нә, һәм хез мәт чем са вы га чак. 8 Мин үзем дә буй сы ну да гы ке ше мен, үзем нең дә 
кул ас тым да гас кә ри ләр бар. Алар ның бе рәр се нә: «Кит», – ди сәм, ки тә. Икен че-
се нә: «Кил», – ди сәм, ки лә. Хез мәт че мә: «Мо ны эш лә», – ди сәм, эш ли.

9 Бу сүз ләр не ише теп, Гай сә хәй ран кал ды һәм, бо ры лып, Үзе ар тын нан ия реп 
ба ру чы ха лык ка:

– Мин сез гә шу ны әй тәм: хәт та Ис ра ил дә дә мон дый ыша ну ны күр мә гән 
идем, – ди де.

10 Го зер бе лән ки лү че ләр, әй лә неп кай тып, авы ру хез мәт че нең са вык кан бу лу ын 
күр де ләр.

Толхатынныңүлгәнуглынтерелтү
11 Озак та үт мәс тән Гай сә На ин дип атал ган шә һәр гә кит те. Аның ар тын нан шә-

кер т лә ре һәм бик күп ха лык ия реп бар ды. 12 Гай сә шә һәр кап ка сы на якын ла шып 
кил гән дә, шә һәр дән бер мә ет не кү тә реп чы гып ба ра лар иде. Бер тол ха тын ның 
бер дән бер уг лы үл гән икән. Ха тын бе лән бер гә күп ке нә ке ше ләр чы гып ки лә иде. 
13 Ха ким Гай сә, ха тын ны кү реп, бик кыз ган ды.

– Ела ма, – ди де Ул аңа.
14 Ан на ры Гай сә, алар яны на ки леп, та бут ка ку лын ти дер де. Та бут ны кү тә реп 

ба ру чы лар тук та ды лар, һәм Гай сә:
– Егет, си ңа әй тәм, тор! – ди де.
15 Үл гән егет то рып утыр ды һәм сөй лә шә баш ла ды. Шу лай итеп, Гай сә аны ана-

сы на кай та рып бир де. 16 Ба ры сы кур ка кал ды лар һәм Ал ла һы ны дан ла ды лар.
– Без нең ара дан бө ек Пәй гам бәр чык ты. Ал ла һы Үз хал кы на яр дәм гә кил де, – 

ди де ләр.
17 Гай сә ха кын да гы хә бәр бө тен яһү ди ләр иле нә һәм әйләнә-тирәгә та рал ды.

ГайсәнеңЯхъягабиргәнҗавабы
18-19 Чум ды ру чы Яхъя ның шә кер т лә ре бу хәл ләр нең ба ры сы ха кын да ос таз-

ла ры на сөй лә де ләр. Ул: «Ки лер гә ти еш бул ган Зат Син ме, әл лә бү тән бе рәү не 
кө тик ме?» – дип со рар га Ха ким Гай сә яны на ике шә кер тен җи бәр де. 20 Гай сә 
яны на кил гәч, алар:

– Чум ды ру чы Яхъя Син нән: «Ки лер гә ти еш бул ган Зат Син ме, әл лә бү тән бе-
рәү не кө тик ме?» – дип со рар га җи бәр де, – ди де ләр.
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21 Ул ва кыт та Гай сә күп ләр не сыр хау лар дан, көч ле авы ру лар дан, явыз рух лар дан 
са вык тыр ган һәм күп су кыр лар ны күз ле ит кән иде.

22 Яхъя ның хә бәр че лә ре нә Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Ба ры гыз, күр гән нә ре гез не һәм ишет кән нә ре гез не Яхъя га кай тып сөй лә гез: су-

кыр лар янә кү рә, ак сак лар йө ри, ма хау лы лар та за ры на, чук рак лар ише тә, үл гән нәр 
те ре лә, фә кыйрь ләр гә Ях шы хә бәр игъ лан ите лә.

23 Ми нем хак та кем шик лән ми, шул бә хет ле.
24 Яхъя ның хә бәр че лә ре кит кәч, Гай сә ха лык ка Яхъя ха кын да сөй ли баш ла ды:
– Сез чүл гә нәр сә ка рар га бар ды гыз? Җил дә тир бә лә тор ган ка мыш ны ка рар га 

дип ме? 25 Нәр сә ка рар га бар ды гыз ин де сез? Куп шы ки ем нәр ки гән ке ше не ме? Ә 
бит кыйм мәт ле ки ем нәр гә ки е нү че ләр һәм зин нәт тә яшәү че ләр – пат ша са рай ла-
рын да. 26 Ул чак та нәр сә ка рар га бар ды гыз? Пәй гам бәр не ме? Әйе! Мин сез гә әй тәм, 
ул пәй гам бәр дән дә бө ег рәк! 27 Из ге яз ма да:

«Ме нә, Мин ал дың нан
хә бәр чем не җи бә рәм,
Си нең ал дың нан ул юл әзер ләр»*, –

дип языл ган сүз ләр аның ту рын да.
28 Мин сез гә шу ны әй тәм: хатын-кыз ту дыр ган ке ше ләр ара сын да Яхъя дан бө ег рәк 

бе рәү дә юк. Шу ңа ка ра мас тан Ал ла һы Пат ша лы гын да иң ке че се дип хисапланучы 
да аңар дан бө ег рәк, – ди де Гай сә.

29 Бу сүз ләр не ишет кән бар ха лык, хәт та са лым җы ю чы лар да Ал ла һы юлын хак 
дип та ны ды лар, чөн ки алар Яхъя янын да су га чум ды ру йо ла сын үтә гән иде ләр. 
30 Лә кин фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре, Ал ла һы их ты я ры на кар шы ки леп, Яхъя 
та ра фын нан су га чум ды ры лыр га те лә мә де ләр.

31 – Бү ген ге бу ын ны кем гә тиң ләп бу ла, кем гә ох ша ган алар? – дип сү зен дә вам 
ит те Гай сә. –

32 «Без сез гә кү ңел ле көй ләр уй на дык,
ә сез би е мә де гез.
Без кай гы лы җыр лар җыр ла дык,
ә сез ела ма ды гыз», –

дип, ба зар мәй да нын да бер-берсенә кыч кы рып уты ру чы ба ла лар га ох шый алар. 
33 Чум ды ру чы Яхъя кил де; ул ик мәк тә аша мый, шә раб та эч ми. Ә сез: «Аңа җен 
ка гыл ган», – ди сез. 34 Адәм Уг лы кил де. Ул ашый да, эчә дә, ә сез: «Кү ре гез че, ме нә 
би рән, эч ке че, са лым җы ю чы лар ның һәм гө наһ лы лар ның дус ты», – ди сез.

35 Ә Ал ла һы ның Зи рәк ле ге бар лык ба ла ла ры та ра фын нан хак дип ис бат ите лә.

ГөнаһлыхатынныңГайсәаякларынмайлавы
36 Фа ри сей лар ның бер се Гай сә не аш ка ча кыр ды. Гай сә, фа ри сей ның өе нә ке реп, 

та бын яны на утыр ды. 37 Әле ге шә һәр дә яшәү че гө наһ лы бер ха тын, Гай сә нең фа ри сей 
өен дә ашап уты ру ын бе леп, але бастр* са выт ка са лын ган хуш ис ле май ал ды да шул 

* 7:27 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 3:1. 
* 7:37 Алебастр – са выт ясау өчен кул ла ны ла тор ган йом шак таш. 
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йорт ка кил де. 38 Ул Гай сә ар тын да елап ба сып тор ды, күз яшь лә ре Аның аяк ла рын 
чы лат ты. Ха тын, Гай сә нең аяк ла ры на там ган күз яшь лә рен үзе нең чәч лә ре бе лән 
сөр теп, Аның аяк ла рын, үбә-үбә, хуш ис ле май бе лән май ла ды.

39 Гай сә не аш ка ча кыр ган фа ри сей, мо ны кү реп: «Әгәр Ул пәй гам бәр бул са, Үзе нә 
орын ган ха тын ның кем икә нен бе лер иде. Ул бит – гө наһ лы ха тын», – дип уй ла ды.

40 Гай сә аңа:
– Ши мун! Мин си ңа бер нәр сә әй тер гә те лим, – ди де.
– Әйт, Ос таз, – ди де фа ри сей.
41 – Әҗәт кә би реп тор ган бе рәү гә ике ке ше нең бу ры чы бар икән: бер се не ке – биш 

йөз ди нар*, ә икен че се не ке – ил ле ди нар. 42 Лә кин алар бу рыч ла рын тү ли ал ма ган га, 
ул ике сен дә бә хил лә гән. Ни чек уй лый сың, алар ның кай сы сы аны күб рәк яра тыр?

43 – Зур рак бу ры чы ки че рел гә не, дип фа раз кы лам, – ди де Ши мун.
Гай сә аңа:
– Син дө рес уй лый сың, – ди де. 44 Ан на ры, ха тын га та ба бо ры лып, Ши мун га 

бо лай ди де:
– Бу ха тын ны кү рә сең ме? Мин өе ңә кил дем, ә син аяк юар га су бир мә дең. Ә бу 

ха тын аяк ла рым ны күз яшь лә ре бе лән чы лат ты, чәч лә ре бе лән сөрт те. 45 Син Ми не 
үп мә дең, ә ул, Мин мон да кил гән нән бир ле, аяк ла рым ны үбү дән тук та мый. 46 Син 
Ми нем ба шы ма май сөр т мә дең, ә ул аяк ла рым ны хуш ис ле май бе лән май ла ды*. 
47 Мин әй тер мен ни өчен икә нен: аның гө наһ ла ры күп иде, һәм алар ки че рел де, 
шу ңа кү рә аның мә хәб бә те зур. Ә кем гә аз ки че ре лә, ул аз яра та.

48 Ха тын га исә Гай сә:
– Гө наһ ла рың ки че рел де, – ди де.
49 Та бын янын да уты ру чы лар бер-берсе бе лән:
– Кем Ул? Ул хәт та гө наһ лар ны да ки че рә! – дип гәп ләш те ләр.
50 Гай сә исә ха тын га:
– Ыша ну ың си не кот кар ды, имин йөр, – ди де.

8 1 Шун нан Гай сә шә һәр һәм авыл лар буй лап Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да гы 
Ях шы хә бәр не сөй ләп йөр де. Ун и ке шә кер те Аның бе лән бул ды. 2 Гай сә явыз 

рух лар дан һәм авы ру лар дан са вык тыр ган хатын-кызларның бер ни чә се – Гай сә җи де 
җен не ку ып чы гар ган маг да ла лы Мәрь ям, 3 Һи руд йор тын да ида рә итү че Ху зас ха ты-
ны Йо ха на, шу лай ук Су сан на һәм күп ке нә баш ка ха тын нар Аны оза та йөр де. Әле ге 
хатын-кызлар Гай сә гә һәм Аның шә кер т лә ре нә үз хи сап ла ры на яр дәм итә ләр иде.

Чәчүчехакындагыйбрәтлехикәя
4 Гай сә яны на төр ле шә һәр ләр дән шак тый күп ха лык җы ел гач, Ул алар га гый б-

рәт ле бер хи кәя сөй лә де:

* 7:41 Динар – кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кын тәш кил итә. 
* 7:44-46 Яһү ди ләр ку нак лар га аяк юар га су тәкъ дим ит кән нәр; га дәт тә ке ше ләр ялан аяк яки 
ачык аяк ки е ме ки еп йөр гән гә кү рә, аяк ла ры бик ту зан ла на тор ган бул ган. Шу лай ук ху җа ке ше 
ку нак ның бит лә рен нән үп кән һәм аера та хөр мәт ле ку нак ның ба шы на хуш ис ле май сөр т кән. 
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5 – Бер ке ше чә чү гә чык кан ди. Чәч кән ва кыт та ор лык лар ның кай бер лә ре юл 
бу е на тө шеп тап тал ган, һәм алар ны кош лар чүп ләп бе тер гән. 6 Кай бер лә ре таш-
лы туф рак ка төш кән нәр һәм, ти ше леп чык са лар да, дым бул ма ган га кип кән нәр. 
7 Кай бер ор лык лар кү гән ку ак ла ры ара сы на төш кән. Кү гән ку ак ла ры, алар бе лән 
бер гә үсеп, орлык ны ба сып кит кән. 8 Ә баш ка ор лык лар ях шы җир гә тө шеп үсеп 
кит кән, һәм һәр ор лык йөз тап кыр ар тыг рак уңыш бир гән.

Сөй ләп бе тер гәч, Гай сә, та вы шын кү тә рә тө шеп:
– Ко ла гы бул ган нар ишет сен! – ди де.
9 Гай сә нең шә кер т лә ре исә Аңар дан:
– Бу ки на я ле хи кә я нең мәгъ нә се ни дә? – дип со ра ды лар.
10 Ул алар га:
– Сез гә Ал ла һы Пат ша лы гы ның сер лә рен бе лү на сыйп бул ды, ә баш ка лар га Мин 

ки на я ле хи кә я ләр яр дә мен дә сөй лим, – ди де. – Алар ка рый лар, лә кин күр ми ләр, 
тың лый лар, лә кин тө шен ми ләр*.

11 Ки на я ле хи кә я нең мәгъ нә се исә ме нә мон дый: ор лык – Ал ла һы сү зе ул. 12 Юл 
бу е на төш кән ор лык лар шун дый адәм нәр не бел де рә дер: алар сүз не ише тә ләр, әм ма 
иб лис ки лә дә, сүз не ишет кән ке ше ләр ыша нып ко тыл ма сын өчен, алар кү ңе лен-
дә ге сүз не алып ки тә. 13 Таш лы туф рак ка төш кән ор лык исә мон дый ке ше ләр не 
бел де рә: алар сүз не шат ла нып ка бул итә ләр, әм ма та мыр ла ры бул ма ган га, алар ның 
ыша ну ла ры кыс ка ва кыт лы, һәм сы нау ва кы ты җит кән дә, алар чи ге нә ләр.

14 Кү гән ку ак ла ры ара сы на төш кән ор лык лар шун дый адәм нәр не бел де рә: алар 
сүз не ише тә ләр, лә кин тор мыш мә шә кать лә рен нән, байлык-ләззәт ар тын нан ку ып 
бө ге леп тө шә ләр, һәм җи меш лә ре өл гер ми.

15 Уң ды рыш лы җир гә төш кән ор лык исә – сүз не ише теп, их лас тан һәм ях шы 
кү ңел бе лән шул сүз не то ту чы ке ше ләр. Ан дый лар, тү зем ле лек күр сә теп, җи меш 
би рә ләр.

Яныпторганшәмнешәмдәлгәкуялар
16 Шәм гә ут ал гач, бер кем дә аны са выт бе лән кап ла мый, сә ке ас ты на да куй мый. 

Ки ре сен чә, ке рү че ләр як ты лык ны күр сен өчен, шәм дәл гә утыр та. 17 Чөн ки фаш 
ител ми кал ган бер яше рен нәр сә дә, бе лен ми чә, ачыл мый ча кал ган бер сер дә юк. 
18 Шул сә бәп ле, ни чек тың ла вы гыз га игъ ти бар ите гез. Чөн ки кем дә бар бул са, аңа 
янә би ре лер; кем дә юк икән, аның бар дип уй ла га ны да тар тып алы ныр.

Гайсәнеңанасыһәмтуганнары
19 Гай сә яны на ана сы бе лән эне лә ре кил де ләр һәм, ха лык күп бул ган лык тан, 

яны на ке рә ал ма ды лар.
20 – Анаң бе лән эне лә рең Си не кү рер гә те ли ләр, алар урам да кө теп то ра лар, – 

дип, Гай сә гә ке реп әй т кәч, 21 Ул алар га:
– Ал ла һы сү зен тың лау чы лар һәм аны үтәү че ләр Ми нем анам һәм ту ган на рым 

бу ла, – дип җа вап бир де.

* 8:10 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9. 
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Гайсәнеңдавылнытынычландыруы
22 Шу лай бер көн не Гай сә бе лән шә кер т лә ре көй мә гә утыр дылар:
– Күл нең аръ я гы на чы гыйк, – ди де Ул, һәм алар куз га лып кит те ләр.
23 Көй мә дә бар ган да, Гай сә йок лап кит те. Ул ара да күл дә көч ле да выл куз га лып, 

көй мә гә су ту ла баш ла ды – алар ның хә ле кур кы ныч иде.
24 Шә кер т лә ре, яны на ки леп, Гай сә не уят ты лар.
– Ос таз! Ос таз! Ба та быз! – дип кыч кыр ды алар.
Гай сә, то рып, җил не дә, ко ты рын ган дул кын нар ны да тый ды, һәм алар ты нып 

кал ды лар, әйләнә-тирәдә тын лык ур наш ты.
25 – Ина ну ы гыз кай да сез нең? – дип со ра ды Гай сә шә кер т лә рен нән.
Кур ку га кал ган шә кер т ләр, га җәп лә неп, бер-берсенә:
– Кем соң Ул? Җил гә дә, су га да әмер би рә, һәм алар Аңа буй сы на лар, – ди-

еш те ләр.

Гайсәнеңҗенлекешенесавыктыруы
26 Көй мә дә ге ләр Гә ли ләя өл кә се кар шын да гы яр да ур наш кан Ге рә сә җи ре нә 

ки леп җит те ләр. 27 Гай сә яр га чык кач, шул ти рә дә ге шә һәр дә яшәү че җен ка гыл-
ган бер ке ше Аның кар шы на оч ра ды. Ул ке ше ин де күп тән нән ки ем ки ми, йорт та 
тү гел, ә кабер-мәгарәләрдә* яши иде. 28 Гай сә не кү рү гә, ул, акы рып, Аның ал ды на 
ки леп егыл ды һәм:

– Ал ла һы Тә га лә Уг лы Гай сә, Си ңа мин нән ни ки рәк? Үте неп со рыйм, га зап ла-
ма ми не, – дип кыч кыр ды, 29 чөн ки явыз рух ка Гай сә ул ке ше дән чы гар га бо ер ган 
иде. Явыз рух әле ге адәм не ин де күп тән нән га зап ла ган. Чыл быр лар һәм бо гау лар 
бе лән бәй ләп сак ла ган да да, ул ке ше бо гау лар ны өз гән, җен аны чүл ләр гә ку ып 
алып ки тә тор ган бул ган.

30 Гай сә аңар дан:
– Исе мең ни чек? – дип со ра ды.
Ул:
– Гас кәр*, – ди де, чөн ки аның эче нә би хи сап күп җен нәр оя ла ган иде.
31 Җен нәр Гай сә дән үз лә рен төп сез уп кын га җи бәр мә вен үтен де ләр.
32 Шул ти рә дә ге тау би тен дә зур гы на дуң гыз кө түе ут лап йө ри иде. Җен нәр Гай-

сә дән шул дуң гыз лар эче нә ке рер гә рөх сәт со ра ды лар. Ул рөх сәт ит те. 33 Җен нәр, 
те ге адәм нән чы гып, дуң гыз лар эче нә кер де ләр. Дуң гыз кө түе шул чак те кә яр дан 
күл гә таш лан ды да ба тып үл де.

34 Бу хәл не кү реп ка чып кит кән кө тү че ләр шә һәр һәм авыл лар да шу шы лар ның 
һәм мә се ту рын да сөй ләп йөр де ләр. 35 Ке ше ләр, нәр сә бул ды икән, дип шул урын га 
кит те ләр. Гай сә яны на ки леп җит кәч, алар җен нәр дән ко тыл ган ке ше нең киенгән 
һәм акы лы на кил гән хәл дә Гай сә янын да уты ру ын кү реп кур кып кал ды лар. 36 Би-

* 8:27 ...кабер-мәгарәләрдә... – Яһү ди ләр мә ет ләр не тау да ти шеп ясал ган кабер-мәгарәләргә 
куй ган нар. 
* 8:30 Гаскәр – грек ча «ле ги он», рим лы лар ның 6000 су гыш чы дан тор ган иң зур хәр би төр ке ме. 
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ре дә бул ган хәл ләр не кү рү че ләр җен ка гыл ган ке ше нең ни рә веш ле са вы гу ын алар га 
сөй ләп бир де ләр.

37 Ге рә сә җи рен дә яшәү че ха лык, кур ку га тө шеп, Гай сә нең бу җир ләр дән ки тү-
ен үтен де. Ул, көй мә гә уты рып, юл га куз гал ган да, 38-39 җен нәр дән арын ган ке ше:

– Си нең бе лән ки тәр гә рөх сәт ит, – дип ял вар ды Аңа.
Әм ма Гай сә:
– Өе ңә кайт та Ал ла һы ның си нең өчен нәр сә эш лә ве ту рын да сөй лә, – дип, аны 

кай та рып җи бәр де.
Әле ге ке ше Гай сә нең аның өчен нәр сә эш лә ве ха кын да бө тен шә һәр буй лап 

сөй ләп йөр де.

Гайсәнеңавырухатынныһәмүлекызнытерелтүе
40 Гай сә нең әй лә неп кай ту ын ба ры сы да кө тә иде, шу ңа кү рә җы ел ган ха лык Аны 

шат ла нып кар шы ал ды. 41 Шул чак гый ба дәт ха нә баш лы гы Яһир, Гай сә кар шы на 
ки леп, аяк ла ры на егыл ды да, ялынып-ялварып, үзе нең өе нә ча кыр ды, 42 чөн ки 
ун и ке яшь ләр ти рә сен дә ге бер дән бер кы зы үлем хә лен дә ята икән. Яһир ның өе нә 
бар ган чак та, Гай сә не һәр як тан кыс рык лап, бик күп ха лык ияр де.

43 Ара да ун и ке ел дә ва мын да кан ки лү дән га зап лан ган бер ха тын да бар иде. Бө-
тен бай лы гын та биб лар га са рыф ит сә дә, аны бер кем са вык ты ра ал ма ган. 44 Шул 
ха тын, арт тан ки леп, Гай сә нең өс ки е ме нең ча бу ы на орын ды – һәм кан ки лү шун-
дук тук та ды.

45 Гай сә шун да:
– Кем ка гыл ды Ми ңа? – дип со ра ды.
Ба ры сы да ин кяр ит те ләр. Пе тер:
– Ос таз! Ха лык Си не урап ал ган, бар як тан кыс рык лый лар! – ди де.
46 Лә кин Гай сә:
– Кем дер Ми ңа орын ды, Мин Үзем нән көч ки тү ен сиз дем, – ди де.
47 Шул чак те ге ха тын, яше ре неп ка ла ал ма я ча гын кү реп, калтырана-калтырана 

Гай сә яны на кил де дә, Аның ал ды на егы лып, ни өчен ка гы лу ын һәм ни чек итеп 
шун дук са вы гу ын бө тен ха лык ал дын да сөй ләп бир де.

48 Гай сә аңа:
– Кы зым, си не ыша ну ың са вык тыр ды! Имин йөр, – ди де.
49 Гай сә шул сүз ләр не әй теп бе те рер гә өл гер мә де – гый ба дәт ха нә баш лы гы ның 

өен нән кил гән бер ке ше:
– Кы зың ва фат, Ос таз ны бор чы ма ин де, – ди де.
50 Әм ма Гай сә, аның сүз лә рен ише теп, Яһир га:
– Ку рык ма, тик ышан гы на, һәм кы зың са вы га чак, – ди де.
51 Яһир ның өе нә ки леп җит кәч, Пе тер, Яхъя, Ягъ куб һәм кыз ның ата-анасыннан 

баш ка бе рәү гә дә Гай сә Үзе бе лән ке рер гә рөх сәт ит мә де.
52 Ба ры сы да елый, кыз өчен хәс рәт лә нә иде. Әм ма Гай сә:
– Ела ма гыз, үл мә гән ул, ба ры йок лый гы на, – ди де.
53 Ке ше ләр Аңар дан кө ләр гә то тын ды лар, чөн ки кыз ның үлү ен бе лә ләр иде.
54 Гай сә кыз ның ку лын нан тот ты да, та вы шын кү тә рә тө шеп:
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– Ба лам, тор, – ди де.
55 Кыз га җан кер де, һәм ул шун дук уры нын нан тор ды. Гай сә исә кыз га ашар га 

би рер гә куш ты.
56 Кыз ның ата-анасы хәй ран кал ды. Ә Гай сә алар га бу хәл ту рын да бер кем гә дә 

сөй лә мәс кә куш ты.

Гайсәнеңуникешәкертнехезмәткәҗибәрүе

9 1 Үзе нең ун и ке шә кер тен ча кы рып ки те реп, Гай сә алар га, ке ше ләр дән җен-
нәр не ку ып чы га рыр һәм авы ру лар дан са вык ты рыр өчен, көч вә код рәт бир де. 

2-3 Шун нан Ул алар ны, Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да сөй ләр һәм авы ру ке ше ләр не 
са вык ты рыр өчен, юл га оза тып:

– Юл га бер нәр сә дә: юл та я гы да, биш тәр дә, ак ча да, ал маш күл мәк тә ал ма гыз, – 
ди де. – 4 Кай сы йорт ка кер сә гез, әле ге шә һәр дән кит кән че шул йорт та ка лы гыз. 
5 Әгәр кай да да бул са сез не ка бул ит мә сә ләр, ул шә һәр дән кит кән дә, алар га кар шы 
ша һит лык бил ге се итеп, ая гы гыз дан ту зан ны ка гып тө ше ре гез.

6 Шә кер т ләр юл га чык ты лар һәм, авылдан-авылга йө реп, бар ган һәр җир дә Ях-
шы хә бәр ту рын да сөй лә де ләр, авы ру лар ны са вык тыр ды лар.

Һирудныңаптырашкакалуы
7 Ида рә че Һи руд бо лар ның ба ры сы ту рын да ише теп ап ты раш ка кал ды. Чөн-

ки Гай сә ту рын да бе рәү ләр: «Бу – Яхъя, ул үле дән те ре леп тор ган», 8 икен че ләр: 
«Җир гә Ильяс кил гән», баш ка лар исә: «Бо рын гы пәй гам бәр ләр нең бер се үле дән 
те рел гән», – дип әй тә иде. 9 Ә Һи руд:

– Яхъя ның ба шын мин үзем кис тер дем, ә Мо ны сы кем соң: ми ңа Аның ту рын да 
шун дый нәр сә ләр ишет те рә ләр! – ди де.

Һи руд ның бик тә Аны кү рә се кил де.

Бишмеңкешенеашату
10 Әй лә неп кай т кач, баш кар ган эш лә ре ту рын да рә сүл ләр Гай сә гә сөй ләп бир-

де ләр. Шә кер т лә ре бе лән ял гы зы гы на ка лыр өчен, Ул алар ны Бәйт -Сай да ди гән 
шә һәр гә алып кит те. 11 Лә кин Гай сә нең кая кит кә нен бе леп, ха лык Аның ар тын нан 
ияр де. Гай сә алар ны те ләп ка бул ит те, алар га Ал ла һы Пат ша лы гы ту рын да сөй-
лә де һәм дәвалауга мох таҗ лар ны те релт те. 12 Көн кич кә авы ша баш ла ды. Ун и ке 
шә керт, Гай сә яны на ки леп:

– Зин һар, ха лык ны та рат, якын-тирәдәге авыл-салаларга ба рып, үз лә ре нә ку нар 
урын эз лә сен нәр. Ке ше сез урын бит бу, – ди де. 13 Ә Гай сә:

– Үзе гез аша ты гыз алар ны, – дип җа вап кай тар ды.
– Без нең биш ик мәк бе лән ике ба лык тан баш ка һич нәр сә без юк. Би ре дә ге ке-

ше ләр нең һәм мә се нә ри зык ны без са тып алыйк мы? – ди де шә кер т ләр.
14 Ә ан да биш мең ча ма сы ке ше бар иде. Шә кер т лә ре нә Гай сә:
– Ха лык ны төр кем нәр гә бү леп, якын ча ил ле шәр ке ше итеп утыр ты гыз, – ди де.
15 Шә кер т ләр шу лай эш лә де ләр, ба ры сын да утырт ты лар. 16 Шун нан Гай сә биш 

ик мәк не һәм ике ба лык ны ал ды да күк кә ка рап шөк ра на кыл ды һәм, ри зык лар ны 
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сын дыр га лап ха лык ка өлә шер өчен, шә кер т лә ре нә бир де. 17 Ба ры сы да туй ган чы 
аша ган нан соң, әле та гын ун и ке кәр зин сынык-санак җы ел ды.

КемулГайсә?
18 Бер ва кыт Гай сә ял гы зы гы на до га кыл ган да, шә кер т лә ре Аның янын да иде-

ләр, һәм Ул алар га:
– Ха лык Ми не кем дип бе лә? – ди гән со рау бир де.
19 Алар Аңа:
– Берәүләр Сине – Чумдыручы Яхъя, икенчеләр – Ильяс, кайберәүләр исә үледән 

терелгән борынгы пәйгамбәрләрнең берсе дип исәпли, – ди де ләр.
20 Ан на ры Гай сә алар дан:
– Ә сез, сез Ми не кем дип бе лә сез? – дип со ра ды.
Пе тер Аңа:
– Син – Ал ла һы ның Мә си хе, – дип җа вап бир де.
21 Гай сә исә, бу хак та һич кем гә әй т мә гез, дип шә кер т лә рен кат гый ки сә теп куй-

ды. 22 Ул:
– Адәм Уг лы на күп га зап лар чи гәр гә ту ры ки лер, өл кән нәр, баш ру ха ни лар һәм 

ка нун бел геч лә ре Аны чит кә ти бә рер ләр. Аны үте рер ләр, әм ма өч көн нән Ул те-
ре леп то рыр, – ди де.

Кешеүзеннәнбаштартсын
23 Ан на ры Гай сә алар ның ба ры сы на да бо лай ди де:
– Ми нем арт тан ба рыр га те лә гән ке ше үзен нән баш тар т сын да, сха чын кү тә-

реп, көн дә Ми ңа ия реп йөр сен. 24 Чөн ки җа нын сак лап ка лыр га те лә гән ке ше аны 
югал тыр, ә җа нын Ми нем хак ка югал т кан ке ше аны сак лап ка лыр. 25 Үзен югал та 
яки ха рап итә икән, бө тен дөнь я ны яу ла у дан ке ше гә ни фай да? 26 Кем Мин нән һәм 
сүз лә рем нән гарь лә нә икән, Үзе нең бал кып тор ган шөһ рә те як ты сын да, Ата ның 
һәм из ге фә реш тә ләр нең да ны бе лән кил гән ва кыт та, Адәм Уг лы да ул ке ше дән 
гарь лә нер. 27 Хак сүз әй тәм сез гә: шу шын да ба сып то ру чы лар ның кай бер лә ре Ал-
ла һы Пат ша лы гын күр ми чә дөнья куй ма я чак.

Гайсәнеңкыяфәтеүзгәрү
28 Шу шы сүз ләр не сөй лә гән нән соң си гез көн ча ма сы үт кәч, Пе тер не, Яхъя ны 

һәм Ягъ куб ны Үзе бе лән алып, Гай сә до га кы лыр га дип тау га кү тә рел де. 29 До га 
кыл ган чак та, Аның йө зе ки нәт үз гә реп кит те, ки е ме ял ты рап тор ган ак төс кә 
кер де. 30-31 Шул ва кыт ике ке ше, бал кып тор ган шөһ рәт тә пәй да бу лып, Аның бе-
лән сөй лә шә баш ла ды. Алар – Му са бе лән Ильяс – Гай сә нең дөнь я дан ки түе һәм 
Аның бу эш не Ие ру са лим дә га мәл гә ашы рыр га ти еш ле ге ха кын да сөй ләш те ләр. 
32 Пе тер не һәм аның бе лән кил гән шә кер т ләр не йо кы бас кан иде. Алар, уя нып ки-
теп, Гай сә нең бал кып тор ган шөһ рә тен һәм Аның янын да гы ике ке ше не күр де ләр. 
33 Әле ге ке ше ләр Гай сә янын нан кит кән ва кыт та, Пе тер Гай сә гә:

– Ос таз! Без нең мон да бу лу ы быз ни чек ях шы! Әй дә гез, өч ча тыр ко рыйк, бер сен 
Си ңа, бер сен Му са га, бер сен Ильяс ка, – ди де.
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Ул нәр сә әй т кә нен үзе дә бел ми иде. 34 Пе тер шу лай дип сөй ләп тор ган ара да, 
бер бо лыт, пәй да бу лып, алар ны кап лап ал ды. Бо лыт эчен дә кал гач, шә кер т ләр бик 
ку рык ты лар. 35 Шул ва кыт бо лыт эчен нән:

– Бу – Ми нем Уг лым, Мин Аны Үзем сай лап ал дым. Аны тың ла гыз! – ди гән 
өн ки леп иреш те.

36 Та выш ты ну га, шә кер т ләр Гай сә нең ял гы зын гы на күр де ләр. Күр гән нә ре ха-
кын да алар ул көн нәр дә бер кем гә бер нәр сә сөй лә мә де ләр.

Гайсәнеңҗенорганмалайнысавыктыруы
37 Икен че көн не тау дан тө шү гә, Гай сә не бик күп ха лык кар шы ла ды. 38 Шун да 

ха лык ара сын нан бе рәү:
– Ос таз! Ял ва рып со рыйм Син нән, ми нем уг лым ны ки леп ка ра, зин һар. Ул – 

ми нем бер дән бер ба лам, – дип кыч кыр ды. – 39 Явыз рух аңа һө җүм итә: ба ла ки нәт 
кыч кы ра баш лый, аның тә не тар ты ша, авы зын нан кү бек ки лә. Явыз рух аны тә мам 
ин тек те реп бе тер ми чә кит ми! 40 Шә кер т лә рең нән аны ку ып чы га рыр га үтен гән 
идем дә, бул ды ра ал ма ды лар.

41 – Әй иман сыз һәм бо зык бу ын! Ми ңа сез нең бе лән күп ме бу лыр га, сез гә күп ме 
тү зеп то рыр га? – ди де Гай сә. – Уг лың ны алып кил!

42 Ма лай Аңа та ба юнә лү гә, җен аны җир гә егып сал ды, һәм ма лай тар ты ша 
баш ла ды. Әм ма Гай сә явыз рух ны тый ды һәм, ба ла ны са вык ты рып, ата сы ку лы на 
тап шыр ды.

43 Ал ла һы ның бө ек ле ген кү реп, ба ры сы таң кал ды.

ҮзенеңкитүехакындаГайсәнеңалданәйтепкуюы

Ха лык Гай сә кыл ган эш ләр гә га җәп лә неп тор ган ара да, шә кер т лә ре нә Ул:
44 – Әле ге сүз ләр не хә те ре гез гә са лып ку е гыз: Адәм Уг лын ке ше ләр ку лы на то-

тып би рә чәк ләр, – ди де.
45 Лә кин шә кер т лә ре Аны аң ла ма ды лар. Бу сүз ләр нең мәгъ нә се алар га яше рен 

иде, шу ңа кү рә тө шен мә де ләр. Ә Гай сә дән со рар га ку рык ты лар.

Кембөегрәк?
46 Шә кер т ләр, без нең ара да кем бө ег рәк, дип бә хәс лә шә баш ла ды лар. 47 Гай сә, 

алар ның уй ла рын бе леп, бер ба ла ны кү тә реп ал ды да Үз яны на бас тыр ды һәм:
48 – Шу шы ба ла ны Ми нем хак ка кү ңе ле бе лән ка бул ит кән ке ше Ми не ка бул 

итә ди гән сүз, – ди де Ул шә кер т лә ре нә. – Ә Ми не ка бул ит кән ке ше, ди мәк, Ми не 
җи бәр гән Зат ны ка бул итә. Ара гыз да иң кеч ке нә се – чын мәгъ нә сен дә бө ек ке ше.

Сезгәкаршыбулмаганкеше–сезнеңяклы
49 Шун да Яхъя:
– Ос таз! Бер ке ше нең, Си нең исем не әй теп, җен нәр не ку ып чы га ру ын күр дек; 

без нең бе лән йөр мә гән гә, без аны бу эшен нән тый дык.
50 Гай сә аңа:
– Тый ма гыз аны. Сез гә кар шы бул ма ган ке ше – сез нең як лы, – ди де.
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Гайсәнеинкяритү
51 Күк ләр гә алы ныр ва кы ты якын лаш кач, Гай сә Ие ру са лим гә ба рыр га җы е нып 

юл га чык ты. 52 Ул Үзе ал дын нан хә бәр че лә рен җи бәр де. Алар, Гай сә ки лү гә бар 
нәр сә не әзер ләп кую өчен, сСа ма рея җи рен дә ге бер авыл га кер де ләр. 53 Әм ма Гай сә 
Ие ру са лим гә юл тот кан га кү рә, ан да Аны ка бул ит мә де ләр. 54 Гай сә нең шә кер т лә ре 
Ягъ куб бе лән Яхъя, мо ны кү реп:

– Ха ки ме без! Күк тән ут тө шеп алар ны юк ка чы гар сын, дип бо е ру ы быз ны те ли-
сең ме? – ди де ләр.

55 Лә кин Гай сә, шә кер т лә ре нә та ба бо ры лып, алар ны бу эш тән тый ды*. 56 Шун-
нан алар икен че авыл га кит те ләр.

Миңаияр
57 Юл да бар ган да, кем дер Гай сә гә:
– Син кая гы на бар саң да, мин Си нең ар тың нан ба рыр мын, – дип әйт те.
58 Гай сә аңа:
– Төл ке ләр нең – өн нә ре, кош лар ның оя ла ры бар, ә Адәм Уг лы ның баш төр тер 

уры ны юк, – дип җа вап бир де.
59 Икен че бе рәү гә Гай сә:
– Ми ңа ияр! – ди де.
Те ге ке ше исә:
– Әфән дем! Өе мә кай тып, әү вәл атам ны кү меп ки лер гә рөх сәт ит, – ди де.
60 Лә кин Гай сә аңа:
– Үле ләр не үле бул ган нар үз лә ре күм сен, – ди де. – Ә син бар һәм Ал ла һы Пат-

ша лы гы ту рын да гы Хә бәр не та рат.
61 Та гын бер се:
– Мин Си ңа ия реп ки тәм, Әфән дем! Тик баш та өем дә ге ләр бе лән сау бул ла шып 

ки лер гә рөх сәт ит, – ди де.
62 Гай сә исә аңа:
– Су ка лый баш ла гач, ар ты на бо ры лып ка ра ган ке ше Ал ла һы Пат ша лы гы өчен 

ярак лы тү гел, – ди де.

Җитмешикешәкертнехезмәткәҗибәрү

10 1 Ха ким Гай сә, та гын җит меш ике шә керт сай лап, Үзе ба рыр га җы ен ган һәр 
шә һәр һәм авыл га Үзен нән ал да алар ны икешәр-икешәр итеп оза тып җи-

бәр де. 2 Алар га Ул:
– Ура сы аш лык күп, ә урак чы лар аз; шу ңа кү рә Үзе нең аш лы гын урып алу өчен 

эш че ләр җи бәр сен дип, аш лык ның Ху җа сы на ял ва ры гыз, – ди де. – 3 Ба ры гыз! 
Мин сез не, бә рән нәр сы ман, бү ре ләр ара сы на җи бә рәм. 4 Үзе гез бе лән ян чык та, 

* 9:55 ...аларны...тыйды. – Кай бер кулъ яз ма лар да: «алар ны тый ды һәм әйт те: „Сез үзе гез нең 
нин ди рух ка мө нә сә бәт ле бу лу ы гыз ны бел ми сез. Адәм Уг лы ке ше ләр не һә лак итү өчен тү-
гел, ә кот ка ру өчен кил де“» ди гән сүз ләр дә бар. 
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биш тәр дә, аяк ки е ме дә ал ма гыз һәм, сә лам би рү өчен, юл да тук та лып тор ма-
гыз. 5 Кай сы өй гә кер сә гез дә, иң элек: «Йор ты гыз имин бул сын», – дип әй те гез. 
6 Ан да имин лек сө ю че ке ше яшә сә, сез нең имин ле ге гез аның бе лән ка лыр; әгәр 
юк икән – үзе гез гә ки ре кай тыр. 7 Шул өй дә тук та лы гыз; нәр сә бир сә ләр, шу ны 
аша гыз һәм эче гез, чөн ки эш лә гән ке ше хез мәт ха кы на ла ек. Өйдән-өйгә кү чеп 
йөр мә гез. 8 Кай сы да бул са шә һәр гә ки леп, сез не ан да ка бул итә ләр икән, ал ды-
гыз га нәр сә куй са лар, шу ны аша гыз. 9 Ан да гы авы ру лар ны са вык ты ры гыз һәм 
алар га: «Ал ла һы Пат ша лы гы ин де сез гә бик якын!» – дип әй те гез. 10 Әм ма нин ди 
дә бул са шә һәр гә ки леп, сез не ан да ка бул ит мә сә ләр, аның урам на ры на чы гып, 
бо лай дип әй те гез: 11 «Ая гы быз га сез нең шә һәр дә кун ган ту зан ны да хәт та үзе-
гез дә ка гып кал ды ра быз; шу лай да бе леп то ры гыз: Ал ла һы Пат ша лы гы ин де бик 
якын!» 12 Сез гә әй тәм: кы я мәт кө нен дә Сә дүм шә һә ре нең хә ле ул шә һәр не ке нә 
ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр.

Тәүбәгәкилмәгәншәһәрләр
13 – Кай гы си ңа, Хо ра зин! Кай гы си ңа, Бәйт -Сай да! Чөн ки сез дә кы лын ган 

мог җи за лар Сур һәм Си дун шә һәр лә рен дә кы лын ган бул са, алар күп тән ин де 
ту пас ки ем нәр гә тө ре неп һәм көл гә уты рып стәү бә итәр ләр иде. 14 Әм ма кы я мәт 
кө нен дә Сур бе лән Си дун ның хә ле сез не ке нә ка ра ган да җи ңел рәк бу лыр. 15 Әй 
Кә пәр на ум, әл лә си не күк ләр гә кү тә рер ләр дип уй лый сың мы? Юк, сүле ләр дө-
нья сы на тө шәр сең син. 16 Сез не тың ла ган – Ми не тың ла ган, сез не ки ре как кан 
Ми не ки ре как кан бу ла дыр; Ми не ки ре как кан исә Ми не җи бәр гән Зат ны ки ре 
ка га ди гән сүз.

Җитмешикешәкертнеңәйләнепкайтуы
17 Җит меш ике шә керт, шатлана-шатлана, Гай сә яны на әй лә неп кайт ты лар 

һәм Аңа:
– Ха ки ме без, Си нең исе мең не тел гә ал ган да, без гә хәт та җен нәр дә буй сы на 

иде, – ди де ләр.
18 Ул исә алар га:
– Мин сшай тан ның яшен ке бек күк тән егы лып тө шү ен күр дем, – ди де. – 19 Мин 

сез гә елан-чаяннарны һәм дош ман ның бар кө чен са лып тап тар га код рәт бир дем, 
сез гә һич нәр сә зы ян ки те рә ал мас. 20 Әм ма рух лар ның сез гә буй сы ну ы на тү гел, 
ә бәл ки исем нә ре гез нең күк ләр дә язы лу ы на шат ла ны гыз.

АтаһәмУгыл
21 Шул ва кыт Гай сә, Из ге Рух тан илһамланып-шатланып:
– Әй Атам, күк вә җир нең Ху җа сы. Бу эш ләр не, зи рәк ләр дән һәм акыл ия-

лә рен нән яше реп, ба ла лар га ачып би рү ең өчен, Си ңа шөк ра на кы лам. Әйе, 
Атам, Си нең из ге те лә гең шун дый бул ды! 22 Атам Ми ңа һәм мә нәр сә не тап-
шыр ды. Угыл ның кем ле ген Ата дан баш ка һич кем бел ми дер, Ата сы ның кем ле ге 
дә Угыл дан һәм Уг лы бел де рер гә те лә гән ке ше дән гай ре һич кем гә мәгъ лүм 
тү гел дер, – ди де.
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23 Ан на ры шә кер т лә ре нә та ба бо рыл ды һәм алар гы на ише тер лек итеп:
– Сез күр гән не кү рү че күз ләр бә хет ле! 24 Сез гә әй тәм: күп пәй гам бәр ләр һәм 

пат ша лар сез кү реп тор ган нәр сә ләр не кү рер гә те лә де ләр, әм ма күр мә де ләр, һәм сез 
ише теп тор ган нәр сә ләр не ише тер гә те лә де ләр, әм ма ишет мә де ләр, – дип өс тә де.

Шәфкатьлесамареяле
25 Ме нә ка нун бел геч лә рен нән бер се уры нын нан тор ды да Гай сә не сы нар га те ләп:
– Ос таз! Мәң ге лек тор мыш на сыйп бул сын өчен, ми ңа нәр сә эш ләр гә ки рәк? – 

дип со ра ды.
26 Гай сә аңар дан:
– Ка нун да нәр сә языл ган? Син аны ни чек аң лый сың? – дип со ра ды.
27 Ка нун бел ге че:
– «Раб бы Ал лаң ны бө тен йө рә гең, бө тен җа ның, бө тен кө чең вә акы лың бе лән 

ярат»* һәм «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат»*, – ди де.
28 Гай сә аңа:
– Дө рес җа вап бир дең; шу лай эш лә сәң – яшәр сең! – ди де.
29 Әм ма ка нун бел ге че, үзен ак лар га те ләп, Гай сә дән:
– Ә ми нем якы ным кем соң? – дип со ра ды.
30 Гай сә мо ңа бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Бер ке ше, Ие ру са лим нән Әри хә гә бар ган да, юл ба сар лар ку лы на эләк кән. 

Алар аның ки ем нә рен сал ды рып ал ган нар һәм, кый нап, үлем хә лен дә кал ды рып 
кит кән нәр. 31 Бер ру ха ни га да шул юл дан ба рыр га ту ры кил гән, әм ма, ул шун да 
ят кан ке ше не күр гәч, юл ның икен че ягы на чы гып үтеп кит кән. 32 Шу лай ук ле-
ви ләр дән* дә бе рәү узып ба рыш лый бу ке ше не күр гән һәм ул да, юл ның икен че 
ягы на чы гып, аның янын нан ки теп бар ган. 33 Бер са ма ре я ле исә, үтеп бар ган да 
бу ке ше гә тап бу лып, аны бик кыз ган ган. 34 Яны на ки леп, яра ла рын шә раб бе лән 
юган һәм зәй түн мае сөр теп бәй лә гән; аны, үзе нең ишә ге нә ат лан ды рып, ку нак 
йор ты на алып кил гән һәм ан да да аның ха кын да кай гыр т кан. 35 Ә икен че көн-
не юл га чы гар га җы ен ган да, ике ди нар чы га рып, ку нак йор ты ху җа сы на бир гән 
һәм: «Аның ха кын да кай гыр т чы, әгәр күб рәк са рыф ит сәң, ки ре кай т кан да тү-
ләр мен», – ди гән.

36 Сү зен йом гак лап, Гай сә:
– Шу шы өч ке ше нең кай сы сы, си нең чә, юл ба сар лар ку лы на эләк кән ке ше нең 

якы ны бу ла? – дип со ра ды.
37 – Аңа шәф кать күр сәт кә не, – дип җа вап бир де ка нун бел ге че.
Шун да Гай сә аңа:
– Бар, син дә шу лай эш лә, – ди де.

* 10:27 Ка ра гыз: «Ка нун», 6:5. 
* 10:27 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
* 10:32 Леви – Ягъ куб угыл ла ры ның бер се. Ле ви то кы мын нан бул ган ке ше ләр (ле ви ләр) ге-
нә Ал ла һы әме ре низегендә Ал ла һы йор тын да ру ха ни яр дәм че се хез мә тен баш кар ган нар. 
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ГайсәМәрьямбеләнМартаянында
38 Юл ла рын дә вам итеп, Гай сә бе лән шә кер т лә ре бер авыл га кер де ләр; Мар та 

исем ле бер ха тын Аны үз өен дә ка бул ит те. 39 Аның Мәрь ям ат лы сең ле се бар иде; 
ул, Ха ким Гай сә нең аяк очы на уты рып, Аның сөй лә гә нен тың ла ды. 40 Мар та исә 
бик ты ры шып та бын әзер ләп йө ри иде; шун нан ул, Гай сә яны на ки леп:

– Ха ки мем! Сең лем нең бө тен эш не ми ңа кал ды ру ы на бер дә по шын мый сың мы? 
Әйт әле, бу лыш сын ми ңа, – ди де.

41 Ха ким Гай сә исә аңа:
– Мар та, Мар та! Син күп нәр сә ха кын да кай гыр та сың һәм ыгы-зыгы ки леп йө-

ри сең, 42 ә бит ба ры бер ге нә нәр сә ки рәк. Мәрь ям исә үзе өчен ях шы рак нәр сә не 
сай ла ды, һәм ул аңар дан тар тып алын мас, – дип җа вап кай тар ды.

Гайсәнеңдогакылыргаөйрәтүе

11 1 Бер ва кыт Гай сә до га кы лып то ра иде. До га сын тә мам ла гач, шә кер т лә рен-
нән бер се Аңар дан:

– Ха ки мем! Яхъя үзе нең шә кер т лә рен өй рәт кән ке бек, без не дә до га кы лыр га 
өй рәт че, – дип үтен де.

2 Ул алар га:
– До га кыл ган да бо лай дип әй те гез:

«Ата быз, исе мең из ге дип икъ рар ител сен!
Си нең Пат ша лы гың кил сен!

3 Без гә көн дә лек ик мә ге без не би реп тор.
4 Гө наһ ла ры быз ны ки чер,

чөн ки без дә үзе без гә явыз лык кы лу чы һәр ке ше не 
ки че рә без;

без не сы нау га ду чар ит мә», – ди де.

5 Ан на ры шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай ди де:
– Әй тик, сез нең бе ре гез төн ур та сын да дус ты яны на ба рып: «Әй дус тым, бу-

рыч ка өч ипи би реп тор чы, 6 чөн ки узып ба рыш лый ми ңа бер дус тым ки леп кер де, 
аның ал ды на та бын га ку яр га бер нәр сәм юк», – дип әйт те ди. 7 Ә те ге исә өй эчен-
нән: «Бор чып йөр мә әле, ин де ишек ләр бик ле, ба ла ла рым да ми нем ян да ятак та; 
урын нан то рып, син со ра ган ны би рә ал мыйм», – дип җа вап бир де ди. 8 Мин сез гә 
шу ны әй тәм: дус бул ган өчен ге нә би рер гә те лә мә сә дә, те ге се нык ял вар гач, бир-
ми калалмас.

9 Шу лай бул гач, сез гә әй тәм: со ра гыз – һәм сез гә би рер ләр; эз лә гез – һәм та-
бар сыз; ша кы гыз – һәм сез гә ачар лар. 10 Чөн ки һәр со рау чы – ала, эз ләү че – та ба, 
һәм ша ку чы га ача лар. 11 Ара гыз дан кай сы ата, әгәр уг лы аңар дан ба лык со ра са, 
елан тот ты рыр? 12 Яки йо мыр ка со ра са, ча ян би рер? 13 Шу лай итеп, сез, явыз ке ше 
бу лып та, ба ла ла ры гыз га ях шы нәр сә ләр би рә бе лә сез икән, Күк тә ге Ата ның исә 
Үзен нән со ра ган нар га Из ге Рух ны би рүе шөб һә сез дер.
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ГайсәһәмБелзебул
14 Гай сә тел сез бер ке ше дән җен не ку ып чы гар ды. Җен чык кан нан соң, тел сез 

ке ше сөй лә шә баш ла ды, һәм ха лык мо ңа хәй ран кал ды. 15 Алар ның кай бер лә ре:
– Җен нәр не Ул җен нәр баш лы гы Бел зе бул* яр дә ме бе лән ку ып чы га ра, – ди де.
16 Ә баш ка ла ры, Гай сә не сы нар га те ләп, Аның күк тән бе рәр ила һи бил ге күр сә-

тү ен та ләп ит те ләр. 17 Әм ма Ул, алар ның уй ла рын бе леп, ха лык ка:
– Бүл гә лән гән һәр пат ша лык җи ме ре лер; бүл гә лән гән гаи лә дә тар ка лыр, – ди-

де. – 18 Әгәр шай тан үз-үзенә кар шы ки лә икән, аның пат ша лы гы ни чек сак ла нып 
ка лыр икән? Мин мо ны шу ңа әй тәм, чөн ки сез Ми ңа: «Җен нәр не Бел зе бул яр дә ме 
бе лән ку ып чы га ра сың», – ди сез. 19 Мин җен нәр не Бел зе бул яр дә мен дә ку ып чы га рам 
икән, сез нең ияр чен нә ре гез кем яр дә ме бе лән ку ып чы га ра соң?! Шул сә бәп ле алар 
сез нең хө кем че гез бул сын! 20 Ин де дә Мин җен нәр не Ал ла һы яр дә ме бе лән ку ып 
чы га рам икән, ди мәк, Ал ла һы Пат ша лы гы сез гә ки леп җит те ди гән сүз. 21 Көч ле 
ке ше үз йор тын ко рал бе лән сак ла ган ва кыт та аның мил ке имин лек тә бу лыр. 22 Ә 
ин де көч ле рәк бе рәү аңа һө җүм итеп җи ңә кал са, аның та я ны чы бул ган ко ра лын 
тар тып алыр һәм та лап ал ган ма лын бү ләр. 23 Ми нем як лы бул ма ган – Ми ңа кар-
шы ди гән сүз; кем Ми нем бе лән җый мый – шул тар ка та.

Явызрухларныңкирекайтуы
24 Явыз рух, ке ше дән чык кан нан соң, су сыз урын нар да үзе нә сы е ныр урын эз ләп 

йө ри дә, та ба ал ма гач: «Элек ке йор ты ма әй лә неп кай тыйм әле», – ди. 25 Кай т кач 
исә, йорт ны се бе рел гән, җы еш ты рыл ган хәл дә кү рә һәм, 26 үзен нән дә явыз рак 
җи де рух ны ияр теп кай тып, алар шун да яши баш лый лар. Шун нан әле ге ке ше нең 
хә ле элек ке гә ка ра ган да да на чар ла на.

Чынбәхет
27 Гай сә шу шы лар ны сөй лә гән чак та, ха лык ара сын нан бер ха тын, та вы шын 

кү тә рә тө шеп:
– Си не кү тә реп йөр гән ка рын һәм Си не имез гән күк рәк ләр бәхет-сәгадәтле! – ди де.
28 Ха тын ның сүз лә ре нә Гай сә:
– Ал ла һы сү зен тың лау чы лар һәм аны үтәү че ләр сә га дәт ле рәк! – дип җа вап бир де.

Галәмәтэзләүчеләргәкисәтү
29 Гай сә ти рә се нә ха лык та гын да күб рәк җы ел гач, Ул сөй ли баш ла ды:
– Бү ген ге бу ын ке ше лә ре явыз; алар ила һи бил ге ләр та ләп итә, әм ма алар га Юныс 

пәй гам бәр га лә мә тен нән баш ка бил ге би рел мәс. 30 Юныс Ни не вә хал кы өчен бер 
бил ге ке бек бул са, Адәм Уг лы да бү ген ге бу ын өчен бил ге бу лыр. 31 Кы я мәт кө нен дә 
Көнь як пат ша би кә се*, бү ген ге бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып ба сып, алар ны 

* 11:15 Белзебул – иб лис исем нә ре нең бер се. Бел зе бул кән га ни ләр нең ила һы бул ган. Аны 
явыз рух лар баш лы гы дип са на ган нар. (Ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 1:2.) 
* 11:31 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 10:1-10. 
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га еп ләр. Сө ләй ман пат ша ның зи рәк сүз лә рен тың лар өчен, ул җир чи тен нән кил гән 
бул ган хәт та, ә хә зер сез нең ян да бул ган Зат Сө ләй ман нан бө ег рәк. 32 Ни не вә ле ләр 
кы я мәт кө нен дә бү ген ге бу ын ке ше лә ре бе лән бер гә то рып ба сып, алар ны га еп ләр, 
чөн ки алар, Юныс пәй гам бәр нең вә га зен ише теп, тәү бә гә кил гән нәр иде*; ә хә зер 
исә сез нең ян да бул ган Зат Юныс тан бө ег рәк.

Күзләр–кешенеяктыртаторганшәм-чырагтыр
33 Бер кем дә, шәм гә ут ал гач, аны яше рен урын га [яки чүл мәк ас ты на]* куй мый; 

ки ре сен чә, ке рү че ләр як ты лык ны күр сен өчен, шәм дәл гә утыр та. 34 Күз ләр – ке-
ше не як тыр та тор ган шәм-чырагтыр. Күз лә рең як ты икән, үзең дә як ты лык бе лән 
ту лыр сың, ә ин де то нык икән, ка раң гы лык эчен дә кал ган ке бек бу лыр сың. 35 Шу лай 
бул гач, ка ра аны: син дә ге як ты лык ка раң гы лык тү гел ми кән! 36 Әгәр син як ты лык 
бе лән тул ган бу лып, син дә һич бер ка раң гы урын юк икән, шәм-чыраг утын да то-
таш тан нурланып-балкып тор ган ке бек бу лыр сың.

Фарисейларгаһәмканунбелгечләренәкисәтү
37 Гай сә сөй ләп бе тер гән нән соң, бер фа ри сей Аны өе нә аш ка ча кыр ды; Гай сә, 

өй гә ке реп, өс тәл яны на утыр ды. 38 Фа ри сей исә Аның ашар ал дын нан кул юмавын 
кү реп га җәп кә кал ды. 39 Әм ма Ха ким Гай сә аңа:

– Әйе, сез, фа ри сей лар, савыт-сабагызның тыш кы ягын чистартасыздыр, ә үзе гез-
нең эче гез ком сыз лык һәм явыз лык бе лән ту лы, – ди де. – 40 Ах мак лар! Тыш кы ягын 
бар ит кән Ал ла һы аның эч ке ягын да бар кыл ган тү гел ме соң?! 41 Савыт-сабагызда 
бул ган нәр сә не фә кыйрь ләр гә өлә ше гез; шул чак та сез нең бар нәр сә гез спакь бу лыр.

42 Кай гы сез гә, фа ри сей лар! Сез бөт нек нең, ру та ның* һәм һәр төр ле яшел чә нең 
ун нан бер өле шен го шер сә да ка сы итеп би рә сез, ә га дел лек кә һәм Ал ла һы ны яра-
ту га игъ ти бар бир ми сез; ме нә аны сын да үтәр гә һәм Ка нун ның баш ка өлеш лә рен 
кал дыр мас ка ки рәк иде. 43 Кай гы сез гә, фа ри сей лар! Сез гый ба дәт ха нә ләр дә дә рә-
җә ле урын нар да уты ру ны һәм мәй дан нар да үзе гез не их ти рам бе лән сә лам лә гән не 
яра та сыз. 44 Кай гы сез гә, чөн ки сез бил ге ку ел ма ган ка бер ке бек: ке ше ләр, ан да 
ка бер бар лы гын да бел ми чә, өс тен нән тап тап йө ри би рә ләр.

45 Мо ңа кар шы ка нун бел геч лә ре нең бер се:
– Ос таз! Бу сүз лә рең бе лән Син без не дә мыс кыл итә сең, – ди де.
46 Әм ма Гай сә:
– Сез гә дә, ка нун бел геч лә ре, кай гы, сез ке ше иңе нә кү тә рә ал мас тай йөк са ла сыз, 

ә үзе гез, алар га яр дәм итәр өчен, бармагыгызны да кыймылдатмыйсыз, – ди де. – 
47 Кай гы сез гә, чөн ки сез пәй гам бәр ләр ка бе ре нә һәй кәл ләр ку я сыз. Ә бит ул пәй-
гам бәр ләр не сез нең ата-бабаларыгыз үтер гән. 48 Мо ның бе лән сез ата-бабаларыгыз 
кыл ган эш не дө рес дип рас лый сыз: алар пәй гам бәр ләр не үтер гән нәр, ә сез ка бер 
өс те нә һәй кәл ләр ку я сыз. 49 Шу ңа кү рә Ал ла һы ның Зи рәк ле ге әй т кән: «Мин алар га 

* 11:32 Ка ра гыз: «Юныс», 3:6-9. 
* 11:33 Кай бер кулъ яз ма лар да «яки чүл мәк ас ты на» ди гән сүз ләр дә бар. 
* 11:42 Рута – хуш ис ле тәм ләт кеч үлән. 
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пәй гам бәр ләр вә рә сүл ләр җи бә рәм – алар ның кай бер лә рен үте рер ләр, ә кай бер-
лә рен эзәр лек ләр ләр». 50 Шу ңа кү рә, дөнья яра тыл ган нан алып тү гел гән бар лык 
пәй гам бәр ләр ка ны өчен, бү ген ге бу ын ке ше лә ре хө кем ите лер: 51 Һа бил ка нын нан 
баш лап, мәз бәх бе лән Из ге йорт ара сын да үте рел гән Зә кә рия ка ны на ка дәр*. Әйе, 
сез гә әй тәм: бү ген ге бу ын хө кем ите лер. 52 Кай гы сез гә, ка нун бел геч лә ре, чөн ки 
сез бе лем ач кы чын үз ләш тер де гез. Әм ма үзе гез ан да кер мә де гез, ке рер гә те ләү че-
ләр гә дә юл бир мә де гез.

53 Гай сә әле ге өй дән чык кач, ка нун бел геч лә ре һәм фа ри сей лар, Аны тән кыйть-
ләп, со рау ар тын нан со рау яу ды рыр га то тын ды лар, 54 Гай сә не то зак ка эләк тер мәк че 
бу лып, Аның сүз лә рен нән га еп эз лә де ләр.

Гайсәнеңикейөзлелектурындакисәтүе

12 1 Шул ара да мең лә гән ке ше җы е лып бер-берсен кыс рык лый баш ла ды. Иң 
әү вәл Гай сә үзе нең шә кер т лә ре нә тө бәп сөй лә де:

– Фа ри сей лар ачыт кы сын нан, ягъ ни ике йөз ле лек тән сак ла ны гыз! 2 Ачыл мый 
ка ла чак яше рен нәр сә һәм бе лен ми ка ла чак һич бер сер юк. 3 Шу ңа кү рә ка раң гы да 
сөй лә гән сү зе гез көн як ты сын да ише те лер, һәм эч ке бүл мә дә ко лак ка пы шыл дап 
әйт кә не гез өй тү бә сен нән яң гы рар. 4 Сез дус ла ры ма шу ны әй тә мен: тән не үте рү-
че ләр дән ку рык ма гыз – шун нан ар ты гын алар эш ли ал мый. 5 Кем нән кур кыр га 
ки рәк ле ген әй тәм Мин хә зер: үтер гән нән соң ке ше не җә һән нәм гә таш лар га код рә-
те бул ган Ал ла һы дан кур кы гыз; әйе, сез гә әй тәм, ме нә Аңар дан кур кы гыз! 6 Биш 
чып чык бары тик ике ба кыр тәң кә гә* са ты ла тү гел ме? Әм ма алай да Ал ла һы алар-
ның берсен-бер оныт мый. 7 Ә сез нең исә ба шы гыз да гы һәр чәч бөр те ге дә са нау лы. 
Ку рык ма гыз, сез өер-өер чып чык лар дан күп кә ка дер ле рәк.

8 Әй тәм бит: ке ше ләр ал дын да Ми не икъ рар итү че не Адәм Уг лы да Ал ла һы фә-
реш тә лә ре ал дын да икъ рар итә чәк. 9 Ке ше ләр ал дын да Мин нән ваз кич кән адәм-
нән Мин дә Ал ла һы фә реш тә лә ре ал дын да ваз ки чәр мен. 10 Адәм Уг лы на кар шы 
сүз әй тү че һәр кем ки че ре лер; ә Из ге Рух ка ка ра та кө фер сүз әй тү че ки че рел мәс. 
11 Сез не гый ба дәт ха нә ләр гә, баш лык лар һәм ха ки ми ят ке ше лә ре ал ды на ки тер гән 
ва кыт та, үзе без не ни чек як лар быз яки нәр сә сөй ләр без, дип ха фа лан ма гыз: 12 сез гә 
нәр сә әй тә сен Из ге Рух шул сә гать тә ки ңәш итәр.

Акылсызбайтурындагыйбрәтлехикәя
13 Ха лык ара сын нан бе рәү Гай сә гә:
– Ос таз! Абы е ма әйт че, ата быз кал дыр ган ми рас ны ми нем бе лән бү леш сен 

иде, – ди де.
14 Гай сә исә аңа:
– Дус тым, сез гә хө кем чы га рыр га яки ма лы гыз ны бү ләр гә Ми не кем бил ге лә-

де? – дип җа вап бир де.

* 11:51 Ка ра гыз: «II Елъ яз ма», 24:20-22. 
* 12:6 Икебакыртәңкә – грек те лен дә ге төп нөс хә дә: ике ас са ри он. Бер ас са ри он 1/16 ди-
нар га ти гез. 



1531

Лүк 12

15 Шун нан соң һәм мә се нә мө рә җә гать итеп:
– Ка ра гыз аны, һәр төр ле ком сыз лык тан сак ла ны гыз, чөн ки ке ше нең го ме ре 

мал-мөлкәтенең күп ле ге нә бәй лән мә гән, – ди де.
16 Ан на ры алар га шу шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
– Бер бай ның аш лы гы бик уң ган. 17 Әле ге бай ке ше кү ңе лен нән бо лай дип уй лый 

икән: «Ин де ми ңа нәр сә эш ләр гә? Аш лы гым ны са лыр уры ным юк». 18 Шун нан ул 
мон дый ка рар га кил гән: «Ме нә нәр сә эш лим: ам бар ла рым ны сү тим дә зур рак ам бар-
лар са лыйм һәм бө тен аш лы гым ны, бар ма лым ны шун да җы йыйм. 19 Әнә шун нан 
соң үзе мә: „Си нең күп ел лар га җи тәр лек ма лың бар; ял ит, аша, эч, тор мыш ның 
рә хә тен күр“, – ди яр мен». 20 Әм ма Ал ла һы аңа әй т кән: «Әй син, акыл сыз! Шу шы 
төн дә җа ның син нән алы ныр. Җый ган ма лың кем гә ка лыр?» 21 Үзе өчен хә зи нә 
туп ла ган, әм ма Ал ла һы кар шын да бай бул ма ган һәр кем бе лән ме нә шу лай бу лыр.

22 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре нә әйт те:
– Әнә шу ның өчен Мин сез гә: «Җан ас рар өчен, нәр сә бе лән тук ла ныйм, тә-

нем не кап лар өчен, нәр сә ки им дип бор чыл ма гыз», – дим. 23 Җан – ри зык тан, тән 
ки ем нән мө һим рәк бит. 24 Коз гын нар га ка ра гыз: алар чәч ми ләр дә, ур мый лар да; 
алар ның ке ләт лә ре дә, ам бар ла ры да юк; шу лай да Ал ла һы алар ны ту ен ды ра. Ә сез 
кош лар га ка ра ган да күп кә ка дер ле рәк бит. 25 Сез нең кай сы гыз, кай гыр ган га ка рап, 
үз го ме рен бер сә гать кә бул са да озай та ала? 26 Шу лай бул гач, әнә шун дый кеч ке нә 
нәр сә не дә эш ли ал мый сыз икән, ни гә баш ка сы өчен кай гы рыр га?

27 Кыр чә чәк лә ре нә ка ра гыз, әнә ни чек үсә ләр: эш лә ми ләр дә, эр лә ми ләр дә; 
лә кин, сез гә әй тәм: хәт та Сө ләй ман пат ша да ни ка дәр мә һа бәт бул ма сын, алар-
ның бер се ка дәр дә ки е нә ал ма ган. 28 Бү ген кыр да үсеп утыр ган, ә ир тә гә учак ка 
таш ла на сы үлән не Ал ла һы шу лай ки ен де рә икән, сез не, сай иман лы лар, ки ен де-
рә чә ге шөб һә сез дер. 29 «Ни ашар быз, ни эчәр без» дип кай гыр ма гыз һәм ха фа лан-
ма гыз. 30 Дөнь я да ха лык лар ның төп кай гы сы шул дыр; ә Ата гыз шу шы нәр сә ләр гә 
мох таҗ бу лу ы гыз ны бе лә. 31 Сез, ки ре сен чә, Ал ла һы Пат ша лы гын эз лә гез, һәм 
кал га ны сез гә на сыйп ите лер. 32 Әй кеч ке нә кө тү, ку рык ма! Ата гыз Пат ша лык ны 
сез гә тап шы ру ны хуш күр де. 33 Мил ке гез не са ты гыз да яр лы лар га сә да ка өлә ше гез. 
Туз мый тор ган ян чык лар әзер лә гез үзе гез гә, күк тә һич тә ки ме ми тор ган хә зи нә 
туп ла гыз, ан да ка рак та тия ал мас, көя дә төш мәс. 34 Хә зи нә гез кай да бул са, кү ңе-
ле гез дә шун да бу лыр.

Һәрвакытәзербулыгыз
35-36 Ху җа сы ның туй дан кай ту ын кө теп, ул ша ку га ишек не ачар га әзер тор ган 

хез мәт че ләр ке бек, һәр ва кыт әзер бу лы гыз, би ле гез дә ге пу та – бу ыл ган, як тырт-
кыч ла ры гыз га ут алын ган бул сын. 37 Ху җа ла ры, әй лә неп кай тып, хез мәт че лә рен 
уяу хәл дә күр сә, шул хез мәт че ләр бә хет ле. Хак сүз әй тәм сез гә: ху җа үзенең би лен 
бәй ләр дә, алар ны өс тәл яны на утыр тып, үзе хез мәт күр сә теп йө рер. 38 Әгәр ул, 
төн ур та сын да яки та гын да соң рак кай тып, хез мәт че лә рен уяу хәл дә күр сә, ме нә 
шул хез мәт че ләр сә га дәт ле! 39 Әм ма шу ны аң ла гыз: йорт ху җа сы ка рак ның кай чан 
ки лә сен бел сә, аңа үз йор ты на ке рер гә ирек бир мә гән бу лыр иде. 40 Сез дә әзер 
бу лып то ры гыз: Адәм Уг лы сез уй ла ма ган сә гать тә ки лә чәк.
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Ышанычлыһәмышанычсызхезмәтчеләр
41 Шул чак Пе тер Гай сә дән:
– Ха ки мем! Бу гый б рәт ле сүз ләр не без нең өчен ге нә сөй ли сең ме, әл лә бар ке-

ше гә ме? – дип со ра ды.
42 Ха ким Гай сә исә бо лай дип җа вап кай тар ды:
– Хез мәт че ләр гә ти еш ле ри зык ны үз ва кы тын да өлә шү өчен, ху җа та ра фын нан баш-

лык итеп ку ел ган ыша ныч лы һәм акыл лы хез мәт че нин ди бу ла? 43 Ху җа сы, әй лә неп 
кай тып, аның шу лай эш лә вен күр сә, ме нә шул хез мәт че сә га дәт ле. 44 Хак сүз әй тәм 
сез гә: ху җа сы аны бө тен мил ке нә баш лык итеп ку яр. 45 Ә ин де шул хез мәт че: «Ху җам 
тиз кай т мас әле», – дип уй лап, хез мәт че ир ләр не, ха тын нар ны кый на са, ашап-эчә 
һәм исе рә кал са, 46 ху җа сы ул көт мә гән көн дә, ул уй ла ма ган сә гать тә кай тып ке рер 
дә аны җә за га тар тыр һәм иман сыз лар бе лән бер яз мыш ка ду чар итәр. 47 Ху җа сы ның 
те лә ген бе леп тә, әзер бу лып тор ма ган һәм аның их ты я рын ча эш лә мә гән хез мәт че 
бик ка ты кый на лыр. 48 Ә ин де ху җа сы ның те лә ген бел ми чә җә за га ла ек эш кыл ган 
адәм аз рак кый на лыр. Кем гә күп би рел гән бул са, аңар дан күп та ләп ите лер; һәм 
кем гә күп ыша нып тап шы рыл ган бул са, аңар дан күб рәк со ра лыр.

49 Мин җир гә ут алып кил дем һәм ул ут ның ин де янып ки тү ен те лим! 50 Әм ма 
Мин авыр сы нау лар үтәр гә ти еш мен; һәм шул сы нау лар ның бе тү ен ин те геп кө тәм! 
51 Сез Ми не җир гә ты ныч лык ки те рер өчен кил де дип уй лый сыз мы? Юк, Мин 
ае рыр өчен кил дем. 52 Мон нан ары бер өй дә яшә гән биш ке ше бер-берсенә кар шы 
бу лыр, өче се – ике се нә, ә ике се өче се нә кар шы чы гар. 53 Ата – уг лы на, уг лы – ата-
сы на кар шы; ана – кы зы на, кы зы – ана сы на кар шы; кай на на – ки ле не нә, ки ле не 
кай на на сы на кар шы бу лыр.

Заманбилгеләре
54 Гай сә янә ха лык ка мө рә җә гать ит те:
– Көн ба тыш та бо лыт кү тә рел гә нен кү рү гә, сез, яң гыр явар, ди сез; һәм шу лай бу ла 

да. 55 Көнь як тан җил ис сә, эс се бу лыр, ди сез; һәм шу лай бу ла да. 56 Ике йөз ле ләр! 
Җир һәм күк йө зен кү зә теп, сез һа ва то ры шын әй тә ала сыз, әм ма ни чек соң сез 
нин ди за ман җит кән не аң ла та ал мый сыз? 57 Ни өчен сез нәр сә нең дө рес икән ле ген 
үзе гез хәл ит ми сез? 58 Дәгъ ва чың си не хө кем че яны на алып бар ган да, аның бе лән 
юл да ук ки ле шер гә ты рыш, юк са ул си не хө кем че кар шы на ирек сез ләп алып ба рыр, 
ә хө кем че си не җә за лау чы га тап шы рыр, җә за лау чы исә зин дан га ябар. 59 Әй тәм 
бит: бу ры чың ны ак тык ти е не нә* ка дәр би реп бе тер ми чә, ан нан чы га ал мас сың.

Тәүбәитмәсәгезһәлакбулырсыз

13 1 Шул ва кыт кем нәр дер, Гай сә яны на ки леп, Пи лат үтерт кән гә ли лә я ле ләр 
ту рын да сөй лә де. Кор бан ки тер гән ва кыт та үте рел гән әле ге ке ше ләр нең ка ны 

кор бан лык мал ның ка ны бе лән ара ла шып ак кан ди. 2 Шу шы хәл гә ка ра та Гай сә:

* 12:59 Тиен – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: леп тон. Леп тон – грек лар ның иң вак ак ча 
бе рәм ле ге. Йөз егер ме си гез леп тон бер ди нар га (хез мәт че нең бер көн лек эш ха кы на) ти гез. 
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– Бу гә ли лә я ле ләр кал ган бө тен Гә ли ләя ке ше лә рен нән гө наһ лы рак бул ган өчен 
шу лай җә фа чик кән нәр дип уй лый сыз мы? – ди де. – 3 Юк, дип әй тәм Мин сез гә! 
Әм ма тәү бә ит мә сә гез, ба ры гыз да алар ке бек һә лак бу лыр сыз. 4 Яки сез Ши лу ах-
та гы ма на ра ба сып үтер гән шул ун си гез ке ше Ие ру са лим дә яшәү че ләр нең ба ры-
сын нан да га еп ле рәк бул ган дип уй лый сыз мы? 5 Юк, дип әй тәм Мин сез гә! Әм ма 
тәү бә ит мә сә гез, ба ры гыз да алар ке бек һә лак бу лыр сыз.

6 Шун нан Гай сә мон дый гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:
– Бе рәү нең йө зем бак ча сын да ин җир ага чы үсеп утыр ган, ди. Бер ва кыт ул бак-

ча га кил гән дә агач тан җи меш эз ләр гә то тын ган, лә кин, та ба ал ма гач, 7 бак ча чы га: 
«Ме нә өч ел ин де мин шу шы ин җир нең җи ме шен җы яр га дип ки ләм, лә кин та ба 
ал мыйм. Ки сеп таш ла аны! Ни өчен ул урын алып то ра?» – ди гән. 8 Бак ча чы исә 
аңа бо лай дип җа вап бир гән: «Ху җам, аны та гын бер ел га кал ды рып тор, мин, аның 
әйләнә-тирәсен ка зып, ти рес са лыр мын, 9 бәл ки ки лә се ел га җи меш би рер. Юк 
икән, ки сеп таш лар га ку шар сың».

ШимбәкөннеГайсәнеңберавырунысавыктыруы
10 Шим бә көн не Гай сә гый ба дәт ха нә ләр нең бер сен дә гый лем бир де. 11 Ан да ун-

си гез ел бу е на явыз рух тан ин те геп бөк рә еп бет кән, бө тен ләй ту рая ал ма ган бер 
ха тын бар иде.

12 Аны, кү реп, Гай сә Үз яны на ча кы рып ал ды да:
– Апа, син чи рең нән ко тыл дың, – ди де.
13 Гай сә аның ба шы на кул ла рын ку ю га, ха тын шун дук ту ра еп бас ты һәм Ал ла-

һы ны дан лый баш ла ды. 14 Гый ба дәт ха нә баш лы гы исә, Гай сә нең шим бә көн не 
дә ва ла вы на ачуы ки леп, ха лык ка:

– Эш ләү өчен, ат на да ал ты көн бар; чи ре гез дән са вы гу өчен, шим бә көн не тү гел, 
әнә шул көн нәр нең бер сен дә ки ле гез, – ди де.

15 Ха ким Гай сә, аңа җа вап итеп:
– Ике йөз ле ләр, шим бә көн не сез нең һәр кай сы гыз үге зен яки ишә ген, ут лык тан 

ыч кын ды рып, су эчер тер гә алып бар мый мы ни? – ди де. – 16 Иб ра һим нә се лен нән 
бул ган бу ха тын ны ун си гез ел буе шай тан бәй ләп тот кан. Аны бу чи рен нән шим бә 
көн не азат итәр гә яра мый мы ни?

17 Бу сүз ләр не ишет кәч, Аңа кар шы сөй ләү че ләр ба ры сы да оял ды лар; бар ха лык 
исә Ул кыл ган дан лы эш ләр гә шат лан ды.

Горчицаорлыгыһәмачыткытурында
гыйбрәтлесүзләр

18 Шун нан Гай сә:
– Ал ла һы Пат ша лы гы нәр сә гә ох ша ган, аны нәр сә бе лән ча гыш ты рыйм? – 

ди де. – 19 Күз ал ды на ки те ре гез: бер ке ше үзе нең бак ча сын да гор чи ца ор лы гы 
утырт кан, һәм ул агач ке бек би ек бу лып үс кән; кош лар аның бо так ла ры ара сын да 
оя кор ган, ди.

20 Сү зен дә вам итеп, Ул:
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– Ал ла һы Пат ша лы гын нәр сә бе лән ча гыш ты рып бу ла икән? – ди де. – 21 Ул 
ачыт кы ке бек; ме нә бер ха тын, ачыт кы са лып, бер кап чык* он нан ка мыр ба сып 
куй ган, һәм бер ни ка дәр ва кыт тан ка мы ры бик нык ка бар ган, ди.

Таришек
22 Гай сә, шәһәр-авылларда туктый-туктый ха лык ка гый лем би реп, Ие ру са лим гә 

та ба юл тот ты. 23 Кем дер Аңар дан:
– Әфән дем! Шу лай бик аз лар ко ты лыр мы ни? – дип со ра ды.
Ул исә, ан да гы ке ше ләр гә җа вап итеп:
24 – Тар ишек тән ке рер гә ом ты лы гыз. Сез гә әй тәм: күп ләр ке рер гә ты ры шып 

ка рар лар, әм ма бул ды ра ал мас лар, – ди де. – 25 Йорт Ху җа сы, то рып, ишек не бик-
лә гән нән соң, сез тыш кы як тан ишек ка га баш лар сыз һәм: «Әфән дем! Ишек не 
ач без гә», – ди яр сез. Ә Ул сез гә: «Кем икә не гез не һәм кай дан кил гә не гез не бел-
мим», – дип җа вап би рер. 26 Шун да сез: «Без Си нең бе лән бер гә ашап-эчтек, һәм 
Син урам на ры быз да без гә гый лем бир дең», – дип әй тә баш лар сыз. 27 Әм ма Ул: 
«Кем икә не гез не һәм кай дан кил гә не гез не бел мим, явыз лык кы лу чы лар, һәм мә гез 
яным нан ки те гез!» – ди яр. 28 Иб ра һим ның, Ис хак ның, Ягъ куб ның һәм бар лык 
пәй гам бәр ләр нең Ал ла һы Пат ша лы гын да бу лу ын, ә үзе гез нең ан нан ку ы лу ы гыз ны 
кү реп, сез елар сыз һәм теш лә ре гез не шы кыр да тыр сыз. 29 Көн чы гыш һәм көн ба-
тыш, төнь як һәм көнь як та раф лар дан ке ше ләр, ки леп, Ал ла һы Пат ша лы гын да 
мәҗ лес тә уты рыр лар. 30 Хә зер соң гы бул ган нар – бе рен че, бе рен че бул ган нар 
ахыр гы са на лыр.

31 Шул ва кыт бер ни чә фа ри сей, ки леп, Гай сә гә:
– Си ңа мон нан ки тәр гә ки рәк, чөн ки Һи руд Си не үте рер гә те ли, – ди де.
32 Ул алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Ба ры гыз, ул төл ке гә: «Бү ген һәм ир тә гә җен нәр не ку ып чы га рам, авы ру лар ны 

са вык ты рам, ә өчен че көн гә эшем не тә мам лар мын», – дип әй те гез. 33 Лә кин Мин 
бү ген дә, ир тә гә дә һәм бер се көн гә дә Үз юлым ны дә вам итәр гә ти еш мен, чөн ки 
пәй гам бәр нең Ие ру са лим нән чит тә һә лак бу луы мөм кин эш тү гел дер.

34 И-и Иеру са лим! Пәй гам бәр ләр не үте рү че, хо зу ры ңа җи бә рел гән нәр не таш лар 
атып кый нау чы шә һәр! Кош үзе нең ба ла ла рын ка нат ас ты на җый ган ке бек, Мин 
дә си нең хал кың ны ни чә тап кыр шу лай бер гә җы яр га те лә дем, әм ма сез, Иеру са-
лим ке ше лә ре, кар шы кил де гез! 35 Ин де ме нә Из ге йор ты гыз бу шап, таш лан дык 
бу лып ка лыр. Сез гә шу ны әй теп ку ям: «Раб бы исе мен нән Ки лү че мө ба рәк тер!»* 
дип әй т ми то рып, Ми не ка бат күр мәс сез.

Гайсәнеңшимбәкөннеавыруларнысавыктыруы

14 1 Шим бә көн нәр нең бер сен дә Гай сә фа ри сей лар баш лы гы ның бер се нә аш ка 
бар ды. Мәҗ лес тә ге ләр нең ба ры сы игъ ти бар бе лән Аны кү зәт те. 2 Шул ва кыт 

* 13:21 ...беркапчык... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: өч са тон; са тон – сы ек лык үл чәү 
бе рәм ле ге, 7,3 л. Яһүд те лен дә ге төп нөс хә дә «сеа» дип би ре лә. 
* 13:35 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:26. 
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Аның кар шы на са ры су авы ру ын нан ин те гү че бер ке ше ки леп бас ты. 3 Ка нун бел-
геч лә ре нә һәм фа ри сей лар га мө рә җә гать итеп, Гай сә шун да:

– Ка нун шим бә көн не авы ру лар ны са вык ты рыр га рөх сәт итә ме? – дип со ра ды.
4 Алар эн дәш мә де ләр. Ә Ул, авы ру ке ше гә кул ла ры бе лән оры нып алып, аны 

са вык тыр ды һәм өе нә кай та рып җи бәр де. 5 Гай сә алар га:
– Бе рә ре гез нең уг лы яки үге зе кое га төш сә, шим бә көн бу лу га ка ра мас тан, шун-

дук кое дан чы гар мас иде гез ме ни? – ди де.
6 Аның бу со ра вы на те ге ләр җа вап би рә ал ма ды лар.

Никахмәҗлесетурындагыйбрәтлехикәя
7 Ча кы рыл ган ку нак лар ның түр дән урын сай лау ла рын кү реп, Гай сә алар га шу-

шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
8 – Бе рәү си не ни ках мәҗ ле се нә ча кыр са, түр ба шы на утыр ма, чөн ки си ңа ка ра-

ган да хөр мәт ле рәк бе рәү нең ча кы рыл ган бу луы мөм кин. 9 Си не дә, аны да ку нак ка 
ча кыр ган ху җа, яны ңа ки леп: «Бу ке ше гә урын бир че», – дип әй тер, һәм шул чак та 
син, оят ка ка лып, ишек ка ты на ба рып уты рыр га мәҗ бүр бу лыр сың. 10 Мәҗ лес кә 
ча кыр са лар, ки ре сен чә, ишек ка ты на утыр; шун да ху җа, яны ңа ки леп: «Әй дус тым, 
түр гә рәк утыр», – ди яр, шул ча гын да мәҗ лес тә ге ләр ал дын да си ңа их ти рам бу лыр. 
11 Чөн ки үзен баш ка лар дан өс тен ку ю чы тү бән се те лер, ә үзен тү бән се тү че – кү тә ре лер.

12 Үзен аш ка ча кыр ган ке ше гә дә Гай сә:
– Әгәр син төш ва кы тын да яки ки чен мәҗ лес җы я сың икән, дус ла рың ны да, 

ту ган на рың ны да, кан кар дәш лә рең не һәм бай күр ше лә рең не дә ча кыр ма, чөн ки 
ча кы ру ы ңа кар шы кай чан да бул са алар да си не аш ка ча кы рыр, һәм шу ның бе лән 
исап-хисап бет кән бу лып чы га, – ди де. – 13 Мәҗ лес үт кә рә кал саң, фә кыйрь ләр не, 
га рип ләр не, аксак-сукырларны ча кыр. 14 Әнә шул чак та бә хет ле бу лыр сың, чөн ки алар 
си ңа кай та рып тү ли ал мый лар. Ә си ңа тәкъ ва лар үле дән те рел гән көн дә әҗе ре бу лыр.

Зурашмәҗлесетурындагыйбрәтлехикәя
15 Гай сә бе лән та бын янын да уты ру чы лар ның бер се, мо ны ише теп, Аңа:
– Ал ла һы Пат ша лы гын да гы мәҗ лес тә ри зык тан авыз итә чәк ке ше ләр бә хет ле! – ди де.
16 Гай сә исә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– Бер ке ше, зур аш мәҗ ле се үт кә рер гә җы е нып, күп ку нак лар ча кыр ган һәм, 

17 мәҗ лес баш ла ныр ва кыт җит кәч, ча кы рыл ган ке ше ләр гә: «Ки ле гез, ин де бар 
нәр сә әзер», – дип әй тер гә үзе нең хез мәт че сен җи бәр гән. 18 Ба ры сы да сүз бер ләш-
кән ке бек га фу үте нә баш ла ган. Бе рен че се: «Җир са тып ал ган идем, шу ны ба рып 
ка рар га ки рәк, зин һар, га фу ит», – ди гән. 19 Икен че се: «Биш пар үгез са тып ал ган 
идем, хә зер шу лар ны эш тә сы нап ка ра мак чы бу лам, зин һар, га фу ит», – ди гән. 
20 Өчен че се: «Мин әле рәк ке нә өй лән дем, шу ңа кү рә ки лә ал мыйм», – ди гән.

21 Хез мәт че, кай тып, бу хак та ху җа сы на хә бәр ит кән. Ху җа ның мо ңа ачуы кил гән 
һәм хез мәт че се нә: «Бар, тиз ге нә шә һәр урам на рын нан һәм тык рык лар дан фә кыйрь, 
га рип, су кыр һәм ак сак лар ны җы еп алып кил», – ди гән. 22 Бер ни ка дәр ва кыт үт кәч, 
хез мәт че аңа: «Ху җам, си нең әме рең үтәл де, әле та гын да буш урын нар бар», – ди-
гән. 23 Ху җа исә хез мәт че се нә: «Бар, юл лар га, сук мак лар га чык, ке ше ләр не мон да 
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ки лер гә кыс та, өем ту лы бул сын. 24 Сез гә әй тәм: элек ча кы рыл ган нар ның бер се дә 
ми нем ашым ны та ты мас», – ди гән.

ГайсәҮзенеңшәкертләреннәннәрсәталәпитә?
25 Гай сә гә ия реп бик күп ха лык бар ды. Алар га мө рә җә гать итеп, Ул:
26 – Ми нем яны ма ки лү че үзе нең ата сын, ана сын, ха ты нын, ба ла ла рын, ир һәм 

кыз ту ган на рын, хәт та үзе нең го ме рен Мин нән ка дер ле рәк күр сә, ул ке ше Ми нем 
шә кер тем бу ла ал мый, – ди де. – 27 Үзе нең ха чын кү тә реп, ар тым нан бар ма ган ке-
ше Ми нем шә кер тем бу ла ал мый. 28 Әй тик, ара гыз да кем дә бул са ма на ра тө зер гә 
те ли, ди. Тө зе леш не баш ка рып чы гар лык ак ча сы бар лы гын бе лү өчен, иң баш та 
уты рып аның күп ме гә тө шә сен хи сап ла мас мы әл лә ул? 29-30 Югый сә, ни ге зен са-
лып та, тө зеп бе те рә ал ма са, мо ны кү рү че һәр кем: «Бу ке ше тө зи баш ла ды, әм ма 
тә мам лый ал ма ды», – дип аңар дан кө ләр.

31 Яки, әй тик, бер пат ша икен че пат ша га кар шы яу га җы е на, ди. Үзе нең ун мең 
су гыш чы сы бе лән егер ме мең лек гас кәр гә кар шы куз гал ган ва кыт та, дош ман бе лән 
алы шыр га кө че җитү-җитмәвен баш та уты рып уй ла мас мы әл лә? 32 Әгәр кө че җит ми 
икән, со лых шарт ла рын со рар өчен, ул әле ерак та гы те ге пат ша га ил че лә рен җи бә рер.

33 Шу лай ук сез нең һәр кай сы гыз бар мөл кә тен нән ваз кич мә сә, Ми нем шә кер-
тем бу ла ал мый.

34 Тоз – ях шы нәр сә, әм ма ул үзе нең тә мен җуй са, аңа яңа дан ни чек тәм кай та-
ра сың? 35 Ул җир өчен дә, ти рес өе ме өчен дә ярак сыз га әй лә нә, һәм аны чы га рып 
таш лый лар. Ко ла гы бул ган нар – ишет сен!

15 1 Са лым җы ю чы лар ның бар ча сы, гө наһ лы лар, Гай сә не тың лар өчен, яны на 
җы ел ды лар. 2 Фа ри сей лар һәм ка нун бел геч лә ре исә:

– Бу Ке ше гө наһ лы лар ны ка бул итә һәм алар бе лән бер гә ашый, – дип сук ран ды лар.

Югалгансарыктурындагыйбрәтлехикәя
3 Шун нан Гай сә алар га әле ге гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
4 – Әй тик, бе ре гез нең йөз са ры гы бу лып, шу лар ның бер сен ул югалт ты, ди. Кал-

ган тук сан ту гыз са ры гын бо лын да кал ды рып, шул югал га нын тап кан чы эз лә мәс-
ме әл лә? 5 Ә ин де тап кач, шат ла нып, аны җил кә се нә са лып алып кай тыр. 6 Өе нә 
кайт кач исә, дус ла рын һәм күр ше лә рен ча кы рып: «Ми нем бе лән бер гә шат ла ны гыз, 
чөн ки югал ган са ры гым ны тап тым», – ди яр. 7 Сез гә әй тәм: шул рә веш чә, тәү бә-
не ха җәт сен мә гән тук сан ту гыз тәкъ ва га ка ра ган да гө наһ лы бер ке ше нең тәү бә гә 
ки лү е нә күк ләр дә күб рәк шат ла ныр лар.

Югалганкөмештәңкәтурындагыйбрәтлехикәя
8 Яки ун кө меш тәң кә се* бу лып, шу лар ның бер сен югал т кан ха тын ны алыйк: 

шәм ян ды рып, идән нә рен се бе реп, шу ны тап кан чы җен тек ләп эз лә мәс ме әл лә 

* 15:8 ...ункөмештәңкәсе... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ун драх ма. Бер драх ма 
бер ди нар га ти гез бул ган. 
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ул?! – дип сү зен дә вам ит те Гай сә. – 9 Ә тап кач, үзе нең дус ла рын һәм күр ше лә рен 
ча кы рып, алар га: «Ми нем бе лән бер гә шат ла ны гыз, чөн ки мин югал т кан ак чам ны 
тап тым», – ди яр. 10 Сез гә әй тәм: Ал ла һы фә реш тә лә ре дә тәү бә ит кән бер гө наһ лы 
өчен шу лай шат ла на лар.

Читкәкиткәнугылтурындагыйбрәтлехикәя
11 Гай сә сөй лә вен дә вам ит те:
– Бер ке ше нең ике уг лы бул ган. 12 Шу лар ның ке че рәк ди гә не ата сы на: «Әти, 

ми лек нең ми ңа ти еш ле өле шен бү леп бир», – ди гән. Ата сы үзе нең мил кен угыл-
ла ры на бү леп бир гән. 13 Бер ни чә көн үт кәч, ке че уг лы, үз өле шен са тып, бул ган 
ак ча ны үзе бе лән алып, ерак ил гә чы гып кит кән һәм ан да, аз гын лык ка би ре леп, 
бай лы гын туз ды рып бе тер гән. 14 Ул шу лай бө тен бай лы гын туз ды рып бе тер гән нән 
соң, бу ил дә бик ка ты ач лык баш ла нып, егет мох таҗ лык та кал ган. 15 Шун нан ул 
җир ле бер ке ше гә ял лан ган, һәм те ге аны үзе нең ба су ы на дуң гыз кө тәр гә җи бәр-
гән. 16 Егет шул ка дәр ач ка ин тек кән, хәт та дуң гыз лар ашый тор ган азык ка да шат 
бу ла сы икән, лә кин аңа бер кем бер нәр сә бир мә гән.

17 Шун нан ул, акы лы на ки леп: «Атам ның ял чы ла ры күп, һәм ба ры сы ның да 
туй ган чы ашар га ри зы гы бар, ә мин мон да ач ка тил ме рәм! 18 Хә зер үк атам яны-
на кай тыйм да: „Әти, мин Күк тә ге Ал ла һы кар шын да һәм си нең ал дың да гө наһ 
кыл дым, 19 ин де мин си нең уг лың дип ата лыр га да ла ек тү гел мен; ял чы ла рың ның 
бер се бу лыр га рөх сәт ит ми ңа“, – дип әй тим», – ди гән дә 20 ата сы яны на кай тып 
кит кән. Ата сы аны, ерак тан ук кү реп алып, бик кыз ган ган, кар шы на йө ге реп ба рып 
ко чак лап үп кән. 21 Уг лы исә аңа: «Әти, мин Күк тә ге Ал ла һы кар шын да һәм си нең 
ал дың да гө наһ кыл дым, ин де си нең уг лың дип ата лыр га ла ек тү гел мен», – ди гән. 
22 Ә ата сы үзе нең хез мәт че лә ре нә: «Иң ях шы ки ем алып ки леп, аны ки ен де ре гез, 
бар ма гы на йө зек би ре гез, аяк ла ры на баш мак лар ки де ре гез. 23 Ан на ры си мер тел-
гән бо зау ны алып чы гып ча лы гыз. Ашыйк һәм кү ңел ачыйк! 24 Ми нем бу уг лым 
үл гән иде, хә зер те рел де, югал ган иде – та был ды», – ди гән, һәм алар бәй рәм итә 
баш ла ган нар.

25 Аның өл кән уг лы исә бу ва кыт та кыр да бул ган. Өе нә кай тып җи тә рәк, ул җыр-
бию та выш ла ры ишет кән. 26 Хез мәт че ләр нең бер сен ча кы рып: «Бу ни хәл?» – дип 
со ра ган. 27 Хез мәт че аңа: «Си нең энең кайт ты, аның сау-сәламәт әй лә неп кай ту ы на 
ку а нып, атаң си мер тел гән бо зау чал дыр ды», – ди гән. 28 Өл кән угыл ның мо ңа ачуы 
кил гән, һәм ул өй гә ке рер гә те лә мә гән. Ата сы исә, чы гып, аңар дан өй гә ке рү ен 
үтен гән. 29 Әм ма ата сы на җа вап итеп, ул: «Ме нә мин си ңа күп ме ел лар хез мәт итәм 
һәм куш ка ның ны һич үтә ми кал га ным юк, шу ңа да ка ра мас тан, дус ла рым бе лән 
кү ңел ачу өчен, си нең ми ңа бер кай чан кә җә бә тие дә бир гә нең бул ма ды. 30 Ә ин де 
мил кең не фа хи шә ләр бе лән туз ды рып бе тер гән бу уг лың кай т кач, аның өчен си-
мер тел гән бо зау чал дыр ган сың!» – ди гән. 31 Ата сы исә аңа: «Уг лым, син һәр ва кыт 
ми нем бе лән бул дың, ми нем бө тен нәр сәм – си не ке. 32 Шат ла ныр га, кү ңел ачар га 
без нең сә бәп бар, чөн ки си нең энең үл гән иде, ә хә зер те рел де, югал ган иде – та-
был ды», – дип әй т кән.
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Ышанычсызидарәче

16 1 Ә Үзе нең шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай дип сөй лә де:
– Бер бай ның ху җа лык бе лән ида рә итү че се бул ган. Аның ха кын да бай га: 

«Мил кең не туз ды рып бе те рә», – дип ки леп әй т кән нәр. 2 Бай, аны ча кы рып: «Си-
нең ту ры да мин нәр сә ише тәм? Эшең ха кын да хи сап бир, чөн ки мон нан ары син 
ми нем ху җа лы гым бе лән ида рә итә ал мый сың», – ди гән. 3 Шун да ида рә че: «Ин де 
нәр сә эш ләр гә? Ху җам ми не ида рә эшен нән азат итә. Җир ка зыр га кө чем юк, хә ер 
со ра шыр га оя лам. 4 Ху җа лык бе лән ида рә итү эшен нән чы га рыл гач, ке ше ләр ми не 
үз йорт ла ры на ка бул ит сен нәр өчен, нәр сә эш ләр гә ки рә ген бе ләм мин», – дип 
уй ла ган да, 5 ху җа сы на бу ры чы бул ган ке ше ләр не бер-бер арт лы ча кы рып, бе-
рен че сен нән: «Ми нем ху җа ма си нең күп ме бу ры чың бар?» – дип со ра ган. 6 Те ге: 
«Мин аңа йөз үл чәм* май ти еш мен», – ди гән. Ида рә че аңа: «Бу рыч кә га зең не ал 
да, уты рып, тиз ге нә „ил ле үл чәм“ дип яз», – ди гән. 7 Ан на ры икен че сен нән: «Ә 
си нең күп ме бу ры чың бар?» – дип со ра ган. Те ге се: «Йөз мич кә* бо дай», – ди гән. 
Ида рә че: «Бу рыч кә га зең не ал да „сик сән мич кә“ дип яз», – ди гән. 8 Ә ху җа на-
мус сыз ида рә че не тап кыр лы гы өчен мак та ган. Чөн ки бу дә вер ке ше лә ре, үз лә ре 
сы ман нар бе лән эш кыл ган да, як ты лык ба ла ла рын нан* күп кә тап кыр рак. 9 Сез гә 
әй тәм: җир дә ге бай лык яр дә мен дә үзе гез гә дус лар бул ды ры гыз. Шу лай эш лә сә-
гез, бай лык бет кәч, мәң ге лек яшәү уры ны на ка бул ите лер сез. 10 Кеч ке нә нәр сә дә 
ыша ныч лы ке ше зур нәр сә дә дә ыша ныч лы бу лыр, ә кеч ке нә нәр сә дә ыша ныч сыз 
адәм зур нәр сә дә дә ыша ныч сыз. 11 Шул рә веш ле, әгәр сез җир дә ге бай лык бе лән 
ыша ныч лы эш йөр т ми сез икән, чын бай лык ны сез гә кем әма нәт итәр? 12 Әгәр 
баш ка лар мил ке бе лән ыша ныч лы эш ит ми сез икән, үзе гез гә атал ган ны сез гә кем 
би рер?! 13 Бер кол да ике ху җа га хез мәт итә ал мас: бер сен ул ярат мас, ә икен че сен 
яра тыр; бер се нә туг ры бу лыр, ә икен че сен сан га сук мас. Ал ла һы га да, бай лык ка 
да берь ю лы хез мәт итә ал мас сыз.

Фарисейларгаҗавап
14 Ак ча яра ту чы фа ри сей лар, бо лар ны ише теп, Гай сә нең сүз лә рен нән көл де ләр 

ге нә. 15 Әм ма Ул алар га бо лай ди де:
– Ке ше ләр ал дын да сез үзе гез не ях шы итеп күр сә тә сез, лә кин Ал ла һы сез нең 

кү ңе ле гез не бе лә бит; ке ше ләр юга ры бәя бир гән нәр сә Ал ла һы өчен җи рән геч-
тер. 16 Му са ка ну ны чо ры һәм пәй гам бәр ләр за ма ны Чум ды ру чы Яхъя кил гән че 
дә вам ит те. Хә зер исә Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да Ях шы хә бәр вә газь кы лы на, 
һәм һәр кем шун да ом ты ла, шун да аяк ба сар га ты ры ша. 17 Әм ма күк һәм җир юк ка 
чык кан да да, Ка нун ның бер ге нә сы зы гы да юк ка чык ма я чак.

18 Үз ха ты нын ае рып, баш ка ха тын га өй лә нү че һәр кем зи на кы ла; ире аер ган 
ха тын га өй лә нү че дә зи на кы ла.

* 16:6 Үлчәм – грек ча «бат». Бат – сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 22 л. 
* 16:7 Мичкә – грек ча «кор». Бер кор – 220 л. 
* 16:8 Яктылыкбалалары – Раб бы юлы на аяк ба су чы лар күз дә то ты ла. 
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БайһәмЭлгазар
19 Кай чан дыр бер бай яшә гән. Ул нә фис җи тен һәм куе кы зыл ту кы ма дан те гел гән 

зат лы ки ем нәр ге нә ки гән һәм һәр көн не зур-зур мәҗ лес ләр үт кә рә тор ган бул ган. 
20-21 Ә аның кап ка тө бен дә, бай та бы нын нан өс тәл ас ты на төш кән сынык-саныкларга 
өмет лә неп, бө тен тә нен җә рә хәт бас кан Эл га зар исем ле бер фә кыйрь ята, һәм эт-
ләр, ки леп, аның яра ла рын ялап ки тә икән. 22 Көн нәр дән бер көн не әле ге фә кыйрь 
ва фат бул ган, һәм фә реш тә ләр аны Иб ра һим пәй гам бәр яны на ил т кән нәр; шун нан 
соң бай да үл гән, һәм аны күм гән нәр. 23 Бай ке ше, үле ләр дөнь я сын да га зап чик кән 
ва кыт та, ба шын кү тә реп ка ра ган һәм ерак та Иб ра һим ны, аның янын да Эл га зар ны 
күр гән. 24 Шун да ул, кыч кы рып: «Иб ра һим атам, шәф кать күр сә теп, ми нем ян га 
Эл га зар ны җи бәр че, бар мак ба шын су га чы ла тып, те лем не су ыт сын иде, чөн ки бу 
ял кын да шун дый га зап чи гә мен», – ди гән. 25 Әм ма Иб ра һим аңа: «Уг лым! Исе ңә 
тө шер, син тор мы шың да бар рә хәт не та ты дың ин де, ә Эл га зар мих нәт чик те; хә зер 
исә ул мон да юа ныч кү рә, ә син га зап чи гә сең. 26 Мон нан тыш, без нең бе лән сез-
нең ара да зур уп кын, шун лык тан сез нең як ка чы гар га те ләү че мон нан ки тә ал мас, 
сез нең як тан да мон да бер кем аяк ба са ал мас». 27 Бай исә: «Атам, алай са, зин һар 
өчен, Эл га зар ны атам йор ты на җи бәр, 28 ан да ми нем биш ту га ным бар, Эл га зар 
алар ны ки сәт сен, алар да бу га зап лар га та ры ма сын иде», – ди гән. 29 Иб ра һим аңа: 
«Алар ның Му са ла ры һәм пәй гам бәр лә ре бар, шу лар ны тың ла сын нар», – дип җа вап 
бир гән. 30 Бай исә: «Юк, Иб ра һим атам. Ме нә үл гән нәр дән бе рәр се, те ре леп, алар 
яны на бар са, бәл ки тәү бә гә ки лер ләр иде», – ди гән. 31 Иб ра һим аңа: «Әгәр алар 
Му са ны һәм пәй гам бәр ләр не тың ла мый лар икән, бе рәр се хәт та үле дән те рел сә дә, 
ышан ма я чак лар», – дип җа вап ла ган.

Гөнаһ,кичерүһәмиман

17 1 Үзе нең шә кер т лә ре нә Гай сә бо лай дип сөй лә де:
– Гө наһ кы лыр өчен, сә бәп ләр һа ман туа то рыр, әм ма ке ше ләр не гө наһ ка 

этә рү че гә – кай гы! 2 Шу шы кеч ке нә ләр нең бе рәр сен юл дан яз ды ру чы ны, му е ны на 
те гер мән та шы асып, диң гез гә таш ла са лар, аның өчен ях шы рак бу лыр иде. 3 Кыл ган 
га мәл лә ре гез гә игъ ти бар лы бу лы гыз. Ту га ның си ңа ка ра та гө наһ кыл са, аны дус лар-
ча шел тә лә, ә ин де га е бен та нып үкен сә – ки чер; 4 си ңа ка ра та көн гә җи де тап кыр 
гө наһ кы лып, гө наһ кыл ган са ен яны ңа ки леп: «Мин га еп ле», – ди сә, ки чер аны.

5 Ха ким Гай сә гә рә сүл ләр:
– Има ны быз ны арт тыр саң иде, – ди де ләр.
6 Алар га җа вап итеп, Ул бо лай ди де:
– Сез нең гор чи ца ор лы гы ка дәр ге нә има ны гыз бу лып, ме нә бу ефәк ага чы на: 

«Та мы рың бе лән ку бып, үзең не диң гез гә кү че реп утырт!», – дип әй тә кал са гыз, 
ул сез не тың лар иде. 7 Җир су ка лап яки кө тү кө теп кыр дан кай т кан хез мәт че се нә 
сез нең кай сы гыз: «Әй дә, тиз рәк ашар га утыр», – дип әй тер икән? 8 Ки ре сен чә: 
«Ми ңа кич ке аш әзер лә дә, би лең не бу ып, мин ашап-эчкән ва кыт та хез мәт күр сәт; 
ан на ры үзең ашап-эчәрсең», – дип әй т мәс сез ме икән? 9 Куш кан ны эш лә гән хез мәт-
че гез гә рәх мәт әй теп тор мас сыз бит. 10 Шу лай итеп, сез дә куш кан ның һәм мә сен 
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баш карган нан соң: «Без ба ры хез мәт че ләр ге нә, нәр сә эш ләр гә ти еш бул сак, шу ны 
гы на баш кар дык», – ди е гез.

Махаулыункешенеңсавыгуы
11 Ие ру са лим гә ба рыш лый Гай сә Са ма рея бе лән Гә ли ләя чи ге буй лап үт те. 12 Бер 

авыл га кер гән ва кыт та, Аңа ма хау лы ун ке ше оч ра ды. Алар, бер чит тә тук тап ка лып:
13 – Гай сә! Ос таз! Кыз ган без не! – дип кыч кыр ды лар.
14 Алар ны кү рү гә, Ул:
– Ба ры гыз, ру ха ни лар га кү ре не гез, – ди де.
Те ге ләр ки теп бар ды лар һәм әле юл да чак та ук авы ру ла рын нан арын ды лар. 15 Ара-

да бер се, үзе нең са вы гу ын кү реп, ки ре әй лә неп кил де дә, кычкырып-кычкырып, 
Ал ла һы га дан-шөһрәтләр яу дыр ды; 16 ан на ры, Гай сә нең ая гы на егы лып, Аңа рәх мәт 
укы ды. Әле ге ке ше са ма ре я ле иде. 17 Гай сә аңар дан:

– Уны гыз да са вык ма ды мы ни?! – дип со ра ды. – Кал ган ту гы зы гыз кай да соң? 
18 Ал ла һы га рәх мәт бел де рү өчен, чит тән кил гән шу шы ке ше дән баш ка бер се дә 
ки ре әй лә неп кайт ма ды мы ни?

19 Шун нан Гай сә аңа:
– Тор һәм юлың да бул. Ыша ну ың са вык тыр ды си не, – ди де.

АллаһыПатшалыгыныңкилүе
20 Фа ри сей лар Гай сә дән:
– Ал ла һы Пат ша лы гы кай чан ки лер? – дип со ра ды.
Ул алар га:
– Ал ла һы Пат ша лы гы күз гә кү ре неп кил мәс. 21 Бер кем дә: «Ме нә ул мон да» яки 

«Әнә те ген дә», – дип әй т мәс. Чөн ки Ал ла һы Пат ша лы гы сез нең ара да*, – дип җа-
вап кай тар ды.

22 Шә кер т лә ре нә мө рә җә гать итеп, Гай сә:
– Шун дый ва кыт ки лер, Адәм Уг лы көн нә ре нең бер сен ге нә бул са да кү рер гә 

те ләр сез, әм ма кү рә ал мас сыз, – ди де. – 23 Сез гә: «Ка ра, Ул ан да» яки: «Ка ра, Ул 
мон да», – дип әй тер ләр, лә кин Аны кү рер гә дип, бер кая да то рып чап ма гыз. 24 Адәм 
Уг лы ның пәй да бу луы күк нең бер чи тен нән икен че чи те нә ка дәр ял ты ра ган яшен 
як ты сы ке бек бу лыр. 25 Әм ма аңар чы Ул күп га зап лар чи гәр гә һәм бү ген ге бу ын 
та ра фын нан ки ре ка гы лыр га ти еш.

26 Нух за ма нын да ни чек бул са*, Адәм Уг лы ки лер ал дын нан да шу лай бу лыр. 
27 Ул ва кыт лар да да ке ше ләр аша ган нар, эч кән нәр, өй лән гән нәр, ки яү гә чык кан-
нар; Нух көй мә гә кер гән көн гә ка дәр шу лай дә вам ит кән. Шун нан ту фан кил гән 
һәм һәм мә сен һә лак ит кән. 28 Лут за ма нын да да шу лай бул ган: ке ше ләр аша ган нар, 
эч кән нәр, алыш-биреш ит кән нәр, чәч кән нәр, тө зе гән нәр. 29 Әм ма Лут Сә дүм шә һә-
рен нән чык кан көн не, күк тән ут һәм кү керт яң гы ры явып, алар ның ба ры сын һә лак 

* 17:21 ...сезнеңарада... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә бу сүз ләр не «сез нең эче гез дә» дип тә 
аң лар га мөм кин. 
* 17:26 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:5-7:1. 
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ит кән. 30 Адәм Уг лы кү рен гән көн не дә шу лай бу ла чак! 31 Ул көн не өй тү бә сен дә 
бул ган ке ше, өен дә әй бер лә ре кал ган икән, алар ны алыр га өй гә ке реп тор ма сын; 
кыр да бул ган ке ше дә өе нә кай т ма сын. 32 Лут ха ты ны бе лән нәр сә бул ган ны* исе-
гез дән чы гар ма гыз! 33 Җа нын сак лап ка лыр га ты рыш кан адәм аны югал тыр; ә ин-
де җа нын югал т кан адәм аны сак лап ка лыр. 34 Сез гә әй тәм: ул төн не бер тү шәк тә 
ят кан ике ке ше нең бер се алы ныр, ә икен че сен кал ды рыр лар. 35 Бер гә ләп аш лык 
тар т кан ике ха тын ның бер се алы ныр, ә икен че сен кал ды рыр лар. [36 ]* 37 Аның бу 
сүз лә ре нә кар шы шә кер т лә ре:

– Ха ки ме без, бу хәл кай да бу лыр? – ди де ләр.
Ул исә алар га:
– Үләк сә кай да бул са, үләк сә кош ла ры да шун да җы е лыр, – дип җа вап бир де.

Толхатынһәмхөкемчетурындагыйбрәтлехикәя

18 1 Бер кай чан кү ңел тө шер мәс кә һәм һәр ва кыт до га кы лыр га ки рәк ле ген ис-
кәр тү өчен, Үзе нең шә кер т лә ре нә Гай сә бер гый б рәт ле хи кәя сөй лә де:

2 – Кай сы дыр шә һәр дә Ал ла һы дан ку рык мау чы һәм бән дә дән оял мау чы бер хө кем че 
яшә гән. 3 Шул ук шә һәр дә бер тол ха тын да яши икән, һәм ул, һа ман са ен хө кем че 
яны на ки леп: «Дош ма ным нан як ла чы», – дип әй тә икән. 4 Әм ма хө кем че әле ге тол 
ха тын ның дәгъ ва сын күп ме дер ва кыт хәл итәр гә ри за лаш ма ган. Ан на ры, ни һа ять, 
үз-үзенә: «Ал ла һы дан ку рык ма сам һәм бән дә дән оял ма сам да, 5 бу тол ха тын тын-
гы лык бир мә гән гә кү рә, дәгъ ва сын хәл итим, ми не ялык ты рып йөр мә сен», – ди гән.

6 – На мус сыз бу хө кем че нең нәр сә әй т кә нен ишет те гез ме? – дип со ра ды Ха ким 
Гай сә. 7 – Көн дез дә, төн лә дә Ал ла һы ны яр дәм гә ча кы ру чы лар ны – Үзе сай ла-
ган нар ны – Ул әл лә як ла мас мы?! Тү зеп то ра алыр мы?! 8 Сез гә әй тәм: Ул һич бер 
тот кар лык сыз як лар га ки лер. Әм ма Адәм Уг лы, кил гәч, җир йө зен дә иман та бар мы?

Фарисейһәмсалымҗыючы
9 Үз лә рен тәкъ ва дип са нау чы һәм баш ка лар ны тү бән се тү че кай бе рәү ләр гә Гай сә 

шу шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
10 – Ике ке ше, до га кы лу өчен, Ал ла һы йор ты на кер гән: алар ның бер се фа ри сей, 

ә икен че се са лым җы ю чы икән. 11 Фа ри сей, то рып, бо лай дип до га кыл ган: «Йа Ал-
ла һы! Баш ка лар ке бек та лау чы да, ал дак чы да, зи на кы лу чы да яки ме нә бу са лым 
җы ю чы ке бек тә тү гел мин. Шу ның өчен Си ңа шө кер әй тәм. 12 Ат на га ике тап кыр 
ура за то там, та бы шым ның ун нан бер өле шен го шер сә да ка сы итеп би рәм». 13 Чит-
тә рәк ба сып тор ган һәм күз лә рен кү тә реп күк кә ка рар га да ба тыр чы лык ит мә гән 
са лым җы ю чы исә күк рә ге нә суга-суга: «Йа Ал ла һы! Мин гө наһ лы га мәр хә мәт ле 
бул!» – ди икән. 14 Сез гә әй тәм: фа ри сей тү гел, нәкъ ме нә са лым җы ю чы, Ал ла һы 
кар шын да ак ла ну та бып, өе нә кай тып кит кән. Чөн ки үзен кү тә рү че һәр кем тү бән-
се те лер, ә үзен тү бән се тү че – кү тә ре лер.

* 17:32 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19:23-26. 
* 17:36 Кай бер кулъ яз ма лар да 36 нчы аять тә бар: «Кыр да бул ган ике ке ше нең бер се алы ныр, 
ә икен че сен кал ды рыр лар». 
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Гайсәнеңбалаларныфатихалавы
15 Гай сә, оры нып, фа ти ха сын күн дер сен өчен, кай бе рәү ләр Аның яны на са бый 

ба ла ла рын да алып кил де ләр. Шә кер т лә ре исә, мо ны кү реп, әле ге ке ше ләр не шел-
тә ләр гә то тын ды лар. 16 Ә Гай сә, ба ла лар ны Үз яны на ча кы рып алып:

– Ба ла лар га Ми нем ян га ки лер гә ирек би ре гез, ко ма чау ла ма гыз алар га, чөн ки 
Ал ла һы Пат ша лы гы ме нә шу шын дый лар ны кы. 17 Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы 
Пат ша лы гын ба ла лар ке бек ка бул ит мә гән ке ше ан да кер мә я чәк, – дип әйт те.

Гайсәһәмбербай
18 Баш лык лар ның бер се Гай сә дән:
– Иге лек ле Ос таз! Мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр өчен, ми ңа нәр сә эш ләр гә 

ки рәк? – дип со ра ды.
19 Гай сә аңа:
– Ни гә син Ми не иге лек ле дип атый сың? Ал ла һы дан баш ка һич кем иге лек ле 

тү гел. 20 Аның әмер лә рен син бе лә сең: зи на кыл ма, ке ше үтер мә, ур лаш ма, ял ган 
ша һит лык бир мә, атаң бе лән анаң ны хөр мәт ит*, – ди де.

21 Ә баш лык:
– Мин бо лар ның ба ры сын яшь тән үк үтәп ки ләм, – дип җа вап бир де.
22 Мо ны ишет кәч, Гай сә аңа:
– Си ңа та гын бер нәр сә җит ми: бул ган бар нәр сәң не сат та фә кыйрь ләр гә өләш, 

шу лай эш лә сәң, күк тә ге хә зи нә гә ия бу лыр сың. Ан на ры яны ма кил һәм Ми ңа 
ияр, – дип әйт те.

23 Те ге ке ше, бу сүз ләр не ише теп, кай гы га кал ды, чөн ки бай лы гы бик зур иде.
24 Гай сә, аның по ша ман га ка лу ын кү реп:
– Бай лы гы бул ган нар га Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү ни чек кы ен! – ди де. – 25 Бай 

ке ше гә Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү гә ка ра ган да, дө я гә энә кү зе аша үтү җи ңел рәк.
26 Бу сүз ләр не ише тү че ләр:
– Алай бул гач, кем ге нә ко ты ла алыр соң?! – дип со ра ды.
27 – Ке ше ләр өчен мөм кин бул ма ган нәр сә Ал ла һы өчен мөм кин дер, – ди де 

Гай сә.
28 Пе тер исә:
– Ме нә, бул ган бар нәр сә без не кал ды рып, без Си ңа ияр дек, – ди де.
29 Гай сә алар га:
– Хак сүз әй тәм сез гә: Ал ла һы Пат ша лы гы ха кы на йор тын яки ха ты нын, агай-

энеләрен, ата-анасын яки ба ла ла рын кал дыр ган һәр кем, 30 бу дөнь я ның үзен дә 
күп мәр тә бә ар ты гы бе лән алып, ки лә чәк дөнь я да мәң ге лек тор мыш ка ия бу ла-
чак, – ди де.

ГайсәнеңянәҮзүлемехакындаәйтүе
31 Гай сә, ун и ке шә кер тен Үз яны на ча кы рып алып, алар га әйт те:

* 18:20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12-16; «Ка нун», 5:16-20. 
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– Без Ие ру са лим гә якын ла шып ки лә без, һәм би ре дә Адәм Уг лы ха кын да пәй-
гам бәр ләр та ра фын нан языл ган ның һәм мә се тор мыш ка аша чак. 32 Аны мә җү си ләр 
ку лы на тап шы рыр лар, алар Аны мыс кыл итәр ләр, хур лар лар һәм Аңа тө ке рер ләр; 
33 Аны кам чы бе лән сук ты рыр лар һәм үте рер ләр. Әм ма өчен че көн гә Ул үле дән 
те ре леп то рыр.

34 Әм ма шә кер т ләр бу сүз ләр дән бер нәр сә дә аң ла ма ды лар; әле ге сүз ләр нең мәгъ-
нә се алар га яше рен бу лып кал ды, һәм алар әй тел гән нәр гә тө шен мә де ләр.

Гайсәнеңсукырхәерченесавыктыруы
35 Гай сә Әри хә гә якын ла шып кил гән дә, бер су кыр юл бу ен да хә ер со ра шып уты ра 

иде. 36 Янә шә сен нән бик күп ке ше ләр үтеп бар ган ны ише теп, ул:
– Ниш ли ләр ан да? – дип со ра ды.
37 Аңа:
– На са ра лы Гай сә үтеп ба ра, – ди де ләр.
38 Шун да ул:
– Да выт Уг лы Гай сә! Кыз ган ми не! – дип кыч кы рып җи бәр де.
39 Төр кем ал дын нан ба ру чы лар аны тый мак чы бул ды лар, әм ма ул, та гын да ка-

ты рак итеп:
– Да выт Уг лы! Кыз ган ми не! – дип кыч кыр ды. 40 Гай сә, тук тап, аны алып ки-

лер гә куш ты. Су кыр адәм Аның яны на кил гәч, Ул аңар дан:
41 – Син мин нән нәр сә кө тә сең? – дип со ра ды.
Те ге Аңа:
– Әфән дем! Күз лә рем күр сә иде, – ди де.
42 Гай сә аңа:
– Күз лә рең күр сен! Си не ыша ну ың са вык тыр ды, – ди де.
43 Те ге адәм шун дук кү рә баш ла ды, һәм ул, Ал ла һы ны дан лап, Гай сә ар тын нан 

ия реп кит те. Шу шы хәл не күр гән бар ке ше Ал ла һы га мак тау яу дыр ды.

Зәкәйнеңкотылуы

19 1 Гай сә, Әри хә гә җи теп, шә һәр буй лап бар ган да, 2 са лым җы ю чы лар баш лы-
гы Зә кәй ат лы бер бай адәм, 3 Аның нин ди рәк ке ше икә нен бик тә кү рә се 

ки леп, лә кин буе кыс ка бу лу сә бәп ле ха лык ара сын нан Аны һич кү рә ал ма ган га, 
4 йө ге реп, ал га рак уз ды да Гай сә үтә се юл бу ен да үс кән кыр гый ин җир ага чы на 
ме неп утыр ды. 5 Шул ту ры га җит кәч, Гай сә юга ры кү тә ре леп ка ра ды да:

– Зә кәй, төш тиз рәк, бү ген Мин си нең өең дә тук та лыр га ти еш мен, – ди де.
6 Те ге тиз ге нә төш те һәм Аны, шат ла нып, өен дә ка бул ит те. 7 Бу хәл не кү рү че-

ләр нең ба ры сы:
– Шул гө наһ лы адәм нең өе нә ке реп ку на гы бул ды! – дип ри за сыз лык бел дер де.
8 Зә кәй исә, то рып, Ха ким Гай сә гә:
– Әфән дем! Мил кем нең яр ты сын фә кыйрь ләр гә өлә шәм, ин де кем не дә бул са 

ал да ган мын икән, аңа дүр т лә тә кай та рып би рер мен, – ди де.
9 – Бү ген шу шы гаи лә гә ко ты лу кил де – әле ге ке ше дә Иб ра һим нә се лен нән дер. 

10 Адәм Уг лы югал ган ны эз ләп та бар һәм кот ка рыр өчен кил де бит.
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Хезмәтчеләргәбирелгәнакчалартурындагыйбрәтлехикәя
11 Гай сә, сү зен дә вам итеп, бо лар ны тың лап тор ган ха лык ка та гын бер гый б-

рәт ле хи кәя сөй лә де, чөн ки Ул Ие ру са лим гә якын иде ин де, һәм ке ше ләр, тиз дән 
Ал ла һы Пат ша лы гы кү ре нер гә ти еш, дип уй ла ды лар. 12 Гай сә бо лай ди де:

– Зат лы нә сел дән бул ган бер ке ше, пат ша лык ны ка бул итү өчен, ерак ил гә 
кит кән. Ан на ры ул әй лә неп кай тыр га ти еш бул ган. 13 Юл га чык кан чы, ул, ун 
хез мәт че сен ча кы рып, алар ның һәр бер се нә йөз ди нар ак ча* бир гән һәм: «Мин 
кай т кан чы, шу шы ак ча лар ны та быш ки те рер лек итеп әй лә неш кә кер те гез», – 
ди гән. 14 Лә кин ва тан даш ла ры, аны ярат мау сә бәп ле: «Без нең өс тән пат ша лык 
итү ең не те лә ми без», – дип, аның эзен нән ил че ләр җи бәр гән нәр.

15 Те ге, ерак ил дә пат ша лык ны ка бул итеп ка бат үз иле нә әй лә неп кай т кач, 
ак ча бир гән те ге хез мәт че лә ре нең күп ме та быш алу ла рын бе лү өчен, алар ны үз 
яны на ча кы рыр га куш кан. 16 Бе рен че се, ки леп: «Ху җам, син бир гән ак ча ун тап-
кыр ар тыг рак та быш ки тер де», – ди гән. 17 Ху җа сы аңа: «Бик әй бәт, син – ми нем 
ях шы хез мәт чем. Кеч ке нә ге нә нәр сә дә ыша ныч лы бул га ның өчен, ун шә һәр 
си нең кул ас тын да бул сын», – ди гән. 18 Икен че се, ки леп: «Ху җам, син бир гән ак-
ча биш тап кыр ар тыг рак та быш ки тер де», – ди гән. 19 Ху җа сы аңа да: «Мин си не 
биш шә һәр өс тен нән баш лык итәр мен», – ди гән. 20-21 Ә өчен че се, ки леп, бо лай 
ди гән: «Ху җам, ме нә син бир гән ак ча, син нән ку рык кан га, мин аны кулъ яу лык-
ка тө реп сак лап тот тым. Син кы рыс ке ше бит: үзең куй ма ган нәр сә не ала сың, 
чәч мә гән не ура сың». 22 Ху җа сы аңа: «Әй ярак сыз хез мәт че! Әй т кән сүз лә ре ңә 
ка рап, мин си ңа хө кем чы га рам. Ми нем кы рыс бу лу ым ны, үзем куй ма ган нәр-
сә не алу ым ны, үзем чәч мә гән не уру ым ны бел гәч, 23 ни өчен соң мин бир гән 
ак ча ны әй лә неш кә кер т мә дең? Шу лай эш лә сәң, кай т кач, аңар дан та быш ал ган 
бу лыр идем», – ди гән. 24 Шун нан ул янын да гы лар га: «Ак ча ны аңар дан алы гыз да 
ун тап кыр ар тыг рак та быш ал ган хез мәт че гә би ре гез», – дип әй т кән. 25 Те ге ләр 
аңа: «Ху җам! Аның ак ча сы бо лай да ун тап кыр ар тыг рак бит ин де», – ди гән нәр. 
26 Ә ул алар га бо лай дип җа вап бир гән: «Сез гә әй тәм: кем дә бар бул са, аңа та гын 
би ре лер, ә кем дә юк икән, аның бул ган нәр сә се дә тар тып алы ныр. 27 Ә ин де үз-
лә ре өс тен нән пат ша лык итү ем не те лә мә гән дош ман на рым ны мон да ки те ре гез 
һәм күз ал дым да үте ре гез».

ГайсәнеңтантанабеләнИерусалимгәкерүе
28 Шул сүз ләр дән соң Гай сә Ие ру са лим гә та ба юлын дә вам ит те. 29-30 Зәйтүн-

тау итә ген дә ур наш кан Бәйт -Фә ги һәм Бәй т-Ә ния авыл ла ры на якын лаш кач, Ул:
– Кар шы гыз да гы авыл га ба ры гыз; ан да кер гәч, мо ңар чы һич кем ат лан ма ган, 

бәй дә ге яшь ишәк не кү рер сез; шу ны, бәй дән ыч кын ды рып, мон да алып ки-
ле гез, – дип, шә кер т лә ре нең ике сен Үзен нән ал дан җи бәр де. 31 – Әгәр бе рәр се 

* 19:13 Йөздинаракча – грек ча: мна. Бер мна 100 ди нар га, ди мәк, эш че нең 100 көн лек хез мәт 
ха кы на ти гез. 
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сездән: «Ни гә аны бәй дән ыч кын ды ра сыз?» – дип со ра са, аңа: «Без нең Ху җа га 
ки рәк ул», – дип әй те гез.

32 Ике шә керт кит те, һәм ба ры сы да Гай сә әй т кән чә бу лып чык ты. 33 Яшь ишәк не 
бәй дән ыч кын дыр ган ва кыт та, ишәк нең ху җа ла ры алар дан:

– Ни гә сез ишәк не бәй дән ыч кын ды ра сыз? – дип со ра ды лар.
34 Те ге ләр исә:
– Ху җа га ки рәк ул, – дип җа вап бир де ләр.
35 Ишәк не Гай сә яны на алып кил де ләр; өс ки ем нә рен ишәк нең сыр ты на са-

лып, аның өс те нә Гай сә не ат лан дыр ды лар. 36 Гай сә ишәк өс тен дә бар ган чак та, 
ке ше ләр Аның юлы на өс ки ем нә рен җәй де ләр. 37-38 Ә ин де Гай сә Зәй түн та вын-
нан тө шә тор ган юл га якын лаш кач, Күп сан лы шә кер т лә ре, үз лә ре күр гән бар лык 
мог җи за лар өчен шат ла ны шып, кычкырып-кычкырып, Ал ла һы га дан-мактау 
яу ды ра баш ла ды лар:

«Раб бы исе мен нән ки лү че Пат ша мө ба рәк тер!*
Күк ләр дә – ты ныч лык, юга ры да дан-шөһрәт!»

39 Ха лык ара сын нан кай бер фа ри сей лар шун да Гай сә гә:
– Ос таз! Шә кер т лә рең не тый! – ди де.
40 Әм ма алар га җа вап итеп, Ул:
– Сез гә шу ны әй тәм: алар ты нып кал са лар, таш лар кыч кы ра баш ла я чак, – ди де.

ГайсәнеңИерусалимязмышынкайгыртыпелавы
41 Ие ру са лим гә якын ла шып, шә һәр гә ка ра шын таш ла гач, аның яз мы шын кай-

гыр тып, Гай сә нең күз лә ре нә яшь кил де.
42 – Ич ма сам шу шы көн дә син ты ныч лык өчен ни ләр ки рәк ле ген бел сәң иде! – 

ди де Ул. – Әм ма хә зер гә си нең күз лә рең өчен бу яше рен дер. 43 Си нең өчен шун дый 
көн нәр ки лер, дош ман на рың, әйләнә-тирәңә чо кыр лар ка зып, туф рак лар өеп, си не 
чол гап алыр лар һәм һәр та раф тан кы сар лар. 44 Си не җи ме реп, хал кың ны кы рып 
бе те рер ләр, таш өс тен дә таш кал дыр мас лар, чөн ки син яны ңа Ал ла һы ки леп шәф-
кать күр сәт кән ва кыт ны бел мә дең.

Аллаһыйорты–догакылуйорты
45 Ал ла һы йор ты на кер гәч, Гай сә ан да гы са ту чы лар ны ку ып чы га ра баш ла ды.
46 – Из ге яз ма да: «Ми нем Йор тым до га кы лу йор ты бу ла чак»*, – дип языл ган, ә 

сез аны юл ба сар лар оя сы на әй лән дер гән сез*, – ди де Ул.
47 Гай сә һәр көн не Ал ла һы йор тын да гый лем бир де. Ә баш ру ха ни лар, ка нун 

бел геч лә ре һәм ха лык баш лык ла ры Аны һә лак итү юл ла рын эз лә де ләр, 48 әм ма бу 
эш не ни чек баш ка рып чы гар га икә нен һич уй лап та ба ал ма ды лар, чөн ки Гай сә нең 
һәр сү зен йот лы гып тың ла ган ха лык һәр чак Аның янын да бул ды.

* 19:37-38 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:26. 
* 19:46 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 56:7. 
* 19:46 Ка ра гыз: «Ире мия», 7:11. 
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Гайсәгәбирелгәнхокукһәмвәкаләттурындасорау

20 1 Көн нәр дән бер көн не Ал ла һы йор тын да, Ях шы хә бәр не бә ян итеп, ха лык ка 
гый лем бир гән ва кыт та, Гай сә яны на өл кән нәр бе лән бер гә баш ру ха ни лар 

вә ка нун бел геч лә ре кил де ләр һәм:
2 – Әйт әле без гә, бу эш ләр не кы лыр га Си ңа кем хо кук бир де, ан дый вә ка ләт 

Син дә кем нән? – дип со ра ды лар.
3 Алар га җа вап итеп, Ул:
– Мин дә сез гә бер со рау би рәм, әй те гез әле: 4 Су га чум ды ру хо ку кы Яхъя га 

күк тән би рел гән ме әл лә ке ше ләр дән ме? – дип со ра ды.
5 Те ге ләр:
– «Күк тән», – дип әй т сәк, Ул: «Ә ни өчен Яхъя га ышан ма ды гыз?» – ди яр. 6 Ә 

ин де: «Ке ше ләр дән», – дип әй т сәк, ха лык без не таш атып үте рер, чөн ки алар Яхъя-
ның пәй гам бәр бу лу ы на ыша на, – дип үз ара фи кер ләш те ләр дә, – 7 кай дан икә нен 
бел ми без, – дип җа вап бир де ләр.

8 Гай сә алар га:
– Алай бул гач, Мин дә сез гә бо лар ны эш ләр гә кем хо кук бир гән не әй т мим, – ди де.

Йөземүстерүчеявызлархакындагыйбрәтлехикәя
9 Шун нан соң Ул ха лык ка ме нә шу шы гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де:
– Бер ке ше йө зем бак ча сы утыр т кан һәм аны йө зем үс те рү че ләр гә кул ла ну өчен 

би реп, озак ел лар га чит як лар га ки теп бар ган. 10 Уңыш җы яр ва кыт җит кәч, ул, 
үзе нә ти еш ле өлеш не бир сен нәр дип, хез мәт че сен йө зем үс те рү че ләр яны на озат-
кан; лә кин йө зем үс те рү че ләр аны, кый нап, буш кул бе лән кай та рып җи бәр гән нәр. 
11 Ан на ры ул икен че хез мәт че сен юл ла ган; лә кин аны да, кый нап һәм мыс кыл итеп, 
бер нәр сә сез кай та рып җи бәр гән нәр. 12 Ул өчен че хез мәт че сен юл ла ган; лә кин аны 
да яра лап ку ып чы гар ган нар.

13 Шун нан йө зем бак ча сы ның ху җа сы бо лай дип уй ла ган: «Ин де нәр сә эш ләр гә? Сө-
ек ле уг лым ны җи бә рим әле, бәл ки аңа хөр мәт күр сә тер ләр». 14 Әм ма йө зем үс те рү че ләр, 
аны күр гәч, үз ара: «Ва рис бит бу! Әй дә гез, үте рик аны, һәм аңа ка ла сы ми рас мил ке 
без не ке бу лыр», – дип ки ңәш ләш кән нәр дә 15 бак ча дан чы га рып атып үтер гән нәр.

Ин де йө зем бак ча сы ның ху җа сы алар бе лән ни эш ләр? 16 Ул, әй лә неп кай тып, 
йө зем үс те рү че ләр не үте рер дә йө зем бак ча сын баш ка лар га би рер.

Мо ны тың лау чы лар исә:
– Алай бу ла күр мә сен! – ди еш те ләр.
17 Әмма Гайсә, аларның күзенә туры карап:
– Изге язмада:

«Төзүчеләр яраксыз дип тапкан таш
иң мөһим почмак ташына әйләнде»*, –

дип языл ган нар алай са нәр сә аң ла та соң? – дип со ра ды. – 18 Бу таш ка абын ган 
һәр кем чәл пә рә мә ки лә чәк; таш кем нең дә бул са өс те нә төш сә, сы та чак.

* 20:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22. 
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19 Баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре, әле ге гый б рәт ле хи кә я нең үз лә ре ту-
рын да икә нен аң лап, Аны шун дук кул га алыр га те лә де ләр, әм ма ха лык тан кур кып 
тук тап кал ды лар.

Кайсарныкын–кайсарга
20 Шун нан алар, Гай сә ар тын нан кү зә тә баш лап, яны на үз адәмнәрен җи бәр де ләр. 

Гай сә не ида рә че ку лы на, аның хө ке ме нә то тып би рү өчен, үз лә рен их лас кү ңел ле 
итеп күр сәт кән бу лып, Аңар дан бәй лә нер лек бе рәр сүз әйт те рер гә ты рыш ты лар.

21 – Ос таз! – ди де алар. – Без сүз лә рең нең һәм Син бир гән гый лем нең хак лы-
гын, ке ше не ке ше дән аер ма вың ны, ха кый кать куш кан ча Ал ла һы юлы на өй рә тү-
ең не бе лә без. 22 Әйт әле без гә шу ны: кай сар га са лым тү ләр гә рөх сәт ите лә ме без гә 
әл лә юк мы?

23 Гай сә, алар ның мә кер ле ни ят лә рен си зеп:
24 – Ми ңа бер ди нар лык тәң кә күр сә те гез әле. Мон да кем нең су рә те тө ше рел гән, 

кем нең исе ме су гыл ган? – ди де.
– Кай сар ны кы, – дип җа вап бир де те ге ләр.
25 – Шу лай бул гач, кай сар ны кын – кай сар га, Ал ла һы ны кын Ал ла һы га би ре-

гез, – ди де Гай сә.
26 Гай сә нең ха лык ал дын да сөй лә гән сүз лә рен дә алар бәй лә нер лек бер нәр сә дә 

та ба ал ма ды лар һәм, Аның җа ва бы на хәй ран ка лып, ты нып кал ды лар.

Үледәнтерелүтурындагысорау
27 Ан на ры Гай сә яны на үле ләр нең те ре лү ен ин кяр итү че ссад ду кей лар дан бер-

ни чә се ки леп, Аңа бо лай ди де:
28 – Ос таз! Ка нун да Му са без гә: «Әгәр бе рәү нең ир ту га ны үлеп ки теп, ха ты ны 

ба ла сыз кал са, шул кеше әле ге тол ха тын ны үзе нә ал сын, бер ту ган кар дә ше нең нә-
се лен дә вам ит тер сен»*, – дип яз ган. 29 Шун нан ки леп, бер ту ган җи де ир кар дәш 
бар иде. Шу лар ның бе рен че се, ха тын алып, ба ла ла ры бул мый ча үлеп кит кән. 30 Ул 
ха тын га икен че се дә, 31 өчен че се дә, шул рә веш ле, җи де се дә өй лән гән нәр, әм ма 
ба ры сы да ба ла кал дыр мый ча үлеп кит кән нәр. 32 Ахыр да ха тын да дөнья куй ган. 
33 Шу лай бул гач, үле ләр те рел гән ва кыт та, ул кай сы сы ның ха ты ны бу ла чак соң? 
Җи де се дә аның ире бул ган бит!

34 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Бу дөнья ке ше лә ре өй лә нә ләр дә, ки яү гә дә чы га лар. 35 Ә ин де үле дән те ре лер гә 

һәм ки лә чәк дөнь я да яшәр гә ла ек бул ган нар өй лән мәс ләр дә, ки яү гә дә чык мас лар. 
36 Алар ин де үлә дә ал ма я чак лар, чөн ки фә реш тә ләр сы ман бу лыр лар. Алар Ал ла һы 
ба ла ла ры дыр, чөн ки Ал ла һы алар ны үле дән те релт те. 37 Ә ин де янып тор ган кү гән 
ку а гы ту рын да сөй лә гән дә, Му са үзе дә, Раб бы ны «Иб ра һим Ал ла сы, Ис хак Ал ла сы 
һәм Ягъ куб Ал ла сы»* дип атап, үле ләр нең те ре лү ен күр сәт кән. 38 Ал ла һы – үле ләр 
Ал ла сы тү гел, Ул те ре ләр не ке, Аның өчен ба ры сы да те ре бит.

* 20:28 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:5-6. 
* 20:37 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:6. 
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39 Ка нун бел геч лә ре нең кай бер лә ре бу сүз ләр гә кар шы:
– Ос таз! Ях шы әйт тең, – ди де.
40 Шун нан соң алар Гай сә дән бер нәр сә ту рын да да со рар га ба тыр чы лык ит мә де ләр.

МәсихһәмДавыт
41 Ан на ры Гай сә алар га бо лай ди де:
– Ни өчен ке ше ләр: «Мә сих – Да выт Уг лы», – дип әй тә? 42-43 Зә бур ки та бын да 

бит Да выт үзе әй тә:
«Раб бы ми нем Ха ки ме мә:
„Дош ман на рың ны Си нең аяк ас ты на
бас кыч бас ма сы итеп түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр“, – ди»*.

44 Ди мәк ки, Мә сих не Да выт «Ха ки мем» дип атый. Алай икән, Мә сих ни чек итеп 
Да выт ның Уг лы бу ла ал сын?

Гайсәнеңканунбелгечләретурындаискәртепкуюы
45 Бар ха лык Гай сә сөй лә гән нәр не тың лап тор ган чак та, Ул, шә кер т лә ре нә тө-

бәп, бо лай ди де:
46 – Өс лә ре нә озын ки ем нәр ки еп, мәй дан нар да үз лә рен их ти рам бе лән сә лам-

лә гән не, гый ба дәт ха нә ләр дә – дә рә җә ле урын нар да, мәҗ лес ләр дә түр дә уты ру ны 
сө ю че ка нун бел геч лә рен нән сак бу лы гыз! 47 Алар, хәй лә ләп, тол ха тын нар ның 
йорт ла рын тар тып ала лар, ке ше ләр күр сен дип, озак итеп до га кы ла лар. Ан дый-
лар ны иң ка ты хө кем кө тә дер.

Толхатынныңбүләге

21 1 Сә да ка сан ды гы на бай лар ның сә да ка са лу ы на күз тө ше реп, Гай сә 2 бер 
фә кыйрь тол ха тын ның да ике да нә вак ак ча са лу ын күр де һәм:

3 – Хак сүз әй тәм сез гә: бу фә кыйрь тол ха тын баш ка лар га ка ра ган да күб рәк 
сал ды, – ди де. – 4 Чөн ки те ге ләр ба ры сы да Ал ла һы га үз лә рен нән ар т кан ны бү ләк 
ит те, ә бу яр лы ха тын яшәү өчен ки рәк бул ган ның бө те не сен бир де.

Аллаһыйортыныңҗимерелүе
5 Бе рәү ләр нең Ал ла һы йор ты ның зат лы таш лар һәм Ал ла һы га ба гыш лан ган бү-

ләк ләр бе лән би зә лүе ха кын да сөй ләп то ру ын ише теп, Гай сә:
6 – Шун дый көн нәр ки лер, сез би ре дә күр гән бар нәр сә җи ме ре лә чәк, таш өс-

тен дә таш кал ма я чак! – ди де.

Ахырзаманбилгеләре
7 Шун да Аңар дан:
– Ос таз! Бу хәл ләр кай чан бу лыр? Алар ның тиз дән бу ла сын нин ди билге-ишарә 

аша бе лер без? – дип со ра ды лар.

* 20:42-43 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
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8 – Ка ра гыз аны, ал да ма сын нар үзе гез не, – ди де Гай сә алар га, – чөн ки күп ләр, 
ки леп, үз лә рен Ми нем исем бе лән атар лар һәм: «Мин – Ул!», «Ва кы ты җит те!» – ди-
яр ләр. Ан дый лар га ияр мә гез! 9 Су гыш лар һәм чу а лыш лар ха кын да ишет кән дә, кур-
ку га кал ма гыз. Баш та шу шы ва кый га лар бу лып узар га ти еш, лә кин бу әле иң ахы ры 
ди гән сүз тү гел.

10 Ха лык – ха лык ка кар шы, пат ша лык пат ша лык ка кар шы чы гар, – дип сү зен 
дә вам ит те Ул. – 11 Төр ле урын нар да көч ле җир тет рәү ләр, ач лык, үләт зәх мә те 
бу лыр, күк тә кур кы ныч кү ре неш ләр һәм бө ек га лә мәт ләр кү ре нер. 12 Әм ма әле ге 
хәл ләр гә ка дәр сез не кул га алыр лар һәм эзәр лек ләр ләр, хө кем итү өчен, гый ба дәт-
ха нә ләр гә алып ба рыр лар һәм зин дан нар га утыр тыр лар. Ми нем исе мем ар ка сын да 
сез не пат ша лар һәм ида рә че ләр ал ды на алып ба рыр лар. 13 Шун да сез, фор сат тан 
фай да ла нып, Ми нем хак та ша һит лык би рә алыр сыз. 14 Үзе без не ни чек як лар быз, 
дип, ал дан бор чы лып тор ма гыз. 15 Чөн ки Мин сез гә шун дый сүз ләр һәм га кыл 
би рер мен ки, дош ман на ры гыз ның бер се дә сез гә кар шы чы га һәм кар шы то ра ал-
мас. 16 Хәт та ата-аналарыгыз, агай-энеләрегез, кар дәш лә ре гез, дус ла ры гыз да сез гә 
хы я нәт итәр ләр, кай бер лә ре гез не үте рер ләр дә. 17 Ми нем ар ка да ба ры сы да сез гә 
нәф рәт бе лән ка рар. 18 Тик шу лай да ба шы гыз да гы чәч бөр те ге дә югал мас. 19 Тү зем 
бу лы гыз – һәм тор мы шы гыз ны сак лап ка лыр сыз.

Иерусалимнеңҗимерелүетурында
20 Ие ру са лим не гас кәр ләр ка ма вын күр гән дә, бе леп то ры гыз: аның ха рап бу лыр 

ва кы ты ин де бик якын. 21 Шул чак та Яһү ди я дә бул ган нар тау лар га кач сын; шә-
һәр дә ге ләр ан нан чык сын; авыл ти рә сен дә ге ләр шә һәр гә кер мә сен. 22 Чөн ки ул 
көн нәр – үч алу көн нә ре, һәм шул көн нәр дә Из ге яз ма да языл ган нар ның ба ры сы 
да тор мыш ка ашыр. 23 Ул көн нәр дә авыр лы бул ган һәм ба ла имез гән ха тын нар га – 
кай гы! Чөн ки бу ил не – зур афәт, ха лык ны зур нәф рәт кө тә: 24 бе рәү ләр кы лыч тан 
узар, икен че ләр не, әсир итеп, бар ча ха лык лар ара сы на таратып-сибәрләр; һәм ят 
ха лык лар дә ве ре тә мам лан ган чы, алар Ие ру са лим не тап тап йө рер ләр.

АдәмУглыныңкилүетурында
25 Ко яш, ай вә йол дыз лар да га җә еп га лә мәт ләр бу лыр, ә җир йө зен дә яшәү че ха лык-

лар өмет сез лек кә би ре лер һәм диң гез ша вын нан, ко ты рын ган дул кын нар дан кот ла ры 
алы ныр. 26 Га ләм гә ки лә се афәт ләр не кө теп, ке ше ләр кур ку дан аң на рын югал тыр, 
чөн ки күк җи сем нә ре дә тет рә неп ку яр. 27 Шул ва кыт бо лыт эчен дә бө ек код рәт вә 
дан бе лән ки лү че Адәм Уг лын* кү рер ләр. 28 Бу ва кый га лар га мәл гә аша баш ла гач, ку-
рык мый ча ту ра еп ба сы гыз, баш ла ры гыз ны кү тә ре гез, чөн ки ко ты лу ы гыз ин де якын.

Инҗирагачыхакындагыйбрәтлесүзләр
29 Гай сә алар га бер гый б рәт ле сүз сөй лә де:
– Ин җир ага чы на һәм баш ка агач лар га ка ра гыз: 30 алар ның яф рак яра баш ла га-

нын кү реп, сез тиз дән җәй җи тә сен бе лә сез. 31 Мон да да нәкъ шу лай: бу хәл ләр нең 

* 21:27 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
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га мәл гә ашу ын күр гән дә, сез Ал ла һы Пат ша лы гы ның ин де якын бу лу ын бе лер сез. 
32 Хак сүз әй тәм сез гә: бо лар һәм мә се га мәл гә аш кан чы, бү ген ге бу ын әле юк ка 
чык мас. 33 Күк һәм җир юк ка чы гар, әм ма Ми нем сүз лә рем һич кай чан юк ка чык мас.

Уяубулыгыз
34-35 Ка ра гыз аны, та мак ягын кай гыр ту, эч ке че лек вә тор мыш мә шә кать лә ре сез-

нең бе лән ида рә ит мә сен, ул көн, то зак ке бек, сез гә көт мә гән дә кил мә сен. Чөн ки 
ул көн җир йө зен дә яшәү че һәр ке ше гә ки лә чәк. 36 Шу лай итеп, һәр чак уяу бу лы-
гыз, ки лә се бәла-казалардан ко ты лыр га һәм Адәм Уг лы кар шы на ки леп ба сар га 
кө че гез җит сен өчен, до га кы лы гыз.

37 Көн дез лә рен Гай сә Ал ла һы йор тын да ха лык ка гый лем бир де, ә кич җи тү гә, 
Зәй түн та вы на ки теп, төн нә рен шун да үт кәр де. 38 Таң ату га, бар ха лык, Аны тың-
лар өчен, Ал ла һы йор ты на кил де.

Гайсәнеүтерүнияте

22 1 Ко ты лу бәй рә ме, икен че төр ле әй т кән дә, сТө че кү мәч бәй рә ме якын ла-
шып кил гән көн нәр иде. 2 Баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре, ха лык тан 

ку рык кан га кү рә, яшер тен ге нә Гай сә дән ко ты лу әмә лен эз лә де ләр.
3 Шун да ун и ке шә кер т нең бер се нә – Ис ка ри от ку ша мат лы Яһү дә нең эче нә шай тан 

кер де, 4 һәм ул, баш ру ха ни лар вә Ал ла һы йор ты ның ка ра выл баш лык ла ры яны на 
ба рып, Гай сә не алар ку лы на тап шы ру ха кын да сөй ләш те. 5 Те ге ләр, бу хәл гә бик 
шат ла нып, аңа ак ча би рер гә бул ды лар. 6 Яһү дә алар ның тә къ ди ме бе лән ри за лаш-
ты һәм ха лык ка сиз дер ми чә Гай сә не алар ку лы на тап шы ру өчен, җай чык кан ны 
кө теп йө ри баш ла ды.

Котылубәйрәмехөрмәтенәтабынәзерләү
7 Тө че кү мәч бәй рә ме (Ко ты лу бәй рә ме) хөр мә те нә бә рән ча ла тор ган көн җит те. 

8 Гай сә:
– Ба ры гыз, без гә Ко ты лу бәй рә ме хөр мә те нә та бын әзер лә гез, – дип, Пе тер бе-

лән Яхъя га йо мыш йөк лә де.
9 – Кай да әзер лә ве без не те ли сең? – дип со ра ды алар Аңар дан.
10 – Шә һәр гә аяк ба су га, сез гә су чүл мә ге кү тәр гән бер ке ше оч рар, – дип җа вап 

кай тар ды Гай сә. – Аның ар тын нан ба ры гыз да, ул кер гән өй гә ке реп, 11 йорт ху-
җа сы на: «Ос та зы быз син нән: „Ко ты лу бәй рә ме ашын шә кер т лә рем бе лән кай сы 
бүл мә дә ашыйк?“ – дип со рый», – дип әй те гез. 12 Ул сез гә өс ке кат та гы җы еш ты-
рыл ган зур бүл мә не күр сә тер, шун да әзер лә гез.

ГайсәнеңКотылубәйрәмеризыгынсоңгытапкырашавы
13 Шә кер т ләр кит те ләр, һәм бар нәр сә Гай сә әй т кән чә бу лып чык ты; бәй рәм 

та бы нын алар шун да әзер лә де ләр. 14 Аш ва кы ты җит кәч, Гай сә рә сүл ләр бе лән 
бер гә та бын яны на утыр ды.

15 – Га зап лар га ду чар ител гән че, Ко ты лу бәй рә ме та бы нын да сез нең бе лән уты-
рып ашар га шун дый те лә гән идем! – ди де алар га Гай сә. – 16 Сез гә әй тәм: Ал ла һы 
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Пат ша лы гын да Ко ты лу бәй рә ме нең чын мәгъ нә се ачык лан ган чы, Мин ин де бәй-
рәм ашы аша ма я чак мын.

17 Ул ка сә не ал ды да шөк ра на кыл ган нан соң алар га су зып:
– Алы гыз, үз ара бү ле шеп эче гез, – ди де. – 18 Сез гә әй тәм: Ал ла һы Пат ша лы гы 

кил ми чә, Мин ин де йө зем шә ра бы эч мә я чәк мен.
19 Ан на ры Гай сә ик мәк ал ды да шөк ра на кы лып сын дыр ды һәм:
– Бу сез нең хак ка би ре лә тор ган тә нем дер. Ми не ис кә алу өчен, шу лай эш лә-

гез, – ди гән сүз ләр бе лән шә кер т лә ре нә бир де.
20 Аш тан соң Гай сә янә ка сә не алып:
– Ме нә бу ка сә сез нең хак ка тү ге лә тор ган ка ным бе лән рас лан ган яңа ки ле-

шү дер, – ди де. – 21 Әм ма Ми ңа хы я нәт итү че нең ку лы Ми нем ку лым бе лән бер гә 
шу шы өс тәл дә дер. 22 Хә ер, ал дан ни чек бил ге лән гән бул са, Адәм Уг лы шул юл 
бе лән ба ра; лә кин Аңа хы я нәт итү че гә ни кай гы!

23 Шә кер т лә ре:
– Без нең ара да кай сы быз мон дый га мәл кы лыр икән? – дип, бер-берсеннән 

со ра ша баш ла ды лар.

Иңбөегекем?
24 Шун нан алар, ара да кай сы быз бө ег рәк са на лыр га ти еш, дип бә хәс лә шер гә 

то тын ды лар. 25 Гай сә исә алар га бо лай ди де:
– Пат ша лар ха лык  өс тен нән ха ким лек итә ләр, һәм әле ге ида рә итү че ләр «ях-

шы лык кы лу чы лар» дип ата ла лар. 26 Сез дә исә алай бул ма сын: иң олы дип са нал-
га ны – ке че, баш лык бул га ны хез мәт че ке бек бул сын. 27 Чөн ки кем олы рак: өс тәл 
янын да уты ру чы мы әл лә аңа хез мәт итү че ме? Өс тәл янын да уты ру чы тү гел ме соң? 
Ә ме нә сез нең ара да Мин хез мәт итү че ке бек!

28 Мин уз ган бар лык сы нау лар да сез һәр чак янә шәм дә бул ды гыз. 29 Шул сә бәп-
ле, Атам Ми ңа ыша нып тап шыр ган ке бек, Мин дә сез гә пат ша лык итү хо ку кын 
тап шы рам. 30 Сез Ми нем Пат ша лы гым да гы та бын да аша я чак сыз, эчә чәк сез һәм, 
Ис ра ил нең ун и ке ыру гы бе лән ида рә итәр өчен, тә хет ләр дә уты ра чак сыз.

ПетернеңвазкичәсенГайсәнеңалданәйтүе
31 Гай сә шун да Пе тер гә:
– Ши мун, Ши мун! Ме нә шай тан сез не бо дай җил гәр гән ке бек җил гә рер гә рөх-

сәт ал ды, – ди де. – 32 Әм ма син има ның ны югал т ма сын дип, Мин си нең өчен до га 
кыл дым; син ка бат Ми ңа әй лә неп кай т кач, иман даш ла рың ны ны гыт.

33 Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Мин Си нең бе лән зин дан га да, үлем гә дә ба рыр га әзер мен, – дип 

җа вап кай тар ды.
34 Әм ма Гай сә аңа:
– Пе тер, си ңа әй тәм: бү ген әтәч кыч кы рып бе тер гән че, Ми нем бе лән та ныш 

бу лу ың ны син өч тап кыр ин кяр итә чәк сең, – ди де.
35 Ан на ры шә кер т лә рен нән:
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– Мин сез не ян чык сыз, биш тәр сез, баш мак сыз ки леш юл га озат кан чак та, сез-
нең бе рәр нәр сә гә их ты я җы гыз бул ды мы? – дип со ра ды.

– Һич бер нәр сә гә бул ма ды, – дип җа вап бир де те ге ләр.
36 – Әм ма хә зер, – ди де Гай сә алар га, – ян чы гы бул га ны аны үзе бе лән ал сын, биш-

тә рен дә ал сын; ә ян чы гы бул ма га ны өс ки е мен сат сын да кы лыч са тып ал сын. 37 Чөн ки 
сез гә әй тәм, Из ге яз ма да гы «Ул җи на ять че ләр исә бе нә кер тел де»* ди гән сүз ләр Ми-
нем тор мыш та урын алыр га ти еш. Ми нем хак та языл ган нар тор мыш ка ашу ал дын да.

38 Шә кер т лә ре Аңа:
– Ха ки ме без! Ме нә без нең ике кы лы чы быз бар, – ди де.
Ул исә алар га:
– Бу ту ры да җит те! – ди де.

ГайсәнеңЗәйтүнтавындадогакылуы
39 Гай сә, өен нән чы гып, га дә тен чә Зәй түн та вы на юнәл де; Аның ар тын нан шә-

кер т лә ре дә ияр де. 40 Ба рып җит кәч, Ул алар га:
– Вәс вә сә гә ду чар бул мас өчен, до га кы лы гыз, – ди де.
41 Үзе алар дан таш атар ара га чит кә рәк кит те дә, тез лә неп, до га кы лыр га то тын ды:
42 – И-и Атам! Син их ты яр кы лып, бу га зап лар ка сә се Ми не чит лә теп үт сә иде. 

Хә ер, Мин те лә гән чә тү гел, Син те лә гән чә бул сын.
[43 Шул ва кыт Аның яны на күк тән бер фә реш тә иңеп, Аңа нык лык бир де. 44 Кү-

ңе ле газапланганга, Ул ае ру ча ты ры шып до га кыл ды; Аңар дан, җир гә там ган кан 
там чы ла ры ке бек, тир ак ты.]* 45 До га сын тә мам ла ган нан соң, Ул шә кер т лә ре яны на 
кил де һәм алар ның кай гы дан тал чы гып йок лап яту ла рын күр де.

46 – Ни гә йок лап ята сыз сез? – ди де Ул. – То ры гыз һәм, вәс вә сә гә ду чар бул мас 
өчен, до га кы лы гыз.

Гайсәнекулгаалу
47 Ул әле әй теп тә бе тер мә де, алар яны на бер төр кем ке ше ки леп җит те, иң ал-

дан ун и ке шә кер т нең бер се – Яһү дә исем ле се ат лый иде. Ул, үп мәк че бу лып, Гай сә 
яны на кил де. 48 Гай сә исә аңа:

– Яһү дә! Син, үбеп, Адәм Уг лы на хы я нәт кы ла сың мы? – ди де.
49 Гай сә янын да гы шә кер т ләр, эш нең кая та ба бар га нын ча ма лап, Аңа:
– Ха ки ме без! Бәл ки без гә кы лыч ла ры быз ны эш кә җи гәр гә дер? – ди де ләр.
50 Алар ның бер се, олуг ру ха ни ның хез мәт че се нә сел тә неп, аның уң ко ла гын 

ча бып өз де.
51 – Тук та гыз! Җи тәр! – ди де шун да Гай сә һәм, хез мәт че нең ко ла гы на ку лын 

ти де реп, аны са вык тыр ды. 52 Үзен кул га алыр га кил гән баш ру ха ни лар га, Ал ла һы 
йор ты ның ка ра выл баш лык ла ры на һәм өл кән нәр гә исә Гай сә:

– Юл ба сар то тар га чык кан дай, Ми нем ян га кы лыч һәм чук мар лар кү тә реп 
кил гән сез! – ди де. – 53 Мин һәр көн не сез нең бе лән Ал ла һы йор тын да бул дым, 

* 22:37 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:12. 
* 22:43-44 Кай бер кулъ яз ма лар да 43-44 нче аять ләр дә бар. 
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һәм сез Ми ңа кул кү тәр мә де гез; ә хә зер – сез нең за ман, ка раң гы лык ха ким лек 
ит кән чор!

ПетернеңГайсәдәнвазкичүе
54 Шун нан алар Гай сә не, то тып алып, олуг ру ха ни өе нә алып кер де ләр. Пе тер 

исә, арт та рак ка лып, алар га ияр де. 55 Ише гал ды ур та сын да учак як ты лар. Баш ка лар 
бе лән бер гә Пе тер дә учак яны на ки леп утыр ды. 56 Бер хез мәт че кыз, аның учак 
янын да уты ру ын кү реп, те кә леп ка ра ды да:

– Ме нә бу да Аның бе лән иде, – ди де.
57 Әм ма Пе тер:
– Юк, сең лем, мин Аны бел мим, – дип, Гай сә дән ваз кич те.
58 Бе раз дан аны икен че бе рәү, кү реп:
– Син дә алар ның бер се, – ди де.
Лә кин Пе тер ул ке ше гә:
– Юк, дус ке ше! – дип, җа вап кай тар ды.
59 Бе рәр сә гать тән та гын бер се:
– Дө рес тән дә, бу да Аның бе лән иде, ул да – Гә ли ләя ке ше се бит, – дип, кат гый 

рә веш тә рас ла ды.
60 Әм ма Пе тер әле ге ке ше гә:
– Си нең нәр сә ту рын да сөй лә вең не аң ла мыйм, – ди де.
Ул шу шы сүз ләр не әй тү гә, әтәч кыч кыр ды. 61 Шул ва кыт Ха ким Гай сә, бо ры-

лып, Пе тер гә ка ра ды; һәм Пе тер Аның «Бү ген син, әтәч кыч кыр ган чы, Мин нән 
өч тап кыр ваз ки чә чәк сең» ди гән сүз лә рен исе нә тө шер де; 62 ул, урам як ка чы гып, 
ачы күз яшь лә ре түк те.

63 Гай сә не сак лау чы лар Аны мыс кыл итәр гә, кый нар га то тын ды лар. 64 Алар, 
Гай сә нең кү зен кап лап, Аңар дан:

– Пәй гам бәр ле гең не күр сәт әле: Си ңа кем сук ты? – дип со ра ды лар.
65 Мо ңар дан баш ка да Аны хур лый тор ган күп сүз ләр әйт те ләр. 66 Таң ат кач, ха лык 

өл кән нә ре, баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре сЮга ры ки ңәш мә гә җы ел ды лар 
һәм, Гай сә не җы е лыш ал ды на ки те реп бас ты рып, 67 Аңар дан:

– Җа вап бир: Син Мә сих ме? – дип со ра ды лар.
Ул алар га:
– Әй т сәм – ышан мас сыз, 68 әгәр сез гә со рау бир сәм, җа вап кай тар мас сыз. 69 Әм ма 

шу шы ва кыт тан баш лап, Адәм Уг лы Код рәт Ия се нең уң ягын да уты рыр, – ди де.
70 Шун да һәм мә се:
– Ди мәк, Син Ал ла һы Уг лы бу ла сың ин де? – дип со ра ды.
– Сез шу лай дип әй тә сез ич, – дип җа вап бир де Ул.
71 – Без гә та гын нин ди ша һит лык ки рәк? – ди де алар. – Үз авы зы бе лән әй т-

кән не ише теп тор дык бит!

ГайсәПилаталдында

23 1 Ки ңәш мә дә ге ләр ба ры сы то рып бас ты лар, ан на ры Гай сә не Пи лат яны на 
алып кил де ләр.
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2 – Бу Ке ше не без хал кы быз ны аз ды ру чы дип тап тык. Ул Үзен Мә сих, Пат ша дип 
атый һәм кай сар га са лым тү ләү не тыя, – дип, Аны га еп ли баш ла ды лар.

3 Пи лат Аңар дан:
– Син яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды.
Ул аңа:
– Бу – си нең сүз лә рең, – ди де.
4 Пи лат исә баш ру ха ни лар га һәм ха лык төр ке ме нә:
– Мин бу Ке ше не га еп ләр лек бер сә бәп тә күр мим, – ди де.
5 Әм ма алар:
– Үзе нең гый ле ме бе лән Ул бө тен Яһү дия җи рен дә ге ха лык ны ко тыр та, бу га-

мә лен Гә ли лә я дә баш ла ган иде, ин де хә зер мон да ки леп җит те, – дип, үз сүз лә рен 
тәк рар лый бир де.

ГайсәҺирудалдында
6 Пи лат исә, Гә ли ләя ди гән нә рен ише теп:
– Ул Гә ли лә я дән ме? – дип со ра ды.
7 Гай сә нең Һи руд пат ша ида рә ит кән өл кә дән икә нен бел гәч, ул Аны Һи руд яны-

на җи бәр де. Ул көн нәр дә Һи руд Ие ру са лим дә иде. 8 Һи руд исә, Гай сә не кү реп, бик 
шат лан ды, чөн ки Аның ха кын да күп ишет кән гә кү рә, күп тән нән Аны оч ра та сы 
ки леп йө ри иде. Гай сә аның өчен нин ди дә бул са мог җи за күр сә тер дип өмет лән де 
ул. 9 Һи руд Аңа бай так кы на со рау лар бир де, лә кин Гай сә аңа нәр сә дип тә җа вап 
кай тар ма ды. 10 Янә шә дә ба сып тор ган баш ру ха ни лар һәм ка нун бел геч лә ре исә, 
тырышып-тырышып, Аны га еп ли бир де ләр. 11 Һи руд һәм аның гас кә ри лә ре, Гай-
сә дән мыс кыл лап көл гән нән соң, Аны куп шы ки ем нәр гә ки ен дер де ләр дә ка бат 
Пи лат яны на җи бәр де ләр. 12 Мо ңа хәт ле дош ман ла шып йөр гән Пи лат бе лән Һи руд 
исә шул көн нән дус ла шып кит те ләр.

Гайсәнеңүлемгәхөкемителүе
13 Баш ру ха ни лар ны, баш лык лар ны һәм ха лык ны җы еп, Пи лат 14 алар га:
– Сез ми ңа бу Ке ше не, ха лык ны ко тыр та, дип алып кил де гез; ме нә мин сез нең 

ал да Аңар дан со рау ал дым, лә кин бу Ке ше дә сез әй т кән га еп ләр нең бер сен дә тап-
ма дым, – ди де. – 15 Га еп тап ма ган га, Һи руд та Аны ки ре без гә җи бәр де. Шу лай 
итеп, үлем җә за сы би рер лек һич нәр сә эш лә мә гән Ул. 16 Ди мәк ки, мин, җә за би реп, 
Аны ирек кә җи бә рәм.

[17 ]*
18 Әм ма шул чак ба ры сы бер та выш тан:
– Үлем Аңа! Ә без гә Ба раб ны азат ит! – дип кыч кы ра баш ла ды.
19 Әле ге Ба раб ны зин дан га шә һәр дә чу а лыш ки те реп чы гар ган һәм ке ше үтер гән 

өчен утырт кан нар иде. 20 Пи лат, Гай сә не ирек кә җи бәр мәк че бу лып, та гын ха лык ка 
мө рә җә гать ит те. 21 Әм ма алар:

* 23:17 Кай бер кулъ яз ма лар да 17 нче аять тә бар: «Чөн ки Пи лат ка бәй рәм уңа ен нан бер тот-
кын ны азат итәр гә ки рәк иде». 
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– Хач ка ка дак ла Аны, хач ка! – дип кыч кы ра бир де ләр.
22 Ул өчен че мәр тә бә:
– Нин ди явыз лык эш лә гән соң Ул? Мин Аңар да үлем җә за сы би рер лек һич нин ди 

га еп тап ма дым, шу ңа кү рә мин, Аңа җә за би реп, ирек кә җи бә рәм, – ди де.
23 Лә кин ха лык, та гын да ка ты рак кыч кы рып, Аны хач ка ка дак лар га та ләп ит те; 

һәм ахыр чик тә үз ди гә не нә иреш те. 24 Пи лат алар те лә гән чә ка рар кыл ды. 25 Чу-
а лыш ки те реп чы гар ган һәм ке ше үтер гән өчен зин дан га ябыл ган адәм не, алар 
со ра ган ча, азат ит те; ә Гай сә не алар ның их ты я ры на тап шыр ды.

Гайсәнехачкакадаклау
26 Гай сә не җә за уры ны на алып бар ган да, кыр дан кай тып ки лү че Ши мун исем ле 

бер кү ри ни ле не тук та тып, хач ны аның җил кә се нә сал ды лар һәм Гай сә ар тын нан 
алып ба рыр га куш ты лар. 27 Аның ар тын нан бик күп ха лык бар ды, шу лай ук Аны 
кыз га ну дан үке реп елый-елый бай так хатын-кыз да ияр де. 28 Гай сә исә, бо ры лып, 
алар га әйт те:

– Әй Иеру са лим хатын-кызлары! Ми нем өчен күз яшь лә ре түк мә гез, бәл ки үзе гез 
һәм ба ла ла ры гыз өчен ела гыз. 29 Чөн ки шун дый көн нәр ки лер, кы сыр ха тын нар, 
ба ла тап ма ган һәм имез мә гән күк рәк ләр бә хет ле, дип әй тер ләр. 30 Ке ше ләр тау-
лар га: «Без нең өс кә авы гыз!», кал ку лык лар га: «Без не кү меп ки те гез!»* – ди яр ләр. 
31 Яшел лә неп үсеп утыр ган агач бе лән мо ны эш ли ләр икән, ко ры ган агач бе лән 
нәр сә бу лыр соң?

32 Үте рер гә дип, җә за уры ны на Гай сә бе лән бер гә ике җи на ять че не дә алып бар-
ды лар. 33 «Баш сө я ге» дип атал ган урын га җит кәч, Аны да, те ге җи на ять че ләр не 
дә – бер сен Аның уң, ә икен че сен сул ягы на хач ка ка дак ла ды лар. [34 Гай сә шун да:

– И-и Атам! Ки чер бу ке ше ләр не, чөн ки нәр сә эш лә гән нә рен бел ми ләр, – ди де.]*
Гас кә ри ләр, жи рә бә са лып, Аның ки ем нә рен бү леш те ләр. 35 Ха лык ка рап тор ды. 

Баш лык лар исә, Гай сә не мыс кыл лап:
– Баш ка лар ны кот ка рып йөр де бит! Әгәр Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган Мә сих 

бул са, Үзен кот кар сын! – дип көл де ләр.
36 Гас кә ри ләр дә Аңа әче шә раб тәкъ дим итеп:
37 – Әгәр яһү ди ләр Пат ша сы бул саң, Үзең не кот кар! – дип мыс кыл ла ды лар.
38 Аның баш өс те нә хач ка «Бу – яһү ди ләр Пат ша сы» ди гән язу бер ке тел гән иде.
39 Хач ка асып ку ел ган җи на ять че ләр нең бер се, Аны хур лап:
– Син Мә сих тү гел ме соң? Шу лай икән, Үзең не дә, без не дә кот кар! – ди де.
40 Икен че се исә:
– Ал ла һы дан ку рык! Син үзең дә – Аның ке бек үк хө кем гә ду чар ител гән ке-

ше бит, – дип те ге не тый ды. – 41 Без не га дел хө кем ит те ләр, кыл ган эше без өчен 
ти еш ле сен ал дык, ә Ул һич бер на чар лык эш лә мә гән, – ди де. 42 Ан на ры Гай сә гә 
мө рә җә гать итеп: – Гай сә, Үз Пат ша лы гы ңа кил гәч, ми не ис кә ал, – дип өс тә де.

43 Гай сә аңа:

* 23:30 Ка ра гыз: «Һо шея», 10:8. 
* 23:34 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге җөм лә дә бар. 
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– Хак сүз әй тәм: син бү ген үк Ми нем бе лән бер гә җән нәт тә бу лыр сың, – дип 
җа вап кай тар ды.

Гайсәнеңүлеме
44-45 Көн ур та ла ры җит кән иде ин де. Шул ва кыт ко яш сү неп, бө тен җир йө зен 

ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм шу шы хәл көн дез ге өч кә ка дәр дә вам ит те. Ал ла һы 
йор тын да гы пәр дә исә ур та лай ер ты лып төш те. 46 Гай сә шун да:

– Атам! Ру хым ны Си нең ку лы ңа тап шы рам*, – дип, ка ты итеп кыч кыр ды һәм 
шул сүз ләр дән соң җан бир де.

47 Бу хәл ләр не кү реп тор ган йөз ба шы, Ал ла һы ны дан лап:
– Чын нан да, бу Ке ше га еп сез бул ган икән, – ди де.
48 Та ма ша кы лыр га җы ел ган ха лык та шу шы ва кый га ны күр гән нән соң күк рә-

ге нә суга-суга өе нә та рал ды. 49 Гай сә нең бар дус ла ры, шу лай ук Гә ли лә я дән Аңа 
ия реп кил гән ха тын нар да бу хәл не чит тән ка рап тор ды лар.

Гайсәнекабергәсалу
50-51 Юга ры ки ңәш мә дә Яһү ди я дә ге Ари ма тай шә һә рен нән Йо сыф исем ле бер 

ке ше бар иде. Ки ңәш мә әгъ за сы бул са да, ан да чы га рыл ган ка рар ны һәм бу эш не 
ул хуп ла ма ды. Әле ге иге лек ле һәм тәкъ ва адәм Ал ла һы Пат ша лы гын кө теп яши 
иде. 52 Шул Йо сыф, Пи лат ал ды на ба рып, Гай сә нең җә сә ден алып ки тәр гә со ра ды. 
53 Ан на ры Аның җә сә ден, хач тан алып, җи тен ту кы ма га төр де дә кы я да уел ган, 
мо ңар чы һич кем нең мә е те са лын ма ган яңа кабер-мәгарәгә ур наш тыр ды. 54 Бу – 
шим бә бәй рә ме нә әзер лек ки че иде, һәм шим бә көн җи теп ки лә иде ин де. 55 Гә-
ли лә я дән Гай сә гә ия реп кил гән ха тын нар да Йо сыф ар тын нан бар ды лар, ка бер не 
һәм Гай сә нең җә сә ден ни чек итеп ка бер гә ку ю ла рын ка рап тор ды лар. 56 Шун нан 
соң алар, өй лә ре нә кай тып, Гай сә нең җәсәденә сөр тү өчен, бәл зәм нәр һәм хуш 
ис ле май лар әзер лә де ләр; шим бә көн не, Му са ка ну нын да әй тел гән чә, ял ит те ләр.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

24 1 Ат на ның бе рен че кө нен дә хатын-кызлар, ал дан әзер лә гән хуш ис ле май-
ла рын алып, ир тән ир түк мә га рә яны на кил де ләр 2 һәм күр де ләр: ка бер 

авы зын то ма ла ган таш ны кем дер чит кә тә гә рәт кән. 3 Эч кә кер гәч исә, Ха ким 
Гай сә нең җә сә ден тап ма ды лар. 4 Бу хәл гә ап ты ра шып тор ган ва кыт та, ки нәт алар 
ал дын да ял ты равыклы ки ем нән ике ир ке ше пәй да бул ды. 5 Ха тын нар, кур кып, 
җир гә те кәл де ләр. Әле ге ке ше ләр алар га:

– Ни гә сез те ре Зат ны үле ләр ара сын нан эз ли сез? – ди де ләр. – 6 Юк Ул мон да: 
Ул үле дән те рел де. Гә ли лә я дә ча гын да сез гә әй т кән сүз лә рен исе гез гә тө ше ре гез: 
7 «Адәм Уг лы гө наһ лы лар ку лы на то тып би ре лер гә, хач ка ка дак ла ныр га һәм өчен че 
көн дә үле дән те ре лер гә ти еш», – ди гән иде Ул сез гә.

8 Шун да Гай сә нең сүз лә ре алар ның исе нә төш те. 9 Ка бер янын нан кай т кан нан 
соң, бу хәл ха кын да алар ун бер шә кер т кә һәм баш ка лар га хә бәр ит те ләр. 10 Рә-

* 23:46 Ка ра гыз: «Зә бур», 30:6. 
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сүл ләр гә бу хак та маг да ла лы Мәрь ям, Йо ха на, Ягъ куб ана сы Мәрь ям, шу лай ук 
алар бе лән бул ган баш ка ха тын нар да сөй лә де. 11 Әм ма хатын-кызларның сүз лә ре 
рә сүл ләр гә буш нәр сә ке бек то ел ды, һәм алар мо ңа ышан ма ды лар. 12 Лә кин Пе тер 
ка бер яны на то рып йө гер де һәм, ие леп мә га рә эче нә ка ра ган нан соң, кә фен лек не 
ге нә күр де. Шу шы хәл гә бик га җәп лә неп, ул өе нә кайт ты.

Эммаусюлында
13 Шул ук көн не Гай сә нең ике шә кер те Ие ру са лим нән ун бер чакрымдагы* Эм маус 

авы лы на ба рыр га чык ты. 14 Алар бу лып уз ган шу шы ва кый га лар ха кын да сөй лә шеп 
бар ды лар. 15 Шу лай гәп лә шеп, фи кер алы шып ат ла ган чак та, Гай сә Үзе, алар яны-
на ки леп, рәт тән ба ра баш ла ды. 16 Әм ма шә кер т ләр нең күз лә ре то ма лан ган ке бек 
бул ган га, алар Аны та ны ма ды лар. 17 Ул исә алар дан:

– Нәр сә ха кын да гәп лә шеп ба ра сыз сез? – дип со ра ды.
Алар, йөз лә ре ка раң гы ла нып, тук тап кал ды лар. 18 Шә кер т ләр нең бер се – Кле-

о пас ат лы сы – Аңа:
– Шу шы көн нәр дә Ие ру са лим дә ни ләр бул га нын шә һәр гә ки лү че ләр дән ба ры 

Син ге нә бел ми сең дер, – ди де.
19 Ул алар дан:
– Нәр сә бул га нын? – дип со ра ды.
Шә кер т ләр Аңа:
– На са ра лы Гай сә бе лән бул ган хәл не, – дип җа вап бир де ләр. – Ул Ал ла һы ал-

дын да һәм бө тен ха лык ал дын да эш тә дә, сүз дә дә код рәт ле Пәй гам бәр иде. 20 Әм ма 
без нең баш ру ха ни лар һәм баш лык лар, Аңа үлем җә за сы би рер өчен, хө кем ку лы на 
тап шыр ды лар, ан на ры Аны хач ка ка дак ла ды лар. 21 Ә без «Ис ра ил не азат итәр гә 
ти еш ле Ке ше – Ул бу лыр» дип өмет лән гән идек. Шу ның өс те нә ме нә та гын ни ләр 
бул ды: ул ва кый га дан соң ин де ме нә өчен че көн кит те, һәм 22 ара быз дан бер ни-
чә ха тын без не таң кал дыр ды: алар ир түк ка бер яны на бар ган нар, 23 әм ма Аның 
җә сә ден тап ма ган нар. Шун да кар шы ла рын да фә реш тә ләр нең пәй да бу лу ын һәм 
«Ул – те ре!» дип әй тү ен кай тып сөй лә де ләр. 24 Ан на ры ара быз дан кай бе рәү ләр, 
ка бер яны на ба рып, ха тын нар сү зе нең дө рес ле ген күр де ләр; Гай сә ка бер дә юк иде.

25 Шун да Гай сә алар га:
– И-и аң сыз лар, пәй гам бәр ләр нең бар лык сүз лә ре нә сез шун дый авыр лык бе-

лән ыша на сыз! 26 Үзе нең шөһ рә те нә иреш кән че, Мә сих шу лай га зап чи гәр гә ти еш 
тү гел иде ме ни? – ди де.

27 Шун нан Ул, Му са пәй гам бәр һәм бар ча пәй гам бәр ләр дән баш лап, бар лык Яз-
ма лар да Үзе ха кын да әй тел гән не аң ла тып бир де.

28 Алар үз лә ре ба ра сы авыл га якын лаш ты лар, ә Гай сә Үз юлын дә вам итәр гә те-
лә гән ке бек ит те. 29 Әм ма алар:

– Ин де кич якын ла шып ки лә, без нең бе лән кал, – дип, Аны күн дер де ләр, һәм 
Ул алар бе лән өй гә кер де. 30 Бө те не се бер гә өс тәл яны на ашар га утыр гач, Ул, ку лы-

* 24:13 Унберчакрым – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: алт мыш ста дия; ста дия – озын-
лык үл чәү бе рәм ле ге, 192 м. 
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на ик мәк алып шөк ра на кыл ган нан соң, шә кер т ләр гә сын ды рып бир де. 31 Шул чак 
алар ның күз лә ре ачы лып кит кән дәй бул ды, һәм шә кер т ләр Гай сә не та нып ал ды лар; 
әм ма Ул алар га кү рен мәс бул ды. 32 Алар бер-берсенә:

– Без нең бе лән юл да сөй лә шеп бар ган да һәм Из ге яз ма ның мәгъ нә сен аң лат-
кан да, кү ңел лә ре без кү тә ре леп кит те тү гел ме соң? – ди еш те ләр.

33 Шун нан алар тор ды лар да Ие ру са лим гә әй лә неп кайт ты лар. Ан да ун бер шә-
керт һәм алар бе лән баш ка ке ше ләр җы ел ган бу лып:

34 – Ха ки ме без, чын нан да, үле дән те рел де һәм Ши мун га кү рен де, – дип сөй-
лә шеп то ра иде ләр.

35 Әле ге ике шә керт тә юл да бул ган ва кый га ны һәм ик мәк сын дыр ган чак та Гай-
сә не ни чек итеп та нып алу ла ры ха кын да сөй ләп бир де ләр.

Гайсәнеңшәкертләргәкүренүе
36 Алар шу шы хак та сөй ләп тор ган да, Гай сә Үзе алар ның ур та сын да пәй да бу лып:
– Имин лек сез гә! – ди де.
37 Алар, өрәк тер бу дип уй лап, кур ку дан ка тып кал ды лар. 38 Лә кин Ул алар га:
– Ни гә кау шап кал ды гыз? Ни гә кү ңе ле гез гә шун дый шик ке рә? – ди де. – 39 Кул-

ла ры ма һәм аяк ла ры ма ка ра гыз – Мин бу. Оры нып ка ра гыз Ми ңа; өрәк нең тән-
бәдәне һәм сө я ге бул мый, ә Мин дә, күр гә не гез чә, бар.

40 Шул сүз ләр бе лән Ул алар га кул-аякларын күр сәт те. 41 Те ге ләр шат лык тан һәм 
га җәп лә нү дән һа ман ышан мый тор ган да, Ул алар дан:

– Сез нең ашар га бе рәр нәр сә гез бар мы? – дип со ра ды.
42 Алар Аңа бер ки сәк пеш кән ба лык бир де ләр. 43 Ул, ба лык ны алып, алар ның 

күз ал ла рын да аша ды.
44 Ан нан соң Гай сә алар га:
– Сез нең ян да чак та Мин нәкъ ме нә шу шы ту ры да сөй лә дем: Му са ка ну нын да, 

пәй гам бәр ләр нең яз ма ла рын да һәм Зә бур да Ми нем хак та әй тел гән нәр нең ба ры сы 
да га мәл гә ашыр га ти еш, – ди де.

45 Ан на ры Ул, Из ге яз ма ны аң лар өчен алар ның зи һен нә рен ачып:
46 – Из ге яз ма да бо лай ди ел гән: Мә сих га зап чи гәр гә, өчен че көн дә үле дән те-

ре лер гә, 47 шу лай ук тәү бә гә ки лү һәм гө наһ лар ның ки че ре лүе ту рын да гы хә бәр 
Ие ру са лим нән баш лап бар ча ха лык лар га Аның исе мен нән вә газь кы лы ныр га ти-
еш, – ди де. – 48 Сез шу шы хәл ләр нең шаһитыдыр. 49 Мин сез гә Атам вәгъ дә ит кән не 
җи бә рер мен; сез исә, юга ры дан код рәт ал ган чы, шә һәр дә ка лы гыз.

Гайсәнеңкүккәашуы
50 Шун нан Гай сә, шә кер т лә рен шә һәр дән алып чы гып, Бәй т-Ә ни я гә чак лы алар 

бе лән бар ды һәм, кул ла рын кү тә реп, алар га фа ти ха сын күн дер де. 51 Шул рә веш ле 
фа ти ха сын күн де реп тор ган чак та, Ул алар дан ера гая баш ла ды да күк кә алын ды. 
52 Шә кер т ләр Аңа сәҗ дә кыл ды лар, ан на ры, сөенә-сөенә, Ие ру са лим гә кайт ты лар. 
53 Ал ла һы ны дан лап, алар һәрчак Ал ла һы йор тын да бул ды лар.
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Яхъя бә ян ит кән 
Ях шы хә бәр

СүзКешебулды

1 1 Иң баш та Сүз бул ган, Сүз сАл ла һы бе лән бул ган, һәм Сүз Ал ла һы бул ган. 
2 Сүз иң баш та ук Ал ла һы бе лән бул ган. 3 Бар нәр сә Сүз аша яра тыл ган, һәм 

яра тыл ган һәр нәр сә Аңар дан баш ка яра тыл ма ган. 4 Аңар да тор мыш бул ган, һәм 
шул тор мыш ке ше ләр гә як ты лык бир гән. 5 Як ты лык ка раң гы лык та як тыр та, 
ка раң гы лык исә аны сүн де рә ал ма ган.

6 Ал ла һы та ра фын нан җи бә рел гән Яхъя исем ле бер ке ше бар иде. 7 Яхъя ша-
һит бу лып кил де. Аның ар ка сын да ба ры сы да иман ки тер сен нәр дип, Як ты лык 
ха кын да ша һит лык би рер гә кил де. 8 Ул үзе Як ты лык тү гел, лә кин Як ты лык ха-
кын да ша һит лык би рү өчен җи бә рел гән иде.

9 Дөнь я га ки лү че һәр ке ше не як тыр ту чы Як ты лык – чын Як ты лык иде. 10 Ул 
дөнь я да бул ды, лә кин дөнья, Аның аша яра тыл ган бу лу ы на ка ра мас тан, Аны та-
ны ма ды. 11 Ул Үз ке ше лә ре яны на кил де, әм ма үзе не ке ләр Аны ка бул ит мә де. 12 Ә 
Аны ка бул итеп, Аңа ина ну чы лар га Ул Ал ла һы ба ла ла ры бу лу хо ку кы бир де. 13 Алар 
кан нан да, тән нә фе сен нән дә, ир нә фе сен нән дә тү гел, ә Ал ла һы дан ту ды лар.

14 Сүз Ке ше бул ды, без нең ара да яшә де, смәр хә мәт вә ха кый кать бе лән ту лы 
иде Ул. Без Аның сда нын, сАта ның бер дән бер Уг лы на бир гән да нын күр дек.

15 Яхъя Аның ха кын да ша һит лык би реп:
– «Ар тым нан Ки лү че мин нән ал га чык ты, чөн ки Ул мин нән элек бар иде» 

дип сөй лә гә нем ме нә Шул ин де, – дип кыч кы рып әйт те.
16 Аның ту лы лы гын нан без һәм мә без мәр хә мәт өс те нә мәр хә мәт ал дык, 

17 сКа нун Му са ар кы лы би рел гән, мәр хә мәт һәм ха кый кать исә Гай сә сМә сих 
аша кил де. 18 Ал ла һы ны бер кем, бер кай чан күр мә гән. Аны Ата өчен иң якын, 
бер дән бер Уг лы без гә та ныт ты*.

Яхъяныңшаһитлыгы
19-20 Иеру са лим яһү ди лә ре сру ха ни лар ны һәм ле ви ләр не* Яхъя дан: «Син кем?» – дип 

со рар га җи бәр гәч, ул үз ша һит лы гын бир де. Алар га ачыктан-ачык, һич тә яшер ми чә:

* 1:18 Кай бер бо рын гы кулъ яз ма лар да бу җөмләдә «Угыл» сузе уры ны на «Ал ла һы» сузе языл-
ган, һәм җөм лә бо лай аң ла шы ла: «Аны без гә бер дән бер Уг лы та ныт ты, Ул Үзе – Ал ла һы 
да, Ата га иң якы ны да». 
* 1:19 Леви – Ягъ куб угыл ла ры ның бер се. Ле ви то кы мын нан бул ган ке ше ләр (ле ви ләр) ге нә 
Ал ла һы әме ре ни ге зен дә Ал ла һы йор тын да ру ха ни яр дәм че се хез мәтен башкарганнар. 
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– Мин Мә сих тү гел, – дип икъ рар ит те ул.
21-22 Алар аңар дан:
– Кем соң син, Ильяс мы? – дип со ра ды лар.
– Юк, – ди де ул.
– Вәгъ дә ител гән пәй гам бәр ме?
– Юк, – дип җа вап бир де Яхъя. Шун да алар:
– Алай са, кем соң син? Без не мон да җи бәр гән нәр гә җа вап би рү өчен, үзең ха-

кын да без гә нәр сә әй тер сең?
23 Яхъя, Иша гыйя пәй гам бәр әй т кән сүз ләр не кул ла нып, бо лай ди де:
– Мин – «сРаб бы га юл ны ту рай ты гыз, дип чүл дә яң гы рау чы та выш»*.
24 Җи бә рел гән нәр сфа ри сей лар дан иде. 25 Алар Яхъя дан:
– Син Мә сих тә, Ильяс та, вәгъ дә ител гән пәй гам бәр дә тү гел сең, ни өчен соң 

ссу га чум ды рып йө ри сең? – дип со ра ды лар.
26 Яхъя алар га:
– Мин чум ды ру йо ла сын су бе лән баш ка рам. Әм ма ара гыз да сез бел мә гән Бе-

рәү то ра, 27 Ар тым нан Ки лү че нәкъ ме нә Ул ин де, ә мин Аның аяк ки е ме ка е шын 
чи шәр гә дә ла ек тү гел мен, – дип җа вап бир де.

28 Бу ва кый га лар Яхъя су га чум ды ра тор ган урын да – Үр дүн ел га сы аръ я гын-
да гы Бәй т-Ә ни я дә бул ды. 29 Икен че көн не Яхъя, кар шы на ки лү че Гай сә не кү реп:

– Ме нә дөнь я ның сгө на һын Үз өс те нә алу чы сАл ла һы Бә рә не. 30 «Ар тым нан 
ки лү че Бе рәү мин нән ал га чык ты, чөн ки Ул мин нән элек бар иде», – дип сөй-
лә гә нем Ул – Үзе. 31 Мин Аны та ны ма дым, лә кин, Аны сИс ра ил хал кы на та ны ту 
өчен, су га чум ды ру йо ла сын баш ка рыр га кил дем, – дип әйт те.

32 Яхъя бо лай дип янә ша һит лык бир де:
– Мин Рух ның кү гәр чен ке бек Гай сә гә күк тән иңү ен һәм Аның өс тен дә 

ка лу ын күр дем. 33 Мин Аны та ны мас идем, әм ма су га чум ды рыр га дип ми не 
җи бәр гән Зат: «Рух ның кем гә иңү ен һәм өс тен дә ка лу ын күр сәң, сИз ге Рух ка 
чум ды ру чы Шул бу лыр» ди гән иде. 34 Мин мо ны күр дем һәм ша һит лык би рәм: 
Ул – Ал ла һы Уг лы.

Гайсәнеңберенчешәкертләре
35 Ир тә ге се көн не ике шә кер те бе лән шул ук урын да тор ган Яхъя 36 узып ба ру-

чы Гай сә не кү реп:
– Ме нә, ка ра гыз, Ал ла һы Бә рә не, – ди де.
37 Ике шә керт, аның бу сүз лә рен ише теп, Гай сә ар тын нан кит те ләр. 38 Гай сә исә 

бо ры лып ка рап, алар ның арт тан ки лү ен күр де дә:
– Сез гә нәр сә ки рәк? – ди де.
Алар Аңар дан:
– Раб би, Син кай да яши сең? – дип со ра ды лар. (Раб би – Ос таз ди гән мәгъ-

нә дә.)
39 Гай сә алар га:

* 1:23 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:3. 
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– Әй дә гез Ми нем бе лән, үзе гез кү рер сез, – ди де.
Сә гать дүрт ләр ча ма сы* иде. Алар, Гай сә бе лән ба рып, кай да яшә гә нен күр-

де ләр һәм ул көн не Аның янын да кал ды лар.
40 Яхъя ның Гай сә ту рын да әй т кән сүз лә рен ише теп, Аның ар тын нан кит кән 

ике нең бер се Ши мун Пе тер нең бер ту ган кар дә ше Ән д ри иде. 41-42 Иң элек ул 
Ши мун ны та бып, аңа:

– Без Мә сих не оч рат тык, – ди де һәм аны Гай сә яны на алып кил де. (Мә сих – 
сМай сөр тел гән Зат* мәгъ нә сен дә.)

Гай сә исә, Ши мун га ка рап:
– Син – Яхъя уг лы Ши мун. Си нең исе мең Ки фас бу лыр, – ди де. (Ки фас һәм 

Пе тер* ди гән исем нәр кыя мәгъ нә сен дә.)
43-44 Икен че көн не Гай сә сГә ли лә я гә ба рыр га бул ды. Ән д ри бе лән Пе тер ке бек 

үк, Бәйт -Сай да шә һә рен нән бул ган Фи лип не оч рат ты һәм аңа:
– Ми нем ар тым нан бар, – ди де.
45 Фи лип, На та на ил не та бып алып:
– Без на са ра лы Йо сыф уг лы Гай сә не тап тык. Аның ха кын да Му са – Ка нун да, 

шу лай ук спәй гам бәр ләр дә яз ган нар, – ди де.
46 На та на ил исә ан нан:
– На са ра дан нин ди дә бул са ях шы нәр сә чы гар мы икән? – дип со ра ды.
– Ба рыйк, үзең кү рер сең, – ди де Фи лип.
47 Гай сә, Үзе нә та ба якын ла шып ки лү че На та на ил не кү реп, аның ха кын да:
– Ме нә чын ис ра и ли, аңар да һич нин ди мә кер юк, – ди де.
48 На та на ил Аңар дан:
– Син ми не ка ян бе лә сең? – дип со ра ды.
– Фи лип ча кыр ган чы ук, ин җир ага чы тө бен дә күр дем Мин си не, – дип җа-

вап бир де Гай сә.
49 – Ос таз! Син – Ал ла һы Уг лы! Син – Ис ра ил Пат ша сы! – ди де Аңа На-

та на ил.
50 Гай сә:
– Син: «Мин си не ин җир ага чы тө бен дә күр дем», – ди гә не мә кү рә ге нә ыша на-

сың мы? Мон нан да зур рак нәр сә ләр кү рер сең әле, – дип җа вап бир де һәм, дә вам 
итеп, – 51 Сез гә хак сүз әй тәм: күк ләр ачы лу ын һәм Ал ла һы сфә реш тә лә ре нең сАдәм 
Уг лы сяны на кү тә ре лүлә рен һәм иңү лә рен кү рер сез, – ди де. 

* 1:39 Сәгатьдүртләрчамасы – грек ча сүзгә-сүз: сә гать унын нар ча ма сы. Сүзлектәге «Ва кыт 
хи са бы»н ка ра гыз. 
* 1:41-42 МайсөртелгәнЗат – Ру ха ни лар Ал ла һы ку шуы бу ен ча Ис ра ил пат ша сын бил ге лә-
гән дә сай лан ган ке ше нең ба шы на зәй түн мае сөр тә тор ган бул ган нар. Ал ла һы та ра фын нан 
дөнь я ны кот ка ру өчен сай ла нып май сөр тел гән Зат – Мә сих. 
* 1:41-42 КифасһәмПетер – ара мей те лен дә «Ки фас», грек те лен дә «Пе тер» ди гән исем нәр – 
кыя мәгъ нә сен дә. 
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Гайсәнеңсунышәрабкаәйләндерүе

2 1 Өчен че көн не Гә ли ләя өл кә се нең Кә на шә һә рен дә туй уз ды рыл ды, ан да 
Гай сә нең ана сы да бар иде. 2 Гай сә дә Үзе нең шә кер т лә ре бе лән шул туй га 

ча кы рыл ган иде. 3 Шә раб җит мә гәч, ана сы Гай сә гә:
– Алар ның шә раб ла ры бет кән, – ди де.
4 – Ха ным, син ни өчен мо ны Ми ңа әй тә сең? Ми нем әле ва кы тым ки леп җит-

мә де, – ди де Гай сә аңа.
5 Ана сы хез мәт че ләр гә:
– Ул сез гә нәр сә әй т сә, шу ны эш лә гез, – ди де.
6 Ан да яһү ди ләр йо ла сы бу ен ча пакь лә нү өчен ку ел ган ике яки өч үл чәм* су 

сый ды рыш лы ал ты таш чүл мәк бар иде. 7 Гай сә хез мәт че ләр гә:
– Чүл мәк ләр не су бе лән ту ты ры гыз, – дип әй т кәч, алар чүл мәк ләр не мөл де-

рә мә итеп ту тыр ды лар.
8 Шун нан соң Гай сә алар га:
– Ин де чу мы рып алы гыз да туй баш лы гы на ил теп би ре гез, – ди де.
Алар ил теп бир де ләр. 9 Туй баш лы гы шә раб ның кай дан икә нен бел ми иде. Бу 

ту ры да су ны чу мы рып ал ган хез мәт че ләр ге нә бе лә иде. Туй баш лы гы, шә раб ка 
әй лән гән су ны та тып ка ра гач, ки яү не үз яны на ча кы рып алып:

10 – Баш та һәр кем ях шы шә раб би рә, ә ин де җи тәр лек эчел гәч, на чар ра гын 
ки те рә; ә син ях шы шә раб ны иң соң га кал дыр ган сың, – ди де.

11 Шу лай итеп, Гә ли лә я нең Кә на шә һә рен дә мог җи за лы га мәл лә рен баш лап 
җи бә реп, Гай сә Үзе нең да нын күр сәт те, һәм шә кер т лә ре Аңа иман ки тер де ләр.

12 Шун нан соң Ул, ана сы, эне лә ре һәм шә кер т лә ре бе лән бер гә Кә пәр на ум 
шә һә ре нә ки леп, бер ни чә көн гә шун да кал ды.

Гайсәнеңсату-алучыларныАллаһыйортыннанкуыпчыгаруы
13 Яһү ди ләр нең сКо ты лу бәй рә ме якын лаш кан да, Гай сә Ие ру са лим гә кил-

де. 14 Ан да гы Ал ла һы йор тын да үгез, са рык, кү гәр чен са ту чы лар ны һәм ак ча 
ал маш ты рып уты ру чы лар ны күр гәч, Ул, 15 бау дан чы быр кы үреп, са рык ла ры, 
үгез лә ре бе лән бер гә һәм мә сен Ал ла һы йор тын нан ку ып чы гар ды. Ак ча ал-
маш ты ру чы лар ның ак ча ла рын чә чеп җи бәр де, өс тәл лә рен ау дар ды. 16 Кү гәр чен 
са ту чы лар га:

– Бо лар ны мон нан алып ки те гез! Атам ның йор тын ба зар га әй лән дер мә гез! – ди де.
17 Шун да Аның шә кер т лә ре: «Йор тың өчен җан атып кө ям Мин»*, – дип языл-

ган сүз ләр не ис лә ре нә тө шер де ләр.
18 Шун нан яһү ди ләр Гай сә дән:
– Бо лай эш ләр гә хо ку кың бар лы гын без гә нин ди га лә мәт бе лән ис бат итә ала-

сың? – дип со ра ды лар.

* 2:6 ...икеякиөчүлчәм... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике яки өч мет ре тес. Мет-
ре тес – сы ек лык үл чәү бе рәм ле ге, 40 л. 
* 2:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:10. 
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19 Гай сә алар га:
– Бу сАл ла һы йор тын җи ме реп таш ла гыз, Мин аны өч көн дә яңа дан тор гы за-

чак мын, – ди де.
20 Мо ңа җа вап итеп яһү ди ләр:
– Бу Ал ла һы йор ты кы рык ал ты ел тө зел де, ә Син аны өч көн дә ге нә тор гы за 

алыр сың мы? – дип әйт те ләр.
21 Әм ма Гай сә, Ал ла һы йор ты дип, Үзе нең тә не ха кын да әй т кән иде. 22 Гай сә 

үле дән те рел тел гәч, шә кер т лә ре Аның бу ту ры да әй т кә нен ис лә ре нә тө шер де ләр 
һәм сИз ге яз ма га да, Гай сә әй т кән сүз ләр гә дә ышан ды лар.

23 Ко ты лу бәй рә ме көн нә рен дә Аның Ие ру са лим дә күр сәт кән мог җи за лы га мәл-
лә рен кү реп, күп ләр Гай сә гә иман ки тер де ләр. 24-25 Әм ма Гай сә ке ше ләр гә ыша ныч 
баг ла ма ды, чөн ки алар ның ба ры сын да бе лә иде. Кү ңел лә рен дә нәр сә ба рын Ул 
бел гән гә, кем нең дә бул са Аңа ке ше ләр ту рын да сөй лә ве ки рәк тү гел иде.

ГайсәһәмНикәдим

3 1 Яһү ди баш лык лар ның фа ри сей лар дан бул ган Ни кә дим ат лы сы 2 төн лә Гай сә 
яны на ки леп:

– Ос таз! Си нең Ал ла һы дан кил гән Мө гал лим икә нең не бе лә без, чөн ки Син 
күр сәт кән мог җи за лы га мәл ләр не, Ал ла һы үзе бе лән бул ма са, бер кем дә эш ли 
ал мас иде, – ди де.

3 – Си ңа хак сүз әй тәм: яңа дан ту ма са, бер кем дә сАл ла һы Пат ша лы гын кү рә 
ал мас, – ди де аңа Гай сә җа вап би реп.

4 Ни кә дим Аңар дан:
– Ке ше кар тай гач, яңа дан ни чек туа ал сын? Ул, ана сы ка ры ны на ке реп, икен че 

тап кыр туа алыр ми кән? – дип со ра ды.
5 Гай сә җа ва бын да:
– Си ңа хак сүз әй тәм: әгәр ке ше су дан һәм Рух тан ту ма са, ул Ал ла һы Пат ша лы-

гы на ке рә ал мас. 6 Тән нән ту ган – тән, Рух тан ту ган рух бу ла. 7 Ми нем си ңа: «Сез 
яңа дан ту ар га ти еш сез», – дип әй тү е мә га җәп лән мә. 8 Җил кай да те лә сә, шун да 
исә, аның та вы шын ише тә сең, лә кин кай дан ки леп, кая ки тү ен бел ми сең: Рух тан 
ту ган һәр кем бе лән нәкъ ме нә шу лай бу ла*, – дип әйт те.

9 Ни кә дим Аңар дан:
– Ни чек алай бу ла ал сын? – дип со ра ды.
10 – Син, Ис ра ил мө гал ли ме бу ла то рып, шу ны бел ми сең ме?! – ди де аңа Гай-

сә. – 11 Си ңа хак сүз әй тәм: без нәр сә бел сәк, шу ны сөй ли без; нәр сә күр сәк, шу ңа 
ша һит лык би рә без; ә сез без нең ша һит лы гы быз ны ка бул ит ми сез. 12 Сез җир дә ге 
хәл ләр ту рын да сөй лә гә не мә ышан мый сыз икән, күк тә ге лә ре ха кын да сөй лә сәм, 
ни чек ыша ныр сыз? 13 Күк тән иң гән Зат тан баш ка бе рәү нең дә күк кә кү тә рел гә не 
юк. Ул Зат – Адәм Уг лы.

* 3:8 Грек те лен дә ге «пне у ма» ди гән сүз «җил» һәм «рух» ди гән мәгъ нә ләр не аң ла та. 
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14-15 Адәм Уг лы на симан итү че һәр ке ше мәң ге лек тор мыш ал сын өчен, Му са чүл-
дә елан ны юга ры га кү тәр гән ке бек*, Адәм Уг лы да кү тә ре лер гә ти еш. 16 Ал ла һы 
дөнь я ны шул ка дәр ярат ты ки, Уг лы на иман итү че ләр нең бер се дә һә лак бул ма сын, 
ә бәл ки мәң ге лек тор мыш ал сын өчен, Үзе нең бер дән бер Уг лын бир де.

17 Ал ла һы Үз Уг лын дөнь я ны хө кем итү өчен тү гел, бәл ки дөнья Аның аша кот-
ка рыл сын өчен дөнь я га җи бәр де. 18 Аңа иман итү че хө кем гә тар тыл мый, ә ин де 
иман ит мәү че хө кем гә тар тыл ды, чөн ки ул Ал ла һы ның бер дән бер Уг лы на иман 
ки тер мә де. 19 Хө кем исә шун нан гый ба рәт: дөнь я га як ты лык кил де, әм ма ке ше ләр, 
эш лә ре яман бул ган га, як ты лык уры ны на ка раң гы лык ны ярат ты лар. 20 Явыз лык 
эш ләү че һәр кем як ты лык ка нәф рәт лә нә һәм, үзе нең эш лә ре ачык кү рен мә сен дип, 
аңа кил ми. 21 Ә дө рес лек бу ен ча эш итү че, га мәл лә ре нең Ал ла һы ар кы лы эш лән-
гән ле ге ачык кү рен сен өчен, як ты лык ка ки лә.

ЧумдыручыЯхъяныңГайсәтурындагышаһитлыгы
22 Шун нан соң Гай сә шә кер т лә ре бе лән Яһү дия җи ре нә кил де һәм алар бе лән 

бер гә шун да ка лып, ха лык ны су га чум дыр ды. 23 Яхъя да Са лим янын да гы күп су лы 
Ай нун да су га чум ды ра иде. Ке ше ләр шун да ки лә ләр һәм су га чум ды ры ла лар иде. 
24 Ул ва кыт та әле Яхъя зин дан га утыр тыл ма ган бу ла.

25 Шул ва кыт Яхъя ның шә кер т лә ре һәм бер яһү ди ара сын да пакь лә нү йо ла сы 
ту рын да бә хәс чык ты. 26 Алар, Яхъя яны на ки леп:

– Ос таз! Ме нә Үр дүн аръ я гын да си нең бе лән бул ган һәм Аның ту рын да син ша һит лык 
бир гән Ке ше ха лык ны су га чум ды ра, һәм ба ры сы да Аның яны на ба ра лар, – ди де ләр.

27 Яхъя бо лай дип җа вап бир де:
– Күк тән би рел мә гән бул са, ке ше үзе нә бер нәр сә дә ка бул итә ал мый. 28 Сез – 

«Мин Мә сих тү гел, әм ма Аңар дан ал да җи бә рел дем», – дип әй т кә нем не ише тү че 
ша һит лар. 29 Кияү еге те нең кә лә ше бу ла, ә кияү янын да тың лап то ру чы дус ты, 
аның та вы шын ише теп, шат ла нып ку а на. Ми нем ку а ны чым да шу лай ту лы. 30 Ул 
үсәр гә, мин ке че рә ер гә ти еш.

31 Юга ры дан Ки лү че һәр кем нән өс тен рәк; ә җир дән бул ган җир не ке бу лып, 
җир дә ге чә сөй ләр. Күк тән Ки лү че һәр кем нән өс тен дер. 32 Ул күр гән нә ре һәм 
ишет кән нә ре ту рын да ша һит лык би рә, әм ма Аның ша һит лы гын бе рәү дә ка бул 
ит ми. 33 Аның ша һит лы гын ка бул итү че исә Ал ла һы ның хак лы бу лу ы на ина ну ын 
рас лый. 34 Ал ла һы җи бәр гән Зат Ал ла һы сүз лә рен сөй ли бит, Ал ла һы Үз Ру хын 
үл чә ми чә би рә. 35 Ата Үзе нең Уг лын яра та һәм бар нәр сә не Аның ку лы на тап шыр-
ган. 36 Уг лы на иман итү че мәң ге лек тор мыш ка ия, ә Уг лы на иман ит мәү че тор мыш 
күр мә я чәк, бәл ки аның өс тен дә Ал ла һы ның ачуы то ра чак.

ГайсәһәмСамареяхатыны

4 1 Фа ри сей лар Гай сә нең Яхъя га ка ра ган да күб рәк шә кер т ләр җыюы һәм алар ны су га 
чум ды руы ту рын да ишет те ләр, 2 хәл бу ки ке ше ләр не Гай сә Үзе тү гел, шәкертлә ре 

* 3:14-15 Бу урын да Му са ның чүл дә Ал ла һы ку шуы бу ен ча ба кыр дан ясал ган елан ны, кол га га 
бер ке теп ку еп, юга ры га кү тә рүе ту рын да язы ла (ка ра гыз: «Сан нар», 21:9). 
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су га чум ды ра иде. 3 Үзе ту рын да нәр сә сөй лә гән нә рен бел гәч, Гай сә, Яһү ди я не кал-
ды рып, та гын Гә ли лә я гә кит те. 4 Аңа сСа ма рея өл кә се аша үтәр гә ту ры кил де.

5 Са ма ре я дә, Ягъ куб үзе нең уг лы Йо сыф ка бир гән җир би лә мә се нә якын гы на 
ур наш кан Су хар шәһәрендә, 6 Ягъ куб кое сы бар иде. Юл да ары ган Гай сә шул кое 
яны на ки леп утыр ды. Көн ур та ла ры иде. 7-8 Шә кер т лә ре, ри зык са тып алу өчен, 
шә һәр гә кит кәч, су алыр га дип, бер Са ма рея ха ты ны кил де. Гай сә аңа:

– Ми ңа эчәр гә бир че, – ди де.
9 Ха тын исә:
– Ни чек итеп Син, яһү ди бу ла то рып, мин нән, Са ма рея ха ты нын нан, эчәр гә со рый-

сың? – ди де. Ул бу сүз ләр не яһү ди ләр са ма ре я ле ләр бе лән ара лаш ма ган га кү рә әйт те.
10 Гай сә аңа бо лай җа вап бир де:
– Ал ла һы ның бү лә ген һәм син нән: «Ми ңа эчәр гә бир че», – дип со рау чы ның Кем 

икә нен бел сәң, син үзең Аңар дан со рар идең, һәм Ул си ңа те рек лек суы би рер иде.
11 Ха тын Аңа:
– Әфән дем! Си нең чу мы рып алыр га бер нәр сәң дә юк, ә кое ти рән. Син ул те-

рек лек су ын кай дан алыр сың икән? 12 Бу кое ны без гә Ягъ куб ата быз бир гән: үзе 
дә, ба ла ла ры да, мал-туарлары да шу шы кое дан эч кән нәр. Син Ягъ куб ата быз дан 
да бө ег рәк ме әл лә? – дип со ра ды.

13 Гай сә аңа:
– Бу су ны эч кән һәр кем янә су сар, 14 ә Мин би рә чәк су ны эч кән ке ше һич кай чан 

су са мас. Мин бир гән су аңар да мәң ге лек тор мыш ка ага тор ган чиш мә гә әве ре лә-
чәк, – дип җа вап бир де.

15 – Әфән дем! Ми ңа шул су ны бир че, ан нан мин су са мас идем һәм, су алыр өчен, 
мон да ки леп йөр мәс идем, – ди де ха тын.

16 – Бар, ирең не ча кы рып кил, – ди де Гай сә.
17 – Ми нем ирем юк, – дип җа вап бир де ха тын.
– Ирем юк, дип син дө ре сен әйт тең, 18 чөн ки си нең биш ирең бул ган, ә ин де 

хә зер ге се си ңа ир тү гел. Син мо ны дө рес әйт тең, – ди де Гай сә.
19 – Әфән дем! Кү рәм, Син – пәй гам бәр сең. 20 Без нең ата-бабаларыбыз Ал ла һы га 

бу тау да та бын ган нар, ә сез, яһү ди ләр, ке ше ләр та бы на тор ган урын Ие ру са лим дә 
бу лыр га ти еш, дип әй тә сез, – ди де Аңа ха тын.

21 – Ха ным, ышан сү зе мә, ва кыт җи тә: Ата га та бы ну ы гыз бу тау да да, Ие ру са лим-
дә дә бул ма я чак. 22 Сез кем гә та бы ну ы гыз ны бел ми сез, ә без кем гә та бы ну ы быз ны 
бе лә без, чөн ки ко ты лу яһү ди ләр дән ки лә. 23 Әм ма ва кыт җи теп ки лә, һәм ки леп 
тә җит те ин де, ул ва кыт та чын кү ңел дән та бы ну чы лар Ата га рух вә ха кый кать 
бе лән та бы ныр лар, чөн ки Ата шун дый та бы ну чы лар ны эз ли. 24 Ал ла һы Ул – Рух, 
һәм Аңа та бы ну чы лар рух вә ха кый кать бе лән та бы ныр га ти еш ләр, – ди де Гай сә.

25 – Мә сих нең ки лә чә ген бе ләм. (Мә сих май сөр тел гән Зат ди гән не аң ла та.) Ул, 
кил гәч, без гә бө те не сен аң ла тып би рер, – ди де ха тын.

26 – Си нең бе лән сөй лә шү че Мин – ул Үзе, – дип әйт те Гай сә.
27 Шул ва кыт әй лә неп кай т кан шә кер т лә ре, Аның ха тын бе лән сөй лә шеп то ру ын 

кү реп га җәп лән де ләр, әм ма бер се дә: «Син аңар дан нәр сә со рый сың?» – яки: «Бу 
ха тын бе лән нәр сә ту рын да сөй лә шә сең?» – дип со ра ма ды.
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28 Ха тын, су чүл мә ген кал ды рып, шә һәр гә кит те һәм ан да гы ке ше ләр гә:
29 – Ба рып ка ра гыз әле, кыл ган эш лә рем нең бө те не сен әй теп бир гән Ке ше не 

кү рер сез; Ул Мә сих тү гел ме икән? – ди де.
30 Һәм ке ше ләр, шә һәр дән чы гып, Гай сә яны на кит те ләр.
31 Ул ара да шә кер т лә ре Аны:
– Ос таз! Ашап ал ин де, – дип кыс тар га ке реш те ләр.
32 – Ми нем сез бел ми тор ган ри зы гым бар, – ди де алар га Гай сә.
33 Шә кер т лә ре үз ара:
– Әл лә Аңа бе рәр се ашар га ки тер де ми кән? – ди еш те ләр.
34 – Ри зы гым – Ми не җи бәр гән Зат ның их ты я рын үтәү һәм Аның эшен тө гәл ләү. 

35 Сез: «Та гын дүрт ай дан урак өс те җи тә чәк», – ди сез тү гел ме? Ә Мин сез гә әй тәм: 
әй бәт ләп ка ра гыз, иген нәр ага рып урак ка өл гер гән ин де. 36 Урак чы эш ха кы ала 
һәм мәң ге лек тор мыш өчен уңыш җыя. Шу ңа кү рә, чә чү че бе лән уру чы бер гә ку-
а на ала. 37 Шу лай итеп, бу оч рак ка «Бер се чә чә, ә икен че се ура», ди гән әй тем ту ры 
ки лә. 38 Мин сез не үзе гез үс тер мә гән не урыр га җи бәр дем, ан да баш ка лар эш лә гән 
иде, ә сез алар ның хез мәт уңы шын җы я сыз, – ди де Гай сә алар га.

39 «Кыл ган эш лә рем нең бө те не сен әй теп бир де», – дип ша һит лык ит кән ха тын-
ның сү зен ишет кәч, әле ге шә һәр дә ге са ма ре я ле ләр нең кү бе се Гай сә гә иман ки тер де. 
40 Шун лык тан, са ма ре я ле ләр Аның яны на ки леп, Аңар дан үз лә ре янын да ка лу ын 
үте неп со ра ды лар, һәм Ул ан да ике көн гә кал ды. 41 Аның сүз лә рен ише теп, та гын 
да күб рәк ке ше Аңа иман ки тер де, 42 ә те ге ха тын га исә:

– Без ин де си нең сүз лә рең нән тү гел, бәл ки Аның сүз лә рен үзе без ише теп һәм Аның, 
чын нан да, дөнь я ны сКот ка ру чы Мә сих икә нен бе леп, Аңа ыша на быз, – ди де ләр.

Гайсәнеңсарайәһелеуглынсавыктыруы
43 Ике көн үт кәч, Гай сә бу шә һәр дән Гә ли лә я гә кит те. 44 «Пәй гам бәр не үз илен дә 

их ти рам ит ми ләр», – дип, Гай сә Үзе үк ша һит лык бир гән иде. 45 Лә кин Ул Гә ли-
лә я гә кил гәч, ке ше ләр Аны бик те ләп ка бул ит те ләр, чөн ки алар Ие ру са лим дә ге 
бәй рәм гә ба рып, Гай сә эш лә гән бар лык эш ләр не күр гән нәр иде.

46 Шун нан соң Гай сә те ге чак та су ны шә раб ка әй лән дер гән урын га – Гә ли лә я-
нең Кә на шә һә ре нә яңа дан кил де. Кә пәр на ум да уг лы авы ру бул ган бер са рай әһе ле 
бар иде. 47 Са рай әһе ле, Гай сә нең Яһү ди я дән Гә ли лә я гә кил гә нен ише теп, Аның 
яны на кит те. Ул Гай сә дән үлем тү шә ген дә ят кан уг лын, ки леп, са вык ты ру ын ял-
ва рып со ра ды.

48 – Ила һи бил ге ләр һәм мог җи за лар күр мә сә гез, сез бит ышан ма я чак сыз, – ди-
де аңа Гай сә.

49 Са рай әһе ле исә:
– Әфән дем! Ба лам үл гән че ки лә күр ин де, – ди де.
50 Шун да Гай сә:
– Бар, өе ңә кайт, уг лың исән, – ди де.
Са рай әһе ле, Гай сә нең сү зе нә ыша нып, кай тып кит те. 51 Кай тып бар ган да ук, 

хез мәт че лә ре оч рап, уг лы ның исән бу лу ын әйт те ләр. 52 «Аңа кай сы сә гать тә хәл 
кер де?» ди гән со ра вы на, алар:
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– Ки чә көн дез ге сә гать бер ләр дә биз гәк аңар дан кит те, – дип җа вап бир де ләр.
53 «Уг лың исән» ди гән сүз ләр не Гай сә нең нәкъ шул сә гать тә әй тү ен аң ла гач, әти 

ке ше үзе дә, йор тын да гы лар ның ба ры сы да Гай сә гә иман ки тер де ләр.
54 Бу – Гай сә нең Яһү ди я дән Гә ли лә я гә кил гәч күр сәт кән икен че мог җи за лы 

га мә ле бул ды.

Буаянындасавыктыру

5 1 Шун нан соң Гай сә Ие ру са лим дә ге бер яһү ди бәй рә ме нә кил де. 2 Ие ру са-
лим дә ге Са рык кап ка сы янын да яһүд чә Бәйт -Хаз да* дип атал ган буа бар иде. 

Ул биш әй ван* бе лән ура тып алын ган бул ган. 3 Ан да бик күп авы ру лар: су кыр лар, 
ак сак лар һәм па ра лич сук кан ке ше ләр [су куз га лу ын кө теп] ята лар иде. [4 Чөн ки 
Раб бы ның бер фә реш тә се, вакыт-вакыт буа га тө шеп, су ны бол га та, һәм су бол га ну 
бе лән, аңа бе рен че бу лып кер гән ке ше те лә сә нин ди авы ру дан да са вы га икән.]* 
5 Шун да утыз си гез ел буе авы рып яту чы бер ке ше бар иде.

6 Гай сә ул ке ше не күр де һәм, аның озак ва кыт урын өс тен дә яту ын бе леп, аңар дан:
– Са вы гыр га те ли сең ме? – дип со ра ды.
7 – Әфән дем, су бол ган ган ва кыт та ми не буа га тө ше рер ке ше юк бит, мин ан да 

ба рып җит кән че, баш ка бе рәү ин де тө шеп өл гер гән бу ла, – дип җа вап бир де авы ру.
8 Гай сә аңа бо лай ди де:
– Тор, ята гың ны ал да йөр.
9 Ке ше шун да ук те рел де һәм ята гын алып йө реп кит те.
Бу хәл сшим бә көн не бул ды. 10 Шу ңа кү рә яһү ди ләр са вык кан ке ше гә:
– Бү ген шим бә көн, без нең ка нун бу ен ча син ята гың ны алып йө рер гә ти еш тү-

гел, – ди де ләр.
11 Ул бо лай дип җа вап бир де:
– Ми не са вык тыр ган Ке ше ми ңа: «Ята гың ны ал да йөр», – дип әйт те.
12 – «Ята гың ны ал да йөр», – дип әй т кән Ке ше кем Ул? – дип со ра ды лар аңар дан.
13 Гай сә җы ел ган ха лык ара сы на ке реп югал ган га, са вык кан ке ше Аның кем 

икә нен бел ми иде.
14 Соң рак Гай сә аны Ал ла һы йор тын да оч ра тып:
– Ме нә син са вык тың. Үзе ңә та гын да на чар рак бул ма сын өчен, ин де баш ка гө-

наһ кыл ма, – ди де.
15 Ул ке ше, яһү ди ләр яны на ба рып, үзен са вык ты ру чы ның Гай сә икә нен әйт те.

Атасынәрсәэшләсә,Углыдашуныэшләр
16 Шу шы эш не шим бә көн не эш лә гә не өчен, яһү ди ләр Гай сә не эзәр лек ли баш-

ла ды лар. 17 Гай сә исә алар га:
– Ми нем Атам әле һа ман эш ли, Мин дә эш лим, – ди де.

* 5:2 Бәйт-Хазда – шәф кать йор ты ди гән мәгъ нә дә. 
* 5:2 Әйван – ба га на лы ачык терраса, галерея. 
* 5:3, 4 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр дә бар. 
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18 Яһү ди ләр Аны шим бә кө нен бо зуы өчен ге нә тү гел, бәл ки, биг рәк тә Ал ла һы ны 
Үзе нең Ата сы дип, Үзен Ал ла һы га тиң лә гә не өчен дә үте рер гә те лә де ләр.

19 Гай сә алар ның бу те ләк лә ре нә:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Угыл Үзе ге нә һич нәр сә эш ли ал мый. Ул ба ры тик Ата сын-

нан күр гән эш ләр не ге нә эш ли ала, – ди де. – Ата сы нәр сә эш лә сә, Уг лы да шу ны 
эш ләр. 20 Ата Үзе нең Уг лын яра та һәм Үзе эш лә гән һәр эшен Аңа күр сә тә. Сез нең 
исе гез ки тәр лек мон нан да зур рак эш ләр күр сә тер әле Ул Аңа. 21 Ата үл гән нәр не 
те рел теп җан лан дыр ган ке бек, Уг лы да, кем не те лә сә, шу ны җан лан ды ра. 22 Ата 
бер кем не дә хө кем ит ми, ә Ул бө тен хө кем не Уг лы на тап шыр ды. 23 Ата ны их ти рам 
ит кән ке бек, ба ры сы ның да Уг лын их ти рам итү ен те ли бит Ул. Кем Уг лын их ти рам 
ит ми, шул Аны җи бәр гән Ата ны да их ти рам ит ми.

24 Сез гә хак сүз әй тәм: Ми нем сү зем не тың лау чы һәм Ми не җи бәр гән Зат ка иман 
итү че ке ше мәң ге лек тор мыш ка ия. Ул ке ше хө кем гә ду чар бул ма я чак, чөн ки ин де 
үлем нән тор мыш ка күч кән бу ла. 25 Сез гә хак сүз әй тәм: үлек ләр Ал ла һы Уг лы ның 
та вы шын ише тер ва кыт җи тә һәм ки леп җит те дә ин де. Аны ишет кән нәр те ре лер.

26 Үзен дә тор мыш бул ган ке бек, Ата Уг лы на да Үз-Үзендә тор мыш ка ия бу лу 
код рә те бир де. 27 Ата Уг лы на хө кем итү хо ку кын да тап шыр ды, чөн ки Ул – Адәм 
Уг лы. 28 Мо ңа га җәп лән мә гез. Ка бер дә ге ләр нең һәм мә се Ал ла һы Уг лы ның та вы-
шын ише тә чәк ва кыт җи тә. 29 Шун да үлек ләр ка бер лә рен нән чы га чак: ях шы лык 
эш лә гән нә ре – яшәү, ә явыз лык эш лә гән нә ре хө кем ите лү өчен те ре лә чәк. 30 Мин 
Үз ле гем нән бер нәр сә эш ли ал мыйм; Аңар дан ни чек ишет сәм, шу лай хө кем итәм, 
һәм Ми нем хө ке мем га дел, чөн ки Мин Үз их ты я рым ны тү гел, бәл ки Ми не җи бәр-
гән Зат ның их ты я рын үтәр гә ты ры шам.

Гайсәхакындашаһитлыклар
31 Әгәр дә Мин Үзем ха кын да Үзем ша һит лык би рәм икән, ша һит лы гым бер ни гә 

дә тор мас иде. 32 Ми нем хак та ша һит лык би рү че баш ка Бе рәү бар, һәм Мин бе ләм: 
Аның Ми нем хак та бир гән ша һит лы гы хак. 33 Сез Яхъя яны на ке ше ләр җи бәр де гез, 
һәм ул ха кый кать ха кын да ша һит лык бир де. 34 Лә кин Мин ке ше ләр нең ша һит лы-
гы на мох таҗ тү гел, ә бо лар ны сез кот ка рыл сын өчен әй тәм.

35 Яхъя яну чы һәм нур би рү че як тыр т кыч иде, ә сез аның як ты сын да бик аз ва кыт 
кы на ку ан мак чы бул ды гыз. 36 Әм ма Ми нем ша һит лы гым Яхъя ны кын нан зур рак: 
Мин Атам ның тә мам лар га дип бир гән эш лә рен баш ка рам. Шу лар ның һәм мә се 
Ми не Атам җи бәр гә не нә ша һит лык би рә. 37 Ми не җи бәр гән Ата Үзе Ми нем хак та 
ша һит лык ит те. Сез нең бер кай чан да Аның та вы шын ишет кә не гез, йө зен күр гә-
не гез юк. 38 Аның сү зе сез дә яшә ми, чөн ки сез Ул җи бәр гән Зат ка ышан мый сыз. 
39 Мәң ге лек тор мыш ка ия бу лыр га те ләп, сез Из ге яз ма да языл ган нар ны тик ше рә-
сез, ә алар нәкъ Ми нем хак та ша һит лык би рә ләр. 40 Әм ма сез, тор мыш ка ия бу лу 
өчен, Ми нем яны ма ки лер гә те лә ми сез.

41 Ке ше ләр нең Ми не дан лау ла ры на мох таҗ лы гым юк, 42 ә Мин сез не бе ләм: сез дә 
Ал ла һы ны яра ту юк. 43 Мин Атам исе мен нән кил дем – сез Ми не ка бул ит ми сез, 
ә үз исе мен нән кил гән не ка бул итә сез. 44 Сез бер-берегездән дан ка бул итә сез, 
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ә бер дән бер Ал ла һы дан бул ган дан ны эз лә ми сез. Шу лай бул гач, сез ни чек итеп 
ыша на алыр сыз икән?

45 Мин сез не Атам ал дын да га еп ләр мен дип уй ла ма гыз. Сез не га еп ләү че – сез өмет 
баг ла ган Му са. 46 Сез Му са га ышан са гыз, Ми ңа да ыша ныр иде гез, чөн ки ул Ми нем 
хак та яз ды. 47 Ул яз ган нар га ышан мый то рып, Ми нем сүз лә ре мә ни чек ыша ныр сыз?!

Бишмеңнеашату

6 1 Шун нан соң Гай сә Гә ли ләя кү ле нең аръ я гы на кит те. Ул күл Ти бе ри ас кү ле 
дип тә ата ла иде. 2 Авы ру лар ны са вык тыр ган мог җи за лы га мәл лә рен кү реп, 

Аның ар тын нан бик күп ха лык ияр де. 3 Гай сә, тау га ме неп, ан да шә кер т лә ре бе лән 
бер гә утыр ды. 4 Шул ва кыт та яһү ди ләр нең Ко ты лу бәй рә ме якын ла шып ки лә иде.

5 Гай сә күз лә рен кү тәр де һәм Үзе нә та ба күп ха лык ның ки лү ен кү реп, Фи лип кә:
– Алар ны аша ту өчен, ик мәк кай дан са тып алыр быз икән? – ди де.
6 Ул бу сүз ләр не Фи лип не сы нау өчен ге нә әйт те, чөн ки Үзе нәр сә эш лә я чә ген 

бе лә иде. 7 Фи лип:
– Алар ның һәр бер се нә аз-аз гы на би рү өчен дә, ике йөз ди нар лык* ик мәк җит-

мәс, – дип җа вап бир де.
8 Шә кер т лә ре нең бер се, Ши мун Пе тер нең бер ту ган кар дә ше Ән д ри:
9 – Мон да бер ма лай ның биш ар па ик мә ге һәм ике ба лы гы бар, әм ма мон дый 

күп ха лык өчен ул нәр сә ин де? – ди де.
10 – Ха лык ка уты рыр га ку шы гыз, – ди де Гай сә.
Ул урын да исә чи рәм күп иде. Ха лык чи рәм гә утыр ды. Алар ара сын да ир-атлар 

гы на биш мең гә якын иде. 11 Гай сә ик мәк не ал ды да, шөк ра на итеп, уты ру чы лар-
га өләш те. Ба лык лар ны да һәр кем гә те лә гән чә өлә шеп чык ты. 12 Һәм мә се ашап 
туй гач, шә кер т лә ре нә:

– Кал ган сы нык лар ны җы еп алы гыз, бер нәр сә дә әрәм бул ма сын, – ди де.
13 Ке ше ләр аша ган биш ар па ик мәк тән кал ган сы нык лар ны җы еп, алар ны ун и ке 

кәр зин гә ту тыр ды лар.
14 Гай сә эш лә гән мог җи за лы га мәл не кү реп, ке ше ләр:
– Дөнь я га ки лер гә ти еш бул ган Пәй гам бәр, чын лап та, Шу шы дыр, – ди еш те ләр.
15 Гай сә исә, алар ның Үзен көч бе лән пат ша итеп ку яр га те ләү лә рен бе леп, ял-

гы зы гы на та гын тау га ме неп кит те.

Гайсәнеңсуөстеннәнатлапкилүе
16 Кич җит кәч, Гай сә нең шә кер т лә ре күл бу е на төш те ләр дә, 17 көй мә гә уты рып, 

күл аръ я гын да гы Кә пәр на ум га та ба йө зеп кит те ләр. Ка раң гы төш те, ә Гай сә исә 
һа ман кү рен мә де. 18 Күл дә ка ты җил куп кан лык тан, дул кын нар кө чәй де. 19 Биш-
алты чак рым ча ма сы* кит кән нән соң, алар Гай сә не кү реп ал ды лар. Ул, су өс тен нән 
ат лап, көй мә гә якын ла шып ки лә иде. Шә кер т ләр кур кып кал ды лар.

* 6:7 Динар – кө меш тәң кә. Эш че нең бер көн лек хез мәт ха кын тәш кил итә. 
* 6:19 Биш-алтычакрымчамасы... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: егер ме биш-утыз 
ста дия; ста дия – озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 192 м. 
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20 Әм ма Гай сә алар га:
– Бу – Мин! Ку рык ма гыз! – ди де.
21 Алар Аны көй мә гә алыр га те лә де ләр, лә кин нәкъ шул чак та көй мә алар ба ра 

тор ган яр га җи теп тук та ды.

Гайсә–тормышикмәге
22 Икен че көн не дә ха лык күл нең те ге ярын да то ра иде әле. Алар ан да бер ге нә 

көй мә бу лу ын, ул көй мә гә шә кер т ләр нең ге нә уты рып ки тү ен, ә Гай сә нең ан да 
утыр ма га нын күр гән нәр иде. 23 Ул ара да Ти бе ри ас тан баш ка көй мә ләр ки леп тук-
та ды лар. Көй мә ләр тук та ган урын сХа ким Гай сә шөк ра на итеп бир гән ик мәк не 
ке ше ләр аша ган җир гә якын иде. 24 Шу лай итеп, Гай сә нең дә, Аның шә кер т лә ре-
нең дә ан да юк лы гын күр гәч, ха лык, көй мә ләр гә уты рып, Кә пәр на ум га Гай сә не 
эз ләр гә кит те. 25 Аны күл нең аръ я гын да эз ләп тап кач:

– Ос таз! Син мон да кай чан кил дең? – дип со ра ды лар.
26 Гай сә алар га:
– Сез гә хак сүз әй тәм: сез Ми не мог җи за лы га мәл ләр күр гән гә тү гел, бәл ки туй-

ган чы ик мәк аша ган га эз ли сез. 27 Фа ни ри зык өчен тү гел, мәң ге лек тор мыш би рә 
тор ган ри зык өчен ты ры шы гыз. Аны сез гә Адәм Уг лы би рә чәк, чөн ки Ал ла һы Ата, 
Адәм Уг лын хуп лап, Үзе нең там га сын сал ды, – ди де.

28 Ан нан соң алар:
– Ал ла һы эш лә рен баш ка ру өчен, без гә нәр сә эш ләр гә ки рәк? – дип со ра ды лар.
29 – Ул Кем не җи бәр гән бул са, сез Шу ңа иман ите гез, Ал ла һы ның эше – ме нә 

шул, – дип җа вап бир де Гай сә.
30 Алар:
– Си ңа иман ки те рер лек нин ди га лә мәт күр сә тер сең? Нәр сә кы лыр сың? 31 Без-

нең ата-бабаларыбыз чүл дә ман на* аша ган нар. Бу ту ры да Из ге яз ма да «Ул алар га 
ашар өчен күк тән ик мәк бир де»* дип языл ган, – ди де ләр.

32 Гай сә алар га:
– Сез гә хак сүз әй тәм: сез гә күк тән ик мәк бир гән – Му са тү гел. Күк тән хак 

ик мәк не сез гә Ми нем Атам би рә. 33 Ал ла һы ик мә ге Ул – күк тән иңеп, дөнь я га 
тор мыш Би рү че, – ди де.

34 Алар Гай сә гә:
– Әфән дем! Без не һәр ва кыт шун дый ик мәк бе лән тәэ мин итеп тор чы, – ди де ләр.
35 Гай сә исә бо лай дип әйт те:
– Мин – тор мыш ик мә ге. Яны ма ки лү че һич кай чан ачык мас, Ми ңа иман итү че 

һич кай чан су са мас. 36 Әм ма Мин сез гә әйт кән дәй, сез Ми не күр гән бул са гыз да 
ышан мый сыз. 37 Атам Ми ңа бир гән һәр кем Ми ңа ки лә чәк. Кил гән нәр не һич кай чан 
ку ып җи бәр мә я чәк мен, 38 чөн ки Мин Үз их ты я рым ны тү гел, бәл ки Ми не җи бәр гән 
Атам их ты я рын баш ка ру өчен күк тән иң дем. 39 Ми не җи бәр гән Атам ның их ты я ры 

* 6:31 Манна – Ал ла һы бо рын гы Ис ра ил хал кын Ми сыр кол лы гын нан чы гар гач, чүл дә туй-
ды ру өчен күк тән җи бәр гән ри зык. 
* 6:31 Ка ра гыз: «Зә бур», 77:24. 
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исә шул: Ул Ми ңа бир гән нәр нең бер сен дә югал т мый ча, ахи рәт кө нен дә алар ның 
ба ры сын да үле дән те рел тер гә ти еш мен. 40 Ми не җи бәр гән Атам Уг лын кү рү че һәм 
Аңа ина ну чы һәр кем нең мәң ге лек тор мыш ка ия бу лу ын те ли. Мин аны ахи рәт 
кө нен дә те рел теп тор гы за чак мын.

41 Аның: «Мин – күк тән иң гән ик мәк» ди гә не өчен, яһү ди ләр Аңар дан зар лан-
ды лар. 42 Алар үз ара бо лай ди еш те ләр:

– Бу Йо сыф уг лы Гай сә тү гел ме соң? Без Аның ата сын да, ана сын да бе лә без 
бит. Ни чек Ул: «Мин күк тән иң дем», – дип сөй ли ала икән?

43 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Үз ара сук ра ныш ма гыз. 44 Ми не җи бәр гән Ата алып кил мә сә, яны ма бер кем 

дә ки лә ал мый, Мин исә шул ке ше не ахи рәт кө нен дә те рел теп тор гы за чак мын. 
45 Пәй гам бәр ләр нең яз ма ла рын да: «Һәм мә се дә Ал ла һы та ра фын нан өй рә те лә-
чәк»*, – дип языл ган. Ата ны ишет кән, Аңар дан өй рән гән һәр кем Ми нем ян га ки лә. 
46 Бу әле кем дә бул са Ата ны күр гән ди гән сүз тү гел; Ата ны Ал ла һы дан кил гән 
Зат кы на күр гән. 47 Сез гә хак сүз әй тәм: Ми ңа иман итү че мәң ге лек тор мыш ка 
ия. 48 Мин – тор мыш ик мә ге. 49 Сез нең ата ла ры гыз чүл дә ман на аша ган нар һәм 
шу ңа ка ра мас тан үлеп кит кән нәр. 50 Ә бу күк тән иңү че ик мәк исә шун дый ки, 
аны ашау чы үл мә я чәк. 51 Мин – күк тән иң гән те ре ик мәк, бу ик мәк не ашау чы 
мәң ге яшәр. Мин би рә чәк ик мәк исә ул – Ми нем тә нем. Мин аны дөнья яшә сен 
өчен би рә чәк мен.

52 Шун нан соң яһү ди ләр ачу ла ны шып:
– Бу Ке ше ни чек Үзе нең тә нен без гә ашар өчен би рә алыр икән? – дип, үз ара 

бик ка ты бә хәс ләш те ләр.
53 Гай сә исә бо лай дип әйт те:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Адәм Уг лы ның тә нен аша ма са гыз һәм Аның ка нын эч-

мә сә гез, сез дә тор мыш бул ма я чак. 54 Ми нем тә нем не аша ган һәм ка ным ны эч кән 
исә мәң ге лек тор мыш ка ия. Мин аны ахи рәт кө нен дә те рел тә чәк мен. 55 Ми нем 
тә нем – чын ри зык, ка ным – чын эчем лек. 56 Тә нем не аша ган һәм ка ным ны эч-
кән – Мин дә, Мин исә аңар да яшим. 57 Ми не мәң ге те ре Атам җи бәр де һәм Мин 
Атам аша яшим, шу лай ук Ми не ашау чы да Ми нем аша яшә я чәк. 58 Күк тән иң гән 
ик мәк ме нә шул дыр. Ул ик мәк сез нең ата ла ры гыз аша ган ман на га ох ша ма ган, алар 
үлеп кит кән нәр. Ә бу ик мәк не ашау чы мәң ге яшә я чәк.

59 Гай сә бо лар ны Кә пәр на ум да сгый ба дәт ха нә дә гый лем бир гән ва кыт та сөй-
лә гән иде.

Сездәкитәргәтелисезме?
60 Гай сә нең күп шә кер т лә ре, бу сүз ләр не ишет кән нән соң:
– Нин ди авыр сүз ләр! Бо лар ны кем тың лый ал сын? – ди де ләр.
61 Әм ма Гай сә шә кер т лә ре нең сук ра ну ла рын бе леп:
– Сез не шу шы рән җе тә ме? 62 Әгәр сез Адәм Уг лы ның элек бул ган уры ны на кү-

тә ре лү ен күр сә гез, нәр сә бу лыр? 63 Рух Ул – тор мыш би рү че, ке ше үз кө че бе лән 

* 6:45 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 54:13. 



1572

Яхъя 6 , 7

һич нәр сә гә ире шә ал мый; Мин сез гә сөй лә гән сүз ләр – рух һәм тор мыш. 64 Әм ма 
ара гыз да иман ит мәү че ләр дә бар, – дип әйт те.

Гай сә бит кем нең иман ит мә вен һәм кем нең Үзе нә хы я нәт итә чә ген баш тан ук 
бе лә иде.

65 Ул сү зен дә вам итеп:
– Ме нә шу ның өчен Мин сез гә, Атам җи бәр мә сә, Ми нем ян га бер кем нең дә 

ки лә ал ма я ча гын әйт тем, – ди де.
66 Шул ва кыт тан баш лап шә кер т лә ре нең кү бе се Гай сә дән ае ры лып кит те ләр, 

баш ка Аның бе лән бер гә йөр мә де ләр.
67 Шун да Гай сә ун и ке шә кер тен нән:
– Сез дә ки тәр гә те ли сез ме? – дип со ра ды.
68 Ши мун Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Без кем яны на ба рыйк соң? Мәң ге лек тор мыш сүз лә ре Син дә бит. 69 Без 

Си ңа иман итә без, Си не Ал ла һы ның Из ге За ты дип та ный быз, – дип җа вап бир де.
70 Гай сә алар га:
– Мин сез нең ун и ке гез не сай лап ал дым тү гел ме? Әм ма бе ре гез – сиб лис, – ди де.
71 Ул бу сүз ләр не, Үзе нә хы я нәт итә чәк, ун и ке нең бер се бул ган Ши мун уг лы 

Яһү дә Ис ка ри от ха кын да әйт те.

ГайсәһәмАныңэнеләре

7 1 Шун нан соң Гай сә Гә ли лә я дә йөр де. Ул Яһү ди я дә йө рер гә те лә мә де, чөн ки 
яһү ди ләр Аны үте рер гә җай эз ли ләр иде. 2 Яһү ди ләр нең сЧа тыр лар бәй рә ме 

якын ла ша иде, һәм 3 эне лә ре:
– Гә ли лә я дән Яһү ди я гә бар, Син эш лә гән эш ләр не шә кер т лә рең дә күр сен. 

4 Әгәр ке ше үзен та ны тыр га те ли икән, эшен яше рен рә веш тә эш лә ми. Шун дый 
эш ләр эш ли сең икән, Үзең не дөнь я га та ныт, – ди де ләр.

5 Аңа хәт та эне лә ре дә ышан ма ды лар.
6 Гай сә алар га бо лай дип әйт те:
– Ми нем ва кыт әле ки леп җит мә де, ә сез нең өчен те лә сә кай сы ва кыт ку лай. 

7 Дөнья сез гә нәф рәт бе лән ка ра мый, ә Ми ңа нәф рәт лә нә, чөн ки Мин эш лә ре нең 
явыз бул ган лы гы на һәр ва кыт ша һит лык би реп то рам. 8 Сез бәй рәм гә ба ры гыз, ә 
Мин бар мыйм, чөн ки Ми нем ва кыт әле җит мә де.

9 Ул, алар га шу лай дип, Гә ли лә я дә кал ды, 10 әм ма, эне лә ре кит кәч, яше рен рә-
веш тә Үзе дә бәй рәм гә бар ды.

ГайсәЧатырларбәйрәмендә
11 Ә яһү ди ләр исә Гай сә не бәй рәм дә эз ләп:
– Ул кай да икән? – дип со ра ды лар.
12 Аның ха кын да ха лык ара сын да күп сүз ләр йөр де. Кай бер лә ре: «Ул ях шы Ке-

ше», – ди де, баш ка ла ры исә: «Юк, Ул ха лык ны аз ды ра», – дип сөй лә де. 13 Әм ма, 
яһү ди ләр дән кур кып, Аның ха кын да бер кем дә ачык итеп сөй лә мә де.

14 Ә ин де бәй рәм ур та сын да Гай сә Ал ла һы йор ты на ке реп гый лем би рә баш ла-
ды. 15 Яһү ди ләр:
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– Бу Ке ше укы ма ган бул са, шул ка дәр нәр сә не кай дан бе лә икән?! – дип га җәп-
лән де ләр.

16 Гай сә алар га:
– Ми нем өй рә тү ем Үзем не ке тү гел, Ми не җи бәр гән Затныкы. 17 Кем Аның 

их ты я рын баш ка рыр га те ли, шул ке ше бу өй рә тү ем нең Ал ла һы дан мы яки аны 
Үзем нән ге нә сөй лә вем не бе лер. 18 Үз исе мен нән сөй ләү че үзе нә дан эз ли, ә Үзен 
җи бәр гән Зат ка дан-шөһрәт яулаучы эч кер сез дер һәм Аңар да ял ган юк, – дип әйт-
те. – 19 Му са сез гә Ка нун бир де тү гел ме? Ә сез нең бе ре гез дә аны үтә ми. Ни өчен 
Ми не үте рер гә йө ри сез?

20 – Си ңа җен ка гыл ды мы әл лә? Кем Си не үте рер гә йө ри?! – ди де ха лык.
21 Гай сә сү зен дә вам ит те:
– Мин бер эш эш лә дем һәм сез һәм мә гез шу ңа га җәп лә нә сез. 22 Му са сез гә сөн-

нәт тап шыр ды (гәр чә ул Му са дан тү гел, бәл ки ата лар дан ки лә), шу ңа кү рә шим бә 
көн не ир ба ла ны ссөн нәт кә утыр та сыз. 23 Му са ка ну ны бо зыл ма сын дип, шим бә 
көн не ир ба ла сөн нәт кә утыр ты ла ала икән, шим бә көн не бер ке ше не бө тен ләй 
са вык тыр га ным өчен, ни гә Ми ңа ачу ы гыз ки лә? 24 Тыш кы кү ре неш кә ге нә ка рап 
хө кем ит мә гез, бәл ки дө рес хө кем ите гез.

Гайсә–Мәсихме?
25 Шун да кай бер ие ру са лим ле ләр бер-берсенә:
– Бу әл лә яһү ди ләр нең баш лык ла ры үте рер гә те лә гән Ке ше ме? 26 Әнә Ул ачык-

тан-ачык сөй ли, ә алар Аңа бер сүз дә әй т ми ләр: әл лә Аны чын нан да Мә сих дип 
уй лый лар ми кән? 27 Әм ма, Мә сих кил гән дә, Аның кай дан икән ле ген бер кем дә 
бел мәс. Без исә бу Ке ше нең кай дан икә нен бе лә без, – ди де ләр.

28 Гай сә, Ал ла һы йор тын да гый лем бир гән дә, көч ле та выш бе лән бо лай ди де:
– Сез Ми не һәм кай дан икә нем не дә бе лә сез. Лә кин Мин Үз ле гем нән кил мә дем, 

һәм Ми не җи бәр гән Зат хак. Сез Аны бел ми сез, 29 ә Мин Аны бе ләм, чөн ки Мин 
Аңар дан кил дем, Ми не Ул җи бәр де.

30 Алар Гай сә не кул га алыр га те лә де ләр, лә кин бер се дә Аңа кул ти дер мә де, чөн-
ки Аның ва кы ты ки леп җит мә гән иде әле. 31 Ха лык ара сын да исә күп ке ше ләр Аңа 
иман ки тер де ләр һәм:

– Мә сих кил гәч, бу Зат күр сәт кән нән дә күб рәк мог җи за лы га мәл ләр күр сә тер 
ми кән? – ди еш те ләр.

32 Фа ри сей лар ха лык ның Гай сә ха кын да шун дый сүз йөр т кән нә рен ишет те ләр, 
һәм баш ру ха ни лар бе лән фа ри сей лар, Аны кул га алу өчен, тәр тип сак лау чы лар ны 
җи бәр де ләр. 33 Гай сә исә:

– Мин сез нең ара да озак бул мам, Ми не җи бәр гән Зат яны на тиз дән ки ре кай-
та чак мын. 34 Ми не эз ләр сез, әм ма тап мас сыз. Мин бу ла чак урын га сез ки лә ал-
мас сыз, – дип әйт те.

35 Мо ны ишет кән яһү ди ләр үз ара:
– Без та ба ал мас лык нин ди урын га кит мәк че бу ла икән? Әл лә грек лар ара сы на 

та ра лып яшәү че яһү ди ләр яны на ки теп, грек лар ны өй рә тер гә те ли ми кән? 36 «Ми не 
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эз ләр сез, әм ма тап мас сыз. Мин бу ла чак урын га сез ки лә ал мас сыз» ди гән сүз лә ре 
нәр сә не аң ла та икән? – ди еш те ләр.

37 Бәй рәм нең соң гы, бө ек кө нен дә Гай сә, то рып ба сып, көч ле та выш бе лән бо-
лай дип әйт те:

– Кем су са са, шул Ми нем ян га кил сен һәм эч сен. 38 Из ге яз ма да әй тел гән чә, 
Ми ңа иман итү че нең «кү ңел тү рен нән ел га лар бу лып те рек лек суы ага чак».

39 Ул мо ны Үзе нә иман итү че ләр ала чак Рух ха кын да әйт те. Әле Гай сә дан лан-
ма ган га, алар га Из ге Рух би рел мә гән иде.

40 Ха лык ара сын да кай бер лә ре Аның бу сүз лә рен ише теп: «Ул – чын лап та 
вәгъ дә ител гән Пәй гам бәр», – ди де ләр. 41 Бер лә ре: «Бу – Мә сих», – ди еш сә, ә 
баш ка ла ры: «Мә сих Гә ли лә я дән ки лер ми кән? 42 Из ге яз ма да Мә сих Да выт нә се-
лен нән бу ла чак һәм Да выт яшә гән Бәйт-Лехем авы лын нан ки лә чәк, дип языл ган 
тү гел ме?» – ди де ләр.

43 Шу лай итеп, ха лык ара сын да Гай сә ха кын да бә хәс чык ты. 44 Кай бер лә ре Аны 
кул га алыр га те лә де ләр, лә кин бер се дә Аңа кул ти дер мә де.

45 Тәр тип сак лау чы лар баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар яны на кай т кач:
– Ни өчен Аны то тып ки тер мә де гез? – дип со ра ды лар алар дан.
46 – Бе рәү нең дә әле ул Ке ше дәй сөй лә гә не юк, – дип җа вап бир де ләр тәр тип 

сак лау чы лар.
47 – Әл лә сез дә ал дан ды гыз мы?! – ди де ләр фа ри сей лар. – 48 Баш лык лар ның 

яки фа ри сей лар ның бе рәр се Аңа иман ки тер де ме? 49 Ә Ка нун ны бел мәү че бу ха-
лык ләгъ нәт ител гән.

50 Шун да фа ри сей лар ның бер се, элек Гай сә яны на ки леп кит кән Ни кә дим бо-
лай ди де:

51 – Иң элек ке ше не тың ла мый ча һәм аның нәр сә эш лә гә нен бел ми чә без нең 
ка нун аны хө кем итә ме?

52 – Әл лә син дә Гә ли лә я дән ме? Тик ше реп ка ра һәм кү рер сең: Гә ли лә я дән һич 
тә пәй гам бәр чык мас, – дип җа вап бир де ләр аңа.

Уйнашлыктатотылганхатын
[53 Ба ры сы да өй лә ре нә та рал гач,

8 1 Гай сә Зәй түн та вы на кит те.
2 Ир тә бе лән Ул яңа дан Ал ла һы йор ты на кил де һәм Аның яны на күп ха лык 

җы ел ды. Ул, уты рып, алар ны өй рә тә баш ла ды. 3 Шул чак ка нун бел геч лә ре һәм 
фа ри сей лар, уй наш лык та то тыл ган бер ха тын ны алып ки леп, ур та га бас ты рып 
куй ды лар да:

4 – Ос таз! Бу ха тын зи на кыл ган да то тыл ды. 5 Ка нун да Му са мон дый лар ны таш-
лар атып үте рер гә әмер би рә, ә Син нәр сә әй тер сең? – ди де ләр Гай сә гә.

6 Алар мо ны, Гай сә не сы нау өчен, Аны га еп ләр гә бе рәр сыл тау та бар быз, ди гән 
уй бе лән әйт те ләр. Әм ма Гай сә, чү гә ләп, бар ма гы бе лән җир гә яза баш ла ды. 7 Алар 
со рау ла рын ка бат бир гән гә, Ул то рып ба сып бо лай ди де:
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– Сез нең кай сы гыз гө наһ сыз, шул баш лап аңа таш ат сын. 8 Һәм, та гын чү гә ләп, 
җир гә язу ын дә вам ит те.

9 Алар исә мо ны ишет кәч, сөл кән нә рен нән баш лап бер-бер арт лы чы гып кит те-
ләр. Гай сә бе лән ур та да ба сып тор ган ха тын гы на кал ды.

10 Гай сә то рып ба сып:
– Сең лем! Кай да алар? Си не бер кем дә хө кем ит мә де ме? – дип со ра ды.
11 – Бер кем дә, Әфән дем! – дип җа вап бир де ха тын.
Гай сә аңа:
– Мин дә си не хө кем ит мим: бар, баш ка гө наһ кыл ма, – ди де.]*

Гайсә–дөньяяктылыгы
12 Гай сә та гын ха лык ка сөй лә де. Ул:
– Мин – дөнья як ты лы гы. Ми нем ар тым нан ба ру чы ка раң гы лык та йөр мә я чәк, 

бәл ки аның тор мыш би рү че як ты лы гы бу ла чак, – дип әйт те.
13 Шун нан соң фа ри сей лар Аңа:
– Син Үзең ха кын да Үзең ша һит лык би рә сең, Си нең ша һит лы гың хак тү гел, – 

ди де ләр.
14 Гай сә исә алар га:
– Үзем ха кын да Үзем ша һит лык бир сәм дә, Ми нем ша һит лы гым хак, чөн ки 

кай дан ки леп, кая ба ру ым ны бе ләм. Сез исә Ми нем кай дан ки леп, кая ба ру ым ны 
бел ми сез. 15 Сез ке ше ләр үл чә ме бе лән хө кем итә сез, ә Мин бер кем не дә хө кем ит-
мим. 16 Мин хө кем ит сәм дә, хө ке мем хак, чөн ки Мин Үзем ге нә тү гел, җи бәр гән 
Атам бе лән бер гә Мин. 17 Сез нең Ка ну ны гыз да да «Ике ке ше нең ша һит лы гы хак»*, 
дип языл ган. 18 Мин Үзем ха кын да Үзем ша һит лык би рәм һәм Ми нем хак та Ми не 
җи бәр гән Ата ша һит лык би рә, – дип җа вап бир де.

19 Шун нан соң:
– Си нең атаң кай да? – дип со ра ды лар Гай сә дән.
– Сез Ми не дә, Атам ны да бел ми сез. Әгәр Ми не бел сә гез, Атам ны да бе лер иде-

гез, – дип җа вап бир де Ул.
20 Гай сә бу сүз ләр не, Ал ла һы йор тын да гый лем бир гән дә, сә да ка сан ды гы янын да 

әйт те. Бер се дә Аны кул га ал ма ды, чөн ки Аның ва кы ты әле ки леп җит мә гән иде.

Минкитәчәкурынгасезкиләалмассыз
21 Гай сә алар га янә бо лай дип әйт те:
– Мин ки тәм. Сез Ми не эз ләр сез, лә кин үз гө на һы гыз бе лән үләр сез. Мин ки-

тә чәк урын га сез ки лә ал мас сыз.
22 Яһү ди ләр үз ара бо лай ди еш те ләр:
– Ул Үзен Үзе үте рә чәк ми кән ни? «Мин ки тә чәк урын га сез ки лә ал мас сыз», – 

ди бит.
23 Гай сә алар га:

* 7:53–8:11 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр дә бар. 
* 8:17 Ка ра гыз: «Ка нун», 19:15. 
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– Сез тү бән нән, Мин юга ры дан. Сез бу дөнь я ны кы, Мин бу дөнь я ны кы тү-
гел, – ди де. – 24 Шу ңа кү рә Мин сез гә: «Сез гө наһ ла ры гыз бе лән үләр сез», – ди дем. 
Мин – Ул* икә не нә ышан ма са гыз, үз гө наһ ла ры гыз бе лән үләр сез сез.

25 Шун нан соң Гай сә дән:
– Кем соң Син? – дип со ра ды лар.
– Мин сез гә Үзем нең кем ле гем не ин де күп тән әй тә ки ләм, – ди де алар га Гай-

сә. – 26 Сез нең хак та күп сөй ләп, сез не хө кем итә алыр идем. Әм ма Ми не җи бәр гән 
Зат хак, һәм Аңар дан нәр сә ишет сәм, дөнь я га шу ны сөй лим.

27 Алар Гай сә нең Ата ха кын да сөй лә вен аң ла ма ды лар. 28 Шун да Гай сә алар га 
бо лай дип әйт те:

– Сез Адәм Уг лын юга ры га кү тәр гәч, Ми нем мәң ге бар икә нем не һәм Үз ле гем-
нән һич нәр сә эш лә мә вем не, бәл ки, Атам ни чек өй рәт кән бул са, шу лай сөй лә вем не 
бе лер сез. 29 Ми не Җи бә рү че Ми нем бе лән. Атам Ми не ял гыз кал дыр ма ды, чөн ки 
Мин һәр ва кыт Аңа мәгъ куль эш ләр не ге нә эш лим.

30 Ул шу шы сүз ләр не сөй лә гән чак та күп ләр Аңа иман ки тер де ләр.

Ибраһимбалалары
31 Гай сә Үзе нә иман ки тер гән яһү ди ләр гә:
– Ми нем сүз лә рем не тот са гыз, чын нан да, Ми нем шә кер т лә рем бу лыр сыз. 32 Сез 

ха кый кать не бе лер сез һәм ха кый кать сез не ирек ле итәр, – дип әйт те.
33 – Без Иб ра һим нә се лен нән, – ди де ләр алар Аңа, – һәм бер кай чан да һич кем-

нең ко лы бул ма дык. Ни чек соң Син: «Ирек ле бу лыр сыз», – ди сең?!
Гай сә бо лай ди де:
34 – Сез гә хак сүз әй тәм: гө наһ кы лу чы һәр кем – гө наһ ко лы. 35 Кол өй дә мәң ге 

тор мый, ә угыл ан да мәң ге то ра. 36 Шу лай итеп, Угыл сез не ирек ле ит сә, сез чын 
мәгъ нә сен дә ирек ле бу ла чак сыз.

37 Мин сез нең Иб ра һим нә се лен нән бу лу ы гыз ны бе ләм. Шу лай да сез Ми не 
үте рер гә йө ри сез, чөн ки сүз лә ре мә кү ңел лә ре гез дә урын юк. 38 Мин Атам янын да 
күр гән нә рем ха кын да сөй лим, ә сез үз ата гыз янын да ишет кән нәр не эш ли сез, – 
ди де алар га Гай сә.

39 – Без нең ата быз – Иб ра һим, – дип җа вап бир де ләр алар.
Гай сә исә:
– Сез Иб ра һим ба ла ла ры бул са гыз, Иб ра һим эш лә рен кы лыр иде гез. 40 Ә хә зер 

Ми не, Ал ла һы дан ишет кән ха кый кать не сөй лә гән Бән дә не, үте рер гә йө ри сез. Иб-
ра һим алай эш лә мә де. 41 Сез үз ата гыз ның эш лә рен кы ла сыз, – дип әйт те.

Алар Аңа:
– Без уй наш тан ту ма ган, без нең Ата быз бер ге нә: Ул – Ал ла һы, – ди де ләр.
42 Гай сә җа вап итеп бо лай ди де:
– Ата гыз Ал ла һы бул са, сез Ми не яра тыр иде гез, чөн ки Мин Ал ла һы дан кил дем. 

Мин Үз ле гем нән кил мә дем, Ми не Ул җи бәр де. 43 Ни өчен сез сөй лә гән нә рем не 

* 8:24 Мин–Ул... – Бу сүз ләр Ал ла һы ның Яһ вә ди гән исе ме нә ту ры ки лә. Ул исем «Мин – 
бар бу лу чы» ди гән не аң ла та. (Тәү рат, «Чы гыш» ки та бы 3:14.) 



1577

Яхъя 8 , 9

аңламый сыз? Чөн ки сез Ми нем сү зем не тың лый ал мый сыз. 44 Сез нең ата гыз – 
иб лис, һәм сез ата гыз ның те ләк лә рен үтәр гә те ли сез. Ул баш тан ук ке ше үте рү че 
бу лып, ха кый кать не тот ма ды һәм хә зер дә тот мый, чөн ки аңар да ха кый кать юк. 
Ял ган сөй лә гән ва кыт та, ул үзе не кен сөй ли, чөн ки ул – ял ган чы һәм ял ган ның 
ата сы. 45 Ә сез, Мин ха кый кать сөй лә гән гә кү рә, сүз лә ре мә ышан мый сыз. 46 Гө наһ та 
га еп ле бу лу ым ны кай сы гыз ис бат итә алыр? Әгәр ха кый кать сөй лим икән, ни өчен 
Ми нем сүз лә ре мә ышан мый сыз? 47 Кем Ал ла һы дан бул са, шул Ал ла һы сүз лә рен 
тың лар; ә сез Ал ла һы дан бул ма ган га кү рә тың ла мый сыз.

ГайсәһәмИбраһим
48 Мо ңа яһү ди ләр:
– Син са ма ре я ле, эчең дә җен бар, әл лә бу дө рес тү гел ме? – ди де ләр.
49 Гай сә җа вап бир де:
– Мин дә җен юк. Мин Атам ны хөр мәт итәм, ә сез Ми не хур итә сез. 50 Хә ер, Мин 

Үзе мә дан эз лә мим, ә эз ләү че баш ка Бе рәү бар һәм Ул хө кем итә. 51 Сез гә хак сүз 
әй тәм: кем Ми нем сү зем не то та, ул һич кай чан үлем күр мә я чәк.

52 – Ме нә хә зер Син дә җен бар лы гы на һич ши ге без кал ма ды: Иб ра һим да, пәй-
гам бәр ләр дә үл гән нәр, ә Син: «Кем Ми нем сү зем не то та, ул бер кай чан да ва фат 
бул ма я чак», – ди сең. 53 Син ата быз Иб ра һим нан да бө ег рәк ме? Ул үл гән, пәй гам-
бәр ләр дә үл гән нәр. Син Үзең не кем дип са ный сың? – дип әйт те ләр яһү ди ләр.

54 Гай сә алар га:
– Үзем не Үзем дан лыйм икән, Ми нем да ным буш бу лыр. Атам Үзе Ми не дан лый. 

Сез Аны «Ал ла быз» дип атый сыз, 55 асыл да Аны бел ми сез. Мин исә Аны бе ләм. 
Аны бел мим ди сәм, сез нең ке бек ял ган чы бу лыр идем; әм ма Мин Аны бе ләм һәм 
Аның сү зен то там. 56 Ата гыз Иб ра һим Ми нем кө нем не кү рә чә ге нә шат лан ды. Ул 
аны кү реп ку ан ды, – дип җа вап бир де.

57 Яһү ди ләр Аның бу сүз лә ре нә:
– Си ңа әле ил ле яшь тә юк, ә Син Иб ра һим ны күр дең ме? – ди де ләр.
58 Гай сә алар га бо лай дип әйт те:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Иб ра һим бул ган га ка дәр үк, Мин бар* идем ин де.
59 Шул чак та алар, Аңа ыр гы ту өчен, кул ла ры на таш лар ал ды лар, әм ма Гай сә, 

яше ре неп, Ал ла һы йор тын нан чы гып кит те.

Тумыштансукыркешенеңкүрәбашлавы

9 1 Үтеп ба рыш лый, Гай сә ту мыш тан ук су кыр бер ке ше не күр де. 2 Шә кер т лә ре 
Аңар дан:

– Ос таз! Бу ке ше нең су кыр бу лып ту уы кем нең гө на һын нан: үзе гө наһ кыл ган-
мы, әл лә ата-анасымы? – дип со ра ды лар.

3 Гай сә бо лай җа вап бир де:
– Бу ке ше үзе нең гө на һы өчен дә, ата-анасының гө на һы өчен дә су кыр тү гел. 

Ал ла һы ның га мәл лә ре аңар да кү рен сен өчен, ул су кыр бу лып ту ды. 4 Көн үт кән че 

* 8:58 Минбар... – Бу сүз ләр Ал ла һы ның исе ме нә ту ры ки лә. 8:24 нең ис кәр мә сен ка ра гыз. 
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Ми не җи бәр гән Зат ның эш лә рен баш ка рыр га ти еш без. Төн җи теп ки лә, ул чак та 
һич кем бер ни эш ли ал мас. 5 Мин дөнь я да ва кыт та, Мин – дөнь я га як ты лык.

6 Шу лай дип, Ул җир гә тө кер де, тө ке ре ге бе лән лай ясап, шу ны су кыр ның күз-
лә ре нә сөрт те дә 7 аңа:

– Ши лу ах буа сы на ба рып юын, – ди де. (Ши лу ах – «Җи бә рел гән» ди гән мәгъ нә дә.)
Ул ба рып юын ды һәм күз лә ре кү рә тор ган бу лып кайт ты. 8 Аның күр ше лә ре һәм 

элек хә ер со ра шып уты ру ын күр гән ке ше ләр:
– Бу соң, те ге, хә ер со ра шып утыр ган ке ше тү гел ме? – ди еш те ләр.
9 Кай бер лә ре: «Бу – шул», ә кай бер лә ре: «Шу ңа ох ша ган», – ди де ләр.
Кузләре ачыл ган ке ше үзе исә:
– Мин – шул ке ше, – дип әй тә иде.
10 – Күз лә рең ни чек ачыл ды соң? – дип со ра ды лар аңар дан.
11 – Гай сә ат лы Ке ше лай ясап күз лә ре мә сөрт те дә: «Ши лу ах буа сы на ба рып 

юын», – ди де. Мин ба рып юын дым һәм күз лә рем ачыл ды, – ди де ул.
12 Аңар дан: «Ул Ке ше кай да?» – дип со ра гач:
– Мин бел мим, – дип җа вап бир де.
13 Элек су кыр бул ган бу ке ше не фа ри сей лар яны на алып бар ды лар. 14 Ә Гай сә, 

лай ясап, су кыр ның күз лә рен ач кан көн – шим бә көн иде. 15 Фа ри сей лар да аңар-
дан ни чек кү рә баш ла вы ха кын да со раш ты лар. Ул алар га:

– Ул ми нем күз лә ре мә лай сы ла ды, ан на ры мин юын дым да кү рә баш ла дым, – ди де.
16 Шун да кай бер фа ри сей лар:
– Бу Ке ше шим бә көн ка гый дә лә рен үтә ми, шу ңа кү рә Ул Ал ла һы дан тү гел, – 

дип әйт те ләр.
Ә баш ка ла ры:
– Гө наһ лы ке ше мон дый мог җи за лы га мәл ләр не ни чек эш ли ал сын? – ди де ләр. 

Һәм алар ара сын да бә хәс чык ты. 17 Әле ге ке ше гә:
– Син Аның ту рын да нәр сә әй тер сең? Ул си нең күз лә рең не ач ты бит, – ди де ләр.
– Ул – Пәй гам бәр, – дип җа вап бир де күзләре ачыл ган ке ше.
18 Әм ма яһү ди ләр, күз лә ре ачыл ган ке ше нең ата-анасын ча кыр ган чы, аның су-

кыр бул га ны на һәм кү рә баш ла вы на ышан ма ды лар.
19 – Ту мыш тан су кыр ди гән уг лы гыз шу шы мы? Әм ма хә зер ул ни чек кү рә ала? – 

дип со ра ды лар алар.
20 Ата-анасы алар га:
– Без аның уг лы быз икә нен һәм су кыр бу лып ту га нын бе лә без. 21 Ә аның ни-

чек кү рә баш ла вын да, күз лә рен кем ач ка нын да бел ми без. Ул ин де ба лигъ бул ган, 
үзен нән со ра гыз, үзе ха кын да үзе сөй лә сен, – дип җа вап бир де ләр.

22 Күзләре ачыл ган ке ше нең ата-анасы яһү ди ләр дән ку рык кан га кү рә, шу лай 
ди де. Чөн ки яһү ди ләр, Гай сә нең Мә сих икә нен икъ рар итү че һәр кем не гый ба дәт-
ха нә дән ку ар га, дип сүз ку еш кан иде ләр. 23 Шун лык тан аның ата-анасы: «Ул ин де 
ба лигъ бул ган, үзен нән со ра гыз», – ди де ләр.

24 Шу лай итеп, яһү ди ләр элек су кыр бул ган ке ше не икен че тап кыр ча кы рып, аңа:
– Ал ла һы ны хөр мәт ит! Без ул Ке ше нең гө наһ лы икә нен бе лә без, – ди де ләр.
25 Ул алар га:
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– Ул гө наһ лы мы, тү гел ме, аны сын бел мим. Шу ны гы на бе ләм: мин су кыр идем, 
ә хә зер кү рәм, – дип җа вап бир де.

26 – Ул нәр сә эш лә де? Си нең күз лә рең не ни чек ач ты? – дип та гын со ра ды лар 
аңар дан.

27 Ул алар га:
– Мин ин де сез гә сөй лә дем, ә сез тың ла ма ды гыз. Ни өчен та гын ише тер гә те-

ли сез? Әл лә сез дә Аның шә кер т лә ре бу лыр га җы е на сыз мы? – дип җа вап бир де.
28 Алар аңа мыс кыл лап:
– Син – Аның шә кер те, ә без – Му са шә кер т лә ре. 29 Без Ал ла һы ның Му са га 

сөй лә гә нен бе лә без, әм ма Аның кай дан икә нен бел ми без, – ди де ләр.
30 Кү рә баш ла ган ке ше алар га:
– Шу ны сы га җәп тә: сез Аның кай дан икә нен бел ми сез, ә Ул ми нем күз лә рем не 

ач ты! – дип әйт те. – 31 Без Ал ла һы ның гө наһ лы лар ны тың ла ма вын бе лә без, әм ма 
Үзе нә та бы ну чы ны һәм Аның их ты я рын баш ка ру чы ны Ул тың лый. 32 Кем нең дә 
бул са ту мыш тан су кыр ке ше нең күз лә рен ач кан лы гы ту рын да го мер дә дә ише тел-
гә не юк. 33 Ул Ке ше Ал ла һы дан бул ма са, һич нәр сә бул ды ра ал мас иде.

34 – Ба шың нан ая гы ңа тик ле гө наһ та ту ган сың, ни гә без не өй рә тә сең? – дип 
алар аны ку ып чы гар ды лар.

Рухисукырлык
35 Гай сә бу ке ше не ку ып чы гар ган на рын ишет те дә аны та бып:
– Син Адәм Уг лы на ыша на сың мы? – дип со ра ды.
36 – Әфән дем, мин Аңа ышан сын өчен, Аның кем икә нен әйт сә нә, – дип җа вап 

бир де ул.
37 – Син Аны күр дең. Хә зер си нең бе лән Ул сөй лә шә, – дип әйт те Гай сә.
38 – Ха ки мем, мин ыша нам! – дип сәҗ дә кыл ды ул.
39 Гай сә:
– Күр ми тор ган нар күр сен, ә кү рә тор ган нар су кы рай сын, дип хө кем итү өчен 

кил дем Мин бу дөнь я га, – дип әйт те.
40 Аның янын да бул ган кай бер фа ри сей лар, мо ны ишет кәч:
– Әл лә без дә су кыр мы? – ди де ләр.
41 – Сез су кыр бул са гыз, гө на һы гыз өчен га еп ле бул мас иде гез. Ә сез «кү рә без» 

ди гән лек тән гө на һы гыз үзе гез дә ка ла, – дип әйт те Гай сә.

Гайсә–яхшыКөтүче

10 1 Сез гә хак сүз әй тәм: кем са рык ута ры на кап ка дан тү гел, баш ка юл бе лән 
ке рә, ул – ка рак һәм юл ба сар дыр. 2 Ә кап ка дан ке рү че са рык лар га кө тү че 

бу ла: 3 аңа сак чы кап ка ача, са рык лар аның та вы шын ише тә ләр һәм ул, са рык ла-
рын исем нә ре бе лән ча кы рып, алар ны алып чы га. 4 Үзе нең бар са рык ла рын алып 
чык кан нан соң, ул алар ал дын нан ба ра; ә са рык лар аның ар тын нан ба ра лар, чөн ки 
аның та вы шын та ный лар. 5 Алар чит ке ше ар тын нан бар мый лар, ә аңар дан ка чып 
ки тә ләр, чөн ки аның та вы шын та ны мый лар.
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6 Гай сә алар га әле ге гый б рәт ле хи кә я не сөй лә де, лә кин ке ше ләр Аның нәр сә 
ха кын да сөй лә гә нен аң ла ма ды лар.

7 Шу ңа кү рә Гай сә алар га янә бо лай дип әйт те:
– Сез гә хак сүз әй тәм: Мин – са рык лар га кап ка. 8 Мин нән ал да кил гән нәр-

нең ба ры сы да ка рак һәм юл ба сар иде ләр, әм ма са рык лар алар ны тың ла ма ды лар. 
9 Мин – кап ка. Ми нем аша ке рү че ко ты ла чак, кереп-чыгып йө ри я чәк һәм кө тү лек 
та ба чак. 10 Ка рак ул ур лау, үте рү һәм һә лак итү өчен ге нә ки лә. Мин исә тор мыш 
би рер гә, мул тор мыш би рер гә дип кил дем.

11 Мин – ях шы Кө тү че. Ях шы кө тү че са рык ла ры өчен җа нын дә кыз ган мый. 12-

13 Ә ял лан ган кө тү че – чын кө тү че тү гел ул. Са рык лар үзе не ке бул ма ган га, ул алар 
ту рын да кай гыр т мый: бү ре нең кил гә нен кү реп, са рык лар ны таш лап, ка чып ки тә, 
бү ре, са рык лар га һө җүм итеп, алар ны та ра тып бе те рә.

14-15 Мин – ях шы Кө тү че. Атам Ми не, Мин Атам ны та ны ган ке бек, Мин үзем-
не ке ләр не та ныйм, алар Ми не та ный лар. Мин са рык ла рым өчен җа ным ны да кыз-
ган мыйм. 16 Бу утар дан бул ма ган баш ка са рык ла рым да бар, Мин алар ны да алып 
ки лер гә ти еш. Алар Ми нем та вы шым ны ише тә чәк, һәм, шу лай итеп, бер кө тү һәм 
бер кө тү че бу ла чак. 17 Мин аны яңа дан ка бул итү өчен, Үз җа ным ны би рәм, шу ның 
өчен Атам Ми не яра та. 18 Бер кем дә Мин нән җа ным ны ал мый, Мин аны Үз их ты-
я рым бе лән би рәм: аны би рер гә дә, ки ре алыр га да хо ку кым бар. Бо лай эш ләр гә 
Ми ңа Атам бо е рык бир де.

19 Бу сүз ләр ар ка сын да яһү ди ләр ара сын да янә бә хәс чык ты. 20 Алар ның кү бе се:
– Аңар да җен бар, Ул акыл сыз. Сез ни өчен Аны тың лый сыз? – ди де ләр.
21 Баш ка ла ры исә:
– Бу җен ле ке ше сүз лә ре тү гел, җен су кыр ның күз лә рен ача ала мы соң? – ди де ләр.

ЯһүдиләрнеңГайсәнекабулитмәүләре
22 Кыш иде. Ие ру са лим дә Яңа ру бәй рә ме* ва кы тын да, 23 Гай сә Ал ла һы йор тын да 

Сө ләй ман әй ва нын да йө ри иде. 24 Яһү ди ләр Аның ти рә се нә җы е лып:
– Син без не га зап лы бил ге сез лек тә озак то тар сың мы? Мә сих бул саң, без гә ачык 

итеп әйт, – ди де ләр.
25 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Мин сез гә әйт тем, ә сез ышан мый сыз. Атам исе мен нән кыл ган га мәл лә рем 

Ми нем хак та ша һит лык би рә ләр. 26 Әм ма сез ышан мый сыз, чөн ки сез Ми нем са-
рык ла рым нан тү гел. 27 Ми нем са рык ла рым та вы шым ны ише тә ләр, Мин дә алар ны 
та ныйм, һәм алар Ми нем арт тан ба ра лар. 28 Мин алар га мәң ге лек тор мыш би рәм. 
Алар һич кай чан һә лак бул ма я чак лар, һәм алар ны бер кем дә Ми нем кул дан тар тып 
ала ал ма я чак. 29 Алар ны Ми ңа бир гән Атам һәм мә сен нән дә бө ек. Атам ның ку лын-
нан алар ны тар тып алыр га бер кем нең дә кө че җит мә я чәк. 30 Мин һәм Ата – бер.

31 Шун нан соң яһү ди ләр, Аны үте рер гә те ләп, та гын кул ла ры на таш лар ал ды лар.
32 Гай сә исә алар га:

* 10:22 Яңарубәйрәме – б. э. к. 165 нче ел да Ие ру са лим дә ге Ал ла һы йор ты ның яңа дан ачы-
лу ын ис кә алу бәй рә ме. 
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– Мин сез гә Атам исе мен нән күп ях шы эш ләр күр сәт тем, шу лар ның кай сы  өчен 
Ми не таш лар атып үте рер гә те ли сез? – дип әйт те.

33 Яһү ди ләр Аңа:
– Без Си не ях шы эш лә рең өчен тү гел, бәл ки, Ал ла һы ны хөр мәт ит ми чә, Аңа 

кар шы кө фер сүз сөй лә вең, Үзең ке ше бу ла то рып, Үзең не Ал ла һы дип әй тү ең өчен 
үте рер гә те ли без, – дип җа вап бир де ләр.

34 Ә Гай сә бо лай дип әйт те:
– Ал ла һы ның: «„Сез – илаһ лар“, – ди дем Мин»* ди гән сүз лә ре сез нең Ка ну ны-

гыз да языл ган тү гел ме? 35 Ал ла һы Үзе нең сү зе би рел гән ке ше ләр не илаһ лар дип 
ата ды, ә Из ге яз ма юк ка чы га ры ла ал мый. 36 Ми не Ата Үзе, из ге эш кә ае рып, дөнь я га 
җи бәр де. Ни чек соң сез «Мин – Ал ла һы Уг лы» ди гә не мә: «Кө фер сөй ли сең», – дип 
әй тә сез? 37 Мин Атам ның эш лә рен баш кар мыйм икән, Ми ңа ышан ма гыз. 38 Ә ин де 
баш ка рам икән, Ми нем Үзе мә ышан ма са гыз да, Атам ның Мин дә, Ми нем Аңар да 
икән лек не бе лү һәм аң лау өчен, эш лә ре мә ыша ны гыз.

39 Шун да Аны та гын кул га алыр га ты рыш ты лар, әм ма Ул алар дан ка чып кит те.
40 Шун нан соң Гай сә та гын Үр дүн нең аръ я гы на, Яхъя элек ке ше ләр не чум ды-

рып йөр гән урын га кит те һәм шун да кал ды. 41 Күп ләр Аның яны на кил де ләр һәм 
бер-берсенә:

– Яхъя һич бер мог җи за лы га мәл ләр күр сәт мә де, әм ма Яхъя ның бу Ке ше ту рын да 
әй т кән нә ре һәм мә се дә хак, – ди де ләр.

42 Ан да күп ләр Аңа иман ки тер де.

ГайсәнеңЭлгазарныүледәнтерелтепторгызуы

11 1 Мәрь ям һәм аның апа сы Мар та яшә гән Бәй т-Ә ния авы лын да Эл га зар 
исем ле бер ке ше авы рып ята иде. 2 Мәрь ям – Ха ким Гай сә нең аяк ла рын 

хуш ис ле май бе лән май лап, чә че бе лән сөр т кән ха тын. Авы рып яту чы Эл га зар 
исә аның абый сы иде. 3 Кыз ту ган нар Гай сә гә: «Ха ки ме без! Якын дус тың Эл га зар 
авы рый», – дип хә бәр җи бәр де ләр.

4 Гай сә бу ту ры да ишет кәч:
– Бу авы ру үлем авы руы тү гел, бәл ки Ал ла һы да ны өчен һәм шу ның ар кы лы 

Ал ла һы Уг лы дан ла ныр, – ди де.
5 Гай сә Мар та ны, аның сең ле сен һәм Эл га зар ны яра та иде, 6 әм ма, Эл га зар ның 

авы ру икә нен ишет кәч тә, бул ган уры нын да та гын ике көн гә тот кар лан ды. 7 Шун-
нан соң шә кер т лә ре нә:

– Яңа дан Яһү ди я гә ба рыйк, – ди де.
8 Ә шә кер т лә ре Аңа:
– Ос таз! Әле күп тән тү гел ге нә яһү ди ләр Си не таш лар атып үте рер гә йөр гән нәр 

иде. Син та гын шун да ба ра сың мы? – ди де ләр.
9 Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Көн як ты лы гы ун и ке сә гать тү гел ме соң? Көн дез йө рү че абын мый, чөн ки бу 

дөнь я ның як ты сын кү рә. 10 Ә төн лә йө рү че абы на, чөн ки аңар да як ты лык юк.

* 10:34 Ка ра гыз: «Зә бур», 81:6. 
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11 Шун нан соң Гай сә сү зен дә вам ит те:
– Дус ты быз Эл га зар йок лап кит кән, Мин аны уя тыр га ба рам.
12 Аның шә кер т лә ре:
– Ха ки ме без! Йок лап кит кән бул са, са вы гыр, – ди де ләр.
13 Гай сә аның үл гән ле ге ха кын да әй т кән иде, алар исә, га дәт тә ге йо кы ту рын да 

сөй ли, дип уй ла ды лар. 14 Шу ңа кү рә Гай сә алар га ачык итеп:
– Эл га зар үл гән, – ди де. – 15 Ан да бул ма вы ма Мин сез нең өчен шат, чөн ки бу 

има ны гыз ны ны гы тыр. Әй дә гез, аның яны на ба рыйк.
16 Шун да Иге зәк ку ша мат лы То мас баш ка шә кер т ләр гә:
– Әй дә гез, кит тек, Аның бе лән бер гә без дә үлик, – ди де.
17 Бәй т-Ә ни я гә ки леп җит кәч, Гай сә Эл га зар ның ин де дүрт көн бу е на ка бер-

дә яту ын ишет те. 18 Бәй т-Ә ния исә Ие ру са лим гә өч чак рым* ча ма сы гы на иде. 
19 Абый ла ры өчен кай гы ру чы Мар та бе лән Мәрь ям не юа тыр га бай так яһү ди ләр 
кил гән иде. 20 Мар та, Гай сә нең ки лүе ха кын да ишет кәч, Аны кар шы алыр га чык-
ты. Мәрь ям исә өй дә кал ды.

21 – Ха ки мем! – ди де Мар та Гай сә гә. – Син мон да бул саң, абы ем үл мә гән бу лыр 
иде. 22 Әм ма хә зер дә бе ләм: Ал ла һы дан нәр сә ге нә со ра саң да, Ул Си ңа би рә чәк.

23 – Абы ең те ре лә чәк, – ди де аңа Гай сә.
24 – Ахи рәт кө нен дә – үле дән те ре лү ва кы тын да – аның те ре лә чә ген бе ләм, – 

ди де Мар та.
25 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– Мин – те ре лү һәм тор мыш. Ми ңа иман итү че ке ше үл сә дә, те ре лә чәк. 26 Ми ңа 

иман итеп яшәү че һәр кем исә һич кай чан үл мәс. Син мо ңа ыша на сың мы?
27 – Әйе, Ха ки мем! Си нең дөнь я га ки лер гә ти еш бул ган Мә сих, Ал ла һы Уг лы 

икә не ңә ыша нам, – ди де Мар та.
28 Мо ны әй т кәч, Мар та ки теп бар ды һәм, сиз дер ми чә ге нә, сең ле се Мәрь ям не 

ча кы рып:
– Ос таз мон да, Ул си не ча кы ра, – ди де.
29 Мәрь ям, мо ны ишет кәч тә, тиз ге нә уры нын нан то рып, Гай сә яны на кит те. 

30 Ул ва кыт та Гай сә әле авыл га кер ми чә, Мар та бе лән оч раш кан урын да то ра иде. 
31 Мәрь ям бе лән бер гә өй дә бул ган юа ту чы яһү ди ләр аның җә һәт ке нә то рып чы-
гып ки тү ен күр де ләр һәм, елау өчен ка бер яны на кит те, дип уй лап, аның ар тын нан 
ат ла ды лар.

32 Мәрь ям исә, Гай сә тор ган урын га ки леп җит кәч, Аны кү реп, аяк ла ры на егыл-
ды һәм:

– Ха ки мем! Син мон да бул саң, абы ем үл мә гән бу лыр иде, – ди де.
33 Мәрь ям нең һәм аның бе лән кил гән яһү ди ләр нең елау ла рын кү реп, Гай сә Үзе 

дә бор чыл ды һәм кө е неп:
34 – Сез аны кай да күм де гез? – дип со ра ды.
Алар Аңа:
– Әй дә, ба рыйк, Әфән де! Үзең кү рер сең, – ди де ләр.

* 11:18 Өччакрым – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ун биш ста дия. 
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35 Гай сә нең күз лә рен нән яшь ләр ак ты.
36 Мо ны кү реп яһү ди ләр:
– Ка ра гыз әле, Ул Эл га зар ны ни чек ярат кан икән! – ди еш те ләр.
37 Ә кай бер лә ре:
– Ул су кыр ның күз лә рен ач кан икән, ник соң Эл га зар ны да үлем нән алып ка лу 

өчен, бе рәр нәр сә эш ли ал ма ган? – ди де ләр.
38 Гай сә та гын да ныг рак кө ен гән хәл дә ка бер яны на кил де. Ка бер мә га рә бу лып, 

аңа ке рү юлы таш бе лән ябыл ган иде.
39 – Таш ны чит кә алып ку е гыз, – ди де Гай сә.
Ә мәр хүм нең сең ле се Мар та Аңа:
– Ха ки мем! Ул ин де ис лән гән, чөн ки ул үл гән нән соң дүрт көн үт те, – ди де.
40 – Әгәр иман ит сәң, Ал ла һы ның да нын кү рә чәк сең, – дип әй т мә дем ме си-

ңа? – ди де Гай сә.
41 Мә га рә авы зын нан таш ны алып куй ды лар. Гай сә исә юга ры ка рап:
– Атам! Ми не ишет кә нең өчен Си ңа рәх мәт бел де рәм. 42 Ми не һәр ва кыт ише-

тү ең не бе ләм, лә кин бу сүз лә рем не мон да ба сып то ру чы ке ше ләр өчен, Ми не Син 
җи бәр гән гә алар ышан сын нар дип әй тәм, – ди де.

43 Шу лай ди гән нән соң Ул көч ле та выш бе лән:
– Эл га зар! Чык! – ди де.
44 Шул ва кыт үл гән ке ше ки леп чык ты. Аның кул ла ры һәм аяк ла ры кә фен бе лән 

урал ган, йө зе яу лык бе лән кап лан ган иде. Гай сә:
– Чи ше гез аны, йө реп кит сен, – ди де.

ФарисейларныңГайсәнеүтерергәниятләүләре
45 Мәрь ям яны на кил гән яһү ди ләр нең кү бе се, Гай сә кыл ган эш ләр не кү реп, Аңа 

иман ки тер де ләр. 46 Ә кай бер лә ре фа ри сей лар яны на ба рып, алар га Гай сә кыл ган 
эш ләр ту рын да сөй лә де ләр. 47 Шун да баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар ки ңәш мә 
җый ды лар.

– Без гә нәр сә эш ләр гә? – ди де ләр алар. – Бу Ке ше күп мог җи за лы га мәл ләр 
күр сә тә. 48 Аны шул көе кал дыр сак, һәм мә се Аңа иман ки те рә чәк, ул ва кыт та 
срим лы лар ки леп, җи ре без не дә, хал кы быз ны да ба сып ала чак.

49 Алар ның бер се – ул ел ны олуг ру ха ни бул ган Кә я фәс алар га:
– Сез бер нәр сә дә бел ми сез! 50 Бө тен ха лык һә лак бу лу га ка ра ган да, ха лык өчен 

бер ке ше нең үлүе сез нең өчен хә ер ле рәк. Сез шу ны аң ла мый сыз мы? – ди де.
51-52 Ул мо ны үзеннән-үзе әй т мә де, бәл ки, ул ел ның олуг ру ха ние бу ла рак, Гай сә-

нең ха лык өчен үлә чә ген ал дан әй теп бир де. Гай сә бу ха лык өчен ге нә тү гел, әм ма 
Ал ла һы ның та ра лып яшә гән ба ла ла рын бер гә җыю өчен дә үлә чәк иде.

53 Шул көн нән соң алар Аны үте рер гә ни ят лә де ләр. 54 Шу ңа кү рә Гай сә ин де яһү-
ди ләр ара сын да ачыктан-ачык йөр мә де, ә ан нан чүл янын да гы бер өл кә гә, Эф ра им 
ди гән шә һәр гә кит те һәм Үзе нең шә кер т лә ре бе лән шун да кал ды.

55 Яһү ди ләр нең Ко ты лу бәй рә ме якын лаш кан да, бәй рәм ал дын нан пакь лә нер-
гә дип, Ие ру са лим гә ил нең төр ле поч мак ла рын нан күп ха лык җы ел ды. 56 Ха лык 
Гай сә не эз лә де. Алар Ал ла һы йор тын да бер-берсенә:
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– Сез ни чек уй лый сыз? Ул бәй рәм гә ки лер ми кән? – ди еш те ләр.
57 Баш ру ха ни лар һәм фа ри сей лар исә, Гай сә не кул га алу өчен, «Аның кай да бу-

лу ын бел гән ке ше ләр без гә ки леп әй тер гә ти еш» ди гән әмер бир де ләр.

ГайсәнеБәйт-Әниядәмайлау

12 1 Ко ты лу бәй рә ме нә ал ты көн ка ла, Гай сә Бәй т-Ә ния авы лы на кил де. Ул 
авыл да Гай сә үле дән те рел т кән Эл га зар яши иде. 2 Ан да Гай сә хөр мә те нә 

аш мәҗ ле се җый ды лар, Мар та хез мәт күр сә теп йөр де, ә Эл га зар Гай сә бе лән бер-
гә та бын ар тын да уты ра иде. 3 Мәрь ям, бер ка дак* кыйм мәт ле, саф вә хуш ис ле 
нард* мае алып, Гай сә нең аяк ла рын май ла ды да үзе нең чә че бе лән сөрт те. Өй эче 
ис ле май ның хуш исе бе лән тул ды. 4 Шун да Гай сә нең шә кер т лә рен нән бер се – Аңа 
хы я нәт итә чәк Яһү дә Ис ка ри от:

5 – Ни өчен бу хуш ис ле май ны, өч йөз ди нар га са тып, ак ча сын фә кыйрь ләр гә 
өлә шеп бир мәс кә иде? – ди де.

6 Ул мо ны һич тә фә кыйрь ләр ха кын да кай гыр тып тү гел, бәл ки ка рак бул га ны 
өчен әйт те. Ур так ак ча ян чы гын йөр тү – аның ва зи фа сы, һәм ул ан нан үзе нә ак ча 
ала тор ган иде.

7 Гай сә мо ңа бо лай дип җа вап бир де:
– Кал дыр аны, ул бу май ны Ми не кү мү кө не нә сак ла ды. 8 Фә кыйрь ләр һәр ва кыт 

сез нең бе лән бит, ә Мин сез нең бе лән һәр ва кыт бул мам.
9 Шул ва кыт та күп яһү ди ләр, Гай сә нең Бәй т-Ә ни я дә икән ле ген бе леп, шун да 

җы ел ды лар. Алар Гай сә өчен ге нә тү гел, Ул үле дән те рел т кән Эл га зар ны кү рү өчен 
дә кил де ләр. 10 Шун лык тан баш ру ха ни лар Эл га зар ны да үте рер гә ка рар чы гар ды лар, 
11 чөн ки аның ар ка сын да күп яһү ди ләр Гай сә яны на ки лә һәм Аңа иман ки те рә иде.

ГайсәнеңтантанабеләнИерусалимгәкерүе
12 Икен че көн не бәй рәм гә кил гән ха лык ара сын да «Гай сә Ие ру са лим гә ки лә 

икән» ди гән хә бәр та рал ды. 13 Алар, хөр мә бо так ла ры то тып, Гай сә не кар шы лар га 
чык ты һәм:

«Һо шан на!*
Раб бы исе мен нән Ки лү че,
Ис ра ил Пат ша сы мө ба рәк тер!»* –

дип кыч кыр ды лар.
14 Гай сә исә бер ишәк та бып, аңа ат лан ды, һәм һәм мә се Из ге яз ма да языл ган ча 

бул ды:
15 «Сион-кыз*, ку рык ма!

* 12:3 Беркадак – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: бер лит ра. Лит ра – 330 гр. 
* 12:3 Нард – Һинд стан да үсә тор ган үсем лек. 
* 12:13 Һошанна! – яһүд чә «Кот кар без не!». Гай сә за ма нын да әле ге сүз Ал ла һы ны мак тау 
өчен кул ла ныл ган. 
* 12:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:25-26. 
* 12:15 Сион-кыз – Иеру са лим хал кы. 
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Ме нә, яшь ишәк кә ат ла нып,
Си нең Пат шаң ки лә»*.

16 Аның шә кер т лә ре ул ва кыт та мо ны аң ла ма ды лар, ә ин де Гай сә дан лан ган нан 
соң, Аның ха кын да шу лай языл ган бу лу ын һәм Аңа нәкъ шу лай эш ләү лә рен хә-
тер лә ре нә тө шер де ләр.

17 Гай сә Эл га зар ны ка бер дән ча кы рып, үле дән те релт кән дә, Аның бе лән бул ган 
ке ше ләр ни бул га ны ту рын да сөй ләп бир де ләр. 18 Шун дый мог җи за лы га мәл кыл-
га нын ишет кән гә, ха лык Аны кар шы лар га чык ты.

19 Фа ри сей лар исә үз ара:
– Кү рә сез ме, без гә бер нәр сә дә яр дәм ит ми. Бө тен дөнья Аның ар тын нан ба-

ра, – ди де ләр.

ГайсәнеңҮзүлемехакындаәйтүе
20 Бәй рәм дә Ал ла һы га та бы ну өчен ки лү че ләр ара сын да бер ни чә грек та бар иде. 

21 Алар Гә ли лә я дә ге Бәйт- Сай да дан бул ган Фи лип яны на ки леп, аңар дан:
– Әфән дем! Без Гай сә не кү рер гә те ли без, – дип үтен де ләр.
22 Фи лип бу ту ры да Ән д ри гә әйт те, ан на ры алар икәү ләп бу үте неч не Гай сә гә 

сөй лә де ләр. 23 Гай сә алар га җа ва бын да:
– Адәм Уг лы ның дан ла ну ва кы ты җит те, – ди де. 24 – Сез гә хак сүз әй тәм: 

җир гә төш кән бо дай бөр те ге үл мә сә, шул ки леш ка лыр, ә үл сә, зур уңыш ки те-
рер. 25 Үз җа нын яра ту чы аны югал тыр, ә бу дөнь я да үз го ме рен нән ваз ки чү че 
аны мәң ге лек тор мыш өчен сак лар. 26 Кем Ми ңа хез мәт итә, ул Ми ңа ияр сен. 
Мин кай да бул сам, Ми нем хез мәт чем дә шун да бу лыр. Ми ңа хез мәт итү че гә 
Атам их ти рам күр сә тер.

27 Кү ңе лем Ми нем хә зер бор чу лы. Нәр сә әй тим? «Атам! Ми не бу авыр сә гать тән 
кот кар!» – дип ме? Лә кин Мин нәкъ шу ның өчен кил дем дә. 28 Атам! Исе мең не дан ла.

Шул ва кыт күк тән:
– Мин аны дан ла дым һәм дан ла я чак мын, – ди гән та выш ише тел де.
29 Шун да тор ган ха лык та выш ны ише теп, күк күк рә вен әйт те. Кай бер лә ре исә:
– Аңа фә реш тә сөй лә де, – ди де ләр.
30 Мо ңа кар шы Гай сә:
– Бу та выш Ми нем өчен тү гел, сез нең өчен кил де. 31 Бу дөнья хә зер хө кем ите лә, 

хә зер бу дөнь я ның тү рә се* ку ып чы га ры ла чак. 32 Мин җир дән юга ры кү тә рел гән-
нән соң бар лык ке ше ләр не Үзе мә тар та чак мын, – ди де.

33 Ул мо ны Үзе нең нин ди үлем бе лән үлә чә ген бел де реп әйт те. 34 Ха лык Аңа бо-
лай дип җа вап бир де:

– Без Ка нун нан Мә сих нең мәң ге яшә я чә ген бел дек, ә Син ка ян чы гып, Адәм 
Уг лы кү тә ре лер гә ти еш, дип әй тә ала сың? Кем Ул – Адәм Уг лы?

35 Шун да Гай сә алар га:

* 12:15 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 9:9. 
* 12:31 Будөньяныңтүрәсе – иб лис ди гән мә гъ нә гә ия. 
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– Як ты лык сез нең бе лән бе раз ва кыт бу лыр әле. Үзе гез не ка раң гы лык бас ма-
сын өчен, як ты лык бар ча гын да йө реп ка лы гыз. Ка раң гы да йө рү че кая бар га нын 
бел ми. 36 Як ты лык сез нең бе лән бул ган да, аңа ыша ны гыз, шул чак та сез як ты лык 
ба ла ла ры бу лыр сыз, – ди де.

Шу шы сүз ләр не әй т кән нән соң Гай сә, ки теп, ха лык кү зен нән яше рен де.

ХалыкныңГайсәгәышанмавы
37 Гай сә ха лык ал дын да шул ка дәр күп мог җи за лы га мәл ләр күр сәт сә дә, алар 

Аңа иман ки тер мә де. 38 Иша гыйя пәй гам бәр нең:
«Йа Раб бым! Без алып кил гән хә бәр гә кем ышан ды?!
Раб бы ку лы ның кө че кем гә ачыл ды?!»* –

ди гән сүз лә ре тор мыш ка аш ты.
39 Алар иман ки те рә ал ма ды лар, чөн ки Иша гыйя әй т кән чә:

40 «Ул алар ның күз лә рен күр мәс ит те,
йө рәк лә рен туң ит те;
югый сә алар күз лә ре бе лән кү рер ләр,
йө рәк лә ре бе лән аң лар лар,
Ми ңа та ба бо ры лыр лар
һәм Мин алар ны са вык ты рыр идем»*.

41 Иша гыйя бу сүз ләр не Гай сә нең да нын күр гән гә әй т кән, ул шу лай дип Аның 
ту рын да сөй лә гән.

42 Хә ер, баш лык лар ның да кү бе се Аңа иман ки тер де ләр, тик фа ри сей лар гый ба-
дәт ха нә дән ае рыр дип кур кып, бу ту ры да анык әй т мә де ләр. 43 Алар өчен ке ше ләр нең 
дан ла вы Ал ла һы ның дан ла вы на ка ра ган да ка дер ле рәк иде.

44 Гай сә исә көч ле та выш бе лән:
– Ми ңа иман итү че Ми нем Үзе мә тү гел, Ми не җи бәр гән Зат ка иман итә, – ди де. 

45 – Ми не кү рү че ке ше Ми не җи бәр гән Зат ны кү рә. 46 Ми ңа иман итү че ка раң гы-
лык та кал ма сын дип, дөнь я га як ты лык бу лып кил дем. 47 Кем дә бул са сүз лә рем не 
ише теп тә үтә ми икән, аны хө кем ит мим, чөн ки Мин дөнь я ны хө кем итү өчен тү гел, 
кот ка ру өчен кил дем. 48 Ми не ки ре ка гып, сүз лә рем не ка бул ит мә гән ке ше нең үз 
хө кем итү че се бар: аны әй т кән сү зем кы я мәт кө нен дә хө кем итә чәк. 49 Мин Үзем нән 
сөй лә мә дем. Нәр сә сөй ләр гә, нәр сә әй тер гә ки рәк ле ге ха кын да Ми не җи бәр гән 
Ата әмер бир де. 50 Мин бе ләм: Аның әме ре мәң ге лек тор мыш ка алып ба ра. Шу ңа 
кү рә, нәр сә ге нә сөй лә сәм дә – һәр сүз не Атам куш кан ча сөй лим.

Гайсәнеңшәкертләренеңаякларынюуы

13 1 Ко ты лу бәй рә ме ал дын нан Гай сә, Үзе нең бу дөнь я дан Ата хо зу ры на ки тү 
сә га те җит кә нен бе леп, дөнь я да гы үзе не ке лә рен ни чек ярат кан бул са, алар-

ны соң гы чик кә ка дәр шу лай яра ту ын эш бе лән күр сәт те.

* 12:38 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:1. 
* 12:40 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:10. 



1587

Яхъя 13

2 Ши мун Ис ка ри от уг лы Яһү дә нең кү ңе ле нә иб лис Гай сә гә хы я нәт итү ни я тен 
сал ган нан соң, Гай сә шә кер т лә ре бе лән кич ке аш ашап уты ра иде. 3 Гай сә исә Ата-
ның һәр нәр сә не Аның ку лы на бир гә нен һәм Үзе нең Ал ла һы дан ки леп, Ал ла һы 
яны на ки тү ен бе лә иде. 4 Шу ңа кү рә Ул уры нын нан тор ды да, өс ки е мен са лып, 
би ле нә сөл ге ура ды. 5 Һәм лә гән гә су са лып, шә кер т лә ре нең аяк ла рын юа баш ла-
ды, юган бер сен би лен дә ге сөл ге бе лән сөр тә бар ды.

6 Нәү бәт Ши мун Пе тер яны на җит кәч, Пе тер Аңа:
– Ха ки мем! Син ме ми нем аяк ла рым ны юасың?! – ди де.
7 – Син әле хә зер Ми нем нәр сә эш лә вем не аң ла мый сың, – дип җа вап бир де 

Гай сә, – әм ма со ңын нан аң лар сың.
8 – Син ми нем аяк ла рым ны һич кай чан юар га ти еш тү гел сең, – ди де Пе тер.
– Си не юма сам, Мин дә өле шең бул мас, – дип җа вап бир де Гай сә.
9 – Ха ки мем! – ди де Ши мун Пе тер. – Аяк ла рым ны гы на тү гел, кул ла рым ны да, 

ба шым ны да юа күр.
10 – Юын ган ке ше нең бө тен тә не счис та бу ла. Шу ңа кү рә аяк ла рын нан баш ка 

аның бү тән җи рен юу ки рәк тү гел, – ди де Гай сә. – Сез чис та, әм ма ба ры гыз да тү гел.
11 Үзе нә кем нең хы я нәт итә чә ген бел гән гә, Ул: «Сез нең ба ры гыз да чис та тү-

гел», – ди де.
12 Шә кер т лә ре нең аяк ла рын юып бе тер гәч, өс ке ки е мен ки еп, Ул яңа дан уры-

ны на ба рып утыр ды һәм алар га:
– Ми нем нәр сә эш лә гә нем не аң лый сыз мы? 13 Сез Ми не Ос таз һәм Ха ким дип 

атый сыз. Сез хак лы: Мин нәкъ Шул мын. 14 Шу лай итеп, Мин – сез нең Ха ки ме гез 
һәм Ос та зы гыз, сез нең аяк ла ры гыз ны юган мын икән, сез дә бер-берегезнең аяк-
ла рын юар га ти еш. 15 Мин сез гә нәр сә эш лә гән бул сам, сез дә шу ны эш лә гез дип, 
сез гә үр нәк күр сәт тем. 16 Сез гә хак сүз әй тәм: хез мәт че үзе нең ху җа сын нан бө ег рәк 
тү гел, ил че дә үзен җи бә рү че дән бө ек тү гел. 17 Сез хә зер мо ны бе лә сез. Бел гә не гез не 
үти сез икән, сез бә хет ле.

18 Мин ба ры гыз ту рын да да әй т мим. Кем нәр не сай лап ал га ным ны бе ләм, лә кин 
Из ге яз ма да: «Ми нем бе лән бер гә ик мәк ашау чы Ми ңа кар шы баш кү тәр де»*, – 
дип языл ган сүз ләр тор мыш ка ашыр га ти еш. 19 Алар тор мыш ка аш кан ва кыт та 
сез Мин – Ул* бу лу ы ма ышан сын өчен, бу сүз ләр тор мыш ка аш кан чы ук сөй лим. 
20 Сез гә хак сүз әй тәм: Мин җи бәр гән ке ше не ка бул итү че Ми не ка бул итә; Ми не 
ка бул итү че исә Ми не җи бәр гән Зат ны ка бул итә ди гән сүз.

ГайсәнеңхыянәтчеЯһүдәтурындагысүзләре
21 Мо ны әй т кән нән соң Гай сә ти рән дул кын ла ну бе лән шә кер т лә ре нә:
– Сез гә хак сүз әй тәм: ара гыз дан бе рәү Ми ңа хы я нәт итә чәк, – ди де.
22 Шә кер т лә ре исә, Аның кем ха кын да сөй лә вен һич аң ла мый ча, бер-берсенә 

ка раш ты лар. 23 Алар ның бер се – Гай сә нең ярат кан шә кер те – Аның күк рә ге нә 
те рә леп ди яр лек уты ра иде.

* 13:18 Ка ра гыз: «Зә бур», 40:10. 
* 13:19 Мин–Ул... – 8:24 тә ге ис кәр мә не ка ра гыз. 
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24 Гай сә нең кем ха кын да сөй лә вен со рар га ку шып, Ши мун Пе тер шул шә кер т кә 
ым ла ды. 25 Те ге шә керт, Гай сә гә та гын да якын рак ки леп, Аңар дан:

– Ха ки мем, ул кем? – дип со ра ды.
26 Гай сә җа вап бир де:
– Мин ик мәк  сы ныгын кем гә ма нып бир сәм, ул – шул.
Шун да Ул бер сы нык ик мәк не ма нып, Ши мун Ис ка ри от уг лы Яһү дә гә бир де. 

27 Шул сы нык ны ку лы на алу га ук аның эче нә иб лис кер де. Шун да Гай сә Яһү дә гә:
– Эш ли се эшең не тиз рәк эш лә, – ди де.
28 Әм ма Гай сә нең аңа ни өчен шу лай дип әй тү ен ан да уты ру чы лар ның бер се дә 

аң ла ма ды. 29 Ак ча ян чы гы Яһү дә дә бул ган лык тан, кай бе рәү ләр: Гай сә аңа бәй рәм 
өчен без гә ки рәк бул ган әй бер ләр не са тып алыр га яки фә кыйрь ләр гә нәр сә дә 
бул са би рер гә куш кан дыр, дип уй ла ды лар. 30 Сы нык ны алу бе лән Яһү дә чы гып 
кит те. Төн иде.

Яңаәмербирәм:бер-берегезнеяратыгыз
31 Яһү дә чы гып кит кәч, Гай сә бо лай дип әйт те:
– Хә зер Адәм Уг лы дан лан ды һәм Аның аша Ал ла һы дан лан ды. 32 [Ал ла һы Аның 

аша дан ла на икән,]* Ул да Адәм Уг лын Үзен дә дан лар, һәм мо ны шун да ук эш ләр.
33 Ба ла ла рым! Мин сез нең бе лән ин де озак бул мам. Сез Ми не эз ләр сез, әм ма сез гә 

дә яһү ди ләр гә әй т кән сүз лә рем не әй тәм: сез Мин ки тә чәк урын га ки лә ал мас сыз.
34 Сез гә яңа әмер би рәм: бер-берегезне яра ты гыз. Мин сез не ярат кан ке бек, сез 

дә бер-берегезне яра ты гыз. 35 Бер-берегезне ярат са гыз, ба ры сы да Ми нем шә керт-
лә рем бу лу ы гыз ны бе лер.

36 Ши мун Пе тер Гай сә дән:
– Ха ки мем, Син кая ки тә сең? – дип со ра ды.
Гай сә аңа:
– Мин ки тә чәк урын га Син хә зер ия реп ба ра ал мый сың, әм ма со ңын нан ки лә-

чәк сең, – дип җа вап бир де.
37 – Ха ки мем, ни өчен Си нең ар тың нан хә зер ба ра ал мыйм? Си нең өчен җа ным-

ны да би рер гә әзер мен, – ди де Аңа Пе тер.
38 Гай сә аңа:
– Ә син Ми нем өчен җа ның ны да би рер гә әзер ме? Си ңа хак сүз әй тәм: әтәч 

кыч кыр ган чы, син Мин нән өч тап кыр ваз ки чә чәк сең, – ди де.

Мин–юл,хакыйкатьһәмтормыш

14 1 Бор чыл ма гыз! Ал ла һы га ыша ны гыз һәм Ми ңа ыша ны гыз. 2 Атам йор тын-
да то рыр урын күп. Әгәр дә алай бул ма са, сез гә әй т кән бу лыр идем. Мин 

сез гә урын әзер ләр гә ба рам. 3 Ба рып, сез гә урын әзер лә гәч, сез не Үзем бе лән алып 
ки тәр гә ки лер мен. Шу лай Мин бул ган урын да сез дә бу лыр сыз. 4 Мин ба ра тор ган 
урын га сез юл ны бе лә сез.

5 Шул ва кыт То мас Гай сә гә:

* 13:32 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге сүз ләр дә бар. 
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– Ха ки мем! Кая ба ру ың ны бел ми без, шу лай бул гач, ан да ба ру юлын ка ян бе лик 
ин де? – ди де.

6 Гай сә аңа:
– Мин – юл, ха кый кать һәм тор мыш. Атам яны на алып ба ра тор ган Мин нән 

баш ка юл юк. 7 Ми не бе лә сез икән, Ми нем Атам ны да бе лер сез. Шу шы ва кыт тан 
баш лап, сез Аны бе лә сез һәм Аны күр де гез, – дип әйт те.

8 – Ха ки мем! Без гә Ата ны күр сәт һәм без ка нә гать бу лыр быз, – ди де Аңа Фи лип.
9 – Фи лип, Мин ни ка дәр ва кыт сез нең бе лән бер гә бу лып та, син Ми не бел-

ми сең ме?! – ди де Гай сә. – Ми не күр гән ке ше Ата ны да күр гән бу ла. Ни чек ин де 
син: «Без гә Ата ны күр сәт», – ди сең? 10 Ми нем Ата да, Ата ның Мин дә икән ле ге нә 
ышан мый сың мы? Сез гә сөй лә гән сүз ләр не Мин Үзем нән сөй лә мим, ә Мин дә 
бул ган Атам Үз эш лә рен баш ка ра. 11 «Мин Ата да һәм Ата Мин дә» ди гән сүз лә ре мә 
ыша ны гыз. Ә сүз лә ре мә ышан мый сыз икән, эш лә гән эш лә рем ха кы на ыша ны гыз. 
12 Сез гә хак сүз әй тәм: Ми ңа иман итү че баш кар ган эш лә рем не, алар га ка ра ган да 
бө ег рәк эш ләр не дә баш ка рыр, чөн ки Мин Атам яны на ба рам. 13 Ата Уг лы ар кы лы 
дан лан сын өчен, Ми нем исе мем бе лән нәр сә со ра са гыз да, эш ләр мен. 14 Исе мем 
бе лән Мин нән со ра ган һәр нәр сә не эш ләр мен.

ГайсәвәгъдәиткәнИзгеРух
15 Ми не ярат са гыз, әмер лә рем не үтәр сез. 16 Мин Ата дан со рар мын, һәм Ул сез гә 

бү тән Яклаучы-Юатучы би рә чәк, Ул сез нең бе лән мәң ге бу лыр. 17 Ул Яклаучы-Юа-
тучы – ха кый кать Ру хы. Дөнья Аны күр мә гән гә һәм бел мә гән гә ка бул итә ал мый, 
ә сез Аны бе лә сез, чөн ки Ул сез нең бе лән ка ла чак һәм сез дә бу ла чак.

18 Сез не ятим кал дыр мам, яны гыз га ки лер мен. 19 Бе раз дан дөнья Ми не күр мәс, 
ә сез кү рер сез. Мин яшә гән гә, сез дә яшәр сез. 20 Мин – Атам да, сез – Мин дә һәм 
Мин сез дә икә нем не шул көн не бе лер сез. 21 Әмер лә рем не ка бул итеп, алар ны үтәү-
че ке ше Ми не яра та. Ми не ярат кан ке ше не Атам яра тыр, Мин дә яра тыр мын һәм 
аңа Үзем не күр сә тер мен.

22 Яһү дә (Яһү дә Ис ка ри от тү гел) Аңар дан:
– Ха ки мем! Ни өчен Син Үзең не дөнь я га тү гел, без гә ге нә күр сә тер гә те ли сең? – 

дип со ра ды.
23 Гай сә аңа бо лай дип җа вап бир де:
– Ми не яра ту чы сүз лә рем не то тар. Атам аны яра тыр һәм Без, аның яны на ки-

леп, аның бе лән бер гә яшәр без. 24 Ә Ми не ярат мау чы исә сүз лә рем не тот мый. Сез 
ишет кән сүз Мин нән тү гел, бәл ки Ми не җи бәр гән Ата дан, – һәм дә вам итеп:

25 – Сез нең бе лән бер гә бул ган да ук, бо лар ны сез гә әйт тем. 26 Ә Ми нем исем нән 
Атам җи бә рә чәк Яклаучы-Юатучы – Из ге Рух – сез не һәр нәр сә гә өй рә тер һәм 
Мин сез гә сөй лә гән нәр нең һәм мә сен хә те ре гез гә тө ше рер.

27 Сез гә ты ныч лык кал ды рам, Үз ты ныч лы гым ны сез гә би рәм, әм ма Мин бир-
гән ты ныч лык дөнья бир гән ты ныч лык ка ох ша ма ган. Кү ңе ле гез бор чыл ма сын һәм 
ку рык ма сын. 28 «Сез дән ки тәм һәм яны гыз га ки лә чәк мен», – ди гә нем не ишет те гез. 
Ми не ярат са гыз, Атам яны на ба ру ы ма ку а ныр иде гез, чөн ки Атам Мин нән бө ег-
рәк. 29 Мин сез гә бу сүз ләр не, ул хәл тор мыш ка аш кан да, сез нең ышануыгызны 
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те ләп, хә зер сөй лә дем. 30 Сез нең бе лән күп сөй ләш мәм ин де, чөн ки бу дөнь я ның 
тү рә се ки лә. Ми нем өс тән аның һич нин ди ха ким ле ге юк. 31 Әм ма дөнья бел сен: 
Мин Ата ны яра там һәм, Ата Ми ңа нәр сә бо ер ган бул са, шу ны баш ка рам.

То ры гыз, мон нан ки тик, – ди де.

Гайсә–чынйөземагачы

15 1 Мин – чын йө зем ага чы, ә Ми нем Атам – Йө зем үс те рү че. 2 Ул Мин дә ге 
җи меш бир ми тор ган һәр бо так ны ки сеп таш лый һәм, күб рәк җи меш бир сен 

өчен, җи меш би рә тор ган һәр бо так ны чис тар та. 3 Сез гә сөй лә гән сү зем аша сез ин-
де чис тар тыл ды гыз. 4 Мин дә то ры гыз, һәм Мин сез дә то рыр мын. Йө зем ага чын да 
бул ма ган бо так үзен нән үзе җи меш би рә ал ма ган ке бек, Мин дә тор ма са гыз, сез дә 
җи меш би рә ал мас сыз.

5 Мин – йө зем ага чы, ә сез – бо так лар. Кем Мин дә тор са һәм Мин аңар да тор-
сам – ул күп җи меш би рер, чөн ки Мин нән баш ка бер нәр сә дә эш ли ал мас сыз. 6 Кем 
Мин дә тор ма са, аны, бо так ке бек ки сеп, чит кә таш лар лар һәм ул ко рып бе тәр, ә 
ко ры ган бо так лар ны җы еп ут ка таш лый лар да ян ды ра лар. 7 Сез Мин дә тор са гыз 
һәм Ми нем сүз лә рем сез дә тор са, ул чак та нәр сә ге нә те лә сә гез дә, со ра гыз, һәм 
ул сез гә би ре лер. 8 Күп җи меш ки те реп, сез Ми нем шә кер т лә рем бу лыр сыз, һәм 
мо ның бе лән Ми нем Атам дан ла ныр.

9 Атам Ми не ярат кан ке бек, Мин дә сез не яра там. Ми нем мә хәб бә тем дә ка лы гыз. 
10 Мин, Атам ның әмер лә рен үтәп, Аның мә хәб бә тен дә ка лам, һәм сез дә, Ми нем 
әмер лә рем не үтә сә гез, Ми нем мә хәб бә тем дә ка лыр сыз. 11 Ку а ны чым сез дә бул сын 
һәм ку а ны чы гыз ту лы бул сын дип, Мин бо лар ны сез гә сөй лә дем.

12 Ми нем әме рем шу шы: Мин сез не ярат кан ке бек, сез дә бер-берегезне яра ты гыз. 
13 Дус ла ры өчен җа нын бир гән ке ше нең яра ту ын нан да бө ек яра ту юк. 14 Әмер лә-
рем не үтә сә гез, сез – Ми нем дус ла рым. 15 Ин де сез не хез мәт че лә рем дип ата мыйм, 
чөн ки хез мәт че ху җа сы ның нәр сә эш лә вен бел ми, ә сез не дус ла рым дип атыйм, 
чөн ки Атам нан ишет кән нәр нең һәм мә сен сез гә бел дер дем. 16 Ми не сез сай ла ма ды-
гыз, Мин сез не сай ла дым: сез ба рып җи меш бир сен һәм җи ме ше гез да и ми бул сын 
дип, сез не бил ге ләп куй дым. Шун да Ми нем исе мем бе лән Атам нан нәр сә ге нә 
со ра са гыз да, Ул аны сез гә би рә чәк. 17 Сез гә әме рем шул: бер-берегезне яра ты гыз.

Дөньяныңнәфрәте
18 Дөнья сез гә нәф рәт лә нә икән, исе гез дә то ты гыз: сез дән элек ул Ми ңа нәф рәт-

лән гән иде. 19 Сез дөнь я ны кы бул са гыз, дөнья сез не үзе не ке ке бек итеп яра тыр иде. 
Лә кин сез дөнь я дан тү гел, Мин сез не дөнь я дан сай лап ал дым, дөнья сез гә шу ңа 
нәф рәт лә нә. 20 «Хез мәт че үзе нең ху җа сын нан бө ег рәк тү гел» ди гән сүз лә рем не 
хә тер лә гез. Ми не эзәр лек лә гән нәр икән, сез не дә эзәр лек ләр ләр. Ми нем сү зем не 
тот кан нар икән, сез не кен дә то тар лар. 21 Алар бо лар ның ба ры сын да сез Ми не ке 
бул ган лык тан эш ләр ләр, чөн ки Ми не җи бәр гән Зат ны бел ми ләр. 22 Мин ки леп 
алар га сөй лә мә гән бул сам, алар ның гө наһ та га еп лә ре бул мас иде, ә хә зер гө наһ ла-
рын ак лар лык ча ра ла ры юк. 23 Ми ңа нәф рәт лә нү че Ата ма да нәф рәт лә нә. 24 Баш ка 
бер кем дә кыл ма ган эш ләр не алар ара сын да күр сәт мә гән бул сам, алар ның гө наһ та 
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га еп лә ре бул мас иде; ә хә зер алар ны күр де ләр һәм Ми ңа да, Ата ма да нәф рәт лә-
нә ләр. 25 Алар ның Ка ну нын да гы: «Алар Ми ңа бер сә бәп сез гә нәф рәт лән де ләр»* 
ди гән сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен бу шу лай бул ды.

26 Мин Ата дан сез гә Яклаучы-Юатучы җи бә рә чәк мен. Ул – Ата дан чык кан ха-
кый кать Ру хы кил гәч, Ми нем хак та ша һит лык би рә чәк. 27 Сез дә Ми нем хак та 
ша һит лык би рер сез, чөн ки баш тан ук Ми нем бе лән бул ды гыз.

16 1 Мин бо лар ны сез юл дан яз ма сын дип сөй лә дем. 2 Сез не гый ба дәт ха нә ләр-
дән аерыр лар. Хәт та шун дый ва кыт ки лер: сез не үте рү че һәр кем Ал ла һы га 

шу ның бе лән хез мәт итәм дип уй лар. 3 Шу лай эш ләр ләр, чөн ки Ата ны да, Ми не дә 
якын нан бел мә де ләр алар. 4 Әле ге ва кыт җит кәч, ул хак та сөй лә гән нә рем не исе-
гез гә тө ше рер өчен, бо лар ны сез гә ал дан әй теп куй дым. Мин бо лар ны сез гә баш та 
ук сөй лә мә дем, чөн ки сез нең бе лән бер гә бул дым.

Яклаучыныңкилүе
5 Ә хә зер Ми не җи бәр гән Зат яны на ба рам, һәм сез нең бе ре гез дә Мин нән: «Кая 

ба ра сың?» – дип со ра мый. 6 Мин сез гә бо лар ны сөй лә гән гә кү рә, кү ңе ле гез кай гы 
бе лән тул ган. 7 Әм ма хак сүз әй тәм: Ми нем ки тү ем сез нең өчен хә ер ле рәк. Мин 
кит мә сәм, сез гә Яклаучы-Юатучы кил мәс, ә кит сәм, Аны сез гә җи бә рер мен. 8 Ул 
кил гәч, дөнь я ның гө наһ, га дел лек һәм хө кем ту рын да дө рес уй ла ма вын фаш итә-
чәк. 9 Гө наһ шул дыр: ке ше ләр Ми ңа иман ит ми ләр; 10 га дел лек шул дыр: Мин Атам 
яны на ба рам һәм сез ин де Ми не баш ка күр мәс сез; 11 хө кем шул дыр: бу дөнь я ның 
тү рә се ин де хө кем ител гән.

12 Сез гә сөй ли се сүз лә рем бик күп, әм ма сез алар ны хә зер ка бул итә ал мас сыз. 
13 Ул ха кый кать Ру хы кил гәч, сез гә ту лы ха кый кать кә юл күр сә теп то рыр. Ул сез-
гә Үзен нән тү гел, бәл ки ишет кә нен сөй ләр һәм бу ла чак хәл ләр не бел де рер. 14 Ул, 
Мин нән ка бул ит кән сүз ләр не сез гә сөй ләп, Ми не дан лар. 15 Ата ның бар нәр сә се 
Ми не ке; Мин шу ңа кү рә: «Мин нән ка бул ит кән сүз ләр не Из ге Рух сез гә бел де-
рер», – ди дем.

Кайгыданшатлыкка
16 Тиз дән сез Ми не күр мәс сез ин де, күп тә үт ми янә кү рер сез.
17 Шун да Аның кай бер шә кер т лә ре бер-берсенә:
– «Тиз дән сез Ми не күр мәс сез ин де, күп тә үт ми янә кү рер сез», һәм: «Мин Атам 

яны на ба рам», – дип әй түе нәр сә не аң ла та икән? 18 «Тиз дән» ди гә не нәр сә икән? 
Аның нәр сә сөй лә гә нен аң ла мый быз! – ди еш те ләр.

19 Үзен нән со рар га те лә гән нә рен аң лап, Гай сә алар га бо лай ди де:
– Сез: «Тиз дән Ми не күр мәс сез ин де, күп тә үт ми янә кү рер сез» ди гән сүз лә рем 

ха кын да бер-берегездән со ра ша сыз мы? 20 Сез гә хак сүз әй тәм: сез елар сыз, үке реп 
елар сыз, ә дөнья шат ла ныр; сез кай гы рыр сыз, әм ма кай гы гыз шат лык ка әй лә-
нер. 21 Ва кы ты җит кәч, ба ла ту ды ру чы ха тын җә фа чи гә, әм ма са бы ен ту дыр гач, 

* 15:25 Ка ра гыз: «Зә бур», 34:19; 68:5. 
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баланың дөнь я га ки лү е нә шат ла нып, га зап ла ну ын оны та. 22 Шу ның ке бек сез дә 
хә зер кай гы ра сыз; әм ма Мин сез не та гын кү рер мен, шул чак сез нең кү ңе ле гез ку а-
ныр, ку а ны чы гыз ны сез дән бер кем дә ала ал мас. 23 Ул көн не сез Мин нән бер нәр сә 
ту рын да да со ра мас сыз. Сез гә хак сүз әй тәм: Ми нем исе мем бе лән Ата дан нәр сә 
ге нә со ра са гыз да, Ул сез гә би рә чәк. 24 Мо ңар чы сез Ми нем исе мем бе лән бер нәр-
сә дә со ра ма ды гыз. Со ра гыз һәм алыр сыз, һәм сез нең ку а ны чы гыз ту лы бу лыр.

Кыюбулыгыз:Миндөньяныҗиңдем
25 Мо ңар чы Мин сез гә ки на я ләр бе лән сөй лә дем; лә кин ва кыт җи тәр, Мин сез гә 

ин де ки на я ләр бе лән сөй лә мәм, Ата ха кын да ачык итеп әй тер мен. 26 Ул көн не сез 
Ми нем исе мем бе лән со рар сыз. «Сез нең өчен Ата дан үте нер мен», – ди мим, 27 чөн-
ки сез Ми не ярат кан га һәм Ми нем Ал ла һы дан кил гән бу лу ы ма ышан ган га, Атам 
Үзе дә сез не яра та. 28 Мин дөнь я га Атам нан кил дем һәм ме нә яңа дан, дөнь я ны 
кал ды рып, Атам яны на ки тәм.

29 Шә кер т лә ре Аңа:
– Ме нә хә зер Син ки на я ләр бе лән тү гел, ә ачык итеп сөй ли сең. 30 Хә зер без Си нең 

һәр нәр сә не бе лү ең не һәм, хәт та, Си ңа со рау ны би реп то рыр га ки рәк мә вен дә кү рә-
без. Ме нә шу ңа кү рә без Си нең Ал ла һы дан кил гән бу лу ы ңа ыша на быз, – ди де ләр.

31 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Сез хә зер ыша на сыз мы? 32 Ме нә ва кыт җи тә һәм җит те дә ин де: сез та ра лып, 

һәр бе ре гез үз өй лә ре нә ки тә чәк. Сез Ми не ял гыз кал ды ра чак сыз. Лә кин Мин ял-
гыз тү гел, чөн ки Ата Ми нем бе лән.

33 Мин мо ны ты ныч лы гы гыз Мин дә бул сын дип сөй лә дем. Дөнь я да кай гы ла-
ры гыз бу лыр, лә кин кыю бу лы гыз: Мин дөнь я ны җиң дем.

Гайсәнеңдогасы

17 1 Гай сә бу сүз ләр дән соң күк кә кү тә ре леп ка рап:
– Атам! Ва кыт җит те, – ди де. – Уг лың Си не дан ла сын өчен, Уг лың ны 

дан ла. 2 Үзе нә тап шы рыл ган һәр бер ке ше гә Ул мәң ге лек тор мыш бир сен өчен, Син 
Аңа бө тен ке ше ләр бе лән ха ким лек итү хо ку кын бир дең. 3 Си не, бер дән бер хак Ал-
ла һы ны, һәм Син җи бәр гән Гай сә Мә сих не та нып бе лү – шул мәң ге лек тор мыш тыр.

4 Син тап шыр ган эш ләр не баш ка рып чы гып, Мин Си ңа җир дә дан ки тер дем. 
5 Дөнья яра тыл ган чы, Мин Си нең хо зу рың да дан лы идем. Ин де хә зер Син, Атам, 
ул дан бе лән Үз хо зу рың да Ми не дан ла.

6 Син дөнь я дан Ми ңа бир гән ке ше ләр гә исе мең не та ныт тым. Алар Си не ке иде, 
Син исә алар ны Ми ңа бир дең. Алар Си нең сү зең не тот ты лар һәм 7 хә зер Син Ми ңа 
бир гән бар нәр сә нең Син нән икән ле ген бе лә ләр. 8 Ми ңа әй т кән сүз лә рең не алар га 
җит кер дем бит, алар ка бул ит те ләр. Ми нем чын лап та Син нән ки лү ем не та нып, 
Ми не Син җи бәр гән гә ышан ды лар.

9 Мин алар өчен үте нәм. Бө тен дөнья өчен тү гел, бәл ки Син Ми ңа бир гән нәр 
өчен үте нәм, чөн ки алар Си не ке. 10 Ми нем бө тен нәр сәм Си не ке, ә Си не ке ләр Ми-
не ке. Ми ңа алар аша дан ки те рел де.
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11 Мин ин де дөнь я да тү гел, ә алар әле дөнь я да. Мин Си нең яны ңа ба рам. Из ге 
Атам! Без бер бул ган ке бек, алар да бер бул сын өчен, Ми ңа бир гән Үз исе мең нең 
код рә те бе лән алар ны сак лап тор. 12 Алар бе лән бер гә дөнь я да бул ган да, Мин алар-
ны Си нең исе мең бе лән – Син Ми ңа бир гән исем бе лән – сак лап тот тым. Мин 
алар ны сак ла дым, һәм Из ге яз ма да языл ган сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен, һә лак 
бу лыр га ти еш ле сен нән баш ка бер се дә югал ма ды.

13 Хә зер исә Мин Си нең яны ңа ба рам. Бу сүз ләр не, алар да ку а ны чым ту лы бул-
сын өчен, дөнь я да чак та сөй лим. 14 Мин алар га Си нең сү зең не җит кер дем. Дөнья 
алар га нәф рәт лән де, чөн ки, Мин дөнь я дан бул ма ган ке бек, алар да дөнь я дан тү гел. 
15 Алар ны дөнь я дан алу ың ны тү гел, бәл ки явыз лык тан сак ла вың ны үте нәм. 16 Мин 
дөнь я дан бул ма ган ке бек, алар да дөнь я дан тү гел. 17 Алар ны Үз ха кый ка тең бе лән 
из ге ит*. Си нең сү зең – ха кый кать. 18 Син Ми не дөнь я га җи бәр гән ке бек, Мин дә 
алар ны дөнь я га җи бәр дем. 19 Алар да ха кый кать бе лән из ге ител сен нәр дип, Үзем не 
алар ха кы на из ге итәм.

20 Мин алар өчен ге нә тү гел, алар ның сү зе ар кы лы Ми ңа иман ки те рү че ләр өчен 
дә үте нәм: 21 бө те не се бер бул сын иде. Атам, Син Мин дә һәм Мин Син дә бул ган дай, 
Синең Ми не җибәргәнеңә дөнья ышан сын өчен, алар да Без дә бул сын нар. 22 Син 
Ми ңа бир гән дан ны алар га җит кер дем: Без бер бул ган ке бек, алар да бер бул сын нар. 
23 Мин алар да, Син Мин дә. Ми не җи бәр гән бу лу ың ны һәм Ми не ярат кан ке бек 
алар ны да яра ту ың ны дөнья та ны сын өчен, алар ту лы сын ча бер дәм бул сын нар.

24 Атам! Син Ми ңа бир гән ке ше ләр нең бу ла чак уры ным да Ми нем бе лән бер гә 
бу лу ын те лим. Дөнья яра тыл ган га ка дәр үк сөй гән гә кү рә, Син Ми ңа дан бир дең. 
Ул дан ны алар күр сен нәр иде. 25 Га дел Атам! Дөнья Си не бел ми, ә Мин бе ләм, бу 
ке ше ләр дә Си нең Ми не җи бәр гә нең не бе лә ләр. 26 Ми ңа бул ган мә хәб бә тең алар да 
да бул сын һәм Үзем дә алар да бу лыйм дип, Си нең исе мең не алар га бел дер дем һәм 
бел де рә чәк мен.

ГайсәнеңтоткынителүеһәмАңардансорауалу

18 1 Бу сүз ләр не әй т кән нән соң, Гай сә шә кер т лә ре бе лән Кыд рун ине ше нең 
аръ я гы на чы гып, шун да гы бак ча га кер де. 2 Гай сә шә кер т лә ре бе лән еш кы на 

шун да җы ел ган лык тан, ул урын ны Аңа хы я нәт итә чәк Яһү дә дә бе лә иде. 3 Шу ңа 
кү рә Яһү дә гас кә ри төр кем һәм баш ру ха ни лар вә фа ри сей лар җи бәр гән тәр тип 
сак лау чы лар ны үзе бе лән шун да алып кил де. Алар үз лә ре бе лән фа кел лар, як тырт-
кыч лар һәм ко рал лар ал ган нар иде.

4 Гай сә исә, Үзе бе лән бу ла чак һәр нәр сә не бе леп, кил гән ке ше ләр гә та ба ат лап:
– Кем не эз ли сез? – дип со ра ды алар дан.
5 Алар Аңа:
– На са ра лы Гай сә не, – дип җа вап бир де ләр.
Гай сә алар га:
– Ул – Мин, – ди де.

* 17:17 ...изгеит. – Грек те лен дә «һа ги а зо» ди гән сүз «из ге итү» һәм «ба гыш лау, из ге эш кә 
ае ру» ди гән мәгъ нә ләр гә ия. 19 нчы аять не дә ка ра гыз. 
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Хы я нәт че Яһү дә дә алар бе лән шун да то ра иде. 6 Гай сә: «Ул – Мин», – ди гәч, 
алар арт ка чи ге неп, җир гә егыл ды лар.

7 Ул янә:
– Кем не эз ли сез? – дип со ра ды.
Алар:
– На са ра лы Гай сә не, – ди де ләр.
8 Гай сә алар га бо лай дип җа вап бир де:
– Мин ин де сез гә: «Ул – Мин», – дип әйт тем бит. Ми не эз ли сез икән, Ми нем 

бе лән бул ган ке ше ләр не чы га рып җи бә ре гез.
9 «Син Ми ңа бир гән нәр нең бер сен дә югал т ма дым» ди гән сүз ләр тор мыш ка аш-

сын өчен, Ул шу лай дип әйт те.
10 Ши мун Пе тер нең кы лы чы бар иде. Ул аны тар тып чы гар ды һәм олуг ру ха ни-

ның хез мәт че се нә сел тә неп, аның уң ко ла гын ча бып өз де. Ул хез мәт че нең исе ме 
Мә лик иде. 11 Әм ма Гай сә Пе тер гә:

– Кы лы чың ны кы ны на ты гып куй. Атам бир гән ка сә дән эч мәм ме әл лә? – ди де.
12 Гас кә ри ләр, алар ның баш лы гы һәм яһү ди ләр нең тәр тип сак лау чы ла ры Гай-

сә не то тып бәй лә де ләр. 13 Баш та Аны шул ел ның олуг ру ха ние бул ган Кә я фәс нең 
кай на та сы Һан нас яны на алып бар ды лар. 14 Яһү ди ләр гә: «Ха лык өчен бер ке ше нең 
үлүе хә ер ле рәк», – дип ки ңәш бир гән ке ше шул Кә я фәс иде.

15 Ши мун Пе тер һәм та гын бер шә керт Гай сә ар тын нан бар ды лар. Бу шә керт исә 
олуг ру ха ни бе лән та ныш бул ган га кү рә, Гай сә бе лән олуг ру ха ни ның ише гал ды-
на ке рә ал ды. 16 Ә Пе тер тыш кы як та ишек ар тын да ба сып кал ды. Ан на ры олуг 
ру ха ни бе лән та ныш бул ган те ге шә керт чык ты да, ишек сак лау чы хез мәт че кыз га 
әй теп, Пе тер не эч кә алып кер де. 17 Шун да ишек сак лау чы хез мәт че кыз Пе тер дән:

– Син дә бу Ке ше нең шә кер те ме әл лә? – дип со ра гач, ул:
– Юк, – дип җа вап бир де.
18 Сал кын бул ган лык тан хез мәт че ләр һәм тәр тип сак лау чы лар учак ягып җы-

лы нып то ра лар иде. Пе тер дә алар бе лән бер гә җы лы нып тор ды.
19 Шул ва кыт та олуг ру ха ни Гай сә дән шә кер т лә ре ха кын да һәм нәр сә ләр гә өй-

рә түе ту рын да со раш ты. 20 Гай сә аңа:
– Мин дөнь я га ачыктан-ачык сөй лә дем. Яһү ди ләр һәр ва кыт җы е ла тор ган гый-

ба дәт ха нә ләр дә һәм Ал ла һы йор тын да гый лем бир дем, яше рен рә веш тә һич нәр сә 
сөй лә мә дем. 21 Ни гә Мин нән со рый сың? Мин сөй лә гән нәр не ишет кән ке ше ләр дән 
со ра. Мин нәр сә сөй лә гән не алар бе лә ләр, – дип җа вап бир де.

22 Гай сә шу лай ди гәч, Аның янын да тор ган тәр тип сак лау чы лар ның бер се, Аның 
яңа гы на су гып:

– Олуг ру ха ни га Син шу лай җа вап би рә сең ме? – ди де.
23 Гай сә аңа:
– Мин ял ган сөй лә гән бул сам, ял ган икә нен ис бат ит, ә дө ре сен сөй лә гән мен 

икән, ни гә Ми ңа су га сың? – дип җа вап бир де.
24 Шул ва кыт Һан нас Гай сә не, бәй лән гән хәл дә, олуг ру ха ни Кә я фәс яны на 

җи бәр де.
25 Ши мун Пе тер ише гал дын да җы лы нып тор ган да:
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– Син дә Аның шә кер т лә ре нең бер се тү гел ме? – дип со ра ды лар.
Ул:
– Юк, – дип ваз кич те.
26 Олуг ру ха ни хез мәт че лә ре нең бер се, Пе тер ко ла гын ча бып өз гән ке ше нең ту-

га ны, аңа:
– Мин си не Аның бе лән бер гә бак ча да күр дем тү гел ме соң? – ди де.
27 Пе тер та гын ваз кич те. Нәкъ шул ва кыт әтәч кыч кыр ды.
28 Кә я фәс янын нан Гай сә не ида рә че Пи лат са ра е на алып кил де ләр. Бу хәл ир тән 

ир түк бул ды. Пакь лә нү лә ре бо зыл ма сын дип, яһү ди ләр нең баш лык ла ры ида рә-
че са ра е на кер мә де ләр, чөн ки Ко ты лу бәй рә ме нең ри зы гын ашый ал мас лар иде. 
29 Шу ңа кү рә ида рә че Пи лат, алар яны на чы гып:

– Сез бу Ке ше не нәр сә дә га еп ли сез? – дип со ра ды.
30 Алар аңа:
– Ул җи на ять че бул ма са, Аны си ңа то тып ки тер мә гән бу лыр идек, – дип җа вап 

бир де ләр.
31 Пи лат алар га:
– Аны алып ки теп, ка ну ны гыз бу ен ча үзе гез хө кем ите гез, – ди де.
– Без гә һич кем не үте рү хо ку кы би рел мә гән, – ди де ләр яһү ди ләр аңа.
32 Гай сә Үзе нең нин ди үлем бе лән үлә чә ге нә иша рә итеп әй т кән сүз лә ре га мәл гә 

аш сын өчен, бу ва кый га бул ды.
33 Шун да Пи лат яңа дан са ра е на кер де һәм, Гай сә не ча кыр тып, Аңар дан:
– Син – яһү ди ләр Пат ша сы мы? – дип со ра ды.
34 Гай сә аңа:
– Син мо ны үзең нән ге нә әй тә сең ме, яки Ми нем хак та си ңа баш ка лар сөй лә-

де ме? – ди де.
35 – Әл лә мин яһү ди ме? Үз хал кың, баш ру ха ни лар Си не ми ңа тап шыр ды. Нәр сә 

эш лә дең Син? – дип әйт те Пи лат.
36 – Ми нем Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы тү гел. Әгәр Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы 

бул са, хез мәт че лә рем яһү ди ләр ку лы на тап шы рыл ма вым өчен кө рәш кән бу лыр лар 
иде, әм ма Ми нем Пат ша лы гым бу дөнь я ны кы тү гел, – дип җа вап бир де Гай сә.

37 – Ди мәк, Син шу лай да Пат ша икән сең?! – ди де Пи лат.
Гай сә:
– Син Ми не Пат ша дип әй тә сең. Мин ха кый кать ха кын да ша һит лык би рү өчен 

ту дым, Мин шу ның өчен дөнь я га кил дем дә. Ха кый кать та раф да ры бул ган һәр кем 
Ми не тың лый, – дип җа вап бир де.

38 – Нәр сә ул – ха кый кать? – дип со ра ды Аңар дан Пи лат.
Шун нан соң ул яңа дан яһү ди ләр яны на чы гып:
– Мин Аны га еп ләр лек бер сә бәп тә күр мим, – ди де. – 39 Сез нең гореф-гадәтегез 

бу ен ча, Ко ты лу бәй рә мен дә мин сез гә бер тот кын ны азат итәр гә ти еш мен. Яһү ди-
ләр Пат ша сын азат итү ем не те ли сез ме?

40 Шун да ба ры сы да:
– Аны тү гел, Ба раб ны чы гар! – дип кыч кыр ды лар.
Ба раб исә юл ба сар иде.
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Гайсәнеңүлемгәхөкемителүе

19 1 Шун нан соң Пи лат Гай сә не кам чы бе лән сук ты рыр га куш ты. 2 Гас кә-
ри ләр Аның ба шы на кү гән ку а гы чы бык ла рын нан таҗ үреп куй ды лар, 

өс те нә куе кы зыл төс тә ге япан ча ки дер де ләр, 3 һәм бер се ар тын нан бер се Аның 
яны на ки леп:

– Яшә сен яһү ди ләр Пат ша сы! – дип, яңак ла ры на сук ты лар.
4 Пи лат, янә чы гып, яһү ди ләр гә әйт те:
– Ка ра гыз, Аңар да бер нин ди га еп тап ма вым ны бел де рү өчен, Аны хә зер сез нең 

ян га чы га рам.
5 Шул ва кыт ба шы на чә неч ке ле таҗ, өс те нә япан ча ки де рел гән Гай сә чык ты.
– Ме нә – Ке ше! – ди де Пи лат.
6 Баш ру ха ни лар һәм тәр тип сак лау чы лар исә Аны күр гәч:
– сХач ка ка дак ла, ка дак ла Аны! – дип кыч кыр ды лар.
– Аны алы гыз да үзе гез ка дак ла гыз. Мин Аңар да бер нин ди га еп тап мыйм, – 

ди де Пи лат.
7 Яһү ди ләр аңа:
– Без нең ка ну ны быз бар, ка нун бу ен ча Ул үләр гә ти еш, чөн ки Ул Үзен Ал ла һы 

Уг лы дип атый, – дип җа вап бир де ләр.
8 Мо ны ишет кәч, Пи лат биг рәк тә кур ку га төш те, 9 һәм, янә са рай га ке реп, Гай-

сә дән:
– Син кай дан? – дип со ра ды.
Әм ма Гай сә аңа җа вап бир мә де.
10 Пи лат Аңа:
– Ми ңа җа вап би рә сең кил ми ме? Си не хач ка ка дак ла тыр га да, азат итәр гә дә 

хакимлегем бар лы гын бел ми сең ме әл лә? – ди де.
11 Гай сә бо лай дип җа вап бир де:
– Си ңа юга ры дан би рел мә гән бул са, Ми нем өс тән һич бер ха ким ле гең бул мас 

иде. Шу ңа кү рә Ми не си ңа тап шыр ган ке ше нең гө на һы си не кен нән зур рак.
12 Шул ва кыт тан Пи лат Аны азат итү мөм кин ле ген эз ли баш ла ды. Яһү ди ләр исә:
– Аны җи бәр сәң, син скай сар ның дус ты тү гел сең; үзен-үзе пат ша итү че һәр кем – 

кай сар ның дош ма ны, – дип кыч кыр ды лар.
13 Бу сүз ләр не ишет кәч, Пи лат, Гай сә не чы га рып, «Таш бас ма» (яһүд чә Габ ба та) 

дип атал ган җир дә ге хө кем итү уры ны на ба рып утыр ды. 14 Бу – Ко ты лу бәй рә ме нә 
әзер лә нә тор ган җом га көн, көн дез ге сә гать ун и ке ләр ти рә се иде. Пи лат яһү ди ләр гә:

– Ме нә, сез нең Пат ша гыз! – ди де.
15 Ә алар:
– Алып кит Аны, олак сын! Хач ка ка дак ла! – дип кыч кыр ды лар.
– Пат ша гыз ны ка дак лый м мы ни?! – ди де Пи лат.
Баш ру ха ни лар:
– Без нең кай сар дан баш ка пат ша быз юк, – дип җа вап бир де ләр.
16 Ни һа ять, Пи лат Гай сә не, ка дак лау өчен, алар га тап шыр ды. Алар Аны алып 

кит те ләр.
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Гайсәнехачкакадаклау
17 Үзе нең ха чын кү тә реп, Гай сә «Баш сө я ге», ягъ ни яһүд чә Гөл ге тә дип атал ган 

урын га ки леп җит те. 18 Аны һәм Аның бе лән бер гә та гын ике ке ше не, бер сен Гай-
сә нең бер ягы на, икен че сен икен че ягы на хач ка ка дак ла ды лар. 19 Пи лат куш кан ча 
язу язып, хач өс те нә как ты лар. Ул язу да: «На са ра лы Гай сә, яһү ди ләр Пат ша сы», – 
дип языл ган иде. 20 Гай сә хач ка ка дак лан ган урын шә һәр гә якын бул ган лык тан, ул 
язу ны күп яһү ди ләр укы ды. Ан да яһүд чә, грек ча һәм ла тин ча языл ган иде. 21 Яһү-
ди ләр нең баш ру ха ни ла ры Пи лат ка бо лай дип әйт те ләр:

– «Яһү ди ләр Пат ша сы» дип тү гел, «Ул Үзен: „Мин – яһү ди ләр Пат ша сы“, – ди-
де» дип яз.

22 – Мин нәр сә яз дым, шул языл ды ин де, – дип җа вап бир де Пи лат.
23 Гай сә не хач ка ка дак ла гач, гас кә ри ләр Аның ки ем нә рен алып, һәр гас кә ри гә 

бер өлеш чы гар лык итеп дүрт кә бүл де ләр, ча па нын да ал ды лар. Ча пан исә те гел-
мә гән, бер бө тен ту кы ма дан иде, 24 шу ңа кү рә алар бер-берсенә:

– Мо ны ерт мыйк, ә кем гә чы гар дип жи рә бә са лыйк, – ди де ләр.
Бу Из ге яз ма да гы

«Алар ки ем нә рем не үз ара бү леш те ләр,
күл мә гем кем гә ти яр дип жи рә бә са лыш ты лар»*

ди гән сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен бул ды. Гас кә ри ләр нәкъ шу лай эш лә де ләр.
25 Гай сә ка дак лан ган хач янын да Аның ана сы, ана сы ның сең ле се, Кло пас ха ты-

ны Мәрь ям һәм маг да ла лы Мәрь ям ба сып то ра лар иде. 26 Гай сә, ана сын һәм шун да 
тор ган ярат кан шә кер тен кү реп, ана сы на:

– Ха ным! Ме нә бу – си нең уг лың, – ди де.
27 Ан на ры шә кер т кә:
– Ме нә бу – си нең анаң! – дип әйт те.
Шә керт шул ва кыт тан аны үз өе нә ал ды.

Гайсәнеңүлеме
28 Шун нан соң Гай сә, һәр нәр сә нең чын га аш ка нын бе леп һәм Из ге яз ма да языл-

ган нар тор мыш ка аш сын дип:
– Су са дым, – ди де.
29 Шун да әче шә раб са лын ган са выт то ра иде. Гас кә ри ләр губ ка ки сә ген шу ңа 

ман чы ды лар да, сһүс сөп бо та гы на элеп, Аның авы зы на ки тер де ләр.
30 Гай сә әче шә раб ны та ты гач:
– Тә мам лан ды! – ди де һәм, ба шын иеп, җан бир де.
31 Бу – бәй рәм ал дын да гы җом га көн иде, яһү ди ләр гәү дә ләр не шим бә көн гә 

хач та кал ды рыр га те лә мә де ләр, чөн ки ул шим бә бө ек бәй рәм кө не иде. Шу ңа кү рә 
алар хач ка ка дак лан ган ке ше ләр нең аяк ла рын сын ды рып, хач тан тө ше рер гә Пи-
лат тан рөх сәт со ра ды лар.

* 19:24 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:19. 
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32 Шун нан гас кә ри ләр ки леп, Гай сә бе лән бер гә ка дак лан ган нар ның баш та бер се-
нең, ан нан икен че се нең аяк ла рын сын дыр ды лар. 33 Әм ма Гай сә яны на кил гәч, Аның 
ин де үл гән бу лу ын күр де ләр һәм шу ңа кү рә аяк ла рын сын дыр ма ды лар. 34 Ә бер гас-
кә ри Аның ка быр га сы на сөң ге бе лән чән че гәч үк, ан нан кан бе лән су агып чык ты.

35 Бу хәл ләр не күр гән ке ше, сез дә иман ит сен дип, шул хак та ша һит лык бир де. 
Аның ша һит лы гы хак һәм ул ха кый кать не сөй лә вен бе лә. 36 Бу хәл Из ге яз ма да гы: 
«Аның һич бер сө я ге сын ды рыл мас»* ди гән сүз ләр тор мыш ка аш сын өчен бул ды. 
37 Из ге яз ма ның баш ка бер уры нын да: «Алар үз лә ре чән че гән Зат ка ка рар лар»*, 
дип тә языл ган.

Гайсәнекабергәсалу
38 Шун нан соң, ари ма тай лы Йо сыф Пи лат тан Гай сә нең җә сә ден алып ки тү ен 

үтен де. Йо сыф – Гай сә нең шә кер те, лә кин яһү ди ләр дән ку рык кан га, мо ны яше реп 
йө ри иде. Пи лат рөх сәт бир де, һәм Йо сыф ба рып, Гай сә нең җә сә ден хач тан ал ды. 
39 Элег рәк төн лә Гай сә янын да бул ган Ни кә дим дә кил де һәм йөз ка дак ка якын 
смир ра бе лән са бур* ку шып ясал ган хуш буй ки тер де. 40 Алар, Гай сә нең җә сә ден 
алып, яһү ди ләр нең кү мү йо ла сы бу ен ча, Аны хуш буй лы кә фен гә ура ды лар. 41 Гай сә 
хач ка ка дак лан ган җир дә бер бак ча, ә бак ча да әле һич кем нең мә е те са лын ма ган 
яңа кабер-мәгарә бар иде. 42 Яһү ди ләр нең бәй рәм гә әзер лә нә тор ган җом га кө не 
бул ган лык тан, Гай сә не шун да сал ды лар, чөн ки кабер-мәгарә якын иде.

ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

20 1 Ат на ның бе рен че кө нен дә ир тән ир түк, әле ка раң гы ва кыт та ук, маг да-
ла лы Мәрь ям кабер-мәгарә яны на кил де һәм авы зын да гы таш ның чит кә 

алып таш лан га нын күр де. 2 Ул шун да ук Ши мун Пе тер һәм Гай сә нең ярат кан шул 
шә кер те яны на йө ге реп ба рып, алар га:

– Ха ки ме без не ка бер дән алып кит кән нәр. Кая куй ган на рын бел ми без, – ди де.
3 Пе тер бе лән әле ге шә керт шун дук ка бер яны на кит те ләр. 4 Алар ике се дә йө-

гер де ләр, әм ма те ге шә керт, Пе тер гә ка ра ган да җә һәт рәк йө гер гән гә, ка бер яны на 
ал дан рак ба рып җит те. 5 Ие леп ка ра гач, ан да ят кан кә фен не күр де, лә кин ка бер эче нә 
кер мә де. 6 Аның ар тын нан Ши мун Пе тер ки леп җит те. Ул, ка бер эче нә ке реп, ан да 
ят кан кә фен лек не 7 һәм Гай сә нең ба шы на чор нал ган бул ган яу лык ны күр де, әм ма 
яу лык кә фен бе лән бер гә тү гел, чор нап ку ел ган ча, үз уры нын да ята иде. 8 Шун да 
ка бер яны на ал дан рак ки леп җит кән әле ге шә керт тә эч кә кер де һәм кү реп ышан-
ды. 9 Алар Из ге яз ма да Гай сә нең үле дән те ре леп то ра ча гы ту рын да языл ган ны әле 
аң ла мый лар иде. 10 Шун нан соң шә кер т ләр янә өй лә ре нә кай тып кит те ләр.

11 Мәрь ям исә ка бер янын да елап ба сып кал ды. Елый-елый ие леп, ка бер эче нә 
ка ра ды һәм 12 ан да ак тан ки ен гән ике фә реш тә не кү реп ал ды. Бер се Гай сә җә сә де 
ят кан урын ның баш очын да, икен че се аяк очын да уты ра иде. 13 Алар Мәрь ям нән:

* 19:36 Ка ра гыз: «Зә бур», 33:21; «Чы гыш», 12:46. 
* 19:37 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 12:10. 
* 19:39 Сабур– алоэ. 
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– Ха ным! Ни гә елый сың? – дип со ра ды лар.
– Ми нем Ха ки мем не алып кит кән нәр. Аны кая куй ган на рын бел мим, – ди де ул.
14 Шу лай ди де дә ар ты на бо ры лып ка ра ды һәм ан да ба сып тор ган Гай сә не күр де, 

әм ма Аның Гай сә икә нен та ны ма ды. 15 Гай сә аңар дан:
– Ха ным! Ни гә елый сың? Кем не эз ли сең? – дип со ра ды.
Мәрь ям, Аны бак ча чы дип уй лап:
– Әфән дем! Син Аны чы га рып куй ган бул саң, кая куй га ның ны әйт, мин Аны 

алып ки тәр мен, – ди де.
16 Гай сә аңа:
– Мәрь ям! – ди де.
Ә ул әй лә неп ка рап, яһүд чә:
– Раб бу ни! – дип әйт те. (Раб бу ни – Ос таз ди гән не аң ла та.)
17 Гай сә аңа:
– Ми ңа ка гыл ма, чөн ки Мин әле Атам яны на кү тә рел мә дем. Ту ган на рым яны-

на кай тып әйт: «Мин Үзем нең Атам һәм сез нең Ата гыз яны на, Үзем нең Ал лам һәм 
сез нең Ал ла гыз яны на кү тә ре ләм», – ди де.

18 Маг да ла лы Мәрь ям шә кер т ләр яны на ки леп:
– Мин Ха ки ме без не күр дем, – ди де һәм алар га Гай сә әй т кән сүз ләр не сөй ләп бир де.
19 Шә кер т лә ре шул ук көн не кич бе лән, яһү ди ләр дән кур кып, йорт ишек лә рен 

бик ләп җы е лып утыр ган да, Гай сә ки леп кер де һәм, ур та ла ры на ба сып:
– Имин лек сез гә! – ди де.
20 Шу лай ди гән нән соң, Ул алар га кул ла рын һәм кабыргасын күр сәт те. Шә керт-

ләр Ха ким Гай сә не күр гән гә бик ку ан ды лар.
21 Гай сә алар га та гын:
– Сез гә имин лек бул сын! Атам Ми не җи бәр гән ке бек, Мин дә сез не җи бә рәм, – 

дип әйт те.
22 Мо ны әй т кәч, Ул су лы шын алар га өреп:
– Из ге Рух ны ка бул ите гез. 23 Кем нең гө наһ ла рын ки чер сә гез, шу ны кы ки че ре-

лер; кем не кен ки чер мә сә гез, аны кы ки че рел мәс, – ди де.

Күрмичәышанучыларбәхетле
24 Гай сә кил гән дә, ун и ке нең бер се, Иге зәк ку ша мат лы То мас, алар бе лән тү гел 

иде. 25 Баш ка шә кер т ләр аңа:
– Без Ха ки ме без не күр дек! – ди де ләр.
Ә ул алар га:
– Аның кул ла рын да кадаклардан кал ган яраларны күр ми чә, шул яраларга бар-

ма гым ны, ка быр га сы на ку лым ны ти де реп ка ра мый ча, ышан мам, – дип әйт те.
26 Бер ат на дан соң Аның шә кер т лә ре та гын җы е лып утыр ган да, То мас та алар бе лән 

бер гә иде. Гай сә ишек ләр бик ле ки леш ки леп кер де һәм алар ның ур та сы на ба сып:
– Имин лек сез гә! – ди де.
27 Ан на ры То мас ка:
– Бар ма гың ны мон да куй һәм кул ла ры ма ка ра, ку лың ны суз да кабыргама ти дер. 

Шик лә неп тор ма, ышан, – дип әйт те.
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28 Шун да То мас:
– Ми нем Ха ки мем һәм Ал лам! – ди де.
29 Гай сә:
– Син Ми не күр гән гә ышан дың. Күр ми чә ыша ну чы лар бә хет ле! – дип әйт те.
30 Гай сә Үзе нең шә кер т лә ре ал дын да бу ки тап та языл ма ган баш ка бик күп мог җи за лы 

га мәл ләр дә күр сәт те. 31 Бо лар исә сез Гай сә нең Мә сих, Ал ла һы Уг лы бу лу ы на иман 
ит сен өчен һәм, иман итеп, Аның исе ме ар кы лы сез гә тор мыш бул сын өчен языл ды.

Гайсәнеңшәкертләребеләночрашуы

21 1 Шу шы хәл ләр дән соң Ти бе ри ас кү ле бу ен да Гай сә шә кер т лә ре нә янә кү рен-
де. Аның кү ре нүе бо лай бул ды: 2 Ши мун Пе тер, Иге зәк ку ша мат лы То мас, 

Гә ли лә я дә ге Кә на шә һә рен нән На та на ил, Зе бе дәй угыл ла ры һәм Гай сә нең та гын 
ике шә кер те бер гә иде ләр. 3 Ши мун Пе тер:

– Ба лык то тар га ба рам, – ди гәч, кал ган шә кер т ләр аңа:
– Без дә си нең бе лән ба ра быз, – ди де ләр.
Алар көй мә гә уты рып, йө зеп кит те ләр, әм ма ул төн не һич нәр сә то та ал ма ды лар.
4 Таң ат кан да яр бу ен да Гай сә ба сып то ра иде, әм ма шә кер т лә ре Аның Гай сә 

икә нен та ны ма ды лар. 5 Гай сә алар га:
– Дус ла рым! Сез нең ашар га бе рәр нәр сә гез бар мы? – ди де.
– Юк, – дип җа вап бир де ләр алар.
6 Ул алар га:
– Ять мә не көй мә нең уң ягы на са лы гыз, то тар сыз, – ди де.
Алар шу лай ит те ләр һәм эләк кән ба лык ның күп ле ген нән ять мә не тар тып чы га ра 

ал ма ды лар. 7 Шун да Гай сә нең ярат кан шә кер те Пе тер гә:
– Бу – Ха ки ме без, – ди де.
Аның Ха ким икә нен ишет кәч, Ши мун Пе тер, өс ки е мен ки еп (ул чи шен гән иде), су га 

си кер де. 8 Яр дан йөз кы рык ар шын* ча ма сы гы на ерак лык та бул ган баш ка шә кер т ләр, 
көй мә бе лән ки леп, ба лык бе лән тул ган ять мә не сөй рәп, яр га алып чык ты лар. 9 Яр га 
чык кач, алар ян ган кү мер өс тен дә пеш кән ба лык һәм ик мәк күр де ләр. 10 Гай сә алар га:

– Тот кан ба лык ла ры гыз ның бе ра зын мон да алып ки ле гез, – ди де.
11 Ши мун Пе тер көй мә гә уты рып, зур ба лык лар бе лән тул ган ять мә не өс те рәп 

җир гә чы гар ды. Ан да йөз ил ле өч ба лык бар иде. Ба лык ның шун дый күп бу лу ы на 
да ка ра мас тан, ять мә ер тыл ма ды.

12 Гай сә:
– Ашар га ки ле гез, – ди де.
Шә кер т ләр нең бер се дә: «Син кем?» – дип со рар га ба тыр чы лык ит мә де, чөн ки 

алар Аның Ха ким Гай сә икә нен бе лә иде ләр. 13 Гай сә якын рак ки леп ик мәк не ал ды 
һәм алар га өләш те, шу лай ук ба лык ны да алып бир де.

14 Бу ин де Гай сә нең, үле дән те рел тел гән нән соң, шә кер т лә ре нә өчен че тап кыр 
кү ре нүе иде.

* 21:8 ...йөзкырыкаршын... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике йөз пе хус. Пе хус – 
озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 0,5 м ча ма сы. 
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ГайсәһәмПетер
15 Аша ган нан соң Гай сә Ши мун Пе тер дән:
– Яхъя уг лы Ши мун! Син Ми не баш ка шә кер т лә ре мә ка ра ган да күб рәк яра та-

сың мы? – дип со ра ды.
Пе тер Аңа:
– Әйе, Ха ки мем! Син ми нем яра ту ым ны бе лә сең, – дип җа вап бир де.
Гай сә аңа:
– Ми нем бә рән нә рем не ашат, – ди де.
16 Гай сә икен че мәр тә бә:
– Яхъя уг лы Ши мун! Син Ми не яра та сың мы? – дип со ра ды.
Пе тер Аңа:
– Әйе, Ха ки мем! Син ми нем яра ту ым ны бе лә сең, – дип җа вап бир де.
– Ми нем са рык ла рым ны көт, – ди де Гай сә.
17 Өчен че мәр тә бә Ул Пе тер дән:
– Яхъя уг лы Ши мун! Син Ми не яра та сың мы? – дип со ра ды.
Пе тер, Аның: «Син Ми не яра та сың мы?» – дип, өчен че мәр тә бә со ра вы на кө е неп:
– Ха ки мем! Син бө те не сен бе лә сең. Син яра ту ым ны бе лә сең, – дип җа вап бир де.
Гай сә аңа:
– Ми нем са рык ла рым ны ашат, – ди де. – 18 Си ңа хак сүз әй тәм: син яшь чак та 

үзеңне-үзең бил бау лап, те лә гән җи ре ңә ба ра идең. Ә кар тай гач, кул ла рың ны су-
зар сың, һәм баш ка бе рәү, си не бил бау лап, те лә мә гән җи ре ңә алып ба рыр.

19 Ул бу сүз ләр не Пе тер нең нин ди үлем бе лән Ал ла һы ны дан ла я ча гын бел де реп 
әйт те. Шун нан соң Гай сә аңа:

– Ми нем ар тым нан бар, – ди де.

ГайсәһәмАныңяратканшәкертетурында
20 Шул ва кыт Пе тер, ар ты на әй лә неп ка ра гач, арт ла рын нан Гай сә нең ярат кан 

шә кер те ки лгә нне күр де. Бу – кич ке аш ва кы тын да Гай сә нең күк рә ге нә те рә леп 
ди яр лек утыр ган, «Ха ки мем! Си ңа кем хы я нәт итә чәк?» дип со ра ган шә керт иде. 
21 Пе тер, аны күр гәч, Гай сә дән:

– Ха ки мем! Аның бе лән нәр сә бу ла чак? – дип со ра ды.
22 Гай сә аңа:
– Мин кил гән гә ка дәр аның яшә вен те лә сәм дә, ан да си нең ни эшең бар? Син 

Ми нем ар тым нан бар, – ди де.
23 Шу ңа кү рә иман даш лар ара сын да: «Ул шә керт үл мә я чәк» ди гән сүз та рал ды. 

Әм ма Гай сә: «Үл мә я чәк», – ди мә гән, ә: «Мин кил гән гә ка дәр аның яшә вен те лә сәм 
дә, ан да си нең ни эшең бар?» – дип әй т кән иде.

24 Бо лар ның һәм мә се ту рын да ша һит лык би реп, бу сүз ләр не яз ган шә керт – шул 
шә керт бу ла. Без аның ша һит лы гы ның хак икә нен бе лә без.

25 Гай сә бо лар дан баш ка да күп эш ләр баш кар ды. Алар ның һәм мә се ту рын да да 
языл са, языл ган ки тап лар дөнь я га сый мас иде, дип уй лыйм.
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Рә сүл ләр нең эш лә ре
1 1-2 Бе рен че ки та бым да мин си ңа, Тәү фил, Гай сә нең хез мәт итә баш ла ган ва кы-

тын нан күк кә алын ган кө не нә ка дәр бар лык кыл ган га мәл лә ре һәм өй рәт кән-
нә ре ту рын да яз ган идем. Күк кә алын ган чы, Ул сай лап ал ган срә сүл лә ре нә сИз ге 
Рух ар кы лы әмер лә рен бир де. 3 Га зап чик кән нән соң, күп сан лы хак дә лил ләр бе лән 
Гай сә Үзе нең те ре икә нен ис бат ит те, кы рык көн бу е на рә сүл ләр гә кү ре неп тор ды 
һәм сАл ла һы Пат ша лы гы ха кын да сөй лә де.

Гайсәнеңкүккәашуы
4 Көн нәр нең бе рен дә рә сүл ләр бе лән ашап утыр ган да, Гай сә алар га шун дый 

әмер бир де:
– Ие ру са лим нән кит мә гез, сАта вәгъ дә ит кән бү ләк не кө те гез. Мин сез гә ул 

ту ры да сөй лә гән идем ин де. 5 Яхъя ссу га чум дыр ды, ә сез не, бер ни чә көн үт кәч, 
Из ге Рух ка чум ды рыр лар.

6 Бер гә җы ел гач, шә кер т ләр Гай сә дән:
– сХа ки ме без! Син сИс ра ил пат ша лы гын шу шы ва кыт та яңа дан тор гы за чак сың-

мы? – дип со ра ды лар.
7 Ул исә алар га:
– Ата Үз ха ким ле ге бе лән бил ге лә гән ва кыт һәм миз гел ләр не бе лү сез нең эше гез 

тү гел, – ди де. – 8 Әм ма сез, үзе гез гә Из ге Рух иң гәч, код рәт ала чак сыз һәм Ие ру-
са лим дә, бө тен Яһү ди я дә, сСа ма ре я дә һәм, хәт та дөнь я ның чи те нә ка дәр ба рып 
җи теп, һәр кай да Ми ңа ша һит бу ла чак сыз.

9 Шу шы сүз ләр не әй т кәч, Гай сә алар ның күз ал дын да күк кә кү тә реп алын ды һәм 
бо лыт Аны күз ал ла рын нан алып кит те. 10 Гай сә нең кү тә ре лү ен кү зә теп, күк кә те-
кә леп ка рап тор ган да, ки нәт алар янын да ак тан ки ен гән ике ир за ты пәй да бул ды.

11 – сГә ли ләя ир лә ре! Ник сез күк кә те кә леп ка рап то ра сыз? Яны гыз дан күк кә 
аш кан бу Гай сә күз ал ды гыз да ни чек кү тә рел гән бул са, яңа дан шул ук рә веш ле 
ки лә чәк, – ди де ләр алар.

Яһүдәурынынарәсүлсайлау
12 Шун нан соң шә кер т ләр Зәй түн та вы дип атал ган бу тау дан Ие ру са лим гә 

кайт ты лар. Зәй түн та вы Ие ру са лим нән бер сшим бә көн лек юл* ерак лы гын да иде. 

* 1:12 Бершимбәкөнлекюл – бер чак рым ча ма сы. Му са ка ну ны бу ен ча шим бә – яһү ди ләр нең 
ял итү һәм гый ба дәт кы лу кө не. Бу көн не бер чак рым нан да ары йө рер гә яра ма ган. 
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13 Кай тып җит кәч, үз лә ре тук тал ган өс ке кат та гы бүл мә гә кер де ләр. Ан да Пе тер, 
Ягъ куб, Яхъя, Ән д ри, Фи лип, То мас, Бар ту лу май, Мат тай, Һал фай уг лы Ягъ куб, 
Кө рәш че Ши мун* һәм Ягъ куб уг лы Яһү дә бар иде. 14 Алар һәр ва кыт ба ры сы бер гә 
до га кы ла иде ләр. Кай бер ха тын нар, Гай сә нең ана сы Мәрь ям һәм Аның эне лә ре 
дә алар бе лән иде.

15 Шул көн нәр нең бер сен дә бер гә җы ел ган иман даш лар ара сын нан Пе тер то рып 
бас ты. Ан да йөз егер ме гә якын ке ше бар иде.

16 – Иман даш ла рым, – дип сүз баш ла ды ул. – Из ге Рух Яһү дә ха кын да Да выт 
ар кы лы ал дан әй т кән. сИз ге яз ма да гы ул сүз ләр тор мыш ка ашыр га ти еш иде. 
Гай сә не кул га алыр га кил гән ке ше ләр не Яһү дә алып кил гән бул ган. 17 Ул без нең 
бе ре без бу лып са нал ды, хез мә те без дә кат на шу өчен сай лан ган иде, – ди де Пе тер.

18 Ә Яһү дә хә рәм ак ча га җир са тып ал ган, шул җир дә егы лып, аның эче ярыл-
ган һәм бар лык эч ке әгъ за ла ры тыш ка агып чык кан. 19 Бу хәл бө тен Иеру са лим 
хал кы на бил ге ле бул ды, шу ңа кү рә дә ул җир алар ның те лен дә «Акел да ма», ягъ ни 
«Кан лы җир» дип ата ла баш ла ды.

20 «Зә бур»* ки та бын да бо лай языл ган:
«Аның то ра гы таш лан дык бул сын,
эчен дә яшәү че бул ма сын»*,

һәм:
«Аның ва зи фа сын баш ка бе рәү ал сын»*.

21-22 Шу ңа кү рә Яһү дә уры ны на без гә баш ка ке ше ку шы лыр га ти еш. Ха ки ме-
без Гай сә яны быз да бул ган ва кыт та – Яхъя Аны су га чум дыр ган көн нән Аның 
күк кә кү тә рел гән кө не нә ка дәр – бу ке ше нең һәр ва кыт без нең бе лән бу луы 
шарт. Ул Гай сә нең үле дән те рел тел гән ле ге нә без нең бе лән бер гә ша һит бул-
сын, – ди де Пе тер.

23 Ике ке ше не: Бар саб дип ата лу чы Йо сыф ны (аны та гын Юс ты дип тә атый лар) 
һәм Мат ти ас ны тәкъ дим ит те ләр.

24-25 – Ха ки ме без! Син бар ке ше ләр нең йө рәк лә рен бе лә сең. Яһү дә үзе нә ти еш 
бул ган урын га кит те. Ул кал дыр ган бу хез мәт уры нын һәм рә сүл лек не ка бул итү 
өчен, Син шу шы икәү нең кай сын сай ла дың? Шу ны күр сәт, – дип до га кыл ды лар.

26 Ан на ры алар жи рә бә сал ды лар. Жи рә бә Мат ти ас ка чык ты, һәм ул ун бер рә-
сүл исә бе нә кер тел де.

ИзгеРухныңиңүе

2 1 сИл лен че көн бәй рә ме җит кән дә, иман даш лар ба ры сы бер гә иде ләр. 2 Ки-
нәт күк тән көч ле җил ис кән гә ох шаш та выш ише тел де һәм ул алар бул-

ган йорт ны ту тыр ды. 3 Иман даш лар ара сын да ял кын тел лә ре ке бек нәр сә ләр 

* 1:13 КөрәшчеШимун – Рим ха ким ле ген көч кул ла нып бә реп тө ше рү не як лау чы яһү ди ләр 
төр ке ме нең әгъ за сы. 
* 1:20 Зәбур – Из ге Ки тап ның бер яз ма сы «Зә бур» дип ата ла (рус часы: Псал тирь). 
* 1:20 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:26. 
* 1:20 Ка ра гыз: «Зә бур», 108:8. 
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күренде, һәм ул тел ләр алар ның һәр бер се нә бе рәр ләп кун ды. 4 Ба ры сы да сИз ге 
Рух бе лән су га рыл ды лар һәм Из ге Рух бир гән сүз ләр бе лән баш ка тел ләр дә 
сөй ли баш ла ды лар.

5 Ие ру са лим дә исә җир йө зен дә ге һәр ха лык тан кил гән дин дар яһү ди ләр яши 
иде. 6 Бу та выш ка җы ел ган ха лык ап ты ра ды, чөн ки һәр кем үз те лен дә сөй лә нү ен 
ишет те. 7 Алар хәй ран кал ды лар һәм, шак ка тып:

– Бу сөй ләү че ләр ба ры сы да Гә ли лә я дән тү гел ме соң? – ди де ләр. – 8 Ни чек 
ин де һәр бе ре без үз ту ган те лен дә сөй ләү не ише тә? 9 Без нең ара быз да пәр ти я ле-
ләр, ма дай лы лар, элам лы лар, Ме со по та ми я дә, Яһү ди я дә, Кәп пә дү ки я дә, Пон т та, 
Асия өл кә сен дә*, 10 Фрү ги я дә, Пам фу ли я дә, Ми сыр да һәм Ли ви я нең Кү ри ни гә 
якын өлеш лә рен дә яшәү че ләр, сРим нан ки лү че ләр, 11 ара быз да яһү ди ләр һәм мә-
җү си лек тән яһү ди ләр ди не нә күч кән ке ше ләр, крит лы лар һәм Га рәп ләр җи рен нән 
кил гән нәр бар. сАл ла һы ның бө ек эш лә ре ту рын да гы сөй ләү лә рен ба ры быз да үз 
тел лә ре без дә ише тә без!

12 Ба ры сы да хәй ран кал ды лар һәм, ап ты ра шып, бер-берсенә: «Бу нәр сә не аң-
ла та икән?» – ди еш те ләр. 13 Ә кай бер лә ре: «Алар шә раб эчеп исер гән нәр», – дип 
көл де ләр.

ПетернеңИлленчекөнбәйрәмендәсөйләгәннотыгы
14 Шун да Пе тер ун бер рә сүл бе лән бер гә то рып бас ты һәм кыч кы рып сөй ли 

баш ла ды:
– Яһү ди ләр һәм Ие ру са лим дә яшәү че ләр! Мин сез гә мо ның нәр сә икә нен аң ла-

тыр мын. Сүз лә рем не игъ ти бар бе лән тың ла гыз, – ди де ул ха лык ка. – 15 Алар, сез 
уй ла ган ча, исе рек тү гел, хә зер сә гать ир тән ге ту гы зын чы* гы на бит әле. 16 Бу – Йо ил 
спәй гам бәр ар кы лы ал дан әй тел гән хәл:

17 «Соңгы көннәрдә, – ди Аллаһы, –
һәр кешегә Мин Үземнең Рухымны яудырырмын:
угылларыгыз вә кызларыгыз пәйгамбәрлек кылыр,
егетләрегезгә Аллаһыдан күренешләр иңәр,
өлкәннәрегез гаиптән хәбәр бирүче төшләр күрер.

18 Ул көннәрдә кол ирләр белән кол хатыннарыма да
Үземнең Рухымны яудрырмын,
һәм алар пәйгамбәрлек кылыр.

19-20 Раббының бөек вә шөһрәтле көне җитәр алдыннан
югарыда, күктә, – могҗизалар,
түбәндә, җирдә, галәмәтләр күрсәтермен:
кан, ут вә төтен баганалары күренер,
кояш каралыр, ай исә кан төсенә керер.

21 сРаб бы исе мен тел гә алып,

* 2:9 Асияөлкәсе – Рим им пе ри я се нә ка ра ган Асия өл кә се бү ген ге Төр кия җи ре нең көньяк-
көнбатыш өле шен дә бул ган. 
* 2:15 Иртәнгетугызынчы – сүзлектәге «Ва кыт хи са бы»н ка ра гыз. 
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Аңа мө рә җә гать ит кән һәр кем ко ты ла чак»*.
22 Ис ра и ли ләр! Бу сүз ләр не тың ла гыз: бел гә не гез чә, Ал ла һы сез нең ара гыз да Гай-

сә ар кы лы код рәт ле эш ләр, мог җи за лар, га лә мәт ләр кыл ды һәм шул эш лә ре бе лән 
на са ра лы Гай сә нең сез нең өчен сай лан ган Зат икә нен ис бат ит те. 23 Ал ла һы ның 
ал дан бил ге лән гән мак са ты һәм ал дан бе леп то руы бе лән сез нең ка ра мак ка би-
рел гән шу шы Ке ше не ка нун сыз лар ку лы бе лән схач ка ка дак лап үтер де гез. 24 Әм ма 
Ал ла һы, үлем бо гау ла рын өзеп, Гай сә не үле дән те релт те, чөн ки үлем нең Аны то тып 
ка лыр га кө че җит мә де. 25 Да выт Аның ха кын да бо лай ди гән иде:

«Мин Раб бы ны һәр ва кыт Үз ал дым да күр дем.
Ул Ми нем уң ягым да, кым шан мам шу ңа кү рә.

26-27 Җа ным ны сүле ләр дөнь я сын да кал дыр мас сың Син,
Үз Из ге ңне кабердә черетмәс сең Син.
Шу ңа кү рә ку а на Ми нем кү ңе лем, шат ла на Ми нем те лем,
өмет баг лап яшәр хәт та Ми нем бә дә нем.

28 Тор мыш би рә торган юл ны күр сәт тең Син Ми ңа.
Ми ңа шат лык иң де рер сең Үз кар шың да»*.

29 Ту ган нар! Ыру гы быз баш лы гы Да выт ха кын да кы ю лык бе лән сез гә шу ны 
әй тә алам: ул үл де һәм кү мел де. Бил ге ле бул ган ча, аның ка бе ре бү ген ге көн гә 
ка дәр сак лан ган. 30 Ә Ал ла һы Да выт ның нәсел орлыгын нан бе рәү не аның тә хе-
те нә утыр тыр га ант ит кән. Да выт бу ант ту рын да бе леп һәм пәй гам бәр бу ла рак, 
31 сМә сих нең үле дән те ре лә чә ге, Аның үле ләр дөнь я сын да кал ды рыл ма я ча гы һәм 
тә не нең че ре мә я чә ге ха кын да ал дан бе леп әй т кән. 32 Ал ла һы шу шы Гай сә не үле-
дән те релт те, һәм без һәм мә без – мо ның ша һит ла ры. 33 Шу лай итеп, Ал ла һы Аны 
Үзе нең уң ягы на* кү тәр гәч, Ул, Ата сын нан вәгъ дә ител гән Из ге Рух ны ка бул итеп, 
өс те без гә сез хә зер кү реп һәм ише теп тор ган бү ләк не кой ды. 34-35 Да выт үзе күк кә 
кү тә рел мә гән, әм ма ул бо лай ди гән:

«Раб бы әйт те ми нем Ха ки ме мә:
„Дош ман на рың ны аяк ас ты ңа бас кыч бас ма сы итеп түн дер гән че,
уң ягым да утыр“»*.

36 Шу ңа кү рә бө тен Ис ра ил хал кы мо ның дө рес ле ген бел сен: Ал ла һы сез хач ка ка-
дак ла ган бу Гай сә не Ха ким һәм Мә сих ит те, – ди де Пе тер.

37 Тың лау чы лар ишет кән бу сүз ләр йө рәк лә ре нә ба рып ка дал ды:
– Ту ган нар, без гә нәр сә эш ләр гә соң ин де? – ди де ләр алар Пе тер гә һәм баш ка 

рә сүл ләр гә.
38 – Һәр кай сы гыз, сгө наһ ла ры гыз ки че рел сен өчен, стәү бә итеп, Гай сә Мә сих 

исе ме бе лән су га чум ды ру йо ла сын үтә гез, һәм сез Из ге Рух ны бү ләк итеп алыр сыз. 
39 Бу вәгъ дә Раб бы Ал ла быз Үзе нә ча кыр ган һәр кем гә – сез гә, ба ла ла ры гыз га һәм 
ерак та яшәү че бар лык ке ше ләр гә дә би рел гән, – дип җа вап бир де Пе тер.

* 2:21 Ка ра гыз: «Йо ил», 2:28-32. 
* 2:25-28 Ка ра гыз: «Зә бур», 15:8-11. 
* 2:33 Уңяк – ае ру ча мө һим, хөр мәт ле урын. 
* 2:34-35 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
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40 Ул та гын да күб рәк дә лил ләр ки те реп:
– Бу бо зык бу ын нан ко ты лы гыз, – дип өн дә де.
41 Аның сүз лә рен ка бул итү че ләр су га чум ды рыл ды лар, һәм симан итү че ләр гә ул 

көн не өч мең гә якын ке ше ку шыл ды.

Имандашларныңбердәмтормышы
42 Иман даш лар рә сүл ләр нең өй рә тү лә рен һәр ва кыт ка бул итеп, бер-берсе бе лән 

ара ла шып яшә де ләр, бер гә ик мәк сын дыр ды лар* һәм бер гә ләп до га кыл ды лар. 
43 Рә сүл ләр ар кы лы күп мог җи за лар һәм га лә мәт ләр күр сә тел де, бу исә һәр кем нең 
кү ңе лен дә кур ку хи се уят ты. 44 Бар лык иман итү че ләр бер гә бул ды лар һәм һәр нәр сә 
алар өчен ур так иде. 45 Ху җа лык ла рын һәм ми лек лә рен са тып, һәр кем нең ха җә те-
нә ка рап, үз ара бү леш те ләр. 46-47 Алар һәр көн да и ми рә веш тә сАл ла һы йор тын да 
бер дәм җы ел ды лар, өй лә рен дә Ал ла һы ны мак тап, шат һәм их лас йө рәк тән ик мәк 
сын ды рып, ри зык ны бер гә ләп аша ды лар. Бар ха лык алар ны яра та иде, Раб бы исә 
кот ка ры лу чы лар ның са нын һәр көн са ен арт ты рып тор ды.

Аякларыгарипкешенеңйөрибашлавы

3 1 Шу лай бер көн не көн дез ге өч ләр ти рә сен дә, до га кы лу ва кы тын да, Пе тер бе-
лән Яхъя Ал ла һы йор ты на кил де ләр. 2 Шул ва кыт ул урын га аяк ла ры ту мыш-

тан га рип бер ке ше не алып кер де ләр. Аны һәр көн Ал ла һы йор ты ның Ма тур дип 
атал ган кап ка сы янын да ке рү че ләр дән хә ер со рау өчен утыр тып кал ды ра лар иде. 
3 Ул ке ше, Пе тер бе лән Яхъя ның Ал ла һы йор ты на ке реп ба ру ла рын кү реп, алар дан 
хә ер со ра ды. 4 Алар аңа игъ ти бар бе лән ка ра ды лар һәм Пе тер:

– Без гә ка ра, – ди де.
5 Те ге ке ше, нәр сә бул са да алыр га өмет лә неп, алар га те кә леп ка ра ды. 6 Әм ма 

Пе тер:
– Ми нем алтын-көмешләрем юк, ә нәр сәм бар, шу ны си ңа би рәм. На са ра лы 

Гай сә Мә сих вә ка лә те бе лән бо е рам: тор һәм йөр! – ди де 7 һәм аны уң ку лын нан 
тар тып тор гыз ды.

Шун дук га рип ке ше нең аяк һәм ту бык ла ры на көч кер де. 8 Ул си ке реп тор ды 
һәм йө ри баш ла ды, Ал ла һы ны мактый-мактый, сикерә-сикерә, алар бе лән бер гә 
Ал ла һы йор ты на кер де. 9 Бар ха лык бу ке ше нең йө рү ен һәм Ал ла һы ны мак та вын 
күр де. 10 Ке ше ләр аның Ма тур кап ка янын да хә ер со ра шып утыр ган адәм икә нен 
та ны ды лар, аның бе лән бул ган хәл гә хәй ран ка лып, бик га җәп лән де ләр.

ПетернеңСөләйманәйванындасөйләгәннотыгы
11 Әле ге са вык кан ке ше Пе тер бе лән Яхъя ны җи бәр ми чә то тып тор ган ва кыт та, 

бик нык га җәп лән гән ха лык, Сө ләй ман әй ва ны* дип атал ган зал га йө ге реп ке реп, 
алар яны на җы ел ды. 12 Пе тер, мо ны кү реп, ха лык ка:

* 2:42 Икмәксындырдылар – Иман даш лар бер гә аша ган нар һәм Гай сә Мә сих куш кан кич ке 
аш ны уз дыр ган нар (карагыз: Лүк 22:14-19). 
* 3:11 Әйван – ба га на лы ачык терраса, галерея. 
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– Ис ра ил ир лә ре! Ни гә мо ңа га җәп лә нә сез? – ди де. – Ник без гә те кә леп ка-
рап то ра сыз? Әл лә без үзе без нең код рә те без яки дин дар лы гы быз бе лән аны аяк ка 
бас тыр ган дип уй лый сыз мы? 13 Иб ра һим ның, Ис хак ның һәм Ягъ куб ның Ал ла сы, 
без нең ата ла ры быз ның Ал ла сы Үзе нең Хез мәт че се Гай сә не шөһ рәт ле ит те, ә сез 
Аны то тып бир де гез һәм, Пи лат Аны азат итәр гә уй ла ган да, Пи лат ал дын да Аңар-
дан баш тарт ты гыз. 14 Сез Из ге һәм Хак Зат тан ваз кич те гез, ке ше үте рү че не исә 
ирек кә чы га ру ны со ра ды гыз. 15 Сез тор мыш ны Бар итү че не үтер де гез, әм ма Ал ла һы 
Аны үле дән те релт те. Без – мо ның ша һит ла ры, – ди де Пе тер. – 16 Гай сә нең исе ме 
сез күр гән һәм бел гән бу ке ше не ку әт лән дер де, чөн ки ул аңа ышан ды. Гай сә аша 
би рел гән иман аны кар шы гыз да тор ган да са вык тыр ды.

17 Хә ер, ту ган нар, мин бе ләм: сез мо ны баш лык ла ры гыз ке бек үк бел ми чә эш лә-
де гез. 18 Ал ла һы Үз Мә си хе нең га зап чи гә чә ге ту рын да бар лык пәй гам бәр ләр аша 
ал дан әй т кән хә бә рен шу лай тор мыш ка ашыр ды.

19 Ә сез гө наһ ла ры гыз ки че рел сен өчен тәү бә ите гез һәм сАл ла һы га та ба бо ры-
лы гыз. 20 Шу лай эш лә сә гез, Раб бы дан яңа рыш за ман на ры ки лер, Ул сез гә ал дан 
бил ге лән гән Мә сих не – Гай сә не җи бә рер. 21 Ә Ал ла һы Үзе нең из ге пәй гам бәр лә ре 
аша бо рын гы дан сөй лә гән бар лык сүз ләр га мәл гә аш кан чы, Гай сә күк тә ка лыр га 
ти еш. 22 Му са бо лай ди гән: «Раб бы Ал ла гыз сез нең өчен кар дәш лә ре гез ара сын нан 
ми ңа ох шаш Пәй гам бәр сай лап ку я чак. Ул сез гә нәр сә ге нә сөй лә сә дә, сез һәм-
мә сен тың лар га ти еш сез; 23 бу Пәй гам бәр нең сү зен тың ла ма ган һәр ке ше Ал ла һы 
хал кы ара сын нан юк ите лә чәк»*.

24 Ше му ил дән баш лап бар лык пәй гам бәр ләр бу көн нәр ха кын да ал дан хә бәр ит-
кән нәр. 25 Сез – пәй гам бәр ләр нең ва рис ла ры. Ал ла һы Иб ра һим га: «Җир йө зен дә ге 
бар лык ха лык лар си нең нә се лең аша фа ти ха ала чак»*, – дип әй теп, ата ла ры гыз бе-
лән ски ле шү тө зе гән. Сез – шу шы ки ле шү нең ми ра сын ка бул итү че ләр. 26 Ал ла һы 
сез нең һәр кай сы гыз ны яман эш лә ре гез дән ки ре кай та рып, сез гә Үзе нең фа ти ха сын 
күн де рер гә те ли. Шу ның өчен Ул Үзе нең Хез мәт че сен сай лап куй ды һәм Аны иң 
элек сез гә җи бәр де.

ПетербеләнЯхъяЮгарыкиңәшмәалдында

4 1 Пе тер бе лән Яхъя ха лык ка сөй ләп тор ган да, алар яны на сру ха ни лар, ссад ду-
кей лар һәм Ал ла һы йор тын да тәр тип сак лау чы лар баш лы гы кил де. 2 Алар ның 

ачу ла ры кил гән иде, чөн ки бу ике рә сүл ха лык ны өй рә тә һәм Гай сә үле дән те рел-
гән ке бек, үле ләр нең те ре лә чә ген хә бәр итә ләр иде. 3 Пе тер бе лән Яхъя ны кул га 
ал ды лар. Ин де кич бул ган лык тан, ир тә ге се көн гә ка дәр алар ны сак ас ты на тап-
шыр ды лар. 4 Ә рә сүл ләр сөй лә гән хә бәр не тың лау чы лар ның кү бе се иман га кил де. 
Иман даш лар ның са ны хә зер биш мең ча ма сы бул ды.

5 Икен че көн не Ие ру са лим дә яһү ди ләр нең баш лык ла ры, сөл кән нәр һәм ка нун 
бел геч лә ре җы ел ды. 6 Олуг ру ха ни Һан нас, Кә я фәс, Яхъя, Ис кән дәр һәм олуг ру-
ха ни гаи лә сен нән бул ган баш ка лар да шун да иде ләр.

* 3:22-23 Ка ра гыз: «Ка нун», 18:15, 18, 19. 
* 3:25 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 22:18. 
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7 Пе тер бе лән Яхъя ны ур та га бас ты рып, алар дан:
– Сез бу са вык ты ру ны нин ди код рәт яки нин ди исем бе лән эш лә де гез? – дип 

со ра ды лар.
8 Шул ва кыт Пе тер, Из ге Рух бе лән су га ры лып, алар га:
– Ха лык баш лык ла ры, өл кән нәр! – ди де. – 9 Авы ру ке ше гә күр сә тел гән ях шы лык 

ту рын да һәм аның ни чек са вык ты ры луы ха кын да бү ген без дән җа вап та ләп итә ләр 
икән, 10 сез нең һәм мә гез гә һәм бө тен Ис ра ил хал кы на мәгъ лүм бул сын: кар шы гыз да 
ба сып тор ган адәм Гай сә Мә сих – сез хач ка ка дак лат кан, Ал ла һы та ра фын нан үле дән 
те рел тел гән на са ра лы Гай сә Мә сих исе ме бе лән са вык ты рыл ды. 11 Ә Гай сә ул – «сез, 
тө зү че ләр, яраксыз дип тапкан, лә кин иң мө һим бу лып чык кан поч мак та шы»*.

12 Баш ка бер кем дә дә ко ты лу юлы юк. Җир йө зен дә ке ше ләр гә би рел гән исем нәр 
ара сын да безне коткарыр дай баш ка исем юк, – ди де Пе тер.

13 Җы ел ган ке ше ләр, Пе тер бе лән Яхъя ның бе лем сез, гап-гади ке ше ләр бу лу ын 
аң лап, кы ю лык ла ры на га җәп лән де ләр. Алар ның Гай сә бе лән бер гә йөр гән ке ше-
ләр икә нен та ны ды лар. 14 Са вык кан ке ше нең дә алар бе лән бер гә то ру ын күр гәч, 
кар шы сүз әй тә ал ма ды лар һәм 15 алар га сЮга ры ки ңәш мә дән чы гып то рыр га әмер 
бир де ләр.

16 – Бу ке ше ләр бе лән нәр сә эш ләр гә? Алар кыл ган бу га җә еп мог җи за Ие ру са-
лим дә яшәү че ләр нең һәм мә се нә бил ге ле, һәм без аны ин кяр итә ал мый быз. 17 Әм-
ма бу хак та ха лык ара сын да ар тык сүз та рал ма сын өчен, алар ны кат гый рә веш тә 
ки сә тик: бу исем ту рын да бер кай чан да ке ше ләр гә сөй лә мә сен нәр, – дип үз ара 
ки ңәш ләш те ләр.

18 Алар ны ча кы рып керт те ләр, Гай сә исе ме ту рын да һич нәр сә сөй лә мәс кә һәм 
өй рәт мәс кә әмер бир де ләр. 19 Әм ма Пе тер бе лән Яхъя:

– Үзе гез уй лап ка ра гыз: Ал ла һы ның сү зен тың лау га ка ра ган да сез нең сүз не 
күб рәк тың лау Ал ла һы кар шын да дө рес бу лыр мы икән? 20 Без күр гән нә ре без һәм 
ишет кән нә ре без ту рын да сөй лә ми бул ды ра ал мый быз, – дип җа вап бир де ләр.

21 Те ге ләр исә, җә за би рер лек сә бәп та ба ал мый ча, та гын бер тап кыр янап, Пе тер 
бе лән Яхъя ны чы га рып җи бәр де ләр. Чөн ки бул ган хәл өчен һәм мә се Ал ла һы ны 
дан лый иде. 22 Са вы гу мог җи за сын та ты ган те ге ке ше кы рык яшь тән уз ган иде ин де.

Иманитүчеләрнеңдогасы
23 Азат ител гән нән соң Пе тер бе лән Яхъя, ип тәш лә ре яны на ки леп, баш ру ха-

ни лар һәм өл кән нәр әй т кән сүз ләр не сөй ләп бир де ләр. 24 Иман даш лар исә, мо ны 
ишет кәч, бер дәм рә веш тә көр та выш бе лән Ал ла һы га до га кыл ды лар:

– Хө кем да ры быз! Син – күк не, җир не, диң гез не һәм алар да гы бар лык нәр сә ләр-
не бар лык ка ки те рү че! 25 Син Үзең нең хез мәт чең һәм ата быз Да выт ар кы лы Из ге 
Рух аша бо лай ди гән сең:

«Ни өчен ка вем нәр ко ты ры на,
ха лык лар ни ят итә юк ка гы на?

26 Җир дә ге пат ша лар баш кү тә рә,

* 4:11 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22. 
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Раб бы га вә Аның Мә си хе нә кар шы туп ла на лар бер гә ил баш ла ры»*.
27 Чын лап та, сҺи руд һәм Пон ти Пи лат смә җү си ләр һәм Ис ра ил хал кы бе лән 

бер гә бу шә һәр дә Син смай сөр т кән Из ге Хез мәт чең Гай сә гә кар шы туп лан ды лар. 
28 Код рә тең һәм их ты я рың бе лән бу ла ча гын ал дан бил ге лә гән эш ләр не алар га-
мәл гә ашыр ды лар.

29 Хә зер, Раб бы быз, алар ның янау ла ры на игъ ти бар ит һәм кол ла ры ңа сү зең не зур 
кы ю лык бе лән сөй ләр гә көч бир. 30 Ку лың ны суз һәм Из ге Хез мәт чең Гай сә исе ме 
бе лән са вык тыр, га лә мәт ләр, мог җи за лар күр сәт.

31 До га кы лып бе тер гәч, алар җы е лып тор ган урын сел ке неп кит те, һәм ба ры сы 
да Из ге Рух бе лән су га рыл ды лар.

Шу шы хәл дән соң иман даш лар Ал ла һы сү зен кы ю лык бе лән сөй ли баш ла ды лар.

Һәрнәрсәуртак
32 Иман даш лар ның һәм мә се йө рәк лә ре һәм кү ңел лә ре бе лән бер дәй бул ды лар. 

Бер се дә үз мил кен ми не ке дип әй т мә де, һәр нәр сә ур так иде. 33 Рә сүл ләр исә бө ек 
көч бе лән Ха ким Гай сә нең үле дән те ре леп то ру ы на ша һит лык кыл ды лар, һәм Ал-
ла һы алар ның һәм мә се нә Үзе нең смәр хә мә тен мул итеп би реп тор ды. 34 Иман даш-
лар ара сын да бер кем дә мох таҗ бул ма ды, чөн ки җир лә ре яки йорт ла ры бул ган нар, 
алар ны са тып, ак ча сын 35 рә сүл ләр ка ра ма гы на тап шы ра  тордылар. Һәр кем гә ха-
җә те нә ка рап би ре лә иде. 36 Мә сә лән, рә сүл ләр Бар наб (ягъ ни «Юа ныч уг лы») дип 
йөр т кән, Кипр да ту ган, Ле ви* то кы мын нан Йо сыф исем ле бер адәмнең 37 үз җи ре 
бар иде. Ул, җи рен са тып, ак ча сын рә сүл ләр гә ки те реп бир де.

ҺананибеләнСапфира

5 1 Һа на ни ат лы бе рәү ха ты ны Сап фи ра бе лән бер гә ута рын са тып, 2 са ту дан 
чык кан ак ча ның бер өле шен ха ты ны бе лән сөй лә шеп, яше реп кал дыр ды, ә 

кал га нын рә сүл ләр гә ки те реп бир де. 3 Шун да Пе тер:
– Һа на ни, ни өчен син сшай тан га йө рә гең бе лән ида рә итәр гә ирек бир дең? Хәт-

та, са тыл ган җир өчен ал ган ак ча ның бер өле шен яше реп кал ды рып, Из ге Рух ка 
ял ган лар га уй ла ган сың, – ди де. – 4 Сат ма ган хәл дә ул ми лек си не ке бу лып ка ла чак 
иде тү гел ме соң? Сат кан нан соң ак ча сы си нең ка ра ма гың да тү гел иде ме? Ни өчен 
син шун дый ни ят не йө рә ге ңә керт тең? Син ке ше ләр гә тү гел, Ал ла һы га ял ган ла дың.

5 Шу шы сүз ләр не ише тү бе лән Һа на ни, җан би реп, идән гә ау ды. Бу хәл ту рын да 
ишет кән нәр нең һәм мә се кур кып кал ды. 6 Егет ләр Һа на ни ның үле гәү дә сен кә фен гә 
тө реп алып чы гып кит те ләр һәм күм де ләр.

7 Өч сә гать ча ма сы үт кән нән соң, Һа на ни ның ха ты ны да кил де. Ул бул ган хәл не 
бел ми иде әле. 8 Пе тер исә аңар дан:

– Әйт әле ми ңа, җи ре гез не шу шы бә я гә сат ты гыз мы? – дип со ра ды.
Ха тын аңа:

* 4:25-26 Ка ра гыз: «Зә бур», 2:1-2. 
* 4:36 Леви – Ягъ куб угыл ла ры ның бер се. Ле ви то кы мын нан бул ган ке ше ләр (ле ви ләр) ге-
нә Ал ла һы әме ре ни ге зен дә Ал ла һы йор тын да ру ха ни яр дәм че се хез мәтен башкарганнар. 
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– Әйе, шу шы бә я гә, – дип җа вап бир де.
9 Әм ма Пе тер:
– Ди мәк, сез Раб бы ның Ру хын сы нар га сүз ку еш ты гыз мы? Ме нә ишек тән ирең не 

күм гән ке ше ләр ке реп ки лә ләр. Алар си не дә алып чы га чак лар, – ди де.
10 Ха тын, шун дук җан би реп, Пе тер нең аяк ла ры яны на ау ды. Кер гәч, егет ләр 

аның үл гән ле ген күр де ләр һәм ире яны на алып чы гып кү меп куй ды лар.
11 сИман итү че ләр бер дәм ле ген һәм бу хә бәр не ише тү че ләр нең ба ры сын көч ле 

кур ку би ләп ал ды.

Галәмәтләрһәммогҗизалар
12 Рә сүл ләр ку лы бе лән ха лык ара сын да күп га лә мәт ләр һәм мог җи за лар кы-

лын ды. Иман даш лар бер дәм рә веш тә Сө ләй ман әй ва нын да оч ра шып тор ды лар. 
13 Ха лык алар га хөр мәт күр сәт те, лә кин бер кем иман итү че ләр гә ки леп ку шы лыр га 
баз ма ды. 14 Шу лай да бик күп ир-ат һәм хатын-кыз Ха ким Гай сә гә иман ки тер-
де ләр, һәм алар ның са ны ар та бар ды. 15 Пе тер үтеп бар ган да, «Һич бул ма са аның 
кү лә гә се төш сен иде» ди гән те ләк бе лән авы ру лар ны урам нар га чы га рып, ятак лар га 
һәм тү шәк ләр гә сал ды лар. 16 Ие ру са лим гә якын-тирәдәге шә һәр ләр дән дә бик күп 
ха лык ки лә иде. Алар алып кил гән сыр хау лар һәм җен нәр дән га зап чи гү че ләр нең 
ба ры сы да са вык ты.

Кулгаалынганрәсүлләрнефәрештәнеңиреккәчыгаруы
17 Шун да олуг ру ха ни һәм аның бар лык та раф дар ла ры, ягъ ни сад ду кей лар төр-

ке мен дә ге ләр, көн лә шеп, 18 рә сүл ләр не кул га ал ды лар һәм ха лык зин да ны на ябып 
куй ды лар. 19 Әм ма төн лә Раб бы ның бер сфә реш тә се зин дан ишек лә рен ач ты:

20 – Ба ры гыз, бу яңа тор мыш ту рын да ба ры сын да Ал ла һы йор тын да ха лык ка 
сөй лә гез, – дип, алар ны чы га рып җи бәр де.

21 Рә сүл ләр шу лай эш лә де ләр: ир тә таң нан Ал ла һы йор ты на ки леп өй рә тә баш-
ла ды лар.

Ә олуг ру ха ни һәм аның яр дәм че лә ре, Ис ра ил хал кы ның өл кән нә рен ча кы рып, 
Юга ры ки ңәш мә җый ды лар. Рә сүл ләр не алып ки лү өчен, хез мәт че лә рен зин дан га 
җи бәр де ләр, 22 әм ма алар, зин дан да рә сүл ләр не тап мый ча, ки ре кайт ты лар.

23 – Без кил гән дә, зин дан ыша ныч лы бик лән гән, ишек ләр янын да сак чы лар 
ба сып то ра иде. Әм ма, ишек ләр не ачып, эч кә кер гәч, бер кем не дә тап ма дык, – 
ди де ләр алар.

24 Ал ла һы йор тын да тәр тип сак лау чы лар баш лы гы һәм баш ру ха ни лар, мо ны 
ишет кәч, та гын нәр сә бу лыр икән ин де, дип ап ты раш та кал ды лар.

25 Шул ара да бе рәү ки леп:
– Әнә, ка ра гыз, сез зин дан га утыр т кан ке ше ләр Ал ла һы йор тын да ха лык ны 

өй рә тә, – дип әйт те.

РәсүлләрЮгарыкиңәшмәалдында
26 Шун нан соң тәр тип сак лау чы лар, үз лә ре нең баш лык ла ры бе лән шун да ба рып, 

рә сүл ләр не алып кил де ләр, әм ма ха лык үз лә ре нә таш ата баш лар дип ку рык кан га 
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кү рә көч кул лан ма ды лар. 27 Ки леп җит кәч, алар ны Ки ңәш мә ал ды на бас ты рып 
куй ды лар һәм олуг ру ха ни:

28 – Без сез гә шул Ке ше нең исе ме ту рын да өй рәт мәс кә дип, кат гый рә веш тә 
әй т кән идек тү гел ме? – дип со ра ды. – Ә сез үзе гез нең тәгъ ли ма ты гыз ны бө тен 
Ие ру са лим гә та рат кан сыз һәм ул Ке ше нең тү гел гән ка нын да без не га еп ләр гә те-
ләп аш кы на сыз, – ди де.

29 Пе тер һәм баш ка рә сүл ләр исә:
– Без ке ше ләр гә ка ра ган да күб рәк Ал ла һы га ита гать ле бу лыр га ти еш без. 30 Сез 

агач ка асып үтер гән Гай сә не ата ла ры быз ның Ал ла сы үле дән те релт те. 31 Ис ра ил гә 
тәү бә итү һәм гө наһ ла ры ки че ре лү мөм кин ле ген би рү өчен, Ал ла һы Аны Юл баш чы 
һәм сКот ка ру чы итеп Үзе нең уң ягы на кү тәр де. 32 Без – бу хәл ләр гә ша һит. Шу-
лай ук Ал ла һы Үзе нә ита гать итү че ләр гә бир гән Из ге Рух та бо лар га ша һит, – дип 
җа вап бир де ләр.

33 Мо ны ишет кәч, Ки ңәш мә әгъ за ла ры бик яр сы ды лар һәм рә сүл ләр не үтер мәк че 
бул ды лар. 34 Шул ва кыт бө тен ха лык ның хөр мә тен ка зан ган ка нун укы ту чы сы – 
Гә мә ли ил ат лы бер сфа ри сей то рып бас ты һәм рә сүл ләр не аз гы на ва кыт ка чы га рып 
то рыр га әмер бир де. 35 Рә сүл ләр чы гып кит кәч:

– Ис ра ил ир лә ре! – дип сүз баш ла ды Гә мә ли ил. – Бу ке ше ләр бе лән нәр сә эш-
лә я чә ге гез не ях шы рак уй ла гыз. 36 Мон нан элег рәк үзен бик бө ек итеп күр сә тер гә 
ты ры шу чы Тәү дәс ди гән ке ше пәй да бул ды, аңа дүрт йөз гә якын ке ше ияр де. Әм ма 
ул үте ре лү бе лән, аңа иярү че ләр төр ке ме юк ка чык ты. 37 Шун нан соң сан алу көн нә-
рен дә гә ли лә я ле Яһү дә пәй да бу лып, күп ме дер ха лык ны фет нә гә ко тырт ты. Әм ма 
ул һә лак бул ган нан соң, аңа ияр гән ха лык та та рал ды. 38 Шу ңа кү рә хә зер сез гә 
әй тәм: бу ке ше ләр гә ти мә гез, җи бә ре гез алар ны. Алар баш ла ган эш ке ше ләр дән 
бул са, ул үзеннән-үзе җи ме ре лер. 39 Ә ин де Ал ла һы дан бул са, сез аны юк ка чы га ра 
ал ма я чак сыз. Ал ла һы га кар шы кө рә шү че ләр бу ла күр мә гез, – ди де ул.

Өл кән нәр аның сү зе нә ко лак сал ды лар. 40 Рә сүл ләр не ча кы рып керт те ләр һәм кый-
на ган нан соң, Гай сә исе ме ха кын да өй рәт мәс кә бо е рып, алар ны ирек кә җи бәр де ләр. 
41 Рә сүл ләр исә, Гай сә исе ме өчен ким се те лү гә ла ек бул ган на ры на шат ла нып, Ки-
ңәш мә дән чы гып кит те ләр. 42 Һәр көн Ал ла һы йор тын да һәм өй ләр дә сЯх шы хә бәр-
не – Гай сә нең Мә сих икән ле ге ха кын да сөй ләү лә рен һәм өй рә тү лә рен дә вам ит те ләр.

Ярдәмчеләрсайлау

6 1 Шә кер т ләр нең са ны ар та бар ган әле ге көн нәр дә грек ча сөй лә шү че лә ре, көн-
дә лек ри зык ны бүл гән ва кыт та үз лә ре нең тол ха тын на рын исәп кә ал мый лар 

дип, яһүд чә сөй лә шү че лә рен нән ри за сыз лык бел дер де ләр. 2 Шу ңа кү рә ун и ке рә-
сүл, бар лык шә кер т ләр не җы еп:

– Без, ри зык бү лү бе лән шө гыль лә неп, Ал ла һы сү зе нә игъ ти бар ны ки ме тер гә 
ти еш тү гел без, – ди де ләр. 3 – Шу лай бул гач, иман даш лар, үз ара гыз дан хөр мәт ле, 
Рух һәм зи рәк лек бе лән ту лы җи де ке ше не сай лап алы гыз. Без алар ны шу шы эш кә 
ку яр быз. 4 Ә без нең төп эше без до га кы лу һәм сүз бе лән хез мәт итү бу лыр.

5 Бу тәкъ дим ба ры сы на да оша ды. Иман һәм Из ге Рух бе лән ту лы бул ган Эс те фән не, 
шу лай ук Фи лип не, Про хыр ны, Ни кә нүр не, Ти мун ны, Пар мен не һәм мә җү си лектән 
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яһү ди ләр ди не нә күч кән ан ти у хи я ле Ни кү ләй не сай ла ды лар. 6 Алар ны рә сүл ләр ал-
ды на бас тыр ды лар. Рә сүл ләр алар ның баш ла ры на скул ла рын ку еп до га кыл ды лар.

7 Шу лай итеп, Ал ла һы сү зе киң та ра ла бар ды, Ие ру са лим дә шә кер т ләр са ны 
күп кә арт ты, ру ха ни лар ның да бик кү бе се иман га буй сын ды лар.

Эстефәннеңкулгаалынуы
8 Ә мәр хә мәт һәм код рәт бе лән ту лы бул ган Эс те фән исә ха лык ара сын да бө ек 

мог җи за лар һәм га лә мәт ләр кыл ды. 9 Шу лай бер ва кыт кай бер яһү ди ләр Эс те фән 
бе лән бә хәс кә кер де ләр. Алар ның бер иш лә ре кү ри ни ле ләр нең һәм ис кән дә ри-
я ле ләр нең «Азат ител гән нәр сгый ба дәт ха нә се»ннән, ә баш ка ла ры Ки ли кия һәм 
Асия өл кә лә рен нән иде. 10 Аның сүз лә рен дә ге зи рәк лек кә һәм Рух ка кар шы то ра 
ал ма ды лар. 11 Шун да алар бер ни чә ке ше не яше рен рә веш тә бо лай дип әй тер гә ко-
тырт ты лар: «Без аның Му са га һәм Ал ла һы га кар шы кө фер сөй лә гә нен ишет тек». 
12 Ха лык ны, өл кән нәр не һәм ка нун бел геч лә рен Эс те фән гә кар шы ко тыр тып, аңа 
таш лан ды лар һәм Юга ры ки ңәш мә кар шы на то тып алып кит те ләр. 13 Алар Ки-
ңәш мә дә ял ган ша һит лар га сүз бир де ләр. Ә те ге лә ре исә:

– Бу ке ше шу шы из ге урын га һәм сКа нун га кар шы кө фер сөй ләү дән тук та мый, – 
ди де ләр. – 14 Без аның: «На са ра лы Гай сә бу урын ны җи ме рә чәк һәм Му са без гә 
бир гән йо ла лар ны үз гәр тә чәк» ди гә нен ишет тек.

15 Ки ңәш мә дә уты ру чы бар лык ке ше ләр Эс те фән гә ка ра ды лар. Аның йө зе алар га 
фә реш тә не ке нә ох шаш ке бек то ел ды.

ЭстефәнЮгарыкиңәшмәалдында

7 1 Олуг ру ха ни Эс те фән нән:
– Бу га еп ләү ләр дө рес ме? – дип со ра ды.

2 – Ту ган нар һәм өл кән нәр! – дип баш ла ды сү зен Эс те фән. – Тың ла гыз! Ата быз 
Иб ра һим Ха ран шә һә ре нә кү чеп кил гән че, Ме со по та ми я дә аңа шөһ рәт ле Ал ла һы 
кү рен гән 3 дә: «Үзең яши тор ган җир не һәм ту ган на рың ны кал дыр, Мин күр сә тә-
чәк җир гә кит», – ди гән*. 4 Шун нан соң Иб ра һим, скил да ни ләр тө бә ген нән ки теп, 
Ха ран га кү чеп кил гән. Ата сы ва фат бул ган нан соң, Ал ла һы аны хә зер ме нә сез яши 
тор ган шу шы як лар га кү чер гән. 5 Мон да аның үзе нә аз гы на да би лә мә бир мә гән, 
лә кин аңа һәм аның ки лә чәк нә се ле нә бу җир не би рер гә вәгъ дә ит кән. Ул ва кыт та 
әле Иб ра һим ның ба ла сы да бул ма ган. 6 Ал ла һы аңа: «Ки лә чәк нә се лең чит җир дә 
кил ме шәк бу лыр, дүрт йөз ел бу е на кол лык та золым-җәбер кү реп яшәр. 7 Әм ма 
Мин алар ны кол лык та то та чак ха лык ны хө кем итәр мен. Шун нан соң алар ул ил-
дән чы гар лар һәм шу шы җир дә Ми ңа хез мәт итәр ләр», – ди гән*.

8 Шун нан соң Ал ла һы Иб ра һим ата быз бе лән ки ле шү тө зе гән һәм, шул ки ле шү 
бил ге се итеп, ссөн нәт кә утыр ту йо ла сын бир гән. Шу лай итеп, Ис хак ту ган нан соң, 
си ге зен че көн не ата сы Иб ра һим аны сөн нәт кә утыр т кан. Ис хак исә Ягъ куб ны, ә 
Ягъ куб ун и ке ыруг баш лы гы быз ны сөн нәт лә гән.

* 7:3 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:1. 
* 7:6-7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:13-14. 
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9 Ыруг баш лык ла ры, үз эне лә ре Йо сыф тан көн лә шеп, аны Ми сыр га са тып җи-
бәр гән нәр*. Әм ма Ал ла һы аның бе лән бул ган, 10 бар лык хәс рәт ләр дән кот кар ган. 
Йо сыф ны зи рәк акыл лы итеп, Ал ла һы аңа Ми сыр пат ша сы бул ган сфир га вен нең 
ил ти фат лы лы гын бир гән. Фир га вен аны Ми сыр га һәм үзе нең бө тен са ра е на ида-
рә че итеп бил ге лә гән.

11 Шул дә вер дә бө тен Ми сыр һәм сКән ган җи ре нә зур мих нәт – ач лык кил гән, 
һәм ата ла ры быз ри зык та ба ал ма ган нар. 12 Ягъ куб, Ми сыр да аш лык бар лы гын 
ишет кәч, шун да ата ла ры быз ны бе рен че тап кыр җи бәр гән. 13 Ә алар икен че тап кыр 
кил гәч, Йо сыф агай-энеләренә үзе нең кем икән ле ген ач кан, һәм фир га вен Йо-
сыф ның гаи лә се ту рын да шул ва кыт та бел гән*. 14 Йо сыф, хә бәр җи бә реп, үзе нең 
ата сы Ягъ куб ны һәм бө тен ту ган на рын, җит меш биш җан ны, үзе яны на ча кы рып 
ки тер гән. 15 Шу лай итеп, Ягъ куб Ми сыр га кү чеп кил гән һәм үзе дә, ата ла ры быз да 
үл гән че шун да яшә гән нәр. 16 Үл гәч, алар ны Шә кем шә һә ре нә алып ки леп, Иб ра һим 
Ха мур угыл ла рын нан кө меш тү ләп са тып ал ган ка бер гә күм гән нәр.

17 Ал ла һы ның Иб ра һим га бир гән вәгъ дә се га мәл гә ашу ва кы ты якын лаш кан 
са ен, Ми сыр да без нең ха лык са ны ар та бар ган. 18 Со ңын нан Ми сыр да Йо сыф ны 
бел мә гән баш ка бер пат ша ха ким лек итә баш ла ган. 19 Ул хал кы быз га кар шы бик 
явыз ни ят ле бул ган, яңа ту ган бер ге нә на ра сый да исән кал ма сын өчен, ата ла ры-
быз ны ба ла ла рын таш лар га мәҗ бүр ит кән.

20 Шул ва кыт та Му са ту ган. Ул бик күр кәм ба ла бул ган, аны өч ай буе үз ата сы 
өен дә тәр би я ли ал ган нар. 21 Ә чы га рып таш лан ган нан соң, Му са ны фир га вен кы зы 
тап кан һәм үз уг лы дай кү реп тәр би я лә гән. 22 Му са ми сыр лы лар ның бар лык гый-
лем нә рен өй рән гән, сүз дә дә, эш тә дә ку әт ле бул ган.

23 Кы рык яшь тул гач, аның кү ңе лен дә үз ту ган на ры – ис ра и ли ләр яны на ба рып 
ки лү те лә ге ту ган. 24 Алар янын да бул ган чак та бер ми сыр лы ның ис ра и ли не рән-
җе тү ен күр гән һәм, ми сыр лы ны үте реп, кый нал ган ке ше өчен үч ал ган. 25 Му са үзе 
ар кы лы Ал ла һы ның алар га ко ты лу би рә чә ген ту ган на рым аң лар лар, дип уй ла ган. 
Лә кин алар аң ла ма ган нар. 26 Икен че көн не ике ис ра и ли нең су гыш ка нын күр гән. 
Алар ны та ту лаш ты рыр га те ләп: «Ир ләр, сез – ту ган нар бит, ни гә бер-берегезне 
рән җе тә сез?» – ди гән. 27 Әм ма үз ип тә шен рән җе тү че, Му са ны этеп җи бә реп: «Си не 
баш лы гы быз һәм хө кем че без итеп кем куй ды? 28 Ки чә ми сыр лы ны үтер гән ке бек, 
әл лә ми не дә үте рер гә те ли сең ме?!» – дип со ра ган*. 29 Му са бу сүз ләр не ишет кәч 
ка чып кит кән һәм Мидь ян җи рен дә кил ме шәк бу лып яши баш ла ган. Ан да аның 
ике уг лы ту ган.

30 Кы рык ел үт кәч, сСи най та вы чү лен дә янып то ру чы кү гән ку а гы ял кы нын да 
Му са га бер фә реш тә кү рен гән. 31 Му са, мо ны кү реп, бик га җәп лән гән. Ә ин де ка-
рар га дип якын рак кил гәч, Раб бы ның: 32 «Мин – ата-бабаларыңның Ал ла сы мын. 
Мин – Иб ра һим, Ис хак һәм Ягъ куб Ал ла сы» ди гән ава зын ишет кән. Му са кур ку-
ын нан кал ты ра нып кү тә ре леп ка рар га да ба тыр чы лык итә ал ма ган. 33 Ә Раб бы аңа: 

* 7:9 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 37:28. 
* 7:11-13 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 41:54; 42:1-2; 45:3-4. 
* 7:24-28 Ка ра гыз: «Чы гыш», 2:11-14. 
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«Аяк ки е мең не сал, чөн ки син ба сып тор ган урын – из ге җир. 34 Мин хал кым ның 
Ми сыр да җә бер лә нү ен чын нан да күр дем, сык ра ну ын ишет тем һәм аны азат итү 
өчен иң дем. Юл га чык, Мин си не Ми сыр га җи бә рәм», – ди гән*.

35 «Си не без гә баш лык һәм хө кем че итеп кем куй ды?» – дип ис ра и ли ләр ки ре как-
кан шул Му са ны, Ал ла һы кү гән ку а гын да кү рен гән фә реш тә ар кы лы, баш лык һәм 
азат итү че итеп җи бәр гән. 36 Ми сыр да, Кы зыл диң гез дә һәм кы рык ел бу е на чүл дә 
мог җи за лар, ила һи бил ге ләр күр сә теп, Ис ра ил хал кын ул алып чык кан. 37 Ис ра ил 
хал кы на: «Ал ла һы сез нең өчен кар дәш лә ре гез ара сын нан ми ңа ох шаш Пәй гам бәр 
сай лап ку я чак»*, – дип әй тү че дә – шул Му са. 38 Си най та вын да фә реш тә әй т кән 
сүз ләр не чүл дә җы ел ган ха лык ка нәкъ ме нә ул җит кер гән. Без гә тап шы ру өчен, 
те рек лек сүз лә рен ка бул итеп ул ал ган.

39 Әм ма ата ла ры быз, Му са әй т кән не тың ла мый ча, ка бат Ми сыр га ки тәр гә те лә-
гән нәр. 40 Һа рун га: «Юлы быз да без не алып ба ра чак ал ла лар яса. Без не Ми сыр дан 
алып чык кан Му са га нәр сә бул ганын бел ми без», – ди гән нәр*. 41 Шул көн нәр дә 
бо зау кы я фәт ле пот ясап, шул пот ка кор бан ки тер гән нәр һәм үз кул ла ры бе лән 
яса ган әй бер гә ка рап кү ңел ач кан нар. 42 Ә Ал ла һы алар дан чит кә бо рыл ган һәм 
алар ны күк тә ге йол дыз лар га та бы ныр га кал дыр ган. Пәй гам бәр ләр яз ма сын да бо-
лай дип языл ган:

«Әй, Ис ра ил хал кы! Кы рык ел буе чүл дә
Ми ңа кор бан хай ван на ры һәм
баш ка бү ләк ләр не ки тер де гез ме?!

43 Мо лых илаһ ның ча ты рын,
Рай фан ила һы гыз йол ды зын* –
та бы ну өчен үзе гез яса ган шул пот лар ны –
сез кү тә реп йөр де гез.
Шу ңа кү рә Мин сез не
сБа бил дән дә ары рак сөр ген гә җи бә рә чәк мен»*.

44 Ата-бабаларыбызның чүл дә Ша һит лык ча ты ры* бул ган. Ул ча тыр, Ал ла һы Му-
са га бо ер ган ча, аңа күр сә тел гән үр нәк тә ясал ган. 45 Ата-бабаларыбыз ул ча тыр ны 
үз лә ре нең ата ла рын нан ка бул итеп ал ган нар. Ха лык ла рын Ал ла һы ку ып чы гар ган 
җир не алар Ешуа җи тәк че ле ген дә яу лап ал ган нар һәм ча тыр ны шун да куй ган нар. 
Ча тыр Да выт пат ша көн нә ре нә ка дәр шул җир дә кал ган. 46 Ал ла һы Да выт ны үз 
ит кән. Да выт Ягъ куб ның Ал ла сы на яшәү өчен урын та бып би рер гә рөх сәт со ра ган. 
47 Ә йорт ны Ал ла һы га Сө ләй ман сал ган. 48 Әм ма Хак Тә га лә кул бе лән ясал ган 
ко рыл ма лар да яшә ми. Пәй гам бәр әй т кән чә:

49 «Күк – Ми нем тә хе тем,

* 7:30-34 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:1-10. 
* 7:37 Ка ра гыз: «Ка нун», 18:15. 
* 7:40 Ка ра гыз: «Чы гыш», 32:1. 
* 7:43 Райфанилаһыгызйолдызы – Са турн йол ды зы. Амос ки та бын да (5:26) «Кай ван» дип ата ла. 
* 7:42-43 Ка ра гыз: «Амос», 5:25-27. 
* 7:44 Шаһитлыкчатыры – сүзлектәге «Из ге ча тыр» сү зен ка ра гыз. 
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җир – аяк ла рым бас кан урын дыр, – ди Раб бы. –
Нин ди йорт са ла ала сыз сез Ми ңа?!
Нин ди урын Ми ңа то рак бу ла ала?!

50 Һәм мә сен бо лар ның
бул дыр ма ды мы әл лә Ми нем кул ла рым?»*

51 Үҗәт ха лык! Йө рәк лә ре гез бе лән дә, ко лак ла ры гыз бе лән дә ссөн нәт сез 
адәм нәр! Сез ата ла ры гыз ке бек үк һәр ва кыт Из ге Рух ка кар шы ки лә сез. 52 Ата-
бабаларыгыз эзәр лек лә мә гән бе рәр пәй гам бәр кал ды мы икән? Алар Хак Зат ның 
ки лә чә ген ал дан хә бәр итү че ләр не үтер гән нәр, ә хә зер сез Аның Үзе нә хы я нәт 
ит те гез һәм үтер де гез. 53 Сез фә реш тә ләр ар кы лы Ка нун ны ка бул итеп ал ды гыз, 
лә кин аны үтә мә де гез.

Эстефәннеңүтерелүе
54 Шу шы сүз ләр не ишет кәч, Ки ңәш мә дә уты ру чы лар ачу ла рын нан теш лә рен 

шы кыр дат ты лар. 55 Из ге Рух бе лән ту лы бул ган Эс те фән исә, күк кә ка рап, Ал ла-
һы ның шөһ рә тен һәм Ал ла һы ның уң ягын да тор ган Гай сә не күр де.

56 – Ме нә мин ачыл ган күк ләр не һәм Ал ла һы ның уң ягын да ба сып то ру чы сАдәм 
Уг лын кү рәм, – ди де ул.

57 Ә те ге ләр, ко лак ла рын то ма лап, акыра-акыра, ба ры сы бер гә Эс те фән гә таш-
лан ды лар. 58 Шә һәр дән алып чы гып, аңа таш лар ата баш ла ды лар. Ша һит лар исә 
үз ки ем нә рен Ша ул исем ле бер егет яны на ку еп тор ды лар. 59 Алар таш лар ат кан 
ва кыт та, Эс те фән, до га кы лып:

– Ха ки мем Гай сә, ми нем ру хым ны ка бул ит, – ди де. 60 Тез лә ре нә егы лып, көч ле 
та выш бе лән: – Ха ки мем! Мо ны алар га гө наһ дип са на ма, – ди де. Шу лар ны әй теп, 
ул җан бир де.

8 1 Ша ул исә Эс те фән нең үте ре лү ен хуп ла ды.

Иманитүчеләрбердәмлегенеңтаралуы

Шул көн не Ие ру са лим дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ген нык эзәр лек ли баш ла-
ды лар һәм рә сүл ләр дән баш ка лар ба ры сы да Яһү ди я нең һәм Са ма ре я нең төр ле 
урын на ры на та рал ды лар.

2 Ал ла һы га би рел гән бер ни чә ке ше Эс те фән не кү меп куй ды лар һәм аның өчен 
бик нык кай гы рып ела ды лар. 3 Ә Ша ул иман итү че ләр бер дәм ле ген эзәр лек ли 
баш ла ды. Өйдән-өйгә йөр де, ир-атлар һәм хатын-кызларны сөй рәп алып чы гып, 
зин дан га яп ты.

ФилипСамареядә
4 Та ра лыш кан иман даш лар, кай да гы на бул са лар да, Ал ла һы сү зен сөй ләп йөр-

де ләр. 5 Ә Фи лип, Са ма рея шә һә ре нә ба рып, шә һәр хал кы на Мә сих ту рын да сөй-

* 7:49-50 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 66:1-2. 
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лә де. 6 Фи лип нең нәр сә сөй лә гә нен ише теп һәм кыл ган мог җи за лы га мәл лә рен 
кү реп, ха лык ның кү бе се сөй лә гән сүз лә рен бер гә ләп дикъ кать бе лән тың ла ды. 
7 Җен ия ләш кән ке ше ләр нең күбесеннән сявыз рух лар көч ле та выш бе лән акы рып 
чык ты лар. Па ра лич  суккан һәм ак сак  ке ше ләр нең кү бе се са вык ты. 8 Шә һәр дә зур 
шат лык хө кем сөр де.

9 Ул шә һәр дә күп ме дер ва кыт си хер че лек итеп, Са ма рея хал кын хәй ран кал-
дыр ган, үзен бө ек дип са ный тор ган Ши мун исем ле бер ке ше бар иде. 10 Ке че се 
дә, олы сы да – бар ча сы аңа дикъ кать итә иде. «Бу ке ше – бө ек дип атал ган ила һи 
код рәт», – дип әй тә ләр иде аның ха кын да. 11 Ул алар ны шак тый ва кыт үзе нең си-
хер лә ре бе лән шак ка ты рып тор ган лык тан, ке ше ләр аны тың лый лар иде. 12 Әм ма 
шә һәр ке ше лә ре Фи лип сөй лә гән Ал ла һы Пат ша лы гы һәм Гай сә Мә сих исе ме 
ха кын да гы Ях шы хә бәр гә ышан гач, ир ләр дә, ха тын нар да су га чум ды ру йо ла сын 
үтә де ләр. 13 Ши мун үзе дә иман га кил де һәм су га чум ды рыл ды. Шун нан соң ул 
Фи лип янын нан бер адым га да кит мә де, аның мог җи за лы га мәл ләр һәм код рәт ле 
эш ләр кы лу ын кү реп, чик сез хәй ран кал ды.

14 Ие ру са лим дә бул ган рә сүл ләр, са ма ре я ле ләр нең Ал ла һы сү зен ка бул итү лә рен 
ише теп, Пе тер бе лән Яхъя ны алар яны на җи бәр де ләр. 15 Са ма ре я гә кил гәч, Пе-
тер бе лән Яхъя ан да гы лар Из ге Рух ны ка бул итеп ал сын нар өчен до га кыл ды лар. 
16 Чөн ки алар ин де Ха ким Гай сә исе ме бе лән су га чум ды рыл ган, лә кин бер се нә 
дә әле Из ге Рух иң мә гән бу ла. 17 Шун нан соң Пе тер бе лән Яхъя са ма ре я ле ләр нең 
баш ла ры на кул ла рын куй ды лар һәм алар Из ге Рух ны ка бул итеп ал ды лар. 18 Ши-
мун исә, Рух ның рә сүл ләр кул ла рын куй ган нан соң би рел гә нен кү реп, алар га ак ча 
тәкъ дим ит те.

19 – Мин ку лым ны ба шы на куй ган һәр ке ше Из ге Рух ны ала ал сын өчен, ми ңа 
да шун дый вә ка ләт би ре гез че, – ди де ул.

20 Әм ма Пе тер аңа:
– Әгәр Ал ла һы бү лә ген ак ча га са тып алыр га мөм кин дип уй лый сың икән, ак ча-

ла рың бе лән бер гә һә лак бу лыр сың! – ди де. – 21 Син бу эш тә бер ни чек тә кат на ша 
ал мый сың, чөн ки Ал ла һы кар шын да си нең кү ңе лең чис та тү гел. 22 Шу ңа кү рә, 
үзең нең бу явыз лы гың нан тәү бә ит һәм Раб бы га до га кыл. Бәл ки йө рә гең дә ге уең 
ки че ре лер. 23 Си нең ачы көн че лек бе лән тул ган лы гың ны һәм гө наһ бо гау ла рын да 
икән ле гең не кү рәм.

24 – Сез әй т кән нәр нең бер се дә ми нем бе лән бу ла күр мә сен дип, Раб бы га до га 
кы лы гыз, – дип җа вап бир де Ши мун.

25 Пе тер бе лән Яхъя, Раб бы сү зе нә ша һит лык кы лып, аны игъ лан ит кән нән соң, 
ки ре Ие ру са лим гә кит те ләр. Юл уңа ен нан Са ма ре я нең күп ке нә авыл ла рын да Ях-
шы хә бәр не игъ лан ит те ләр.

Филипһәмхәбәшиадәм
26 Раб бы ның бер фә реш тә се Фи лип кә:
– Тор да көнь як ка та ба, Ие ру са лим нән Га за га ил тә тор ган юл га бар, – ди де.
Ул юл чүл аша уза иде.
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27 Фи лип шул юл га чык ты. Нәкъ шул ва кыт ул юл дан бер хә бә ши ба ра иде. Ул 
са рай хез мәт че се*, кән дә ки нең* – Хә бәш стан пат ша би кә се нең – бө тен хә зи нә сен 
сак лау чы юга ры дә рә җә ле тү рә иде. Ул, Ал ла һы га та бы ну өчен, Ие ру са лим гә кил-
гән бул ган, 28 ә хә зер үз иле нә кай тып ба ра. Хә бә ши адәм үз ар ба сын да Иша гыйя 
пәй гам бәр ки та бын укып уты ра иде. 29 Рух Фи лип кә:

– Ар ба га якын рак кил һәм аның янын нан бар, – ди де.
30 Фи лип ар ба яны на йө гер де һәм хә бә ши нең Иша гыйя пәй гам бәр ки та бын 

уку ын ишет те.
– Син бит аны укый сың, аң лый сың мы соң? – дип со ра ды ул аңар дан.
31 – Бе рәр ке ше тө шен дер мә сә, ни чек аң лый алыйм?! – ди де ул һәм Фи лип кә 

үзе яны на уты рыр га тәкъ дим ит те.
32 Хә бә ши адәм Из ге яз ма ның шу шы уры нын укый иде:

«Чалырга алып барган сарык бәрәне сыман,
йо н кыр ку чылар ал дын да
та вы шын чы гар ма ган бә рән сы ман
ул һич бер аваз сал ма ды.

33 Ул ким се тел де,
га дел хө кем нән мәх рүм бул ды.
Аның нә се ле ту рын да кем сөй ли алыр?!
Аның тор мы шы җир дән алын ды бит»*.

34 Тү рә Фи лип тән:
– Зин һар өчен, әйт че ми ңа. Мон да пәй гам бәр кем ха кын да сөй ли? Үзе ха кын-

да мы, әл лә баш ка бе рәү ту рын да мы? – дип со ра ды.
35 Фи лип аңа шул урын нан баш лап Гай сә ха кын да гы Ях шы хә бәр не сөй ләп бир-

де. 36 Шу лай ба ра тор гач, алар су яны на ки леп җит те ләр.
– Ме нә бит, мон да су бар, су га чум ды ру йо ла сын үтәр гә ми ңа нәр сә ко ма чау-

лый? – ди де хә бә ши адәм.
[37 – Чын кү ңе лең нән инан саң, мөм кин, – ди де Фи лип.
– Гай сә Мә сих нең Ал ла һы Уг лы икән ле ге нә ина нам, – ди де хә бә ши.]*
38 Ул ар ба ны тук та тыр га куш ты, алар Фи лип бе лән су га кер де ләр һәм Фи лип 

аны су га чум ды рып ал ды. 39 Алар су дан чык кач, Раб бы Ру хы Фи лип не алып кит те 
һәм тү рә аны бү тән күр мә де. Ул, шат ла нып, юлын дә вам ит те. 40 Ә Фи лип Аш дод 
шә һә рен дә пәй да бул ды. Ул, сКай са ри я гә ки леп җит кән че, шә һәр ләр дә Ях шы хә-
бәр не вә газь ләп йөр де.

* 8:27 Сарайхезмәтчесе – грек те лен дә ге төп нөс хә дә бу сүз нең бе рен че мәгъ нә се ев нух, пе-
чел гән ке ше. Ул ва кыт лар да са рай хез мәт че лә ре бу лып, гадәттә, пе чел гән ке ше ләр хез мәт 
ит кән нәр. 
* 8:27 Кәндәки – Хә бәш стан пат ша би кә лә рен шу лай ата ган нар. 
* 8:32-33 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:7-8. 
* 8:37 Иң бо рын гы кулъ яз ма лар да бу аять юк. 
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ШаулныңХакимГайсәгәтабаборылуы

9 1 Ша ул ның исә һа ман да Ха ким Гай сә шә кер т лә рен үте рер гә те ләп нәф рәт лә-
нүе та шып то ра иде. Ул, олуг ру ха ни га ба рып, 2 аңар дан Ха ким Гай сә юлын нан 

ба ру чы ир-атларны да, хатын-кызларны да кул га алу һәм Ие ру са лим гә алып ки лү 
вә ка лә тен би рә тор ган хат со рап ал ды. Хат Дәмәшкътәге яһү ди ләр гый ба дәт ха нә-
лә ре өчен иде.

3 Юл да, ин де Дәмәшкъкә якын ла шып кил гән дә, ки нәт Ша ул ның тирә-ягы күк-
тән төш кән як ты лык тан бал кып кит те. 4 Ул җир гә егыл ды һәм:

– Ша ул, Ша ул! Ни гә син Ми не эзәр лек ли сең? – ди гән та выш ишет те.
5 – Син кем, Әфән дем? – дип со ра ды Ша ул.
– Мин – син эзәр лек ли тор ган Гай сә, – дип җа вап бир де та выш. 6 – Тор да шә-

һәр гә бар. Ан да си ңа нәр сә эш ләр гә ки рәк ле ге ха кын да әй те лер.
7 Ша ул бе лән бер гә бул ган ке ше ләр тавыш-тынсыз ба сып то ра лар иде. Алар әле ге 

та выш ны ишет те ләр, әм ма һич кем не күр мә де ләр.
8 Ша ул җир дән тор ды, ә күз лә рен ач кач, һич нәр сә кү рә ал ма ды. Шу ңа кү рә 

Дәмәшкъкә аны җи тәк ләп алып кил де ләр. 9 Өч көн буе аның күз лә ре күр мә де, 
һәм ул аша ма ды да, эч мә де дә.

10 Дәмәшкътә Һа на ни исем ле бер шә керт бар иде. Ал ла һы дан иң гән кү ре неш тә 
Ха ким Гай сә аңа:

– Һа на ни! – дип эн дәш те.
– Әйе, Ха ки мем, – ди де ул.
11 – Ту ры урам дип атал ган урам га бар. Яһү дә яши тор ган йорт ка ке реп, Ша ул 

исем ле тарс лы ны со ра. Ул хә зер до га кы ла. 12 Ал ла һы дан иң гән кү ре неш тә Һа на ни 
исем ле бе рәү нең үз яны на ки лү ен һәм, Ша ул ның күз лә ре янә кү рә баш ла сын өчен, 
аның үз өс те нә кул ла рын ку ю ын күр де, – ди де аңа Ха ким Гай сә.

13 – Ха ки мем! Мин ул адәм нең Ие ру са лим дә сиз ге лә ре ңә ни ка дәр явыз лык лар 
кы луы ту рын да күп ке ше ләр дән ишет тем. 14 Исе мең не тел гә алып, Си ңа мө рә җә-
гать итү че ләр нең ба ры сын мон да да кул га алыр га аның баш ру ха ни лар дан вә ка лә те 
бар, – дип әйт те Һа на ни.

15 Әм ма Ха ким аңа:
– Бар, Мин аны, чит ха лык лар га һәм пат ша лар га, шу лай ук Ис ра ил хал кы на 

исе мем не та ны ту өчен, ко ра лым итеп сай ла дым. 16 Аңа исе мем ха кы на күп ме га зап 
чи гәр гә ти еш ле ген күр сә тер мен, – ди де.

17 Һа на ни кит те дә, шул йорт ка ки леп, Ша ул өс те нә кул ла рын куй ды.
– Ша ул ту ган! Күз лә рең кү рә баш ла сын өчен һәм си не Из ге Рух бе лән су га рыр га 

дип, Ха ки ме без – си ңа юл да кү рен гән Гай сә – ми не яны ңа җи бәр де, – ди де Һа на ни.
18 Шун дук, күз лә рен кап лап тор ган тәң кә ләр ко е лып төш кән дәй, Ша ул та гын 

кү рә баш ла ды. Ул уры нын нан тор ды һәм су га чум ды ру йо ла сын үтә де. 19 Ашап 
ал ган нан соң, аңа янә көч кер де.

Ша ул бер ни чә көн шә кер т ләр бе лән бер гә Дәмәшкътә бул ды. 20 Ул шун дук: «Гай-
сә – Ал ла һы Уг лы», – дип, яһү ди ләр нең гый ба дәт ха нә лә рен дә сөй ләп йө ри баш ла ды.

21 Аның сүз лә рен ишет кән бар ке ше, хәй ран ка лып:
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– Ие ру са лим дә шул исем не тел гә алып мө рә җә гать итү че ләр не юк ка чы га рыр га 
ты рыш кан ке ше тү гел ме соң бу? Мон да да ул алар ны, кул га алып, баш ру ха ни лар га 
тап шы ру өчен кил мә де ме икән? – ди де.

22 Ә Ша ул код рәт лән гән нән код рәт лән де. Гай сә нең Мә сих икән ле ген ис бат итеп 
йө реп, Дәмәшкътә яшәү че яһү ди ләр не ап ты раш ка тө шер де.

23 Бер ни ка дәр ва кыт тан соң, яһү ди ләр аны үте рер гә сүз ку еш ты лар, 24 әм ма Ша ул 
алар ның бу ни я тен бе леп ал ды. Алар аны үте рү өчен, көне-төне шә һәр кап ка ла рын 
кү зә теп тор ды лар, 25 лә кин шә кер т ләр Ша ул ны бер төн дә, шә һәр ди ва ры ар кы лы 
кәр зин гә утыр тып тө шер де ләр.

ШаулИерусалимдә
26 Ие ру са лим гә кил гәч, Ша ул шә кер т ләр гә ку шы лыр га ты рыш ты, әм ма ба ры сы 

да аңар дан ку рык ты лар, аның Гай сә шә кер те бу лу ы на ышан ма ды лар. 27 Бар наб 
исә Ша ул ны рә сүл ләр яны на алып кил де һәм аның юл да Ха ким Гай сә не кү рү ен, 
Ха ким нең аңа нәр сә ләр әй тү ен, аның Дәмәшкътә Гай сә исе ме ха кын да кы ю лык 
бе лән хә бәр ит кә нен алар га сөй ләп бир де.

28 Ша ул шә кер т ләр бе лән кал ды һәм Ие ру са лим дә Ха ким Гай сә исе ме ха кын да 
кы ю лык бе лән хә бәр итеп йөр де. 29 Шу лай ук ул грек ча сөй лә шү че яһү ди ләр бе лән 
күп тап кыр лар оч ра шып сөй ләш те, бә хәс ләш те. Ә алар аны үте рер гә ты рыш ты лар. 
30 Иман даш лар, бу хак та бе леп ал гач, аны Кай са ри я гә озат ты лар, ә ан нан Тарс ка 
җи бәр де ләр.

31 Бө тен Яһү ди я дә, Гә ли лә я дә һәм Са ма ре я дә иман итү че ләр бер дәм ле ге өчен 
ты ныч за ман нар кил де. Бер дәм лек ны гы ды, Ха ким Гай сә гә ка ра та ти рән хөр мәт 
бе лән яшә де. Из ге Рух ның дәрт лән де рүе бе лән иман даш лар ның са ны ар та бар ды.

ПетерЛүддәһәмЯфушәһәрләрендә
32 Бик күп җир ләр дә йө реп чык кан нан соң, Пе тер Ал ла һы ның Лүд дә дә яшәү че 

из ге лә ре яны на кил де. 33 Ан да ул си гез ел буе авы рып яту чы, па ра лич сук кан Ай-
не ас исем ле бер ке ше не оч рат ты.

34 – Ай не ас! Си не Гай сә Мә сих са вык ты ра. Уры ның нан тор да тү шә гең не җы еп 
куй, – ди де аңа Пе тер.

Ул шун дук тор ды. 35 Лүд дә дә һәм Ша рон да яшәү че бар ха лык, са вык кан ке ше не 
кү реп, Ха ким Гай сә гә иман ки тер де ләр.

36 Яфу шә һә рен дә Та би та (сгрек те лен дә «Дор кәс»*) исем ле бер шә керт ха тын бар 
иде. Ул һәр ва кыт ях шы эш ләр кыл ды, фә кыйрь ләр гә яр дәм ит те. 37 Шул көн нәр дә ул 
ха тын авы рып ва фат бул ды. Аны юып, юга ры кат та гы бер бүл мә гә ур наш тыр ды лар. 
38 Лүд дә Яфу га якын бул ган лык тан, шә кер т ләр Пе тер нең ан да икә нен ишет те ләр 
һәм, аның үз лә ре яны на тиз рәк ки лү ен үте неп, Пе тер яны на ике ке ше не җи бәр де-
ләр. 39 Пе тер алар бе лән бер гә Яфу га кил де, һәм аны юга ры кат та гы бүл мә гә алып 
кер де ләр. Бар лык тол ха тын нар, Пе тер яны на ки леп, елый-елый, Дор кәс тек кән 

* 9:36 Доркәс – ара мей те лен дә «Та би та», грек те лен дә «Дор кәс» ди гән исем нәр «кыр кә җә се» 
ди гән не аң ла та. 
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күл мәк ләр не, ки ем нәр не күр сәт те ләр. 40 Бүл мә дән бө тен ке ше ләр не чы га рып җи-
бәр гәч, Пе тер тез лә неп до га кыл ды һәм, мә ет кә та ба бо ры лып:

– Та би та, тор! – ди де.
Ха тын күз лә рен ач ты һәм Пе тер не күр гәч то рып утыр ды. 41 Пе тер, ку лын би реп, 

аны тор гыз ды һәм из ге ләр не, тол ха тын нар ны ча кы рып, Та би та ны алар кар шы на 
те ре ки леш бас ты рып куй ды.

42 Бу хәл бө тен Яфу хал кы на бил ге ле бул ды, һәм күп ләр Ха ким Гай сә гә иман 
ки тер де ләр. 43 Пе тер Яфу да Ши мун исем ле күн че йор тын да шак тый ва кыт яшә де.

ПетерһәмКөрнили

10 1 Кай са ри я дә Ита лия пол кы дип атал ган гас кәр дә йөз ба шы бу лып хез мәт 
итү че Көр ни ли исем ле бер ке ше бар иде. 2 Ул үзе һәм аның бө тен гаи лә се 

дин дар, ти рән хөр мәт бе лән Ал ла һы дан кур кыр лар иде. Ул ха лык ка күп хәер-сәдака 
би рә һәм һәр ва кыт Ал ла һы га до га кы ла иде.

3 Бер көн не, көн дез ге өч ләр ти рә сен дә, Ал ла һы ның бер фә реш тә се ап-ачык итеп 
Көр ни ли гә кү рен де. Фә реш тә аның яны на ки леп:

– Көр ни ли! – дип эн дәш те.
4 Көр ни ли кур кып кал ды, аңа күз лә рен те кәп:
– Нәр сә, әфән дем? – ди де.
– Си нең до га ла рың һәм хә ер лә рең Ал ла һы га бү ләк бу лып ба рып җит те, һәм Ул 

си не ис кә ал ды, – дип җа вап бир де аңа фә реш тә. 5 – Пе тер исем ле Ши мун ны алып 
ки лер гә, Яфу га ке ше ләр җи бәр. 6 Ул хә зер күн че Ши мун янын да ку нак та, аның 
йор ты диң гез бу е на ур наш кан.

7 Үзе бе лән сөй ләш кән фә реш тә кит кәч, Көр ни ли хез мәт че лә ре нең ике сен һәм 
үз гас кә ри лә рен нән бер дин дар ны ча кы рып ал ды. 8 Һәм мә сен аң ла тып, алар ны 
Яфу га җи бәр де.

9 Икен че көн не җи бә рел гән ке ше ләр шә һәр гә якын ла шып кил гән дә, көн дез ге 
ун и ке ләр ти рә сен дә Пе тер, до га кы лу өчен, өй нең тү бә се нә мен де. 10 Аның ка ры ны 
ач иде, ул ашар га те лә де. Ашар га әзер лән гән ара да Пе тер га дә ти бул ма ган гый ба дәт 
кы лу ха лә те нә кил де. 11 Ул күк нең ачы лу ын һәм зур ту кы ма га ох ша ган бер әй бер нең 
дүрт поч ма гын нан то тып җир гә тө ше ре лү ен күр де. 12 Аның эчен дә җир дә яшәү че 
һәр төр ле дүрт аяк лы җән лек ләр, сөй рә лү че ләр һәм ки ек кош лар бар иде. 13 «Тор, 
Пе тер, суй һәм аша» ди гән та выш ишет те ул. 14 Әм ма Пе тер:

– Һич юк, Раб бым, ми нем бер кай чан да шак шы яки хә рәм нәр сә аша га ным 
бул ма ды, – ди де.

15 Шул ва кыт ул янә: «Ал ла һы хә ләл ит кән не шак шы дип исәп лә мә» ди гән та-
выш ишет те.

16 Өч тап кыр шу лай ка бат лан ды, һәм шун нан соң ук ул әй бер күк кә кү тә рел де. 
17 Пе тер Ал ла һы дан иң гән бу кү ре неш нең нәр сә аң ла ту ын уй лап, ап ты рап тор ган 
ара да, Көр ни ли та ра фын нан җи бә рел гән ке ше ләр, Ши мун өен эз ләп та бып, кап ка 
яны на ки леп бас ты лар.

18 – Пе тер исем ле Ши мун мон да тук тал ды мы? – дип кыч кыр ды лар.
19 Ал ла һы дан иң гән кү ре неш ту рын да уй ла нып тор ган да, Рух Пе тер гә:
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– Си не өч ке ше эз ли. 20 Төш тә, һич шик лән ми чә, алар бе лән бар. Алар ны Мин 
җи бәр дем, – ди де.

21 Пе тер Көр ни ли җи бәр гән ке ше ләр яны на төш те:
– Сез эз лә гән ке ше – мин. Нин ди эш бе лән кил де гез? – ди де ул алар га.
22 – Без не бө тен яһүд хал кы ара сын да мөх тә рәм, тәкъ ва һәм ти рән хөр мәт бе лән 

Ал ла һы дан кур ку чы йөз ба шы Көр ни ли җи бәр де. Ул из ге фә реш тә дән си не үз йор-
ты на ча кы рып, сөй лә я чәк сүз лә рең не тың лар га ди гән бо е рык ал ган, – ди де ләр алар.

23 Шун нан соң Пе тер алар ны өй гә ча кыр ды һәм ку нак ит те, ә ир тә ге сен алар 
бе лән кит те. Яфу дан кай бер иман даш лар да алар га ияр де ләр. 24 Кай са ри я гә алар 
икен че көн не ба рып җит те ләр. Көр ни ли исә, үзе нең ту ган на рын һәм якын дус ла рын 
җы еп, алар ны кө теп то ра иде. 25 Пе тер йорт ка кер гән дә, Көр ни ли аның кар шы сы на 
чык ты һәм, Пе тер нең аяк ла ры на егы лып, ти рән хөр мә тен күр сәт те.

26 – Тор, мин дә ке ше бит, – ди де Пе тер һәм аны тор гыз ды.
27 Алар сөйләшә-сөйләшә өй гә кер де ләр. Пе тер ан да күп ха лык җы ел ган лы гын 

күр де 28 һәм алар га:
– Сез, әл бәт тә, бе лә сез: ди ни ка ну ны быз бу ен ча яһү ди гә баш ка ха лык ке ше лә ре 

бе лән ара ла шыр га, алар яны на ку нак ка йө рер гә рөх сәт ител ми. Әм ма Ал ла һы ми-
ңа һич кем не дә шак шы яки хә рәм дип исәп лә мәс кә ки рәк ле ген күр сәт те. 29 Шу ңа 
кү рә, сез ми не ча кы ру бе лән, һич сүз сез яны гыз га кил дем. Ин де әй те гез: ми не ни 
өчен ча кырт ты гыз? – ди де.

30 – Өч көн элек шу шы ва кыт та, сә гать өч тә үз өем дә до га кы ла идем, – ди де 
Көр ни ли. – Ки нәт ал дым да ак сыл ял ты ра вык ки ем ки гән бер ке ше пәй да бул ды 
31 һәм ми ңа: «Көр ни ли, Ал ла һы си нең до гаң ны ишет те һәм хә ер лә рең не ис кә ал ды. 
32 Яфу дан Пе тер исем ле Ши мун ны алып ки лер гә ке ше ләр җи бәр. Ул хә зер диң гез 
бу ен да яшәү че күн че Ши мун өен дә ку нак та», – ди де. 33 Мин исә шун дук си ңа ке-
ше ләр җи бәр дем, һәм син, ки леп, ях шы эш лә дең. Раб бы си ңа сөй ләр гә куш кан бар 
сүз ләр не тың лау өчен, хә зер без ба ры быз Ал ла һы ал дын да то ра быз.

ПетернеңКөрнилиөендәвәгазьсөйләве
34 – Ал ла һы ның ке ше ләр не аер ма вын мин хә зер чын лап та аң лыйм, – дип, сү зен 

баш ла ды Пе тер. – 35 Һәр ха лык ара сын да Аңар дан кур ку чы лар һәм стәкъ ва лык кы-
лу чы лар Аңа мәгъ куль. 36 Ал ла һы, Гай сә Мә сих аша ки лү че ты ныч лык ха кын да гы 
Ях шы хә бәр не сөй ләп, Ис ра ил угыл ла ры на Үзе нең сү зен җи бәр де. Гай сә – һәм мә 
ке ше нең Ха ки ме.

37 Яхъя су га чум ды ру йо ла сын үтәр гә өн ди баш ла ган нан соң, Гә ли лә я дә, соң рак 
бө тен Яһү ди я дә ни-нәрсәләр бу лып уз га нын бе лә сез. 38 Сез нең Из ге Рух һәм код рәт 
бе лән Ал ла һы май ла ган на са ра лы Гай сә ту рын да ишет кә не гез бар. Ал ла һы Гай сә 
бе лән бул ган га кү рә, Гай сә ях шы эш ләр кы лып, сиб лис ку лын да гы лар ны са вык ты-
рып йөр де. 39 Аның Яһү ди я дә һәм Ие ру са лим дә кыл ган бар лык эш лә ре нә без ша һит. 
Аны агач ка асып үтер де ләр. 40 Ә өчен че көн не Ал ла һы Аны те рел теп тор гыз ды 41 һәм 
Үз их ты я ры бе лән Гай сә не бө тен ха лык ка тү гел, ә Үзе ал дан сай лан ган ша һит лар га 
күр сәт те. Әле ге ша һит лар – без, Ул үле дән те ре леп тор ган нан соң, Аның бе лән бер гә 
аша ган һәм эч кән ке ше ләр. 42 Гай сә ул – те ре ләр не һәм үле ләр не хө кем итәр гә Ал-
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ла һы бил ге ләп куй ган Зат. Гай сә без гә шу шы хак та ха лык ка вә газь ләр гә һәм ша һит 
бу лыр га бо е рык бир де. 43 Аңа иман итү че һәр кем нең Аның исе ме ар кы лы гө наһ ла ры 
ки че ре лер дип, бар лык пәй гам бәр ләр Аның ха кын да сөй лә де ләр, – ди де Пе тер.

ЯһүдибулмаганнарныңИзгеРухныкабулитүе
44 Пе тер бу сүз ләр не сөй лә гән ва кыт та ук тың лау чы лар ның ба ры сы на да Из ге Рух 

иң де. 45 Пе тер бе лән бер гә кил гән иман итү че яһү ди ләр Из ге Рух ның яһү ди бул-
ма ган нар га да би ре лү е нә бик нык га җәп лән де ләр, 46 чөн ки алар те ге ләр нең та ныш 
бул ма ган тел ләр дә сөй ләү лә рен һәм Ал ла һы ны олы лап мак тау ла рын ишет те ләр. 
Шул ва кыт Пе тер:

47 – Бу ке ше ләр без нең ке бек үк Из ге Рух ны ка бул итеп ал ды лар. Шу ңа кү рә 
алар ны су га чум ды ры лу дан кем тыя алыр? – ди де.

48 Ул алар ны Гай сә Мә сих исе ме бе лән су га чум ды рыр га әмер бир де. Ан на ры алар 
Пе тер дән үз лә ре янын да бер ни чә көн гә ка лу ын үтен де ләр.

Аллаһыхәләлиткәннешакшыдиписәпләмә

11 1 Рә сүл ләр һәм бө тен Яһү ди я дә яшә гән иман даш лар яһү ди бул ма ган ке ше-
ләр нең дә Ал ла һы сү зен ка бул итү лә ре ха кын да ишет те ләр. 2-3 Шу лай Пе тер 

Ие ру са лим гә кил гәч, сөн нәт ле иман даш лар:
– Син, сөн нәт сез ке ше ләр яны на ке реп, алар бе лән аша ган сың, – дип, аны 

тир гә де ләр.
4 Шун да Пе тер алар га җен тек ләп аң ла та баш ла ды:
5 – Мин Яфу шә һә рен дә до га кы ла идем һәм га дә ти бул ма ган гый ба дәт кы лу 

ха лә тен дә Ал ла һы дан иң гән бер кү ре неш не күр дем: зур ту кы ма га ох ша ган бер әй-
бер, дүрт поч ма гын нан то тып, күк тән ми нем яны ма тө ше рел де. 6 Мин аның эче нә 
күз таш ла дым һәм җир дә яшәү че дүрт аяк лы хай ван нар, җән лек ләр, сөй рә лү че ләр 
һәм ки ек кош лар ны күр дем. 7 Шун нан соң: «Тор, Пе тер, суй һәм аша» ди гән та выш 
ишет тем. 8 «Һич юк, Раб бым, бер кай чан да ми нем авы зы ма шак шы яки хә рәм нәр-
сә нең кер гә не юк», – ди дем мин. 9 Күк тән аваз ми ңа икен че тап кыр: «Ал ла һы хә ләл 
ит кән не шак шы дип исәп лә мә», – ди де. 10 Бу өч тап кыр ка бат лан ды һәм бө те не се 
та гын күк кә тар тып алын ды.

11 Нәкъ шул ва кыт мин тор ган йорт ал ды на Кай са ри я дән яны ма җи бә рел гән өч 
ке ше ки леп бас ты. 12 Рух ми ңа һич тә шик лән ми чә алар бе лән ба рыр га куш ты. Хә зер 
ми нем яным да то ру чы бу ал ты иман даш та ми нем бе лән бер гә бар ды. Без ул ке ше нең 
өе нә ки леп җит тек. 13 Ул без гә үз өен дә фә реш тә не ни чек итеп кү рүе ту рын да сөй-
лә де. Фә реш тә аңа: «Пе тер исем ле Ши мун ны ча кы ру өчен, Яфу га ке ше ләр җи бәр. 
14 Ул си ңа сөй лә я чәк сүз ләр аша син үзең һәм бө тен йор тың ко ты ла чак», – ди гән.

15 Мин сөй ли баш ла гач, элек без гә иң гән ке бек үк, алар га да Из ге Рух иң де. 
16 Шул ва кыт мин Ха ки ме без нең: «Яхъя су га чум дыр ды, ә сез Из ге Рух ка чум ды ры-
лыр сыз» ди гән сүз лә рен ис кә тө шер дем. 17 Шу лай итеп, Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә 
иман ки тер гәч, без гә бир гән бү ләк не Ал ла һы алар га да бир гән икән, Ал ла һы га 
кар шы то рыр га кем мин? – ди де Пе тер.

18 Мо ны ишет кәч, алар ты ныч лан ды лар һәм Ал ла һы ны дан лап:
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– Ди мәк, тор мыш би рә тор ган тәү бә итү юлын Ал ла һы яһү ди бул ма ган ха лык-
лар га да ач кан, – ди де ләр.

ГайсәМәсихкәиманитүчеләрнеңАнтиухияшәһәрендәгебердәмлеге
19 Эс те фән бе лән бул ган ва кый га лар ар ка сын да ки леп чык кан эзәр лек ләү ләр нә-

ти җә сен дә та ра лыш кан иман итү че ләр сФой ни кә өл кә се нә, Кипр га һәм Ан ти у хия 
шә һә ре нә ка дәр ба рып җит те ләр. Лә кин алар Ал ла һы сү зен фә кать яһү ди ләр гә ге нә 
та рат ты лар. 20 Әм ма алар ара сын да гы кай сы бер кипр лы лар һәм кү ри ни ле ләр, Ан-
ти у хи я гә кил гәч, яһү ди бул ма ган нар га да Ха ким Гай сә ха кын да гы Ях шы хә бәр не 
сөй лә де ләр. 21 Раб бы ның кө че алар бе лән бул ды, һәм бик күп ләр, ина нып, Ха ким 
Гай сә гә та ба бо рыл ды лар. 22 Бу хак та гы хә бәр Ие ру са лим дә ге иман итү че ләр бер-
дәм ле ге нә ба рып җит те, һәм алар Бар наб ны Ан ти у хи я гә җи бәр де ләр.

23 Ан ти у хи я гә кил гәч, ул Ал ла һы мәр хә мә те җи меш лә рен кү реп шат лан ды һәм 
ан да гы ке ше ләр не Ха ким Гай сә гә чын кү ңел дән туг ры бу лып ка лыр га өн дә де. 
24 Бар наб Из ге Рух һәм иман бе лән ту лы ях шы ке ше иде, һәм Ха ким гә иман итеп 
күп ха лык ияр де.

25 Шун нан соң Бар наб, Ша ул ны эз ләп, Тарс ка кит те һәм, аны та бып, Ан ти у хи я гә 
алып кил де. 26 Алар бер ел буе иман итү че ләр бер дәм ле ге бе лән оч ра шып тор ды лар, 
күп ке ше ләр не өй рәт те ләр. Иң бе рен че тап кыр шә кер т ләр не «смә сих че ләр» дип 
Ан ти у хия шә һә рен дә атый баш ла ды лар.

27 Шул көн нәр дә Ан ти у хи я гә Ие ру са лим нән пәй гам бәр ләр кил де. 28 Һа гәб исем-
ле се то рып бас ты да бө тен җир дә зур ач лык бу ла ча гы ха кын да Рух ар кы лы ал дан 
кү реп әйт те. (Ул ач лык Клав дий* скай сар за ма нын да бул ды.)

29 Шун нан соң шә кер т ләр Яһү ди я дә яшәү че иман даш лар га һәр бер се нең хә лен нән 
кил гән чә яр дәм күр сә тер гә бул ды лар. 30 Шу лай эш лә де ләр дә: җы ел ган бү ләк ләр не 
Бар наб бе лән Ша ул аша Гай сә Мә сих кә иман итү че ләр бер дәм ле ге нең сөл кән нә-
ре нә җи бәр де ләр.

Петернеңкулгаалынуы

12 1 Шул ва кыт лар да Һи руд пат ша* иман итү че ләр бер дәм ле ген дә ге кай бер ке-
ше ләр не эзәр лек ли баш ла ды. 2 Яхъя ның бер ту га ны Ягъ куб ны кы лыч бе лән 

ча бып үтерт те. 3 Бу эш нең яһү ди ләр гә оша вын кү реп, Пе тер не дә кул га ал ды – ул 
ва кыт та сТө че кү мәч бәй рә ме көн нә ре иде. 4 Һи руд аны зин дан га утырт ты һәм, сКо-
ты лу бәй рә мен нән соң ха лык ал ды на чы га рыр га уй лап, дүр тәр гас кә ри дән тор ган 
дүрт төр кем гә аны сак лар га әмер бир де. 5 Пе тер зин дан да сак ас тын да бул ган да, 
иман итү че ләр бер дәм ле ген дә аның өчен Ал ла һы га бик ты ры шып до га кыл ды лар.

Петернеңазатителүе
6 Һи руд Пе тер не ха лык ал ды на чы га рыр га те лә гән көн гә кар шы төн дә Пе тер 

ике гас кә ри ур та сын да ике бо гау бе лән бо гау лан ган ки леш йок лап ята иде. Ә ишек 

* 11:28 Клав дий – 41-54 нче ел лар да Рим им пе ра то ры. 
* 12:1 Һирудпатша – Яһү дия һәм Са ма ре я нең пат ша сы Һи руд Әг рип I, Бө ек Һи руд ның оны гы. 
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янын да ка ра выл чы лар сак та то ра иде. 7 Ки нәт Раб бы ның бер фә реш тә се пәй да 
бул ды да бүл мә эче як ты рып кит те. Фә реш тә Пе тер не төр теп уят ты.

– Тиз рәк тор! – ди де ул аңа.
Шул ва кыт Пе тер нең кул ла рын нан бо гау ла ры шу ып төш те.
8 – Би лең не бу да ая гы ңа ки, – ди де фә реш тә.
Ул шу лай эш лә де.
– Өс ки е мең не ки дә ми нем арт тан бар, – ди де ан на ры.
9 Пе тер, фә реш тә кыл ган бу эш ләр нең чын бар лык та икә нен дә аң ла мый ча, аның 

ар тын нан кит те. Ал ла һы дан иң гән кү ре неш не кү рәм дер, дип уй ла ды ул. 10 Бе рен че 
һәм икен че сак чы ны үтеп, шә һәр гә чы га тор ган ти мер кап ка яны на ки леп җит те-
ләр. Кап ка үзеннән-үзе ачыл ды, алар урам га чык ты лар һәм, бер урам уз гач, ки нәт 
фә реш тә аның берүзен кал дыр ды.

11 Шул ва кыт Пе тер аңы на кил де:
– Хә зер мин чын лап та бе ләм: Раб бы Үзе нең фә реш тә сен җи бәр гән. Ул ми не 

Һи руд ку лын нан һәм яһүд хал кы ми ңа те лә гән явыз лык тан кот кар ды, – дип уй-
ла ды ул.

12 Ба рын да аң ла гач, Марк дип йөр тел гән Яхъя ның ана сы Мәрь ям йор ты на 
кил де. Ан да җы ел ган ха лык до га кы ла иде. 13 Пе тер кап ка ны ша кы ды, та выш ка 
Ро ди исем ле хез мәт че кыз чык ты. 14 Пе тер нең та вы шын та ны гач, ул шат лы гын нан 
ишек не ачар га да оны тып йө ге реп ке реп кит те һәм йорт та гы лар га Пе тер нең ишек 
янын да то ру ын әйт те.

15 – Син үз акы лың да мы? – ди де ләр аңа.
Әм ма кыз үз сү зен дә тор ды. Ә те ге ләр:
– Ул аның фә реш тә се дер, – ди еш те ләр.
16 Пе тер исә ша кы ды да ша кы ды. Ишек не ач ты лар һәм аны кү реп хәй ран кал-

ды лар. 17 Ул, ку лы бе лән иша рә ясап, та выш лан мас ка куш ты һәм алар га үзен зин-
дан нан Раб бы ның ни чек итеп чы га ру ын сөй ләп бир де.

– Бу хак та Ягъ куб ка да, баш ка иман даш лар га да әй те гез, – ди де ул.
Шун нан соң Пе тер баш ка урын га кит те.
18 Көн ту гач, Пе тер бе лән нәр сә бул ды икән дип, гас кә ри ләр бор чы ла баш ла ды-

лар. 19 Һи руд исә, аны эз лә теп тә тап ты ра ал ма гач, сак чы лар дан со рау ал ды һәм 
алар ны үте рер гә әмер бир де.

Һирудныңүлеме

Шун нан соң Һи руд Яһү ди я дән Кай са ри я гә кит те һәм шун да кал ды. 20 Ул Сур 
һәм Си дун шә һәр лә рен дә яшәү че ләр гә бик ачу лы иде. Алар исә, үз ара сүз бер ке-
теп, аның яны на кил де ләр һәм, пат ша ның са рай ида рә че се Блас ты ны үз як ла-
ры на ау да рып, со лых со ра ды лар, чөн ки алар ның өл кә се патшаныкыннан ту е на 
иде. 21 Бил ге лән гән көн не Һи руд, пат ша ки ем нә ре нә ки е неп, хө кем итү уры ны на 
утыр ды һәм алар ал дын да чы гыш яса ды. 22 Ә ха лык: «Бу та выш – ке ше та вы шы 
тү гел, бу – илаһ та вы шы», – дип кыч кыр ды. 23 Шун да ук Раб бы ның бер фә реш тә се 
Һи руд ны ор ды, чөн ки ул Ал ла һы га ти еш шөһ рәт не Аңа бир мә гән. Ул корт лар га 
җи меш бу лып үл де.
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24 Ал ла һы сү зе исә киң та рал ды һәм аны ка бул итү че ләр нең са ны үсә бар ды. 25 Ә 
Бар наб бе лән Ша ул, тап шы рыл ган эш не баш кар ган нан соң, Марк дип йөр тел гән 
Яхъя ны үз лә ре бе лән алып, Ие ру са лим гә кайт ты лар.

БарнаббеләнШаулгаизгехезмәтнеңйөкләнүе

13 1 Ан ти у хи я дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ген дә Бар наб, Ши мун (аны та гын 
Ни гер дип тә атый лар), кү ри ни ле Лу ки, өл кә ида рә че се Һи руд бе лән бер-

гә тәр би я лән гән Ма на ин һәм Ша ул исем ле пәй гам бәр ләр, мө гал лим нәр бар иде. 
2 Алар сура за тот кан ва кыт та, Раб бы га хез мәт ит кән дә Из ге Рух:

– Хез мә тем не баш ка ру өчен, Үзем сай ла ган Бар наб һәм Ша ул ны Ми ңа ае рып 
би ре гез, – ди де.

3 До га лар кы лып, ура за тот кан нан соң, пәй гам бәр ләр һәм мө гал лим нәр, Бар наб 
бе лән Ша ул ның баш ла ры на кул ла рын ку еп, бу ике не хез мәт итү өчен җи бәр де ләр.

РәсүлләрКипрда
4 Из ге Рух та ра фын нан җи бә рел гән Бар наб һәм Ша ул Се ләү кия шә һә ре нә кил де-

ләр, ан нан су юлы бе лән Кипр ут ра вы на кит те ләр. 5 Ут рау да гы Са ла мис шә һә ре нә 
кил гәч, яһү ди ләр нең гый ба дәт ха нә лә рен дә Ал ла һы сү зен вә газь лә де ләр. Алар га 
Яхъя да яр дәм ит те. 6 Бө тен ут рау ны үтеп, Паф шә һә ре нә кил де ләр. Ан да алар си-
хер че һәм ял ган пәй гам бәр Бар-Ешуа исем ле бер яһү ди гә тап бул ды лар. 7 Ул өл кә 
баш лы гы Сер ги Паул яран на ры ның бер се иде. Сер ги Паул акыл лы ке ше иде. Ул, 
Бар наб бе лән Ша ул ны са ра е на ча кы рып, Ал ла һы сү зен тың лар га те лә де. 8 Ә си хер че 
Элум (Бар-Ешуаның «си хер че» мәгъ нә сен дә ге икен че исе ме), өл кә баш лы гы ның 
иман га ки лү е нә ко ма чау лар га ты ры шып, алар га кар шы тор ды. 9 Из ге Рух бе лән 
су га рыл ган Ша ул, ди мәк, Паул, Элум га туп-туры ка рап:

10 – Син һәр төр ле ял ган һәм мә кер ле лек бе лән тул ган сың. Син – иб лис уг лы, 
һәр төр ле дө рес лек нең дош ма ны! Раб бы ның ту ры юл ла рын бо зып күр сә тү дән тук-
та мый сың мы син? – ди де. – 11 Ме нә хә зер Раб бы ның ку лы си нең өс тең дә: су кы-
ра я чак сың һәм бил ге ле бер ва кыт ка ка дәр ко яш ны күр мә я чәк сең.

Ки нәт Элум ны то ман һәм ка раң гы лык кап лап ал ды, һәм ул, бе рәр се җи тәк ләп 
юл күр сәт мәс ме икән дип, әле бер як ка, әле икен че як ка та ба ат ла ды.

12 Өл кә баш лы гы, бу хәл не кү реп, Ха ким Гай сә ту рын да гы тәгъ ли мат ның код-
рә те нә таң кал ды һәм Ха ким гә иман ки тер де.

ПаулһәмБарнабАнтиухияшәһәрендә
13 Паул һәм аның бе лән бер гә бул ган нар, Паф тан ки теп, су юлы бе лән Пам фу-

лия өл кә сен дә ге Пер ги шә һә ре нә кил де ләр. Яхъя, алар дан ае ры лып, Ие ру са лим гә 
кайт ты, 14 ә кал ган нар Пер ги дән Пи си дия өл кә сен дә ге Ан ти у хи я гә кил де ләр.

Шим бә көн не алар яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се нә ке реп утыр ды лар. 15 Му са ка ну-
нын нан һәм пәй гам бәр ләр ки тап ла рын нан өзек ләр укы ган нан соң, гый ба дәт ха нә 
баш лык ла ры ке ше ләр аша алар га: «Ту ган нар! Ха лык ка әй тер гә те лә гән нә сый хәт 
сү зе гез бул са, әй те гез» ди гән хә бәр тап шыр ды лар.

16 Паул, ку лы бе лән иша рә итеп, ты ныч ла ныр га ча кыр ды:
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– Ис ра ил ир лә ре һәм Ал ла һы га та бы ну чы баш ка лар, тың ла гыз! 17 Ис ра ил хал-
кы ның Ал ла сы ата-бабаларыбызны сай лап ал ган һәм Ми сыр җи рен дә бул ган 
ча гын да бу ха лык ны бө ек ит кән, Үзе нең код рәт ле ку лы бе лән алар ны Ми сыр 
җи рен нән чы гар ган*. 18 Чүл дә Ул алар га кы рык ел буе тү зеп тор ган. 19 Ан нан соң 
Кән ган җи рен дә җи де ха лык ны юк ит тер гәч, ул җир не алар га ми рас итеп бир гән. 
20 Бу ва кый га лар ча ма бе лән дүрт йөз ил ле ел дә вам итә. Мон нан соң, Ше му ил 
пәй гам бәр яшә гән чор га ка дәр, Ал ла һы алар га хө кем че ләр бир гән*. 21 Ан на ры 
алар пат ша со ра ган нар, һәм Ал ла һы алар га Бень я мин нә се лен нән бул ган Кыйш 
уг лы Ша ул ны бир гән. Ул кы рык ел ча ма сы ида рә ит кән. 22 Аны тә хет тән тө шер-
гән нән соң, пат ша итеп Да выт ны куй ган һәм аның ха кын да: «Мин Үз кү ңе ле мә 
хуш ки лер дәй бер ир не – Ишай уг лы Да выт ны тап тым. Ул те лә гән һәр эшем не 
баш ка ра чак», – ди гән*.

23 Үз вәгъ дә се бу ен ча Ал ла һы Ис ра ил гә Да выт нә се лен нән Кот ка ру чы Гай сә не 
бир де. 24 Кот ка ру чы ки лер ал дын нан Яхъя, тәү бә итәр гә һәм су га чум ды ру йо ла сын 
үтәр гә өн дәп, бө тен Ис ра ил хал кы на вә газь сөй лә де. 25 Үз хез мә те нең ахы рын да 
Яхъя: «Сез ми не кем дип уй лый сыз? Мин – сез көт кән тү гел. Мин нән соң бер Зат 
ки лә, мин Аның аяк ки е ме ка е шын чи шәр гә дә ла ек лы тү гел мен», – ди де.

26 Ту ган нар! Иб ра һим нә се ле нең ба ла ла ры һәм Ал ла һы га та бы ну чы баш ка ке ше-
ләр! Ко ты лу ха кын да гы бу хә бәр без гә җи бә рел де. 27 Ие ру са лим дә яшәү че ләр һәм 
алар ның баш лык ла ры Мә сих не та ны ма ды лар, Аны хө кем итеп, пәй гам бәр ләр нең 
һәр шим бә укы ла тор ган сүз лә рен га мәл гә ашыр ды лар. 28 Аны үлем гә ду чар итәр дәй 
һич нин ди га еп тап ма са лар да, Пи лат тан Аның үтер те лү ен кат гый рә веш тә со ра ды-
лар. 29 Аның ха кын да языл ган нар ның бө те не сен тор мыш ка ашыр гач, Аны, агач тан 
тө ше реп, ка бер гә сал ды лар. 30 Әм ма Ал ла һы Аны үле дән те рел теп тор гыз ды. 31 Ул 
Үзе бе лән Гә ли лә я дән Ие ру са лим гә кил гән ке ше ләр гә күп көн нәр буе кү рен де, 
хә зер ул ке ше ләр – ха лык ал дын да Аның ша һит ла ры.

32-33 Без сез гә Ях шы хә бәр алып кил дек: Ал ла һы ата ла ры быз га бир гән вәгъ дә сен 
алар ның ба ла ла ры – без нең өчен Гай сә не те рел теп тор гы зуы бе лән га мәл гә ашыр-
ды. Бу икен че мәд хи я дә языл ган ча бул ды:

«Син – Ми нем Уг лым,
бү ген Мин Си нең Атаң бул дым*».

34 Гәү дә сен че рет ми чә, Аны үле дән те рел теп тор гы зу ту рын да исә Ал ла һы бо лай 
ди гән:

«Да выт ка би рел гән из ге һәм ыша ныч лы вәгъ дә не
сез нең өчен тор мыш ка ашы ра чак мын»*.

35 Һәм баш ка бер урын да:

* 13:17 Ка ра гыз: «Чы гыш», 6:6. 
* 13:20 Ка ра гыз: «Хө кем че ләр», 2:16. 
* 13:22 Ка ра гыз: «I Пат ша лар», 13:14; 16:13. 
* 13:32-33 Пат ша итеп сай ла нып, май сөр тел гән ке ше не Ал ла һы, ата ке ше үз уг лын ярат кан-
дай, якын кү рә. Шун дый мө нә сә бәт бу өлеш тә Гай сә гә ка рый. («Зә бур», 2 нче мәд хия.) 
* 13:34 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 55:3. 
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«Үз Из гең нең гәү дә сен
һич кай чан че рет мәс сең»* –

дип языл ган.
36 Үз дә ве рен дә Ал ла һы их ты я ры бу ен ча хез мәт ит кән нән соң, Да выт ва фат бул ган 

һәм үзе нең ата ла ры яны на кү мел гән. Аның гәү дә се че ре гән. 37 Ә Ал ла һы те рел теп 
тор гыз ган Зат че ре мә де.

38-39 Шу лай итеп, ту ган нар, сез гә мәгъ лүм бул сын: бу Зат ар кы лы сез гә гө наһ ла-
ры гыз ның ки че ре лүе игъ лан ите лә. Му са ка ну ны гө наһ лар дан сак ла ну би рә ал ма ды, 
лә кин ыша ну чы һәр кем Аның аша бар лык үз гө наһ ла рын нан ак ла ну та ба. 40 Сак 
бу лы гыз, пәй гам бәр ләр әй т кән сүз ләр сез гә ка ра та бул ма сын:

41 «Тә кәб бер ләр, ка ра гыз!
Таң ка лы гыз һәм юк бу лы гыз.
Сез яшә гән көн нәр дә Мин шун дый эш эш лә я чәк мен ки,
аны сез гә сөй лә гә н булсалар,
сез ышан мас та иде гез»*.

42 Паул бе лән Бар наб гый ба дәт ха нә дән чык кан да, алар дан ки лә се шим бә дә дә 
бу хак та сөй ләү лә рен үтен де ләр.

43 Җы е лыш та рал ган нан соң, күп яһү ди ләр һәм мә җү си лек тән яһү ди ләр ди не нә 
күч кән, Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган дин дар ке ше ләр Паул бе лән Бар наб ар тын нан 
бар ды лар, рә сүл ләр исә, алар бе лән әң гә мә ко рып, алар ны Ал ла һы мәр хә мә тен дә 
то рыр га үгет лә де ләр.

44 Икен че шим бә дә бө тен шә һәр ди яр лек Раб бы сү зен тың лар га җы ел ды. 45 Яһү-
ди ләр ха лык ның күп ле ген кү реп көн ләш те ләр һәм Паул ның сүз лә ре нә кар шы яман 
тел лән де ләр. 46 Ә Паул һәм Бар наб исә кы ю лык бе лән:

– Ал ла һы сү зе иң элек сез гә игъ лан ите лер гә ти еш иде, – ди де ләр. – Әм ма сез 
аны ки ре ка га сыз һәм шу ның бе лән үзе гез не мәң ге лек тор мыш ка ла ек тү гел дип 
са ный сыз. Шу ңа кү рә без баш ка ха лык лар га та ба бо ры ла быз. 47 Чөн ки Раб бы без гә

«Си нең аша ко ты лу
җир нең чит лә ре нә ба рып җит сен дип,
Мин Си не баш ка ха лык лар га
як ты лык чы га на гы итеп куй дым»*

ди гән әмер бир де.
48 Яһү ди бул ма ган ке ше ләр Паул бе лән Бар наб әй т кән сүз ләр не ише теп ку ан-

ды лар һәм Раб бы ны сү зе өчен дан ла ды лар. Мәң ге лек тор мыш өчен сай лап алын-
ган нар ның ба ры сы да иман ки тер де ләр. 49 Раб бы сү зе шул ти рә дә ге бар җир ләр гә 
та рал ды.

50 Әм ма яһү ди ләр атак лы гаи лә ләр дән бул ган дин дар ха тын нар ны һәм шә һәр-
дә ге җи тәк че ләр не Паул бе лән Бар наб ка кар шы ко тыр тып эзәр лек ли башладылар 

* 13:35 Ка ра гыз: «Зә бур», 15:10. 
* 13:41 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 1:5. 
* 13:47 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:6. 
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һәм үз җир лә рен нән ку дырт ты лар. 51 Паул бе лән Бар наб исә, алар га кар шы ша-
һит лык бил ге се итеп, аяк ла рын да гы ту зан ны как ты лар һәм Икү ни ун шә һә ре нә 
кит те ләр.

52 Ә шә кер т ләр ку а ныч һәм Из ге Рух бе лән су га рыл ды лар.

ПаулбеләнБарнабИкүниуншәһәрендә

14 1 Икү ни ун да Паул бе лән Бар наб, га дәт тә ге чә, яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се нә 
кер де ләр. Алар ның тәэ сир ле итеп сөй ләү лә рен нән бик күп яһү ди ләр һәм 

баш ка ха лык ке ше лә ре иман га кил де ләр. 2 Ә иман га кил мә гән яһү ди ләр яһү ди бул-
ма ган нар ны иман га кил гән ту ган на ры на кар шы ко тырт ты лар. 3 Паул бе лән Бар наб 
ан да шак тый озак ва кыт бул ды лар, Ха ким Гай сә ту рын да тә вәк кәл лек бе лән вә-
газь лә де ләр. Ә Ха ким, Үзе нең мәр хә мә те ха кын да гы хә бәр не рас лап, алар ның ку лы 
бе лән га лә мәт ләр һәм мог җи за лар кыл ды. 4 Шә һәр дә ге ха лык ике гә бү лен де: бер 
өле ше – яһү ди ләр, икен че лә ре рә сүл ләр ягын да бул ды. 5 Яһү ди бул ма ган нар һәм 
яһү ди ләр, үз лә ре нең баш лык ла ры бе лән бер лек тә, рә сүл ләр гә һө җүм итеп, таш лар 
атып үте рер гә бул ды лар. 6 Ә рә сүл ләр бу хак та ишет кәч, Лу кәү ни я гә ка чып кит те-
ләр. Ан да гы Лус т ра, Дер би шә һәр лә рен дә һәм шул ти рә дә ге җир ләр дә 7 ха лык ка 
Ях шы хә бәр не сөй ләү лә рен дә вам ит те ләр.

Лустрашәһәрендәбулганхәлләр
8 Лус т ра шә һә рен дә аяк ла ры йөр ми тор ган бер ке ше бар иде. Ул ке ше, ту мыш тан 

ук га рип бу лып, бер кай чан да йө ри ал ма ган. 9 Ул да Паул сөй лә гән сүз ләр не тың-
лап утыр ды. Паул аңа туп-туры ка ра ды да, ши фа ала ча гы на га рип нең ыша ны чы 
бул га нын кү реп:

10 – Аяк ла ры ңа ту ры итеп бас, – дип, көч ле та выш бе лән әйт те.
Га рип шун дук си ке реп тор ды да йө ри баш ла ды. 11 Ха лык исә, Паул ның нәр сә 

эш лә гә нен кү реп, лу кәү ния те лен дә:
– Без нең яны быз га ке ше кы я фә тен дә илаһ лар иң де, – дип кыч кы ра баш ла ды.
12 Бар наб ны грек лар ның ила һы Зевс дип, ә Паул ны Гер мес* дип ата ды лар, чөн ки 

ул күб рәк сөй ли иде. 13 Шә һәр чи те нә ур наш кан Зевс гый ба дәт ха нә се нең ка һи не* 
исә, кап ка ал ды на үгез ләр һәм чә чәк бәй ләм нә ре алып ки леп, ха лык бе лән бер гә 
кор бан ки те рер гә те лә де.

14 Бу хак та ишет кәч, рә сүл ләр өс лә рен дә ге ки ем нә рен ер тып тө ше реп, ха лык 
төр ке ме ара сы на йө ге реп кер де ләр һәм:

15 – Ке ше ләр, сез нәр сә эш ли сез? – дип кыч кыр ды лар. – Без дә – сез нең ке-
бек үк ке ше ләр. Без сез гә Ях шы хә бәр сөй ли без, сез не бу мәгъ нә сез әй бер ләр дән 
арын ды рыр га, күк, җир, диң гез һәм алар да гы бар лык нәр сә ләр не ярат кан мәң ге 
те ре Ал ла һы га та ба бо рыр га өн ди без. 16 Ал да гы бу ын нар ва кы тын да Ул бар лык ха-
лык лар га үз юл ла ры бе лән ба рыр га ирек бир де. 17 Хә ер, ях шы лык лар кы лып, Үзен 

* 14:12 ...Зевс...Гермес... – Грек лар ми фо ло ги я сен дә Зевс – иң бө ек илаһ, ә Гер мес тел ос та сы 
дип са нал ган. 
* 14:13 Каһин – мә җү си ләр дә дин баш лы гы. 



1629

Рә сүл ләр 14 , 15

күр сә теп тор ды: ва кы тын да күк ләр дән яң гыр яу ды рып һәм мул уңыш би реп, без не 
ри зык бе лән тәэ мин ит те, йө рәк лә ре без не ку а ныч бе лән ту ты рып тор ды.

18 Шу лай дип әй теп тә, алар көчкә-көчкә ге нә ха лык ны үз лә ре нә кор бан ки тер-
мәс кә күн де рә ал ды лар.

19 Шу лай да Ан ти у хи я дән һәм Икү ни ун шә һә рен нән кил гән кай бер яһү ди ләр 
ха лык ны рә сүл ләр гә кар шы ко тырт ты лар. Паул ны таш лар атып кый на ды лар һәм, 
үл де дип уй лап, шә һәр чи те нә чы га рып таш ла ды лар. 20 Яны на шә кер т ләр җы ел гач 
исә, ул тор ды һәм шә һәр гә кит те.

Икен че көн не ул Бар наб бе лән Дер би шә һә ре нә юл тот ты. 21 Әле ге шә һәр дә Ях шы 
хә бәр не вә газь ләп, күп ке ше ләр не шә керт ит те ләр. Ан на ры Лус т ра, Икү ни ун һәм 
Ан ти у хия шә һәр лә ре нә кайт ты лар. 22 Шә кер т ләр нең кү ңел лә рен дәрт лән де реп, 
иман да нык то рыр га өн дә де ләр.

– Ал ла һы Пат ша лы гы на ке рү өчен, без гә күп мих нәт ләр чи гәр гә ки рәк, – ди-
де ләр.

23 Һәр бер дәм лек тә өл кән нәр не бил ге ләп куй ды лар һәм, ура за то тып до га кыл ган-
нан соң, алар ны үз лә ре иман ки тер гән Ха ким Гай сә нең кул ла ры на тап шыр ды лар.

СүриядәгеАнтиухиягәәйләнепкайту
24 Шун нан соң алар, Пи си дия аша үтеп, Пам фу лия өл кә се нә кил де ләр. 25 Пер ги дә 

Ал ла һы сү зен вә газь лә гән нән соң, Ат та лея шә һә ре нә юнәл де ләр. 26 Ко раб ка уты рып, 
Ат та лея дән Ан ти у хи я гә кит те ләр. Үз лә ре әле ге нә тө гәл лә гән эш не баш ка ру өчен, 
Паул бе лән Бар наб Ал ла һы ның мәр хә мә те нә шу шы шә һәр дә тап шы рыл ган иде ләр. 
27 Ан ти у хи я гә кай тып җит кәч, алар, бер дәм лек не җы еп, үз лә ре аша Ал ла һы ның 
нәр сә ләр эш лә гә нен, яһү ди бул ма ган ха лык лар га иман ише ген ач ка нын – ба ры сын 
да бәйнә-бәйнә сөй ләп бир де ләр. 28 Паул бе лән Бар наб шә кер т ләр янын да шак тый 
озак ва кыт ка кал ды лар.

Сөннәтлебулумәҗбүриме?

15 1 Яһү ди я дән Ан ти у хи я гә кил гән нин ди дер ке ше ләр иман даш лар ны:
– Му са ка ну ны куш кан ча сөн нәт кә утыр тыл ма са гыз, ко ты ла ал мый сыз, – 

дип өй рә тә баш ла ды лар.
2 Паул һәм Бар наб әле ге ке ше ләр бе лән килешмәделәр һәм алар ара сын да зур бә-

хәс чык ты. Шу ңа кү рә Паул бе лән Бар наб ны һәм та гын бер ни чә ке ше не бу мәсь ә лә 
бу ен ча Ие ру са лим гә рә сүл ләр һәм өл кән нәр яны на җи бә рер гә бул ды лар.

3 Шу лай итеп, ан да гы бер дәм лек алар ны юл га озат ты. Фой ни кә һәм Са ма рея 
өл кә лә рен үт кән дә, алар, яһү ди бул ма ган ха лык лар ның Ал ла һы га йөз то ту ла ры 
ту рын да сөй ләп, бар лык иман даш лар ара сын да зур ку а ныч уят ты лар. 4 Ие ру са-
лим гә ки леп җит кәч, алар ны бер дәм лек тә, рә сүл ләр дә, өл кән нәр дә ачык йөз 
бе лән ка бул ит те ләр. Паул бе лән Бар наб алар га үз лә ре аша Ал ла һы ның нин ди эш-
ләр баш кар га ны ту рын да сөй ләп бир де ләр. 5 Шун нан соң сфа ри сей лар ара сын нан 
иман га кил гән кай бе рәү ләр, урын на рын нан то рып:

– Яһү ди бул ма ган нар ны сөн нәт кә утыр тыр га һәм алар дан Му са ка ну нын то ту ны 
та ләп итәр гә ки рәк, – ди де ләр.
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6 Бу мәсь ә лә не тик ше рү өчен, рә сүл ләр һәм өл кән нәр бер гә җы ел ды лар. 7 Озак 
бә хәс ләр дән соң Пе тер, уры нын нан то рып:

– Иман даш лар! – дип сүз баш ла ды. – Сез бе лә сез, ми нем аша Ях шы хә бәр не 
ише теп, яһү ди бул ма ган ха лык лар иман га кил сен нәр өчен, Ал ла һы ми не сез нең 
ара гыз дан ин де күп тән сай ла ган иде. 8 Ал ла һы ке ше кү ңе лен бе лә һәм Ул без гә 
бир гән Из ге Рух ны яһү ди бул ма ган нар га да би реп, алар ны хуп ла вын күр сәт те. 
9 Алар бе лән без нең ара да бер нин ди аер ма кал дыр мый ча, кү ңел лә рен иман бе лән 
саф лан дыр ды. 10 Шу лай бул гач, ата ла ры быз да, без үзе без дә кү тә рә ал ма ган йөк не 
шә кер т ләр җил кә се нә са лып, сез хә зер ни өчен Ал ла һы ны сы ный сыз? 11 Ә бит без 
дә алар ке бек үк Ха ки ме без Гай сә нең мәр хә мә те ар кы лы ко ты лу ы быз га ина на быз.

12 Бө тен җы е лыш ты нып кал ды. Бар наб бе лән Паул үз лә ре аша Ал ла һы ның баш ка 
ха лык лар ара сын да кыл ган га лә мәт лә ре һәм мог җи за ла ры ту рын да сөй лә де ләр, 
ха лык алар ны тың ла ды. 13 Алар сүз лә рен тә мам ла гач, Ягъ куб сөй ли баш ла ды:

– Иман даш лар, ми не тың ла гыз! 14 Ал ла һы ның яһү ди бул ма ган ха лык лар ны кай-
гыр ту ын бе рен че тап кыр күр сә теп, алар ара сын нан Үзе нә Үз хал кын алуы ту рын да 
сөй лә де Ши мун. 15 Пәй гам бәр ләр нең Из ге яз ма да яз ган сүз лә ре дә мо ңа ту ры ки лә:

16-17 «Шун нан соң, – ди гән Раб бы, –
Ми не ке дип игъ лан ител гән бар ча ха лык лар,
ке ше ләр нең кал ган на ры
Раб бы ны эз лә сен нәр дип, Мин ки ре кай тыр мын.
Да выт ның җи ме рел гән йор тын яңа дан тор гы зыр мын,
җи ме рек ләр дән тор гы зып, әү вәл ге хә ле нә кай та рыр мын.
Шу лай дип әй тә Раб бы!

18 Бо рын гы дан бил ге ле бул ган бу эш ләр не Ул кы ла»*.
19 Шу ңа кү рә баш ка ха лык лар ара сын нан Ал ла һы га та ба бо ры лу чы лар га кы ен-

лык ту ды рыр га ки рәк тү гел, 20 ә алар га, пот лар га ки те рел гән хә рәм нәр сә ләр дән, 
җен си аз гын лык тан, бу ып үте рел гән хай ван итен нән һәм кан нан ты е лы гыз, дип 
язар га ки рәк хат та, ми нем чә. 21 Элек-электән Му са ка ну ны һәр шә һәр дә вә газь лә-
неп ки лә, һәр шим бә гый ба дәт ха нә ләр дә укы ла бит.

Башкахалыкларданбулганимандашларгаҗавап
22 Шун нан соң рә сүл ләр һәм өл кән нәр бө тен бер дәм лек бе лән бер гә үз лә ре 

ара сын нан бер ни чә ке ше не сай лап, Ан ти у хи я гә Паул бе лән Бар наб ка ияр теп 
җи бә рер гә ка рар кыл ды лар. Иман даш лар ара сын да җи тәк че лек итә тор ган Бар-
саб дип ата лу чы Яһү дә не һәм Си лас ны сай ла ды лар да 23 алар бе лән шун дый хат 
җи бәр де ләр:

«Рә сүл ләр дән һәм өл кән нәр дән – сез нең иман даш ла ры гыз дан – Ан ти у хия, 
Сү рия һәм Ки ли ки я дә ге баш ка ха лык лар дан бул ган иман даш лар га сә лам.

24 Без дән кил гән ке ше ләр, алар га шун дый эш не тап шыр ма ган бул сак та, сез-
не бор чы ган нар һәм кү ңе ле гез не ты ныч сыз ла ган нар дип ишет тек. 25-26 Шу ңа 
кү рә без, ба ры быз ның ри за лы гы бе лән бер ни чә ке ше не сай лап, алар ны сез нең 

* 15:16-18 Ка ра гыз: «Амос», 9:11-12. 
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ян га җи бә рер гә ди гән фи кер гә кил дек. Алар сез нең ян га үз лә ре нең го мер лә рен 
Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә ба гыш ла ган ярат кан иман даш ла ры быз Бар наб һәм 
Паул бе лән бер гә ба рыр лар. 27 Шу ңа кү рә без Яһү дә не һәм Си лас ны җи бә рә без, 
алар сез гә бу хат та языл ган нар ны тел дән аң ла тып би рер ләр.

28 Из ге Рух һәм без шун дый ка рар га кил дек: хә зер язы ла чак та ләп ләр дән 
баш ка сез нең өс кә һич нин ди йөк са лыр га ки рәк тү гел. 29 Пот лар га кор бан итеп 
ки те рел гән ри зык тан, кан нан, бу ып үте рел гән хай ван итен нән һәм җен си аз-
гын лык тан ты е лы гыз. Үзе гез не шу шы эш ләр дән сак ла са гыз, бик ях шы бу лыр.

Сә ла мәт бу лы гыз!»

30 Шу лай итеп, җи бә рел гән иман даш лар Ан ти у хи я гә ки леп җит те ләр һәм, ан-
да гы бер дәм лек не җы еп, хат ны тап шыр ды лар. 31 Хат ны укы гач, ба ры сы да бу юа-
ныч лы хә бәр гә ку ан ды лар. 32 Яһү дә һәм Си лас, үз лә ре пәй гам бәр бу ла рак, бик күп 
сүз ләр әй теп, иман даш лар ны рух лан дыр ды лар һәм ны гыт ты лар. 33 Шул рә веш ле 
Ан ти у хи я дә күп ме дер ва кыт бул ган нан соң, иман даш лар, имин лек те ләп, алар ны 
үз лә рен җи бәр гән ке ше ләр яны на озат ты лар. [34 Әм ма Си лас Ан ти у хи я дә ка лыр га 
бул ды.]* 35 Паул бе лән Бар наб исә Ан ти у хи я дә кал ды лар. Алар күп ке ше ләр бе лән 
бер гә Раб бы сү зен өй рәт те ләр һәм вә газь лә де ләр.

ПаулбеләнБарнабныңюлларыаерылу
36 Бер ни ка дәр ва кыт үт кән нән соң, Паул Бар наб ка: «Әй дә, без Раб бы сү зен вә-

газь ләп йөр гән бар лык шә һәр ләр дә ге иман даш лар яны на ба рып, алар ның хәл лә рен 
бе лик», – ди де. 37 Бар наб исә Марк исем ле Яхъя ны да үз лә ре бе лән алыр га те лә де. 
38 Әм ма Паул аны алыр га те лә мә де, чөн ки Яхъя Пам фу ли я дә алар дан ае ры лып 
кал ган һәм тап шы рыл ган эш не баш ка рып чы гар га яр дәм ит мә гән иде. 39 Паул 
бе лән Бар наб ара сын да җит ди кар шы лык ту ды һәм алар ике се ике як ка ки тәр гә 
бул ды лар: Бар наб, Марк ны алып, су юлы бе лән Кипр га кит те. 40 Ә Паул үзе нә Си-
лас ны сай лап ал ды һәм иман даш лар аны Раб бы мәр хә мә те нә тап шыр ган нан соң 
юл га чык ты, 41 бер дәм лек ләр не ны гы тып, Сү рия һәм Ки ли кия өл кә лә ре аша үт те.

ТимутәйнеңПаулныозатыпбаруы

16 1 Шун нан соң Паул Дер би гә, ә ан на ры Лус т ра га кил де. Ан да Ти му тәй ат лы 
бер шә керт бар иде. Аның ана сы – Гай сә гә иман итү че яһү ди, ә ата сы грек 

иде. 2 Лус т ра да гы һәм Икү ни ун да гы иман даш лар Ти му тәй ту рын да ях шы сүз ләр 
ге нә сөй лә де ләр. 3 Паул аның үзе бе лән юл га чы гу ын те лә де, шу ңа кү рә аны сөн-
нәт кә утырт ты. Ул бу эш не ан да яшәү че яһү ди ләр ха кы на эш лә де, чөн ки ба ры сы 
да ата сы ның грек икә нен бе лә ләр иде. 4 Шә һәр ләр аша үт кән дә, алар иман итү че-
ләр гә Ие ру са лим дә ге рә сүл ләр һәм өл кән нәр та ра фын нан чы га рыл ган ка рар лар ны 
тап шыр ды лар, алар ны үтәр гә үгет лә де ләр.

5 Бер дәм лек ләр иман да ны гы ды һәм көннән-көн иман итү че ләр нең са ны ар та 
бар ды.

* 15:34 Бер ни чә кулъ яз ма да бу җөм лә юк. 
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ПаулныңМакедунияөлкәсенәчакырылуы
6 Паул һәм аның бе лән бул ган ке ше ләр Фрү гия һәм Гә лә тия аша кит те ләр, чөн ки 

Из ге Рух алар га Асия өл кә сен дә Ал ла һы сү зен хә бәр итәр гә рөх сәт ит мә де. 7 Му сия 
тө бә ге нә кил гәч, алар Би ту ния тө бә ге нә ба рыр га бул ды лар, әм ма Гай сә нең Ру хы 
алар ны җи бәр мә де, 8 һәм алар Му си я не узып, Тро ас шә һә ре нә кил де ләр.

9 Төн лә Паул га Ал ла һы дан шун дый бер кү ре неш иң де: ма ке ду ни я ле бе рәү Паул 
кар шын да ба сып то ра. Ул: «Ма ке ду ни я гә кил һәм без гә яр дәм ит», – дип ял ва ра. 
10 Шу шы кү ре неш тән соң, Ал ла һы без не шун да Ях шы хә бәр не сөй ләр гә ча кы ра, 
ди гән нә ти җә гә ки леп, шун дук Ма ке ду ни я гә ки тәр гә бул дык.

ЛудиянеңХакимГайсәгәиманкитерүе
11 Тро ас тан су юлы бе лән ки теп, без туп-туры Са мут рә ки ут ра вы на, ә икен че 

көн не Не апо лис шә һә ре нә кил дек. 12 Ан на ры Ма ке ду ни я нең бе рен че өле шен дә ге 
Рим ха ким ле ген дә ге Фи лип пуй шә һә ре нә* юл тот тык. Без бу шә һәр дә бер ни чә 
көн гә тук тал дык. 13 Шим бә көн не, шә һәр дән чы гып, ел га бу е на кит тек, чөн ки 
до га кы лу уры нын шун да дип уй ла дык. Без ан да җы ел ган хатын-кызлар бе лән 
сөй лә шеп утыр дык. 14 Ан да Тү ә тәй рә шә һә рен дә куе кы зыл төс тә ге кыйм мәт ле 
ту кы ма лар са ту чы, Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган Лу дия исем ле бер ха тын бар иде. 
Паул сөй лә гән сүз ләр гә Ха ким Гай сә аның йө рә ген ач ты. 15 Үзе һәм өен дә ге лә ре 
су га чум ды ру йо ла сын үтә гән нән соң, ул без гә:

– Ми не Ха ким Гай сә гә иман итү че дип са на са гыз, өе мә ке реп, ку нак бу лы-
гыз, – ди де.

Ул без не күн дер де.

Филиппуйдатоткынлыкта
16 Бер көн не до га кы лу уры ны на бар ган да, без гә кү рә зә че рух лы бер хез мәт че кыз 

оч ра ды. Ул, кү рә зә лек итеп, үзе нең ху җа ла ры на күп та быш ки те рә икән. 17 Паул 
ар тын нан һәм без нең арт тан:

– Бу ке ше ләр – Ал ла һы Тә га лә кол ла ры, алар сез гә ко ты лу юлын күр сә тә ләр, – 
дип кыч кы рып бар ды кыз.

18 Ул бер ни чә көн шу лай эш лә де. Ни һа ять, Паул ның тү зем ле ге бет те һәм ул, 
бо ры лып, рух ка:

– Гай сә Мә сих вә ка лә те бе лән си ңа аның эчен нән чы гар га бо е рам, – ди де.
Һәм рух шун дук чык ты. 19 Кыз ның ху җа ла ры, та быш чы га на гы юк ка чы гу ын 

аң ла гач, Паул бе лән Си лас ны то тып ал ды лар һәм мәй дан га шә һәр баш лык ла ры 
кар шы на өс те рәп алып кит те ләр. 20-21 Алар ны ида рә че ләр яны на ки тер де ләр һәм:

* 16:12 ...РимхакимлегендәгеФилиппуйшәһәренә... – Грек те лен дә «Рим ко ло ни я се» ди гән 
сүз ләр бе лән би рел гән. Фи лип пуй шә һә ре нең Рим им пе ра то рын нан ка бул итеп алын ган 
үз и да рә хо кук ла ры бул ган, шә һәр Рим ка нун на ры бу ен ча яшә гән. Шун дый ко ло ни я гә күп 
рим лы лар кү чеп ки лә тор ган бул ган нар. 
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– Бу ке ше ләр – яһү ди ләр. Алар без гә, рим лы лар га, ка бул итәр гә дә, баш ка рыр га 
да яра ма ган йо ла лар ны вә газь ләп, шә һәр дә ты ныч сыз лык ту ды ра лар, – ди де ләр.

22 Ха лык та Паул бе лән Си лас ка кар шы чык кан ке ше ләр гә ку шыл ды. Шә һәр 
ида рә че лә ре алар ның ки ем нә рен йол кып сал дыр ды лар һәм та як бе лән кый нар га 
бо ер ды лар. 23 Нык кы на кый на ган нан соң, алар ны зин дан га таш ла ды лар һәм зин дан 
ка ра выл чы сы на тот кын нар ны бик нык итеп сак лар га әмер бир де ләр. 24 Шун дый 
әмер ал гач, ка ра выл чы алар ны зин дан ның эч ке бүл мә се нә яп ты да аяк ла рын агач 
бо гау лар га бер ке теп куй ды.

25 Төн ур та сын да рак Паул бе лән Си лас до га кыл ды лар, Ал ла һы ны мак тап, 
мәд хи я ләр җыр ла ды лар, ә тот кын нар алар ны тың лап утыр ды лар. 26 Ки нәт бик 
нык итеп җир тет рә де, хәт та зин дан ның ни ге зе сел ке неп куй ды. Шун дук һәм мә 
ишек ләр ачыл ды, ба ры сы ның да аяк ла рын нан бо гау ла ры тө шеп кит те. 27 Зин дан 
ка ра выл чы сы йо кы сын нан уян ды да ишек ләр нең ачык бу лу ын кү реп, тот кын-
нар кач кан дыр, дип уй ла ды һәм, кы лы чын чы га рып, үзен-үзе үте рер гә те лә де. 
28 Әм ма Паул:

– Үзе ңә һич бер явыз лык эш лә мә, чөн ки без ба ры быз да мон да, – дип кыч кыр ды.
29 Ка ра выл чы ут со рап ал ды да бүл мә эче нә йө ге реп кер де һәм, кал ты ра нып, Паул 

бе лән Си лас ал ды на егыл ды. 30 Ул алар ны тыш кы як ка алып чык ты.
– Әфән де лә рем! Ко ты лу өчен ми ңа нәр сә эш ләр гә ки рәк? – дип со ра ды ул 

алар дан.
31 Алар бо лай дип җа вап бир де ләр:
– Ха ким Гай сә гә иман ки тер. Шу лай эш лә сәң, үзең дә ко ты лыр сың, бө тен өең 

дә ко ты лыр.
32 Аңа һәм өен дә бул ган нар ның ба ры сы на Раб бы сү зен вә газь лә де ләр. 33 Шул ук 

сә гать тә төн лә бе лән ка ра выл чы алар ның җә рә хәт лә рен юды. Шун дук ул үзе һәм 
өен дә ге ләр ба ры сы да су га чум ды ру йо ла сын үтә де ләр. 34 Үзе нең өе нә алып ки леп, 
алар га та бын тәкъ дим ит те һәм Ал ла һы га иман ки тер гә не өчен бө тен йор ты бе лән 
ку ан ды.

35 Көн ту гач, шә һәр ида рә че лә ре хез мәт че лә рен алар ны азат итәр гә ди гән бо е рык 
бе лән җи бәр де ләр. 36 Зин дан ка ра выл чы сы бу ту ры да Паул га:

– Шә һәр ида рә че лә ре сез не азат итәр гә ди гән бо е рык җи бәр гән нәр. Ба ры гыз, 
имин лек сез гә, – ди де.

37 Әм ма Паул:
– Без не, Рим граж дан на рын, ха лык ал дын да хө кем сез кый на ды лар һәм зин дан га 

яп ты лар, ә хә зер яше рен рә веш тә чы га рыр га те ли ләр ме? Юк! Кил сен нәр дә үз лә ре 
без не чы гар сын нар, – ди де.

38 Хез мәт че ләр бу сүз ләр не шә һәр ида рә че лә ре нә җит кер де ләр, ә ида рә че ләр 
алар ның Рим граж дан на ры икә нен ишет кәч кур кып кал ды лар. 39 Ян на ры на ки леп 
га фу үтен де ләр, алар ны ирек кә чы гар ды лар һәм шә һәр дән ки тү лә рен со ра ды лар.

40 Паул һәм Си лас исә, зин дан нан чык кач, Лу ди я нең йор ты на кил де ләр. Ан-
да иман даш ла рын оч ра тып, алар га үгет-нәсыйхәт бир де ләр һәм со ңын нан юл га 
чык ты лар.
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Тессалуникәшәһәрендәчуалыш

17 1 Рә сүл ләр, Ам фи по лис һәм Апул лу ния шә һәр лә ре аша үтеп, Тес са лу ни кә 
шә һә ре нә кил де ләр. Ан да яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се бар иде. 2 Паул, га дәт-

тә ге чә, гый ба дәт ха нә гә бар ды һәм өч шим бә рәт тән Из ге яз ма лар да языл ган нар 
ту рын да яһү ди ләр бе лән әң гә мә кор ды. 3 Алар га Мә сих нең га зап чи гәр гә һәм үле-
дән те ре лер гә ти еш бул ган лы гын аң лат ты һәм ис бат ит те.

– Мин сез гә вә га зь лә гән Гай сә – шул Мә сих бит ин де, – ди де Паул.
4 Яһү ди ләр нең кай бер лә ре, шу лай ук Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган бик күп 

грек лар һәм күп ке нә кү ре нек ле хатын-кызлар иман га кил де ләр дә Паул бе лән 
Си лас ка ку шыл ды лар. 5 Лә кин баш ка яһү ди ләр көн ләш те ләр һәм, мәй дан да гы 
юнь сез ке ше ләр не җы еп, шә һәр дә чу а лыш чы гар ды лар. Паул бе лән Си лас ны ха лык 
ал ды на алып ба ру өчен, алар ны эз ләп, Ясун йор ты на бә реп кер де ләр. 6 Рә сүл ләр не 
тап ма гач, Ясун ны һәм кай бер баш ка иман даш лар ны шә һәр баш лык ла ры яны на 
сөй рәп алып кил де ләр.

– Бө тен җир дә чу а лыш чы га рып йө рү че ләр мон да да кил гән нәр, 7 ә Ясун алар ны 
үз йор ты на ка бул ит кән. Алар ба ры сы да, кай сар ның әмер лә ре нә кар шы чы гып, 
баш ка бе рәү не – Гай сә не пат ша дип исәп ли ләр, – дип кыч кыр ды лар.

8 Бу сүз ләр ха лык ны һәм шә һәр баш лык ла рын бор чу га сал ды. 9 Ә Ясун ны һәм 
баш ка лар ны, ирек кә чы гу өчен бил ге лән гән кү ләм дә ак ча тү ләт тер гән нән соң, 
кай та рып җи бәр де ләр.

РәсүлләрБеруяшәһәрендә
10 Шул ук төн не иман даш лар Паул бе лән Си лас ны Бе руя шә һә ре нә озат ты лар. 

Бе ру я гә ки леп җит кәч, Паул бе лән Си лас яһү ди ләр гый ба дәт ха нә се нә кит те ләр. 
11 Мон да гы ке ше ләр, тес са лу ни кә ле ләр гә ка ра ган да, киң рәк ка раш лы иде ләр: алар ның 
хә бә рен бик те ләп ка бул ит те ләр һәм һәр көн, Паул сөй лә гән сүз ләр нең дө рес ле ген 
тик ше рү өчен, Из ге яз ма ны өй рән де ләр. 12 Күп ке нә яһү ди ләр иман га кил де, шу лай 
ук мөх тә рәм грек ха тын на ры һәм ир лә ре ара сын да да иман ки те рү че ләр аз бул ма ды.

13 Әм ма Паул ның Бе ру я дә дә Ал ла һы сү зен вә газь лә ве ту рын да бе леп ал гач, 
Тес са лу ни кә дә яшәү че яһү ди ләр мон да кил де ләр һәм, бор чу са лып, ха лык ны ко-
тырт ты лар. 14 Тиз ара да иман даш лар Паул ны диң гез бу е на җи бәр де ләр, ә Си лас 
бе лән Ти му тәй Бе ру я дә кал ды лар. 15 Паул ны оза та ба ру чы лар аның бе лән Афи на га 
чак лы кил де ләр һәм ки ре кай тып кит те ләр. Паул, Си лас һәм Ти му тәй нең мөм кин 
ка дәр тиз ара да ки леп җи тү ен те ләп, алар ар тын нан хә бәр җи бәр де.

ПаулАфинада
16 Си лас бе лән Ти му тәй не көт кән дә, бу шә һәр дә пот лар ның күп бу лу ын кү реп, 

Паул ның кү ңе ле әр не де. 17 Ул гый ба дәт ха нә дә яһү ди ләр, Ал ла һы ны хөр мәт итү че 
баш ка ке ше ләр бе лән әң гә мә ко рып утыр ды, шу лай ук һәр көн ба зар мәй да нын да 
оч ра ган ке ше ләр бе лән сөй ләш те.

18 Шу лай бер көн не кай бер фәл сә фә че ләр – эпи күр че ләр һәм сто а чы лар – Паул 
бе лән бә хәс кә кер де ләр. Ул алар га Гай сә һәм үле дән те ре лү ту рын да гы Ях шы 
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хә бәр не сөй лә гән гә кү рә, фәл сә фә че ләр нең кай бер лә ре: «Бу тел бис тә се нәр сә 
әй тер гә те ли?» – ди де ләр, ә икен че лә ре: «Ул чит илаһ лар ту рын да вә газь ли бул са 
ки рәк», – ди де ләр. 19 Алар Паул ны үз лә ре бе лән Арей пәг* ки ңәш мә се нә алып 
кил де ләр.

– Син вә газь ли тор ган бу яңа тәгъ ли мат ту рын да күб рәк бе лер гә те ли без. 20 Үзең 
без гә сөй лә гән сә ер сүз ләр нең мәгъ нә се нә тө шен дер, – ди де ләр алар.

21 Нин ди дә бул са яңа фи кер ләр ту рын да сөй ләү яки тың лау афи на лы лар ның 
һәм ан да яшәү че чит ил ке ше лә ре нең иң ярат кан шө гыль лә ре иде.

22 Паул Арей пәг ки ңәш мә се ал ды на бас ты.
– Афи на лы лар! Сез нең һәр як тан ае ру ча дин дар икә не гез не кү реп то рам, – ди де 

ул, – 23 чөн ки сез нең из ге әй бер лә ре гез не ка рап йөр гән дә, мин «Бил ге сез илаһ ка» 
дип языл ган смәз бәх не дә күр дем. Мин сез гә нәкъ ме нә шул үзе гез та бы на тор ган 
бил ге сез Ал ла һы ту рын да вә газь сөй лим.

24 Дөнь я ны һәм ан да гы һәм мә нәр сә не бар ит кән Ал ла һы – Ул күк ләр нең һәм 
җир нең Ха ки ме. Ул ке ше ку лы бе лән тө зел гән из ге йорт лар да яшә ми 25 һәм ке-
ше ләр нең Аңа үз кул ла ры бе лән хез мәт итү лә ре нә мох таҗ тү гел. Ул Үзе һәр кем гә 
тор мыш, су лыш һәм бар лык нәр сә не би рә. 26 Бө тен җир йө зен дә яшә сен нәр дип, 
Ул бер ке ше дән бар лык ха лык лар ны бар ит те, ва кыт лар ны һәм яшәү урын на ры ның 
чик лә рен бил ге лә де. 27 Ул мо ны ке ше ләр Ал ла һы ны эз лә сен нәр өчен, Аны кар мап 
эз ләп тап мас лар мы икән, дип кыл ды. Ул бит без нең һәр бе ре без дән ерак тү гел. 
28 Сез нең кай бер ша гыйрь лә ре гез: «Без дә Аның нә се лен нән», – дип әйт кән дәй, 
«без Аңар да яши без, хә рә кәт итә без һәм көн кү рә без». 29 Әгәр без Ал ла һы нә се-
лен нән икән, ила һи лык ул ал тын, кө меш яки таш әй бер йә ке ше ос та лы гы һәм 
сә лә те бе лән эш лән гән су рәт кә ох шаш, дип уй лар га ти еш тү гел без. 30 Шул рә веш ле 
ха кый кать не бел ми чә яшә гән за ман нар ны Ал ла һы га еп ит мә де, лә кин хә зер Ул 
бө тен җир дә ге бар лык ке ше ләр гә тәү бә итәр гә әмер би рә. 31 Ал ла һы га ләм не га дел 
хө кем итү кө нен бил ге лә гән бит. Ул Үзе сай ла ган Ке ше аша шул көн дә га дел хө кем 
итәр. Аны үле дән те рел теп, Ал ла һы мо ны һәр кем гә ис бат ит те.

32 Үле ләр нең те ре лүе ха кын да ишет кәч, кай бе рәү ләр көл де ләр, ә икен че лә ре: «Бу 
хак та си не баш ка бер ва кыт та тың лар быз», – ди де ләр. 33 Шун нан соң Паул алар 
янын нан кит те. 34 Кай бер ке ше ләр, аңа ия реп, иман га кил де ләр. Алар ара сын да 
Арей пәг әгъ за сы Ди у ну си, Да мар ат лы бер ха тын һәм та гын баш ка лар да бар иде.

ПаулКөринтшәһәрендә

18 1 Шун нан соң Паул, Афи на дан ки теп, Кө ринт шә һә ре нә кил де. 2 Ул ан да Әкүл 
ат лы бер яһү ди не һәм аның Прис кил лә исем ле ха ты нын оч рат ты. Чы гы шы 

бе лән Понт шә һә рен нән бул ган Әкүл күп тән тү гел ха ты ны бе лән Ита ли я дән кил-
гән иде, чөн ки Клав дий кай сар бар лык яһү ди ләр гә Рим нан ки тәр гә әмер бир гән 
бул ган. Паул алар яны на бар ды 3 һәм һө нәр лә ре бер үк бул ган лык тан, ян на рын да 
ка лып, алар бе лән бер гә эш лә де. Алар ның кә се бе ча тыр ко ру иде. 4 Һәр шим бә 

* 17:19 Арейпәг – Афи на шә һә ре ур наш кан кал ку лык лар ның бер сен дә – Арес кал ку лы гын да 
(грек ча «Аре йос Па гос») җы е ла тор ган хө кем итү шу ра сын шу лай дип ата ган нар. 
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көн не Паул гый ба дәт ха нә дә, яһү ди ләр не һәм грек лар ны инан ды рыр га ты ры шып, 
алар бе лән әң гә мә кор ды.

5 Си лас бе лән Ти му тәй Ма ке ду ни я дән кил гәч, Паул бө тен ва кы тын, Гай сә нең 
Мә сих икән ле ге нә ша һит лык би реп, яһү ди ләр гә Ал ла һы сү зен хә бәр итү гә ба гыш-
ла ды. 6 Әм ма яһү ди ләр аңа кар шы чы гып, яман тел лә нә баш ла гач, ул, ки е мен дә ге 
ту зан ны ка гып, алар га:

– Үз ка ны гыз га үзе гез га еп ле бу лыр сыз. Ми нем өс тән җа вап лы лык алы на. Ин де 
хә зер мин баш ка ха лык лар яны на ки тәм, – ди де.

7 Ул, гый ба дәт ха нә дән чы гып, якын да гы на яшәү че, Ал ла һы ны хөр мәт итә тор ган 
Ти ти Юс ты ат лы ке ше нең йор ты на кер де. 8 Гый ба дәт ха нә баш лы гы Крис пи исә үзе-
нең бө тен гаи лә се бе лән Ха ким Гай сә гә иман ки тер де. Паул ның сөй лә гә нен ишет-
кән күп ке нә кө ринт ле ләр дә иман га кил де ләр һәм су га чум ды ру йо ла сын үтә де ләр.

9 Бер ва кыт төн лә бе лән Паул га Ха ким Гай сә кү ре неп:
– Ку рык ма! Сөй лә вең не дә вам ит, тук та ма. 10 Мин си нең бе лән, һәм һич кем си ңа 

һө җүм итеп зы ян ки тер мә я чәк. Бу шә һәр дә Ми нем күп сан лы хал кым бар, – ди де аңа.
11 Паул, алар ны Ал ла һы сү зе нә өй рә теп, кө ринт ле ләр ара сын да ел ярым яшә де.
12 Ахая дә Гәл ли ун өл кә баш лы гы бул ган ва кыт та яһү ди ләр, бер лә шеп, Паул га 

һө җүм ит те ләр һәм аны хө кем уры ны ал ды на то тып алып кил де ләр.
13 – Ул ке ше ләр не Ка нун да әй тел мә гән чә Ал ла һы га та бы ныр га өй рә тә, – ди де ләр.
14 Паул сү зен баш лар га гы на те лә гән иде, Гәл ли ун:
– Яһү ди ләр! Әгәр нин ди дә бул са явыз эш яки җи на ять кы лын ган бул са, сез не 

тү зем лек бе лән тың лау өчен сә бәп бу лыр иде. 15 Әм ма сүз ләр, исем нәр һәм сез нең 
Ка ну ны гыз ха кын да бә хәс бар ган га кү рә, бу мәсь ә лә не үзе гез хәл ите гез. Мин мон-
дый эш ләр не хө кем итәр гә те лә мим, – ди де дә 16 алар ны хө кем уры нын нан ку ып 
чы гар ды. 17 Ан да бул ган ке ше ләр хө кем уры ны кар шын да гый ба дәт ха нә баш лы гы 
Сос те нис не то тып кый на ды лар. Ә Гәл ли ун ның мо ңа исе дә кит мә де.

ПаулныңАнтиухиягәкайтуы
18 Паул, та гын шак тый ва кыт Кө ринт тә бул ган нан соң, иман даш лар бе лән хуш-

ла шып, су юлы бе лән Сү ри я гә кит те. Прис кил лә һәм Әкүл дә аның бе лән иде ләр. 
Юл га чы гар ал дын нан нә зер бир гән гә кү рә, Паул Кең хе рәй дә чә чен ал дыр ды.

19 Эфес кә ки леп җит кәч, юл даш ла рын нан ае ры лып, Паул гый ба дәт ха нә гә кит те 
һәм яһү ди ләр бе лән сөй лә шеп утыр ды. 20 Алар аңар дан үз лә ре янын да күб рәк ва-
кыт ка ка лу ын со ра са лар да ул ри за бул ма ды. 21 Алар бе лән сау бул ла шып:

– Ал ла һы бо ер са, та гын ки лер мен, – ди де Паул.
Шун нан соң ул су юлы бе лән Эфес тән кит те. 22 Кай са ри я гә ки леп җит кәч, 

ко раб тан тө шеп, Ие ру са лим гә бар ды, ан да гы бер дәм лек не сә лам лә де һәм Ан ти у-
хи я гә кит те. 23 Ан да бе раз ва кыт тор ган нан соң, Паул та гын юл га чык ты. Бар лык 
шә керт ләр не иман да ны гы тып, Гә лә тия һәм Фрү гия аша үт те.

АпуллусныңЭфестәвәгазьсөйләве
24 Чы гы шы бе лән Ис кән дә ри я дән бул ган Апул лус ат лы бер яһү ди Эфес кә кил-

де. Ул тел гә ос та, Яз ма ны бе лә 25 һәм Ха ким Гай сә юлы на бас ты рыл ган иде. Яхъя 
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кылдыр ган чум ды ру йо ла сы ту рын да гы на бел сә дә, зур рух ла ну бе лән Гай сә 
ха кын да дө рес итеп сөй лә де һәм өй рәт те. 26 Ул гый ба дәт ха нә дә бик кыю сөй ли 
баш ла ды. Апул лус ның сөй лә гән нә рен ише теп, Прис кил лә бе лән Әкүл аны үз лә-
ре яны на ча кы рып ал ды лар һәм Ал ла һы юлы ту рын да ту лы рак аң лат ты лар. 27 Ул 
Ахая гә ки тәр гә ни ят бел дер гәч, иман даш лар аны дәрт лән дер де ләр һәм ан да гы 
шә кер т ләр гә Апул лус ны ка бул итү лә рен со рап хат яз ды лар. Ан да кил гәч, Апул лус 
Ал ла һы мәр хә мә те ар кы лы иман га кил гән нәр гә күп яр дәм күр сәт те. 28 Из ге яз ма да 
языл ган нар бе лән Гай сә нең Мә сих икән ле ген ис бат лап, ул бө тен ха лык ал дын да 
яһү ди ләр сөй лә гән сүз ләр не ышан ды рыр лык итеп ки ре как ты.

ПаулЭфестә

19 1 Апул лус Кө ринт тә ва кыт та, ил нең тау лы урын на ры аша үтеп, Паул Эфес кә 
кил де. Ан да бер ни чә шә кер т не оч рат ты.

2 – Сез иман га кил гән дә, Из ге Рух ны ка бул ит те гез ме? – дип со ра ды ул алар дан.
– Из ге Рух ха кын да без нең ишет кә не без дә юк, – ди де ләр аңа.
3 – Сез нин ди чум ды ру йо ла сын үтә де гез соң?
– Яхъя кыл ган чум ды ры лу ны, – дип җа вап бир де ләр шә кер т ләр.
4 – Яхъя кыл ган чум ды ры лу гө наһ ла рын нан тәү бә итү че ке ше ләр өчен иде. Ул 

ке ше ләр не үзен нән соң Ки лү че гә, ягъ ни Гай сә гә иман ки те рер гә өн дә де, – ди де 
алар га Паул.

5 Мо ны ишет кәч, алар Ха ким Гай сә исе ме бе лән су га чум ды рыл ды лар. 6 Шун да 
Паул алар өс те нә кул ла рын куй ды да шә кер т ләр гә Из ге Рух иң де һәм алар та ныш 
бул ма ган тел ләр дә сөй ли һәм пәй гам бәр лек итә баш ла ды лар. 7 Ан да ун и ке ләп ке-
ше бар иде.

8 Паул өч ай буе, гый ба дәт ха нә гә йө реп, әң гә мә ләр кор ды, ке ше ләр гә Ал ла һы 
Пат ша лы гы ту рын да тә вәк кәл лек бе лән һәм ышан ды рыр лык итеп сөй лә де. 9 Әм ма 
кай бе рәү ләр, усал ла нып һәм иман ки те рер гә те лә ми чә, җы ел ган ха лык ал дын да 
Ха ким Гай сә нең юлын яман ла ды лар. Шу ңа кү рә Паул алар дан кит те һәм шә кер т-
ләр не үзе бе лән алып, Ту ран ат лы бе рәү нең дә рес ләр уза тор ган бер зур бүл мә сен дә 
һәр көн әң гә мә ләр ко рып утыр ды.

10 Ике ел буе шу лай дә вам ит те. Шун лык тан Асия өл кә сен дә яшәү че ләр нең һәм-
мә се – яһү ди ләр дә, яһү ди бул ма ган нар да – Раб бы сү зен ишет те ләр.

Әсезкемнәр?
11 Ал ла һы Паул ның кул ла ры бе лән ис ки тәр лек код рәт ле эш ләр кыл ды. 12 Хәт та 

элек Паул ның тә не нә ти еп ал ган кулъ яу лык лар ны, бил бау лар ны авы ру лар өс те нә 
сал ды лар һәм шун нан соң авы ру лар са вык ты, алар дан явыз рух лар чык ты. 13 Кай бер 
ырым чы ил ги зәр яһү ди ләр дә, җен ле ләр дән явыз рух лар ны ку ып чы га рыр га те ләп:

– Мин сез гә Паул вә га зь лә гән Гай сә вә ка лә те бе лән бо е рык би рәм, – дип, Ха-
ким Гай сә нең исе мен кул ла ныр га ты рыш ты лар.

14 Яһү ди ләр нең Эс ке вә ат лы бер баш ру ха ни е ның җи де уг лы да шу лай эш лә де. 
15 Әм ма явыз рух:

– Гай сә не бе ләм, Паул да ми ңа та ныш, ә сез кем нәр? – дип җа вап бир де.



1638

Рә сүл ләр 19

16 Шун да явыз рух лы ке ше алар га таш лан ды һәм алар ны шун дый итеп кый на ды 
ки, те ге ләр ул йорт тан ки ем нә ре ер тыл ган, яра лан ган хәл дә чы гып кач ты лар. 17 Бу 
ва кый га Эфес тә яшәү че бар лык яһү ди ләр гә һәм баш ка ха лык ке ше лә ре нә мәгъ лүм 
бул ды. Бар ке ше ләр кур ку га төш те, һәм Ха ким Гай сә нең исе ме та гын да ныг рак 
их ти рам ите лә баш ла ды. 18 Иман га кил гән нәр нең күп че ле ге үз лә ре кыл ган на чар 
эш ләр не та нып сөй ләп бир де ләр. 19 Ә си хер че лек бе лән шө гыль лә нү че ләр нең кү бе-
се, үз лә ре нең ки тап ла рын җы еп, алар ны бар ке ше ал дын да ян дыр ды. Ян ды рыл ган 
ки тап лар ның бә я сен исәп лә де ләр: бө те не се ил ле мең кө меш тәң кә чык ты.

20 Раб бы сү зе ме нә шун дый көч бе лән та рал ды һәм ны гы ды.

Эфестәчуалыш
21 Шу шы ва кый га лар дан соң Паул Ма ке ду ния һәм Ахая җир лә ре аша Ие ру са-

лим гә ба рыр га бул ды.
– Ие ру са лим нән соң мин Рим га ба рып кү рер гә ти еш мен, – ди де Паул.
22 Ике яр дәм че се – Ти му тәй бе лән Эрас ты ны, Ма ке ду ни я гә җи бә реп, үзе бе раз 

ва кыт ка Асия өл кә сен дә кал ды. 23 Шул көн нәр дә Ха ким Гай сә юлы на кар шы зур 
чу а лыш бул ды. 24 Эфес тә Ди ми тер ат лы бер кө меш че бар иде. Ул грек лар али һә се 
Ар те ми да ның из ге йор ты ның кө меш су рә тен ясый, шу шы эш бе лән һө нәр че ләр гә 
шак тый күп та быш алыр га яр дәм итә иде. 25 Ул кө меш че ләр не һәм баш ка шун дый 
һө нәр че ләр не бер гә җый ды.

– Дус лар! Сез бе лә сез, без нең мул тор мы шы быз шу шы кә сеп кә бәй лән гән, – ди де 
ул. – 26 Хәл бу ки, сез кү рә сез һәм ише тә сез, шу шы Паул, ке ше ку лы бе лән ясал ган 
нәр сә ләр илаһ лар тү гел, дип сөй ләп, Эфес тә ге нә тү гел, ә бө тен Асия өл кә сен дә 
ди яр лек күп ке ше ләр не инан дыр ды һәм юл дан яз дыр ды. 27 Бу исә кә се бе без өчен 
ге нә кур кы ныч тү гел, бө ек али һә Ар те ми да ның из ге йор ты ның да әһә ми я те бе-
тәр, бө тен Асия өл кә се һәм бө тен дөнья та бы на тор ган али һә үзе нең бө ек ле ген нән 
мәх рүм ите лер.

28 Шу шы сүз ләр не ишет кәч, һө нәр че ләр нең ачуы ка бар ды:
– Эфес ле ләр нең Ар те ми да сы бө ек! – дип кыч кы ра баш ла ды лар алар.
29 Бө тен шә һәр дә чу а лыш баш лан ды. Паул ның юл даш ла ры – ма ке ду ни я ле Гәй 

һәм Арис тарх ны то тып алып, ба ры сы бер гә та ма ша уры ны на ом тыл ды лар. 30 Паул 
ха лык төр ке ме ал ды на чы гар га те лә гән иде, лә кин шә кер т ләр аны җи бәр мә де ләр. 
31 Шу лай ук Паул ның дус ла ры бул ган Асия өл кә се нең кай бер баш лык ла ры да, ке-
ше ләр ар тын нан хә бәр җи бә реп, аның та ма ша уры нын да кү рен мә вен үтен де ләр.

32 Ха лык җы ел ган урын да бе рәү ләр бер нәр сә, икен че ләр баш ка нәр сә кыч кыр-
ды. Җы е лыш та тәр тип сез лек хө кем сөр де, ан да гы лар ның кү бе се ни өчен җы ел ган-
на рын да бел ми ләр иде. 33 Кай бе рәү ләр Ис кән дәр исем ле бер ке ше не га еп ле дип 
уй ла ды лар, чөн ки яһү ди ләр аны ха лык ал ды на чы гар га мәҗ бүр ит те ләр. Ис кән дәр, 
ха лык ка сөй ләр гә те ләп, ку лы бе лән иша рә яса ды. 34 Аның яһү ди икән ле ген бе леп 
ал гач, һәм мә се бер та выш тан:

– Эфес ле ләр нең Ар те ми да сы бө ек! – дип кыч кы ра баш ла ды лар.
Алар ике сә гать буе ди яр лек шу лай кыч кы рып тор ды лар. 35 Ни һа ять, шә һәр сәр-

ка ти бе, ха лык ны ты ныч лан ды рып:
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– Эфес ле ләр! Бө ек али һә Ар те ми да ның из ге йор тын һәм күк тән төш кән из ге 
таш ны сак лау чы шә һәр Эфес икә нен кем ге нә бел ми? – ди де. – 36 Мо ның шу лай 
икән ле ге бә хәс сез икән, сез ты ныч бу лыр га һәм ду а мал эш ит мәс кә ти еш. 37 Сез 
то тып ки тер гән бу ке ше ләр Ар те ми да ның из ге йор тын да та ла ма ган, сез нең али һә-
гез не дә хур ла ма ган. 38 Ди ми тер нең һәм аның бе лән бул ган баш ка һө нәр че ләр нең 
кем гә дә бул са дәгъ ва сы бар икән, мо ның өчен мәх кә мә ләр һәм өл кә баш лык ла ры 
бар. Шун да ба рып, бер-берсенә ши ка ять* бел дер сен нәр. 39 Әгәр та гын со рау ла ры-
гыз бар икән, сез алар ны ка ну ни ха лык җы е лы шын да кү тә рә ала сыз. 40 Бү ген ге 
ва кый га ар ка сын да без нең фет нә куп та ру да га еп лә нү кур кы ны чы быз бар. Ә бит 
мон дый чу а лыш ны ак лар лык һич бер дә ли ле без юк.

Шун дый сүз ләр әй теп, шә һәр сәр ка ти бе җы е лыш ны та рат ты.

ПаулныңМакедуниягәһәмГрециягәсәфәре

20 1 Чу а лыш тук тал гач, Паул шә кер т ләр не үзе яны на ча кы рып ал ды, кү ңел лә рен 
кү тәр де һәм, ан нан соң алар бе лән сау бул ла шып, Ма ке ду ния өл кә се нә кит-

те. 2 Өл кә ләр аша үт кән дә, иман даш лар ны дәрт лән де реп, күп нә сый хәт бир де. Паул 
Гре ци я дә тук та лып, 3 ан да өч ай бул ды. Су юлы бе лән Сү ри я гә ки тәр гә дип тор ган да, 
яһү ди ләр аңа һө җүм итәр гә сүз ку еш ты лар. Шу ңа кү рә ул, Ма ке ду ния аша кай тыр-
га, ди гән фи кер гә кил де. 4 Аны Пур уг лы бе ру я ле Со па тыр, тес са лу ни кә ле ләр дән 
Арис тарх һәм Си күн ди, дер би ле Гәй, шу лай ук Ти му тәй һәм асия ле ләр Ту хик бе лән 
Тро фим оза та бар ды лар. 5 Ал дан ки теп, алар без не Тро ас шә һә рен дә кө теп тор ды лар. 
6 Ә без, Тө че кү мәч бәй рә мен нән соң, Фи лип пуй дан су юлы бе лән кит тек һәм биш 
көн ди гән дә алар яны на Тро ас ка ки леп җит тек. Без ан да җи де көн бул дык.

Паулныңүлгәнегетнетерелтүе
7 Ат на ның бе рен че кө нен дә, ик мәк сын ды рып ашау өчен, бер гә җы ел дык. Паул 

иман итү че ләр бе лән әң гә мә ко рып утыр ды һәм, икен че көн не ки тәр гә ни ят лә гән гә 
кү рә, әң гә мә не төн ур та сы на ка дәр дә вам ит те. 8 Без җы ел ган өс ке кат та гы бүл мә-
дә күп як тыр т кыч лар яна иде. 9 Паул сөй лә гән ва кыт та, тә рә зә тө бен дә утыр ган 
Әүтух исем ле бер егет не йо кы бас ты һәм ул, йок лап ки теп, өчен че кат тан егы лып 
төш те. Аны кү тәр де ләр, ул үле иде.

10 Паул урам га чык ты, егет нең өс те нә ие леп, аны ко чак ла ды һәм:
– Бор чыл ма гыз, ул исән, – ди де.
11 Паул янә бүл мә гә ме неп, ик мәк сын ды рып аша ды, ан на ры та гын бик озак, таң 

ат кан га ка дәр, шә кер т ләр бе лән сөй лә шеп утыр ды һәм ир тә таң нан юл га чык ты.
12 Те ге егет не өе нә алып кит кән дә, ул те ре иде. Бу хәл гә бар ке ше ләр бик ку ан ды.

ТроастанМилиткә
13 Без исә, Паул ны кө теп тор мый ча, ко раб ка уты рып, Ас сус шә һә ре нә та ба юл 

ал дык. Паул ко ры җир дән ба рыр га һәм шул шә һәр дә без гә ку шы лыр га бул ды. 14 Ас-
сус шә һә рен дә оч раш кан нан соң, Паул ны ко раб ка алып, Ми ту ли ни шә һә ре нә юл 

* 19:38 Шикаять – ке ше нең га е бен күр сәт кән сүз яки әләк. 
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ал дык. 15 Ми ту ли ни дән кит кән нең икен че кө нен дә Хи ос ут ра вы кар шын да тук-
тал дык, ә ир тә ге сен Сам ут ра вын да идек һәм та гын бер көн нән Ми лит шә һә ре нә 
ки леп җит тек. 16 Паул, Асия өл кә сен дә тот кар лан мас өчен, Эфес не чит лә теп үтәр гә 
бул ды. Мөм кин бул са, Ил лен че көн бәй рә ме җит кән че, Ие ру са лим дә бу лыр га ашы га 
иде ул. 17 Паул, Ми лит тән Эфес кә ке ше ләр җи бә реп, бер дәм лек тә ге өл кән нәр не үз 
яны на ча кырт ты. 18 Алар ки леп җит кәч, ул бо лай ди де:

– Асия өл кә сен дә сез нең бе лән бе рен че көн нән үк ни чек яшә гә нем не үзе гез бе-
лә сез, – ди де ул алар га. – 19 Яһү ди ләр нең явыз ни ят лә ре ар ка сын да үт кән сы нау-
ла ры ма ка ра мас тан, тый нак лык һәм күз яшь лә ре бе лән Ха ки ме без Гай сә гә хез мәт 
ит тем. 20 Сез гә фай да лы бу лыр лык һәр нәр сә не әй т ми чә кал дыр ма дым, сез не ха лык 
ал дын да да, өйдән-өйгә йө реп тә өй рәт тем. 21 Тәү бә итеп, Ал ла һы га та ба бо ры лу-
ның һәм Ха ки ме без Гай сә гә ина ну ның ки рәк ле ге ту рын да яһү ди ләр гә дә, яһү ди 
бул ма ган нар га да җит ди рә веш тә игъ лан ит тем.

22 Ә хә зер, Рух ның их ты я ры на буй сы нып, Ие ру са лим гә ба рам. Ан да ми не нәр сә 
кө тә сен бел мим. 23 Мин фә кать шу ны бе ләм: бу ла чак һәр шә һә рем дә ми не бо гау-
лар һәм хәс рәт кө тү ен рас лый Из ге Рух. 24 Лә кин ми нем өчен үз тор мы шым ның 
ка де ре юк, тик юлым ны ахыр га ка дәр үтәр гә һәм Ха ки ме без Гай сә дән ка бул итеп 
ал ган хез мәт не – Ал ла һы ның мәр хә мә те ту рын да гы Ях шы хә бәр не вә газь ләү ва-
зи фа сын тө гәл ләр гә те лим.

25 Хә зер бе ләм: Ал ла һы Пат ша лы гын, ара гыз да йө реп, вә газь лә вем не ишет-
кән нә ре гез нең бер се дә ми не баш ка күр мәс. 26 Шу ңа кү рә бү ген сез гә әй тәм: әгәр 
бе рә ре гез һә лак бул са, сез нең ка ны гыз да га е бем юк. 27 Мин бит сез гә Ал ла һы ның 
их ты я рын ту лы сы бе лән бә ян ит тем.

28 Үзе гез һәм Из ге Рух сез не кө тү че итеп куй ган кө тү ту рын да кай гыр ты гыз. Уг лы ның 
ка ны аша Ал ла һы Үзе нә ал ган бер дәм лек кә кө тү че ләр бу лы гыз. 29 Мин кит кән нән 
соң, сез нең яны гыз га рә хим сез, кө тү гә ка ра та аяу сыз бү ре ләр нең ки лә чә ген бе ләм. 
30 Гай сә шә кер т лә рен үз лә ре нә ияр тү өчен, сез нең үзе гез нең ара гыз дан да ял ган 
сөй ләү че ләр чы га чак. 31 Шу ңа кү рә сак бу лы гыз, өч ел буе сез нең һәр бе ре гез гә күз 
яшь лә ре бе лән көне-төне нә сый хәт би рү ем не хә те ре гез дән чы гар ма гыз. 32 Хә зер сез не 
Ал ла һы ку лы на һәм Аның мәр хә мә те ту рын да гы сүз гә тап шы рам. Ул сүз сез не та гын 
да ны гы тыр га һәм бар лык из ге ител гән нәр ара сын да сез гә ми рас би рер гә сә ләт ле.

33 Мин һич кем нең алтын-көмешен дә, ки е мен дә те лә мә дем. 34 Үзе гез бе лә сез, 
их ты яҗ ла рым ны һәм ми нем бе лән бул ган нар ның ха җәт лә рен ме нә шу шы кул-
ла рым ка нә гать лән дер де. 35 Ха ки ме без Гай сә нең: «Алу га ка ра ган да би рү дә бә хет 
күб рәк» ди гән сүз лә рен ис тә то тып, ты рыш лык ку еп, хәл сез ләр гә яр дәм итәр гә 
ки рәк. Шу лай эш ләр гә ки рәк лек не мин һәр эш тә күр сәт тем.

36 Сөй ләп бе тер гәч, Паул, тез лә неп, алар бе лән бер гә до га кыл ды. 37 Һәм мә се 
күз яше түк те, Паул ны ко чак лап үп те ләр. 38 Биг рәк тә «Ми не бү тән күр мә я чәк сез 
ин де» ди гән сүз лә ре нә кай гыр ды лар. Ан на ры аны ко раб ка чак лы оза та бар ды лар.

ПаулИерусалимдә

21 1 Без, алар бе лән сау бул ла шып, юл га чык тык һәм туп-туры Кос ут ра вын да гы 
шә һәр гә кил дек, икен че көн не Ро дос та, ан на ры Па та ра ут ра вын да бул дык. 
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2 Ан да Фой ни кә өл кә се нә ки тү че ко раб та бып, аңа утыр дык та куз га лып кит тек. 
3 Кипр ут ра вын көнь я гын нан урап үтеп, Сү рия өл кә се нә та ба йөз дек. Сур да тук-
та лыш яса дык, чөн ки ан да ко раб тан йөк бу ша ты лыр га ти еш иде.

4 Шул шә һәр дә ге шә кер т ләр не эз ләп та бып, ян на рын да җи де көн бул дык. Алар, 
Рух ар кы лы Паул ны ки сә теп, Ие ру са лим гә бар мас ка куш ты лар. 5 Ки тәр ва кыт 
җит кәч, юл га чык тык. Бар лык иман даш лар ха тын на ры һәм ба ла ла ры бе лән без-
не шә һәр чи те нә ка дәр оза та бар ды лар, ә яр бу е на ки леп җит кәч, бө те не без бер гә 
тез лә неп до га кыл дык. 6 Сау бул лаш кан нан соң, без ко раб ка утыр дык, ә алар өй-
лә ре нә кай тып кит те ләр.

7 Без исә, юлы быз ны дә вам итеп, Пы ту ле ма ис шә һә ре нә ки леп төш тек. Ан да 
иман даш лар яны на ба рып, алар бе лән бер көн бул дык. 8 Ә икен че көн не без Кай са-
ри я гә кил дек һәм җи де яр дәм че нең* бер се – Ях шы хә бәр не та ра ту чы Фи лип өен дә 
тук тал дык. 9 Аның ки яү гә чык ма ган дүрт кы зы бу лып, алар ның пәй гам бәр лек итү 
сә лә те бар иде.

10 Без ки леп, бер ни чә көн үт кәч, Яһү ди я дән Һа гәб ат лы бер пәй гам бәр кил-
де. 11 Яны быз га ки леп, ул Паул ның бил ба вын ал ды да шу ның бе лән үзе нең кул-
аякларын бәй лә де.

– Из ге Рух бо лай дип әй тә: Ие ру са лим дә ге яһү ди ләр бу бил бау ның ия сен ме нә 
шу лай бәй ләр һәм мә җү си ләр ку лы на тап шы рыр, – ди де Һа гәб.

12 Мо ны ишет кәч, без һәм ан да бул ган баш ка ке ше ләр Паул ның Ие ру са лим гә 
бар ма вын үтен дек. 13 Әм ма Паул:

– Нәр сә эш ли сез сез? Ник елый сыз һәм йө рә гем не тел гә ли сез? Мин Ха ки ме без 
Гай сә исе ме ха кы на Ие ру са лим дә тот кын бу лыр га гы на тү гел, үләр гә дә әзер мен, – 
дип җа вап бир де.

14 Без исә аны күн де рә ал ма гач ты ныч лан дык та:
– Раб бы ның их ты я ры бул сын! – ди дек.
15 Кай са ри я дә бе раз ва кыт бул ган нан соң, җы е нып, Ие ру са лим гә кит тек. 16 Без нең 

бе лән бер гә Кай са ри я дән бер ни чә шә керт тә бар ды. Алар без не бер Мы на сун ат лы 
кипр лы ның йор ты на алып кил де ләр һәм без аның янын да тук тал дык. Мы на сун 
исә ин де күп тән иман га кил гән шә керт иде.

ПаулЯгъкубянында
17 Ие ру са лим гә кил гәч, ан да гы иман даш лар без не шат ла нып ка бул ит те ләр. 

18 Икен че көн не Паул Ягъ куб яны на бар ды, без дә аңа ияр дек. Ан да бар лык өл кән нәр 
җы ел ган иде. 19 Алар ны сә лам лә гән нән соң, үз хез мә те ар кы лы Ал ла һы ның баш ка 
ха лык лар ара сын да нәр сә ләр эш лә гән ле ген җен тек ләп сөй ләп бир де. 20 Паул ны 
тың ла гач, ан да гы лар Ал ла һы ны дан ла ды да Паул га бо лай дип әйт те:

– Бе лә сең ме, иман даш, яһү ди ләр ара сын да ин де иман га кил гән ни чә мең ке-
ше бар. Алар ба ры сы да – Му са ка ну нын бик ты ры шып як лау чы лар. 21 Ул баш ка 
ха лык лар ара сын да яшәү че бар лык яһү ди ләр не угыл ла рын сөн нәт кә утыр т мас ка 
һәм яһүд хал кы ның йо ла ла рын тот мас ка өн дәп, Му са ка ну нын нан баш тар тыр га 

* 21:8 Бу ту ры да 6:1-6 нчы аять лә рдән укы гыз. 
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өй рә тә икән, дип әй т кән нәр си нең хак та алар га. 22 Нәр сә эш ләр гә ин де? Әл бәт-
тә, алар си нең ки лү ең ту рын да ише тер. 23 Ин де ки ңә ше без шун дый: без дә нә зер 
кыл ган дүрт ке ше бар, 24 алар ны үзең бе лән ал да бер гә пакь лә нү йо ла сын үтә гез. 
Алар чәч ал ды ра ал сын өчен, чы гым на рын үз өс те ңә ал. Шу лай ба ры сы да си нең 
хак та ишет кән нә ре нең дө рес тү гел ле ген һәм үзең нең дә Ка нун га буй сы нып яшә-
вең не аң лар лар.

25 Ә ин де Гай сә Мә сих кә иман ки тер гән баш ка ха лык ке ше лә ре нә кил гән дә, 
без алар га үзе без нең ка рар ны әй теп хат яз дык. «Пот лар га кор бан итеп ки те рел гән 
ри зык ны, кан ны, бу ып үте рел гән хай ван итен ашау дан һәм җен си аз гын лык тан 
ты е лы гыз», – ди дек без алар га.

26 Икен че көн не те ге ке ше ләр не үзе бе лән алып, Паул алар бе лән бер гә пакь лә нү 
йо ла сын үтә де. Шун нан соң Ал ла һы йор ты на ке реп, ул пакь лә нү көн нә ре нең бе тү 
һәм алар ның һәр бер се өчен кор бан ки те ре лү ва кы тын игъ лан ит те.

ПаулныңАллаһыйортындакулгаалынуы
27 Җи де пакь лә нү кө не үт те ди гән дә, Асия өл кә сен нән кил гән бер ни чә яһү ди, 

Паул ны Ал ла һы йор тын да кү реп, бө тен ха лык ны аңа кар шы ко тырт ты лар һәм аны 
то тып ал ды лар да:

28 – Ис ра ил ир лә ре, яр дәм ите гез! Бө тен җир дә без нең ха лык ка, Ка нун га һәм бу 
урын га кар шы өй рә тә тор ган ке ше шу шы. Шу ның өс те нә, яһү ди бул ма ган нар ны 
Ал ла һы йор ты на алып ке реп, бу из ге урын ны мәс хә рә ит те, – дип кыч кыр ды лар.

29 Алар аны элег рәк шә һәр дә эфес ле Тро фим бе лән бер гә күр гән гә, Тро фим ны 
Ал ла һы йор ты на Паул алып кер гән дип уй ла ды лар.

30 Бө тен шә һәр дә ыгы-зыгы куп ты, төр ле як тан ха лык җый нал ды. Паул ны Ал ла-
һы йор тын нан сөй рәп алып чык ты лар һәм шун дук кап ка лар ны бик ләп куй ды лар. 
31 Алар аны үтер мәк че бул ган да, гас кә ри ләр баш лы гы бө тен Ие ру са лим дә бу та лыш 
баш ла нуы ту рын да хә бәр ал ды. 32 Ул шун дук гас кә ри ләр һәм йөз баш ла ры бе лән 
бер гә ха лык җы ел ган урын га йө гер де. Ке ше ләр, баш лык ны һәм гас кә ри ләр не кү-
реп, Паул ны кый нау дан тук та ды лар. 33 Гас кә ри ләр баш лы гы якын рак кил де һәм, 
Паул ны кул га алып, ике чыл быр бе лән бо гау лар га әмер бир де.

– Бу ке ше кем һәм ул нәр сә эш лә де? – дип со ра ды ул.
34 Ха лык ара сын да бе рәү ләр бер нәр сә, икен че лә ре баш ка нәр сә кыч кы ра баш-

ла ды. Гас кә ри ләр баш лы гы, шун дый шау-шу бул ган га, эш нең нәр сә дә икә нен бе лә 
ал ма ды һәм шун лык тан Паул ны ны гыт ма га алып ба рыр га куш ты. 35 Алар бас кыч ка 
ки леп җит кән дә, ха лык кыс рык ла ган лык тан, гас кә ри ләр гә Паул ны кү тә реп ба рыр га 
ту ры кил де. 36 Ха лык төр ке ме:

– Аңа үлем! – дип кычкыра-кычкыра ия реп бар ды.
37 Ны гыт ма эче нә ке рер ал дын нан Паул гас кә ри ләр баш лы гы на:
– Си ңа бер нәр сә әй тер гә мөм кин ме? – ди де.
– Син грек ча бе лә сең ме ни? – дип га җәп лән де те ге. – 38 Ди мәк, элег рәк фет нә 

кү тә реп, дүрт мең юл ба сар ны чүл гә алып чык кан ми сыр лы син тү гел?
39 – Мин – яһү ди, Ки ли кия өл кә сен дә ге шак тый гы на та ныл ган Тарс шә һә рен-

нән. Син нән үте нәм, ха лык ка сөй ләр гә рөх сәт ит че, – ди де аңа Паул.
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40 Гас кә ри ләр баш лы гы рөх сәт бир де. Паул, бас кыч та ба сып тор ган ки леш, 
ха лык ка иша рә яса ды. Ти рән тын лык ур наш ты һәм Паул сяһүд те лен дә сөй ли 
баш ла ды.

Паулныңүзеняклавы

22 1 – Ту ган нар һәм ата лар! Үзем не як лап, бер ни чә сүз әй тер гә рөх сәт ите-
гез, – ди де Паул.

2 Аның үз лә ре бе лән яһүд чә сөй лә шү ен ише теп, ха лык бө тен ләй ты нып кал ды.
3 – Мин – яһү ди, – ди де ул. – Ки ли ки я нең Тарс шә һә рен дә ту дым, Ие ру са лим дә 

тәр би я лән дем. Гә мә ли ил нең шә кер те бу лып, ми не ата ла ры быз Ка ну ны на җен тек-
ләп өй рәт те ләр. Бү ген сез нең һәм мә гез Ал ла һы га би рел гән дәй, мин дә – Ал ла һы га 
бик нык би рел гән ке ше.

4 Мин Гай сә юлын нан ба ру чы лар ны үтер гән че гә тик ле эзәр лек лә дем, ир-атларны 
да, хатын-кызларны да бо гау лап, зин дан нар га таш лат тым. 5 Мо ның шу лай икә нен 
олуг ру ха ни һәм өл кән нәр ки ңәш мә се рас лый ала. Мин алар дан Дәмәшкътә яшәү че 
яһү ди ту ган нар га тә га ен лән гән хат ал дым. Әле ге юл дан ба ру чы ке ше ләр не кул га 
алу һәм җә за га тар ту өчен, Ие ру са лим гә алып ки лер гә дип, Дәмәшкъкә ба ра идем.

ПаулныңХакимГайсәгәтабаборылуыхакындасөйләве
6 Дәмәшкъкә якын ла шып кил гән дә, көн ур та сын да рак, ки нәт күк тән көч ле як-

ты лык төш те һәм тирә-ягымны як тырт ты. 7 Мин җир гә егыл дым һәм: «Ша ул, Ша ул! 
Ни гә син Ми не эзәр лек ли сең?» ди гән та выш ишет тем. 8 Мин: «Син кем, Әфән-
дем?» – дип со ра дым. «Мин – син эзәр лек ли тор ган на са ра лы Гай сә», – ди де Ул. 
9 Ми нем бе лән бер гә бул ган ке ше ләр як ты лык ны күр де ләр, әм ма ми ңа Сөй ләү че нең 
та вы шын ишет мә де ләр. 10 Мин Аңар дан: «Әфән дем, ми ңа нәр сә эш ләр гә?» – дип 
со ра дым. «Тор да Дәмәшкъкә бар, ан да си ңа дип бил ге ләп ку ел ган бар лык эш ләр 
ту рын да әй тер ләр», – ди де ми ңа Ха ким Гай сә.

11 Көч ле як ты лык тан су кы рай ган га, яным да гы ке ше ләр ми не Дәмәшкъкә җи-
тәк ләп алып кил де ләр. 12 Дәмәшкътә яшәү че дин дар һәм Ка нун га туг ры лык лы, 
ан да гы бар лык яһү ди ләр та ра фын нан хөр мәт ител гән Һа на ни исем ле бе рәү 13 яны-
ма ки леп: «Ша ул ту ган, күз лә рең ачыл сын!» – ди де. Шун дук ми нем күз лә рем 
ачыл ды һәм мин аны күр дем. 14 «Ата ла ры быз ның Ал ла сы Үз их ты я рын бе лер гә, 
Хак Зат ны кү реп, Аның та вы шын ише тер гә си не ал дан бил ге лә де, – ди де Һа на-
ни. – 15 Син бар лык ке ше ләр гә күр гән нә рең не һәм ишет кән нә рең не сөй ләп, Аңа 
ша һит бу лыр сың. 16 Ин де та гын нәр сә кө тәр гә? Тор һәм су га чум ды ру йо ла сын 
үтә, Аның исе ме нә мө рә җә гать итеп, гө наһ ла рың ны юып тө шер», – ди де ул ми ңа.

17 Ие ру са лим гә кай т кач, Ал ла һы йор тын да до га кыл ган ва кыт та, га дә ти бул ма-
ган гый ба дәт кы лу ха лә те нә ки леп, 18 Ха ким Гай сә не күр дем. Ул ми ңа: «Ашык һәм 
тиз ара да Ие ру са лим нән кит, чөн ки мон да Ми нем хак та гы ша һит лы гың ны ка бул 
ит мә я чәк ләр», – ди де. 19 «Ха ки мем! – ди дем мин. – Гый ба дәт ха нә дән гый ба дәт ха-
нә гә йө реп, Си ңа иман итү че ләр не то тып, зин дан нар га утыр ту ым һәм кый на вым 
ха кын да алар бе лә ләр. 20 Си нең хак та ша һит лык ит кән Эс те фән нең ка ны ко ел ган 
ва кыт та мин ан да идем. Мин аны үте рү не хуп ла дым, үте рү че ләр нең ки ем нә рен 
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сак лап тор дым», – дип җа вап бир дем. 21 Шун да Ха ким ми ңа: «Бар, Мин си не ерак-
ка, баш ка ха лык лар яны на җи бә рәм», – ди де.

Паул–Римгражданы
22 Шу шы сүз ләр не әй т кән че, Паул ны тың ла ды лар, ә ан на ры:
– Бу ке ше не җир йө зен нән юк итәр гә! Мон дый ке ше яшәр гә ти еш тү гел, – дип 

кыч кы ра баш ла ды лар.
23 Алар, акыра-акыра, өс ке ки ем нә рен кү тә реп бол га ды лар, югарыга ту зан ыр-

гыт ты лар*. 24 Шун да гас кә ри ләр баш лы гы Паул ны ны гыт ма га алып ке рер гә әмер 
бир де. Аңа кар шы шул чак лы акы ру ла ры ның сә бә бен бе лү өчен, аны кам чы лап 
со рау алыр га бо ер ды. 25 Лә кин үзен ка еш лар бе лән бәй лә гән ва кыт та Паул янын да 
тор ган йөз ба шы на:

– Рим граж да нын кам чы лар га, җит мә сә, хө кем ит ми чә то рып, рөх сәт ите лә ме-
ни сез гә? – ди де.

26 Йөз ба шы, мо ны ишет кәч, гас кә ри ләр баш лы гы на бар ды да:
– Нәр сә эш ли сең син? Бу ке ше – Рим граж да ны, – ди де.
27 Шун нан соң гас кә ри ләр баш лы гы, Паул яны на ки леп:
– Әйт әле ми ңа, син – Рим граж да ны мы? – ди де.
– Әйе, – дип җа вап бир де Паул.
28 – Мин үзем нең граж дан лы гым ны күп ак ча тү ләп ал дым, – дип әйт те гас кә-

ри ләр баш лы гы.
– Ә мин Рим граж да ны бу лып ту ган мын, – ди де Паул.
29 Аңар дан со рау алыр га ти еш бул ган нар шун дук янын нан чит кә рәк кит те ләр, 

ә гас кә ри ләр баш лы гы, Паул ның Рим граж да ны икән ле ген бел гәч, аны бәй лә гә не 
өчен кур ку га төш те.

30 Икен че көн не, яһү ди ләр нең Паул ны нәр сә өчен га еп ләү лә рен тө гәл бе лер-
гә те ләп, гас кә ри ләр баш лы гы аның бо гау ла рын сал дыр ды. Ул баш ру ха ни лар га, 
Юга ры ки ңәш мә әгъ за ла ры ның ба ры сы на җы е лыр га әмер бир де һәм Паул ны алар 
ал ды на алып ке реп бас тыр ды.

ПаулЮгарыкиңәшмәалдында

23 1 Юга ры ки ңәш мә әгъ за ла ры на ка рап, Паул:
– Ту ган нар! – ди де. – Бү ген ге көн гә ка дәр Ал ла һы кар шын да саф вөҗ дан 

бе лән яшә дем.
2 Шун да олуг ру ха ни Һа на ни Паул янын да гы лар га аның авы зы на су гар га куш-

ты. 3 Ә Паул аңа:
– Әй, агар тыл ган ди вар, си ңа Ал ла һы су га чак! Син ми не Ка нун бу ен ча хө кем итү 

өчен уты ра сың, ә үзең, Ка нун га кар шы ки леп, ми ңа су гар га әмер би рә сең, – ди де.
4 – Син Ал ла һы ның олуг ру ха ни ен мыс кыл итә сең ме? – ди де ләр аның янын да 

то ру чы лар.

* 22:23 Югарыгатузаныргыттылар – яһү ди ләр дә ка ты ачу ла ну ны бел де рү өчен кул ла ныл-
ган хә рә кәт. 
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5 – Мин, ту ган нар, аның олуг ру ха ни икән ле ген бел мә дем. Из ге яз ма да: «Үз хал-
кың бе лән ида рә итү че не хур ла ма»*, – дип языл ган бит, – ди де Паул.

6 Ан да гы лар ның бер өле ше – сад ду кей лар, икен че өле ше фа ри сей лар икән ле ген 
бе леп, Паул:

– Ту ган нар! Ата-бабаларым фа ри сей бул ган нар, мин үзем дә – фа ри сей. Мон да 
ми не үле ләр нең те ре лү е нә өмет баг ла вым өчен хө кем итә ләр, – дип кыч кыр ды.

7 Ул шу лай дию бе лән, фа ри сей лар һән сад ду кей лар ара сын да ка ты бә хәс чы гып, 
җы е лыш ике гә бү лен де, 8 чөн ки сад ду кей лар үле дән те ре лү, фә реш тә ләр, рух лар ның 
да юк лы гын ис бат лый лар, ә фа ри сей лар бо лар ның ба ры сы на да ыша на лар. 9 Шун да 
зур гау га куп ты, фа ри сей ка нун бел геч лә ре бик нык бә хәс лә шеп:

– Без бу ке ше дә һич бер на чар лык тап мый быз. Аңа рух яки фә реш тә әй т кән дер, 
бәл ки, – ди де ләр.

10 Ыз гыш кө чәй гән лек тән, гас кә ри ләр баш лы гы Паул ны өз гә ләп таш лау ла рын-
нан кур ка баш ла ды, шу ңа кү рә ул гас кә ри ләр гә, ас ка тө шеп, Паул ны ул ке ше ләр 
ара сын нан алыр га һәм ны гыт ма га ил тер гә әмер бир де.

11 Икен че төн не Паул яны на Ха ким Гай сә кил де.
– Нык бул! Ие ру са лим дә Ми нем ту ры да ни чек ша һит лык бир гән бул саң, Рим да 

да шу лай ша һит лык би рер гә ти еш сең, – ди де Ул.

ЯһүдиләрнеңПаулныүтерергәсүзкуешуы
12 Көн ту гач, кай бер яһү ди ләр бер гә җы е лып сүз ку еш ты лар һәм Паул ны үтер-

гән че гә тик ле аша мас ка, эч мәс кә ант ит те ләр. 13 Ант итү че ләр нең са ны кы рык тан 
ар тык иде. 14 Алар, баш ру ха ни лар һәм өл кән нәр яны на ки леп:

– Без, Паул ны үтер ми чә то рып, һич нәр сә аша мас ка җит ди рә веш тә ант ит тек. 
15 Ә сез хә зер Юга ры ки ңәш мә бе лән бер лек тә аның ха кын да гы эш не тө гәл рәк 
тик ше рер гә те ли без, ди гән бу лып, гас кә ри ләр баш лы гын нан аны яны гыз га чы га-
ру ын со ра гыз. Без әзер то рыр быз һәм ул юл да ча гын да, аны үте рер без, – ди де ләр.

16 Паул ның сең ле се нең уг лы, алар кор ган явыз ни ят ту рын да ише теп, ны гыт ма-
га кил де һәм бу ту ры да Паул га әй теп бир де. 17 Паул исә, йөз баш ла ры ның бер сен 
ча кы рып:

– Бу егет не гас кә ри ләр баш лы гы яны на алып бар, чөн ки аның аңа әй тә се сү зе 
бар, – ди де.

18 Йөз ба шы егет не гас кә ри ләр баш лы гы яны на алып кил де.
– Тот кын Паул, ми не үз яны на ча кы рып, бу егет не яны ңа алып ки лү ем не со ра-

ды. Ул си ңа нәр сә дер әй тер гә те ли.
19 Гас кә ри ләр баш лы гы, егет нең ку лын нан то тып, чит кә рәк алып кит те.
– Син ми ңа нәр сә әй тер гә те ли сең? – дип со ра ды ул ан нан.
20 – Яһү ди ләр, Паул ха кын да гы эш не тө гәл рәк тик ше рү өчен ди гән бу лып, ир тә гә 

син нән Паул ны Юга ры ки ңәш мә ал ды на ки те рү ең не со рар га сүз ку еш кан нар, – дип 
җа вап бир де егет. – 21 Лә кин син алар ны тың ла ма, чөн ки Паул ны үтер гән че гә тик ле 

* 23:5 Ка ра гыз: «Чы гыш», 22:28. 
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аша мас ка һәм эч мәс кә дип ант ит кән кы рык тан ар тык ке ше аны са га лап то ра лар. 
Алар ин де Паул ны үте рер гә әзер, си нең сү зең не ге нә кө тә ләр.

22 Гас кә ри ләр баш лы гы егет кә:
– Мо ны ми ңа сөй лә вең ту рын да бер кем гә дә әй т мә, – дип кай та рып җи бәр де.

ПаулныңидарәчеФиликескәҗибәрелүе
23 Шун нан соң гас кә ри ләр баш лы гы ике йөз ба шын ча кы рып ал ды.
– Ике йөз җә я ү ле, җит меш ат лы һәм ике йөз ук чы гас кәр әзер лә гез. Алар кич ке 

сә гать ту гыз да Кай са ри я гә кит сен нәр. 24 Паул ны утыр тып алып ба рыр га да ат лар 
әзер бул сын. Аны ида рә че Фи ли кес яны на хәвеф-хәтәрсез алып ба рып җит ке ре-
гез, – ди де ул алар га.

25 Һәм шун дый эч тә лек ле хат яз ды:
26 «Кләү ди Лу си дән мөх тә рәм ида рә че Фи ли кес кә сә лам!
27 Яһү ди ләр бу ке ше не то тып ал ган нар һәм үте рер гә җы е на лар иде. Мин, 

аның Рим граж да ны икә нен бел гәч, гас кә ри ләр бе лән ба рып, аны кот ка рып 
кал дым.

28 Ан на ры, ни өчен га еп ләү лә рен бе лер гә те ләп, бу ке ше не яһү ди ләр нең 
Юга ры ки ңәш мә се нә алып кил дем 29 һәм га еп ләү ләр нең яһү ди ләр Ка ну ны на 
ка гы лыш лы икән ле ген бел дем, лә кин аны үлем гә яки бо гау лау га ду чар итәр-
лек га еп ләү ләр бул ма ды.

30 Бу ке ше гә кар шы сүз ку е шу ны ишет кәч, аны тиз ара да яны ңа җи бәр дем, 
га еп ләү че ләр гә аңа кар шы син ба рын да сөй ләр гә әмер бир дем».

31 Шу лай итеп, үз лә ре нә би рел гән әмер не үтәп, гас кә ри ләр төн лә бе лән Паул-
ны Ан ти па тыр га алып кит те ләр. 32 Ә икен че көн не, Паул ны ат лы гас кә ри ләр гә 
тап шы рып, җә я ү ле гас кә ри ләр ки ре ны гыт ма га кайт ты лар. 33 Кай са ри я гә ки леп 
җит кәч, гас кә ри ләр, ида рә че гә хат ны би реп, Паул ны аның ка ра ма гы на тап шыр-
ды лар. 34 Ида рә че хат ны укып чык ты һәм Паул ның кай сы өл кә дән бу лу ын со ра ды. 
Ки ли ки я дән икә нен бел гәч: 35 «Га еп ләү че лә рең мон да кил гәч, тың лар мын си не», – 
ди де. Ә Паул ны Һи руд са ра ен да сак ас тын да то тар га әмер бир де.

ПаулныңФиликескаршындагаепләнүе

24 1 Биш көн нән олуг ру ха ни Һа на ни өл кән нәр һәм ка нун бел ге че Тер тул ат лы 
бер ке ше бе лән Кай са ри я гә кил де. Алар Паул га кар шы га еп ләү лә рен ида рә-

че гә бел дер де ләр. 2 Паул ны ча кыр тып ки тер гәч, Тер тул га еп ләү сүз лә рен баш ла ды:
– Мөх тә рәм Фи ли кес! Син җи тәк че лек ит кән дә, без озак ва кыт ты ныч лык та 

яши без һәм кай гыр ту ла рың ар ка сын да бу ха лык ның хә ле ях шы як ка үз гә рә. 3 Без 
мо ны һәр ва кыт һәм һәр җир дә күп рәх мәт ләр бе лән та ный быз, – ди де ул. – 4 Си не 
озак мә шә кать лә мәс өчен, әй тер гә те лә гән бер ни чә сү зе без не ачык кү ңел бе лән 
тың ла вың ны үте нәм.

5 Бө тен дөнь я да яшәү че яһү ди ләр ара сы на фет нә са лу чы һәм На са ра мәз һә бе-
нең* баш лы гы бул ган бу ке ше не чу ма дай кур кы ныч дип тап тык. 6 Ул хәт та Ал ла һы 

* 24:5 Мәзһәб – ди ни төр кем. 
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йор тын нә җес ләр гә ты рыш ты. Ә без аны кул га ал дык [һәм үз Ка ну ны быз бу ен ча 
хө кем итәр гә те лә дек. 7 Әм ма гас кә ри ләр баш лы гы Лу си аны без нең кул дан көч 
бе лән тар тып ал ды. 8 Аны га еп ләү че ләр гә яны ңа ки лер гә куш ты.]* Аны нәр сә дә 
га еп лә ве без не син үзең ан нан со рау алып бе лер сең, – ди де Тер тул.

9 Яһү ди ләр, әй тел гән нәр не дө рес дип рас лап, бу га еп ләү ләр гә ку шыл ды лар.

ПаулныңФиликескаршындаүзеняклавы
10 Ида рә че, сөй ләр гә мөм кин дип, Паул га иша рә яса ды.
– Си нең күп ел лар буе бу ха лык ның хө кем че се бу лу ың ны бел гән гә, мин үзем не 

ыша нып як ла я чак мын, – дип сү зен баш ла ды Паул. – 11 Ал ла һы га та бы ну өчен, 
Ие ру са лим гә кил гә не мә ун и ке көн нән дә ар тып кит мә де. Мо ны үзең тик ше рә ала-
сың. 12 Ал ла һы йор тын да да, гый ба дәт ха нә ләр дә дә, шә һәр дә дә кем бе лән бул са 
да бә хәс лә шү ем не яки ха лык ара сы на фет нә са лу ым ны күр мә де ләр алар. 13 Ми ңа 
хә зер га еп таш лау ла рын да үз лә ре ис бат итә ал мый лар. 14 Әм ма ал ды гыз да шу ны 
та ныйм: алар мәз һәб дип ата ган юл дан ба рып, ата ла рым Ал ла сы на хез мәт итәм, 
Му са ка ну ны на һәм пәй гам бәр ләр та ра фын нан языл ган нар ның ба ры сы на ыша нам. 
15 Тәкъ ва ке ше ләр дә, тәкъ ва бул ма ган нар да үле дән те ре лә чәк дип, мин дә алар 
ке бек үк Ал ла һы га өмет баг лыйм. 16 Шу ңа кү рә мин һәр ва кыт Ал ла һы ал дын да 
һәм ке ше ләр кар шын да саф вөҗ дан бе лән яшәр гә ты ры шам.

17 Бер ни чә ел бул мый ча тор ган нан соң, үз хал кы ма хәер-сәдака би рү өчен һәм 
кор бан ки те рер гә дип, Ие ру са лим гә кайт тым. 18 Ал ла һы йор тын да пакь лә нү йо-
ла сын үтәп, шу шы эш ләр не баш кар ган ва кы тым да ми ңа тап бул ды лар. Яны ма 
ха лык та җы ел ма ган иде, бер кем не дә бор чы ма дым да. 19 Ан да Асия өл кә сен нән 
бер ни чә яһү ди бар иде. Га еп ләр лек бе рәр нәр сә лә ре бул са, алар кар шы ңа ки леп 
ба сар га һәм ми не га еп ләр гә ти еш ләр иде. 20 Мон да гы ул ке ше ләр юга ры ки ңәш мә 
ал дын да тор ган ва кы тым да мин дә нин ди явыз лык тап кан на рын әй т сен нәр. 21 Ан да 
бул ган да: «Ми не хә зер үле ләр нең те ре лә чә ге нә ыша ну ым өчен хө кем итә ләр», – дип 
кыч кы рып әйт тем, баш ка һич нәр сә эш лә мә дем, – ди де Паул.

22 Ха ким Гай сә юлы ха кын да ях шы бел гән Фи ли кес:
– Гас кә ри ләр баш лы гы Лу си кил гәч, сез нең эш ту рын да ка рар кы лыр мын, – дип, 

тик ше рү эшен ки чек тер де.
23 Ә йөз ба шы на, Паул ны сак ас тын да то тар га, лә кин дус ла ры на аңа хез мәт күр-

сә тү дә ко ма чау ла мас ка, ди гән әмер бир де.

Паулсакастында
24 Бер ни чә көн нән соң Фи ли кес үзе нең яһү ди ха ты ны Дру сил ла бе лән Паул 

бул ган урын га кил де дә, Паул ны ча кыр тып алып, аның Гай сә Мә сих кә иман итү 
ту рын да сөй лә гә нен тың ла ды.

25 Әм ма Паул тәкъ ва лык, нә фес не тыю һәм бу ла чак хө кем ха кын да сөй лә гән дә, 
Фи ли кес кур ку га төш те.

– Хә зер гә җи теп то рыр, ва кыт тап кач ча кыр тыр мын, – ди де ул.

* 24:6-8 Кай бер кулъ яз ма лар да җә я ләр эчен дә ге өлеш тә бар. 



1648

Рә сүл ләр 24 , 25

26 Шул ук ва кыт та ул Паул аңа ак ча би рер дип өмет лән де. Шу ңа кү рә еш кы на 
Паул ны ча кыр тып, әң гә мә ко рып утыр ды. 27 Әм ма ике ел дан Фи ли кес уры ны на 
Пор ки Фис те кил де. Фи ли кес исә, яһү ди ләр гә ярар га те ләп, Паул ны тот кын лык та 
кал дыр ды.

Паулныңкайсархөкементаләпитүе

25 1 Өл кә гә ки леп өч көн тор ган нан соң, Фис те Кай са ри я дән Ие ру са лим гә 
кит те. 2 Баш ру ха ни лар һәм яһү ди ләр нең баш лык ла ры, аның яны на ки леп, 

Паул ны га еп лә де ләр. 3 Үз лә ре нә ях шы лык күр сә тү не со рап, Паул ны Ие ру са лим гә 
ча кыр ту ын үтен де ләр. Ә үз лә ре аны юл да үте рер гә сүз ку еш ты лар. 4 Әм ма Фис те 
Паул ның Кай са ри я дә сак ас тын да ка ла ча гын һәм тиз дән үзе нең шул шә һәр гә ба-
ра ча гын әйт те.

5 – Шу лай итеп, – ди де ул, – җи тәк че лә ре гез ми нем бе лән бар сын һәм, ул ке-
ше нең га е бе бул са, әй т сен.

6 Ие ру са лим дә атна-ун көн бул ган нан соң, Фис те Кай са ри я гә кайт ты. Икен че 
көн не ул хө кем итү уры ны на утыр ды да Паул ны алып ке рер гә әмер бир де. 7 Паул 
кер гәч, Ие ру са лим нән кил гән яһү ди ләр аны урап ал ды лар һәм аңа кар шы күп сан лы 
авыр га еп ләү ләр бе лән ябы рыл ды лар, лә кин ул га еп ләү ләр не ис бат итә ал ма ды лар.

8 – Мин яһү ди ләр ка ну ны на да, Ал ла һы йор ты на да, кай сар га кар шы да һич-
нин ди на чар лык кыл ма дым, – ди де Паул үзен як лап.

9 Ә Фис те, яһү ди ләр гә ярар га те ләп, Паул дан:
– Ие ру са лим гә ба рыр га һәм ан да, бу га еп ләү ләр не тик ше рү өчен, хө ке мем ал ды на 

ба сар га син ри за мы? – дип со ра ды.
10 – Мин хә зер кай сар мәх кә мә сен дә то рам һәм шун да хө кем ите лер гә ти еш мен. 

Син үзең дә ях шы бе лә сең, мин яһү ди ләр не үп кә лә тер лек бер нәр сә дә эш лә мә дем. 
11 Әгәр дә мин, дө рес эш лә ми чә, үлем гә хө кем ите лер лек нин ди дер эш кыл ган мын 
икән, үлем җә за сын нан баш тар тыр га ты рыш мыйм. Ә ин де алар ның ми не га еп-
ләү лә ре дө рес бул ма са, ми не бер кем дә алар ку лы на то тып би рә ал мый. Кай сар га 
мө рә җә гать итәр гә* те лим, – ди де Паул.

12 Фис те ки ңәш че лә ре бе лән фи кер ләш кән нән соң:
– Син кай сар га мө рә җә гать итәр гә те лә дең һәм шу ңа кү рә кай сар яны на ки тә-

чәк сең, – ди де.

ПаулныңӘгриппатшаалдынакитерелүе
13 Бер ни чә көн нән сӘг рип пат ша бе лән Бер ни ки, Фис те нең хә лен бе лү өчен, 

Кай са ри я гә кил де ләр. 14 Алар ан да бай так көн нәр бул ган лык тан, Фис те Паул ның 
эшен пат ша га тәкъ дим ит те:

– Мон да Фи ли кес тот кын лык та кал дыр ган бер ке ше бар. 15 Мин Ие ру са лим дә 
бул ган да, яһү ди ләр нең баш ру ха ни ла ры һәм өл кән нә ре, аны хө кем итү не та ләп 
итеп, ши ка ять бе лән кил де ләр. 16 Рим лы лар да, га еп лә нү че нең йө зе нә ка рап га еп-

* 25:11 Кайсаргамөрәҗәгатьитәргә... – Хө кем гә тар тыл ган Рим граж да ны кул ла на ал ган иң 
юга ры мөм кин лек кай сар га мө рә җә гать итү бул ган. 
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ләү челәре һәм га еп ләү гә кар шы үзен як лау мөм кин ле ге бул мый ча то рып, ке ше не 
җә за га тар ту га дә те юк лы гын әй теп җа вап бир дем мин алар га. 17 Алар мон да кил гәч, 
һич ки чек тер ми чә, икен че көн не үк хө кем итү уры ны на утыр дым да ул ке ше не алып 
ки лер гә әмер бир дем. 18 Га еп ләү че ләр аны га еп ләр гә дип сүз ал ды лар, лә кин мин 
көт кән га еп ләү ләр нең бер сен дә ки тер мә де ләр. 19 Аның уры ны на алар үз дин нә ре нә 
ка гы лыш лы мәсь ә лә ләр, Паул те ре дип рас ла ган нин ди дер үл гән Гай сә ха кын да 
бә хәс ләш те ләр. 20 Мон дый мәсь ә лә ләр не тик ше рер гә кы ен сы нып, мин аңа Ие ру-
са лим гә ба рыр га һәм бу эш бу ен ча шун да хө кем ите лер гә тәкъ дим ит тем. 21 Әм ма 
ул га ли җә наб кай сар ка ра рын со ра ды һәм сак ас тын да ка лыр га те лә де. Шу ңа кү рә 
мин, кай сар яны на җи бә рел гән че, аны сак ас тын да то тар га куш тым, – ди де Фис те.

22 Әг рип Фис те гә:
– Ул ке ше не мин дә тың лар га те ләр идем, – ди де.
– Ир тә гә син аны тың лар сың, – дип җа вап бир де Фис те.
23 Икен че көн не Әг рип һәм Бер ни ки хәр би җи тәк че ләр һәм иң кү ре нек ле граж-

дан нар бе лән бер гә бик тан та на лы рә веш тә ка бул итү бүл мә се нә кер гәч, Фис те 
әме ре бу ен ча Паул ны алып кил де ләр.

24 – Әг рип пат ша һәм би ре дә уты ру чы лар! – ди де Фис те. – Ие ру са лим дә дә, 
мон да да күп яһү ди ләр ме нә шу шы ке ше дән зар лан ды лар. Алар ул баш ка яшәр гә 
ти еш тү гел, дип кыч кыр ды лар. 25 Әм ма мин, ул үлем гә хө кем ите лер лек бер нин ди 
эш эш лә мә гән, дип тап тым һәм, ул үзе га ли җә наб кай сар га мө рә җә гать итәр гә те-
лә гән лек тән, аны кай сар яны на җи бә рер гә бул дым. 26 Лә кин аның ха кын да кай-
сар га нәр сә язар га да бел мим. Шу ңа кү рә, бу тик ше рү дән соң язар лык бе рәр нәр сә 
бул сын иде дип, мин аны ал ды гыз га, биг рәк тә, Әг рип пат ша, си нең кар шы ңа 
ки тер дем. 27 Тот кын ның нин ди эш тә га еп лә нү ен күр сәт ми чә, аны кай сар яны на 
җи бә рү, ми нем чә, уй ла мый ча эш лән гән эш бу ла чак бит.

ПаулӘгриппатшакаршында

26 1 Әг рип Паул га:
– Си ңа үзең не як лап сөй ләр гә рөх сәт ите лә, – ди де.

Шун да Паул ку лын кү тәр де һәм үзен як лап сөй ли баш ла ды:
2 – Әг рип пат ша! Бү ген ал дың да яһү ди ләр нең бар лык га еп ләү лә рен нән үзем-

не як лый алу ы ма бә хет ле мен. 3 Син яһү ди ләр нең бар лык йо ла ла рын һәм бә хәс ле 
фи кер лә рен бик ях шы бел гән гә кү рә ми не тү зем ле лек бе лән тың ла вың ны үте нәм.

4 Яшь тән үк ни чек го мер ит кән ле гем не, баш тан ук үз хал кым ара сын да Ие-
ру са лим дә яшә гән ле гем не бар лык яһү ди ләр бе лә. 5 Алар ми не күп тән нән бе лә 
һәм, те лә сә ләр, фа ри сей лар төр ке мен дә бул ган лы гым – ди не без нең иң та ләп чән 
тәгъ ли ма тын тот кан лы гым ха кын да ша һит лык би рә ала лар. 6 Ә хә зер мин Ал ла-
һы та ра фын нан ата ла ры быз га би рел гән вәгъ дә нең үтә лү ен өмет итү ем өчен хө кем 
ал дын да то рам. 7 Без нең ун и ке ыруг, ул вәгъ дә нең тор мыш ка ашу ы на өмет баг лап, 
көне-төне ты ры шып Ал ла һы га хез мәт итә. Әг рип пат ша, яһү ди ләр ми не шу шы 
өмет өчен га еп ли ләр.

8 Ке ше ләр, ни өчен сез Ал ла һы ның үле ләр не те рел тү ен ышан мас лык эш дип 
са ный сыз?
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9 Дө рес, кай чан дыр мин дә, На са ра лы Гай сә исе ме нә кар шы мөм кин бул ган бө-
тен нәр сә ләр не эш ләр гә ки рәк, дип уй ла дым. 10 Һәм Ие ру са лим дә шу лай эш лә дем 
дә: баш ру ха ни лар дан вә ка ләт алып, Ал ла һы ның күп из ге лә рен зин дан нар га таш-
лат тым, баш ка лар алар ны үтер гән дә, мин ри за лы гым ны бел де рә идем. 11 Гый ба-
дәт ха нә дән гый ба дәт ха нә гә йө реп, күп тап кыр лар алар ны җә за ла дым һәм Гай сә гә 
бул ган иман на рын ин кяр ит те рер гә ты рыш тым. Алар га ка ра та ачу ым бик көч ле 
бул ган лык тан, ан дый лар ны хәт та чит шә һәр ләр дә дә эзәр лек ләп йөр дем.

ПаулныңХакимГайсәгәтабаборылуыхакындасөйләве
12 Та гын шун дый мак сат ку еп, баш ру ха ни лар тап шыр ган эш бу ен ча һәм алар-

ның вә ка лә те бе лән Дәмәшкъкә бар ган да, 13 көн ур та сын да рак, әй пат ша, күк тән 
төш кән бик көч ле як ты лык күр дем. Ко яш тан да як ты рак ул ут ми нем һәм юл даш-
ла рым ның тирә-ягын як тырт ты. 14 Без ба ры быз да җир гә егыл дык, һәм мин та выш 
ишет тем. Ул та выш ми ңа яһүд те лен дә: «Ша ул, Ша ул! Ни гә син Ми не эзәр лек ли-
сең? Үгез үз ху җа сы ның та я гы на ти бен гән ке бек, үзе ңә зы ян ки те рә сең», – ди де. 
15 «Син кем, Әфән дем?» – дип со ра дым мин. Ул ми ңа әйт те: «Мин – син эзәр лек ли 
тор ган Гай сә. 16 Тор, аяк ла ры ңа бас! Си не хез мәт че итеп ку яр өчен, хә зер күр гән-
нә ре ңә һәм Ми нем та раф тан си ңа ки лә чәк тә күр сә те лә чәк нәр сә ләр гә ша һит 
итәр гә дип, кү рен дем Мин си ңа. 17 Мин си не үз хал кың ку лын нан кот ка рыр мын 
һәм баш ка ха лык лар дан да сак лар мын: баш ка ха лык лар ара сы на мин җи бә рәм 
бит си не. 18 Син алар ның күз лә рен ачар га, алар ны ка раң гы лык тан як ты лык ка, 
шай тан ха ки ми я тен нән Ал ла һы га та ба бо рыр га ти еш сең. Шун да алар ның гө наһ-
ла ры ки че ре лер, Ми ңа бул ган иман аша из ге ител гән нәр ара сын да урын алыр лар 
алар», – ди де ми ңа Ха ким Гай сә.

19 Шу ңа кү рә, Әг рип пат ша, мин, күк тән иң гән кү ре неш кә буй сы нып, 20 баш та 
Дәмәшкъ һәм Иеру са лим ке ше лә ре нә, ан на ры бө тен Яһү дия җи рен дә яшәү че ләр гә, 
яһү ди бул ма ган баш ка ха лык лар га вә газь сөй лә дем. Алар ны тәү бә итеп Ал ла һы га 
та ба бо ры лыр га, тәү бә итү лә рен күр сә тә тор ган эш ләр кы лыр га ча кыр дым. 21 Ме нә 
шу ның өчен яһү ди ләр ми не Ал ла һы йор тын да то тып ал ды лар һәм үте рер гә ты-
рыш ты лар. 22 Лә кин Ал ла һы бү ген ге көн гә ка дәр ми ңа яр дәм итә, һәм ме нә мон да 
тор ган көе олы сы на да, ке че се нә дә ша һит лык би рәм. Мин ба ры тик пәй гам бәр ләр 
һәм Му са, ки лә чәк тә бу ла чак, дип, ал дан әй т кән хәл ләр ту рын да гы на сөй лим. 
23 Алар Мә сих нең га зап чи гәр гә ти еш ле ген һәм бе рен че бу лып үле дән те ре лә чә ген, 
яһүд хал кы на һәм баш ка ха лык лар га як ты лык ту рын да гы хә бәр не игъ лан итә чә ген 
әй т кән нәр иде, – ди де Паул.

24 Ул үзен шу лай дип як ла ган да, Фис те аңа кыч кы рып:
– Паул, син акы лың нан шаш кан сың! Зур гый лем лек си не акыл дан яз ды ра, – ди де.
25 – Мин акыл дан шаш ма дым, мөх тә рәм Фис те, – ди де Паул. – Мин аек акыл 

бе лән ха кый кать сүз лә ре сөй лим. 26 Пат ша бо лар ту рын да бе лә, һәм мин аның 
ал дын да кы ю лык бе лән сөй ли алам. Бу эш ләр пат ша ның игъ ти ба рын нан чит тә 
кал ма ган лы гы на ши гем юк, чөн ки алар ның бер се дә яше рен эш лән мә де.

27 Әг рип пат ша, пәй гам бәр ләр гә ыша на сың мы? Бе ләм, ыша на сың, – ди де Паул.
28 Әг рип Паул га:
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– Син ми не шу лай тиз ге нә мә сих че итәр гә мөм кин дип уй лый сың мы? – ди де.
29 – Тиз ге нә ме, юк мы, – ди де Паул, – си нең ге нә тү гел, ә бү ген ми не тың лау-

чы лар ның ба ры сы ның да ми нем ке бек бу лу ла рын Ал ла һы дан үте неп со рыйм. Әл-
бәт тә, бу бо гау лар дан тыш.

30 Шун нан соң пат ша һәм ида рә че, Бер ни ки һәм алар бе лән уты ру чы лар урын-
на рын нан тор ды лар 31 һәм, чит кә рәк ки теп:

– Бу ке ше үлем гә яки тот кын лык ка хө кем ите лер лек һич нәр сә эш лә мә гән, – дип 
сөй ләш те ләр.

32 Әг рип Фис те гә:
– Кай сар га мө рә җә гать итәр гә те лә мә гән бул са, бу ке ше не азат итәр гә мөм кин 

бул ган бу лыр иде, – ди де.

ПаулныңРимгаҗибәрелүе

27 1 Без нең Ита ли я гә су юлы бе лән ба ру ы быз ту рын да ка рар кы лын гач, Паул-
ны һәм та гын бер ни чә тот кын ны кай сар пол кы ның Юли ат лы йөз ба шы на 

тап шыр ды лар. 2 Без Асия өл кә се нә ба ра тор ган Ад ра мут шә һә рен нән бул ган ко-
раб ка утыр дык һәм йө зеп кит тек. Без нең бе лән Тес са лу ни кә шә һә рен дә яшәү че 
ма ке ду ни я ле Арис тарх бар ды. 3 Икен че көн не Си дун шә һә ре нә ки леп җит тек. Юли, 
ке ше лек ле лек күр сә теп, Паул га дус ла ры яны на ба рыр га һәм алар ның кай гыр ту ла-
рын нан фай да ла ныр га рөх сәт ит те. 4 Си дун нан без та гын диң гез гә чык тык һәм, җил 
кар шы бул ган лык тан, Кипр ның җил дән ышык ягы на та ба йө зеп кит тек. 5 Ки ли кия 
һәм Пам фу лия яр ла ры буй лап диң гез не кич тек тә Лу кия өл кә сен дә ге Му ра шә һә-
ре нә ки леп җит тек. 6 Му ра да йөз ба шы, Ис кән дә рия шә һә рен нән кил гән Ита ли я гә 
ки тә чәк ко раб ны та бып, без не шул ко раб ка утырт ты. 7 Без бай так көн нәр ак рын 
йөз дек һәм бик авыр лык бе лән Книд шә һә ре ту ры сы на ки леп җит тек. Көч ле җил 
ар ка сын да бу юнә леш тә ба ру мөм кин бул ма ган га кү рә, Сал му ни бо ры нын узып, 
Крит ның җил дән ышык ягы на юнәл дек. 8 Авыр лык бе лән яр буй лап йө зеп, Ях шы 
га вань нар ди гән урын га кил дек. Ул урын нан ерак тү гел Ла сея шә һә ре ур наш кан иде.

9 Шак тый күп ва кыт уз ган га, ура за кө не дә үтеп кит те һәм, диң гез бу ен ча юл ны 
дә вам итү кур кы ныч бул ган лык тан, Паул бо лай дип ки ңәш бир де:

10 – Әфән де ләр! Хә зер диң гез дә бу лу йөк һәм ко раб өчен ге нә тү гел, ә үзе без өчен 
дә кур кы ныч бу ла ча гын һәм күп зы ян ки те рә чә ген кү рәм.

11 Лә кин йөз ба шы, Паул ның сүз лә рен нән биг рәк, кой рык то ту чы ның һәм ко раб 
ху җа сы ның сүз лә ре нә күб рәк ко лак сал ды. 12 Га вань кыш үт кә рер гә ярак лы бул-
ма ган лык тан, диң гез че ләр нең кү бе се ан нан ки тәр гә һәм, мөм кин бул са, Крит ның 
көньяк-көнбатыш һәм төньяк-көнбатышка ка ра ган ягын да ур наш кан Фой ни кес 
га ва не на ба рыр га һәм шун да кыш лар га хәл ит те ләр.

Корабныңдавылгаэләгүе
13 Көнь як җи ле исә баш ла гач, алар, ин де те лә ге без гә иреш тек, дип уй лап, 

якорь кү тәр де ләр, һәм без Крит яры буй лап йө зеп кит тек. 14 Әм ма, күп тә үт мә де, 
төньяк-көнбатыш җи ле дип атал ган бик көч ле җил куп ты. 15 Җил без нең ко раб ны 
эләк те реп ал ды да агы зып алып кит те, чөн ки ко раб җил гә кар шы йө зә ал ма ды. 
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16 Кәү дә дип атал ган кеч ке нә ге нә ут рау ның җил дән ышык ягы на ки леп чы гып, 
авыр лык бе лән ге нә кот ка ру көй мә сен ур наш ты рып куя ал дык. 17 Аны па лу ба га 
кү тәр гән нән соң, ар кан нар ны ко раб ас тын нан үт кә реп, ко раб ны бәй ләп куй ды лар. 
Сур тис дип атал ган сай җир гә уты ру дан кур кып, җил кән не тө шер де ләр һәм шул 
хәл дә ко раб йө зеп йө рү ен дә вам ит те. 18 Көч ле да выл дә вам ит кән лек тән, икен че 
көн не йөк ләр не диң гез гә таш лый баш ла ды лар. 19 Ә өчен че көн не үз кул ла ры бе лән 
диң гез гә ко раб җи һаз ла рын ыр гыт ты лар. 20 Бер ни чә көн дә ва мын да ко яш та, йол-
дыз лар да кү рен мә гәч һәм көч ле да выл ты ныч лан ма ган лык тан, ко ты лу га бул ган 
бар лык өме те без югал ды.

Сезнеңберегездәһәлакбулмаячак
21 Ко раб та гы ке ше ләр күп көн нәр буе бер нәр сә ашый ал ма гач, Паул алар ара-

сы на чы гып бас ты да:
– Әфән де ләр! Сү зем не тың лар га һәм Крит тан куз гал мас ка ки рәк иде. Шу лай 

ит кән бул сак, бу кы ен лык лар да, югал ту лар да бул ма ган бу лыр иде. 22 Ә хә зер сез гә 
ки ңә шем шун дый: кү ңе ле гез не тө шер мә гез, чөн ки сез нең бе ре гез дә һә лак бул ма-
я чак, ко раб ны гы на югал та чак сыз, – ди де. – 23 Мин – Ал ла һы ке ше се һәм Аңа 
хез мәт итәм. Үт кән төн не Ал ла һы ның бер фә реш тә се ми ңа кү ре неп, 24 бо лай ди де: 
«Ку рык ма, Паул! Син кай сар ал дын да бу лыр га ти еш сең һәм Ал ла һы си нең бе лән 
бул ган ке ше ләр нең ба ры сы на да тор мыш бү ләк итә». 25 Ме нә шу ңа кү рә, әфән де-
ләр, кү ңе ле гез не тө шер мә гез, мин Ал ла һы га ина нам, бө те не се Ул ми ңа әй т кән чә 
бу лыр. 26 Без кай сы да бул са бер ут рау га ки леп чы гар быз, – ди де Паул.

27 Әд рән диң ге зен дә йө зеп йөр гән дә, ун дүр тен че төн ур та сы җит кәч, диң гез че ләр 
ко ры җир гә якын ла шу ы быз ны си зә баш ла ды лар. 28 Алар ти рән лек не үл чә де ләр – 
егер ме са жин ча ма сы* бул ды. Күп ме дер ва кыт үт кәч, та гын үл чә де ләр – ун биш 
са жин ча ма сы иде. 29 Таш лы урын га ба рып элә гү дән кур кып, ко раб ның кой рык 
ягын нан дүрт якорь тө шер де ләр һәм көн ту у ын те ләп до га кыл ды лар.

30 Ә ко раб тан ка чар га те ләп, бо рын як тан якорь лар тө ше рер гә те ли без, ди гән сыл-
тау бе лән диң гез че ләр су га көй мә тө шер гәч, 31 Паул йөз ба шы на һәм гас кә ри ләр гә:

– Алар ко раб та кал ма са лар, сез ко ты ла ал мас сыз, – ди де.
32 Шун нан соң гас кә ри ләр көй мә бау ла рын ча бып өз де ләр, һәм көй мә су га тө-

шеп кит те.
33 Көн ту ар ал дын нан, Паул һәм мә сен ри зык ашар га кыс та ды.
– Сез ин де ун дүр тен че көн ки е рен ке хәл дә бу лып, һич нәр сә аша мый сыз. 34 Шу-

ңа кү рә аша вы гыз ны үте нәм: бу го ме ре гез не сак лап ка лу өчен за рур. Бе ре гез нең дә 
ба шын нан бер ге нә бөр тек чә че дә төш мәс, – ди де ул.

35 Шу лай ди гәч, Паул, ик мәк не кул ла ры на алып, Ал ла һы га шөк ра на кыл ды һәм 
сын ды рып ашый баш ла ды. 36 Шун да ба ры сы ның да кү ңел лә ре кү тә ре леп ашар га 
утыр ды лар. 37 Без ко раб та бө те не се ике йөз җит меш ал ты җан идек. 38 Ашап туй-
гач, ко раб ны җи ңе ләй тү өчен, диң гез че ләр бул ган бо дай ны диң гез гә таш ла ды лар.

* 27:28 ...егермесажинчамасы... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: егер ме ор гуя; ор гуя – 
озын лык үл чәү бе рәм ле ге, 1,8 м ча ма сы. 
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Көймәнеңҗимерелүе,кешеләрнеңисәнкалуы
39 Көн ту гач, диң гез че ләр ал ла рын да гы җир не та ны ма ды лар, лә кин ан да сө зәк 

яр лы нин ди дер кул тык күр де ләр һәм, бул ды рып бул са, ко раб бе лән шул яр бу е на 
ки леп тук тар га те лә де ләр. 40 Якорь лар ны ча бып өз гәч, ко раб ның кой ры гын да ур-
наш кан бо ру иш кәк лә рен ыч кын дыр ды лар һәм ал гы җил кән не җил уңа е на көй лә-
де ләр. Ко раб яр га та ба юл ал ды, 41 лә кин ком га ки леп утыр ды. Ко раб ның бо ры ны 
куз гат мас лык бу лып элә геп кал ды, ә кой рык өле ше дул кын кө че бе лән җи ме ре лә 
баш ла ды.

42 Гас кә ри ләр, тот кын нар ның бе рәр се йө зеп ки теп кач ма сын дип, алар ны үте-
рер гә ни ят лә де ләр. 43 Әм ма йөз ба шы, Паул ны кот ка рып ка лу те лә ге бе лән, алар ны 
тук тат ты һәм баш та йө зә бе лү че ләр гә су га си ке реп яр га чы гар га куш ты.

44 – Кал ган на ры гыз йә так та лар га, йә ко раб та гы бе рәр нәр сә гә то ты нып йө зе-
гез, – ди де ул.

Шу лай итеп ба ры сы да ко ты лып җир гә чык ты.

ПаулМальтаутравында

28 1 Исән-имин яр га чы гып җит кәч, ут рау ның Маль та дип ата лу ын бел дек. 
2 Ут рау ке ше лә ре без гә га дәт тән тыш ку нак чыл бул ды лар. Яң гыр ява баш-

ла ган га һәм сал кын бул ган га кү рә, учак як ты лар һәм без нең ба ры быз ны да учак 
яны на ча кыр ды лар. 3 Паул үзе җы еп алып кил гән бер ко чак чыбык-чабыкны учак ка 
сал гач, шун да эс се дән бер зә һәр елан аты лып чы гып, аның ку лы на ябы шып кал-
ды. 4 Ут рау ке ше лә ре, аның ку лын да асы лы нып тор ган елан ны кү реп, бер-берсенә:

– Бу адәм ке ше үте рү че бул са ки рәк. Диң гез дән ко тыл са да, га дел лек али һә се 
аны исән кал дыр ма ды, – ди еш те ләр.

5 Әм ма Паул елан ны ут ка сел кеп тө шер де һәм аз гы на да җә рә хәт лән мә де. 6 Ке-
ше ләр, ул ше ше нер яки ки нәт егы лып үләр, дип көт те ләр. Әм ма озак көт кән нән 
соң, аңа һич нин ди за рар бул ма ган лы гын кү реп, фи кер лә рен үз гәрт те ләр:

– Ул – кай сы дыр бер илаһ, – ди де ләр алар.
7 Шул урын нан ерак тү гел ут рау баш лы гы Поп ли ның ху җа лы гы ур наш кан иде. 

Ул без не үз йор ты на ча кыр ды һәм өч көн буе дус лар ча ку нак ит те. 8 Поп ли ның 
ата сы биз гәк һәм кор сак авы руы бе лән җә фа ла нып ята иде. Паул аның яны на ке-
реп до га кыл ды һәм, өс те нә кул ла рын ку еп, аны са вык тыр ды. 9 Бу ва кый га дан соң 
ут рау да гы баш ка авы ру лар да Паул яны на кил де ләр һәм са вык ты рыл ды лар. 10 Ут-
рау да яшәү че ке ше ләр без гә күп хөр мәт күр сәт те ләр, ә ки тәр гә җы ен гач, ки рәк ле 
әй бер ләр бе лән тәэ мин ит те ләр.

ПаулныңРимгакилүе
11 Маль та ут ра вын да өч ай тор ган нан соң, ан да кыш ла ган бер ко раб ка уты рып 

юл га чык тык. Ко раб Ис кән дә рия шә һә ре не ке бу лып, аның бо ры ны на күк иге-
зәк лә ре* су рә те тө ше рел гән иде. 12 Су ра кү сәй шә һә ре нә ки леп җит кәч, ан да өч 

* 28:11 Күкигезәкләре – грек лар ми фо ло ги я сен дә диң гез че ләр не сак лый тор ган ике илаһ. 
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көн бул дык. 13 Ан нан Ри ги ун шә һә ре нә кил дек. Икен че көн не, көнь як җи ле исә 
баш ла гач, Ри ги ун нан кит тек һәм ике көн дә По ти у луй шә һә ре нә ки леп җит тек. 
14 Ул шә һәр дә иман даш ла ры быз ны оч рат тык, һәм алар бер ат на га үз лә ре янын да 
ка лу ы быз ны үтен де ләр.

Шу лай без Рим га ки леп җит тек. 15 Ан да гы иман даш лар, без нең хак та ишет кәч, 
Ап пи мәй да ны һәм Өч ку нак ха нә шә һәр лә ре яны на тик ле җи теп, без не кар шы 
алыр га кил гән нәр. Алар ны күр гәч, Паул Ал ла һы га шөк ра на кыл ды, аның кү ңе-
ле кү тә рел де. 16 Рим шә һә рен дә Паул га сак ас тын да ял гыз яшәр гә рөх сәт ител де.

Күренеклеяһүдиләрбеләночрашу
17 Рим га ки леп, өч көн тор ган нан соң, Паул яһү ди ләр нең баш лык ла рын бер гә 

җы е лыр га ча кыр ды. Җы ел гач, Паул алар га:
– Ту ган нар! Үз хал кы быз га яки ата ла ры быз ның йо ла ла ры на кар шы һич бер 

нәр сә эш лә мә сәм дә, мин Ие ру са лим дә тот кын бул дым һәм рим лы лар ку лы-
на тап шы рыл дым, – ди де. – 18 Алар мин нән со рау ал ган нан соң, үлем гә хө кем 
итәр лек һич нин ди га е бем бул ма ган га кү рә азат итәр гә те лә гән нәр иде. 19 Әм ма, 
яһү ди ләр мо ңа кар шы кил гән лек тән, мин кай сар га мө рә җә гать итәр гә мәҗ бүр 
бул дым, лә кин үз хал кым ны нәр сә дә дә бул са га еп ләү мак са ты бе лән тү гел. 20 Шу-
ңа кү рә мин сез не оч ра шып сөй лә шер гә ча кыр дым. Шу шы бо гау ла рым Ис ра ил 
баг ла ган өмет өчен бит.

21 Ә яһү ди ләр аңа:
– Без Яһү ди я дән си нең хак та хат лар да ал ма дык, Яһү ди я дән кил гән ту ган нар-

ның бер се дә си нең хак та һич нин ди хә бәр җит кер мә де һәм на чар сүз ләр сөй лә мә-
де. 22 Хә ер, без фи кер лә рең не үзең нән ише тер гә те ләр идек, чөн ки без гә бил ге ле 
бул ган ча, һәр кай да бу мәз һәб кә кар шы сөй ли ләр, – ди де ләр.

23 Алар Паул бе лән баш ка бер көн не оч ра шыр га ки леш те ләр. Бил ге лән гән көн не 
Паул яшә гән йорт ка элек кил гән нән дә күб рәк ке ше ләр кил де. Ул ир тә дән кич кә 
тик ле Ал ла һы Пат ша лы гы ха кын да аң лат ты, Гай сә ту рын да Му са ка ну нын нан һәм 
пәй гам бәр ләр яз ма ла рын нан дә лил ләр ки те реп, алар ны инан ды рыр га ты рыш ты. 
24 Кай бер лә ре аның сүз лә ре нә инан ды лар, кай бер лә ре исә ышан ма ды лар 25 һәм 
бер-берсе бе лән ки ле шә ал мый ча та ра лыш ты лар. Алар ки тәр гә җы ен ган да, Паул 
бо лай ди де:

– Из ге Рух сез нең ата ла ры гыз га Иша гыйя пәй гам бәр ар кы лы дө рес әй т кән:
26 «Бу ха лык яны на бар да әйт:

Ни чек ке нә тың ла са гыз да – аң ла мас сыз,
ни чек ке нә ка ра са гыз да – күр мәс сез.

27 Чөн ки бу ха лык ның йө рә ген май бас кан.
Көч кә ге нә ише тә ко лак лары,
күз лә рен дә алар йом ган нар.
Әгәр шу лай бул ма са,
күз лә ре бе лән кү рер ләр,
ко лак ла ры бе лән ише тер ләр иде.
Йө рәк лә ре бе лән аң лар лар,
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Ми ңа та ба бо ры лыр лар,
һәм Мин алар ны са вык ты рыр идем»*.

28 Шу ңа кү рә сез гә мәгъ лүм бул сын: Ал ла һы ның кот ка руы ту рын да гы хә бәр 
яһү ди бул ма ган ха лык лар га җи бә рел гән һәм аны алар тың лар лар, – ди де Паул.

[29 Ул шу лай ди гән нән соң, яһү ди ләр бик нык бәхәсләшә-бәхәсләшә та ра лыш-
ты лар.]*

30 Ә Паул үзе тү ләп тор ган йорт та ике ел буе яшә де һәм яны на ки лү че ләр нең ба-
ры сын да ка бул ит те. 31 Ул, кы ю лык бе лән һәм кар шы лык лар га оч ра мый ча, Ал ла һы 
Пат ша лы гы ту рын да сөй лә де һәм Ха ким Гай сә Мә сих ха кын да өй рәт те.

* 28:26-27 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:9-10. 
* 28:29 Бу аять иң бо рын гы кулъ яз ма лар да юк. 
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Ягъ куб тан хат
1 1 Дөнья буй лап та рал ган ун и ке ыруг ка* сАл ла һы һәм сХа ки ме без Гай сә сМә сих 

ко лы Ягъ куб тан сә лам!

Сынауларһәмиман
2 Иман даш ла рым, төр ле сы нау лар га элә гү не үзе гез гә зур шат лык дип ка бул ите гез. 

3 Има ны гыз сы на лу тү зем лек ту ды ру ын сез бе лә сез бит. 4 Сез нең һич нин ди ким че-
лек ләр сез ка мил һәм бер бө тен бу лу ы гыз өчен, тү зем лек үз эшен баш ка рып чык сын.

5 Әгәр кай сы гыз ның да бул са зи рәк ле ге бул ма са, ул ва кыт та аны Ал ла һы дан 
со ра сын, һәм ул аңа би ре лә чәк, чөн ки Ал ла һы юмарт һәм, бер сен дә шел тә лә-
ми чә, ба ры сы на да би рә. 6 Лә кин сез, ина нып, һич тә шик лән ми чә со рар га ти еш, 
чөн ки шик лә нү че ләр җил ку ып йөр т кән, бер як тан икен че як ка бә ре лә тор ган 
диң гез дул кы ны на ох ша ган нар. 7 Ан дый ке ше сРаб бы дан нәр сә дер алыр мын дип 
уй ла ма сын. 8 Мон дый ке ше ике лә нү чән, үзе нең кыл ган га мәл лә рен дә нык тор-
мау чан бу ла бит.

9 Мох таҗ иман даш үзе нең юга ры дә рә җә гә кү тә ре лүе бе лән го рур лан сын. 10 Бай 
исә үзе нең тү бән дә рә җә гә тө ше ре лүе бе лән го рур лан сын, чөн ки ул кыр гый чә чәк 
ши кел ле юк ка чы га чак. 11 Ко яш чы гып, көй дер геч эс се лек баш ла на, эс се дән үлән 
су ла, аның чә чә ге ко е ла һәм ма тур лы гы юга ла. Бай лар да шу лай ук үз лә ре нең эш-
лә рен эш лә гән дә су ла чак.

12 Сы нау лар га түз гән ке ше бә хет ле: алар аша узып, ул Ал ла һы Үзен сө ю че ләр гә 
вәгъ дә ит кән тор мыш та җын алыр. 13 Кот кы га төш кән нәр нең бер се дә: «Бу кот-
кы Ал ла һы та ра фын нан җи бә рел гән», – дип әй тер гә ти еш тү гел, чөн ки явыз лык 
Ал ла һы ны вәс вә сә лән де рә ал мый һәм Ал ла һы Үзе бер кем не дә вәс вә сә лән дер ми. 
14 Һәр кем не үзе нең үк хай ва ни те ләк лә ре вәс вә сә гә са ла, алар аны кы зык ты рып 
алып ке реп ки тә һәм то зак ка эләк те рә. 15 Шун нан соң хай ва ни те ләк, яра лып, сгө-
наһ ны ту ды ра, ә гө наһ ны гы гач – үлем не.

16 Үзе гез гә ал да ныр га ирек бир мә гез, га зиз иман даш ла рым. 17 Һәр иге лек ле һәм 
ка мил бү ләк юга ры дан, күк як ты лык ла ры Ата сын нан ки лә. Ул һәр ва кыт үз гә реш-
сез һәм һич кай чан, бо ры лып, ка раң гы лык ту дыр мый*. 18 Бар ит кән нә ре ара сын да 

* 1:1 Уникеыруг – дөнь я га та рал ган мә сих че яһү ди ләр яи сә дөнь я да гы бар лык мә сих че ләр. 
* 1:17 ...борылып,караңгылыктудырмый. – Мон да Ал ла һы Тә га лә нең үз гә реш сез бу луы, күк 
җи сем нә ре нең то рыш ла рын үз гәр теп, ка раң гы лык бул ды ру ла ры һәм баш ка кү ре неш кә ке-
рү лә ре бе лән капма-каршы ку е ла. 
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без нең бе рен че җи меш бу лу ы быз ны те ләп, Ул без не ха кый кать сү зе аша Үз их ты-
я ры бе лән ту дыр ды.

Тыңлагызһәмүтәгез
19 Га зиз иман даш ла рым, шу ңа игъ ти бар ите гез: һәр кем тың лар га өл гер бу лыр га, 

ә сөй ләр гә һәм ачу ла ныр га ашык мас ка ти еш, 20 чөн ки ке ше ачуы Ал ла һы те лә гән 
тәкъ ва тор мыш ка алып кил ми. 21 Шу лай итеп, бө тен әх ла кый шак шы лык тан һәм 
баш ка төр ле яман лык тан ваз ки че гез. Йө рәк лә ре гез туф ра гы на утыр тыл ган Ал ла һы 
сү зен тый нак лык бе лән ка бул ите гез, ул сүз җан на ры гыз ны кот ка ра ала.

22 Сүз не тың лап кы на үз-үзегезне ал да ма гыз, ә аны үтә гез. 23 Кем дә бул са Ал ла һы 
сү зе нә ко лак са ла, лә кин аны үтә ми икән, ул үз йө зен көз ге дән ка рау чы га ох шап 
ка ла: 24 үзе нә җен тек ләп ка рый да, чит кә рәк ки тү бе лән, йө зе нең нин ди ле ген шун-
дук оны та. 25 Әм ма кем дә кем Ал ла һы ның ка мил ирек ле лек сКа ну нын игъ ти бар 
бе лән тик ше рә һәм, шу лай дә вам итеп, ишет кә нен оныт мый ча баш ка ра икән, ул 
үз эш лә рен дә бә хет ле бу лыр.

26 Әгәр кем дә бул са үзен Ал ла һы га та бы ну чы дип са ный, лә кин те лен тый мый 
икән, бу ва кыт та ул үзен ал дый гы на, һәм аның Ал ла һы га та бы ну ла ры бер ни гә 
тор мый. 27 Ал ла һы сАта Үз кар шын да саф, эч кер сез са на ган та бы ну – ятим нәр нең, 
тол ха тын нар ның кай гы ла ры бе лән ур так ла шып, алар ту рын да кай гыр ту һәм үзең-
не, нә җес лә ми чә, фа ни дөнь я дан сак лау.

Һәркемгәтигезкарагыз

2 1 Иман даш ла рым ми нем, иң бө ек Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә симан итү че ләр 
бу ла рак, һәр кем гә ти гез ка ра гыз. 2 Әй тик, җы е лы шы гыз га бай ки ен гән, ал тын 

бал дак лы ке ше һәм шу лай ук туз ган ки ем ки гән яр лы ке ше дә ки лә, ди. 3 Бай ки ен-
гән ке ше гә ае рым игъ ти бар би реп: «Ме нә мон да, бу ях шы урын га уты ры гыз», – дип 
әй тә сез, яр лы га исә: «Әнә те ген дә бас» яи сә «Аягым очы на утыр», – ди сез. 4 Шу ның 
бе лән үз ара гыз да бер-берегезне ае рып ка рый сыз һәм на чар фи кер ләр гә та я ну чы хө-
кем че гә ох шап ка ла сыз тү гел ме? 5 Тың ла гыз, га зиз иман даш ла рым! Үзен яра ту чы лар га 
вәгъ дә ит кән Пат ша лык ның ва рис ла ры һәм бай иман лы бул сын нар дип, Ал ла һы бу 
дөнь я ның яр лы ла рын сай лап ал ма ды мы ни?! 6 Сез исә яр лы лар ны мәс хә рә ли сез. Сез-
не җә бер ләү че ләр һәм мәх кә мә ал ды на сөй рәү че ләр – бай лар тү гел ме ни ин де?! 7 Сез 
йөр тә тор ган исем не – Мә сих нең ях шы исе мен яман лау чы лар шу лар тү гел ме ни?!

8 Әгәр сез сИзге язмада әй тел гән: «Якы ның ны үзең не ярат кан ке бек ярат»* ди гән 
сАл ла һы Пат ша лы гы ка ну нын үти сез икән, дө рес эш ли сез. 9 Лә кин әгәр һәр кем гә 
дә ти гез ка ра ма са гыз, гө наһ кы ла сыз һәм Ка нун сез не сҗи на ять че ләр итеп күр сә тә. 
10 Кем дә кем Ка нун ны ту лы сын ча үти, әм ма аның бер ге нә та лә бен боз са да, бө-
тен Ка нун ны бо зу да га еп ле. 11 Чөн ки «Зи на кыл ма»* дип әй т кән Ал ла һы шу лай ук 
«Үтер мә»* дип тә әй т кән. Һәм шу ңа кү рә дә, әгәр зи на кыл ма саң, лә кин үтер сәң, 

* 2:8 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
* 2:11 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:14; «Ка нун», 5:18. 
* 2:11 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:13; «Ка нун», 5:17. 
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син Ка нун ны бо зу чы бу ла сың. 12 Ирек ле лек ка ну ны бу ен ча хө кем ите лә се ке ше-
ләр бу ла рак сөй лә гез һәм га мәл кы лы гыз. 13 Рә хим ле лек күр сәт мә гән нәр гә хө кем 
рә хим сез бу лыр. Рә хим ле лек исә хө кем нән өс тен то ра!

Иманһәмэшләр
14 Әгәр кем дә бул са: «Мин иман итәм», – дип әй тә, ә эш тә күр сәт ми икән, иман-

даш ла рым, мон нан ни фай да? Ан дый иман аны кот ка ра ала мы? 15 Әгәр иман даш 
ир-ат йә хатын-кыз ки ем гә яки ри зык ка мох таҗ бу лып, сез нең бе рә ре гез: 16 «Имин лек 
бе лән ки те гез. Җы лы ны гыз һәм ях шы итеп тук ла ны гыз!» – дип әй т сә, әм ма алар га 
тор мыш та ки рәк бул ган нәр сә ләр не бир мә сә, бу сүз ләр дән ни фай да? 17 Иман да 
шу лай. Га мәл сез иман үзе үк үле бу ла.

18 Лә кин кем дер: «Си нең – иман, ә ми нем эш ләр бар!» – дип әй тер. Син ми ңа 
үзең нең има ның ны га мәл ләр дән баш ка күр сәт. Ә мин си ңа үз има ным ны кыл ган 
га мәл лә рем бе лән күр сә тер мен! 19 Син Ал ла һы ның бер бу лу ы на ыша на сың. Ях шы! 
Хәт та җен нәр дә мо ңа ыша на һәм кал ты рап то ра. 20 Әй, син, төп сез ке ше! Иман ның 
га мәл дән баш ка фай да сыз бу лу ы на дә лил ләр те ли сең ме? 21 Әл лә ата быз Иб ра һим, 
үз уг лы Ис хак ны смәз бәх кә кор бан рә ве шен дә алып ки леп, эш-гамәлләре бе лән 
Ал ла һы та ра фын нан сак лан ма ган мы? 22 Кү рә сең ки, аның има ны кыл ган га мәл лә ре 
бе лән бер гә үре леп бар ган һәм шул га мәл лә ре ар кы лы има ны ка мил ләш кән. 23 Из ге 
яз ма да гы: «Иб ра һим Ал ла һы га ышан ды, һәм мо ның бе лән тәкъ ва бу лып са нал ды»* 
ди гән сүз ләр тор мыш ка аш ты. Шу лай итеп, ул «Ал ла һы дус ты»* дип атал ды. 24 Кү рә-
сез, ке ше иман бе лән ге нә тү гел, бәл ки кыл ган га мәл лә ре бе лән Ал ла һы та ра фын нан 
ак ла на. 25 Хә бәр че ләр не сы ен ды рып һәм алар га баш ка юл дан ка чар га яр дәм итеп, 
фа хи шә Рә хәб тә кыл ган га мә ле нә ка рап, Ал ла һы та ра фын нан ак лан ган*. 26 Шу лай 
итеп, рух сыз тән үле бул ган дай, иман да кы лын ган га мәл дән баш ка үле дер.

Игътибарбеләнсөйләргәөндәү

3 1 Иман даш ла рым, ара гыз дан ба ры кай бер лә ре гез ге нә укы ту чы бул сын. Сез 
бе лә сез: без укы ту чы бу ла рак, баш ка лар га ка ра ган да ныг рак хө кем ите лер без. 

2 Без ба ры быз да төр ле чә абы на быз бит. Сүз бе лән гө наһ кыл мый тор ган ке ше ка-
мил, ул үзе нең бө тен тә нен тыя бе лә. 3 Тың ла сын нар өчен, без ат лар ның авы зы на 
авыз лык ки де рә без һәм, шу лай итеп, алар ның гәү дә лә ре бе лән ида рә итә ала быз. 
4 Әй дә гез, ко раб лар ны ми сал итеп ки те рик. Зур бул са лар да һәм көч ле җил ләр бе-
лән ку ып йөр тел сә ләр дә, алар бик кеч ке нә ко раб кой ры гы яр дә мен дә кой рык чы 
те лә гән як ка ида рә ите лә ләр. 5 Тел дә шу лай ук, гәү дә нең кеч ке нә ге нә әгъ за сы 
бул са да, бө ек нәр сә ләр бе лән мак та на ала. Уй ла: нин ди кеч ке нә оч кын зур ур-
ман ны ян ды рып җи бә рер гә мөм кин. 6 Тел дә – ут. Тә не без нең әгъ за ла ры ара сын да 
ул – яман лык дөнь я сы. Ул бө тен тә не без не нә җес ли һәм тор мы шы быз агы шын да 
ян гын чы га ра. Аның үзен исә җә һән нәм уты ка бы зып җи бә рә.

* 2:23 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:6. 
* 2:23 Ка ра гыз: «II Елъ яз ма», 20:7; «Иша гыйя», 41:8. 
* 2:25 Ка ра гыз: «Ешуа», 6:22-25. 
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7 Һәр төр ле хай ван нар, кош лар, сөй рә лү че ләр һәм диң гез хай ван на рын ке ше 
үзе нә буй сын ды ра ала һәм буй сын дыр ды да. 8 Лә кин бер кем дә тел не буй сын ды ра 
ал мый: ул ты ел гы сыз, усал һәм үтер геч агу лар бе лән ту лы. 9 Те ле без бе лән Ата быз 
Раб бы ны дан лый быз, шул ук тел бе лән Ал ла һы га ох шаш лы итеп яра тыл ган ке ше-
ләр не кар гый быз. 10 Бер үк авыз дан дан лау лар да, кар гыш лар да чы га. Иман даш ла-
рым, алай бу лыр га ти еш тү гел. 11 Бер чиш мә дән тө че һәм тоз лы су ага ала мы әл лә?! 
12 Иман даш ла рым, ин җир ага чы – зәй түн, ә йө зем чы бы гы ин җир җи ме ше би рә 
ала мы ни? Тоз лы чиш мә дә тө че су би рә ал мый.

Чынзирәклек
13 Ара гыз да кай сы гыз зи рәк һәм акыл лы, ул үзе нең шун дый икән ле ген иге лек ле 

тор мы шы, зи рәк тый нак лык ту дыр ган га мәл лә ре бе лән күр сәт сен. 14 Лә кин йө-
рәк лә ре гез дә ачы көн че лек һәм үз-үзеңне ге нә яра ту яшә сә, мак тан ма гыз, ха кый-
кать кә кар шы ял ган ла ма гыз. 15 Ан дый зи рәк лек юга ры дан тү гел, ул дөнь я ны кы; 
ру хи тү гел, ул җен нәр дән ки лә. 16 Чөн ки көн че лек һәм үз-үзеңне ге нә яра ту бар 
урын да тәр тип сез лек тә, һәр төр ле явыз эш ләр дә бу ла. 17 Ә юга ры дан ки лү че зи-
рәк лек, бе рен че дән, саф, шу лай ук ты ныч лык сө ю чән, йом шак кү ңел ле, аек акыл 
бе лән тың лау чан, шәф кать ле лек һәм иге лек ле җи меш ләр бе лән ту лы, ке ше ләр не 
аер мый тор ган һәм эч кер сез дер. 18 сТәкъ ва лык ор лык ла рын ты ныч лык та чә чә ләр 
һәм ул ор лык лар ты ныч лык бул ды ру чы лар га уңыш ки те рә.

Дөньябеләндускеше–Аллаһыдошманы

4 1 Ара гыз да гы ни заг һәм та лаш лар кай дан ки лә? Сез дә кө рә шеп яши тор ган 
көч ле те ләк ләр дән ки леп чык мый мы ни алар? 2 Сез нәр сә дер те ли сез, лә кин 

ала ал мый сыз, мо ның өчен хәт та үте рә сез, бик ка ты те ли сез, лә кин те лә гә не гез гә 
ире шә ал мый сыз. Сез та ла ша сыз һәм кө рә шә сез. Ал ла һы дан со ра ма ган га кү рә, те-
лә гә не гез не ала ал мый сыз. 3 Со ра са гыз да ала ал мас сыз, чөн ки со ра ган на ры гыз ны 
үз хо зур лык ла ры гыз га кул ла ныр га те ләп, яман ни ят бе лән со рый сыз бит.

4 Ал ла һы га туг ры бул ма ган нар, сез дөнь я ны яра ту ның Ал ла һы бе лән дош ман 
бу лу га бә ра бәр икә нен бел ми сез ме әл лә?! Дөнья бе лән дус бу лыр га те ләү че ке ше 
Ал ла һы га дош ман бу ла. 5 Яки сез Из ге яз ма да: «Ал ла һы без гә сал ган рух ны, көн ләп, 
бик нык аш кы нып те ли...»* ди гән сүз ләр юк ка гы на әй тел гән, дип уй лый сыз мы? 
6 Лә кин Ал ла һы би рә тор ган смәр хә мәт та гын да зур рак. Ме нә шу ңа кү рә Из ге яз ма да:

«Ал ла һы тә кәб бер ләр гә кар шы то ра,
ә тыйнак-күндәмнәргә мәр хә мә тен би рә»*, –

дип әй тел гән. 7 Шу лай икән, үзе гез не Ал ла һы га буй сын ды ры гыз. сИб лис кә кар-
шы лык күр сә те гез, һәм ул сез дән ка чар. 8 Ал ла һы га якын ла шы гыз, шун да Ул да 
сез гә якы на ер. Әй гө наһ лы лар, кул ла ры гыз ны чис тар ты гыз! Әй ике лә нү че ләр, 
йө рәк лә ре гез не пакь лән де ре гез! 9 Хәс рәт лә не гез, ачы ны гыз һәм ың гы ра шы гыз! 

* 4:5 Аллаһыбезгәсалганрухны,көнләп,бикныкашкыныптели – Бу сүз ләр не «Ал ла һы без гә 
сал ган рух та көч ле те ләк ләр бар» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 4:6 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 3:34. 
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Кө лү е гез – кай гы га, шат лы гы гыз моң-зарга әй лән сен. 10 Раб бы ал дын да үзе гез не 
буй сы ну чан то ты гыз, һәм Ул сез не юга ры кү тә рер.

11 Иман даш ла рым, бер-берегезне яман ла ма гыз. Үзе нең иман да шын яман лау чы 
һәм хө кем итү че Ка нун ны да яман лый һәм хө кем итә. Ә Ка нун ны хө кем ит сәң, 
син – Ка нун ны үтәү че тү гел, ә аны хө кем итү че. 12 Ка нун Чы га ру чы һәм Хө кем че 
ба ры тик бер ге нә. Ул гы на кот ка ра һәм һә лак итә ала. Шу лай бул гач, баш ка лар ны 
хө кем итәр гә кем соң син?

Масаючанлыкныкисәтү
13 «Бү ген яки ир тә гә без фә лән шә һәр гә ки тәр без һәм ан да ел буе то рыр быз, са-

ту итеп, зур та быш алыр быз», – дип сөй ләү че ләр, хә зер сез тың ла гыз. 14 Сез хәт та 
ир тә гә тор мы шы гыз да нәр сә бу ла сын да бел ми сез. Сез аз гы на кү ре неп алу чы, ә 
ан на ры юк ка чы гу чы то ман ке бек. 15 Аның уры ны на сез: «Әгәр Раб бы на сыйп ит сә, 
без исән бу лыр быз һәм мо ны яки те ге не эш ләр без», – дип әй тер гә ти еш. 16 Лә кин 
сез, чын лык та, тә кәб бер лә нә сез һәм ма са я сыз гы на. Һәр ма са ю чан лык – явыз лык! 
17 Шу лай итеп, кем дә кем кай сы ях шы эш не эш ләр гә ти еш лек не бе леп тә, алай 
эш лә мә сә, гө наһ кыл ган бу ла.

Байларгакисәтү

5 1 Бай лар, сез тың ла гыз! Сез гә якын ла ша тор ган бә хет сез лек ләр дән ың гы ра шып 
ела гыз. 2 Сез нең бай лы гы гыз че реп бет кән, ки ем нә ре гез не көя ашап бе тер гән. 

3 Алтын-көмешләрегез ту тык кан! Бу ту тык сез гә кар шы дә лил бу лыр һәм тә не гез не 
ут тай ашар. Бай лык ны шу шы соң гы көн нәр дә туп ла ды гыз. 4 Кыр ла ры гыз да сез-
нең өчен уңыш җый ган нар ны ал дап, хез мәт ха кын тү лә мә де гез. Тың ла гыз: ха кы 
тү лән мә гән хез мәт сез гә кар шы кыч кы ра. Урак чы лар ның ачы та выш ла ры Күк ләр 
Ху җа сы Раб бы ның ко лак ла ры на ба рып ише тел де. 5 Җир дә сез бай лык та һәм ләз-
зәт тә яшә де гез. Сез үзе гез не су гым кө нен дә си мер т те гез. 6 Га еп сез не хө кем итеп 
үтер де гез; ул сез гә кар шы кил ми.

Сабырлыкһәмдогакылу
7 Иман даш лар, Ха ки ме без Гай сә кил гән че са быр бу лы гыз. Иген че дә, көз ге һәм 

яз гы яң гыр лар яу ган чы, үз җи рен нән са быр лык бе лән кыйм мәт ле уңыш кө тә. 
8 Сез дә са быр бу лы гыз. Кү ңе ле гез не ны гы ты гыз, чөн ки Ха ки ме без ки лә чәк көн 
якын. 9 Иман даш лар, бер-берегезгә кар шы әләк лә мә гез, югый сә хө кем ите лер сез. 
Хө кем че ин де ишек янын да то ра.

10 Иман даш лар, Раб бы исе мен нән сөй лә гән спәй гам бәр ләр нең га зап ла ну ын-
нан һәм тү зем ле ген нән үр нәк алы гыз. 11 Тү зеп нык тор ган нар ны без бә хет ле 
дип атый быз. Сез Әюб нең тү зем ле ге ту рын да ишет те гез һәм Раб бы ның ахыр да 
аның бе лән нәр сә эш лә гән ле ген күр де гез; Раб бы шәф кать ле лек бе лән ту лы һәм 
рә хим ле бит*.

* 5:11 Ка ра гыз: «Чыгыш», 34:6-7; «Әюб», 1:21-22; «Зә бур», 102:8. 
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12 Иң элек, иман даш ла рым, ант ит мә гез; күк-җир бе лән дә, йә баш ка нәр сә бе-
лән дә ант ит мә гез. Ал ла һы хө ке ме нә эләк мәс өчен, сез нең «Әйе» ди гә не гез «Әйе» 
бул сын, «Юк» – «Юк» бул сын.

13 Сез нең бе рә ре гез га зап чи гә икән, до га кыл сын. Бә хет ле лә ре гез мак тау җыр-
ла ры җыр ла сын. 14 Авы ру бул ган на ры гыз симан итү че ләр бер дәм ле ге сөл кән нә рен 
ча кыр сын һәм алар, Ха ким исе ме бе лән аңа зәй түн мае сөр теп, аның өчен до га 
кыл сын нар. 15 Иман бе лән кы лын ган до га авы ру ны сә ла мәт лән де рер, Ха ки ме без 
аны аяк ка бас ты рыр. Әгәр гө наһ лар кыл ган бул са, ул ки че ре лер. 16 Шу лай итеп, 
са вы гу өчен, бер-берегез ал дын да гө наһ ла ры гыз ны та ны гыз һәм бер-берегез өчен 
до га кы лы гыз. Тәкъ ва ке ше до га сы зур ку әт кә һәм көч ле тәэ сир гә ия. 17 Ильяс без-
нең ке бек үк ке ше бул ган. Яң гыр яу ма сын өчен, ул ты рыш лык бе лән до га кыл ган 
һәм ул җир дә өч ел ярым яң гыр яу ма ган. 18 Со ңын нан ул та гын до га кыл ган, һәм 
күк яң гыр җи бәр гән, җир уңыш ки тер гән*.

19 Иман даш ла рым, әгәр сез нең бе рә ре гез ха кый кать тән чит лә шеп, икен че гез 
аны ха кый кать ко ча гы на ки ре кай тар са, 20 ул ва кыт та бе ле гез: гө наһ лы ны ял ган 
юлын нан ки ре кай та ру чы ке ше бу гө наһ лы ның җа нын үлем нән кот ка рыр һәм күп 
гө наһ лар ны юк ка чы га рыр.

* 5:18 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 18:41-45. 
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Пе тер дән бе рен че хат
1 1 Гай сә сМә сих нең срә сү ле Пе тер дән Пон т та, Гә лә ти я дә, Кәп пә дү ки я дә, Асия 

өл кә сен дә һәм Би ту ни я дә кил ме шәк бу лып та ра лып яшәү че сай лан ган нар га 
сә лам! 2 сАта быз сАл ла һы ның ал дан бе леп то руы бу ен ча, Ру хы ның сез не из ге итүе 
аша, Гай сә Мә сих кә ита гать ле бу лу өчен һәм өс те гез гә ка ны си бе леп чис та ры ну 
өчен сай лан ды гыз сез.

Сез гә смәр хә мәт һәм имин лек мул итеп би рел сен!

Яңаөмет
3 сХа ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сы на һәм Ата сы на дан! Ул, бө ек мәр хә мә те 

бе лән Гай сә Мә сих не үле дән те рел теп, без не яңа дан ту дыр ды һәм без гә те ре өмет 
бир де. 4 Ул мо ны күк ләр дә сез нең өчен сак лан ган че ре мәс, пакь, шиң мәс ми ра-
сы гыз бул сын өчен эш лә де. 5 Ахыр за ман да ачы лыр га әзер ко ты лу өчен, Ал ла һы 
сез не иман итү е гез аша Үзе нең код рә те бе лән сак лап то ра, 6 шу ңа кү рә хә зер кыс ка 
ва кыт лы төр ле сы нау лар дан га зап чи гәр гә ти еш бул са гыз да, ко ты ла ча гы гыз га ку а-
ны гыз. 7 Мон дый сы нау лар да има ны гыз ның дө рес ле ге рас ла на. Хәт та фа ни ал тын 
да ут бе лән сы на ла, има ны гыз исә ал тын нан кыйм мәт рәк. Сы нал ган има ны гыз, 
Гай сә Мә сих кил гән дә, сез гә мак тау, дан һәм хөр мәт ки те рер. 8-9 Күр мә гән ки леш 
сез Гай сә Мә сих не яра та сыз, хә зер күр мә сә гез дә, Аңа иман итә сез һәм има ны-
гыз ның мак са ты на, җа ны гыз ның ко ты лу ы на ире шеп, әй теп бе тер ге сез һәм иф рат 
зур ку а ныч бе лән шат ла на сыз.

10 Сез гә би ре лә чәк мәр хә мәт ту рын да ал дан кү реп әй т кән спәй гам бәр ләр бу ко-
ты лу ха кын да уй лан ган нар һәм җен тек ләп тик шер гән нәр. 11 Пәй гам бәр ләр дә ге 
Мә сих Ру хы Мә сих нең га зап чи гә чә ге һәм со ңын нан ки лә чәк дан ту рын да ал дан 
әй т кән, һәм алар Рух ның кем не һәм кай сы ва кыт ка күр сә тү ен аң лар га ты рыш кан-
нар. 12 Үз лә ре өчен тү гел, ә сез нең өчен хез мәт итү лә ре ачыл ган алар га. Алар игъ лан 
ит кән нәр сә ләр не күк тән җи бә рел гән сИз ге Рух аша сЯх шы хә бәр не алып кил гән 
ке ше ләр со ңын нан сез гә сөй лә де ләр бит. Хәт та сфә реш тә ләр дә игъ лан ител гән нәр 
ту рын да аң лар га те ли ләр.

Изгебулыгыз
13 Шу ңа кү рә, акы лы гыз ны җи геп эш ләр гә әзер то ры гыз, аек акыл лы бу лы гыз, 

Гай сә Мә сих кил гән дә, сез гә би ре лә чәк мәр хә мәт кә ту лы сын ча өмет баг ла гыз. 14 Тың-
лау чан ба ла лар сы ман бу лы гыз, Ях шы хә бәр ту рын да бел мә гән ва кы ты гыз да гы тән 
нә фес лә ре нә ияр мә гез. 15 Ки ре сен чә, сез не ча кыр ган Ал ла һы из ге бул ган дай, үзе гез 
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дә бар га мәл лә ре гез дә из ге бу лы гыз. 16 сИз ге яз ма да: «Из ге бу лы гыз, чөн ки Мин 
из ге»*, – дип языл ган бит. 17 Һәр кем не эше нә ка рап, ти гез Хө кем итү че не Атам дип 
атый сыз икән, бу дөнь я да мо са фир бул ган ва кы ты гыз да го ме ре гез не кур ку ка тыш 
ти рән хөр мәт бе лән үт кә ре гез. 18 Сез бе лә сез: ата-бабаларыгыздан тап шы рыл ган 
мәгъ нә сез тор мыш тан алтын-көмештәй фа ни нәр сә ләр бе лән тү гел, 19 га еп сез һәм 
пакь бә рән гә ох ша ган Мә сих нең ка дер ле ка ны бе лән сйо лып алын ды гыз. 20 Мә сих 
дөнья яра тыл ган чы ук сай лан ган иде ин де, әм ма сез нең өчен соң гы ва кыт та гы на 
ачыл ды. 21 Мә сих не үле дән те рел теп, Аңа сдан бир гән Ал ла һы га сез Мә сих аша 
иман итә сез. Шу лай итеп, има ны гыз һәм өме те гез Ал ла һы да бу ла.

22 Ха кый кать кә ита гать итеп, иман даш ла ры гыз ны ту ган нар ча яра тыр өчен, җан-
на ры гыз ны пакь лә де гез. Шу лай бул гач, бер-берегезне их лас кү ңел дән яра ты гыз! 
23 Фа ни ор лык тан тү гел, фа ни бул ма ган ор лык тан, Ал ла һы ның те ре һәм мәң ге лек 
сү зе аша, яңа дан ту ды гыз бит. 24 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Һәр җан ия се үлән ке бек,
аның бө тен күр кәм ле ге кыр чә чә ге ке бек;
үлән ки бә,
чә чәк тә ши ңә;

25 әм ма сРаб бы сү зе мәң ге бу ла чак»*.

Ул – сез гә игъ лан ител гән Ях шы хә бәр сү зе.

Тереташһәмизгехалык

2 1 Шу лай итеп, һәр төр ле явыз лык ны һәм мә кер лек не, ике йөз ле лек не һәм көн-
че лек не, гай бәт не чит кә таш ла гыз. 2 Яңа ту ган са бый лар дай, пакь ру хи сөт* 

эчәр гә ом ты лы гыз, шу ның бе лән үсеп, ко ты лу га ире шер сез, 3 чөн ки сез Раб бы ның 
иге ле ген та ты ды гыз.

4 Аңа – ке ше ләр яраксыз дип тапкан, әм ма Ал ла һы сай ла ган кыйм мәт ле те ре 
Таш ка ки ле гез, 5 һәм сез нең үзе гез дән – те ре таш лар дан – ру хи йорт тө зел сен. 
Шу лай итеп, Гай сә Мә сих аша Ал ла һы га мәгъ куль ру хи кор бан нар ки те рү че из ге 
сру ха ни лар бу лыр сыз. 6 Из ге яз ма да бо лай дип әй тел гән:

«Ме нә, Мин кыйм мәт ле таш сай ла дым,
аны, иң мө һим поч мак та шы итеп, Си он да* ку ям.
Аңа ышан ган ке ше һич оят ка кал ма я чак»*.

7 Шу лай итеп, Ул – сез нең өчен, симан итү че ләр өчен кыйм мәт ле Таш, ә ышан-
мау чы лар өчен

«тө зү че ләр яраксыз дип тапкан таш,

* 1:16 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:2. 
* 1:24-25 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:6-8. 
* 2:2 Пакьрухисөт – иман итү че ләр нең има нын ныгыту өчен нә сый хәт, ягъ ни Раб бы сү зе. 
* 2:6 Сион – Иеру са лим шә һә ре нең шигъ ри исе ме. 
* 2:6 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 28:16. 
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иң мө һим поч мак та шы на әй лән де»*.
8 «Ул – абын ды ра торган таш,

сөрлектерә торган кыя»*.

Ал ла һы сү зе нә ита гать ит мә гән гә, ышан мау чы лар таш ка абы на лар, бу алар өчен 
бил ге лән гән дә бит.

9 Әм ма сез – ка раң гы лык тан Үзе нең га җә еп як ты лы гы на Ча кы ру чы ның шөһ-
рәт ле эш лә рен игъ лан итү өчен сай лан ган нә сел, патша-руханилар*, из ге ха лык, 
Ал ла һы ның Үз хал кы*. 10 Кай чан дыр сез хәт та ха лык та тү гел иде гез, ә хә зер Ал-
ла һы хал кы бул ды гыз. Кай чан дыр сез гә шәф кать күр сә тел мә гән иде, хә зер исә 
шәф кать не ка бул ит те гез.

Аллаһыныңколларыбулыпяшәгез
11 Га зиз дус ла рым! Сез – кил ме шәк ләр һәм мо са фир лар. Үте нәм сез дән: җан га 

кар шы кө рә шү че сгө наһ лы те ләк ләр дән ты е лып то ры гыз. 12 сМә җү си ләр сез не явыз-
лык кы лу чы лар дип яман ла са лар да, иге лек ле эш лә ре гез не кү реп, Ал ла һы яны быз га 
ки лә чәк көн дә Аны дан ла сын нар өчен, алар ара сын да үзе гез не әдәп ле то ты гыз.

13 Ха ким Гай сә ха кы өчен ке ше ләр ара сын да ур наш ты рыл ган тәр тип кә – ба-
ры сын нан өс тен бул ган пат ша га, 14 җи на ять че ләр не җә за лау, иге лек кы лу чы лар га 
әҗе рен би рү өчен пат ша куй ган ида рә че ләр гә күн дәм бу лы гыз. 15 Чөн ки Ал ла һы ның 
их ты я ры шун дый: иге лек кы лу ы гыз бе лән акыл сыз һәм на дан ке ше ләр нең авы зын 
то ма ла гыз. 16 Ирек ле ке ше ләр бу лып яшә гез, әм ма ире ге гез не явыз лык ны яше рү өчен 
фай да лан ма гыз. Ал ла һы ның кол ла ры бу лып яшә гез. 17 Һәм мә ке ше ләр не хөр мәт 
ите гез, иман даш лар ны яра ты гыз, Ал ла һы дан кур кы гыз, пат ша ны их ти рам ите гез.

Мәсихнеңмихнәтчигүе–безнеңөченүрнәк
18 Хез мәт че ләр, ях шы һәм ми һер бан лы ху җа ла ры гыз га гы на тү гел, кы рыс ла ры-

на да кур ку ка тыш ти рән хөр мәт бе лән буй сы ны гыз. 19 Бе рәр се, на хак ка мих нәт 
чик кән дә, Ал ла һы ха кын да уй лап тү зем ле бул са, Ал ла һы мо ны хуш кү рә. 20 Га еп 
эш эш лә гән өчен кый нал ган ва кыт та тү зем лек күр сә тә сез икән, мо ның ни мак та-
ны чы бар?! Әм ма ин де иге лек эш ләп тә, мих нәт чи гә сез һәм шул чак та тү зем лек 
күр сә тә сез икән, ме нә мо ны Ал ла һы хуш кү рә. 21 Сез шу ның өчен ча кы рыл ды гыз 
бит. Үзе нең эз лә рен нән ба ру ы гыз ны те ләп, Мә сих сез гә үр нәк кал ды рып, сез нең 
өчен га зап чик те. Шу ңа кү рә Аңар дан үр нәк алы гыз. Из ге яз ма да:

22 «Ул һич нин ди гө наһ кыл ма ды,
Аның те ле ял ган сүз сөй лә мә де»*, –

дип языл ган.

* 2:7 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:22. 
* 2:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:14. 
* 2:9 Патша-руханилар – бер үк ва кыт та пат ша лар да бул ган ру ха ни лар. 
* 2:9 Ка ра гыз: «Чы гыш», 19:5-6; «Ка нун», 7:6. 
* 2:22 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:9. 
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23 Мыс кыл ител гән ва кыт та Ул Үзе мыс кыл ит мә де, га зап чик кән дә янап кур-
кыт ма ды, Үзен га дел Хө кем итү че гә тап шыр ды. 24 Гө наһ өчен үлеп, схак лык өчен 
яшә сен нәр дип, Ул без нең гө наһ ла ры быз ны Үз тә нен дә схач ка кү тәр де. Сез Аның 
яра ла ры бе лән са вык ты рыл ды гыз. 25 Ада шып йө рү че са рык лар сы ман иде гез сез, 
әм ма хә зер Кө тү че гез һәм җан на ры гыз ны Сак лау чы яны на әй лә неп кайт ты гыз.

Хатыннарһәмирләр

3 1-2 Ха тын нар, сез дә шу лай ир лә ре гез гә күн дәм бу лы гыз. Шу ның бе лән, ир ләр 
ара сын да Ал ла һы сү зе нә ита гать ит мәү че кай бе рәү ләр бул са, ха ты ны ның пакь 

һәм Ал ла һы дан кур кып яшә вен күр гәч, Ал ла һы га бер сүз сез буй сын ды ры ла алыр лар 
иде. 3 Ма тур лы гы гыз үрел гән чәч, ал тын би зәк ләр, куп шы ки ем нәр гә бәй ле тыш-
кы ма тур лык бул ма сын. 4 Чын ма тур лык ул – ке ше нең эч ке як тан күр кәм бу луы 
һәм ба сын кы, ты ныч ру хы ның мәң ге сул мас ма тур лы гы. Ал ла һы кар шын да ме нә 
шул бик кыйм мәт ле. 5 Элек ке за ман да Ал ла һы га өмет баг ла ган из ге ха тын нар да 
үз лә рен шу лай би зә гән нәр, ир лә ре нә буй сы ну чан бул ган нар. 6 Мә сә лән, Са ра да, 
Иб ра һим ны хуҗам-әфәндем дип атап, аңа күн дәм бул ган. Сез дә, иге лек кыл са гыз 
һәм һич нин ди кур ку га би реш мә сә гез, Са ра кыз ла ры бу лыр сыз.

7 Ир ләр, сез дә ха тын на ры гыз ның үзе гез дән көч сез рәк бу лу ын ис тә то тып, 
алар га игъ ти бар лы бу лып яшә гез. Алар ны хөр мәт ите гез, алар да сез нең ке бек үк 
Ал ла һы дан тор мыш бү лә ген ка бул итеп ала лар бит. Шул рә веш чә до га ла ры гыз га 
тот кар лык бул мас.

Гаделлекөченмихнәтчигү
8 Ни һа ять, һәм мә гез дә бер фи кер дә, ми һер бан лы, ту ган җан лы, шәф кать ле, 

тый нак бу лы гыз. 9 Яман лык ка яман лык бе лән яки ачу лы сүз ләр гә ачу ла ну бе лән 
җа вап кай тар ма гыз. Ки ре сен чә, фа ти ха би ре гез, чөн ки сез фа ти ха ка бул итәр гә 
ча кы рыл ды гыз. 10 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Тор мыш ны яра тыр га,
ямь ле көн нәр кү рер гә те ләү че
тый сын те лен яман сүз дән,
сак ла сын авы зын ял ган нан.

11 Яман лык тан чит кә ки теп, ях шы лык кыл сын,
имин лек өчен ты рыш сын һәм шу ңа ом тыл сын,

12 чөн ки Раб бы ның кү зе тө бәл гән дер тәкъ ва ке ше ләр гә,
ял ва ру ла рын ко лак са лып тың лый Ул,
явыз лык кы лу чы лар дан исә Раб бы йөз чө е рә»*.

13 Иге лек эш ләр гә ом тыл са гыз, сез гә кем явыз лык кы лыр? 14 Ә га дел лек өчен 
га зап чи гә сез икән, сез бә хет ле. Ке ше ләр нең янау ла рын нан ку рык ма гыз һәм бор-
чыл ма гыз. 15 Әм ма йө рәк лә ре гез дә Мә сих не Ха ким бу ла рак из ге дип олы ла гыз. 
Өме те гез ха кын да сез дән хи сап та ләп итү че һәр кем гә һәр ва кыт җа вап би рер гә әзер 

* 3:10-12 Ка ра гыз: «Зә бур», 33:13-17. 
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бу лы гыз, 16 лә кин мо ны ба сын кы лык һәм их ти рам бе лән эш лә гез, вөҗ да ны гыз 
саф бул сын. Шул ва кыт та, Мә сих не ке бу ла рак иге лек ле яшәү рә ве ше гез не кү реп, 
сез не яман ла ган га еп ләү че ләр оят ка ка лыр лар. 17 Иге лек ле эш ләр кы лып, Ал ла һы 
их ты я ры бе лән га зап чи гү яман лык өчен га зап ла ну га ка ра ган да ях шы рак. 18 Мә-
сих тә бит, без не Ал ла һы яны на алып ба ру өчен, га дел сез ләр уры ны на га дел Ке ше 
бу ла рак, гө наһ ла ры быз өчен бер тап кыр һәм мәң ге гә үл де. Аның тә не үлем гә тап-
шы рыл ды, әм ма Ал ла һы Аны Үзе нең Ру хы бе лән те релт те. 19 Шул Рух яр дә мен дә 
Ул, тот кын да гы рух лар яны на ба рып, алар га вә газь сөй лә де. 20 Бу рух лар бо рын гы 
за ман нар да – Нух көн нә рен дә – Ал ла һы га буй сы ну күрсәтмәгәннәр. Әм ма Ал ла һы, 
са быр лык күр сә теп, көй мә нең тө зе леп бе тү ен көт кән. Ул көй мә дә бик аз, ягъ ни си-
гез җан гы на, су яр дә мен дә ко ты лып кал ган*. 21 Бу хә зер сез не кот ка ра тор ган ссу га 
чум ды ру йо ла сын гәү дә лән де рә. Су га чу му – тән нең ке рен юып тө ше рү тү гел, саф 
вөҗ дан бе лән Ал ла һы га мө рә җә гать итү бу ла рак, Гай сә Мә сих нең үле дән те ре леп 
то руы аша сез не кот ка ра. 22 Ул күк кә аш ты һәм Ал ла һы ның уң ягын да уты ра. Фә-
реш тә ләр бе лән бер гә күк тә ге бар лык ха ким лек ләр һәм код рәт ләр Аңа буй сын ган.

Тормыштагыүзгәрешләр

4 1 Шу лай итеп, Мә сих тән га за бы ки чер гән дәй, сез дә га зап ла ныр га әзер бу лы-
гыз, чөн ки тән га за бы ки черүче кеше гө наһ тан чит кә бо рыл ды, 2 нә ти җә дә бу 

дөнь я да кал ган ва кы тын ин де ул нә фе с бу ен ча тү гел, бәл ки Ал ла һы их ты я ры бу ен ча 
яши. 3 Го ме ре гез нең шак тый өле шен мә җү си ләр ке бек аз гын лык ка, гө наһ лы те ләк-
кә, эч ке че лек кә, ки рә ген нән ар тык күп ашау-эчүгә би рү е гез һәм җи рән геч пот лар га 
та бы ну ы гыз ин де җи тәр. 4 Ә хә зер мә җү си ләр үз лә ре бе лән бер гә шул ук аз гын лык-
лар да кат наш ма вы гыз га га җәп лә нә ләр һәм шу ның өчен сез не яман лый лар. 5 Алар 
үле ләр не һәм те ре ләр не хө кем итәр гә әзер бул ган Ал ла һы га җа вап би рер гә ти еш. 
6 Тән нә рен дә ва кыт та баш ка лар ши кел ле үк хө кем гә ду чар бул са лар да, рух ла ры 
бе лән Ал ла һы дай яшә сен нәр дип, үле бул ган нар га да Ях шы хә бәр игъ лан ител де.

7 Һәр нәр сә нең ахы ры якын ла ша, шу ңа кү рә до га кы ла алу өчен, аек фи кер ле 
һәм тот нак лы бу лы гыз. 8 Ба рын нан да биг рәк бер-берегезне эч кер сез яра ты гыз, 
чөн ки мә хәб бәт күп гө наһ лар ны юк ка чы га ра. 9 Бер-берегезгә зар ла ну сыз ку нак-
чыл бу лы гыз. 10 Ал ла һы дан нин ди сә ләт ал ган бул са гыз, һәр бе ре гез шул сә ләт 
бе лән бер-берегезгә хез мәт ите гез. Ях шы ида рә че ләр ке бек, Ал ла һы та ра фын нан 
би рел гән төр ле сә ләт ләр не кул ла ны гыз. 11 Бе рәү сөй ли икән, Ал ла һы сүз лә рен 
әй т кән ке бек сөй лә сен, бе рәү хез мәт күр сә тә икән, Ал ла һы бир гән көч бе лән хез-
мәт ит сен, шу лар бе лән Гай сә Мә сих аша һәр нәр сә дә Ал ла һы дан ла ныр. Мә сих кә 
мәңге-мәңгегә дан һәм код рәт. Амин.

Мәсихисемеөченгазапчигү
12 Га зиз дус ла рым! Сез не сы нау өчен җи бә рел гән ут лы им ти хан ны үзе гез бе лән 

бул ган нин ди дер сә ер хәл итеп кү реп га җәп лән мә гез. 13 Ки ре сен чә, Мә сих нең 
да ны ачыл ган га да тан та на итеп ку а ну өчен, Аның га зап ла рын да кат на шу чы бу-

* 3:20 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6-8 нче бү лек ләр. 
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ла рак шат ла ны гыз. 14 Сез не Мә сих исе ме өчен мыс кыл итә ләр икән, сез бә хет ле, 
чөн ки сез дә дан Ру хы, Ал ла һы Ру хы яши. 15 Ке ше үте рү че, ка рак, явыз лык кы лу-
чы яки баш ка лар эше нә тык шы ну чы бу ла рак бе ре гез дә га зап ла ныр га ти еш тү гел. 
16 Ә смә сих че бу ла рак га зап чи гә сез икән, оял ма гыз, мә сих че исе мен йөр тү е гез өчен 
Ал ла һы ны дан ла гыз. 17 Ал ла һы ның хө кем итә баш лау ва кы ты җит те. Иң элек Ул 
Үзе не ке лә рен хө кем итә чәк. Бу без дән баш лан са, Ал ла һы ның Ях шы хә бә ре нә ита-
гать ит мә гән нәр нең ахы ры ни чек бу лыр?! Из ге яз ма да языл ган ча:

18 «Әгәр тәкъ ва ке ше көч кә ко ты ла икән,
иман сыз һәм гө наһ лы кая ба рыр?»*

19 Шу лай итеп, Ал ла һы их ты я ры бу ен ча га зап чи гү че ләр үз җан на рын туг ры 
Яра ту чы га тап шыр сын нар һәм иге лек кы лу ла рын дә вам ит сен нәр.

Өлкәннәргәһәмяшьләргәнәсыйхәт

5 1 Үзем дә сөл кән, Мә сих га зап ла ры ның ша һи ты һәм ки лә чәк тә ачы ла чак дан ны 
ур так ла шу чы бу ла рак, ара гыз да гы өл кән нәр дән үте неп со рыйм: 2 Ал ла һы сез-

гә ыша нып тап шыр ган иман итү че ләр кө тү ен мәҗ бү ри ләп тү гел, үзе гез те ләп һәм 
Ал ла һы их ты я ры бу ен ча, ак ча га ком сыз ла нып тү гел, кү ңел куш кан ча ты рыш лык 
бе лән кө те гез. 3 Сез гә тап шы рыл ган нар бе лән ха ким лек ит мә гез, кө тү гә үр нәк бу-
лы гыз, 4 һәм Баш Кө тү че кил гәч, сул мый тор ган дан та җын алыр сыз.

5 Яшь ләр, сез дә шу лай өл кән нәр гә буй сы ны гыз. Һәр бе ре гез бер-берегезгә күн-
дәм бу лы гыз, чөн ки Из ге яз ма да языл ган ча:

«Ал ла һы тә кәб бер ләр гә кар шы то ра,
тыйнак-күндәм бәндәләренә исә мәр хә мә тен күрсәтә»*.

6 Шу лай итеп, Ал ла һы ның код рә те нә буй сы ны гыз, һәм Ул үз ва кы тын да сез не 
юга ры кү тә рер. 7 Бар лык мә шә кать лә ре гез не Ал ла һы га йөк лә гез, чөн ки Ул сез-
нең хак та кай гыр та. 8 Аек һәм уяу бу лы гыз, дош ма ны гыз сиб лис, кем не дә бул са 
йо тып җи бә рү өчен, арыс лан дай акы рып эз лә неп йө ри. 9 Иман даш ла ры гыз ның 
дөнь я да шун дый ук га зап лар га ду чар ите лү ен бе леп, иман да нык бу лып, иб лис кә 
кар шы то ры гыз. 10 Мә сих аша без не Үзе нең мәң ге лек да ны на ча кы рып ал ган, бар 
мәр хә мәт нең чы га на гы бул ган Ал ла һы, сез бер ка дәр га зап чик кән нән соң, кө че-
гез не кай та ра чак, ку әт би рә чәк, ны гы та чак һәм үзе гез не как ша мас итә чәк. 11 Аңа 
мәңге-мәңгегә код рәт бул сын. Амин.

12 Мин бу кыс ка хат ны үзем ыша ныч лы дип са на ган иман да шы быз Си лас ар-
кы лы язып җи бәр дем. Кү ңе ле гез не кү тә реп, мо ның Ал ла һы ның чын мәр хә мә те 
бу лу ын рас лыйм. Шул мәр хә мәт бе лән нык то ры гыз сез! 13 сБа бил дә ге сез нең ке бек 
үк сай лан ган симан итү че ләр бер дәм ле ге һәм ру хи уг лым Марк сез гә сә лам юл лый. 
14 Бер-берегезне яра тып һәм үбеп сә лам лә гез.

Мә сих не ке бул ган һәм мә гез гә имин лек бул сын.

* 4:18 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 11:31. 
* 5:5 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 3:34. 
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Пе тер дән икен че хат
1 1 Гай сә сМә сих нең ко лы вә срә сү ле Ши мун Пе тер дән сАл ла быз һәм сКот ка ру чы-

быз Гай сә Мә сих нең хак лы гы аша ал ган кыйм мәт ле има ны быз га тиң иман ны 
ка бул ит үчеләрнең бар ча сына сә лам. 2 Ал ла һы ны вә сХа ки ме без Гай сә не та нып 
бе лү аша сез гә смәр хә мәт һәм имин лек мул итеп би рел сен.

Иманитүченеңчакырылуыһәмсайлануы
3 Аның ила һи код рә те без гә чын тор мыш һәм Ал ла һы га их лас та бы ну өчен ки рәк 

бул ган һәм мә нәр сә не бү ләк ит кән. Үзе нең сда ны һәм иге ле ге бе лән без не ча кыр-
ган Зат ны та нып бе лү е без аша иреш тек без мо ңа. 4 Шу лай итеп, Ул без гә иң бө ек 
һәм кыйм мәт ле вәгъ дә ләр бир гән. Алар га мәл гә аш кач, явыз нә фес ләр ар ка сын да 
бо зыл ган дөнь я дан ко ты лып, ила һи та би гать тә кат на ша алыр сыз. 5 Шул сә бәп ле, 
има ны гыз га иге лек өс тәү өчен, хә ле гез дән кил гән бар нәр сә не эш лә гез. Иге лек кә 
бе лем не өс тә гез, 6 бе лем гә – тот нак лык ны, тот нак лык ка – чы дам лык ны, чы-
дам лык ка – Ал ла һы га их лас та бы ну ны, 7 Ал ла һы га их лас та бы ну га – ту ган нар ча 
яра ту ны, ту ган нар ча яра ту га мә хәб бәт не өс тә гез. 8 Әгәр сез дә бу сый фат лар бул са, 
һәм алар ар та бар са, Ха ки ме без Гай сә Мә сих не бе лү е гез фай да сыз һәм уңыш сыз 
кал мас. 9 Ә ин де кем дә алар юк, ул – су кыр лар ча на чар кү рү че һәм элек эш лә гән 
сгө наһ ла рын нан пакь лән де рел гә нен оныт кан ке ше. 10 Шу ңа кү рә, иман даш лар, Ал-
ла һы та ра фын нан ча кы рыл ган һәм сай лан ган бу лу ы гыз ны та гын да ыша ныч лы рак 
итәр гә ты ры шы гыз. Шу лай эш лә сә гез, һич кай чан има ны гыз дан тай пыл мас сыз 
11 һәм Ха ки ме без вә Кот ка ру чы быз Гай сә Мә сих нең мәң ге лек Пат ша лы гы на зур 
те ләк бе лән ка бул ите лер сез.

12 Шул сә бәп тән, сез бо лар ны бел сә гез дә һәм үзегезгә би рел гән ха кый кать тә 
нык тор са гыз да, мин бо лар ха кын да да и ми хә те ре гез гә тө ше реп то рыр мын. 13 Үзем 
әле исән һәм фа ни тә нем дә ва кыт та, бо лар ха кын да хә те ре гез гә тө ше рү не үзем нең 
бу ры чым итеп исәп лим. 14 Тиз дән бу тә нем нән ки тәр гә ки рәк бу лу ын бе ләм. Мо-
ны ми ңа Ха ки ме без Гай сә Мә сих ач кан иде. 15 Шу ңа кү рә, мин ара гыз дан кит кәч, 
бо лар ны һәр ва кыт ис тә то ты гыз дип, хә лем нән кил гән бар нәр сә не эш лим.

Мәсихнеңкилүе
16 Без сез гә Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең код рә те һәм Аның ки лүе ха кын да сөй-

лә гән дә, хәй лә ле ри ва ять ләр гә ия реп тү гел, Аның мә һа бәт ле ген үз күз лә ре без 
бе лән кү реп сөй лә дек. 17 Бө ек дан лы Ал ла һы ның: «Бу – Ми нем сө ек ле Уг лым дыр, 
Ул – Ми нем ку а ны чым», – ава зы кил гән дә, Атабыз Ал ла һы та ра фын нан Гай сә гә 
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ка дер ләү һәм дан би рел де*. 18 Гай сә бе лән из ге тау да бул ган да, күк ләр дән кил гән 
бу аваз ны үзе без ишет тек. 19 Шу ның өчен без спәй гам бәр ләр сөй лә гән Ал ла һы 
хә бә ре нә та гын да ныг рак ыша на ала быз. Сез дә, ка раң гы урын да бал кып тор ган 
як ты лык ка игъ ти бар ит кән дәй, бу хә бәр гә әһә ми ят би реп, дө рес эш ли сез. Көн 
җи теп, йө рәк лә ре гез не таң йол ды зы бал кыт кан га ка дәр, аңа әһә ми ят би рү е гез не 
дә вам итәр гә ти еш сез. 20 Иң элек шу ны аң ла гыз: сИз ге яз ма да гы бер ге нә пәй гам-
бәр лек сү зен дә һич кем үз сә лә те нә та я нып аң ла та ал мый. 21 Пәй гам бәр лек сү зе 
бер кай чан да ке ше их ты я ры бе лән би рел мә де, ке ше ләр Ал ла һы дан кил гән хә бәр не 
сИз ге Рух бе лән рух лан ды ры лып сөй лә де ләр.

Ялганөйрәтүчеләртурында

2 1 сИс ра ил хал кы ара сын да ял ган пәй гам бәр ләр дә бул ган нар, шу лай ук сез нең 
ара гыз да да ял ган өй рә тү че ләр бу лыр. Алар һә ла кәт кә ки те рү че ял ган тәгъ-

ли мат ны ара гыз да яше рен рә веш тә та ра та баш лар лар, хәт та үз лә рен сйо лып ал ган 
Хө кем дар ны да ин кяр итеп, өс лә ре нә кө тел мә гән һә ла кәт ки те рер ләр. 2 Күп ләр 
алар ның аз гын яшә е ше нә иярер, һәм алар ның эш лә ре ар ка сын да ха кый кать юлы 
хур ла ныр. 3 Бу ял ган өй рә тү че ләр, ком сыз ла нып, үз лә ре уй лап чы гар ган ри ва ять-
лә ре яр дә мен дә сез дән фай да ла ныр лар. Алар ны күп тән нән хө кем са га лый, алар ның 
һә ла кә те ко тыл гы сыз.

4 Ал ла һы гө наһ кыл ган сфә реш тә ләр не дә аяма ган бит, чыл быр лар бе лән бәй-
ләп, тә муг ка раң гы лы гы на таш ла ган: алар ан да хө кем кө нен кө тә ләр. 5 Ал ла һы, 
тәкъ ва тор мыш ны вә газь ләү че Нух бе лән җи де ке ше дән ка ла, бо рын гы җи һан ны 
да аяма ган: иман сыз лар өс те нә ту фан ки тер т кән*. 6 Иман сыз лар бе лән ки лә чәк тә 
ни бу ла сын ки сә тү че са бак итеп, Сә дүм һәм Га му ра шә һәр лә рен ут бе лән көл гә 
әй лән де реп хө кем ит кән. 7 Ә ан да яшә гән аз гын нар ның әх лак сыз га мәл лә рен нән 
ин тек кән тәкъ ва Лут ны кот кар ган*. 8 Бу тәкъ ва ке ше аз гын нар ара сын да яшә гән дә, 
алар ның ка нун сыз эш лә рен кү реп һәм ише теп, чын кү ңе лен нән көннән-көн га зап 
чик кән. 9 Шу лай итеп, сРаб бы Үзе нә би рел гән нәр не сы нау лар дан ни чек кот ка рыр-
га, ә явыз лар ны, җә за ас тын да то тып, хө кем кө не нә ни чек сак лар га икә нен бе лә.

10 Бу биг рәк тә үз лә ре нең бә дә ни аз гын те ләк лә ре нә ия реп, Раб бы ха ким ле ге нә 
нәф рәт лә нү че ләр гә ка гы ла. Алар – әдәп сез һәм тә кәб бер ке ше ләр. Күк ләр дә ге шөһ-
рәт ле зат лар га яла ягу дан да ку рык мый лар. 11 Хә ер, бу шөһ рәт ле зат лар дан күп кә 
көч ле рәк һәм ку әт ле рәк фә реш тә ләр дә Раб бы ал дын да алар ны хур лап га еп лә ми-
ләр. 12 Бу ял ган өй рә тү че ләр үз лә ре аң ла ма ган нәр сә не яла ягып га еп ли ләр. Алар 
та би гый те ләк лә ре нә буй сы нып яшә гән, фә кать ау лау һәм үте ре лү өчен ге нә ту ган 
аң сыз хай ван нар сы ман. Алар хай ван нар дай юк ите лә чәк. 13 Алар үз лә ре ки тер гән 
явыз лык ла ры на явыз лык әҗе ре ала чак лар. Алар өчен хо зур лык – көн як ты лы гын да 
ком сыз ла нып ашап-эчү. Сез нең бе лән мәҗ лес тә ашап утыр ган да, алар – пыч рак 
һәм хур лык лы тап лар, чөн ки үз лә рен ал дау чы ләз зәт ләр гә би ре лә ләр. 14 Кем бе лән 

* 1:17 Ка ра гыз: «Мат тай», 17:5. 
* 2:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:1-7:24. 
* 2:6-7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19:1-16. 
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зи на кы лыр га икән дип ке нә хатын-кызларга кү ңел би рә ләр һәм гө наһ тан һич туй-
мый лар, тот рык сыз ке ше ләр не юл дан яз ды ра лар, алар ның кү ңел лә ре ком сыз лык та 
шо мар ган, алар – ләгъ нәт угыл ла ры. 15 Алар, ту ры юл дан тай пы лып, адаш ты лар. 
Үзе нең явыз га мәл лә ре өчен та быш алыр га ярат кан Би гур уг лы Бил гам эз лә рен нән 
ба ра баш ла ды лар алар. 16 Ә Бил гам пәй гам бәр явыз эше өчен шел тә лән гән. Ишәк, 
ке ше та вы шы бе лән эн дә шеп, аны ах мак лы гын нан тук тат кан*.

17 Бу ке ше ләр – су сыз чиш мә ләр, көч ле җил ку ып та рат кан то ман сы ман. Алар 
өчен ти рән ка раң гы лык та урын сак ла на. 18 Чөн ки алар, кү пер тел гән буш сүз ләр 
сөй ләп, аз гын бә дә ни те ләк лә рен кул ла нып, ял гыш юл дан ба ру чы лар ара сын нан 
әле ге нә ары на баш ла ган нар ны ять мә гә эләк те рер гә ты ры ша лар. 19 Алар те ге ке ше-
ләр гә азат лык вәгъ дә итә ләр, ә үз лә ре – бо зык лык кол ла ры, чөн ки ке ше нәр сә дән 
җи ңел сә, шу ның ко лы бу ла. 20 Әгәр бу ке ше ләр Ха ки ме без һәм Кот ка ру чы быз Гай сә 
Мә сих не та нып бе лү аша бу дөнья аз гын лы гын нан арын ган нан соң, янә бу та ла лар 
һәм аңа җи ңе лә ләр икән, ди мәк, соң гы хәл лә ре элек ке ге дән яман рак бу ла. 21 сХак-
лык юлын та нып бел гән нән соң, үз лә ре нә би рел гән из ге әмер дән ки ре чи ге нү гә 
ка ра ган да, ул юл ны бө тен ләй бел мәү лә ре алар өчен ях шы рак бул ган бу лыр иде. 
22 Ан дый ке ше ләр бе лән ни бул га ны ха кын да мә каль ләр дә дө рес әй тел гән: «Эт үзе-
нең ко сы гы на әй лә неп кай та»* һәм «Юыл ган дуң гыз пыч рак саз да ау нар га ба ра».

Раббыкөненеңкөтмәгәндәкилүе

3 1 Га зиз дус ла рым! Мин сез гә ин де икен че ха тым ны язам. Бу хат лар да бел гән-
нә ре гез ха кын да хә те ре гез гә тө ше реп, сез не их лас фи кер йөр тү гә дәрт лән де-

рәм. 2 Из ге пәй гам бәр ләр элек әй т кән сүз ләр не һәм Ха ки ме без вә Кот ка ру чы быз 
рә сүл лә ре гез аша бир гән әмер не ис кә тө ше рү е гез не те лим.

3 Иң элек шу ны аң ла вы гыз ки рәк: соң гы көн нәр дә үз лә ре нең нә фес те ләк лә ре 
бу ен ча га мәл кы лу чы, мыс кыл лау чы ке ше ләр пәй да бу лыр. 4 Алар: «Ос та зы гыз 
ки лер гә вәгъ дә ит мә де ме ни? Кай да соң Ул? Ата-бабаларыбыз үлем йо кы сы на тал-
ган нар, ә һәм мә нәр сә дөнья яра тыл ган нан бир ле ни чек бул са, шул ки леш ка ла 
би рә», – ди яр ләр. 5 Алар күк вә җир нең бо рын гы дан бул га нын, алар ның Ал ла һы 
сү зе ар кы лы су дан һәм су бе лән яра тыл га нын юри оны та лар. 6 Сүз ар кы лы су, ту фан 
суы бе лән бо рын гы дөнья юк ител гән. 7 Хә зер ге күк һәм җир дә Ал ла һы ның шул 
ук сү зе ар кы лы ут бе лән юк ите лү өчен, хө кем кө не нә сак ла нып то ра. Шул көн дә 
иман сыз лар һә лак ите лә чәк ләр.

8 Сез, га зиз дус ла рым, бер нәр сә не оныт ма гыз: Раб бы өчен бер көн мең ел сы ман, 
мең ел бер көн сы ман. 9 Кай бе рәү ләр озак ка су за дип исәп ләү лә ре нә ка ра мас тан, 
Раб бы Үзе нең вәгъ дә сен үтәү не озак лат мый. Ки ре сен чә, Ул сез гә зур са быр лык 
күр сә тә, чөн ки Ул бер кем нең дә һә лак бу лу ын те лә ми, ба ры сы ның да тәү бә гә ки-
лү ен те ли.

10 Әм ма Раб бы кө не ка рак сы ман көт мә гән дә ки лер. Күк ләр көч ле дөм бер дә гән 
та выш ас тын да юк ка чы гар, күк җи сем нә ре ут та янып тар ка лыр, җир һәм ан да гы 
эш лән гән нәр сә ләр нең ба ры сы фаш ите лер. 11-12 Әгәр һәм мә нәр сә шу лай тар кал са, 

* 2:16 Ка ра гыз: «Сан нар», 22 нче бү лек. 



1671

II Пе тер дән хат 3

сез нин ди ке ше бу лыр га ти еш соң? Сез Ал ла һы ның кө нен көт кән дә һәм ул көн нең 
тиз рәк ки лүе өчен ты рыш кан да, тор мы шы гыз ның из ге һәм Ал ла һы га баг лан ган 
бу луы ки рәк. Ул көн не күк янып тар ка лыр һәм кы зу лык тан күк җи сем нә ре эреп 
бе тәр. 13 Әм ма без, Ал ла һы ның вәгъ дә се нә ина нып, хак лык ха ким лек итә тор ган 
яңа күк не һәм яңа җир не кө тә без.

14 Шу ңа кү рә, га зиз дус ла рым, мо ның һәм мә сен дә кө теп, Ал ла һы кар шын да 
имин лек тә яшәп, һич бер тап сыз, ким че лек сез бу лу ы гыз өчен хәл дән кил гән бө тен 
нәр сә не эш лә гез. 15 Раб бы ның са быр лы гын сез ко ты лу мөм кин ле ге дип аң ла гыз. 
Үзе нә Ал ла һы та ра фын нан би рел гән зи рәк ле ге бе лән без нең сө ек ле иман да шы быз 
Паул да сез гә шу лай дип яз ган иде. 16 Бу хак та ул бө тен хат ла рын да да яза. Ул хат-
лар да авыр аң ла шы ла тор ган кай бер нәр сә ләр бар. Бе лем сез, тот рык сыз ке ше ләр, 
баш ка Из ге яз ма лар ны боз ган ке бек, бу урын нар ны да бо зып аң ла та лар. Мо ның 
бе лән алар үз лә рен һә ла кәт кә ду чар итә ләр. 17 Ә сез исә, га зиз дус ла рым, бу хак та 
ин де бел гән лек тән, әх лак сыз ке ше ләр нең ял гыш лык ла ры сез не тай пыл дыр ма сын 
һәм ыша ныч лы ни гез дән егы лып төш мәс өчен сак бу лы гыз. 18 Ха ки ме без вә Кот-
ка ру чы быз Гай сә Мә сих мәр хә мә тен дә һәм Аны та нып бе лү дә да и ми үсе гез. Аңа 
бү ген һәм мәң ге лек кө не нә ка дәр дан бул сын! Амин.
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ТормышСүзе

1 1 Баш тан ук бул ган, без ишет кән, үз күз лә ре без бе лән күр гән, кү зәт кән һәм 
кул ла ры быз бе лән ка гыл ган нәр сә – тор мыш Сү зе ха кын да сөй ли без. 2 Тор-

мыш ачыл ды: без аны күр дек һәм аның ту рын да ша һит лык итә без. сАта быз бе лән 
бул ган, без гә ачыл ган мәң ге лек тор мыш ны сез гә игъ лан итә без. 3 Без нең бе лән 
ара ла шу ы гыз ны те ләп, үзе без күр гән һәм ишет кән нәр сә не сез гә дә игъ лан итә-
без. Ә без исә Ата һәм Уг лы Гай сә сМә сих бе лән ара ла шып яши без. 4 Ку а ны чы быз 
ту лы бул сын дип, бо лар ны сез гә яза быз.

Аллаһы–яктылык
5 Без Аңар дан ишет кән һәм сез гә игъ лан итә тор ган хә бәр шун нан гый ба рәт: 

сАл ла һы – як ты лык, һәм Аңар да һич нин ди ка раң гы лык юк. 6 Әгәр без: «Ал ла һы 
бе лән ара ла шып яши без», – дип әй тә без, әм ма ка раң гы лык та йө ри без икән – 
без ял ган лый быз һәм ха кый кать бу ен ча яшә ми без. 7 Әм ма Ал ла һы як ты лык та 
бул ган ке бек, без дә як ты лык та йөр сәк, ди мәк, бер-беребез бе лән ара ла шып 
яши без һәм Аның Уг лы Гай сә нең ка ны без не те лә сә кай сы сгө наһ тан арын ды-
рып саф лан ды рыр.

8 Әгәр: «Гө на һы быз юк», – ди сәк, үз-үзебезне ал дый быз һәм без дә ха кый кать 
юк. 9 Әм ма гө наһ ла ры быз ны икъ рар ит сәк, Ал ла һы гө наһ ла ры быз ны ки че рер һәм, 
һәр төр ле хак сыз лык тан арын ды рып, без не саф лан ды рыр, чөн ки Ул туг ры һәм га-
дел. 10 «Без гө наһ кыл ма дык», – ди сәк, Ал ла һы ны ял ган чы итеп күр сә тә без һәм 
Аның сү зе без дә бул мас.

Мәсих–безнеңЯклаучыбыз

2 1 Ба ла ла рым! Бо лар ны сез гә, гө наһ кыл ма гыз, дип язам. Ә ин де бе рәү гө наһ 
кыл са, Ата быз ал дын да Як лау чы быз – һәр ва кыт га дел га мәл кы лу чы Гай-

сә Мә сих бар. 2 Ул гө наһ ла ры быз ның, без нең ге нә тү гел, бәл ки бө тен дөнь я ның 
да гө наһ ла ры ки че ре лү ен алып ки лү че кор бан бул ды. 3 Без шу ңа ыша на ала быз: 
әмер лә рен үтә сәк, Аны та ну ы быз ны бе лә без. 4 Кем дә кем: «Мин Ал ла һы ны та-
ныйм», – дип то рып, әм ма әмер лә рен үтә мә сә, ул – ял ган чы һәм аңар да ха кый кать 
юк. 5 Ә Аның сүз лә рен үтәү че дә Ал ла һы мә хәб бә те чын нан да ту лы ка мил ле ге нә 
иреш кән. Бу исә без нең Аңар да бу лу ы быз ны күр сә теп то ра. 6 Кем дә кем: «Ал ла-
һы да ка лам», – ди икән, ул Гай сә сы ман яшәр гә ти еш.
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Яңаәмер
7 Га зиз дус ла рым! Яңа әмер яз мыйм, сез дә баш тан ук бул ган ис ке әмер не язам: ис-

ке әмер исә – сез ишет кән хә бәр ул. 8 Шу лай да бу әмер яңа: ул Мә сих тә һәм сез дә 
га мәл гә аш ты, чөн ки ка раң гы лык ки ре чи ге нә, ха кый кый як ты лык бал кый баш ла ды.

9 Кем дә кем үзен як ты лык та ди сә, әм ма иман да шы на* нәф рәт лән сә, ул һа ман 
ка раң гы лык та бу ла. 10 Кем дә кем үзе нең иман да шын яра та икән, ул як ты лык та 
яши, һәм аңар да баш ка лар ны вәс вә сә гә этә рә тор ган бер нәр сә юк. 11 Ә кем үзе нең 
иман да шы на нәф рәт лән сә, ул ка раң гы лык та бу ла, ка раң гы лык та йө ри һәм кая 
ба ру ын бел ми, чөн ки ка раң гы лык күз лә рен су кы рай та.

12 Ба ла ла рым, сез гә язам,
чөн ки гө наһ ла ры гыз Гай сә ар ка сын да ки че рел де.

13 Ата лар, сез гә язам,
чөн ки баш тан ук Бу лу чы ны сез та нып бел де гез.
Егет ләр, сез гә язам,
чөн ки сез явыз сиб лис не җиң де гез.

14 Ба ла ла рым, сез гә язам,
чөн ки сез Ата быз ны та нып бел де гез.
Ата лар, сез гә язам,
чөн ки сез баш тан ук Бу лу чы ны та нып бел де гез.
Егет ләр, сез гә язам,
чөн ки сез көч ле,
Ал ла һы сү зе сез дә ка ла,
һәм сез явыз иб лис не җиң де гез.

15 Фа ни дөнь я ны һәм ан да бул ган нәр сә ләр не ярат ма гыз. Дөнь я ны яра ту чы да 
Ата быз ны яра ту юк. 16 Бу дөнь я да гы һәм мә нәр сә – тән нә фес лә ре, күз нә фе се һәм 
тор мыш та тә кәб бер лек кә ки те рү че нәр сә ләр – Ата быз дан тү гел, фә кать дөнь я дан дыр. 
17 Дөнья һәм аның нә фес лә ре үтеп ки тә, әм ма Ал ла һы их ты я рын үтәү че мәң ге яши.

Мәсихдошманнарытурындакисәтү
18 Ба ла ла рым! Соң гы сә гать ләр җит те. Мә сих дош ма ны ның* ки лә чә ге ха кын да 

сез ишет кән иде гез ин де. Хә зер Мә сих нең күп дош ман на ры пәй да бул ды. Соң гы 
сә гать ләр җит кә нен шун нан бе лә без дә ин де. 19 Алар без нең ара дан, әм ма без не ке 
бул ма ды лар. Әгәр без не ке бул ган бул са лар, алар без нең бе лән кал ган бу лыр лар иде. 
Алар ның ара быз дан ки түе без не ке бул ма у ла рын күр сә теп то ра.

20 Сез не исә Из ге Зат май ла ган*, һәм сез ба ры гыз да ха кый кать не бе лә сез. 21 Мин 
ха кый кать не бел мә гә не гез өчен тү гел, әм ма аны бел гә не гез өчен һәм ха кый кать тән 

* 2:9 Имандаш – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ту ган. «Ту ган» һәм «иман даш» мәгъ нә лә рен-
нән тыш, әле ге грек сү зе «нин ди дә бул са бер ке ше» ке бек гомумирәк мәгъ нә дә дә аң ла шы ла ала. 
* 2:18 Мәсихдошманы – дәҗ җал; Мә сих кә кар шы то ру чы ал дак чы зат ны аң ла та. 
* 2:20 ...майлаган... – Мон да Из ге Рух ка ия булу күз дә то ты ла дыр. Шу лай ук 27 нче аять не 
ка ра гыз. 
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һич нин ди ял ган ки леп чы га ал ма ган га яз дым. 22 Кем ял ган чы? Гай сә нең Мә сих 
икә нен ин кяр итү че тү гел ме? Ул – Мә сих нең дош ма ны, ул Ата ны да, Уг лын дә 
ин кяр итә. 23 Ал ла һы Уг лын ин кяр итү че һич кем нең Ата сы да юк. Ал ла һы Уг лын 
та ну чы ның исә Ата сы да бар.

24 Сез баш тан ишет кән нәр сә не кү ңел лә ре гез дә сак ла гыз. Әгәр баш тан ишет кән 
нәр сә кү ңел лә ре гез дә кал са, ул чак та сез дә Уг лын да һәм Ата сын да яшәр сез. 25 Ул 
Үзе без гә вәгъ дә ит кән нәр сә – мәң ге лек тор мыш бу.

26 Бо лар ны мин сез не юл дан яз ды рыр га ты ры шу чы лар ха кын да язам. 27 Ә Из ге 
Зат бир гән май лау сез нең үзе гез дә ка ла, һәм сез һич кем нең өй рә тү е нә мох таҗ тү гел-
сез. Сез не май ла вы аша, сез гә ба ры сы да өй рә те лә, һәм ул ха кый кый, ял ган ла мый. 
Сез гә өй рә тел гән чә, Аңар да ка лы гыз.

Аллаһыбалалары
28 Ба ла ла рым, Мә сих кил гән дә, Аның ал дын да ыша ныч бе лән оял мый ча ба сып 

то ру өчен, Мә сих тә яшә гез. 29 Аның схак бу лу ын бе лә сез икән, ди мәк, хак лык эш-
ләү че һәр кем нең Ал ла һы дан ту ган бу лу ын да бе лә сез.

3 1 Ка ра гыз, Ата быз без не ни чек нык ярат кан: без не «Ал ла һы ба ла ла ры» дип атый-
лар, һәм без, чын нан, Аның ба ла ла ры. Дөнья ке ше лә ре, Ал ла һы ны та ны ма ган га 

кү рә, без не бел ми ләр. 2 Га зиз дус ла рым, без – хә зер Ал ла һы ба ла ла ры, әм ма без нең 
нин ди бу ла ча гы быз әле бил ге ле тү гел. Шу ны бе лә без ки: Мә сих кү рен гән дә, без 
Аңа ох шар быз, чөн ки без Аны, чын лык та ни чек бул са, шу лай кү рер без. 3 Шу шы 
өме тен Аңа баг ла ган һәр кем, Мә сих спакь бул ган дай, үзен да и ми пакь лән де реп то ра.

4 Гө наһ кы лу чы һәр кем Ал ла һы ска ну нын бо за. Гө наһ ул – ка нун сыз лык. 5 Сез 
Мә сих нең гө наһ лар ны Үз өс те нә алыр өчен кил гә нен бе лә сез. Ә Аңар да гө наһ юк. 
6 Аңар да ка лу чы лар ның бер се дә гө наһ кыл мый. Гө наһ кы лу чы лар ның исә бер се 
дә Мә сих не күр мә гән һәм Аны та ны ма ган.

7 Ба ла ла рым, сез не һич кем ал да ма сын. Хак эш кы лу чы ке ше Мә сих ке бек үк хак 
бу ла. 8 Гө наһ кы лу чы исә иб лис тән дер, чөн ки иб лис баш тан ук гө наһ кы лып кил де. 
Ал ла һы Уг лы нәкъ ме нә иб лис эш лә рен җи ме рер гә дип кил де. 9 Ал ла һы дан ту ган 
зат гө наһ кыл мый, чөн ки аңар да Ал ла һы дан би рел гән ор лык ка ла. Ул гө наһ кы ла 
ал мый, чөн ки Ал ла һы дан ту ган. 10 Ал ла һы һәм иб лис ба ла ла ры бо лай ае ры лып та-
ны ла: хак лык кыл мау чы, шу лай ук үзе нең иман да шын ярат мау чы Ал ла һы дан тү гел.

Бер-берегезнеяратыгыз
11 Элек тән үк сез ишет кән хә бәр бу: без бер-беребезне яра тыр га ти еш без. 12 Явыз 

иб лис тән бул ган һәм үзе нең эне сен үтер гән Ка бил дәй* бул ма гыз. Ул ни өчен эне сен 
үтер гән? Чөн ки Ка бил нең эш лә ре явыз, ә эне се нең эш лә ре хак бул ган. 13 Иман даш-
ла рым, сез гә дөнья ке ше лә ре нәф рәт лә нә икән, мо ңа га җәп лән мә гез. 14 Без үлем нән 
тор мыш ка күч кә не без не бе лә без, чөн ки иман даш ла ры быз ны яра та быз. Ярат мау чы 

* 3:12 Кабил – Адәм һәм Һаваның бе рен че уг лы. Ул үзе нең Һа бил исем ле эне сен үтер гән. 
(Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 4 нче бү лек.) 
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исә үлем ха ким ле ген дә то ра. 15 Үзе нең иман да шы на нәф рәт лә нү че һәр кем ке ше 
үте рү че бу ла. Ке ше үте рү че нең мәң ге лек тор мы шы бул ма га нын сез бе лә сез.

16 Без мә хәб бәт не шу лай та нып бел дек: Мә сих Үзе нең җа нын без нең өчен бир-
де. Без дә иман даш ла ры быз өчен үзе без нең җа ны быз ны би рер гә ти еш без. 17 Кем 
дә кем, һәм мә нәр сә се бу лып һәм иман да шы ның мох таҗ лы гын кү рә то рып, аңа 
шәф кать күр сәт мә сә, аңар да Ал ла һы мә хәб бә те ни чек яшәр икән?! 18 Ба ла ла рым, 
сүз һәм тел бе лән тү гел, эш лә ре без һәм ха кый кать бе лән яра тыйк. 19-20 Шу ның бе-
лән үзе без нең ха кый кать тән бу лу ы быз ны бе лер без һәм, йө рә ге без без не кай чан да 
бул са га еп лә сә, аны Ал ла һы кар шын да ты ныч лан ды ра алыр быз. Ал ла һы без нең 
йө рә ге без дән бө ек һәм Ул һәм мә нәр сә не бе лә бит.

21 Га зиз дус ла рым! Әгәр йө рә ге без без не га еп лә ми икән, Ал ла һы да ыша ны чы быз 
бар, 22 һәм ни ге нә со ра сак та, Аңар дан алыр быз, чөн ки әмер лә рен үти без һәм Аңа 
ярак лы эш ләр эш ли без.

23 Аның әме ре шун нан гый ба рәт: без Аның Уг лы Гай сә Мә сих нең исе ме нә иман 
итәр гә һәм Ул бир гән әмер бу ен ча бер-беребезне яра тыр га ти еш без. 24 Ал ла һы ның 
әмер лә рен үтәү че Аңар да һәм Ал ла һы әмер ләр не үтәү че дә ка ла. Ал ла һы ның без дә 
яшә вен без гә бир гән Ру хы аша бе лер без.

Хакыйкыйһәмялганрух

4 1 Га зиз дус ла рым! Һәр рух ка инан ма гыз, ул рух лар ның Ал ла һы дан мы икән-
ле ген сы на гыз, чөн ки дөнь я да ял ган спәй гам бәр ләр күп. 2 Ал ла һы Ру хын сез 

бо лай та нып бе лер сез: Гай сә Мә сих нең ке ше бу лып кил гән ле ген икъ рар итү че һәр 
рух Ал ла һы дан дыр. 3 Ә Гай сә не икъ рар ит мәү че бер рух та Ал ла һы дан тү гел. Ул 
рух Мә сих дош ма ны ны кы. Сез аның ки лә чә ге ха кын да ишет те гез бит, һәм хә зер 
ин де ул дөнь я да.

4 Сез исә, ба ла ла рым, Ал ла һы дан һәм ял ган пәй гам бәр ләр не җиң де гез, чөн ки 
сез дә ге Рух дөнь я да бул ган нан бө ег рәк. 5 Алар – дөнь я дан, шу ңа кү рә дөнь я ви 
сөй ли ләр һәм дөнья алар ны тың лый. 6 Без – Ал ла һы дан. Ал ла һы ны та нып бе лү че 
без не тың лый. Ал ла һы дан бул мау чы исә без не тың ла мый. Без шу ның аша ха кый-
кать ру хын һәм ял ган лык ру хын ае ра бе лә без.

Аллаһы–мәхәббәт
7 Га зиз дус ла рым! Бер-беребезне яра тыйк, чөн ки мә хәб бәт Ал ла һы дан ки лә. 

Һәр яра ту чы Ал ла һы дан ту ган һәм Ал ла һы ны та нып бе лә. 8 Ярат мау чы Ал ла һы-
ны та нып бел ми, чөн ки Ал ла һы – мә хәб бәт ул. 9 Ал ла һы без гә мә хәб бә тен бо лай 
күр сәт те: Үзе нең Уг лы аша без гә тор мыш би рү өчен, Ул бер дән бер Уг лын дөнь я га 
җи бәр де. 10 Мә хәб бәт шун да: Ал ла һы ның без не яра ту ын да һәм гө наһ ла ры быз ның 
ки че ре лү ен алып ки лү че кор бан итеп Уг лын җи бә рү ен дә, Ал ла һы ны яра ту ы быз да 
тү гел. 11 Га зиз дус ла рым, Ал ла һы без не шу лай ярат кан икән, без дә бер-беребезне 
яра тыр га ти еш без. 12 Ал ла һы ны һич кем һич кай чан күр мә гән. Әгәр бер-беребезне 
яра та быз икән, Ал ла һы без дә яши һәм Аның мә хәб бә те без дә ка мил ләш кән бу ла.

13 Ал ла һы без гә Үз Ру хын нан бир гән, шун лык тан без – Ал ла һы да, ә Аның без дә 
ка лу ын бе лә без. 14 Ата Үз Уг лын дөнь я ны сКот ка ру чы итеп җи бәр гә нен без күр дек 
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һәм бу хак та ша һит лык би рә без. 15 Кем дә кем Гай сә нең Ал ла һы Уг лы бу лу ын икъ-
рар ит сә, аңар да Ал ла һы яши һәм ул Ал ла һы да яши. 16 Шу лай итеп, Ал ла һы ның 
без гә ка ра та бул ган мә хәб бә тен та ны дык һәм аңа инан дык.

Ал ла һы – мә хәб бәт. Мә хәб бәт тә яшәү че – Ал ла һы да һәм Ал ла һы аңар да яшәр. 
17 Шу лай итеп, ара быз да гы мә хәб бә те без ка мил ләш те, шу ңа кү рә кы я мәт кө нен без 
ыша ныч бе лән кар шы лар быз, чөн ки Гай сә нин ди бул са, без дә бу дөнь я да шун дый 
бу ла быз. 18 Мә хәб бәт тә кур ку юк, ка мил мә хәб бәт кур ку ны куа. Кур ку җә за бе лән 
бәй ле, кур ку чы ке ше исә мә хәб бәт тә ка мил ләш мә гән бу ла.

19 Без яра та быз, чөн ки бе рен че бу лып Ал ла һы без не ярат ты. 20 Әгәр бе рәү: «Мин 
Ал ла һы ны яра там», – дип әй теп тә, үзе нең иман да шы на нәф рәт лән сә, ул – ял-
ган чы. Үзе күр гән иман да шын ярат мау чы ке ше күр мә гән Ал ла һы ны яра та ал мый 
бит. 21 Ме нә без гә Ал ла һы бир гән әмер: «Ал ла һы ны яра ту чы ке ше үзе нең ту га нын 
да ярат сын».

Мәңгелектормыш–АллаһыУглында

5 1 Гай сә нең Мә сих бу лу ы на симан итү че һәр кем Ал ла һы дан ту ган. Һәм ата-
ны яра ту чы һәр кем ба ла сын да яра та. 2 Без Ал ла һы ба ла ла рын яра ту ы быз ны 

Ал ла һы ны яра ту ы быз һәм әмер лә рен үтә ве без ар кы лы тө ше нә без. 3 Ал ла һы ны 
яра ту ы быз ны әмер лә рен үтә ве без бе лән күр сә тә без. Ә әмер лә ре авыр тү гел, 4 чөн-
ки Ал ла һы дан ту ган һәм мә ке ше дөнь я ны җи ңә. Бу җи ңү – без нең има ны быз ул. 
5 Гай сә нең Ал ла һы Уг лы бу лу ы на ина ну чы дөнь я ны җи ңү че бул мый кем бул сын?

6 Ул, Гай сә Мә сих, чум ды ры лу ы ның* суы һәм үле ме нең ка ны аша кил гән. Су 
аша гы на тү гел, бәл ки су һәм кан аша кил гән. Бу хак та Рух ша һит лык би рә, чөн ки 
Рух – ха кый кать ул. 7 Ша һит лык би рү че өчәү бар: 8 Рух, су һәм кан. Өче се дә бер 
үк ша һит лык би рә. 9 Без ке ше ләр ша һит лы гын ка бул итә без, ә Ал ла һы ның ша-
һит лы гы бө ег рәк. Бу – Ал ла һы ша һит лы гы: Ул Үзе нең Уг лы ха кын да ша һит лык 
бир де. 10 Ал ла һы Уг лы на иман итү че нең үзен дә шу шы ша һит лык бар. Ал ла һы га 
иман ит мәү че Аны ял ган чы ит кән бу ла, чөн ки Ал ла һы ның Үз Уг лы ха кын да бир-
гән ша һит лы гы на ышан ма ды. 11 Ул ша һит лык исә шун нан гый ба рәт: Ал ла һы без гә 
мәң ге лек тор мыш бир де һәм ул тор мыш – Аның Уг лын да. 12 Ал ла һы Уг лы бар ның 
тор мы шы бар, Ал ла һы Уг лы бул ма ган ның тор мы шы юк.

13 Мин мо ны сез гә, Ал ла һы Уг лы исе ме нә иман итү че ләр гә, үзе гез нең мәң ге лек 
тор мы шы гыз бар лы гын бе ле гез, дип яз дым. 14 Ал ла һы кар шын да шун дый ыша-
ны чы быз бар: Аның их ты я ры бу ен ча нәр сә не ге нә со ра сак та, Ул без не тың лый. 
15 Нәр сә ге нә со ра сак та, Аның без не ишет кә нен бе лә без икән, со ра га ны быз га ия 
бу лу ы быз ны да бе лә без.

16 Әгәр бе рәү иман да шы ның үлем гә ки тер ми тор ган гө наһ кы лу ын кү рә икән, 
до га кыл сын һәм Ал ла һы аның иман да шы на тор мыш би рә чәк. Мо ны мин үлем гә 
ки тер ми тор ган гө наһ кы лу чы лар ха кын да әй тәм. Үлем гә ки те рә тор ган гө наһ бар: 
мон дый гө наһ өчен до га кы лы гыз дип әй т мим. 17 Һәр явыз лык – гө наһ, әм ма бө тен 
гө наһ та үлем гә ки те рер лек тү гел.

* 5:6 Чумдырылу – сүзлектәге «Су га чум ды ру йо ла сын» ка ра гыз. 
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18 Ал ла һы дан ту ган нар ның гө наһ кыл ма вын без бе лә без, алар ны Ал ла һы дан 
ту ган Угыл сак лый һәм явыз иб лис алар га ка гы ла ал мый. 19 Без үзе без нең Ал ла-
һы дан бу лу ы быз ны, ә бө тен дөнь я ның исә явыз иб лис ха ким ле ген дә бу лу ын бе-
лә без. 20 Ал ла һы Уг лы ның кил гә нен һәм, ха кый кый Ал ла һы ны та ныр өчен, без гә 
аң бир гә нен дә бе лә без. Һәм без ха кый кый Ал ла һы да, Аның Уг лы Гай сә Мә сих тә 
яши без. Ул – ха кый кый Ал ла һы һәм мәң ге лек тор мыш.

21 Ба ла ла рым, үзе гез не ял ган илаһ лар дан сак ла гыз.
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Яхъя дан икен че хат
1 1 сАл ла һы та ра фын нан сай лан ган ха ным га һәм аның ба ла ла ры на симан итү-

че ләр бер дәм ле ге сөл кә нен нән сә лам. Мин сез не их лас кү ңел дән яра там. Мин 
ге нә тү гел, ха кый кать не та нып бел гән һәм мә ке ше сез не яра та. 2 Сез не үзе без дә 
яши тор ган һәм без нең бе лән мәң ге бу ла чак ха кый кать өчен яра та быз.

3 сАта быз Ал ла һы дан һәм Гай сә сМә сих – Ата ның Уг лын нан би рел гән смәр хә мәт, 
шәф кать һәм имин лек без нең бе лән ха кый кать тә һәм мә хәб бәт тә бул сын.

Хакыйкатьһәммәхәббәт
4 Ба ла ла рың ара сын да Ата быз без гә әмер бир гән дәй ха кый кать тә йө рү че ләр 

бу луы ми не бик сө ен де рә. 5 Хә зер, ха ным, си ңа яңа әмер тү гел, бәл ки баш тан ук 
без ка бул ит кән әмер не язам һәм үте нәм: бер-беребезне яра тыйк. 6 Мә хәб бәт исә 
шун нан гый ба рәт: без Ал ла һы ның әмер лә ре бу ен ча йө рер гә ти еш без. Баш тан ук 
ишет кә не гез чә, Аның әме ре шул: сез мә хәб бәт тә йө рер гә ти еш сез.

7 Гай сә Мә сих нең ке ше тә нен дә ки лү ен ин кяр итү че ал дак чы лар дөнь я да кү бә еп 
кит те. Ан дый ке ше ләр – ал дак чы лар һәм Мә сих дош ман на ры. 8 Сез нәр сә ха кы на 
хез мәт куй га ны быз ны югал т мый ча, ту лы әҗе рен алыр өчен, сак бу лы гыз. 9 Мә сих 
өй рәт кән не сак ла ма ган һәм өй рәт кән нәр нең чи ген нән уз ган һәр кем дә Ал ла һы 
юк тыр. Өй рәт кән не сак лау чы да исә Ата да, Аның Уг лы да бар. 10 Әгәр сез гә бе рәү 
ки леп, шу лай өй рәт мә сә, ул ке ше не өе гез дә ка бул ит мә гез һәм аны сә лам лә мә гез. 
11 Мон дый ке ше не сә лам лә гән аның явыз эш лә ре нә ку шы лып ки тә.

12 Сез гә яза сы сүз лә рем күп, әм ма кә газь гә ка ра бе лән язар га те лә мим. Ку а ны-
чы быз ту лы бул сын өчен, яны гыз га ки леп, сез нең бе лән сөйләшүемә өмет лә нәм.

13 Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган иман даш кыз ту га ның ның ба ла ла ры си не сә-
лам ли ләр.
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Яхъя дан өчен че хат
1 1 Чын кү ңел дән ярат кан га зиз Гәй гә симан итү че ләр бер дәм ле ге сөл кә нен нән 

сә лам.
2 Га зиз дус тым, җа ның имин лек тә бул ган дай, һәрь як тан да имин һәм сә ла мәт 

бул, дип до га кы лам. 3 Мон да кил гән иман даш лар ның ха кый кать кә туг ры бу лу-
ың, ягъ ни хак юл да йө рү ең ха кын да ша һит лык би рү лә ре нә мин бик шат лан дым. 
4 Ми нем өчен ба ла ла рым ның ха кый кать тә йө рү лә ре ха кын да ише тү дән дә зур рак 
шат лык юк тыр.

Хакыйкатьөченбергәләпэшләү
5 Га зиз дус тым, иман даш лар, хәт та та ныш бул ма ган нар ха кы на кыл ган һәм мә 

эш лә рең дә син ыша ныч лы. 6 Алар си нең мә хәб бә тең ха кын да иман итү че ләр бер-
дәм ле ге ал дын да ша һит лык бир де ләр. Зин һар, сАл ла һы га ярак лы рә веш тә юл ла рын 
дә вам ит сен нәр өчен, алар га бу лыш саң иде. 7 Алар сМә сих исе ме ха кы на, Аңа иман 
ит мәү че ләр дән һич нәр сә ка бул ит ми чә, юл га чык ты лар бит. 8 Ди мәк, ха кый кать не 
та ра ту да бер гә эш ли алу ы быз өчен, без ан дый лар га бу лы шыр га ти еш без.

9 Мин бер дәм лек кә кыс ка итеп яз дым, әм ма ара ла рын да өс тен лек итәр гә яра-
ту чы Ди от ре фис без не игъ ти бар га ал мый. 10 Шу ңа кү рә, яны гыз га кил сәм, аның 
кыл ган на рын игъ ти ба ры гыз га җит ке рер мен. Ул без нең хак та яман сүз ләр та ра тып 
кы на кал мый, хәт та иман даш лар ны ка бул ит ми, ка бул итәр гә те ләү че ләр гә ко ма-
чау лый һәм бер дәм лек тән ку ып җи бә рә.

11 Га зиз дус тым! Явыз лык ка ияр мә, ях шы лык ка ияр. Ях шы лык эш ләү че ләр 
Ал ла һы дан дыр, явыз лык эш ләү че исә Ал ла һы ны күр мә гән. 12 Ди ми тер ха кын да 
ба ры сы да ях шы итеп сөй ли, хәт та ха кый кать үзе дә аның ягын да. Шу лай ук без дә 
ша һит лык итә без, һәм ша һит лы гы быз ның ха кый кый бу лу ын син бе лә сең.

13 Мин си ңа күп не язар идем, әм ма ка ра һәм ка ләм бе лән язар га те лә мим. 14 Тиз-
дән си нең бе лән күрешүемә өмет лә нәм. Шун да йөзгә-йөз бер гә ләп сөй лә шер без.

15 Имин лек си ңа! Си не дус лар сә лам ли ләр. Дус ла ры быз ның һәр кай сы на ае рым 
сә лам әйт.
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Яһү дә дән хат
1 1 Гай сә сМә сих нең ко лы, Ягъ куб ның бер ту ган кар дә ше Яһү дә дән сАта быз сАл-

ла һы та ра фын нан ча кы рыл ган нар га, сө ел гән нәр гә һәм Гай сә Мә сих өчен сак-
лан ган нар га. 2 Сез гә шәф кать, имин лек һәм мә хәб бәт мул итеп би рел сен.

Ялганпәйгамбәрләрнеңхөкемителүе
3 Га зиз дус ла рым! Ур так ко ты лу ы быз ха кын да сез гә язар га дип бик дәрт лән сәм 

дә, сиз ге ләр гә бер тап кыр һәм го мер гә би рел гән иман өчен ты ры шып эш лә гез, 
дип үгет ләп язу ны ти еш ле тап тым. 4 Кай бер иман сыз ке ше ләр ара гыз га яше ре неп 
кер де ләр. Алар үз аз гын лык ла рын ак лау өчен, Ал ла быз ның смәр хә мә тен бо зып 
күр сә тә ләр һәм бер дән бер Хө кем да ры быз һәм сХа ки ме без Гай сә Мә сих не ин кяр 
итә ләр. Алар га бу ла чак хө кем ту рын да сИз ге яз ма да ин де күп тән әй тел гән.

5 Лә кин ин де ба рын да бел сә гез дә, хә те ре гез гә тө ше рер гә те лим: сРаб бы бер ва кыт 
ха лык ны Ми сыр дан кот ка рып алып чык кан бул са да, со ңын нан ара ла рын да гы ышан-
мау чы ке ше ләр не һә лак ит кән. 6 Ти еш ле урын на рын сак ла мый ча, то рак ла рын таш лап 
кит кән сфә реш тә ләр не оныт ма гыз: Раб бы алар ны ти рән ка раң гы лык та, бө ек көн дә 
хө кем итү өчен мәң ге лек чыл быр лар да бәй ләп то та. 7 Шул фә реш тә ләр дәй фә хеш лек кә 
һәм бә дә ни бо зык лык ка би рел гән Сә дүм бе лән Га му ра шә һәр лә ре* һәм алар ти рә ли 
ур наш кан шә һәр ләр дә, ки сә тү че гый б рәт бу лып, мәң ге лек ут җә за сын ки че рә ләр.

8 Шу лай бу ке ше ләр дә, хы ял ла ры на та я нып, тән нә рен нә җес ли ләр, Раб бы ха-
ким ле ген ин кяр итә ләр, хәт та күк ләр дә ге шөһ рәт ле зат лар га яла яга лар. 9 Җи тәк че 
фә реш тә Ми кә ил дә, Му са ның гәү дә се ха кын да сиб лис бе лән бә хәс ләш кән дә, хур лап 
һәм хө кем итеп әй тер гә ба тыр чы лык ит мә гән, бәл ки: «Си не Раб бы шел тә лә сен», – 
ди гән. 10 Алар исә үз лә ре аң ла ма ган һәм мә нәр сә не яман лый лар, аң сыз хай ван-
нар дай та би гый те ләк лә ре нә би ре леп яши ләр һәм нәкъ шул алар ны һә лак итә дә.

11 Кай гы алар га, чөн ки алар Ка бил* юлын нан ба ра лар. Ак ча ха кы на Бил гам ның 
ял гыш лык ла рын ка бат лый лар*, фет нә чы гар ган өчен, Ко рах тай* һә лак бу ла лар.

* 1:7 Сәдүм,Гамура – Үле диң гез бу ен да гы ти гез лек тә ур наш кан биш шә һәр нең ике се Сә дүм 
һәм Га му ра шә һәр лә ре бул ган. Ан да яшәү че ке ше ләр нең гө наһ ла ры өчен, күк тән ут яу ды-
рып, Ал ла һы бу шә һәр ләр не юк ка чы гар ган. (Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 19.) 
* 1:11 Кабил – Адәм һәм Һаваның бе рен че уг лы. Ул үзе нең Һа бил исем ле эне сен үтер гән. 
(Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 4.) 
* 1:11 Ка ра гыз: «Сан нар», 22. 
* 1:11 Корах – Ал ла һы та ра фын нан сай лан ган юл баш чы лар Му са һәм Һа рун га кар шы кү тә-
рел гән фет нә че ләр баш лы гы. (Ка ра гыз: «Сан нар», 19.) 
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Яһүдәдән хат 1

12 Мә хәб бәт мәҗ лес лә ре гез дә алар – пыч рак тап лар: вөҗ дан сыз ла нып сый ла на лар. 
Алар – үз лә ре ха кын да гы на кай гыр ту чы кө тү че ләр, җил ку ып йөр т кән яң гыр сыз 
бо лыт лар, бө тен ләй үл гән, та мы ры бе лән ку ба рыл ган, кө зен җи меш бир ми тор ган 
агач лар. 13 Алар – хур лык лы эш лә ре нең кү бе ге бе лән кап лан ган да выл лы диң гез 
дул кын на ры. Алар – адаш кан йол дыз лар. Мәң ге лек дөм ка раң гы лык та алар өчен 
урын сак ла на.

14-15 Ха нох* – Адәм нә се ле нең җи ден че бу ы ны – алар ха кын да пәй гам бәр лек 
итеп, бо лай ди гән: «Ме нә, Раб бы ба ры сы өс тен нән хө кем итү өчен, кыл ган бар ча 
иман сыз га мәл лә ре һәм бө тен сгө наһ лы иман сыз лар ның Раб бы га кар шы сөй лә гән 
бар лык оят сыз сүз лә ре өчен җә за лар га дип, Үзе нең мең нәр чә из ге лә ре бе лән ки лә». 
16 Бу ке ше ләр – яз мыш ла рын нан ка нә гать бул ма ган сук ра ну чы лар. Алар үз лә ре нең 
нә фес те ләк лә ре бу ен ча га мәл кы ла лар, тә кәб бер сүз ләр әй тә ләр, үз фай да ла ры 
ха кы на яла гай ла нып йө ри ләр.

Кисәтүләрһәмкиңәшләр
17 Сез исә, га зиз дус ла рым, Ха ки ме без Гай сә Мә сих срә сүл лә ре та ра фын нан ал дан 

әй тел гән сүз ләр не ис тә то ты гыз. 18 Алар сез гә: «Соң гы ва кыт та үз лә ре нең бо зык 
те ләк лә ре бу ен ча га мәл кы лу чы мыс кыл лау чы лар бу лыр», – ди де ләр. 19 Ул ке ше ләр 
тар ка лыш чы га ра лар, нә фес те ләк лә ре нә буй сы на лар, һәм алар да сИз ге Рух юк.

20 Сез исә, га зиз дус ла рым, үз тор мы шы гыз ны иң из ге има ны гыз ни ге зен дә ко рып 
дә вам ите гез, Из ге Рух бе лән дәрт лә неп до га кы лы гыз. 21 Ха ки ме без Гай сә Мә сих 
Үзе нең шәф ка тен дә сез гә мәң ге лек тор мыш би рә чә ген кө теп, Ал ла һы га ка ра та 
бул ган мә хәб бә те гез дә ка лы гыз.

22 Кай бер ке ше ләр ике лән сә ләр, алар га шәф кать күр сә те гез. 23 Баш ка ла рын ут тан 
тар тып ал ган дай кот ка ры гыз. Кал ган на ры на исә шәф кать күр сәт кән дә, кү ңел лә-
ре гез дә кур ку хи се бул сын: хәт та шак шы эш лә ре бе лән тап лан ган ки ем нә рен нән 
дә җи рә не гез.

Данлаудогасы
24 Сез не гө наһ ка тө шү дән сак лый алу чы, шат лык бе лән Үзе нең да ны ал ды на 

ким че лек ләр сез ки те рә ала тор ган 25 Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша без не кот ка ру-
чы бер дән бер Ал ла һы га бар ва кыт лар дан элек, хә зер һәм мәң ге гә дан, мә һа бәт лек, 
код рәт һәм ха ким лек бул сын. Амин.

* 1:14-15 Ханох – ка ра гыз: «Яратылыш», 4:17.
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Паул дан рим лы лар га хат
Паулныңсәламе

1 1 сАл ла һы ның сЯх шы хә бә рен игъ лан итү өчен сай лап ку ел ган, сМә сих Гай сә-
нең срә сүл бу лыр га ча кы рыл ган ко лы Паул дан сә лам!

2 Ал ла һы Ях шы хә бәр не ал дан, Үзе нең спәй гам бәр лә ре ар кы лы, сИзге язмаларда 
вәгъ дә ит кән. 3 Бу Ях шы хә бәр дә Аның Уг лы ту рын да сөй лә не лә. Ул чы гы шы бе-
лән Да выт нә се лен нән бул ган, 4 ә из ге лек Ру хы Аны, үле дән те рел те лү сә бәп ле, 
код рәт кә ия Ал ла һы Уг лы дип бил ге лә гән. Ул – сХа ки ме без Гай сә Мә сих. 5 Аның 
исе ме ха кы на бар ха лык лар ара сын да гы ке ше ләр Ал ла һы га иман ки тер сен нәр һәм 
буй сын сын нар дип, Аның ар кы лы смәр хә мәт һәм рә сүл лек ал дык. 6 Гай сә Мә сих-
не ке бу лыр га ча кы рыл ган бу ке ше ләр ара сын да сез дә бар.

7 Ал ла һы ның сРим шә һә рен дә яшәү че бар лык сө ек ле лә ре нә, из ге бу лыр га ча-
кы рыл ган нар га: сАта быз Ал ла һы дан вә Ха ки ме без Гай сә Мә сих тән мәр хә мәт һәм 
имин лек бул сын.

ПаулныңРимгабарыргателәве
8 Иң элек Гай сә Мә сих ар кы лы һәм мә гез өчен Ал ла ма рәх мәт ләр укыйм, чөн ки 

има ны гыз ха кын да бө тен дөнь я да сөй лә не лә. 9 Сез не бер тук тау сыз ис кә алу ы ма 
Ал ла һы ша һит, Уг лы ха кын да гы Ях шы хә бәр не игъ лан итеп, Аңа бө тен ру хым бе лән 
хез мәт итәм. 10 Ал ла һы Үз их ты я ры бе лән, ни һа ять, яны гыз га ки лер гә мөм кин лек 
бир сен иде дип, до га ла рым да һәр ва кыт ял ва рам. 11 Сез не бик кү рә сем һәм, сез не 
ны гы ту өчен, ми ңа би рел гән ру хи бү ләк бе лән ур так ла ша сым ки лә, 12 ягъ ни ур так 
има ны быз ни ге зен дә бер-беребезне дәрт лән де рә алу ы быз ны те лим. 13 Иман даш-
лар, сез нең бе леп то ру ы гыз ны те лим: мин күп тап кыр лар яны гыз га ки лер гә ни ят 
ит тем, лә кин әле гә чә тот кар лык лар га оч ра дым. Яһү ди бул ма ган баш ка ха лык лар 
ара сын да гы дай, сез дә дә уңыш җы еп алыр га те лим. 14 Мин грек лар һәм вәх ши ләр, 
зи рәк ләр һәм на дан нар ал дын да да бу рыч лы мын. 15 Шу ңа кү рә, мин сез гә, Рим да 
яшәү че ләр гә дә, Ях шы хә бәр не игъ лан итәр гә ат лы гып то рам.

16 Ях шы хә бәр дән оял мыйм, һәр симан итү че гә, баш та яһү ди гә, ан на ры яһү ди 
бул ма ган га да ко ты лу өчен, Ал ла һы ның код рә те бит ул. 17 Бу Ях шы хә бәр дә Ал ла-
һы ның ке ше ләр не иман аша һәм ба ры тик иман аша гы на сак ла вы ачыклана. Из ге 
яз ма да языл ган ча: «Иман аша ак лан ган ке ше яшә я чәк»*.

* 1:17 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 2:4. 
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Кешеләрнеңгаеплелеге
18 Яман лык кы лып, ха кый кать не та ныр га ко ма чау лау чы ке ше ләр нең һәр төр ле 

иман сыз лы гы на һәм яман лы гы на күк тән Ал ла һы ның яр суы ачы ла ба ра. 19 Ал ла һы 
ха кын да бе лер гә мөм кин бул ган һәр нәр сә алар өчен ачык, аны Ал ла һы ачып бир де 
бит. 20 Га ләм бар лык ка ки те рел гән нән бир ле, Ал ла һы ның кү рен мә гән сый фат ла-
ры, ягъ ни мәң ге лек код рә те һәм ила һи лы гы Үзе бар лык ка ки тер гән нәр сә ләр аша 
ачык кү ре нә һәм аң ла шы ла. Шу лай икән, ул ке ше ләр нең ак ла ныр га ни ге зе юк.

21 Ал ла һы ны бел сә ләр дә, алар Аны, Ал ла һы итеп, ти е шен чә дан ла ма ды лар һәм 
Аңа шө кер ит мә де ләр. Ки ре сен чә, буш уй лар га би рел де ләр, һәм алар ның аң лар га 
те лә мә гән йө рәк лә рен ка раң гы лык кап ла ды. 22 Үз лә рен зи рәк кә са нап, алар ах мак-
лан ды лар 23 һәм үлем сез Ал ла һы ның да нын фа ни ке ше ләр, кош лар, дүрт аяк лы лар 
һәм сөй рә лү че ләр гә ох ша ган су рәт ләр гә алыш тыр ды лар.

24 Шун лык тан Ал ла һы алар ны үз лә ре нең аз гын те ләк лә ре бе лән бо зык лык ка ра-
ма гы на тап шыр ды, алар тән нә рен үз ара ла рын да мәс хә рә итә баш ла ды лар. 25 Ал-
ла һы ха кый ка тен ял ган бе лән алыш тыр ды лар һәм Яра ту чы га тү гел, яра тыл ган га 
та бын ды лар, хез мәт ит те ләр. Яра ту чы га исә мәң ге гә дан бул сын. Амин.

26 Шул сә бәп тән Ал ла һы алар ны хур лык лы нә фес ләр гә ду чар ит те: ха тын на ры 
та би гый якын лык кы лу ны та би гый бул ма ган якын лык кы лу га алыш тыр ды. 27 Ир ләр 
дә шу лай: хатын-кыз бе лән та би гый якын лык кы лу уры ны на, бер-берсенә ка ра-
та җен си те ләк бе лән янып, ир ләр ир ләр бе лән рис вай лык кыл ды лар һәм, юл дан 
язу ла ры өчен, үз-үзләрендә ти еш ле җә за ла рын ал ды лар.

28 Шу лай итеп, Ал ла һы ны та ну ны мө һим дип исәп лә мә гән гә, Ал ла һы алар ны 
бо зык уй ла ры ир ке нә тап шыр ды, һәм алар эш лә нер гә ти еш тү гел га мәл ләр кы ла-
лар. 29 Алар ның кү ңел лә ре һәр төр ле яман лык, мә кер лек, ком сыз лык, явыз лык бе-
лән тул ган. Алар көн че лек, ке ше үте рү те лә ге, ызгыш-талаш, ал дау, яман ни ят ләр 
бе лән ту лы. Алар – гай бәт че ләр, 30 яла ягу чы лар, Ал ла һы дан нәф рәт лә нү че ләр, 
оят сыз лар, тә кәб бер ләр, мак тан чык лар, явыз лык ту ды ру чы лар, ата-анага ита гать 
күрсәтмәүчеләр , 31 акыл сыз лар, үз сү зен дә тор мау чы лар һәм рә хим сез ләр, мәр хә-
мәт сез ләр. 32 Алар мон дый нәр сә ләр не эш ләү че ләр нең Ал ла һы ның га дел хө ке ме 
бу ен ча үлем гә ла ек бу лу ла рын бе лә ләр; әм ма шу лар ны эш ләп ке нә кал мый лар, 
шу лай эш ләү че ләр не хуп лый лар да.

Аллаһыныңгаделхөкеме

2 1 Әй, син, баш ка лар ны хө кем итү че адәм, үзең не ак лап, һич нәр сә әй тә ал-
мый сың: баш ка лар ны хө кем итеп, үзең не дә хө кем гә ду чар итә сең, чөн ки син 

үзең дә шул ук га мәл ләр не кы ла сың бит. 2 Без бе лә без: ан дый эш не эш ләү че ләр 
өчен Ал ла һы ның хө ке ме га дел. 3 Әй, син, адәм, ан дый га мәл кы лу чы лар ны хө кем 
итә сең, ә үзең шул ук эш ләр не эш ли сең! Әл лә син Ал ла һы хө ке мен нән ка чып ко-
ты лыр мын дип уй лый сың мы? 4 Ал ла һы ның иге лек ле ле ге си не тәү бә гә ки те рә чә-
ген аң ла мый ча, чик сез иге ле ге, са быр лы гы һәм тү зем ле ген сан ла мый сың мы әл лә? 
5 Син ки ре бул ган га һәм йө рә гең стәү бә итәр гә те лә мә гән гә кү рә, Ал ла һы ның га дел 
хө ке ме бил ге ле бу ла чак ачу кө нен дә ба шы ңа тө шә чәк җә заң ны җы я сың. 6 Ал ла һы 
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һәр кем гә эш лә ре нә ка рап тү ләр: 7 са быр лык бе лән иге лек ле эш ләр кы лып, дан га, 
хөр мәт кә һәм үлем сез лек кә ом ты лу чы лар га Ул мәң ге лек тор мыш би рә. 8 Ә ин де 
үзен ге нә яра тып, ха кый кать кә буй сын мый ча, явыз лык ар тын нан ба ру чы лар өс те-
нә Ал ла һы Үз ачу ын һәм яр су ын тө ше рә чәк. 9 Явыз лык кы лу чы һәр кем гә – баш та 
яһү ди гә, ан на ры яһү ди бул ма ган га – мих нәт һәм га зап бу ла чак. 10 Ә иге лек кы лу чы 
һәр кем не – баш та яһү ди не, ан на ры яһү ди бул ма ган ны – дан, хөр мәт һәм имин лек 
кө тә, 11 чөн ки Ал ла һы һәр кем гә бер ти гез ка рый.

12 Му са ска ну ны бул мый ча, сгө наһ кыл ган нар шул хәл дә һә лак бу ла чак лар да; 
ә ин де Ка нун ны бе лә то рып гө наһ кыл ган нар Ка нун бу ен ча хө кем ите лә чәк ләр. 
13 Ал ла һы Ка нун ны ише тү че ләр не тү гел, аны үтәү че ләр не Үз кар шын да ак лан ган 
дип игъ лан итә чәк. 14 сМә җү си ләр нең Ка ну ны юк бит, лә кин алар Ка нун та ләп 
ит кән не та би гый си зем лә ү лә ре бе лән баш кар ган да, ка нун сыз да үз лә ре нә үз лә ре 
Ка нун бу ла лар. 15 Бу исә Ка нун та ләп лә ре нең йө рәк лә ре нә языл ган лы гын күр сә тә. 
Мо ны вөҗ дан на ры да рас лый – уй-фикерләре кай ва кыт алар ны га еп ли, ә кай ва-
кыт хәт та як лый да. 16 Мин сөй ли тор ган Ях шы хә бәр бу ен ча, Ал ла һы ке ше ләр нең 
сер лә рен Мә сих Гай сә ар кы лы хө кем итә се көн не мо ның һәм мә се бу ла чак.

ЯһүдиләрһәмАллаһыкануны
17 Ме нә син үзең не яһү ди дип атый сың, Му са ка ну ны на та я на сың һәм Ал ла һы 

бе лән мак та на сың, 18 Ка нун нан өй рә неп, Ал ла һы ның их ты я рын һәм яман нан ях-
шы ны ае ра бе лә сең. 19 Син үзең су кыр лар ның юл күр сә тү че се, ка раң гы лык та гы лар 
өчен як ты лык, 20 на дан нар ның ос та зы, тәҗ ри бә сез ләр нең укы ту чы сы бу лу ы ңа ыша-
на сың, чөн ки бе лем вә ха кый кать не гәү дә лән де рү че Ка нун ны бе лә сең. 21 Шу лай 
бул гач, ни чек соң син, баш ка лар ны өй рә теп тә, үзеңне-үзең өй рәт ми сең? Ур ла мас ка 
үгет ли сең, ә үзең ур лый сың мы? 22 «Зи на кыл ма» ди сең, ә үзең зи на кы ла сың мы? 
Пот лар дан җи рә нә сең, ә үзең алар ның та бы ну уры нын та лый сың мы? 23 Ал ла һы 
ка ну ны бе лән мак та на сың, ә үзең, аны бо зып, Ал ла һы ны мәс хә рә ли сең ме? 24 Из ге 
яз ма да языл ган ча, «мә җү си ләр Ал ла һы исе мен сез нең ар ка да хур лый лар»*.

25 Ка нун ны үтә сәң, сөн нәт ле бу лу ың фай да лы; ә ин де син аны бо за сың икән, 
ул чак та ссөн нәт кә утыр тыл ма ган дай бу ла сың. 26 Шу лай бул гач, ссөн нәт сез ке ше 
Ка нун ка гый дә лә рен үтә сә, ул сөн нәт кә утыр тыл ган бу лып са нал мас мы? 27 Тыш-
кы як тан сөн нәт сез, әм ма Ка нун ны үтәү че ке ше, си не – языл ган Ка нун га һәм 
сөн нәт ле лек кә ия ке ше не Ка нун ны боз ган өчен хө кем итәр. 28 Тыш кы як тан гы на 
яһү ди бул ган – чын яһү ди тү гел, һәм тән дә ге сөн нәт лә нү ге нә чын сөн нәт тү гел 
әле. 29 Эч ке як тан яһү ди бул ган гы на чын яһүдидер, һәм языл ган Ка нун тү гел, ә 
сИз ге Рух ки тер гән, йө рәк тү рен дә бул ган сөн нәт ке нә чын сөн нәт тер*. Мон дый 
яһү ди гә мак тау ке ше ләр дән тү гел, Ал ла һы дан ки лә.

3 1 Шу лай итеп, яһү ди бу лу ның өс тен ле ге яки сөн нәт ле бу лу ның фай да сы бар мы? 
2 Һәрь як тан зур өс тен лек бар! Бе рен че дән, Ал ла һы сү зе нәкъ алар га әма нәт 

* 2:24 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 36:20. 
* 2:29 Ка ра гыз: «Ка нун», 10:16. 
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ител гән. 3 Һәм кай бе рәү ләр Ал ла һы га туг ры лык лы бул ма ган икән, ни бу лыр? Алар-
ның туг ры бул мау ла ры Ал ла һы ның туг ры лык лы гын юк ка чы га рыр мы? 4 Һич тә 
алай тү гел! Һәр ке ше ял ган чы бул са да, Ал ла һы хак, Үз сү зе нә туг ры лык лы. Аның 
ту рын да Из ге яз ма да языл ган бит:

«Гаепләү сүз лә рең хаклыдыр,
хө кем гә тар ткан да Син җи ңә сең»*.

5 Әгәр без нең га дел сез ле ге без Ал ла һы ның га дел ле ген ачыг рак күр сә тә икән, 
Ал ла һы, өс те без гә ачу ын яу ды рып, дө рес эш лә мә де, дип әй тә ала быз мы? (Мин 
би ре дә ке ше ләр чә фи кер йөр тәм.) 6 Һич тә! Юк са Ал ла һы дөнь я ны ни чек хө кем 
итә алыр иде? 7 Әм ма ял ган чы бу лу ым, Ал ла һы ның ха кый ка тен ачыг рак күр сә-
теп, Аның дан-шөһрәтен арт ты ра икән, ни өчен соң әле мин гө наһ лы дип хө кем 
ите ләм? 8 Шу лай икән: «Ях шы лык ки леп чык сын өчен, яман лык кы лыйк!» – дип 
әй тер гә дер, бәл кем? Сез шу лай әй тә сез икән дип, без не яман лап сөй ли ләр дә кай-
бе рәү ләр. Алар үз лә ре нә ти еш ле хө кем не ала чак.

Бертәкъвакешедәюк
9 Ди мәк, ни чек ин де? Без нең хә ле без яһү ди бул ма ган ны кы лар дан ях шы рак мы? 

Һич тә юк, без ин де ачык күр сәт тек: яһү ди ләр дә, яһү ди бул ма ган нар да – ба ры сы 
да гө наһ ха ким ле ге ас тын да. 10 Из ге яз ма да языл ган бит:

«Бер стәкъ ва ке ше дә юк, бер ге нә дә.
11 Акыл га ия бер кем дә юк, Ал ла һы ны эз лә ми бер кем дә.
12 Һәм мә се юл дан яз ган, бер дәй бо зыл ган;

иге лек кы лу чы кү рен ми, бе рәү дә юк»*.
13 «Ачык ка бер ба зы дыр бу газ ла ры,

тел лә ре бе лән ал дый лар,
елан агуы сең гән сүз лә ре нә»*.

14 «Алар ның авы зы ләгъ нәт һәм әр нү бе лән ту лы»*.
15 «Аяк ла ры алар ның кан тү гәр гә ашы га,
16 йөр гән юл ла рын да ба ры җи ме рек лек һәм кай гы гы на ка ла.
17 Имин лек юлын бел ми ләр алар»*.
18 «Ал ла һы дан кур ку хисе юк аларда»*.

19 Ә без бе лә без: Ка нун нәр сә дә бул са сөй ли икән, ул Ка нун ха ким ле ге ас тын да 
бул ган нар га сөй ли. Шу ның өчен бер кем дә, үзен як лар өчен, авы зын ача ал мас, һәм 
бар дөнья Ал ла һы кар шын да га еп ле бу лыр. 20 Ка нун та ләп лә рен үтәү бе лән Аның 

* 3:4 Ка ра гыз: «Зә бур», 50:6. 
* 3:12 Ка ра гыз: «Зә бур», 13:1-3; 52:2-4. 
* 3:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 5:10; 139:4. 
* 3:14 Ка ра гыз: «Зә бур», 9:28. 
* 3:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 59:7-8. 
* 3:18 Ка ра гыз: «Зә бур», 35:2. 
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кар шын да бер кем дә ак лан ган бул мас бит. Ка нун ар кы лы гө на һы быз ны тө ше неп 
та ный быз гы на.

Иманашааклану
21 Әм ма хә зер Му са ка ну ны на бәй сез рә веш тә Ал ла һы ның ке ше не ни чек итеп 

ак ла вы ачык лан ды. Бу ту ры да Ка нун һәм пәй гам бәр ләр ша һит лык итә. 22 Ал ла-
һы ның ке ше не иман аша ак ла вы Гай сә Мә сих кә иман итү че ләр нең ба ры сы на да 
би ре лә. Ке ше бе лән ке ше ара сын да аер ма юк, 23 чөн ки ба ры сы да гө наһ кыл ды лар 
һәм Ал ла һы ның сда нын нан мәх рүм кал ды лар. 24 Ба ры сы да Ал ла һы мәр хә мә те бе-
лән үз лә рен сйо лып алу чы Мә сих Гай сә ар кы лы Ал ла һы ның ак ла вын бү ләк итеп 
ала лар. 25-26 Ал ла һы Гай сә не ки че ре лү алып ки лү че кор бан итеп бил ге ләп куй ды. 
Бу ки че ре лү Гай сә нең ка ны аша иман итү че ләр гә би ре лә. Шу лай эш ләп, элек кы-
лын ган гө наһ лар өчен җә за бир ми чә, чик сез са быр лык күр сә теп, Ул Үзе нең хак-
лы гын рас ла ды. Шу лай итеп, хак лы гын хә зер ге ва кыт та да күр сә тә: Ул Үзе хак һәм 
Гай сә гә иман итү че ләр не ак лый*.

27 Шу лай итеп, мак тау га урын бар мы ин де? Юк, мак тау га урын юк. Нәр сә ни ге-
зен дә мөм кин лек кал ды рыл ма ган? Ка нун ны үтәү ни ге зен дә ме? Юк, иман ни ге зен дә. 
28 Без бит ке ше нең Ка нун ны үтәү гә бәй сез рә веш тә иман бе лән Ал ла һы та ра фын нан 
ак ла ну ын рас лый быз. 29 Ал ла һы – яһү ди ләр Ал ла сы гы на мы, баш ка ха лык лар ны кы 
да тү гел ме ни? Әл бәт тә, баш ка ха лык лар ны кы да, 30 чөн ки Ал ла һы бер. Ул сөн нәт ле-
ләр не дә, сөн нәт сез ләр не дә иман бе лән ак лый. 31 Шу лай итеп, без има ны быз бе лән 
Ка нун ны юк ка чы га ра быз мы? Һич тә алай тү гел, ки ре сен чә, без аны рас лый быз.

Ибраһимүрнәге

4 1 Хал кы быз ның нә сел ба шы Иб ра һим ха кын да нәр сә әй тә ала быз? Ул нәр сә-
гә ия бул ды соң? 2 Әгәр Иб ра һим үзе кыл ган га мәл лә ре бе лән ак лан ган дип 

са нал ган икән, аның мак та ныр га ха кы бул ган, лә кин Ал ла һы кар шын да тү гел. 
3 Из ге яз ма да нәр сә ди ел гән? «Иб ра һим Ал ла һы га ышан ды һәм мо ның бе лән тәкъ-
ва* бу лып са нал ды»*. 4 Ә эш че гә тү лән гән хез мәт ха кы бү ләк дип тү гел, би ре лер гә 
ти еш ле нәр сә бу лып са на ла. 5 Әгәр ин де ке ше, үзе кыл ган га мәл ләр гә та ян мый ча, 
га еп ле ләр не ак лау чы Ал ла һы га ыша на икән, шул ыша нуы бе лән Аның кар шын да 
ак лан ган са на ла. 6 Эш-гамәлләренә бәй сез рә веш тә, Ал ла һы та ра фын нан ак лан ган 
ке ше нең бә хет ле бу луы ту рын да сөй ләп, Да выт шу ны ук рас лый:

7 «Бә хет ле дер ке ше,
әгәр җинаятьләре ки че рел сә.

8 Бә хет ле дер ке ше,
гаеп эшләрен Раббы гафу итсә»*.

* 3:25-26 «Хак лык», «хак» һәм «ак лау» ди гән сүзләрнең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә 
бер үк. 
* 4:3 «Тәкъ ва» һәм «ак лау» ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә бер үк. 
* 4:3 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:6. 
* 4:7-8 Ка ра гыз: «Зә бур», 31:1-2. 
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9 Бу бә хет ле лек сөн нәт ле ләр гә ге нә ка рый мы, әл лә сөн нәт сез ләр гә дә ме? Без: 
«Иб ра һим үзе нең ыша нуы бе лән тәкъ ва бу лып са нал ды», – дип сөй лә дек. 10 Кай-
чан са нал ды? Сөн нәт ле бул гач мы, әл лә сөн нәт ле бул ган чы мы? Сөн нәт ле бул гач 
тү гел, ә сөн нәт ле бул ган га ка дәр. 11 Әле сөн нәт сез чак та ук ул ыша нуы бе лән Ал-
ла һы кар шын да ак лан ган са нал ды һәм аның сөн нәт кә утыр ты луы мо ны рас лау чы 
бил ге бул ды. Шу лай итеп, Иб ра һим, сөн нәт лән мә гән ки леш иман итеп, Ал ла һы 
кар шын да ак лан ган са нал ды һәм бар лык ке ше ләр нең ата сы бул ды. 12 Иб ра һим – 
шу лай ук сөн нәт ле ләр нең дә ата сы, ягъ ни, сөн нәт кә утыр ты лып кы на кал мый ча, 
ата быз Иб ра һим ның әле сөн нәт лән мә гән чак та йөр гән иман сук мак ла рын нан 
йө рү че ләр нең ата сы.

Аллаһыныңвәгъдәсеһәмиман
13 «Дөнья си не ке бу лыр» ди гән Ал ла һы вәгъ дә се Иб ра һим га һәм аның то кы мы на 

Ка нун та ләп лә рен үтә гән өчен тү гел, иман итеп, Ал ла һы кар шын да ак лан ган өчен 
би рел де. 14 Ка нун үтә лү е нә өмет баг лау чы лар Ал ла һы вәгъ дә ит кән не ал са лар, иман 
мәгъ нә сен югал тыр, вәгъ дә дә юк ка чы га ры лыр. 15 Ка нун үзе бе лән Ал ла һы ның 
ачу ын алып ки лә, әм ма Ка нун бул ма са, Ка нун бо зу да бул мый.

16-17 Ал ла һы ның вәгъ дә се, мәр хә мәт бу ен ча гы на бул сын өчен, иман га ни гез лән гән. 
Шу лай итеп, вәгъ дә Иб ра һим то кы мы ның һәм мә се өчен дә: Ка нун ны то ту чы лар өчен 
ге нә тү гел, аның ке бек иман итү че ләр өчен дә ыша ныч лы. Из ге яз ма да «Мин си не күп 
ха лык лар ның нә сел ата сы итеп куй дым»* дип языл ган ча, Иб ра һим – һәм мә без нең 
ата сы. Үле ләр не те рел тү че, бул ма ган нәр сә ләр не бар лык ка ки те рү че, үзе ышан ган 
Ал ла һы кар шын да Иб ра һим – ба ры быз ның ата сы. 18 Ул бер нин ди өме те бул ма ган да 
да өмет бе лән ышан ган, һәм «Нә сел ва рис ла рың шул ка дәр күп сан лы бу ла чак»* дип 
әй тел гән чә, күп ха лык лар ның ата сы бул ган. 19 Үзе нә йөз яшь ча ма сы, тә не нең ин де 
үлә ба ру ын һәм Са ра ның, ба ла та бу өчен, ар тык карт бу лу ын аң ла са да, аның има ны 
ки ме мә де. 20 Ал ла һы вәгъ дә се нә ышан мый ча шик лә неп ка ра ма ды, ки ре сен чә, има-
нын да нык то рып, Ал ла һы га дан-шөһрәт ки тер де. 21 Ал ла һы ның бир гән вәгъ дә сен 
үти ала ча гы на ина нып, 22 Иб ра һим ыша нуы бе лән «тәкъ ва бу лып са нал ды».

23 Хә ер, «тәкъ ва бу лып саналу» ди гән сүз бер аның өчен ге нә тү гел, 24 без нең өчен 
дә языл ды. Әле ге сүз без гә дә – Ха ки ме без Гай сә не үле дән те рел т кән Ал ла һы га 
ина ну чы лар га да ка гы ла. 25 Гай сә гө наһ ла ры быз өчен үлем гә тап шы рыл ды һәм 
ак ла ну ы быз өчен те рел тел де.

Аклауныңнәтиҗәсе

5 1 Шу ңа кү рә, иман бе лән ак ла ну ал гач, Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша Ал ла һы бе-
лән без нең ара да та ту лык мө нә сә бә те ур на ша. 2 Хә зер без ия бул ган мәр хә мәт кә 

Мә сих аша иман бе лән мөм кин лек ачыл ды һәм без Ал ла һы да нын ур так ла шыр быз 
ди гән өмет бе лән мак та на быз. 3 Мо ның бе лән ге нә тү гел, мих нәт чи гү лә ре без бе лән 
дә мак та на быз, чөн ки мих нәт чи гү ләр – чы дам лык, 4 чы дам лык тот рык лы лык ту-

* 4:16-17 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 17:5. 
* 4:18 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:5. 
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ды ра, ә тот рык лы лык өмет ха сил итү ен бе лә без. 5 Ә өмет ал да мый, чөн ки Ал ла һы 
Үзе нең мә хәб бә тен без гә би рел гән Из ге Рух аша йө рәк лә ре без гә мул итеп яу дыр ган.

6 Без әле яр дәм гә мох таҗ бул ган да, Ал ла һы бил ге лә гән бер ва кыт та Мә сих иман-
сыз лар өчен үл де. 7 Кем дә бул са хәт та тәкъ ва ке ше ха кы на үләр гә те ләр ми кән? 
Хә ер, иге лек ле ке ше ха кы на, бәл ки, кем нең дә бул са үләр гә җөрь әт итүе мөм кин. 
8 Әм ма Ал ла һы без гә бул ган мә хәб бә тен шу ның бе лән ис бат ит те: Мә сих гө наһ лы 
ча гы быз да ук без нең хак ка үл де. 9 Һәм ин де хә зер, Үз ка ны бе лән ак ла ган нан соң, 
әл бәт тә, Ул без не Ал ла һы ачу ын нан кот ка ра чак. 10 Ал ла һы га дош ман бул ган ва-
кы ты быз да Уг лы ның үле ме ар кы лы Аның бе лән та ту лаш кан быз икән, ин де биг рәк 
тә хә зер та ту лаш кан хәл дә Уг лы ның тор мы шы бе лән ко ты ла чак быз. 11 Әле бу гы на 
да тү гел, Ал ла һы бе лән Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша мак та на быз, Аның аша без 
хә зер бу та ту лык ны ал дык та!

АдәмһәмМәсих
12 Бер ке ше ар кы лы гө наһ һәм гө наһ бе лән бер гә үлем дөнь я га үтеп кер де. Шу лай 

итеп, бар лык ке ше ләр үлем гә ия бул ды, чөн ки һәм мә се гө наһ кыл ды. 13 Ин де Ка нун 
бул ган га ка дәр дә дөнь я да гө наһ бар иде; әм ма Ка нун бул ма ган урын да бе рәү нең 
дә гө на һы исәп кә алын мый. 14 Шу лай да, Адәм нән алып Му са пәй гам бәр гә ка дәр, 
Ал ла һы ның ты ю ын бо зып, Адәм дәй гө наһ кыл ма ган нар бе лән дә үлем ха ким лек 
ит кән. Адәм, нин ди дер бер мәгъ нә дә, ки лер гә ти еш ле Зат ның үр нә ге бу лып тор ган.

15 Әм ма Ал ла һы ның бү ләк ител гән мәр хә мә тен гө наһ бе лән ча гыш ты рып бул мый. 
Бер ке ше нең гө на һы күп ләр не үлем гә ки тер гән икән, Ал ла һы ның мәр хә мә те һәм бер 
Ке ше – Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те бе лән би рел гән бү ләк күп ләр гә биг рәк тә мул 
би ре лә. 16 Ал ла һы бү лә ген бер ке ше кыл ган гө наһ ның нә ти җә се бе лән ча гыш ты рып 
бул мый. Бер сҗи на ять «га еп ле!» ди гән хө кем ка ра ры ки те реп чы гар ды, ә Ал ла һы ның 
мәр хә мә те бе лән би рел гән бү ләк, бик күп җи на я ть ләр бу лу га ка ра мас тан, ак ла ну 
алып кил де. 17 Әгәр ба ры тик бер ке ше нең җи на я те ар ка сын да үлем ха ким лек ит кән 
икән, биг рәк тә бер Ке ше – Гай сә Мә сих аша Ал ла һы ның мул мәр хә мә тен һәм бү ләк 
бу ла рак Аның ак ла вын ка бул итү че ләр тор мыш та ха ким лек итә чәк.

18 Шу лай итеп, бе рәү нең җи на я те бар лык ке ше ләр гә «га еп ле!» ди гән хө кем чы-
гар ган сы ман, икен че Бе рәү нең хак га мә ле һәм мә се нә ак ла ну һәм тор мыш алып 
кил де. 19 Бер ке ше нең буй сын ма вы ар ка сын да күп ләр гө наһ лы бул ган дай, икен че 
Бе рәү нең ита гать ле ле ге бе лән күп ләр Ал ла һы та ра фын нан ак ла на чак. 20 Ка нун исә, 
җи на ять арт сын дип, кер тел гән. Әм ма гө наһ кү бәй гән җир дә Ал ла һы ның мәр хә-
мә те та гын да арт кан. 21 Ди мәк, гө наһ ке ше ләр бе лән ха ким лек ит кән һәм алар ны 
үлем гә ки тер гән сы ман, Ал ла һы ның мәр хә мә те дә хак лык бе лән ха ким лек итәр 
һәм Ха ки ме без Гай сә Мә сих ар кы лы мәң ге лек тор мыш ка ки те рер.

Безгөнаһкакаратаүле

6 1 Нәр сә әй тик соң? Ал ла һы ның мәр хә мә те арт сын дип, гө наһ кы лу ны дә вам 
итәр гә ме? 2 Һич бер ва кыт та да! Без гө наһ ка ка ра та үле: шу лай бул гач, ни чек гө наһ 

кы лу ны дә вам итә ала быз? 3 Без нең һәм мә без нең, ссу га чум ды ру йо ла сы аша Мә сих 
Гай сә гә чум ды ры лып, Аның үле мен ур так ла шу ы быз ны бел ми сез ме әл лә сез? 4 Ата-
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ның бө ек код рә те бе лән Мә сих үле дән те рел тел гән дәй, яңа тор мыш та яшәү өчен, без 
чум ды ру йо ла сы аша үле мен ур так ла шып, Аның бе лән бер гә кү мел дек. 5 Мә сих бе лән 
бер төр ле үлем дә бер ләш кән без икән, үле дән те ре лү дә дә Аның бе лән бер лә шер без.

6 Без бе лә без: гө наһ лы асы лы быз ның ха ким ле ген нән кот ка ру өчен һәм ин де гө наһ 
кол ла ры бул ма сак идек дип, элек ке ке ше без Мә сих бе лән бер гә схач ка ка дак лан-
ды. 7 Үл гән ке ше гө наһ ха ким ле ген нән азат ител де бит ин де. 8 Әм ма Мә сих бе лән 
бер гә үл гән без икән, Аның бе лән бер гә яшәр без дә, дип ыша на быз. 9 Без бе лә без 
ки: үле дән те рел тел гәч, Мә сих ка бат үл мәс, үлем ин де Аңа ха ким бул мас. 10 Аның 
үлүе гө наһ өчен иде, һәм Ул гө наһ ка ка ра та бө тен ләй гә үл де. Әм ма хә зер Аның го-
мер сө ре ше – Ал ла һы өчен яшәү. 11 Шу лай ук сез дә үзе гез гә гө наһ өчен үле, әм ма 
Ал ла һы өчен Мә сих Гай сә бе лән бер лек тә яшәү че дип ка ра гыз.

12 Шу ңа кү рә, гө наһ ка фа ни тә не гез бе лән ха ким лек итәр гә юл куй ма гыз, аның 
нә фес лә ре нә буй сын ма гыз. 13 Тә не гез нең әгъ за ла рын явыз лык ко ра лы итеп, гө наһ-
ка тап шыр ма гыз. Ки ре сен чә, үзе гез не, үлем нән тор мыш ка кү че рел гән нәр бу ла рак, 
Ал ла һы га тап шы ры гыз һәм тә не гез нең әгъ за ла рын хак лык ко ра лы итеп, Аңа би ре-
гез. 14 Гө наһ сез нең бе лән ха ким лек итәр гә ти еш тү гел, чөн ки сез Ка нун та ләп лә ре 
бе лән тү гел, ә Ал ла һы мәр хә мә тен дә яши сез.

Гөнаһтаназатбулу
15 Ин де ниш ләр гә хә зер? Ка нун та ләп лә ре бе лән тү гел, ә бәл ки Ал ла һы ның мәр-

хә мә тен дә яшә гән гә кү рә, гө наһ кы лыр га мы ин де?! Һич тә алай тү гел! 16 Үзе гез не 
кем гә дә бул са кол лык ка тап шыр са гыз, шул ке ше нең ита гать ле ко лы бу ла сы гыз ны 
бе лә сез бит: гө наһ ко лы бу лу сез не – үлем гә, Ал ла һы га ита гать ле бу лу исә Аның кар-
шын да ак ла ну га ки те рә. 17 Ал ла һы га шө кер, элек гө наһ кол ла ры бул са гыз да, хә зер 
ин де үзе гез ка бул итеп ал ган тәгъ ли мат ка чын кү ңел дән буй сы на сыз. 18 Гө наһ тан 
азат ител гәч, хак лык кол ла ры бул ды гыз. 19 (Сез нең ке ше ләр чә зи һен сез ле ге гез не 
ис тә то тып, ке ше ләр фи кер йөр т кән чә сөй лим.) Элек тән нә ре гез не явыз эш ләр гә 
ки те рү че бо зык лык ка һәм явыз лык ка кол итеп тап шыр ды гыз. Ә хә зер алар ны, из ге 
тор мыш ка ил тү че хак лык ка кол итеп тап шы ры гыз.

20 Сез гө наһ кол ла ры бул ган да, хак лык га мәл лә рен нән азат иде гез. 21 Кыл ган 
яман га мәл лә ре гез дән нин ди фай да ал ды гыз? Ул чак та ал ган нәр сә лә ре гез дән хә зер 
оя ла сыз, алар ның ахы ры – үлем бит. 22 Хә зер исә сез гө наһ тан азат һәм Ал ла һы ның 
кол ла ры бул ды гыз, мо ның җи ме ше – из ге лек, ә нә ти җә се – мәң ге лек тор мыш. 
23 Гө наһ өчен әҗер – үлем бит, ә ин де Ал ла һы ның мәр хә мәт бе лән би рел гән бү лә-
ге – Ха ки ме без Мә сих Гай сә дә ге мәң ге лек тор мыш.

Кануннаназатбулу

7 1 Иман даш лар, сез Ка нун ны бе лә сез бит: ке ше исән ва кыт та гы на аның бе лән 
Ка нун ха ким лек итүе сез гә бил ге ле тү гел ме? 2 Мә сә лән, ки яү дә ге ха тын ире 

исән чак та ка нун бу ен ча ире бе лән бәй лән гән; ә ире үл сә, ха тын үзен ире нә бәй ләп 
то ру чы ка нун нан азат ите лә. 3 Шу ңа кү рә, ире исән чак та, баш ка ир-атныкы бул-
са, зи на кы лу чы дип ата ла чак; ә ин де ире үл сә, ха тын бу ка нун нан азат ите лә һәм, 
баш ка бе рәү гә ки яү гә чык са да, зи на кы лу чы бул мый. 4 Сез нең бе лән дә шу лай, 
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иман даш ла рым. Ал ла һы га уңыш ки те рер гә дип, баш ка Бе рәү не ке, ягъ ни үле дән те-
рел тел гән Мә сих не ке бу лу өчен, Аның үле ме ар кы лы Ка нун өчен үл де гез. 5 Гө наһ лы 
та би га те без йо гын ты сын да яшә гән дә, Ка нун бә дә не без әгъ за ла рын да гы гө наһ лы 
нә фес ләр не уя та иде. Алар ның нә ти җә се исә – үлем дер. 6 Хә зер исә, кай чан дыр 
без не бәй ләп тор ган Ка нун га ка ра та үл гәч, бу Ка нун нан азат ител дек: элек ке чә – 
Ка нун бу ен ча тү гел, ә яңа ча – Из ге Рух күр сәт кән чә, Ал ла һы га хез мәт итә без.

Аллаһыкануныһәмгөнаһ
7 Ин де нәр сә әй тик? Әл лә Ка нун гө наһ мы? Һич тә юк! Әм ма мин гө наһ ны Ка нун 

ар кы лы гы на бел дем. Әгәр Ка нун: «Баш ка ке ше не ке нә нә фе сең не суз ма»*, – ди-
мә сә, мин нә фес лә нү нең нәр сә икә нен аң ла ма ган бу лыр идем. 8 Әм ма гө наһ, бу 
әмер дән фай да ла нып, мин дә һәр төр ле нә фес те ләк лә ре уят ты. Ка нун нан баш ка 
гө наһ үле. 9 Кай чан дыр мин Ка нун ны бел ми яшә дем, әм ма Ка нун әме рен бел гән-
нән соң, гө наһ те рел де, 10 һәм мин үл дем. Ди мәк, яшәү алып ки лер гә ти еш ле әмер 
үлем ки тер гән бу лып чык ты. 11 Гө наһ, әмер нең үзен нән фай да ла нып, ми не ал да ды 
һәм үлем гә ки тер де. 12 Лә кин Ка нун из ге, әмер дә из ге, га дел һәм ях шы.

13 Ди мәк, ях шы нәр сә ми ңа үлем ки тер де ме ни? Һич тә алай тү гел! Әм ма гө наһ, 
гө наһ бу лып та ныл сын өчен, ях шы нәр сә ар кы лы ми ңа үлем ки тер де. Шу лай итеп, 
әмер аша гө наһ ның ни ка дәр кур кы ныч икән ле ге ачыг рак кү рен де.

Гөнаһбеләнкөрәшү
14 Без Ка нун ның ру хи икә нен бе лә без. Мин исә дөнь я ви, гө наһ ка кол итеп са тыл-

ган мын. 15 Нәр сә эш лә вем не дә аң ла мыйм: те лә гә нем не тү гел, нәф рәт ит кә нем не 
эш лим. 16 Ә ин де үзем те лә мә гән не эш лим икән, Ка нун ның ях шы бу луы бе лән 
ки ле шәм. 17 Шу лай бул гач, ин де мо ны үзем тү гел, мин дә яши тор ган гө наһ эш ли. 
18 Мин бит бе ләм: мин дә, ягъ ни гө наһ лы та би га тем дә, һич нин ди ях шы нәр сә юк, 
хә ер, мин дә ях шы лык кы лу те лә ге бар, әм ма аны тор мыш ка ашы ра ал мыйм. 19 Эш-
ләр гә те лә гән ях шы лык ны тү гел, те лә мә гән явыз лык ны эш лим мин. 20 Ди мәк, те-
лә мә гән нәр сә не эш лим икән, ин де аны мин тү гел, мин дә яши тор ган гө наһ эш ли.

21 Мон нан шун дый ка гый дә ки леп чы га: мин ях шы лык эш ләр гә те лим, лә кин 
явыз лык тан ары на ал мыйм. 22 Эчем нән Ал ла һы ка ну ны на шат ла нам, 23 әм ма үз 
тә нем дә баш ка бер ка нун ның эш итү ен кү рәм. Бу ка нун акы лым хуп ла ган ка нун га 
кар шы кө рә шә һәм ми не үзем дә эш итү че гө наһ ка ну ны на буй сын ды ра. 24 Мес кен 
ке ше мин! Үлем ки те рү че бу тән нән ми не кем кот ка рыр? 25 Ми не Ха ки ме без Гай сә 
Мә сих ар кы лы кот ка ру чы Ал ла һы га шө кер! Ме нә мин акы лым бе лән Ал ла һы ка-
ну ны на, ә гө наһ лы та би га тем бе лән гө наһ ка ну ны на хез мәт итәм.

Рухбуенчаяшәү

8 1 Шу лай итеп, Мә сих Гай сә дә бул ган нар га хә зер һич нин ди хө кем юк, 2 чөн ки 
тор мыш би рү че Рух ның ка ну ны Мә сих Гай сә ар кы лы си не* гө наһ һәм үлем 

* 7:7 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:17; «Ка нун», 5:21. 
* 8:2 Сине – кай бер бо рын гы кулъ яз ма лар да: ми не. 
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ка ну нын нан азат ит те. 3 Гө наһ лы та би га те без көч сез бул ган га, Ка нун баш ка ра ал-
ма ган ны Ал ла һы Үзе баш кар ды. Ул Үз Уг лын гө наһ лы ке ше гә ох ша тып җи бәр де, 
һәм, Аны кор бан итеп, ке ше тә нен дә гө наһ ны хө кем ит те. 4 Ал ла һы мо ны Ка нун-
ның га дел та ләп лә ре без дә, гө наһ лы та би гать бу ен ча тү гел, Рух бу ен ча яшәү че ләр дә 
га мәл гә аш сын өчен эш лә де.

5 Гө наһ лы та би гать бу ен ча яшәү че ләр шул та би гать те лә ге бу ен ча гы на, ә Рух 
бу ен ча яшәү че ләр Из ге Рух те лә гән чә фи кер йөр тә ләр. 6 Гө наһ лы та би гать бу ен ча 
уй лау – үлем гә, ә Рух бу ен ча уй лау тор мыш ка һәм имин лек кә ки те рә. 7 Гө наһ лы 
та би гать бу ен ча фи кер йөр тү че – Ал ла һы га дош ман. Ул Ал ла һы ка ну ны на буй-
сын мый һәм буй сы на да ал мый. 8 Гө наһ лы та би гать бу ен ча яшәү че ләр Ал ла һы га 
ярый ал мый лар.

9 Әм ма лә кин сез дә Ал ла һы Ру хы яши икән, сез гө наһ лы та би гать бу ен ча тү гел, 
Рух бу ен ча яши тор ган бу ла сыз. Ин де бе рәү дә Мә сих Ру хы юк икән, ди мәк, ул 
Аны кы тү гел. 10 Тә не гез гө наһ ар ка сын да үле бу лып та, Мә сих сез дә икән, Ал ла һы 
сез не аклаганга кү рә, Из ге Рух сез нең өчен тор мыш бу ла. 11 Әгәр Гай сә не үле дән 
те рел т кән Ал ла һы ның Ру хы сез дә яши икән, ул чак та Мә сих не үле дән те рел т кән 
Ал ла һы, сез дә яшәү че Ру хы бе лән, фа ни тә не гез гә дә тор мыш би рә чәк.

12 Шу ңа кү рә, иман даш лар, гө наһ лы та би га те без гә бу ры чы быз юк, без ул те-
лә гән чә яшәр гә ти еш тү гел. 13 Гө наһ лы та би гать бу ен ча яшә сә гез, сез үлә чәк сез. 
Ә ин де гө наһ лы эш лә ре гез не Из ге Рух яр дә мен дә үте рә сез икән, сез яшә я чәк сез. 
14 Ал ла һы Ру хы йөр т кән ке ше ләр нең һәм мә се дә – Ал ла һы ба ла ла ры. 15 Сез та гын 
кур кып яшәү гә ки те рә тор ган кол лык ру хын тү гел, Ал ла һы ба ла ла ры итү че Рух ны 
ка бул итеп ал ды гыз. Ул Рух аша без: «И га зиз Атам!*» – дип, Ал ла һы га мө рә җә гать 
итә без. 16 Из ге Рух Үзе, ру хы быз бе лән бер гә, без нең Ал ла һы ба ла ла ры бу лу ы быз ны 
рас лый. 17 Әгәр Аның ба ла ла ры икән без, Ал ла һы ва рис ла ры да – без. Без Аның 
ми ра сын Мә сих бе лән бер гә ка бул итеп ала быз. Мә сих бе лән бер гә мих нәт чи гә без 
икән, Аның бе лән бер гә дан-шөһрәткә дә ия бу лыр быз бит.

Булачакдан
18 Мин бо лай уй лыйм: хә зер ге ва кыт лы га зап лар ки лә чәк тә без гә күр сә те лә чәк 

дан-шөһрәт бе лән ча гыш тыр ган да бер ни гә тор мый. 19 Ал ла һы та ра фын нан бар лык ка 
ки те рел гән нәр нең һәм мә се Ал ла һы Үз ба ла ла рын күр сә тә чәк көн не тү зем сез лә неп 
кө тә. 20-21 Ал ла һы бар ит кән нәр нең һәм мә се яшә еш мәгъ нә сез ле ге нә буй сын ды-
рыл ды. Бу алар ның их ты я ры бу ен ча тү гел, Буй сын ды ру чы ның их ты я ры бу ен ча 
эш лән де. Әм ма Ал ла һы ба ла ла ры ны кы дай дан лы ирек кә ия бу лу өчен, Ал ла һы 
бар ит кән нәр нең һәм мә се нең фа ни лык кол лы гын нан ко ты лу өме те бар.

22 Без яра тыл ган нар ның һәм мә се нең әле гә ка дәр сык ра ну ын һәм ба ла тап кан 
ха тын дай га зап ла ну ын бе лә без. 23 Һәм алар гы на тү гел, без дә. Без гә би ре лә чәк-
ләр нең бе рен че бү лә ге итеп Рух ны ал сак та, без ту лы сын ча Ал ла һы ба ла ла ры бу-
лу ы быз ны – тән нә ре без нең йо лып алы ну ын тү зем сез лә неп кө теп, шу лай ук эч тән 
сык ра на быз. 24 Без шул өмет бе лән ко тыл дык. Әм ма ин де күз гә кү ре неп тор ган 

* 8:15 ИгазизАтам! – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә әле ге сүз – «Аб ба» – ара мей те лен дә би рел гән. 
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нәр сә гә өмет лә неп бул мый. Кем күр гән нә ре нә өмет лә нә ин де?! 25 Ә ме нә үзе без 
күр мә гән нәр сә гә өмет лә нә без икән, аны са быр лык бе лән кө тә без.

26 Шу лай ук Рух та зә гыйфь ле ге без дә без гә яр дәм күр сә тә. Без хәт та нәр сә 
ту рын да до га кы лыр га ки рәк икә нен бел ми без, лә кин Рух сүз ләр бе лән әй теп 
би рә ал мас лык көр се нү ләр аша без нең өчен Үзе ял ва ра. 27 Йө рәк ләр не сы нау чы 
Ал ла һы исә Рух ның фи ке рен бе лә, чөн ки Рух, Ал ла һы их ты я ры бу ен ча, сиз ге ләр 
өчен ял ва ра.

28 Бел гә не без чә, Ал ла һы ны яра ту чы лар га, Үзе нең ни я те бу ен ча ча кыр ган ке ше-
лә ре нә ях шы лык бул сын өчен, һәр нәр сә яр дәм итә*. 29 Ал ла һы ал дан рак сай ла ган-
нар ны, Үз Уг лы на ох шаш бу лыр лар дип, ал дан бил ге ләп куй ган иде, шу ның бе лән 
күп сан лы ту ган на ры ара сын да Гай сә бе рен че ту ган Угыл бул ды. 30 Ә кем нәр не 
ал дан бил ге лә гән бул са, Ул шу лар ны ча кыр ды; кем нәр не ча кыр ган бул са, шу лар ны 
ак ла ды; һәм кем нәр не ак ла ган бул са, шу лар га дан-шөһрәт бир де.

АллаһыныңМәсихГайсәашакүрсәткәнмәхәббәте
31 Мо ңа нәр сә әй тер гә соң? Ал ла һы без нең як лы икән, кем без гә кар шы бу ла 

ала? 32 Уг лын кыз ган мый ча, Аны без нең һәм мә без өчен бир гән Ал ла һы Аның бе-
лән бер гә кал ган бар нәр сә не бү ләк итә тү гел ме? 33 Ал ла һы сай ла ган нар ны кем 
га еп ләр? Һич кем! Ал ла һы алар ны га еп сез дип та ба. 34 Кем алар ны хө кем итә алыр? 
Мә сих Гай сә үл де, әм ма алай гы на да тү гел – үле дән те рел тел де. Ул Ал ла һы ның 
уң ягын да то ра һәм без нең өчен Ал ла һы га ял ва ра. 35 Мә сих мә хәб бә тен нән без не 
нәр сә ае ра ал сын: мих нәт яки га зап мы, эзәр лек ләү, ач лык яки ялан гач лык мы, 
хә веф яки кы лыч мы? 36 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган:

«Си нең өчен көннең-көнендә җа ны быз ны кы я лар,
без не су гым са рык ла ры итеп са ный лар»*.

37 Әм ма бо лар ның һәм мә сен дә без не яра ту чы Мә сих яр дә мен дә ту лы сын ча җи ңеп 
чы га быз. 38 Мин ина нам: үлем һәм те рек лек тә, сфә реш тә ләр һәм күк тә ге көч ләр 
дә, хә зер ге вә ки лә чәк тә ге нәр сә ләр дә, код рәт ләр дә, 39 би ек лек һәм ти рән лек тә, 
бар лык ка ки те рел гән һич бер нәр сә дә без не Ал ла һы ның Ха ки ме без Мә сих Гай сә 
аша күр сәт кән мә хәб бә тен нән ае ра ал ма я чак.

АллаһыһәмИсраилхалкы

9 1 Мә сих не ке бул ган га ха кый кать сөй лим, ал да мыйм, вөҗ да ным Из ге Рух ар-
кы лы ал да ма вым ны рас лый: 2 йө рә гем үз хал кым өчен зур кай гы һәм өз лек сез 

га зап бе лән ту лы. 3 Бу үз мил лә те мә, кан кар дәш лә ре мә яр дәм итә ал са, үзем нең 
ка һәр лән гән һәм Мә сих тән ае рыл ган бу лу ым ны те ләр идем. 4 Алар – сис ра и ли ләр, 
Ал ла һы алар ны Үз ба ла ла ры ит те, Үзе нең да нын күр сәт те, алар бе лән ски ле шү ләр 
тө зе де, Ка нун, гый ба дәт кы лу тәр ти бе, вәгъ дә ләр бир де. 5 Алар – олы ата ла рыбызның 

* 8:28 Бу аять не грек те лен дә ге төп нөс хә дән бо лай да аң лар га мөм кин: Бел гә не без чә, Ал ла һы 
Үзен яра ту чы лар га, Аның ни я те бу ен ча ча кы рыл ган нар га ях шы лык бул сын өчен, һәр нәр-
сә дә алар бе лән бер гә эш итә. 
* 8:36 Ка ра гыз: «Зә бур», 43:23. 
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то кы мы, Мә сих ке ше бу ла рак алар ара сын нан ки леп чык кан. Ул – һәр нәр сә дән 
өс тен Ал ла һы, Ул мәң ге дан лан сын*. Амин.

6 Ал ла һы ның сү зе га мәл гә аш ма ды, дип әй теп бул мый. Ис ра ил хал кы ның һәм мә се 
дә чын ис ра и ли тү гел, 7 Иб ра һим нә се лен нән бул ган нар ның һәм мә се дә аның чын 
ба ла ла ры тү гел бит. Из ге яз ма да: «Си нең нә се лең Ис хак ар кы лы дип са на лыр»*, – 
ди ел гән бит, 8 ягъ ни та би гый рә веш тә ту ган ба ла лар Ал ла һы ба ла ла ры ди гән сүз 
тү гел. Ал ла һы ның вәгъ дә се нә ти җә сен дә ту ган ба ла лар Ал ла һы ба ла ла ры дип са-
на ла. 9 Ә вәгъ дә сү зе бо лай бул ган: «Бил ге лән гән ва кыт та әй лә неп ки лер мен, һәм 
Са ра ның уг лы ту ган бу лыр»*.

10 Әле бу гы на да тү гел: Рә би ка ның ике уг лы ның да ата сы – ата быз Ис хак. 
11-12 Әм ма әле иге зәк ләр ту ган чы һәм ях шы яки яман нәр сә дә бул са эш лә гән че, 
Рә би ка га: «Өл кә не ке че се нә хез мәт итә чәк»*, – дип әй тел гән бул ган. Мо ның бе-
лән Ал ла һы ның сай ла вы алар ның эш лә ре нә тү гел, ә Ча кы ру чы га бәй ле бу луы 
күр сә те лә. 13 Бу ту ры да Из ге яз ма да бо лай языл ган бит: «Мин Ягъ куб ны ярат тым, 
Эсау га исә нәф рәт лән дем»*.

14 Мон нан нәр сә ки леп чы га соң? Әл лә Ал ла һы га дел тү гел ме? Һич тә алай тү гел! 
15 Ул Му са га бо лай дип әй тә:

«Кем гә те лә сәм, шу ңа шәф кать күр сә тер мен;
кем не кыз га ныр га те лә сәм, шу ны кыз га ныр мын»*.

16 Шу ңа кү рә ке ше нең те лә ге йә ты рыш лы гы тү гел, ә Ал ла һы ның шәф кать ле ге 
мә гъ нә гә ия. 17 Из ге яз ма да Ал ла һы сфир га вен гә бо лай ди гән: «Си нең аша код-
рә тем не күр сә тү өчен һәм бө тен җир йө зен дә исе мем мәгъ лүм бул сын дип, пат ша 
итеп куй дым Мин си не»*. 18 Ди мәк, Ал ла һы те лә гән ке ше лә ре нә шәф кать күр сә тә 
һәм те лә гән ке ше лә рен үҗәт лән де рә.

Аллаһыныңачуыһәмшәфкате
19 Бе рә ре гез мин нән: «Ал ла һы без не ни өчен га еп ли соң? Аның их ты я ры на кем 

кар шы ки лә ала?» – дип со рар. 20 Әй адәм, Ал ла һы бе лән бә хәс лә шер гә син кем 
соң? Чүл мәк чүл мәк че гә: «Ни өчен ми не бо лай итеп яса дың?»* – ди яр ме? 21 Бер үк 
бал чык ки сә ген нән бер са выт ны мах сус кул ла ну, ә икен че сен га дә ти кул ла ну өчен 
ясар га хо ку кы юк мы ни чүл мәк че нең?

* 9:5 Икен че җөм лә не грек те лен дә ге төп нөс хә дән бо лай да аң лар га мөм кин: Һәр нәр сә дән 
өс тен Ал ла һы мәң ге дан лан сын. 
* 9:7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:12. 
* 9:9 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 18:10, 14. 
* 9:11-12 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 25:23. 
* 9:13 Ка ра гыз: «Ма ла хи», 1:2-3. 
* 9:15 Ка ра гыз: «Чы гыш», 33:19. 
* 9:17 Ка ра гыз: «Чы гыш», 9:16. 
* 9:20 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:16; 45:9. 
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22-23 Ал ла һы да шу лай ук эш лә сә, нәр сә бу ла ин де? Ул, Үзе нең ачу ын күр сә тер гә 
һәм код рә тен бел де рер гә те ләп, һә ла кәт кә ду чар ител гән, ачу ын чы гар ган са вытларга 
зур са быр лык бе лән тү зеп тор ды бит. Ул мо ны шәф кать күр сә тер гә те лә гән һәм 
дан өчен әзер лә гән са выт ла ры на Үз да ны ның ни ка дәр бай икән ле ген бел де рү өчен 
эш лә де. 24 Яһү ди ләр дән ге нә тү гел, баш ка ха лык лар дан да Ул ча кыр ган шун дый 
чүл мәк ләр без. 25 Һо шея ки та бын да Ал ла һы бо лай ди:

«Хал кым бул ма ган ны Үз хал кым дип,
сө ек ле бул ма ган ны сө ек лем дип атар мын»*.

26 «Һәм: „Сез Ми нем хал кым тү гел“, – 
дип әй тел гән урын да
алар те ре Ал ла һы ның ба ла ла ры дип ата лыр лар»*.

27 Ә Иша гыйя Ис ра ил ха кын да шу ны әй теп җи бә рә:
«Ис ра ил хал кы диң гез ярын да гы ком бөр тек лә ре са нын ча 

күп бул са да,
бик аз өле ше ге нә ко ты ла чак.

28 сРаб бы җир йө зен дә ке ше ләр өс тен нән
хө ке мен тә вәк кәл һәм тиз тор мыш ка ашы ра чак»*.

29 Янә Иша гыйя ал дан әй т кән чә:
«Күк ләр Ху җа сы Раб бы без гә нә сел кал дыр ма ган 

бул са,
без Сә дүм ка ла сы сы ман бу лыр идек,
Га му ра ка ла сы на тиң лә шер идек»*.

ИсраилхалкыһәмЯхшыхәбәр
30 Ин де нәр сә әй тик? Ал ла һы ның ак ла вы на ом тыл ма ган чит ха лык лар Ал ла һы 

та ра фын нан ак лау ал ды лар. Бу ак лау иман аша кил де. 31 Ис ра ил исә Ка нун үтәү 
юлы аша ак ла ну та бар га ом тыл ды, әм ма мо ңа ире шә ал ма ды. 32 Ни өчен? Алар ның 
ом ты лу ла ры иман га тү гел, эш-гамәлләргә ни гез лән гән иде бит. Алар таш ка абын-
ды лар. 33 Ә Из ге яз ма да бу таш ту рын да бо лай языл ган:

«Ме нә, Си он да ке ше ләр не абын ды ра  торган бер таш,
алар абы нып егы ла чак бер кыя ку ям,
әм ма Аңа ышан ган ке ше оят ка кал мас»*.

10 1 Иман даш лар! Мин чын кү ңел дән Ис ра ил хал кы ның ко ты лу ын те лим һәм 
бу хак та Ал ла һы га до га кы лам. 2 Мин ша һит лык итә алам: алар үз лә рен их лас 

* 9:25 Ка ра гыз: «Һо шея», 2:23. 
* 9:26 Ка ра гыз: «Һо шея», 1:10. 
* 9:27-28 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 10:22-23. 
* 9:29 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 1:9. 
* 9:33 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:14; 28:16. 
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кү ңел дән Ал ла һы га ба гыш ла ган нар, әм ма бу ба гыш лау дө рес аң лау га ни гез лән-
мә гән. 3 Ал ла һы ның ке ше ләр не ни рә веш ле ак ла вын бел мә гән гә алар, үз лә рен чә 
ак ла ныр га ом ты лып, Аның хак лык юлы на буй сын ма ды лар. 4 Мә сих бит – Ка нун-
ның чи ге, шу ның бе лән иман итү че һәр кем гә хак лык би ре лә.

Котылубөтенкешеөчен
5 Ка нун куш кан ны үтәп ире шел гән хак лык* ту рын да Му са бо лай дип яза: «Ка-

нун та ләп лә рен үтәү че ке ше алар бе лән яшә я чәк»*. 6 Ә иман аша кил гән хак лык 
ту рын да бо лай ди е лә: «Күк кә кем ме нәр? – дип со ра ма үзең нән» (Мә сих не алып 
тө шәр гә), 7 яки: «Уп кын га кем тө шәр? – ди мә» (Мә сих не үле ләр ара сын нан алып 
чы гар га). 8 Из ге яз ма да нәр сә ди е лә соң? «Ал ла һы сү зе си нең яның да, те лең дә һәм 
кү ңе лең дә»*. Без игъ лан итә тор ган иман ту рын да гы сүз бу. 9 Гай сә не Ха ким* дип 
икъ рар ит сәң һәм Ал ла һы ның Аны үле дән те рел тү е нә йө рә гең бе лән инан саң, 
ко ты ла чак сың. 10 Йө рәк бе лән иман итү Ал ла һы ның хак лы гын* би рә, ә иман ны 
тел бе лән та ну – ко ты лу алып ки лә. 11 Из ге яз ма да бо лай ди е лә: «Аңа ышан ган ке-
ше оят ка кал мас»*. 12 Яһү ди ләр бе лән яһү ди бул ма ган нар ара сын да аер ма юк бит, 
чөн ки бер Раб бы – ба ры сы ның да Ха ки ме. Аңа ял ва рып мө рә җә гать итү че ләр нең 
һәм мә се өчен дә Ул юмарт. 13 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган бит: «Раб бы исе мен 
тел гә алып, Аңа мө рә җә гать ит кән һәр кем ко ты ла чак»*.

14 Әм ма ышан ма ган ки леш ни чек итеп Аңа ял ва рып мө рә җә гать итә алыр лар? 
Аның ха кын да ишет мә гән ки леш, Аңа ни чек иман ки те рә алыр лар? Аның ту рын да 
игъ лан итү че бул ма гач, алар ни чек ише тә алыр лар? 15 Әгәр игъ лан итәр гә җи бә-
рел мә гән бул са, ни чек итеп кем дә бул са игъ лан итә алыр? Из ге яз ма да бо лай дип 
языл ган: «Ях шы хә бәр ки те рү че ләр нең ки лүе ни чек ку а ныч лы!»* 16 Әм ма Ях шы 
хә бәр не ба ры сы да ка бул ит мә де. Иша гыйя бо лай ди бит: «Йа Раб бым! Без алып 
килгән хә бәр гә кем ышан ды?»* 17 Шу лай итеп, иман – Ях шы хә бәр не ише тү дән, 
ише тү исә Мә сих ту рын да гы сүз аша ки лә. 18 Әм ма бо лай дип со рыйм: әл лә Ис ра ил 
хал кы шул хә бәр не ишет мә де ми кән? Әл бәт тә, ишет те ләр:

«Алар ның та вы шы бө тен җир йө зе нә,
сүз лә ре дөнья чит лә ре нә та ра ла»*.

* 10:5 «Хак лык» һәм «ак лау» ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә бер үк. 
* 10:5 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 18:5. 
* 10:6-8 Ка ра гыз: «Ка нун», 30:11-14. 
* 10:9 Хаким – мо ны «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 10:10 Хаклыгын – ягъ ни ак ла вын. 
* 10:11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 28:16. 
* 10:13 Ка ра гыз: «Йо ил», 2:32. 
* 10:15 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 52:7; «На хум», 1:15. 
* 10:16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 53:1. 
* 10:18 Ка ра гыз: «Зә бур», 18:5. 
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19 Ул ва кыт та яңа дан со рыйм: әл лә Ис ра ил хал кы аң ла ма ды ми кән? Бе рен че бу лып 
Му са Ал ла һы сүз лә рен сөй ләп:

«Мин ха лык бул ма ган ке ше ләр бе лән сез не көн ләш те рер мен,
то ма на ха лык бе лән ачу лан ды рыр мын»*, – ди.

20 Ә Иша гыйя Ал ла һы сүз лә рен та гын да кы ю рак итеп әй тә:
«Ми не эз лә мә гән нәр Ми не тап ты,
Ми ннән ярдәм со ра ма ган нар га Мин күрендем»*.

21 Ис ра ил хал кы ту рын да исә: «Мин тың лау сыз һәм үз сүз ле ха лык ка кө не буе кул-
ла рым ны су зып тор дым»*, – ди.

АллаһыныңҮзхалкынкирекакмавы

11 1 Шу лай итеп, сез дән со рыйм: әл лә Ал ла һы Үз хал кын ки ре как ты мы? Һич тә 
алай тү гел! Мин үзем дә Иб ра һим нә се лен нән, Бень я мин ыру гын нан бул ган 

ис ра и ли мен. 2 Ал ла һы ал дан ук сай лап ал ган хал кын ки ре как ма ды. Әл лә сез Из ге 
яз ма да Ильяс ха кын да нәр сә әй тел гән не бел ми сез ме? Ис ра ил хал кы ту рын да Ал ла-
һы га зар ла нып, ул ме нә нәр сә ди гән: 3 «Йа Раб бым! Пәй гам бәр лә рең не үтер де ләр, 
смәз бәх лә рең не җи мер де ләр. Бер мин ге нә кал дым, җа ным ны кый мак чы бу лып, хә зер 
ин де ми не дә эз ли ләр»*. 4 Аңа Ал ла һы ның җа ва бы нин ди бул ды соң? «Ял ган илаһ 
сБа гал кар шын да тез лә неп, аңа та бын ма ган җи де мең ке ше не Мин Үзем өчен сак лап 
кал дым»*. 5 Хә зер ге ва кыт та да Ал ла һы Үз мәр хә мә те бе лән сай лап ал ган ке ше ләр 
бар, әм ма алар күп тү гел. 6 Ал ла һы ның сай ла вы ке ше ләр нең эш лә ре нә ка рап тү гел, 
мәр хә мәт бе лән бу ла. Ки ре сен чә бул са, мәр хә мәт чын мәр хә мәт бул мас иде бит.

7 Алай са нәр сә соң? Ис ра ил те лә гә не нә иреш мә де, ә сай лан ган нар ал ды лар, 
баш ка лар исә туң кү ңел гә әй лән де ләр. 8 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Бү ген ге көн гә ка дәр Ал ла һы алар ны сиз мәү чән ит те,
алар га күр ми тор ган күз ләр,
ишет ми тор ган ко лак лар бир де»*.

9 Да выт та әй тә:
«Аш та бы ны үз лә ре өчен то зак һәм ять мә,
кир тә һәм җә за бул сын.

10 Күз лә ре ка раң гы ла нып, күр мәс бул сын нар,
ар ка ла ры го мер лек кә бөк рә еп кал сын»*.

* 10:19 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:21. 
* 10:20 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 65:1. 
* 10:21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 65:2. 
* 11:3 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 19:10-14. 
* 11:4 Ка ра гыз: «III Пат ша лар», 19:18. 
* 11:8 Ка ра гыз: «Ка нун», 29:4; «Иша гыйя», 29:10. 
* 11:9-10 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:23-24. 
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Башкахалыкларныңкотылуы
11 Шу лай бул гач, со рыйм: әл лә ис ра и ли ләр бө тен ләй егы лу өчен абын ды лар мы? 

Һич юк! Абы ну ла ры баш ка ха лык лар га ко ты лу алып кил де һәм бу ис ра и ли ләр дә 
көн че лек уят ты. 12 Әгәр алар ның абы ну ла ры дөнь я га, уңыш сыз лык ла ры баш ка ха-
лык лар га мул сфа ти ха лар бир сә, ис ра и ли ләр нең Ал ла һы га ту лы сын ча буй сы нуы* 
та гын да күб рәк фа ти ха ки те рер!

13 Сез гә – яһү ди бул ма ган нар га әй тәм. Яһү ди бул ма ган нар ның рә сү ле бу ла рак, 
үз хез мә тем не юга ры бә я лим. 14 Үз хал кым да бул ган нар да, шул рә веш чә көн че лек 
уя тып, алар ның кай бер лә рен кот ка ра алу ы ма өмет лә нәм. 15 Әгәр алар ның ки ре 
ка гы луы дөнь я ны Ал ла һы бе лән та ту лаш тыр са, алар ны ка бул итүе нәр сә бу лыр 
соң? Бу – үле ләр нең те ре лүе бу лыр! 16 Ал ла һы га бү ләк ител гән бе рен че ик мәк из-
ге икән, ул ка мыр дан пе ше рел гән баш ка ик мәк ләр дә из ге дер. Та мыр из ге икән, 
бо так лар да из ге.

17 Әгәр зәй түн ага чы ның кай бер бо так ла ры сын ды ры лып, кал ган зәй түн бо так-
ла ры ара сы на син – кыр гый зәй түн ага чы ның бо та гы ял га нып, зәй түн ага чы ның 
юан та мы рын нан ту ен саң, 18 сын ды рыл ган бо так лар ал дын да тә кәб бер лән мә. Тә-
кәб бер лән сәң, хә те ре ңә тө шер: та мыр ны син тү гел, си не та мыр то тып то ра. 19 Бәл ки 
син: «Бо так лар ны ми не ял гау өчен сын дыр ды лар», – дип әй тер сең. 20 Дө рес. Алар-
ны иман ит мә гән гә сын дыр ды лар, ә си не уры ның да иман итү ең то тып то ра. Шу ңа 
кү рә, бо ры ның ны кү тәр мә, ки ре сен чә, сак бул! 21 Ал ла һы та би гый бо так лар ны 
кыз ган ма ган икән, си не дә кыз ган мас бит. 22 Шу ның өчен, ка ра: Ал ла һы иге лек-
ле дә, кы рыс та. Ул юл дан яз ган нар га ка ра та кы рыс, ә ин де Аның иге лек ле ле ге нә 
өмет баг ла саң, си ңа иге лек кы лыр. Югый сә син дә ки сеп таш ла ныр сың. 23 Әм ма 
юл дан яз ган нар да, иман сыз бу лып кал ма са лар, ки ре ял га ныр лар, чөн ки Ал ла һы 
алар ны яңа дан ял гый ала. 24 Та би га тең бе лән ту ры кил гән кыр гый зәй түн ага чын-
нан ки се леп, бак ча да үс кән зәй түн ага чы на та би гать кә кар шы ял ган ган сың икән, 
сын ды рыл ган та би гый бо так лар яңа дан үз ага чы на биг рәк тә ял га ныр!

Исраилхалкыныңкотылуы
25 Иман даш ла рым, сез үзе гез не акыл лы га са на ма сын өчен, бу сер нең сез дән 

яше рен бу лып ка лу ын те лә мим: баш ка ха лык лар ның ки рәк ка дәр са ны сАл ла һы 
Пат ша лы гы на кер гән че, Ис ра ил нең бер өле ше тис кә ре лә нү ен дә вам итә чәк. 26 Шу-
лай итеп, Из ге яз ма да языл ган ча, бө тен Ис ра ил хал кы ко ты ла чак:

«Си он нан сКот ка ру чы ки лә чәк
һәм иман сыз лык ны Ягъ куб то кы мын нан алып таш ла я чак.

27 Мин гө наһ ла рын алып таш лар мын,
алар бе лән ки ле шү ем ме нә шул бу лыр»*.

* 11:12 ...исраилиләрнеңАллаһыгатулысынчабуйсынуы... – Бу сүз ләр не «ис ра и ли ләр нең са ны 
ки рәк ка дәр бу луы» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 11:26-27 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 59:20-21; 27:9; «Ире мия», 31:33-34. 
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28 Ях шы хә бәр гә кил гән дә, ис ра и ли ләр сез нең хак ка Ал ла һы га дош ман, ә Ал ла һы-
ның сай ла вы на кил гән дә, алар ата-бабалары ха кы на Ал ла һы ның сө ек ле лә ре бу лып 
ка ла. 29 Чөн ки Ал ла һы ның бү ләк лә ре һәм ча кы руы кай та рып алын мас. 30 Кай чан дыр 
сез Ал ла һы га буй сын ма ды гыз, ә хә зер ис ра и ли ләр нең буй сын мау ла ры ар ка сын да 
шәф кать ал ды гыз. 31 Сез гә күр сә тел гән шәф кать ар ка сын да шәф кать алу өчен, алар 
да хә зер Ал ла һы га буй сын мас бул ды лар. 32 Үзе нең шәфкатьлелеген күр сә тер өчен, 
Ал ла һы ке ше ләр нең һәм мә сен дә бусынмаучылык тот кы ны ит те.

33 Әй, Ал ла һы ның бай лы гы ни чек зур!
Зи рәк ле ге һәм бе ле ме ни ка дәр ти рән!
Хө кем нә ре акыл иреш мәс лек,
юл ла ры эз ләп тап мас лык!

34 «Раб бы ның уй-фикерләренә кем тө шен гән?
Кем ки ңәш че бул ган Аңа?»*

35 «Ал ла һы ки ре кай та рыр дай,
кем Аңа нәр сә дә бул са бир гән?»*

36 Һәм мә се Аңар дан, Аның аша һәм Аның өчен бит. Аңа мәң ге гә дан! Амин.

ГайсәМәсихтәяңатормыш

12 1 Шу ңа кү рә, иман даш лар, Ал ла һы ның рәхим-шәфкате бе лән сез гә ял ва-
рам: үзе гез не Ал ла һы га ярак лы, те ре, из ге кор бан итеп тәкъ дим ите гез. Бу 

сез нең Ал ла һы га чын гый ба дә те гез бу лыр. 2 Бу дөнья га дәт лә ре нә буй сы нып, алар 
бу ен ча га мәл кыл ма гыз, мо ның уры ны на, зи һе не гез не яңар тып үз гә ре гез. Шу ның 
бе лән Ал ла һы ның их ты я рын – нәр сә нең ях шы, Аңа ярак лы һәм ка мил икә нен – 
анык лый алыр сыз.

3 Ми ңа би рел гән мәр хә мәт яр дә мен дә сез нең һәр бе ре гез гә әй тәм: үзе гез ха кын-
да ти еш ле сен нән ар тык уй ла ма гыз. Һәр бе ре гез, Ал ла һы бир гән иман кү лә мен-
чә, аек фи кер ле бу лы гыз. 4 Бер дән бер тә не без дә әгъ за лар күп, алар ның эш лә ре 
төрле-төрле. 5 Шу лай ук без күп бул сак та, Мә сих тә бер тән не тәш кил итә без, 
аерым-аерым исә һәр бе ре без икен че без нең әгъ за сы бу ла. 6 Һәр бе ре без нең Ал ла һы 
мәр хә мә те бе лән би рел гән ру хи сә лә те төр ле: пәй гам бәр лек итү сә лә те би рел гән 
ке ше има ны на кү рә пәй гам бәр лек ит сен. 7 Хез мәт итү сә лә те би рел гән ке ше хез мәт 
ит сен, өй рә тү сә лә те би рел гән өй рәт сен. 8 Баш ка лар ның кү ңе лен кү тә рү сә лә-
те би рел гән ке ше кү ңел лә рен кү тәр сен. Үзе не кен баш ка лар бе лән ур так ла шу чы 
юмарт ур так лаш сын, җи тәк че ты ры шып җи тәк че лек ит сен, шәф кать күр сә тү че 
шат ла нып шәф кать күр сәт сен.

9 Их лас кү ңел дән бер-берегезне яра ты гыз, яман лык ка нәф рәт лә не гез, ях шы лык-
ка туг ры бу лы гыз. 10 Бер-берегезне ту ган нар ча, эч кер сез яра ты гыз, бер-берегезне 
уз ды рыр га ты ры шып их ти рам ите гез. 11 Ом ты лыш ла ры гыз ки ме мә сен, Из ге Рух 
сез дә янып тор сын, Ха ким Гай сә гә хез мәт ите гез. 12 Өмет итеп сө е не гез, мих нәт 
чик кән дә тү зем ле бу лы гыз, армый-талмый до га кы лы гыз. 13 Мох таҗ иман даш-

* 11:34 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:13. 
* 11:35 Ка ра гыз: «Әюб», 41:3. 
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ла ры гыз бе лән үзе гез не кен ур так ла шы гыз, ку нак чыл бу лы гыз. 14 Үзе гез не эзәр-
лек ләү че ләр гә Ал ла һы дан фа ти ха со ра гыз, алар га кар гыш тү гел, фа ти ха со ра гыз. 
15 Куанучылар бе лән бер гә ку а ны гыз, елау чы лар бе лән бер гә ела гыз. 16 Бер-берегез 
бе лән ки ле шеп яшә гез, тә кәб бер бул ма гыз, га ди ке ше ләр бе лән ара ла шы гыз, үзе-
гез не акыл лы га са на ма гыз.

17 Бер кем гә дә яман лык ка кар шы яман лык кыл ма гыз, ки ре сен чә, бар лык ке ше ләр 
ал дын да иге лек ле эш ләр кы лыр га ты ры шы гыз. 18 Әгәр мөм кин бул са, ку лы гыз дан 
кил гән чә, бар лык ке ше ләр бе лән дә та ту яшә гез. 19 Әй, ка дер ле дус ла рым, үзе гез үч 
ал ма гыз, Ал ла һы ның ачу ы на урын кал ды ры гыз. Из ге яз ма да бо лай языл ган бит: 
«Үч алу – Ми нем эш, Үзем кай та рып би рә чәк мен, – ди Раб бы»*. 20 Ки ре сен чә, Из-
ге яз ма да языл ган ча, «Дош ма ның ач бул са, ашат; су са ган бул са, эчәр гә бир. Мо ны 
эш ләп, син аның ба шы на ут лы кү мер өя сең*».

21 Яман лык ка үзең не җи ңәр гә юл куй ма, яман лык ны ях шы лык бе лән җиң.

Хакимияткәбуйсыну

13 1 Һәр ке ше ха ким лек итү че җи тәк че ләр гә буй сын сын, чөн ки Ал ла һы ур-
наш тыр ган ха ким лек тән баш ка ха ким лек юк, га мәл дә ге ха ким лек исә 

Ал ла һы та ра фын нан ку ел ган. 2 Ди мәк, ха ким лек кә кар шы ки лү че ке ше Ал ла һы 
бил ге лә гән гә кар шы ки лә, ә кар шы ки лү че ләр үз-үзләрен хө кем гә ду чар итәр ләр. 
3 Ида рә итү че ләр ях шы лык эш ләү че өчен тү гел, яман лык кы лу чы өчен кур кы ныч 
бит. Ха ким лек итү че дән ку рык мый ча яшәр гә те лә сәң, ях шы лык эш лә, һәм ул си не 
мак тар. 4 Ха ким лек итү че, си нең мән фә га тең не кай гыр тып, Ал ла һы га хез мәт итә. 
Яман лык кы ла сың икән ин де, ку рык! Ул тик мә гә ге нә кы лыч та гып йөр ми: Ал-
ла һы хез мәт че се бу ла рак, явыз лык кы лу чы лар ны Ал ла һы ның ачу ы на ду чар итеп 
җә за би рә. 5 Шу лай итеп, җә за алу дан кур кып кы на тү гел, вөҗ дан ку шуы бу ен ча 
да баш лык лар га буй сы ныр га ки рәк.

6 Ме нә шу ның өчен сез са лым тү ли сез дә, чөн ки алар, үз хез мәт лә рен баш ка рып, 
Ал ла һы га хез мәт итә ләр. 7 Шу лай бул гач, һәр кем гә ти еш ле сен би ре гез: са лым ти-
еш ле гә – са лым, има на ти еш ле гә има на тү лә гез, кур кыр га ти еш ле дән кур кы гыз, 
хөр мәт кә ла ек лы ны хөр мәт ите гез.

Бер-берегезнеяратыгыз
8 Бер-берегезне яра ту дан тыш, бер кем гә дә һич нәр сә бе лән дә бу рыч лы бу лып 

кал ма гыз, чөн ки якы нын яра ту чы Му са ка ну нын да гы та ләп ләр не үтә гән бу ла. 
9 «Зи на кыл ма», «ке ше үтер мә», «ур лаш ма», «баш ка бе рәү не ке нә нә фе сең не суз ма»* 
ди гән һәм бар лык баш ка әмер ләр, кыс ка ча бер сүз бе лән әй т кән дә, «якы ның ны 
үзең не ярат кан ке бек ярат»* ди гән сүз ләр бе лән аң ла ты ла. 10 Мә хәб бәт баш ка ке-

* 12:19 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:35. 
* 12:20 ...синаныңбашынаутлыкүмерөясең – Бу сүз ләр «Син аны оял тыр сың» ди гән мә гъ нә гә 
ия (ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 25:21-22). 
* 13:9 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:13-15, 17; «Ка нун», 5:17-19, 21. 
* 13:9 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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ше гә явыз лык ки тер ми, шу ңа кү рә мә хәб бәт – Ка нун ның ту лы сын ча үтә лүе ул. 
11 Бо лар ның ба ры сын да эш лә гез, чөн ки сез нин ди за ман да яшә ве гез не бе лә сез.

Ин де без нең йо кы дан уя ну сә га те җи теп ки лә, чөн ки иман га кил гән ва кы ты быз дан 
ко ты лу ы быз якын рак хә зер. 12 Төн үтеп, көн ту ып ки лә. Ин де ка раң гы лык эш лә рен 
чит кә ку еп, як ты лык ко рал ла рын алыйк. 13 Сый ла ну вә эч ке че лек, фә хеш лек вә 
аз гын лык, ызгыш-талаш вә көн че лек бе лән тү гел, әдәп бе лән көн як ты сын да гы дай 
го мер итик. 14 Тор мы шы гыз бе лән Ха ки ме без Гай сә Мә сих ида рә ит сен, һәм гө наһ-
лы та би га те гез нең аз гын нә фес лә рен ка нә гать лән де рү ту рын да уй лау дан тук та гыз.

Имандашыңныхөкемитмә

14 1 Има ны зә гыйфь не, фи кер ләр ту рын да бә хәс ләш ми чә, хуп лап ка бул ите гез. 
2 Кай бе рәү ләр нең има ны аңа һәр төр ле ри зык ны ашар га рөх сәт итә, ә баш-

ка бе рәү, иман да зә гыйфь бул ган га, фә кать яшел чә ләр ге нә ашый. 3 Һәр нәр сә не 
ашау чы ке ше һәм мә нәр сә не аша мау чы ке ше гә ким се теп ка ра ма сын, аша мау чы 
исә ашау чы ны хө кем ит мә сен, чөн ки Ал ла һы аны Үзе нә ка бул ит кән. 4 Баш ка ның 
хез мәт че сен хө кем итәр гә син кем?! Ул үз ху җа сы ал дын да ба сып то ра яки егы ла. 
То рып та ба са чак, чөн ки Ха ки ме без* аны бас ты рып тор гы зыр га код рәт ле.

5 Бе рәү ләр кай сы дыр көн не баш ка бер көн нән мө һим рәк дип исәп ли, ә баш-
ка бе рәү һәр көн не бер төр ле дип са ный. Һәр кем үз фи ке рен дә нык тор сын. 6 Бер 
көн не икен че сен нән мө һим рәк са на ган ке ше Ха ки ме без* хөр мә те нә шу лай эш ли. 
Аша ган ке ше Ха ким хөр мә те нә ашый, чөн ки Ал ла һы га шө кер итә. Аша ма ган ке ше 
Ха ким ха кы өчен аша мый һәм Ал ла һы га шө кер итә. 7 Без нең бе ре без дә үзе өчен 
яшә ми һәм бе ре без дә үзе өчен үл ми бит. 8 Әгәр яши без икән – Ха ким өчен яши без, 
үлә без икән – Ха ким өчен үлә без. Шу ңа кү рә, яшә сәк тә, үл сәк тә, без һәр ва кыт 
Ха ким не ке. 9 Мә сих нәкъ шу ның өчен – үле ләр һәм те ре ләр нең Ха ки ме бу лу өчен 
үл де һәм те рел де бит. 10 Шу лай бул гач, син ни өчен иман да шың ны хө кем итә сең? 
Ә ме нә син ни өчен иман да шы ңа ким се теп ка рый сың? Без ба ры быз да Ал ла һы-
ның хө кем итү уры ны ал ды на ба са чак быз. 11 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган бит:

«Мин Үзем нең бар бу лу ым бе лән ант итәм, –
Ми нем ал да һәркем тез чү гә чәк,
һәр  те л Ми нем Ал ла һы икә нем не та ны я чак, – 

ди Раб бы»*.

12 Без нең һәр кай сы быз үзе ха кын да Ал ла һы га хи сап то та чак.

Имандашыгызнывәсвәсәгәсалмагыз
13 Шу ңа кү рә, бер-беребезне хө кем итү дән тук тыйк. Иман да шы гыз ны абын ды ра 

һәм ега алыр дай га мәл ләр эш лә мәс кә ка рар кы лы гыз. 14 Ха ки ме без Гай сә гә има-

* 14:4 Хакимебез – «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Ха ким» һәм 
«Раб бы» бер сүз бе лән би ре лә. 
* 14:6 Хакимебез – «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. (Дүр тен че аять не ка ра гыз.) 
* 14:11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 45:23. 
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ным ни ге зен дә һич нәр сә дә үзеннән-үзе хә рәм тү гел, дип бе ләм һәм шу ңа ина нам. 
Әм ма ке ше нәр сә не дә бул са хә рәм дип уй ла са, ул нәр сә аның өчен хә рәм бу ла. 
15 Әгәр аша ган ри зы гың иман да шы ңа кай гы ки те рә икән, ди мәк, син аны яра тып 
эш ит ми сең. Аны ри зы гың бе лән һә ла кәт кә ки тер мә, Мә сих аның өчен дә үл де 
бит. 16 Үзе гез ях шы дип исәп лә гән нәр сә не мәс хә рә ләр гә юл куй ма гыз. 17 Ал ла һы 
Пат ша лы гы ри зык һәм эчем лек тән тү гел, Из ге Рух би реп то ру чы тәкъ ва лык тан, 
та ту лык тан һәм шат лык тан гый ба рәт. 18 Мә сих кә шу лай хез мәт ит кән ке ше Ал ла-
һы га ярак лы бу ла һәм ке ше ләр та ра фын нан хуп ла ны ла.

19 Шу лай бул гач, үз ара тыныч-тату яшәү һәм бер-беребезне ру хи як тан ны гы ту га 
хез мәт итү че нәр сә ләр гә ом ты лыйк. 20 Ри зык ар ка сын да Ал ла һы ның эшен җи мер мә: 
һәр ри зык саф, әм ма ке ше нең аша ган ри зы гы бе лән баш ка бе рәү не абын ды руы ях-
шы тү гел. 21 Ит аша мау, шә раб эч мәү һәм иман да шың ны абын ды рыр лык һич нин ди 
га мәл ләр кыл мау ях шы. 22 Ышан ган ка ра шың ны үзең бе лән Ал ла һы ара сын да гы на 
сак лап тот. Үзе дө рес дип са на ган нәр сә өчен үзен хө кем итәр лек сә бәп тап мау чы 
бә хет ле. 23 Әм ма ри зык ны ашар га ярый мы яки юк мы дип шик лә неп тә, аны аша-
ган ке ше хө кем ите лер, чөн ки бо лай эш лә ве иман га ту ры кил ми. Ә иман га ту ры 
кил мә гән һәр нәр сә – гө наһ.

15 1 Без, көч ле ләр, көч сез ләр нең ким че лек лә ре нә тү зәр гә ти еш һәм үз-үзебезгә 
ярар га ты ры шыр га ти еш тү гел. 2 Без нең һәр бе ре без, якы ны быз ны ру хи як-

тан ны гы ту өчен, аңа ях шы бул сын дип, аңа ярар га ты ры шыр га ти еш. 3 Мә сих тә 
Үзе нә ярар га ты рыш ма ды бит. Из ге яз ма да бо лай языл ган: «Си не яман ла ган нар-
ның хур лау ла ры өс те мә төш те»*. 4 Из ге яз ма дан ала тор ган чы дам лык һәм юану 
аша өме те без бул сын дип, Из ге яз ма да гы һәм мә нәр сә без гә нә сый хәт би рү өчен 
языл ган. 5 Чы дам лык һәм юану чы га на гы бул ган Ал ла һы, Мә сих Гай сә үр нә ге нә 
ия реп, үз ара гыз да бер фи кер дә бу лу ны бир сен. 6 Шу лай итеп, ба ры гыз бер гә бер 
авыз дан Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сын һәм Ата сын дан лар сыз.

Яхшыхәбәрнеңбашкахалыкларгаигъланителүе
7 Шу ңа кү рә, Ал ла һы га дан бул сын өчен, Мә сих сез не ка бул ит кән дәй, бер-

берегезне ка бул ите гез. 8 Шу ны әй тер гә те лим: ата-бабаларга би рел гән вәгъ дә ләр не 
рас лар га дип, Ал ла һы ның туг ры лык лы икә нен күр сә тү өчен, Мә сих яһү ди ләр гә 
хез мәт итәр гә кил де. 9 Ал ла һы ның баш ка ха лык лар га күр сәт кән шәф ка те өчен алар 
Ал ла һы ны дан ла сын дип тә кил де Ул. Из ге яз ма да:

«Шу ның өчен Си не чит ка вем нәр ара сын да дан лар мын,
исе ме ңә мәд хи я ләр җыр лар мын!»* –

дип языл ган бит. 10 Ан на ры та гын:
«Әй, ха лык лар, Ал ла һы хал кы бе лән бер гә шат ла ны гыз!»* –

ди ел гән. 11 Һәм та гын:

* 15:3 Ка ра гыз: «Зә бур», 68:10. 
* 15:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 17:50; «II Пат ша лар», 22:50. 
* 15:10 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:43. 
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«Әй ха лык лар, Раб бы ны данла гыз!
Әй ка вем нәр, зурлагыз сез Аны!»* –

дип языл ган. 12 Иша гыйя да бо лай ди:
«Ишай та мы рын нан чык кан са бак ки лер
һәм ха лык лар бе лән ха ким лек итү өчен кү тә ре лер,
алар Аңа өмет баг ла я чак лар»*.

13 Из ге Рух ның код рә те аша өме те гез артканнан-арта бар сын өчен, өмет би рү че 
Ал ла һы сез не има ны гыз да бар шат лык һәм имин лек бе лән су гар сын.

Паул–башкамилләтләрарасындахезмәтитүче
14 Иман даш ла рым, мин ыша нам, сез иге лек ле лек бе лән ту лы, бар бе лем бе лән 

су га рыл ган сыз һәм бер-берегезгә үгет-нәсыйхәт би рә бе лә сез. 15 Шу ңа да ка ра мас-
тан, иман даш ла рым, бу ха тым да кай бер мәсь ә лә ләр ту рын да шак тый кыю рә веш тә 
исе гез гә тө ше рәм, чөн ки Ал ла һы Үзе нең мәр хә мә те бе лән 16 ми не яһү ди бул ма-
ган нар га Мә сих Гай сә нең хез мәт че се ит те. Яһү ди бул ма ган нар Из ге Рух ар кы лы 
из ге лән де ре леп, Ал ла һы га ярак лы кор бан бул сын өчен, мин, Ал ла һы ның Ях шы 
хә бә рен игъ лан итеп, ру ха ни хез мә тен баш ка рам.

17 Шу лай итеп, Мә сих Гай сә не ке бул ган лык тан, Ал ла һы га хез мәт итү ем бе лән 
го рур ла на алам. 18-19 Яһү ди бул ма ган нар ны Ал ла һы га буй сы ну чан итү өчен, Мә сих 
ми нем аша га мәл кыл ган нар ту рын да гы на сөй ләр гә ба тыр чы лык итәм. Ул бо лар ны 
сүз һәм эш бе лән, га лә мәт ләр һәм мог җи за лар кө че яр дә мен дә, Ал ла һы Ру хы ның 
код рә те бе лән баш кар ды. Мин шу лай Ие ру са лим нән Ил лү ри күн өл кә се нә ка дәр 
йө реп, Мә сих ха кын да гы Ях шы хә бәр не ту лы сын ча җит кер дем. 20 Ә баш ка бе рәү 
сал ган ни гез гә кор мас өчен, мин һәр ва кыт Ях шы хә бәр не Мә сих нең исе ме бил ге ле 
бул ма ган урын нар да бел де рер гә ты ры ша идем. 21 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Аның ха кын да әй тел мә гән ке ше ләр кү рә чәк ләр,
ишет мә гән нәр аң ла я чак лар»*, –

дип эш лә дем.

ПаулныңРимгабарунияте
22 Мо ның өчен мин күп тап кыр лар яны гыз га ба рыр га те лә сәм дә, әле гә чә тот-

кар лык лар га оч ра дым. 23 Ин де бу тө бәк ләр дә эш ләү мөм кин ле ге бул ма ган га һәм 
күп ел лар дан бир ле сез гә ба рыр га бик те лә гән лек тән, 24 Ис па ни я гә юл тот кан да, 
яны гыз га ба рыр мын. Ис па ни я гә ба рыш лый, сез не кү рер мен һәм, сез нең бе лән 
ара ла шу дан бер ни ка дәр ләз зәт лән гән нән соң, сез ми не юл га оза тыр сыз дип өмет 
итәм. 25 Ә хә зер из ге ләр гә хез мәт итү өчен, Ие ру са лим гә ба рам, 26 чөн ки Ма ке ду ния 
бе лән Ахая дә ге иман итү че ләр сбер дәм лек лә ре Ие ру са лим дә ге из ге ләр ара сын да 
яр лы лар га ак ча ла та яр дәм итәр гә ри за бул ды лар. 27 Алар шу лай эш ләр гә ка рар 
кыл ды лар һәм, дө рес тән дә, яһү ди бул ма ган нар яһү ди ләр ал дын да бу рыч лы. Яһү ди 

* 15:11 Ка ра гыз: «Зә бур», 116:1. 
* 15:12 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 11:1, 10. 
* 15:21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 52:15. 
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бул ма ган нар яһү ди ләр нең ру хи фа ти ха ла рын ур так лаш кан икән, яһү ди бул ма ган-
нар мат ди як тан алар га яр дәм күр сә тер гә ти еш ләр. 28 Мо ны баш ка рып чык кач һәм 
җы ел ган ак ча ны исән-имин алар га тап шыр ган нан соң, мин Ис па ни я гә ки тәр мен 
һәм юл уңа ен да яны гыз да тук та лыр мын. 29 Яны гыз га кил гән дә исә, Мә сих нең ту-
лы фа ти ха сы бе лән ки лә чә гем не бе ләм.

30 Иман даш ла рым, Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе мен нән һәм Из ге Рух аша ки лү че 
мә хәб бәт бе лән сез гә ял ва рам: ми нем бе лән бер гә ты рыш лык күр сә теп, ми нем өчен 
Ал ла һы га до га кы лы гыз. 31 Яһү ди я дә ге иман ит мәү че ләр ми ңа зы ян ки тер мә сен, 
һәм Ие ру са лим дә ге из ге ләр мин алып кил гән ак ча ла та яр дәм не ка бул ит сен өчен, 
до га кы лы гыз. 32 Шу лай итеп, Ал ла һы на сыйп ит сә, мин, шат ла нып, яны гыз га ки-
лер мен һәм, сез нең бе лән ара ла шып, көч җыя алыр мын. 33 Имин лек би рү че Ал ла һы 
сез нең һәм мә гез бе лән бул сын! Амин.

Шәхсисәламнәр

16 1 Сез гә Кең хе рәй дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ге нең яр дәм че се, иман даш 
кыз кар дә ше без Фой бә не тәкъ дим итәм: 2 Ха ким Гай сә не ке бул ган га, аны 

из ге ләр гә ла ек бул ган ча ка бул ите гез һәм аңа үзе гез дән ти еш ле яр дәм күр сә те гез, 
чөн ки ул күп ләр гә һәм ми нем үзе мә дә иге лек эш лә де.

3 Ми нем бе лән бер гә Мә сих Гай сә гә хез мәт итү че Прис кил лә һәм Әкүл гә сә лам 
әй те гез. 4 Алар ми нем җа ным ха кы на тор мыш ла рын кур кы ныч ас ты на куй ды лар, 
мин ге нә тү гел, яһү ди бул ма ган нар ның бар лык бер дәм лек лә ре дә рәх мәт бел де рә-
ләр алар га. 5 Өй лә рен дә җы е лу чы иман итү че ләр бер дәм ле ге нә дә сә лам әй те гез.

Асия өл кә сен дә Мә сих кә бе рен че бу лып иман ит кән сө ек ле дус тым Эпай нет-
ка сә лам тап шы ры гыз. 6 Сез нең өчен күп ты рыш лык лар куй ган Мәрь ям гә сә лам 
әй те гез. 7 Ми нем бе лән бер гә зин дан да бул ган кардәш-ыруларым Ан д ро ник вә 
Юни я гә сә лам әй те гез. Алар рә сүл ләр ара сын да кү ре нек ле һәм Мә сих кә мин нән 
ал да иман ки тер гән нәр. 8 Ха ким Гай сә не ке бул ган ка дер ле дус тым Ам п ли әт кә сә-
лам әй те гез. 9 Ми нем бе лән бер гә Мә сих кә хез мәт итү че Ур бан га һәм га зиз дус тым 
Ста хус ка сә лам бел де ре гез.

10 Мә сих кә хез мәт тә сы на лып хуп лан ган Апел лес кә сә лам әй те гез. Арис то бул гаи лә-
сен дә ге ләр гә сә лам җит ке ре гез. 11 Кардәш-ыруым Һи ру ди ун га сә лам әй те гез. Нәр кис 
өен нән бул ган нар ның Ха ки ме без Гай сә гә иман итү че лә ре нә сә лам ди е гез. 12 Ха ки ме без 
өчен бик ты ры шып хез мәт итү че Тру фай на бе лән Тру фу са га сә лам әй те гез. Ха ким өчен 
күп ты рыш лык лар куй ган ка дер ле иман даш кыз ту га ным Пер си сә гә сә лам әй те гез. 
13 Ха ким та ра фын нан сай лан ган Ру фус ка һәм шу лай ук ана сы на сә лам. Ул – ми нем 
дә анам. 14 Асун крит кә, Фле гүн гә, Һер мис кә, Пат руб ка, Һер мас ка һәм алар бе лән 
бул ган баш ка иман даш лар га сә лам әй те гез. 15 Фи ло лүг кә һәм Юли я гә, Ни ре гә һәм 
аның сең ле се нә, Олум пас һәм алар бе лән бул ган бар лык из ге ләр гә сә лам әй те гез.

16 Бер-берегезне из ге үбү бе лән сә лам лә гез. Мә сих нең бар лык бер дәм лек лә ре 
сез гә сә лам тап шы ра лар.

17 Иман даш лар, сез дән ял ва рып со рыйм: үзе гез өй рән гән тәгъ ли мат ка ка ра та бү-
ле неш ки те реп чы га ру чы лар дан һәм дө рес юл дан яз ды ру га сә бәп ту ды ру чы лар дан 
сак ла ны гыз һәм алар дан чит лә ше гез. 18 Ан дый ке ше ләр Ха ки ме без Мә сих кә тү гел, 
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үз лә ре нең ка рын на ры на хез мәт итә ләр, ышан ды рыр лык сүз ләр сөй ләп һәм яла-
гай ла нып, их лас кү ңел ле ләр не ал дый лар. 19 Сез нең иман га буй сы ну ы гыз һәр кем гә 
мәгъ лүм, шу ңа кү рә мин сез нең өчен шат ла нам. Әм ма лә кин ях шы лык ка ка ра та 
зи рәк, яман лык ка ка ра та кер сез кү ңел ле бу лу ы гыз ны те лим. 20 Имин лек би рү че 
Ал ла һы сшай тан ны тиз дән аяк ла ры гыз ас ты на изеп таш лар. Ха ки ме без Гай сә нең 
мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын!

21 Хез мәт тә шем Ти му тәй һәм кардәш-ыруларым Лу ки, Ясун һәм Со си па тыр сез гә 
сә лам җи бә рә ләр.

22 Бу хат ны язып ба ру чы мин, Тер ти дә, Ха ким Гай сә гә иман ки тер гән ке ше бу-
ла рак сез не сә лам лим.

23 Ми не һәм бө тен иман итү че ләр бер дәм ле ген өе нә ка бул ит кән Гәй сез гә сә лам 
җи бә рә. Шә һәр мил кен сак лау чы Эрас ты һәм иман да шы быз Кварт та сез гә сә лам 
әй тә ләр. [24 ]*

25-26 Ал ла һы га дан! Гай сә Мә сих ту рын да мин сөй лә гән Ях шы хә бәр бу ен ча, Ул 
сез не ны гы тыр га код рәт ле. Бу Ях шы хә бәр – бо рын гы за ман нар дан бир ле яше реп 
то тыл ган, әм ма хә зер ачыл ган сер. Мәң ге лек Ал ла һы ның әме ре бе лән пәй гам-
бәр ләр нең яз ма ла ры ар кы лы ке ше ләр Аңа иман ки тер сен һәм буй сын сын өчен, бу 
сер бар ха лык лар га игъ лан ител де. 27 Бер дән бер зи рәк Ал ла һы га Гай сә Мә сих аша 
мәң ге дан бул сын. Амин*.

* 16:24 Кай бер кулъ яз ма лар да 24 нче аять тә бар: «Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те 
сез нең һәм мә гез бе лән бул сын! Амин». 
* 16:25-27 Кай бер кулъ яз ма лар да 25-27 нче аять ләр юк. 
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Паул дан 
кө ринт ле ләр гә бе рен че хат

Сәламнәрһәмрәхмәтбелдерү

1 1 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә нең срә сү ле бу лыр га ча кы рыл ган Паул 
һәм Сос те нис иман даш тан 2 Мә сих Гай сә аша Ал ла һы га ба гыш лан ган, Аның 

сиз ге лә ре бу лыр га ча кы рыл ган Кө ринт тә ге симан итү че ләр бер дәм ле ге нә, шу лай ук 
һәр урын да сХа ки ме без Гай сә Мә сих нең исе ме нә мө рә җә гать итү че ләр нең һәм мә се-
нә сә лам. Мә сих – алар ның һәм без нең Ха ки ме без. 3 Ата быз Ал ла һы вә Ха ки ме без 
Гай сә Мә сих тән сез гә смәр хә мәт һәм имин лек бул сын.

4 Сез нең өчен Ал ла ма һәр ва кыт рәх мәт укыйм: Ул Мә сих Гай сә аша сез гә мәр хә мәт 
бү ләк ит те. 5 Мә сих Гай сә дә сез һәр нәр сә дә: сүз дә һәм бе лем дә ба е ды гыз, 6 шу ның 
бе лән Мә сих ха кын да гы ша һит лы гы быз сез дә рас лан ды. 7 Шу ңа кү рә Ха ки ме без 
Гай сә Мә сих нең кү ре нү ен көт кән дә, сез нең һич нин ди ру хи сә ләт кә мох таҗ лы гы-
гыз кал ма ды. 8 Ха ки ме без Гай сә Мә сих кил гән көн дә ким че лек сез бу лу ы гыз өчен, 
Ал ла һы сез не ахыр га ка дәр ку әт лән де рер. 9 Сез не Үзе нең Уг лы Ха ки ме без Гай сә 
Мә сих бе лән ара ла шып то ру өчен ча кыр ган Ал ла һы ыша ныч лы.

Бердәмлектәгебүленешләр
10 Иман даш лар, Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе ме бе лән һәм мә гез дән ял ва рып 

со рыйм: ба ры гыз да бер сүз ле бу лы гыз, ара гыз да төр ле бү ле неш ләр бул ма сын, 
ки ре сен чә, уй-фикерләрегез бер дәм бул сын. 11 Иман даш ла рым, сез дә ызгыш-
талашлар бул га ла вы ту рын да ми ңа Хлоя өен дә ге ләр дән бил ге ле бул ды. 12 Мин 
шу ны күз дә то там: сез нең ара гыз да «Мин – Паул ны кы», «Мин – Апул лус ны-
кы», «Мин – Ки фас ны кы*», «Ә мин – Мә сих не ке» дип сөй ләү че ләр бар. 13 Әл лә 
Мә сих бү лен гән ме? Паул сез нең өчен схач ка ка дак лан ды мы әл лә? Әл лә сез Паул 
исе ме бе лән ссу га чум ды ру йо ла сын үтә де гез ме? 14 Ал ла һы га шө кер, мин Крис пи 
һәм Гәй дән баш ка сез нең бе ре гез не дә су га чум дыр ма дым. 15 Шу ңа кү рә бер кем 
дә ми нем исе мем бе лән су га чум ды рыл ды гыз дип әй тә ал мас. 16 Әйе, мин та гын 
Эс те фә нәс өен дә ге ләр не су га чум дыр дым, мон нан баш ка янә кем не дә бул са 
чум дыр га ным ны хә тер лә мим. 17 Мә сих ми не чум ды ру өчен тү гел, бәл ки, Мә сих 
ха чы ның әһә ми я те юк ка чык ма сын дип, сЯх шы хә бәр не зи рәк сүз ләр кул лан-
мый ча игъ лан итәр гә җи бәр де.

* 1:12 Кифас – Ши мун Пе тер нең икен че исе ме. 
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Мәсих–Аллаһыныңкодрәтеһәмзирәклеге
18 Хач ту рын да гы сүз һә ла кәт юлын да гы лар өчен – акыл сыз лык, ә без нең, ягъ-

ни ко ты лу юлын да гы лар өчен – Ал ла һы код рә те. 19 сИз ге яз ма да: «Зи рәк ләр нең 
зи рәк ле ген юк ка чы га рыр мын, акыл лы лар ның акы лын ки ре ка гар мын»*, – дип 
языл ган бит. 20 Зи рәк ләр кай да да ка нун бел геч лә ре кай да? Бу за ман ның ос та бә-
хәс че лә ре кай да? Ал ла һы бу дөнь я ның зи рәк ле ген акыл сыз ит мә де ме ни? 21 Ал ла һы 
Үзе нең ти рән акы лы бе лән бил ге лә гән чә, бу дөнья үзе нең зи рәк ле ге бе лән Аны 
та нып бе лә ал ма ды. Шу ңа кү рә, Ул ышан ган нар ны игъ лан ите лә тор ган Ях шы 
хә бәр нең акыл сыз лы гы аша кот ка ру ны мәгъ куль күр де. 22 Яһү ди ләр мог җи за лар 
та ләп итә ләр, ә грек лар зи рәк лек эз ли ләр. 23 Без исә хач ка ка дак лан ган Мә сих 
ту рын да игъ лан итә без, ә бу – яһү ди ләр өчен кир тә, баш ка ха лык лар өчен – акыл-
сыз лык. 24 Әм ма Ал ла һы ча кы рып ал ган нар өчен, яһү ди ме ул, грек мы, Мә сих – 
Ал ла һы ның код рә те һәм зи рәк ле ге. 25 Ал ла һы ның «акыл сыз лы гы» ке ше ләр нең 
зи рәк ле ген нән күп кә зи рәг рәк һәм Ал ла һы ның «көч сез ле ге» ке ше ләр нең кө чен нән 
күп кә көч ле рәк бит.

26 Иман даш лар, исе гез гә тө ше ре гез әле, Ал ла һы сез не ча кыр ган ва кыт та сез кем 
иде гез? Сез нең кай бер лә ре гез ге нә ке ше ләр чә акыл лы, код рәт ле, бе ра зы гыз гы на 
зат лы нә сел дән иде. 27 Әм ма Ал ла һы, акыл ия лә ре нә һәм көч ле ләр гә оят бул сын 
өчен, дөнья акыл сыз һәм көч сез дип исәп лә гән нәр не сай лап ал ды. 28 Дөнь я ның 
мө һим са нал ган на рын юк ка чы га ру өчен, Ул дөнь я ның әһә ми ят сез лә рен һәм ким-
се тел гән нә рен сай лап ал ды, 29 шу лай итеп, хә зер бер кем дә Ал ла һы ал дын да мак-
та на ал мый. 30 Әм ма хә зер Ал ла һы ар ка сын да сез Мә сих Гай сә дә. Ул без нең өчен 
Ал ла һы дан кил гән зи рәк лек бул ды, һәм Аның аша без гә схак лык, из ге лек би ре лә 
һәм без сгө наһ лар дан сйо лып алы на быз. 31 Шу лай итеп, Из ге яз ма да языл ган ча: 
«Мак та ну чы ке ше сРаб бы бе лән мак тан сын»*.

2 1 Иман даш лар, яны гыз га Ал ла һы ның се рен игъ лан итәр гә ки леп, мин куп шы 
сүз ләр бе лән яки зи рәк лек күр сә теп сөй лә мә дем. 2 Яны гыз да бул ган да, мин 

Гай сә Мә сих тән һәм нәкъ ме нә хач ка ка дак лан ган Мә сих тән баш ка һич нәр сә 
бел мәс кә ка рар кыл дым. 3 Мин яны гыз га көч сез, бик ку рык кан һәм кал ты ран ган 
хәл дә кил дем. 4-5 Има ны гыз ке ше ләр акы лы на тү гел, Ал ла һы код рә те нә ни гез лән-
сен өчен, сү зем һәм вә га зем ке ше зи рәк ле ге нең ышан ды рыр лык сүз лә рен дә тү гел, 
Ал ла һы Ру хы ның код рә тен күр сә тү дә иде.

Аллаһыныңзирәклеге
6 Зи рәк лек ту рын да ин де без ру хи як тан җит лек кән нәр ара сын да сөй ли без. Әм ма 

ул хә зер ге за ман акы лы яки бе тү гә та ба ба ра тор ган хә зер ге за ман ха ким нә ре нең 
зи рәк ле ге тү гел. 7 Ал ла һы ның әле дөнья яра тыл ган чы ук сда ны быз өчен бил ге лән-
гән, лә кин яше рен сер ле зи рәк ле ге ту рын да сөй ли без без. 8 Әле ге зи рәк лек не бу 

* 1:19 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 29:14. 
* 1:31 Ка ра гыз: «Ире мия», 9:24. 
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дөнь я ның бер ге нә ха ки ме дә та ны ма ды. Әгәр та ны са лар, шөһ рәт ле Ха ким Гай сә не 
хач ка ка дак ла ма ган бу лыр лар иде. 9 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган:

«Ал ла һы Үзен яра ту чы лар га нәр сә әзер лә гә нен
һич бер күз күр мә гән, ко лак ишет мә гән,
һич бер ке ше нең йө рә ге бу ту ры да уй лап ка ра ма ган»*.

10 Мо ны исә Ал ла һы без гә Үзе нең Ру хы бе лән ач ты, чөн ки Рух һәр нәр сә не тик ше-
рә, хәт та Ал ла һы уй ла ры ның тү ре нә ка дәр үтеп ке рә. 11 Ке ше дә бул ган ны үзен дә ге 
рух тан баш ка та гын кем бе лә? Шу ның ке бек үк, Ал ла һы да бул ган ны да Ал ла һы 
Ру хын нан баш ка һич кем бел ми.

12 Без исә, Ал ла һы та ра фын нан нәр сә бү ләк ител гә нен бе лү өчен, бу дөнь я ның 
ру хын тү гел, Ал ла һы дан кил гән Рух ны ка бул ит тек. 13 Бо лар ту рын да ке ше зи рәк-
ле ге өй рәт кән сүз ләр бе лән тү гел, Рух өй рәт кән сүз ләр бе лән сөй ли без һәм ру хи 
нәр сә ләр не Ал ла һы Ру хы на ия бул ган ке ше ләр гә аң ла та быз. 14 Үзен дә Ал ла һы Ру хы 
бул ма ган ке ше Ал ла һы Ру хы күр сәт кән нәр не ка бул ит ми, чөн ки алар ны акыл сыз лык 
дип са ный. Ул алар ны аң лый ал мый, чөн ки бо лар ту рын да сИз ге Рух яр дә ме бе лән 
ге нә фи кер йөр тер гә мөм кин. 15 Ал ла һы Ру хы на ия бу лу чы исә һәр нәр сә ту рын да 
фи кер йөр тә ала, ә аның үзе ту рын да һич кем фи кер йөр тә ал мый. 16 Из ге яз ма да:

«Раб бы га ки ңәш би рү өчен,
Аның уй-фикерләренә кем тө шен гән?»*

– дип языл ган. Без исә Мә сих нең уй-фикерләрен аң лый быз*.

Аллаһыныңхезмәттәшләре

3 1 Иман даш лар, мин Ал ла һы Ру хы на ия бу лу чы лар га сөй лә гән ке бек сөй ли 
ал ма дым, дөнь я ви ке ше ләр гә, Мә сих юлын да им чәк ба ла сы ман бул ган нар га 

сөй лә гән дәй сөй лә дем сез гә. 2 Мин сез гә ка ты ри зык тү гел, сөт ашат тым, чөн ки ул 
ри зык ны ка бул итәр лек тү гел иде гез. Хә зер дә ка бул итәр гә әзер тү гел сез, 3 чөн ки 
сез һа ман да дөнь я ви яши сез. Әгәр ара гыз да көн лә шү һәм ызгыш-талаш бу ла икән, 
бу хәл дә сез дөнь я ви ке ше ләр тү гел ме һәм бу дөнья ке ше лә ре дәй эш ит ми сез ме?! 
4 Бе ре гез: «Мин – Паул ны кы», ә икен че гез: «Мин – Апул лус ны кы», – ди икән, ул 
чак та сез бу дөнья ке ше лә рен нән ни чек аеры ла сыз?

5 Кем ул Паул? Апул лус кем ул? Алар – хез мәт че ләр ге нә, һәм һәр бер се нең Ха-
ким та ра фын нан би рел гән ва зи фа сы на ка рап, сез алар ар кы лы иман ки тер де гез. 
6 Мин утырт тым, Апул лус су сип те, әм ма үс те рү ен Ал ла һы үс тер де. 7 Шу ңа кү рә 
утыр ту чы да, су си бү че дә тү гел, үс те рү че Ал ла һы гы на мө һим. 8 Утыр ту чы бе лән 
су си бү че – асыл да бер, әм ма һәр кай сы са ва бын үзе нең хез мә те нә ка рап ала чак. 
9 Без – Ал ла һы ның хез мәт тәш лә ре, ә сез – Ал ла һы ның кы ры, Аның ко рыл ма сы.

10 Мин Ал ла һы мәр хә мә те бе лән акыл лы тө зү че дәй ни гез сал дым, ә баш ка бе рәү 
шу ның өс те нә тө зи. Әм ма һәр кем үзе нең тө зү рә ве ше нә игъ ти бар ит сен. 11 Һич кем 

* 2:9 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 64:4. 
* 2:16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 40:13. 
* 2:16 Соң гы җөм лә грек те лен дә сүзгә-сүз: Без исә Мә сих нең зи һе не нә ия. 



1708

I Кө ринт ле ләр гә хат 3 , 4

ин де са лын ган ни гез дән баш ка сын тө зи ал мый, ә ул ни гез – Гай сә Мә сих. 12 Кем 
дә бул са бу ни гез өс те нә ал тын нан, кө меш тән, асыл таш лар дан, агач тан, пе чән нән, 
са лам нан тө зе сә, 13 һәр бе ре нең эше ки лә чәк тә ачык кү ре нә чәк, аны хө кем кө не фаш 
итә чәк. Ул көн ут бе лән ачы лыр да ут һәр кем нең эшен сы нар. 14 Ко рыл ма сы ут ка 
чы да ган са вап ала чак. 15 Ә ко рыл ма сы ян ган зы ян кү рә чәк. Хә ер, ул үзе ко ты лып 
ка ла чак, әм ма ут эчен нән чык кан дай ко ты ла чак.

16 Әл лә сАл ла һы йор ты бу лу ы гыз ны һәм үзе гез дә Ал ла һы Ру хы яшә вен бел ми-
сез ме? 17 Ал ла һы йор тын җи мер гән нең үзен Ал ла һы җи ме рә чәк, чөн ки Ал ла һы 
йор ты из ге, ә ул йорт – сез.

18 Бе ре гез дә үзен-үзе ал да ма сын. Кай бе ре гез үзен бу дөнь я ның акыл ия се дип 
са ный икән, акыл ия се бу лу өчен, аңа иң элек акыл сыз бу лыр га ки рәк. 19 Бу дөнь-
я ның акыл лы лы гы – Ал ла һы ал дын да акыл сыз лык тыр. Из ге яз ма да:

«Ал ла һы акыл ия лә рен үз лә ре нең үк хәй лә лә рен дә
эләк те реп ала»*, –

дип языл ган бит. 20 Һәм та гын:
«Раб бы акыл ия лә ре нең уй ла рын бе лә:
алар фай да сыз»*.

21 Шу лай бул гач, һич кем ке ше ләр бе лән мак тан ма сын. Һәр нәр сә – сез не ке бит, 
22 Паул мы, Апул лус мы, Ки фас мы, дөнь я мы, тор мыш мы, үлем ме, бү ген ге ме яки 
ки лә чәк ме – һәм мә се сез не ке. 23 Сез исә – Мә сих не ке, ә Мә сих – Ал ла һы ны кы.

Рәсүлләрнеңхезмәте

4 1 Шу лай итеп, без не Ал ла һы сер лә ре ыша нып тап шы рыл ган Мә сих хез мәт че-
лә ре дип са на гыз. 2 Мон нан тыш ыша нып тап шы рыл ган нар ның һәр бер се нең 

туг ры бу луы та ләп ите лә. 3 Сез нең яки баш ка лар ның ми не хө кем итүе әһә ми ят-
ле тү гел, мин үзем дә үзем не хө кем ит мим. 4 Үзем дә бер нин ди га еп күр мә сәм дә, 
мо ның бе лән ак лан мыйм бит. Ми не хө кем итү че – Ха ким Гай сә. 5 Шу ңа кү рә, 
ва кы тын нан элек хө кем ит мә гез, Ха ки ме без нең ки лү ен кө те гез. Ул ка раң гы лык та 
яше рел гән нәр не як тыр тып күр сә тә чәк һәм кү ңел дә ге ни ят ләр не фаш итә чәк, шул 
чак та һәр кем не Ал ла һы мак та я чак.

6 Иман даш лар, «Языл ган нан тыш бер нәр сә дә со ра ма гыз» ди гән сүз ләр нең 
мәгъ нә сен без нең үр нәк тә тө шен сен нәр дип, мин сез нең хак ка бо лар ны үзем һәм 
Апул лус ту рын да әй тәм. Ул чак та бе рәү не баш ка бе рәү дән өс тен рәк ку еп, аның 
бе лән мак тан мас сыз. 7 Си не кем өс тен итеп куя? Үзең дә бул ган, ка бул итеп ал ма-
ган бе рәр нәр сәң бар мы? Ә ин де ка бул итеп ал ган сың икән, бү ләк ител гән бе лән 
ни гә мак та на сың?

8 Сез ин де тук лан ды гыз, ба е ды гыз, без дән баш ка пат ша лар да бул ды гыз мы ни?! 
Мин, чын нан да, пат ша лар бу лу ы гыз ны те ләр идем, шул ва кыт та без дә сез нең бе-
лән бер гә пат ша лар бу лыр идек! 9 Ә ми ңа Ал ла һы без не, рә сүл ләр не, иң на чар лар 

* 3:19 Ка ра гыз: «Әюб», 5:13. 
* 3:20 Ка ра гыз: «Зә бур», 93:11. 
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ара сы на куй ган сы ман то е ла, чөн ки без не үлем гә хө кем ител гән дәй, бө тен дөнья – 
сфә реш тә ләр, ке ше ләр өчен дә та ма ша ит те. 10 Без – Мә сих ха кы на ти ле ләр, сез 
исә – Мә сих тә акыл лы лар! Без – хәл сез ләр, ә сез – көч ле ләр! Сез не хөр мәт ли ләр, 
ә без не хур лый лар. 11 Хәт та, әле гә ка дәр ач лык ка һәм су сау га ду чар быз, ярым 
ялан гач һәм кый нал ган хәл дә, бер урын нан икен че урын га кү че неп йө ри без, 12 үз 
кул ла ры быз бе лән авыр хез мәт баш ка рып көн кү рә без. Без гә ләгъ нәт укый лар – 
без фа ти ха би рә без; без не эзәр лек ли ләр – без тү зә без. 13 Без гә яла яга лар – без 
ях шы лык бе лән җа вап би рә без. Дөнья өчен әле гә ка дәр ба ры сы та ра фын нан сан га 
са нал ма ган чүп-чардай бул дык без.

14 Мин бо лар ны сез не оял ту өчен яз мыйм, ярат кан ба ла ла рым ке бек ки сә тәм. 
15 Гәр чә Мә сих юлын да мең лә гән нә сый хәт че лә ре гез бул са да, ата ла ры гыз күп тү-
гел. Ях шы хә бәр бел де реп, Мә сих Гай сә аша мин сез нең ата гыз бул дым. 16 Шу ңа 
кү рә ял ва рып со рыйм: мин нән үр нәк алы гыз. 17 Шу ның өчен мин сез гә үзем нең 
сө ек ле һәм Ха ким гә туг ры лык лы уг лым Ти му тәй не җи бәр дем. Ул Мә сих Гай сә гә 
ия реп тор мыш итү ем һәм һәр җир дә һәр бер симан итү че ләр бер дәм ле ген дә ге өй-
рә тү лә рем ту рын да сез нең исе гез гә тө ше рер.

18 Сез нең кай бер лә ре гез ми нем яны гыз га кил мә вем не уй лап ма сая баш ла ган. 19 Әм-
ма, Раб бы* на сыйп ит сә, мин тиз дән сез гә ки лер мен һәм әле ге ма са ю чы лар ның сү зен 
тү гел, кө чен сы нап бе лер мен. 20 сАл ла һы Пат ша лы гы сүз дә тү гел, көч тә бит. 21 Нәр сә 
те ли сез сез? Яны гыз га та як яки мә хәб бәт һәм ба сын кы лык ру хы бе лән ки лим ме?

Имандашларарасындагыфәхешлек

5 1 Дө рес тән дә, ара гыз да фә хеш лек, хәт та смә җү си ләр дә дә бул ма ган фә хеш лек 
урын алуы ту рын да хә бәр ләр бар. Кем дер үги ана сын да үзе нә ха тын ит кән икән. 

2 Ә сез елый сы урын да та гын да тә кәб бер лән гән сез! Ан дый эш кы лу чы ны ара гыз-
дан сө рер гә ки рәк иде. 3 Җи се мем бе лән бул ма сам да, ру хым бе лән яны гыз да мин. 
Мо ны кыл ган ке ше бе лән нәр сә эш ләр гә икән ле ге ту рын да яны гыз да бул ган дай 
ка рар бир дем. 4 Ха ки ме без Гай сә исе ме бе лән җы ел гач, ру хым һәм Ха ки ме без Гай-
сә нең код рә те сез нең бе лән бул ган да, 5 Раб бы кө нен дә ру хы ко тыл сын дип, тә нен 
юк ка чы га ру өчен, бу ке ше не сшай тан ку лы на тап шы рыр га ки рәк.

6 Сез нең өчен мак та ныр лык һич нәр сә юк. Аз гы на ачыт кы ның да бө тен ка мыр-
ны ачы ту ын бел ми сез ме әл лә? 7 Шу лай бул гач, ис ке ачыт кы ны юк ите гез дә яңа 
тө че ка мыр бу лыр сыз. Чын лык та сез дә ин де ачыт кы юк, чөн ки сКо ты лу бәй рә ме нә 
әзер лән гән бә рә не без – Мә сих ин де без нең өчен кор бан ител де. 8 Шу ңа кү рә ис ке 
ачыт кы – усал лык һәм явыз лык ачыт кы сы бе лән тү гел, ачыт кы сыз саф лык һәм 
ха кый кать ик мә ге бе лән бәй рәм итик.

9 Мин сез гә ха тым да, фә хеш ке ше ләр бе лән ара лаш ма гыз, дип яз ган идем. 10 Хә-
ер, бу дөнь я да гы фә хеш ке ше ләр яки ком сыз лар, та лау чы лар, пот ка та бы ну чы лар 
бе лән ара лаш ма гыз ди яр гә уй ла ма дым, юк са дөнь я дан ки тәр гә ти еш бу лыр иде гез. 
11 Иман даш дип ата лып та, фә хеш яки ком сыз, пот ка та бы ну чы яки яман тел ле, 

* 4:19 Раббы – «Ха ки ме без» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Раб бы» һәм 
«Ха ким» бер сүз бе лән би ре лә. 
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эч ке че яки та лау чы бу лып ка ла би рү че бе лән ара лаш ма вы гыз ны, хәт та ан дый ке ше 
бе лән бер гә аша ма вы гыз ны күз дә то тып яз дым мин.

12 Ник ми ңа иман итү че ләр дән чит тә бул ган нар ны хө кем итәр гә? Ара гыз да гы-
лар ны хө кем итәр гә ти еш тү гел ме ни сез? 13 Чит тә бул ган нар ны исә Ал ла һы хө кем 
итә. «Үз ара гыз дан яман лык кы лу чы ны сө ре гез!»*

Имандашларарасындагыдәгъвалар

6 1 Ара гыз да гы баш ка бе рәү гә дәгъ ва сы бул ган ке ше, из ге ләр ал дын да тү гел, иман-
сыз лар ал дын да хө кем ите лер гә ни чек ба тыр чы лык итәр икән? 2 Дөнь я ны из ге ләр 

хө кем итә чә ген бел ми сез ме әл лә? Дөнь я ны хө кем итү сез гә би ре лә икән, вак-төяк 
эш ләр не хө кем итә ал мас сыз мы? 3 Фә реш тә ләр не хө кем итә чә ге без не бел ми сез ме 
әл лә? Шу лай икән, көн дә лек дәгъ ва лар ны хө кем итәр гә сә лә те без җит мәс ме? 4 Ә 
көн дә лек дәгъ ва лар ны хәл итәр гә ки рәк бул ган да, сез бер дәм лек тә бер нин ди әһә-
ми я те бул ма ган нар ны хө кем че ләр итеп ку я сыз мы? 5 Мо ны сез гә оят бул сын дип 
әй тәм. Әл лә иман даш ла ры ара сын да гы бә хәс ләр не хәл итәр лек бер ге нә акыл лы 
ке ше гез дә юк мы? 6 Иман даш бе лән иман даш дәгъ ва ла ша, өс тә ве нә бу – иман сыз-
лар ал дын да эш лә не лә! 7 Бер-берегезне хө кем гә тар ту ин де үзе үк сез нең ту лы сын ча 
җи ңе лү е гез не күр сә тә. Сез гә рән җе тел гән нәр һәм ал дан ган нар бу лып ка лу ях шы рак 
тү гел ме? 8 Әм ма сез рән җе тә сез һәм ал дый сыз, хәт та иман даш ла ры гыз ны да.

9 Явыз лык кы лу чы лар ның Ал ла һы Пат ша лы гы на ия бу ла ал ма я чак ла рын бел ми сез-
ме әл лә? Ал дан ма гыз: аз гын нар, пот ка та бы ну чы лар, зи на чы лар, җен си бо зык лык ка 
би рел гән нәр, бер-берсе бе лән җен си мө нә сә бәт кә ке рү че ир ләр, 10 ка рак лар, ком сыз-
лар, эч ке че ләр, яман тел ле ләр, та лау чы лар – бер се дә Ал ла һы Пат ша лы гы на ия бу ла 
ал ма я чак лар. 11 Кай бер лә ре гез ме нә шун дый иде. Әм ма Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе ме 
һәм Ал ла быз Ру хы бе лән юылып чис та рын ды гыз, из ге ител де гез һәм сак лан ды гыз.

ТәнегезбеләнАллаһыныданлагыз
12 «Ми ңа бар нәр сә рөх сәт ите лә», әм ма һәм мә нәр сә дә фай да лы тү гел. «Һәм мә 

нәр сә ми ңа рөх сәт ите лә», әм ма ми нем бе лән бер нәр сә дә ха ким лек ит мәс кә ти еш. 
13 «Ри зык – ка рын өчен, ка рын – ри зык өчен», әм ма Ал ла һы аны сын да, мо ны сын 
да юк итә чәк. Тән исә фә хеш лек өчен тү гел, Ха ки ме без Гай сә өчен, Ха ки ме без исә – 
тән өчен бу ла. 14 Ал ла һы Ха ким Гай сә не үле дән те релт те һәм Үзе нең код рә те бе лән 
без не дә те рел тә чәк. 15 Тән нә ре гез нең Мә сих тә не әгъ за ла ры бу лу ын бел ми сез ме 
әл лә? Шу лай бул гач, әл лә ми ңа, Мә сих нең әгъ за ла рын алып, алар ны фа хи шә әгъ-
за ла ры итәр гә ме? Һич бул мас! 16 Фа хи шә бе лән ку шы лу чы ның аның бе лән бер тән 
бу лу ын бел ми сез ме әл лә? Из ге яз ма да: «Ике се дә бер тән бу лыр»*, – дип языл ган 
бит. 17 Ә ин де Ха ки ме без Гай сә бе лән ку шы лу чы Аның бе лән ру хи як тан бер бу ла.

18 Фә хеш лек тән ка чы гыз! Ке ше эш лә гән бар лык баш ка гө наһ лар тән бе лән бәй ле 
тү гел, ә фә хеш лек итү че үз тә не нә кар шы гө наһ кы ла. 19 Сез нең тә не гез – Из ге Рух 
йор ты. Из ге Рух сез гә Ал ла һы та ра фын нан би рел де һәм сез дә яши. Әл лә сез мо ны 

* 5:13 Ка ра гыз: «Ка нун», 13:5; 17:7. 
* 6:16 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
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бел ми сез ме? Сез ин де үзе гез гә үзе гез ху җа тү гел, 20 чөн ки сез кыйм мәт бә я гә са тып 
алын ды гыз. Шу ңа кү рә тә не гез бе лән Ал ла һы ны дан ла гыз.

Никахтурында

7 1 Ин де ми ңа яз ган на ры гыз га кил гән дә, ир ке ше нең хатын-кыз бе лән җен си 
мө нә сә бәт кә кер мә ве ях шы, 2 әм ма, фә хеш лек бул ма сын өчен, һәр ир нең – үз 

ха ты ны һәм һәр ха тын ның үз ире бул сын. 3 Ир – ха ты ны на, ха тын ире нә ка ра та үз 
бу ры чын үтә сен. 4 Ха тын үз тә не нә үзе ху җа тү гел, ире – ху җа, шу ның ке бек ир дә 
үз тә не нә үзе ху җа тү гел, ха ты ны – ху җа. 5 До га кы лу өчен ки ле шен гән бер ни ка дәр 
ва кыт тан баш ка, бер-берегездән чит ләш мә гез. Ан нан соң та гын бер гә бу лы гыз. 
Шу лай итеп, шай тан, тот нак сыз лы гы гыз дан фай да ла нып, сез не аз ды ра ал мас. 
6 Хә ер, мо ны әмер итеп тү гел, таш ла ма ясап әй тәм. 7 Бар ке ше ләр нең дә ми нем ке-
бек бу лу ла рын те лим. Әм ма һәр кем нең Ал ла һы дан би рел гән сә лә те бар: бе рәү нең 
мон дый, ә икен че бе рәү нең баш ка төр ле.

8 Ни ках сыз лар га һәм тол ха тын нар га әй тәм: алар га ми нем ке бек ка лу ях шы рак 
бу лыр. 9 Әм ма ин де тү зә ал ма са лар, ни ках лаш сын нар. Җен си дәрт бе лән яну га 
ка ра ган да, өй лә нү яки ки яү гә чы гу ях шы рак бит.

10 Ә ин де ни ках та гы лар га мин тү гел, Ха ки ме без Үзе әмер би рә: ха тын ирен нән 
аерыл ма сын. 11 Әгәр ае ры ла икән, ул чак та ир сез тор сын яки үз ире бе лән яңа дан 
ки леш сен. Ир дә үз ха ты нын таш ла ма сын.

12 Ә баш ка лар га, Ха ки ме без тү гел, мин әй тәм: әгәр бе рәр иман да шың ның иман 
ит мәү че ха ты ны бу лып һәм ха тын аның бе лән яшәр гә ри за икән, ир аны таш ла мас ка 
ти еш. 13 Бе рәр ха тын ның ире иман ит ми икән һәм ир аның бе лән яшәр гә ри за бул-
са, ха тын аны таш ла мас ка ти еш. 14 Иман ит мәү че ир – иман лы ха тын аша һәм иман 
ит мәү че ха тын иман лы ир аша из ге ите лә. Югый сә сез нең ба ла ла ры гыз саф бул мас 
иде, ә бо лай из ге дер. 15 Иман ит мәү че ир яки ха тын исә аеры лыр га те лә сә, аерыл-
сын. Мон дый хәл дә иман итү че ир яки ха тын үз ире нә яки ха ты ны на бәй лән мә гән 
бит. Ал ла һы без не имин яшәр гә ча кыр ды. 16 Әй син, ха тын, ирең не кот ка ра ал ма я-
ча гың ны ка ян бе лә сең? Син, ир, ха ты ның ны кот ка ра ал ма я ча гың ны ка ян бе лә сең?

ҺәркемАллаһычакырганчаяшәсен
17 Һәр кем Ха ким Гай сә бил ге лә гән чә һәм Ал ла һы ча кыр ган ва кыт та гы ке бек яшә-

сен. Бар лык иман итү че ләр бер дәм лек лә ре нә ми нем күр сәт мәм шун дый. 18 Ал ла һы 
ча кыр ган да, ссөн нәт ле бе рәү сөн нәт ле бу лу ын яшер мә сен. Ал ла һы ча кыр ган да, 
ссөн нәт сез бул ган сөн нәт сез ка ла бир сен. 19 Сөн нәт ле яки сөн нәт сез бу лу бер нәр сә 
тү гел, Ал ла һы әмер лә рен үтәү ге нә мө һим. 20 Ал ла һы ча кыр ган да, һәр кем нин ди 
хәл дә бул са, шу лай ка ла бир сен. 21 Ал ла һы ча кыр ган да, син кол идең ме? Бу си не 
бор чы ма сын, әм ма ирек алыр га мөм кин ле гең бул са, ан нан фай да ла ну ың ях шы рак*. 
22 Ха ким Гай сә гә кол сый фа тын да ча кы рыл ган – Аның азат ител гән ке ше се дер. Ә 
ча кы рыл ган ирек ле ке ше – Мә сих нең ко лы. 23 Сез кыйм мәт бә я гә са тып алын ды-

* 7:21 Бу өлеш не бо лай да аң лар га мөм кин: «...хәт та мон дый мөм кин ле гең бул са да, кол хә-
лен дә ка лу ың ях шы рак». 
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гыз, шу ңа кү рә ке ше ләр нең кол ла ры бул ма гыз. 24 Иман даш лар, Ал ла һы га нин ди 
хәл дә ча кы рыл ган бул са гыз, шул хәл дә ка лы гыз.

Никахсызларгакиңәш
25 Ни ках сыз лар га ка ра та Ха ким Гай сә дән әме рем юк, лә кин мин Ха ким нән ал ган 

мәр хә мәт кә та я нып, ыша ныч лы ке ше бу ла рак ки ңәш би рәм. 26 Хә зер ге за ман ның 
авыр шарт ла рын ис тә то тып, ке ше нин ди хәл дә бул са, аңа шул хәл дә ка лу ях шы рак 
дип исәп лим. 27 Син ни ках та бул саң, ае ры лу ту рын да уй ла ма. Ха тын сыз кал дың-
мы? Ха тын эз лә мә. 28 Хә ер, өй лән сәң дә гө наһ кыл мас сың. Ки яү гә чык кан кыз да 
гө наһ лан мас. Әм ма ан дый лар ның бу тор мыш та мә шә кать лә ре күп бу ла чак, ә мин 
сез не бу мә шә кать ләр дән сак лап ка лыр га те лим.

29 Иман даш лар, сез гә шу ны әй тәм: ва кыт ин де аз. Мон нан ары ха тын лы лар – ха-
тын сыз дай, 30 елау чы лар – ела мау чы лар ке бек, шат ла ну чы лар – шат лан мау чы лар 
ке бек, са тып алу чы лар – са тып ал мау чы лар ке бек, 31 бу дөнь я да бул ган нәр сә ләр-
дән фай да ла ну чы лар фай да лан мау чы лар ке бек бул сын нар. Дөнья үзе нең хә зер ге 
хә лен дә бе тү гә та ба ба ра.

32 Ә мин мә шә кать сез яшә ве гез не те лим. Өй лән мә гән ке ше Ха ким Гай сә нең эш-
лә ре, Аңа ярау ту рын да кай гыр та, 33 ә өй лән гән ке ше, ха ты ны на ярар га ты ры шып, 
дөнь я ви эш ләр ту рын да кай гыр та, 34 һәм игъ ти ба ры төр ле як ка юнә лә. Ки яү гә 
чык ма ган яки гыйф фәт ле кыз, тә нем һәм ру хым бе лән из ге бу лыйм дип, Ха ким 
Гай сә нең эш лә рен кай гыр та, ә ин де ки яү гә чык кан ха тын, ире нә ярар га ты ры шып, 
дөнь я ви эш ләр ту рын да кай гыр та. 35 Мин мо ны сез нең фай да га сөй лим, өс те гез-
гә бо гау са лыр га те лә мим. Әдәп бе лән яшәп, игъ ти ба ры гыз ны чит кә юнәл т ми чә, 
Ха ким гә би ре леп хез мәт итү е гез не те лим.

36 Әгәр бе рәү үз кы зы ның ин де яше җи теп тә ки яү гә чык мый ка лу ын ки леш сез 
дип исәп лә сә, те лә гә нен кыл сын – гө наһ бул мас. Аны ки яү гә бир сен. 37 Әм ма ке-
ше үз фи ке рен дә нык то рып, бер кем мәҗ бүр ит мә сә һәм әгәр дә ул, үз их ты я ры на 
буй сы нып, кы зын ки яү гә бир мәс кә дип ка рар кыл са, ул ях шы эш ли. 38 Шун лык тан, 
кы зын ки яү гә би рү че ях шы, ә ин де ки яү гә бир мәү че та гын да ях шы рак эш ли*.

39 Ире исән чак та ха тын аңа бәй ле. Ире үл гәч, кем гә те лә сә, шу ңа ки яү гә чы-
гар га ирек ле, тик ул Ха ким Гай сә гә иман итү че бул сын. 40 Лә кин ки яү гә чык ма са, 
ха тын бә хет ле рәк бу ла, мин шу лай уй лыйм. Из ге Рух мин дә дә бар дип са ныйм.

Потларгакорбанителгәнризыктурында

8 1 Пот лар га кор бан ител гән ри зык ка кил сәк, бу ту ры да һәм мә без нең бе ле ме бу-
луы без гә бил ге ле. Лә кин бе лем тә кәб бер лән де рә, мә хәб бәт исә көч би рә. 2 Кем 

* 7:36-38 Бу аять ләр не бо лай да аң лар га мөм кин: «36 Әгәр бе рәү үз кә лә ше нә ка ра та ки леш-
мә гән не эш лим дип са ный икән һәм үзе нең җен си дәр тен ты еп то ра ал мый ча, өй лә нер гә 
ти еш дип исәп лә сә, те лә гә нен кыл сын – гө наһ бул мас. Ул өй лән сен. 37 Әм ма ке ше үз фи-
ке рен дә нык то рып, аны бер кем мәҗ бүр ит мә сә һәм әгәр дә ул, үз их ты я ры на буй сы нып, 
кә лә ше нең саф лы гын сак лар га ка рар кыл са, ул ях шы эш ли. 38 Шун лык тан, кә лә ше бе лән 
ни ках ла ну чы ях шы эш ли, ә ин де өй лән мәү че та гын да ях шы рак эш ли». 
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дә кем нәр сә дер бе ләм дип уй лый икән, чын лык та ул әле бел ми. 3 Ә Ал ла һы ны 
яра ту чы Аның та ра фын нан та ныл ган.

4 Ди мәк, пот лар га кор бан ител гән ри зык лар ны ашау га кил гән дә, без шу ны бе-
лә без: пот лар дөнь я да бер нәр сә тү гел, һәм Ал ла һы дан баш ка ал ла юк. 5 Җир дә 
яи сә күк тә илаһ лар дип атал ган нар бул са да (чын нан да, күп «илаһ лар» һәм күп 
«ху җа лар» бар), 6 без нең бер ге нә Ал ла һы – Ата быз бар. Бө тен нәр сә Аңар дан, һәм 
без Аның өчен яши без. Без нең бер Ха ки ме без – Гай сә Мә сих бар, һәр нәр сә Аның 
ар кы лы бул ды һәм без Аның аша яши без.

7 Әм ма бар лык ке ше ләр дә дә ан дый бе лем юк. Пот лар га кү нек кән лек тән, үз лә-
ре ашый тор ган ит ту рын да, ул пот ка кор бан ител гән, дип уй лап, кай бе рәү ләр нең 
зә гыйфь вөҗ дан на ры пыч ра на. 8 Ри зык без не Ал ла һы га якы най т мый, чөн ки аша-
мый ча һич нәр сә югал т мый быз, ашап та һич нәр сә ка зан мый быз.

9 Әм ма сак бу лы гыз: бу хөр ле ге гез вөҗ да ны зә гыйфь бул ган нар ны абын дыр ма-
сын. 10 Вөҗ да ны зә гыйфь бул ган бе рәү си не, бе лем ле не, пот ха нә дә та бын ар тын да 
утыр ган да күр сә, пот лар га кор бан ител гән ри зык ны ашар га ярый икән, дип уй-
ла мас мы? 11 Шу лай бе ле мең бу зә гыйфь иман да шың ны һә лак итәр. Ә ме нә Мә сих 
аның өчен дә үл де бит. 12 Иман даш лар га кар шы шул рә веш чә гө наһ кы лу ы гыз һәм 
алар ның зә гыйфь вөҗ да нын яра ла вы гыз бе лән сез Мә сих кә кар шы да гө наһ кы-
ла сыз. 13 Ме нә шу ңа кү рә аша ган ри зы гым иман да шым ны гө наһ ка тө ше рә икән, 
аны гө наһ ка ки тер мәү өчен, һич кай чан ит аша мам.

Рәсүлнеңхокуклары

9 1 Мин хөр тү гел ме ни? Мин әл лә рә сүл тү гел ме? Мин Ха ки ме без Гай сә не күр-
мә дем ме әл лә? Ха ким ми ңа тап шыр ган хез мә тем нең җи ме ше тү гел ме ни сез? 

2 Әгәр баш ка лар га рә сүл тү гел мен икән, сез нең өчен – рә сүл, чөн ки Ха ким бе лән 
бер лә шү е гез – ми нем рә сүл ле ге мә дә лил.

3 Ми не га еп ләү че ләр гә кар шы тү бән дә ге чә җа вап би рәм. 4 Әл лә ашау-эчүгә ха-
кы быз юк мы? 5 Баш ка рә сүл ләр, Ха ким Гай сә нең эне лә ре һәм Ки фас тай иман лы 
ха ты ны быз ны үзе без бе лән сә я хәт кә алыр га ха кы быз юк мы? 6 Бар наб һәм мин ге нә 
яшәү өчен эш ләр гә ти еш ме?

7 Кай сы гас кә ри үз хи са бы на хез мәт итә? Йө зем бак ча сы утыр т кан ке ше җи меш-
лә рен аша мый мы ни?! Кө тү көт кән ке ше аның сө тен эч ми ме ни?! 8 Мин бо лар ны 
ке ше уй ла ган ча гы на сөй лим ме? Ка нун да шул хак та сөй ли тү гел ме соң? 9 Му са 
ска ну нын да: «Аш лык су гу чы үгез нең авы зын бәй ләп куй ма»*, – дип языл ган бит. 
Әл лә Ал ла һы үгез ләр ха кын да кай гыр та мы?! 10 Бу без нең өчен әй тел мә гән ме әл-
лә? Әйе, бу без нең өчен языл ган, чөн ки сө рү че, уңыш тан үз өле шем не алыр мын 
ди гән өмет бе лән сө рер гә ти еш, аш лык су гу чы да шун дый ук өмет бе лән су гар га 
ти еш. 11 Ара гыз да ру хи ор лык чәч кән без икән, сез дән мат ди уңыш кө тү е без бик 
күп ме әл лә? 12 Әгәр баш ка лар ның сез дән яр дәм алыр га хо ку кы бар икән, без нең 
хо ку кы быз та гын да күб рәк тү гел ме соң?! Без, шу лай да, бу хо кук тан фай да лан-
ма дык, Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр та рал ган да, тот кар лык бул ма сын өчен, без 

* 9:9 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:4. 
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бар нәр сә гә тү зә без. 13 Ал ла һы йор тын да эш ләү че ләр нең Ал ла һы йор тын нан тук-
ла ну ла рын, смәз бәх тә хез мәт итү че ләр нең шун да ки те рел гән кор бан нар дан өлеш 
алу ла рын бел ми сез ме? 14 Шу ның ке бек үк Ха ким Гай сә дә Ях шы хә бәр не игъ лан 
итү че ләр гә әле ге хез мәт хи са бы на көн кү рер гә әмер бир де.

15 Әм ма мин үзем бу хо кук лар ның бер сен нән дә фай да лан ма дым һәм бу сүз ләр не 
сез дән яр дәм кө теп яз мыйм. Кем дә бул са ми не шу шы мак та ну ым нан мәх рүм итү гә 
ка ра ган да, үлү ем ях шы рак. 16 Мин Ях шы хә бәр игъ лан итәм икән, мак та ныр лык 
бер нәр сә юк, чөн ки бу – ми нем ти еш ле ва зи фам. Әгәр Ях шы хә бәр та ра ту дан тук-
та сам, баш ка е ма кайгы-хәсрәт кил сен! 17 Мо ны үз те лә гем бе лән эш лә сәм, са ва бы 
бу ла чак. Әгәр үз их ты я рым бе лән эш лә мә сәм, мин ба ры үзе мә ыша нып тап шы рыл-
ган хез мәт не баш ка рам. 18 Ми нем өчен са вап нин ди бу ла чак соң? Бу шун нан гый-
ба рәт: Ях шы хә бәр не та рат кан да, мин үз хо кук ла рым нан һич тә фай да лан мый ча, 
бу хез мәт не буш лай баш ка рам.

19 Мин ба ры сын нан азат бул сам да, та гын да күб рәк ке ше не Ал ла һы га ки те рү 
өчен, мин һәм мә се нә кол бул дым. 20 Яһү ди ләр не Ал ла һы га ки те рү өчен, яһү ди ке бек 
бул дым. Үзем Му са ка ну ны ха ким ле ген дә бул ма сам да, Ка нун да гы лар ны Ал ла һы га 
ки те рү өчен, алар ал дын да Ка нун ха ким ле ген дә ге ши кел ле бул дым. 21 Му са ка ну-
нын бел мә гән нәр не Ал ла һы га ки те рү өчен, алар ал дын да Ка нун ны бел мәү че дәй 
бул дым. Әл бәт тә, бу – Ал ла һы ка ну нын тот мыйм ди гән сүз тү гел, ки ре сен чә, мин 
Мә сих ка ну ны на буй сы нам. 22 Зә гыйфь ләр не Ал ла һы га ки те рим дип, зә гыйфь тәй 
бул дым. Ни чек ке нә бул ма сын, кай бер лә рен ге нә бул са да кот ка рыйм дип, мин ба-
ры сы на үз лә ре ке бек бул дым. 23 Ях шы хә бәр нең сфа ти ха ла рын ур так ла шыйм дип, 
бо лар ның һәм мә сен Ях шы хә бәр бә ра бә ре нә эш лим.

24 Ярыш та гы лар ның һәм мә се нең йө ге рү ен, әм ма бү ләк не бер се нең ге нә алу ын 
бе лә сез дер бит. Шу лай бул гач, бү ләк алу өчен йө ге ре гез! 25 Яры шу чы лар ның һәр-
бер се са быр лык бе лән әзер лә нә. Алар мо ны фа ни бер таҗ алу өчен эш ли ләр, ә без 
ба кый бер таҗ алу өчен эш ли без. 26 Шу ның өчен дә мин мак сат сыз йө гер мәм, буш 
һа ва га су гу чы дай кө рәш мәм. 27 Әм ма баш ка лар га Ях шы Хә бәр не игъ лан итеп, 
үзем са вап алу хо ку кын нан мәх рүм кал мас өчен, тә нем не чы нык ты рам һәм аны үз 
их ты я ры ма буй сын ды рам.

Потлартурындакисәтү

10 1 Иман даш лар, ата-бабаларыгыз бе лән бул ган хәл ләр не бел ми ка лу ы гыз ны 
те лә мим. Алар ба ры сы да бо лыт ас тын нан үт те ләр дә Кы зыл диң гез кич те-

ләр. 2 Бо лыт ас тын нан үт кән дә һәм диң гез кич кән дә, алар гүя су га чум ды ры лып, 
Му са шә кер т лә ре бул ды лар*. 3 Һәм мә се дә күк тән җи бә рел гән бер үк ру хи ри зык ны 
аша ды*. 4 Һәм мә се дә үз лә ре бе лән йөр гән ру хи кы я дан бер үк ру хи эчем лек не эч-
те. Бу кыя исә – Мә сих Үзе. 5 Хә ер, алар ның күп че ле ге Ал ла һы га ярак лы бул ма ды 
һәм алар ның тән нә ре чүл дә та ра тып таш лан ды.

* 10:1-2 Ка ра гыз: «Чы гыш», 13:21-22; 14:21-22. 
* 10:3 Ка ра гыз: «Чы гыш», 17:6; «Сан нар», 20:10-11. 
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6 Алар бе лән бул ган хәл ләр без нең өчен са бак: алар яман те ләк ләр гә би рел-
гән дәй, без яман нәр сә ләр те ләр гә ти еш тү гел. 7 Шу лай ук, кай бер лә ре дәй пот ка 
та бы ну чы лар бул ма гыз. Из ге яз ма да алар ха кын да: «Ха лык ашар га һәм эчәр гә 
утыр ды, ә ан нан соң кү ңел ачар га то рып бас ты лар»*, – дип языл ган. 8 Кай бер лә-
ре дәй фә хеш лек ит мик – бер көн эчен дә алар ның егер ме өч ме ңе һә лак бул ды*. 
9 Кай бе рәү ләр эш лә гән дәй, без Мә сих не сы на мыйк – алар елан ча гу ын нан үл-
де ләр*. 10 Алар ның кай бер лә ре сук ран ган дай, сез сук ран ма гыз – алар ны һә лак 
итү че фә реш тә үтер де*.

11 Бу хәл ләр баш ка лар га са бак бул сын өчен эш лә нел де, ә без гә, за ман ның ахы ры 
якын лаш кан да яшәү че ләр гә нә сый хәт итеп языл ган. 12 Ме нә шу ңа кү рә кем дә кем 
нык то рам дип уй лый икән, сак бул сын: егы ла күр мә сен! 13 Сез га дә ти, ке ше ләр гә 
хас сы нау га ду чар бул ды гыз. Ал ла һы ыша ныч лы, Ул сез чы дый ал мас лык сы нау га 
юл куй мас. Сы нал ган да тү зеп то ру өчен, сез гә ко ты лу юлын да күр сә тә чәк.

14 Шу ңа кү рә, га зиз дус ла рым, пот лар га та бы ну дан ка чы гыз. 15 Мин сез гә акыл лы 
ке ше ләр гә сөй лә гән дәй сөй лим. Сөй лә гән нә рем ту рын да үзе гез фи кер йөр те гез. 
16 Без рәх мәт бел дер гән шөк ра на ка сә се без не Мә сих ка ны на кат наш тыр мый мы? 
Сын ды рып ал ган икмәбегез без не Мә сих тә не нә кат наш тыр мый мы? 17 Ик мәк бер, 
һәм без, күп бул сак та, бер тән не тәш кил итә без, чөн ки бер ик мәк не ур так ла ша быз.

18 сИс ра ил хал кы на ка ра гыз: кор бан итен ашау чы лар мәз бәх тә ге гый ба дәт тә 
кат на шу чы лар тү гел ме? 19 Шу лай итеп, нәр сә не күз ал дын да то там мин? Пот та, 
пот ка ки те рел гән кор бан да нин ди дә бул са әһә ми ят кә ияме? 20 Һич юк. Әм ма 
мә җү си ләр кор бан ны Ал ла һы га тү гел, җен нәр гә ки те рә ләр. Ә мин җен нәр бе лән 
ара ла шу ы гыз ны те лә мим. 21 Ха ким Гай сә нең ка сә сен нән дә, җен нәр ка сә сен нән 
дә эчә ал мый сыз. Бер үк ва кыт та Ха ким нең дә, җен нәр нең дә та бы нын да кат на-
ша ал мый сыз бит ин де. 22 Әл лә без Раб бы ны көн ләш те рер гә те ли без ме? Әл лә без 
Аңар дан код рәт ле рәк ме?

ҺәммәсендәАллаһыданыөченэшләгез
23 «Һәр нәр сә рөх сәт ите лә», әм ма һәр нәр сә дә фай да лы тү гел. «Һәр нәр сә рөх сәт 

ите лә», әм ма һәр нәр сә дә гый б рәт ле бул мас. 24 Һәр кем үзе нә фай да лы ны тү гел, 
баш ка лар га фай да лы ны эз лә сен.

25 Ит ба за рын да са ты ла тор ган нар ның ба ры сын да аша гыз һәм, вөҗ да ны гыз ты-
ныч бул сын өчен, төп че неп тор ма гыз. 26 Из ге яз ма да языл ган ча: «Җир һәм ан да гы 
бар нәр сә – Раб бы ны кы»*. 27 Әгәр иман ит мәү че бе рәү сез не аш ка ча кы ра һәм сез 
ба рыр га те ли сез икән, вөҗ да ны гыз ты ныч бул сын өчен тәкъ дим ител гән һәр нәр сә не 
төп чен ми чә аша гыз. 28 Лә кин бе рәү сез гә: «Бу – пот ка ки те рел гән кор бан», – ди сә, 
әле ге сүз ләр не әй т кән ке ше ха кы на, вөҗ дан ха кы на аша ма гыз. 29 Вөҗ дан ди гән нән, 

* 10:7 Ка ра гыз: «Чы гыш», 32:6. 
* 10:8 Ка ра гыз: «Сан нар», 25:1-9. 
* 10:9 Ка ра гыз: «Сан нар», 21:4-6. 
* 10:10 Ка ра гыз: «Сан нар», 16:41-49. 
* 10:26 Ка ра гыз: «Зә бур», 23:1. 
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сез не кен тү гел, әле ге ке ше нең вөҗ да нын күз ал дын да то там. Ни өчен әле азат лы гым 
баш ка вөҗ дан бе лән чик лә нер гә ти еш? 30 Әгәр ри зык ны Ал ла һы га рәх мәт әй теп 
ка бул итәм икән, бу ри зык өчен ни гә ми не шел тә ләр гә?

31 Шу лай итеп, ашый сыз мы, эчә сез ме яки баш ка бе рәр нәр сә эш ли сез ме – һәм-
мә сен дә Ал ла һы да ны өчен эш лә гез. 32 Яһү ди ләр гә дә, грек лар га да яи сә Ал ла һы 
бер дәм ле ге нә дә авыр лык ки тер мә гез. 33 Мин дә үз фай да ма тү гел, күп ләр ко тыл сын 
өчен, алар фай да сы на һәр кем гә һәр нәр сә дә ярар га ты ры шам бит.

11 1 Мин Мә сих тән үр нәк ал ган дай, сез дә мин нән үр нәк алы гыз.

Гыйбадәткылутәртибе
2 Иман даш лар, һәр нәр сә дә ми не ис тә то ту ы гыз һәм күр сәт мә лә рем не ни чек 

бир гән бул сам, шу лай үтә ве гез өчен, сез не мак тыйм.
3 Шу ны бе лү е гез не те лим: һәр ир нең Ба шы – Мә сих, ха тын ның ба шы – ир, ә 

Мә сих нең Ба шы – Ал ла һы. 4 Баш ки е ме ки еп до га кы лу чы яки пәй гам бәр лек итү-
че һәр ир үзе нең ба шын оят лы итә. 5 Ә ме нә баш ки е ме ки ми чә до га кы лу чы яки 
пәй гам бәр лек итү че һәр ха тын үзе нең ба шын оят лы итә, чөн ки бу хәл ха тын ның 
чә че кы ры лу га тиң. 6 Ха тын ба шы на ки яр гә те лә ми икән, чә чен ал дыр сын, ә ин-
де чә че алын ган яки кы рыл ган бу лу аның өчен оят икән, ул чак та ба шы на ки сен. 
7 Шу лай итеп, ир ке ше Ал ла һы ның ча гы лы шы һәм да ны бул ган га кү рә, ба шы на 
ки яр гә ти еш тү гел, ә ха тын – ир нең да ны. 8 Ир – ха тын нан тү гел, ха тын – ир дән, 
9 һәм ир ха тын өчен тү гел, ха тын ир өчен яра тыл ган. 10 Шу ңа кү рә ха тын фә реш-
тә ләр ха кы на баш өс тен дә ха ким лек бил ге сен йөр тер гә ти еш.

11 Хә ер, Ха ким Гай сә ал дын да ир – ха тын нан, ха тын ир дән бәй сез тү гел, 12 чөн-
ки ха тын ир дән яра тыл ган дай, ир дә ха тын нан туа. Ә һәр нәр сә Ал ла һы дан ки лә. 
13 Үзе гез фи кер йөр те гез: ха тын ке ше гә ба шы на ки ми чә Ал ла һы га до га кы лу ки-
ле шер ме? 14 Сез не та би гать үзе үк өй рә тә: ир ке ше нең чә че озын икән, бу – аның 
өчен хур лык. 15 Әм ма ха тын ның чә че озын икән, бу – аның өчен дан, чөн ки чәч аңа 
яп ма итеп би рел гән. 16 Хә ер, әгәр кем дә бул са бу хак та бә хәс лә шер гә те ли икән, 
без дә дә, Ал ла һы бер дәм лек лә рен дә дә ан дый га дәт юк.

ХакимГайсәнеискәалу
17 Бу күр сәт мә лә рем не би реп, сез не мак та мыйм, чөн ки сез нең җы е лыш ла ры гыз 

фай да га ка ра ган да күб рәк зы ян ки те рә. 18 Бе рен че дән, иман итү че ләр бер дәм ле ге 
җы е лыш ла рын да ае рым бер төр кем нәр гә бү ле нү е гез ту рын да ишет тем. Мин мо ңа 
бер ни ка дәр ыша нам да. 19 Чын нан да, ыша ныч лы ке ше ләр бил ге ле бул сын өчен, 
төр ле ка раш лар ның бу луы ки рәк.

20 Сез бер гә җы ел ган ва кыт ны Ха ким Гай сә не ис кә алу ашы дип атап бул мый. 
21 Һәр кем үз ри зы гын баш ка лар дан элег рәк ашар га ашы га бит, шу лай итеп, кай бе-
рәү ләр ач ка ла, кай бе рәү ләр исе рә. 22 Ашар га һәм эчәр гә сез нең өе гез юк мы әл лә?! 
Әл лә сез Ал ла һы бер дәм ле ген сан га сук мый сыз мы һәм мох таҗ лар ны оят ка кал ды ра-
сыз мы? Нәр сә әй тер гә ин де сез гә? Сез не мак тар га мы? Юк, мо ның өчен мак та мыйм.
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23 Ха ким нең Үзен нән алып, мин сез гә тап шыр дым бо лар ны: Ха ки ме без Гай сә 
хы я нәт кә ду чар бул ган төн не ик мәк ал ды да 24 шөк ра на кы лып сын дыр ды һәм: 
«Бу сез нең хак ка би ре лә тор ган тә нем дер. Ми не ис кә алу өчен, шу лай эш лә гез», – 
ди де. 25 Шул рә веш чә, аш тан соң ку лы на ка сә ал ды да: «Ме нә бу ка сә – ка ным 
бе лән рас лан ган яңа ски ле шү дер. Ан нан эч кән са ен, аны Ми не ис кә алу өчен эш-
лә гез», – ди де. 26 Шу лай итеп, бу ик мәк не аша ган һәм бу ка сә дән эч кән са ен, сез, 
Ха ким кил гән че, Аның үле мен күр сә теп то ра сыз.

27 Ди мәк, кем дә кем, бу йо ла га хөр мәт күр сәт ми чә, ик мәк не аша са һәм Ха ким нең 
ка сә сен нән эч сә, Аның тә не вә ка ны на кар шы гө наһ кы лу да га еп ле бу лыр. 28 Ке ше 
баш та үз-үзен сы нар га ти еш, ан нан соң гы на бу ик мәк не ашый һәм бу ка сә дән эчә 
ала. 29 Кем дер Ха ким тә не нә әһә ми ят бир ми чә ашый һәм эчә икән, ул шу ның бе лән 
үз-үзен хө кем гә ду чар итә. 30 Ме нә шу ның өчен кү бе гез зә гыйфь һәм авы ру, ва фат 
бул ган нар да аз тү гел. 31 Ә без үз-үзебезне тик шер сәк, хө кем ител мәс идек. 32 Хө кем 
ител гән дә исә, дөнья бе лән бер гә хө кем ител мәс өчен, Ха ким без не Үзе тәр би я ли.

33 Шу ңа кү рә, иман даш ла рым, ашар га җы ел ган да, бер-берегезне кө те гез. 34 Җы е-
лу ы гыз Ал ла һы та ра фын нан хө кем ите лер лек бул ма сын өчен, ач ке ше өен дә аша сын. 
Ә баш ка нәр сә ләр ха кын да, яны гыз га кил гәч, күр сәт мә би рер мен.

ИзгеРухтанкилгәнсәләтләр

12 1 Иман даш лар, Из ге Рух тан кил гән сә ләт ләр ха кын да да бел ми ка лу ы гыз-
ны те лә мим. 2 Исе гез дә ме, мә җү си ва кы ты гыз да, кем дер җи тәк ләп йөр т кән 

сы ман, тел сез пот лар га тар ты ла иде гез. 3 Ме нә шу ның өчен, аң ла сын нар дип, сез гә 
бел де рәм: Ал ла һы Ру хы бе лән сөй ләү че бер кем дә: «Гай сә гә ләгъ нәт», – ди мәс, һәм 
ба ры Из ге Ру хы бул ган гы на: «Гай сә – Ха ким», – дип әй тә алыр.

4 Из ге Рух бир гән сә ләт ләр төр ле, әм ма Рух бер үк. 5 Хез мәт итү нең төр ле төр лә ре 
бар, әм ма Ха ким бер үк. 6 Га мәл ләр дә төр ле, әм ма ба ры быз да да һәм мә нәр сә не 
эш итү че – шул ук бер Ал ла һы.

7 Һәр бе ре без дә исә Рух ның ур так фай да га эш итүе кү ре нә. 8 Бе рәү гә Рух аша зи-
рәк лек бе лән сөй ләү, икен че се нә шул ук Рух ар кы лы бе лем би рү ос та лы гы би ре лә. 
9 Баш ка бе рәү гә шул ук Рух та ра фын нан иман би ре лә, ә икен че бе рәү гә шул ук Рух 
та ра фын нан дә ва лау сә лә те би ре лә. 10 Бе рәү гә – мог җи за күр сә тү, бе рәү гә – пәй-
гам бәр лек итү*, баш ка бе рәү гә – төр ле рух лар ны ае ра бе лү, кай бе рәү гә – та ныш 
бул ма ган төр ле тел ләр дә* сөй ләү, баш ка сы на тел ләр не аң ла та бе лү би ре лә. 11 Бо лар-
ның һәм мә сен дә бер үк Рух эш ли һәм һәр кем гә сә ләт не Үзе те лә гән чә бү леп би рә.

Тәнбер,әәгъзаларкүп
12 Мә сих күп әгъ за лар га ия бул ган тән ке бек. Тән күп әгъ за лар дан тор са да, бер 

бө тен не тәш кил итә. 13 Без һәм мә без дә: яһү ди ләр яки грек лар, кол лар яки ирек-

* 12:10 Пәйгамбәрлекитү – Ал ла һы сүз лә рен турыдан-туры ка бул итеп, алар ны ке ше ләр гә 
җит ке рү. 
* 12:10 Танышбулмагантелләр – күк тән җи бә рел гән тел ләр. Та ныш бул ма ган тел дә сөй ләү-
че не Из ге Рух рух лан ды ра. 
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ле ләр, бер Рух бе лән чум ды ры лып, бер тән бул дык, һәм шул ук Рух һәм мә без гә 
эчү өчен би рел де.

14 Тән исә бер әгъ за дан тү гел, күп әгъ за лар дан то ра. 15 Әгәр аяк: «Мин, кул 
бул ма ган га, тән не ке тү гел», – ди сә, әл бәт тә, ул шу ңа кү рә ге нә тән нең бер өле ше 
бул мый кал мас иде. 16 Ко лак та: «Мин, күз бул ма ган га, тән не ке тү гел», – ди сә, 
әл бәт тә, ул да тән нең бер әгъ за сы бул мый кал мас иде. 17 Әгәр бө тен тән күз дән 
ге нә тор са, ни чек ише тә алыр иде? Бө тен тән ко лак тан гы на тор са, ис си зү кай да 
бу лыр иде? 18 Әм ма лә кин Ал ла һы тән дә ге әгъ за лар ның һәр бер сен Үзе те лә гән чә 
ур наш тыр ган. 19 Әгәр ин де ба ры сы бер әгъ за бул са, тән кай да бу лыр иде? 20 Хә зер 
исә әгъ за лар күп, әм ма тән бер ге нә.

21 Күз кул га: «Ми ңа ки рә гең юк», – дип, яки баш аяк лар га: «Сез ми ңа ки рәк тү-
гел», – дип әй тә ал мас. 22 Ки ре сен чә, тән нең зә гыйфь рәк кү рен гән әгъ за ла ры биг рәк 
тә ки рәк. 23 Тән нең аз хөр мәт кә ия бу лып кү рен гән өлеш лә рен зур хөр мәт бе лән ки-
ен де рә без. Ки леш сез са нал ган әгъ за ла ры быз ны ае ру ча ты ры шып кап лый быз, 24-25 ә 
ин де ки леш ле әгъ за ла ры быз ның мо ңа их ты я җы юк. Әм ма тән дә бү ле неш бул ма сын, 
бәл ки бар лык әгъ за лар бер-берсе ту рын да бер дә рә җә дә кай гыр т сын нар өчен, әһә ми-
ят сез рәк әгъ за лар га күб рәк хөр мәт күр сә теп, Ал ла һы тән дә әгъ за лар ны бер гә шу лай 
ур наш тыр ды. 26 Шу ңа кү рә бер әгъ за җә фа лан са, бар лык әгъ за лар да аның бе лән бер гә 
җә фа чи гә, бер әгъ за дан ка зан са, әгъ за лар ның һәм мә се дә аның бе лән бер гә шат ла на.

27 Сез – Мә сих нең тә не, ә аерым-аерым – шул ук тән нең әгъ за ла ры. 28 Ал ла һы 
Үз бер дәм ле ген дә бе рәү ләр не – рә сүл ләр, баш ка лар ны – спәй гам бәр ләр, бү тән нәр-
не өй рә тү че ләр итеп куй ды. Ан на ры кай бе рәү ләр гә мог җи за лар күр сә тү код рә те, 
дә ва лау, баш ка лар га яр дәм итү, ида рә итү һәм та ныш бул ма ган тел ләр дә сөй ләү 
сә лә те бир де. 29 Ба ры сы да рә сүл ләр ме? Ба ры сы да пәй гам бәр ләр ме? Ба ры сы да 
өй рә тү че ләр ме? Ба ры сы да мог җи за күр сә тү че ләр ме? 30 Һәм мә се нең дә дә ва лау сә-
лә те бар мы? Ба ры сы да та ныш бул ма ган тел ләр дә сөй ли ме? Ба ры сы да бу тел ләр не 
аң ла та бе лә ме? 31 Лә кин та гын да зур рак сә ләт ләр гә ом ты лы гыз. Ә хә зер мин сез гә 
иң ях шы юл ны күр сә тәм.

Чынмәхәббәт

13 1 Ке ше ләр һәм фә реш тә ләр те лен дә сөй ләп то рып та , мин дә мә хәб бәт юк 
икән, мин яң гы ра вык ба кыр яки чың ла вык тә лин кә ке бек ке нә бу лыр идем. 

2 Пәй гам бәр лек итү сә лә тем бул са да, бар лык сер ләр не һәм һәр төр ле гый лем не 
бел сәм дә, тау лар кү че рер лек има ным бул са да, әгәр мә хәб бә тем юк икән, бер ни 
бул мас идем. 3 Бө тен мөл кә тем не өлә шеп, тә нем не ян ды рыр га тап шыр сам да*, мә-
хәб бә тем юк икән, ми ңа мон нан бер нин ди дә фай да бул мас иде.

4 Мә хәб бәт тү зем ле, шәф кать ле, көн ләш ми, мак тан мый, тә кәб бер лән ми, 5 дор фа 
тү гел, үз фай да сын эз лә ми, яр сы мый, яман эш ләр не ис тә тот мый. 6 Мә хәб бәт ял-
ган га сө ен ми, ә ха кый кать кә шат ла на. 7 Ул ба ры сы на да тү зә, бар нәр сә гә ыша на, 
һәр нәр сә гә өмет лә нә һәм ба ры сы на са быр итә.

* 13:3 ...тәнемнеяндырыргатапшырсамда... – Кай бер кулъ яз ма лар да бу урын да «мак та ну өчен 
тә нем не үлем гә тап шыр сам да» ди гән мәгъ нә бар. 
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8 Мә хәб бәт бер кай чан да бет мәс – пәй гам бәр лек итү ләр дә тук та лыр, тел ләр 
дә ты нар, бе лем дә юк ка чы гар. 9 Без нең бе ле ме без дә, пәй гам бәр лек итү е без дә 
өлеш чә ге нә бит, 10 ә ка мил лек кил гәч, өлеш чә бул ган нар юга ла чак. 11 Мин ба ла 
ча гын да ба ла лар ча сөй лә дем, ба ла лар ча уй ла дым, ба ла лар ча фи кер йөрт тем, ә ин-
де үсеп җит кәч, ба ла ва кыт та гы эш ләр не таш ла дым. 12 Без хә зер, то нык көз ге дә ге 
ча гы лу дай, анык күр ми без, ул ва кыт та исә турыдан-туры йөзгә-йөз кү рә чәк без. 
Хә зер бе ле мем өлеш чә ге нә, ул ва кыт та исә Ал ла һы ми не ни чек ту лы бел сә, мин 
дә шу лай ту лы бе лер мен.

13 Ме нә мәң ге бу ла чак өч нәр сә: иман, өмет һәм мә хәб бәт. Ә мә хәб бәт – алар-
ның иң бө е ге.

Таныштүгелтелләрһәмпәйгамбәрлекитү

14 1 Мә хәб бәт не мак сат итеп, Из ге Рух тан кил гән сә ләт ләр гә, биг рәк тә пәй-
гам бәр лек итү сә лә те нә аш кы ны гыз. 2 Күк тән би рел гән та ныш бул ма ган 

тел дә сөй ләү че ке ше ләр гә тү гел, Ал ла һы га сөй ли. Аны һич кем аң ла мый, ул Из ге 
Рух яр дә мен дә сер ләр сөй ли. 3 Пәй гам бәр лек итү че исә ке ше ләр не ны гы ту, алар-
ның рух ла рын кү тә рү һәм алар юа ныч тап сын өчен сөй ли. 4 Та ныш тү гел тел дә 
сөй ләү че – үзен, ә пәй гам бәр лек итү че иман итү че ләр бер дәм ле ген ны гы та. 5 Ба-
ры гыз ның да та ныш тү гел тел ләр дә сөй лә вен те лим, лә кин пәй гам бәр лек итү е гез 
та гын да ях шы рак бу лыр иде. Пәй гам бәр лек итү че та ныш тү гел тел ләр дә сөй ләү-
че дән өс тен рәк, әгәр та ныш тү гел тел ләр дә сөй ләү че иман итү че ләр бер дәм ле ге нә 
үгет-нәсыйхәт би рү өчен, үз сүз лә рен аң ла та ал ма са.

6 Иман даш лар, яны гыз га ки леп, та ныш тү гел тел ләр дә сөй ләп тә, сүз лә рем дә 
Ал ла һы дан ачы лыш та, бе лем дә, пәй гам бәр лек тә, үгет-нәсыйхәт тә бул ма са, ни 
фай да ки те рер мен сез гә? 7 Шу ның ке бек үк, та выш чы га ру чы җан сыз ку рай яки 
ар фа бер-берсенә ох ша ма ган көй чы гар ма са лар, сез алар ның кө ен та ныр сыз мы? 
8 Әгәр быр гы то нык аваз чы гар са, су гыш ка кем әзер лә нер? 9 Ме нә шу лай сез дә 
те ле гез бе лән ке ше тө шен мәс лек сүз ләр әй тә сез икән, сөй лә гә не гез не ни чек аң-
лар лар? Сез җил гә ге нә сөй лә гән бу лыр сыз. 10 Дөнь я да күп төр ле тел ләр бар, һәм 
алар ның һәр бер се нең үз мәгъ нә се бар. 11 Әгәр әй тел гән сүз нең мәгъ нә сен аң ла ма-
сам, мин – сөй ләү че өчен, ә ул ми нем өчен чит ил ке ше се бу ла. 12 Сез нең бе лән дә 
шу лай ук: Из ге Рух тан кил гән сә ләт ләр гә ом ты лып, иман итү че ләр бер дәм ле ген 
нә сый хәт итә чәк сә ләт ләр не мул кул ла ныр га ты ры шы гыз.

13 Шу ңа кү рә, та ныш тү гел тел дә сөй ләү че аң ла та бе лү өчен до га кыл сын. 14 Мин 
та ныш тү гел тел дә до га кыл ган да, ру хым до га кы ла, ә акы лым ан да кат наш мый 
ка ла. 15 Нәр сә эш ләр гә соң? До га кы лыр мын: ру хым бе лән ге нә тү гел, әм ма акы-
лым бе лән дә. Дан лап җыр лар мын: ру хым бе лән ге нә тү гел, әм мә акы лым бе лән 
дә. 16 Ру хың бе лән ге нә Ал ла һы га шө кер ит сәң, бе лем сез ке ше ни чек «амин» дип 
ри за лы гын бел де рер? Ул бит си н әй т кән нәр не аң ла мас. 17 Син һич шик сез ях шы 
шө кер итә сең, әм ма баш ка бе рәү мон нан нә сый хәт ал мый. 18 Мин, та ныш тү гел 
тел ләр дә һәм мә гез дән күб рәк сөй лә вем өчен, Ал ла ма шө кер итәм. 19 Әм ма иман 
итү че ләр бер дәм ле ген дә та ныш тү гел тел дә ун мең сүз әй тү гә ка ра ган да, баш ка-
лар ны үгет ләү өчен, биш аң ла еш лы сүз әй тү дә ях шы рак дип са ныйм.
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20 Иман даш лар, ба ла лар ча уй ла ма гыз. Яман лык ка ка ра та – са бый лар ке бек 
га еп сез, ә акы лы гыз бе лән ба лигъ ке ше ләр сы ман бу лы гыз. 21 Ка нун да бо лай 
дип языл ган:

«Аң ла шыл мый тор ган тел ләр аша,
чит ил ке ше лә ре нең сүз лә ре бе лән
бу ха лык ка сөй ләр мен, әм ма алар
ул чак та да Ми не тың ла мас лар, – ди Раб бы»*.

22 Ди мәк, та ныш бул ма ган тел ләр – иман лы лар өчен тү гел, иман ит мәү че ләр 
өчен бил ге. Пәй гам бәр лек итү исә иман ит мәү че ләр өчен тү гел, иман лы лар өчен. 
23 Шу лай итеп, бар лык иман итү че ләр бер дәм ле ге бер гә җы е лып, һәм мә се та ныш 
тү гел тел ләр дә сөй лә гән дә, бе лем сез ке ше ләр яки иман ит мәү че ләр ке реп, алар: 
«Сез ти ле рә сез», – ди мәс ләр ме? 24 Әм ма ба ры сы да пәй гам бәр лек ит кән дә, иман 
ит мәү че яки бе лем сез бе рәү ки леп кер сә, ул һәр бер сен нән үзен фаш итү, хө кем гә 
тар ту сүз лә рен ише тер. 25 Шу лай итеп, аның йө рәк сер лә ре ба ры сы на ачы лыр, ул, 
сәҗ дә кы лып, Ал ла һы га та бы ныр да: «Чын лап та, Ал ла һы сез нең бе лән», – ди яр.

Һәрнәрсәтәртиплеһәмкилешлебулсын
26 Ди мәк, иман даш лар, нин ди нә ти җә гә ки лә без ин де? Сез бер гә җы ел ган ва кыт та 

һәр бе ре гез нең мәд хи я се, үгет-нәсыйхәте, Ал ла һы дан ачы лы шы, та ныш бул ма ган 
тел дә хә бә ре, аның аң лат ма сы бар. Бо лар һәм мә се дә бер дәм лек не ны гы ту өчен 
бул сын. 27 Кем дә бул са та ныш бул ма ган тел дә сөй ли икән, бе рәү аң ла тып тор сын. 
Ә ике яки иң кү бе өч ке ше бер-бер арт лы сөй ли ала. 28 Ара гыз да аң ла ту чы бул ма са, 
бер дәм лек тә сөй ләү че дәш мә сен, үзе нә һәм Ал ла һы га гы на сөй лә сен.

29 Пәй гам бәр ләр дә икәү яки өчәү сөй лә сен нәр, ә баш ка лар ишет кән нә ре ту рын-
да фи кер йөр теп, алар га бәя бир сен. 30 Җы е лыш та уты ру чы лар ара сын нан баш ка 
бе рәү гә Ал ла һы дан ачы лыш кил сә, бе рен че сөй ләү че дәш мә сен. 31 Һәм мә гез дә 
өй рән сен, дәрт лән сен өчен, бер-бер арт лы пәй гам бәр лек итә ала сыз. 32 Пәй гам бәр-
ләр нең рух ла ры пәй гам бәр ләр гә буй сы на, 33 чөн ки Ал ла һы – тәр тип сез лек Ал ла сы 
тү гел, ты ныч лык Ал ла сы.

Из ге ләр нең бар лык бер дәм лек лә рен дә ге ке бек, 34 ха тын нар бер дәм лек җы е лыш-
ла рын да дәш мә сен нәр, чөн ки алар га ан да сөй ләр гә рөх сәт ител ми. Му са ка ну нын да 
әй тел гән чә, алар буй сы ну чан бу лыр га ти еш. 35 Алар нәр сә бул са да бе лер гә те ли 
икән, өй лә рен дә ир лә рен нән со ра сын нар, чөн ки бер дәм лек җы е лы шын да ха тын-
нар ның сөй лә ве урын лы тү гел.

36 Ал ла һы сү зе сез дән чык ты мы әл лә? Әл лә сез гә ге нә ки леп иреш те ме? 37 Үзен 
пәй гам бәр яки ру хи як тан бик сә ләт ле дип исәп лә гән ке ше сез гә яз ган на рым ның 
Ха ким Гай сә әме ре икә нен та ны сын. 38 Әгәр та ны ма са, ул да та ныл ма сын. 39 Шу-
лай итеп, иман даш лар, пәй гам бәр лек итәр гә аш кы ны гыз, әм ма та ныш бул ма ган 
тел дә сөй ләү не дә тый ма гыз. 40 Тик һәр нәр сә ки леш ле һәм тәр тип ле бу лыр га ти еш.

* 14:21 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 28:11-12. 
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ГайсәМәсихнеңүледәнтерелүе

15 1 Иман даш лар, үзем сөй лә гән Ях шы хә бәр не исе гез гә тө ше реп ки тәм. Сез 
аны ка бул ит те гез һәм ан да нык то ра сыз. 2 Мин игъ лан ит кән Ях шы хә бәр 

сүз лә рен тот са гыз ко ты лыр сыз. Югый сә, юк ка гы на иман ки тер гән бу лып чы га сыз.
3 Мин сез гә үзем ка бул ит кән иң мө һим нәр сә не тап шыр дым: Из ге яз ма да 

языл ган ча, Мә сих гө наһ ла ры быз өчен үл де, 4 кү мел де һәм, Из ге яз ма да әй тел гән-
чә, өчен че көн не үле дән те рел тел де. 5 Элек Ки фас ка, ан нан соң ун и ке шә кер т кә, 
6 шун нан бер үк ва кыт та биш йөз дән ар тык иман даш ка кү рен де. Алар ның кү бе се 
әле гә ка дәр исән-сау, ә кай бер лә ре үл де ин де. 7 Шун нан соң Ул Ягъ куб ка, ан нан 
бар лык рә сүл ләр гә кү рен де. 8 Ә ин де иң со ңын нан, җит лек ми ту ган ба ла дай бу-
лу ы ма ка ра мас тан, ми ңа да кү рен де. 9 Мин бит – рә сүл ләр нең иң ке че се мен һәм 
рә сүл дип ата лыр га ла ек та тү гел мен, чөн ки мин Ал ла һы бер дәм ле ген эзәр лек лә дем. 
10 Әм ма хә зер кем бул сам, Ал ла һы мәр хә мә те бе лән мин шул бул дым. Ул күр сәт кән 
мәр хә мәт юк ка бул ма ды: мин баш ка лар га ка ра ган да ты ры шыб рак хез мәт ит тем. 
Хә ер, мин тү гел, ми нем бе лән бул ган Ал ла һы мәр хә мә те хез мәт ит те. 11 Әм ма кем 
игъ лан итүе мө һим тү гел – мин ме яки алар мы. Иң мө һи ме шул: без шу ны игъ лан 
итә без, һәм сез аңа ышан ды гыз.

Үледәнтерелү
12 Мә сих нең үле дән те рел тел гә не игъ лан ител гәч, сез нең кай бер лә ре гез, үл гән нәр 

те ре лә ал мый, дип ни чек сөй ли ала соң? 13 Үл гән нәр те ре лә ал мый икән, Мә сих 
тә үле дән те рел те лә ал ма ган бу лып чы га. 14 Әгәр Мә сих те рел тел мә гән икән, хә-
бә ре без дә, има ны гыз да юк ка бу ла. 15 Мон нан тыш без үзе без Ал ла һы ның ял ган 
ша һит ла ры бу ла быз, чөн ки, Ул Мә сих не үле дән те релт те, дип ша һит лык бир дек. 
Хәл бу ки үле ләр не те рел теп бул ма гач, Ал ла һы Мә сих не дә те релт мә гән бу лып чы га 
бит. 16 Үле ләр те рел тел мә сә, Мә сих тә үле дән те рел тел мә гән бу ла. 17 Әгәр Мә сих 
те рел тел мә гән икән, има ны гыз – юк ка, сез әле дә үз гө наһ ла ры гыз ха ким ле ген дә. 
18 Бу ин де – Мә сих кә иман итеп үл гән нәр дә һә лак бул ды лар ди гән сүз. 19 Мә сих кә 
бу тор мыш та гы на өмет баг ла сак, без – иң кыз га ныч ке ше ләр.

20 Әм ма лә кин чын нан да Мә сих үле ләр ара сын нан бе рен че бу лып те рел тел де. 
21 Үлем дөнь я га ке ше бе лән кил гән ке бек, үле ләр нең те ре лүе дә бер Ке ше аша бул ды. 
22 Адәм ар ка сын да һәм мә се үл гән сы ман, Мә сих аша һәм мә се те рел те лә чәк. 23 Һәр-
кем исә үз чи ра тын да те рел те лә чәк: бе рен че бу лып Мә сих, ә ан на ры, Ул кил гәч, 
Аны кы лар те рел те лә чәк. 24 Шун нан соң бө те не се нең ахы ры җи тәр, Ул, һәр төр ле 
җи тәк че лек не, ха ки ми ят не, код рәт не юк итеп, пат ша лык ны Ал ла һы Ата га тап шы-
ра чак. 25 Бар лык дош ман на рын Үз ая гы ас ты на сал ган чы, Мә сих пат ша лык итәр-
гә ти еш бит. 26 Юк ите лә чәк соң гы дош ман ул – үлем. 27 Из ге яз ма да әй тел гән чә, 
«Ал ла һы һәр нәр сә не Аның ая гы ас ты на са лып буй сын дыр ды»*. Гәр чә ба ры сы да 
Мә сих кә буй сын ды рыл ды дип әй тел сә дә, Аңа һәм мә сен дә буй сын дыр ган Ал ла һы 
ба ры сы ара сын да юк, әл бәт тә. 28 Ә ин де һәр нәр сә Мә сих кә буй сын ды рыл гач, Угыл 

* 15:27 Ка ра гыз: «Зә бур», 8:7. 
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да бар нәр сә не Үзе нә буй сын дыр ган Ал ла һы га буй сы на чак, шу лай итеп, Ал ла һы 
һәм мә се бе лән ту лы сын ча ха ким лек итә чәк.

29 Югый сә, ник кай бер ке ше ләр су га чум ды ру йо ла сын үле ләр өчен баш ка ра лар? 
Чын лык та үле ләр те рел тел мә сә, ник үле ләр өчен мо ны эш ли ләр? 30 Ни өчен без 
үзе без не һәр ва кыт кур кы ныч ас ты на ку я быз? 31 Мин һәр көн үлем бе лән йөзгә-йөз 
оч ра шам. Иман даш лар, бу Ха ки ме без Мә сих Гай сә ал дын да сез нең бе лән го рур-
ла ну ым ке бек үк хак тыр. 32 Га ди ке ше ләр чә уй ла сак, Эфес тә ерт кыч лар бе лән 
кө рә шү ем нән, әгәр үле ләр те рел тел мә сә, ми ңа ни фай да? Үле ләр те рел тел мә сә, 
«ашап-эчеп ка лыйк, чөн ки ир тә гә үлә без!»*

33 Ал дан ма гыз: «аз гын ке ше ләр бе лән ара ла шу ях шы әх лак ны бо за». 34 Акы лы-
гыз га ки ле гез һәм гө наһ кы лу дан тук та гыз! Кай бер лә ре гез Ал ла һы ны бел ми бит, 
мин мо ны сез гә оят бул сын өчен әй тәм.

Җирһәмкүкҗисемнәре
35 Кем дә бул са: «Үле ләр ни чек те рел те лә чәк? Алар ның тә не ул ва кыт та нин ди 

бу лыр?» – дип со рар. 36 Әй акыл сыз! Син чәч кән нәр сә, баш та үл мә сә, те рел мә я-
чәк. 37 Чәч кән дә, бу ла чак үсем лек нең үзен тү гел, бер ор лык ны – бо дай яки нин ди 
дә бул са баш ка ор лык ны чә чә сең. 38 Әм ма Ал ла һы аңа нин ди не те лә сә, шун дый 
тән би рә, һәр ор лык ка үз тә нен би рә. 39 Бар тән нәр дә бер төр ле тү гел. Ке ше ләр нең 
тә не баш ка, хай ван нар ны кы да икен че төр ле, ба лык лар ның, кош лар ның да тә не 
ае ры ла. 40 Күк тә ге җи сем нәр дә, җир дә ге җи сем нәр дә бар, әм ма күк тә ге җи сем-
нәр нең гү зәл ле ге җир дә ге җи сем нәр не кен нән ае ры ла. 41 Ко яш ның да, ай ның да, 
йол дыз лар ның да җе мел дәү лә ре баш ка. Йол дыз лар да җе мел дәү лә ре ягын нан бер-
берсеннән ае ры ла.

42 Үле ләр нең те ре лүе дә шу лай бу ла чак. Тән че ри тор ган итеп кү ме лә, ә мәң ге 
үл ми тор ган бу лып те рел те лә. 43 Кыз га ныч итеп кү ме лә, дан лы бу лып те рел те лә. 
Зә гыйфь ки леш кү ме лә, көч ле бу лып те ре леп то ра. 44 Җисми тән кү ме лә, ру хи тән* 
те ре леп то ра. Җисми тән бар икән, ру хи тән дә бар. 45 Из ге яз ма да бо лай дип языл-
ган бит: «Бе рен че ке ше Адәм – җан ия се бул ды»*, ә соң гы Адәм – тор мыш би рү че 
Рух. 46 Бе рен че бу лып исә ру хи тү гел, ә җисми, ан нан соң гы на ру хи ки лә. 47 Бе рен-
че ке ше туф рак бе лән яра тыл ды, ул – җир дән. Икен че Ке ше – күк тән. 48 Туф рак 
бе лән яра тыл ган ке ше нин ди бул са, җир не ке ләр дә шун дый, күк тән бул ган Ке ше 
нин ди бул са, күк не ке ләр дә шун дый. 49 Без хә зер туф рак бе лән яра тыл ган ке ше гә 
ох ша ган дай, ки лә чәк тә күк тән бул ган Ке ше гә ох шар быз.

50 Иман даш лар, шу ны да әй тим: тән һәм кан нан тор ган нар – Ал ла һы Пат ша лы гы на, 
фа ни исә мәң ге лек кә ия бу ла ал мас. 51-52 Тың ла гыз, бер сер әй тәм сез гә: без ба ры быз 
да үл мә я чәк без, әм ма быр гы ның соң гы та вы шы яң гы ра ган да, ки нәт, күз ачып йом ган-
чы, һәм мә без үз гәр те лә чәк без. Быр гы та вы шы бе лән үле ләр мәң ге үл ми тор ган бу лып 
те ре леп то ра чак лар, һәм без үз гәр те лә чәк без. 53 Ди мәк, бу фа ни бул ган – мәң ге лек 

* 15:32 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 22:13. 
* 15:44 Рухитән – ягъ ни Из ге Рух та ра фын нан тор мыш би рел гән тән. 
* 15:45 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:7. 
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нәр сә гә, үлә чәк нәр сә – үлем сез нәр сә гә үз гә рер гә ти еш. 54 Фа ни бул ган – мәң ге лек кә 
һәм үлә чәк нәр сә үлем сез гә үз гәр гәч, Из ге яз ма да гы: «Үлем җи ңү бе лән йо тыл ган»*;

55 «Үлем, си нең җи ңү ең кай да?
Үлем, си нең ча га тор ган угың кай да?»*

ди гән сүз ләр тор мыш ка ашыр. 56 Үлем нең угы исә – гө наһ, ә ин де гө наһ ның кө-
че – Ка нун. 57 Әм ма Ха ки ме без Гай сә Мә сих аша без гә җи ңү би рә тор ган Ал ла һы га 
рәх мәт яу сын!

58 Ме нә шу ның өчен, га зиз иман даш ла рым, нык то ры гыз һәм как ша мас бу лы гыз. 
Күр сәт кән хез мә те гез нең Ха ким Гай сә ал дын да юк ка бул ма я ча гын бе леп, һәр ва кыт 
Аның эшен бар кө че гез не ку еп баш ка ры гыз.

Иерусалимдәгеиманитүчеләрөченҗыелганиганә

16 1 Из ге ләр өчен җы е ла тор ган ига нә гә кил гән дә, мин Гә лә ти я дә ге иман итү-
че ләр бер дәм лек лә ре нә нин ди күр сәт мә бир гән бул сам, сез дә шул рә веш чә 

эш лә гез. 2 Мин яны гыз га кил гәч, ига нә җы еп йөр мәс өчен, һәр бе ре гез ат на ның 
бе рен че кө нен дә, хә ле нә кү рә, та бы шы ның бер өле шен ае рып ку еп сак ла сын. 3 Яны-
гыз га кил гәч, ига нә гез не тап шы ру өчен, сез сай ла я чак ке ше ләр не хат лар бе лән Ие-
ру са лим гә җи бә рер мен. 4 Ми ңа да ба ру ки леш ле бул са, алар ми нем бе лән ба рыр лар.

5 Ма ке ду ния аша уз гач, мин яны гыз га ки лер мен. Мин Ма ке ду ния аша ба рам бит. 
6 Бәл ки, бер ка дәр сез нең ян да яшәр мен яки, хәт та, кыш ны да үт кә рер мен, шу лай 
итеп, кая бар сам да, ми не оза тып йө ри алыр сыз. 7 Хә зер сез нең бе лән узып ба рыш-
лый гы на кү ре шер гә те лә мим бит, Раб бы* на сыйп ит сә, бер ка дәр ва кыт яны гыз да 
тук та лыр га өмет лә нәм. 8 Эфес тә исә сИл лен че көн бәй рә ме нә ка дәр ка лыр мын, 
9 чөн ки мон да, дош ман нар күп бу лу га да ка ра мас тан, нә ти җә ле хез мәт итү өчен, 
ишек ләр киң ачыл ды ми ңа.

10 Ти му тәй яны гыз га кил сә, ка ра гыз аны, бер нәр сә гә бор чыл ма сын, чөн ки ул 
да ми нем ке бек Ха ким эш лә рен баш ка ра. 11 Шу ның өчен һич кем аңа ким се теп 
ка ра ма сын. Ан на ры аны яны ма имин лек бе лән оза ты гыз. Мин аны иман даш лар 
бе лән бер гә кө тәм.

12 Апул лус иман да шы быз га кил гән дә исә, мин аның баш ка иман даш лар бе лән 
яны гыз га ки лү ен бик нык үтен дем. Әм ма хә зер гә ул сез нең ян га ба рыр га те лә ми, 
лә кин уңай ва кыт та бу га ба рыр.

Соңгыүгетләрһәмсәламнәр
13 Уяу һәм көч ле бу лы гыз, има ны гыз нык бул сын, кыю эш ите гез. 14 Һәр нәр сә не 

яра тып баш ка ры гыз.
15 Иман даш лар, ми нем сез гә бер үте не чем бар. Сез Эс те фә нәс гаи лә сен бе лә сез, 

ул Ахая дә бе рен че ләр дән бу лып Мә сих кә иман ки тер де, һәм алар үз лә рен из ге ләр-

* 15:54 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 25:8. 
* 15:55 Ка ра гыз: «Һо шея», 13:14. 
* 16:7 Раббы – «Ха ки ме без» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Раб бы» һәм 
«Ха ким» бер сүз бе лән би ре лә. 
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гә хез мәт итү гә ба гыш ла ды лар. 16 Үзе гез не шун дый лар га, алар бе лән бер гә хез мәт 
күр сә тү че ләр һәм авыр хез мәт баш ка ру чы лар ның ба ры сы на да буй сын ды ры гыз. 
17 Мин Эс те фә нәс нең, Фөр тү нәт нең һәм Әхәй к нең мон да ки леп җи тү е нә шат мын: 
алар, сез юк чак та, җи теш мә гән нәр сә ләр бе лән ми не тәэ мин ит те ләр. 18 Алар ми-
нем ру хым ны да, сез нең ру хы гыз ны да ты ныч лан дыр ды лар. Мон дый лар сез нең 
хөр мәт кә ла ек.

19 Асия өл кә сен дә ге иман итү че ләр бер дәм лек лә ре сез не сә лам ли. Өй лә рен дә ге 
иман итү че ләр бер дәм лек лә ре бе лән бер гә Әкүл һәм Прис кил лә сез гә Ха ким исе ме 
бе лән кай нар сә лам тап шы ра. 20 Мон да гы бар лык иман даш лар сез гә сә лам җи бә-
рә ләр. Бер-берегезне из ге үбү бе лән сә лам лә гез.

21 Мин, Паул, үз ку лым бе лән язып, сез гә сә лам җи бә рәм. 22 Кем Ха ки ме без Гай-
сә не ярат мый, аңа ка һәр төш сен. «Ма ра на та* – Ха ким, кил ин де!»

23 Ха ки ме без Гай сә нең мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын. 24 Сез ба ры гыз да Мә сих 
Гай сә не ке. Ми нем мә хәб бә тем сез нең ба ры гыз бе лән бер гә бул сын.

* 16:22 Мараната – ара мей те лен дә ге сүз ләр. 
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Паул дан 
кө ринт ле ләр гә икен че хат

1 1 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә нең срә сү ле Паул дан һәм Ти му тәй иман-
даш тан бө тен Ахая дә ге бар лык сиз ге ләр гә һәм Кө ринт тә ге Ал ла һы сбер дәм ле-

ге нә сә лам. 2 Сез гә сАта быз Ал ла һы дан вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән смәр хә мәт 
һәм имин лек бул сын!

ПаулныңАллаһыгашөкеритүе
3 Шәф кать би рү че Ата га, һәрь як тан юа ту чы Ал ла һы га, Ха ки ме без Гай сә Мә сих-

нең Ал ла сы һәм Ата сы на сдан! 4 Ал ла һы без не бар лык авыр хәл ләр дә юа та, шу ңа 
кү рә Аңар дан ка бул ит кән юа ныч бе лән без дә һәр төр ле кай гы ла ры бул ган нар ны 
юа та ала быз. 5 Без ки че рә тор ган Мә сих га зап ла ры арт кан са ен, Мә сих юа ныч ла ры-
быз ны да арт кан нан арт ты ра ба ра. 6 Га зап чи гә без икән – ул сез нең юа ну ы гыз һәм 
ко ты лу ы гыз өчен, юана быз икән, ул сез нең юа ны чы гыз өчен бу лыр. Юа ны чы гыз 
исә без ки че рә тор ган шул ук кай гы лар ны сез гә тү зем лек бе лән ки че рер гә көч би-
рә. 7 Сез нең хак та гы өме те без нык, чөн ки бе лә без: га зап ла ры быз ны ур так ла ша сыз 
икән, Ал ла һы бир гән юа ныч ны да ур так ла ша сыз.

8 Иман даш лар, Асия өл кә сен дә ки чер гән мих нәт лә ре без ту рын да бел ми ка лу ы-
гыз ны те лә ми без, без чик тән тыш һәм көч җит мәс лек ка ты итеп изел дек, хәт та исән 
ка лу ы быз га да өме те без не югал т кан идек. 9 Без үзе без не үлем гә хө кем ител гән нәр 
ке бек хис ит тек. Бу үзе без гә тү гел, ә үле ләр не те рел тү че Ал ла һы га та ян сын нар дип 
эш лән де. 10-11 Ал ла һы без не дәһ шәт ле үлем нән кот кар ды һәм кот ка ра чак. Без нең 
өчен кыл ган до га ла ры гыз бе лән сез дә без гә яр дәм ит кән гә кү рә, Аның ки лә чәк тә 
дә кот ка ра ча гы на өмет баг лый быз. Күп ке ше ләр нең ял ва ру ла ры ха кы на без гә мәр-
хә мәт бү ләк ит кә не өчен, Ал ла һы га күп ләр рәх мәт укый лар.

Паулныңниятенүзгәртүе
12 Без шу ның бе лән мак та на быз, вөҗ да ны быз да аңа ша һит лык итә: дөнь я да, 

биг рәк тә сез нең ара да, Ал ла һы га ярак лы итеп их лас һәм на мус лы эш ит тек. Кыл-
ган эш лә ре без ке ше нең зи рәк ле ген нән тү гел, Ал ла һы мәр хә мә тен нән. 13-14 Без сез 
укый һәм аң лый тор ган нар ны гы на яза быз. Сез без не ин де өлеш чә аң лый сыз, ә 
мин ту лы сын ча аң лар сыз дип өмет итәм. Шу лай итеп, Ха ки ме без Гай сә ки лер көн-
не без сез нең мак та ны чы гыз бул ган дай, сез дә без нең мак та ны чы быз бу лыр сыз.

15 Шун дый ыша ны чым бул ган га кү рә, мин ике лә тә фа ти ха алу ы гыз ны те ләп, 
баш та яны гыз га ба рыр га, 16 ан на ры сез нең аша Ма ке ду ни я гә, Ма ке ду ни я дән та-
гын сез гә кай тыр га җы ен дым. Ан нан соң сез нең яр дәм бе лән Яһү ди я гә барырмын 
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дип уй ла ган идем. 17 Әл лә бо лай ни ят лә неп, мин уй ла мый ча эш ит тем ме? Әл лә 
мин, дөнь я ви фи кер йөр тү че ке ше дәй, бер үк ва кыт та «әйе, әйе» һәм «юк, юк» 
дип әйтә-әйтә ни ят итәм ме? 18 Ал ла һы ның туг ры лы гы бе лән ант итәм, без сез гә 
бер үк ва кыт та «әйе» һәм «юк» дип әй т ми без. 19 Мин, Си лас һәм Ти му тәй сез гә 
игъ лан ит кән Ал ла һы Уг лы Гай сә Мә сих тә бер үк ва кыт та «әйе» дә «юк» та бул-
мый, Аңар да һәр ва кыт «әйе» ге нә. 20 Ал ла һы ның бө тен вәгъ дә лә ре Гай сә Мә сих-
тә «әйе» дип рас ла на бит, шу ңа кү рә без, Ал ла һы ны дан лау өчен, «амин»не дә 
Аның аша әй тә без. 21 Ә без не дә, сез не дә, Мә сих бе лән бер ләш те реп, Ал ла һы Үзе 
как ша мас лык итә. Ул без не, май лап, Үз хез мә те нә бил ге лә де дә, 22 мө һе ре бе лән 
там га лап, без гә вәгъ дә лән гән нәр нең ыша ныч лы дә ли ле итеп йө рәк лә ре без гә 
Ру хын ур наш тыр ды.

23 Ал ла һы ны ша һит итеп ча кы рам һәм тор мы шым бе лән ышан ды рам: әле гә ка-
дәр мин, ба ры тик сез не кыз ган ган га кү рә, Кө ринт кә кил мә дем. 24 Бу има ны гыз 
бе лән без ха ким лек итә без ди гән сүз тү гел. Ки ре сен чә, ку а ны чы гыз ха кы на без 
сез нең бе лән бер гә хез мәт итә без, чөн ки има ны гыз нык.

2 1 Шу лай итеп, бу юлы яны гыз га ки лү ем сез не кү ңел сез лән де рер гә ти еш тү гел, 
дип ка рар кыл дым. 2 Сез не кө ен дер сәм, мин кө ен дер гән ке ше ләр дән баш ка 

ми не кем сө ен де рер? 3 Ме нә сез гә шул ту ры да яз дым да: кил гәч, ми не ку ан ды рыр га 
ти еш ле ләр дән кө е неч бул ма сын. Мин ыша нам ки, ми нем ку а ныч һәм мә гез нең ку-
а ны чы дыр. 4 Кө ен де рү өчен тү гел, сез гә бул ган чик сез мә хәб бә тем не бел де рү өчен, 
олы хәс рәт һәм йө рәк ачы сы бе лән күз яшь лә рем не тү геп яз дым мин ул хат ны.

Гөнаһкылганкешенекичерү
5 Бе рәү кө ен дер гән икән, ми не тү гел, ә сез нең ба ры гыз ны да – һәр хәл дә нин-

ди дер дә рә җә дә (мо ны кү пер теп күр сәт мәс өчен язам) – кө ен дер гән. 6 Мон дый 
бе рәү гә сез нең кү бе гез та ра фын нан би рел гән җә за ин де җи тәр лек. 7 Шу ңа кү рә, ул 
чик тән тыш кө ен мә сен өчен, сез аны га фу ите гез һәм юа ты гыз. 8 Шу ның өчен аңа 
бул ган мә хәб бә те гез не рас ла вы гыз ны үте нәм. 9 Сез не сы нау, һәр нәр сә дә тың лау-
лы мы икә не гез не бе лү өчен яз дым ха тым ны. 10 Сез кем не дер ки че рә сез икән, мин 
дә аны га фу итәм. Га фу ит кә нем не (га фу итәр ле ге бул са) Мә сих ал дын да сез нең 
хак ка ки че рәм. 11 Шу лай итеп, сшай тан, зы ян ки те реп, без дән фай да ла на ал мас. 
Шай тан ның ни ят лә ре без гә бил ге ле бит.

Паулныңтынычсызлыгыһәмюанычы
12 Мә сих ту рын да гы сЯх шы хә бәр не бел де рер гә дип, Тро ас ка кил гәч, Ха ким 

Гай сә ми ңа ишек ләр не ач кан бул са да, 13 ан да иман да шым Ти тус ны та ба ал ма ган-
лык тан, йө рә гем үз уры нын да тү гел иде. Шун лык тан, ан да гы лар бе лән хуш ла шып, 
Ма ке ду ни я гә кит тем.

14 Без не һәр ва кыт Мә сих нең җи ңү тан та на сын да йөр тү че һәм без нең аша һәр 
җир дә Үзе ха кын да бе лем хуш буе та ра ту чы Ал ла һы га рәх мәт яу сын. 15 Ко ты лу 
юлын да гы лар ара сын да да, һә ла кәт юлын да гы лар ара сын да да без – Мә сих тән 
Ал ла һы га ки лә тор ган хуш ис. 16 Бе рәү ләр өчен без – үлем гә ил тү че үлем исе, ә 
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баш ка лар өчен – те рек лек би рү че тор мыш ның хуш исе. Кем мон дый эш кә сә ләтле 
соң? 17 Без, күп ләр ке бек, үз фай да быз өчен Ал ла һы сү зе бе лән сәү дә ит ми без, 
Ал ла һы дан җи бә рел гән нәр бу ла рак, Аның кар шын да Мә сих исе мен нән их лас 
кү ңел дән сөй ли без.

Яңакилешүхезмәтчеләре

3 1 Без гә үзе без не ал ды гыз да яңа дан мак тар га мы? Кай бе рәү ләр өчен ки рәк бул-
ган дай, сез гә яки сез дән без гә ки ңәш хат ла ры ки рәк ме? 2 Сез үзе гез – кү ңел лә-

ре без гә языл ган, бө тен ке ше бел гән һәм укы ган ха ты быз. 3 Мә сих ха ты бу лу ы гыз ны 
үзе гез күр сә теп то ра сыз. Бу хат хез мә те без нә ти җә сен дә язу ка ра сы бе лән тү гел, мәң ге 
те ре Ал ла һы ның Ру хы бе лән таш так та лар га да тү гел, ә ке ше кү ңе ле нә языл ган.

4 Мә сих аша Ал ла һы кар шын да ме нә шун дый ыша ны чы быз бар. 5 Без гә сә ләт 
үзеннән-үзе ки лә дип дәгъ ва итә ал мый быз: сә лә те без Ал ла һы дан ки лә. 6 Ул без-
гә яңа ски ле шү хез мәт че лә ре бу лу сә лә тен бир де. Яңа ки ле шү – языл ган сКа нун га 
тү гел, Рух ка ни гез лән гән. Языл ган Ка нун исә үте рә, ә Рух тор мыш бү ләк итә.

7 Таш лар га чо кып языл ган, үлем алып кил гән хез мәт шу лай да нын бал кы тып 
кил гән ки, сис ра и ли ләр Му са ның нур чәч кән йө зе нә, хәт та аның бал кы ган да ны 
юга лып бар са да, ка рый ал ма ган нар. 8 Ул чак та Рух хез мә те та гын да дан лы рак 
бул мас мы?! 9 Ке ше не хө кем гә алып ки лү че хез мәт дан бе лән бал кып то ра икән, 
схак лык ка ки те рү че хез мәт нең бал кы шы та гын да көч ле рәк. 10 Кай чан дыр да ны 
бал кып тор ган нәр сә ин де хә зер дан лык лы тү гел, чөн ки аның уры ны на да ны та-
гын да бал кыб рак тор ган баш ка нәр сә бар. 11 Юга ла бар ган нәр сә нең да ны бал кып 
тор ган икән, мәң ге бу ла чак нәр сә нең да ны та гын да бал кыб рак то рыр.

12 Ме нә шун дый өме те без бул ган га, без зур кы ю лык бе лән эш итә без. 13 Ис ра и-
ли ләр юга ла бар ган дан бал кы шы на ка ра ма сын нар өчен, йө зе нә бөр кән чек яп кан 
Мусадай тү гел без. 14 Әм ма акыл ла ры то ма лан ган, чөн ки ис ке ки ле шү не укы ган да, 
шун дый ук бөр кән чек бү ген гә ка дәр алар ның кү ңел лә рен дә ка ла. Ул бөр кән чек 
Мә сих ар кы лы гы на алып таш ла на. 15 Бү ген ге көн гә ка дәр, Му са ка ну ны укыл ган 
са ен, кү ңел лә рен дә бөр кән чек ята. 16 Әм ма сРаб бы га мө рә җә гать ит кән чак та, бу 
бөр кән чек алы на. 17 Раб бы ул – Рух, ә Раб бы Ру хы бул ган җир дә азат лык бар. 18 Без 
һәм мә без бөр кән чек ябыл ма ган йө зе без бе лән Раб бы ның бал кы ган да нын көз ге дәй 
ча гыл ды ра быз*. Без бал кы ган дан да бер дә рә җә дән икен че дә рә җә гә үз гәр те лә без 
һәм Раб бы га охшаганнан-охшый ба ра быз. Мо ны Раб бы эш ли, ә Раб бы ул – Рух.

Балчыксавытлардагыхәзинә

4 1 Ал ла һы ның мәр хә мә те аша без гә шун дый хез мә те тап шы рыл ган га кү рә, кү ңел 
тө шен ке ле ге нә би рел ми без. 2 Әм ма хур лык лы яше рен эш ләр дән баш тар тып, 

хәй лә гә ке реш ми чә һәм Ал ла һы ның сү зен боз мый ча, ха кый кать не ачыктан-ачык 
бел де реп, Ал ла һы кар шын да үзе без не һәр ке ше нең на мус хө ке ме нә тәкъ дим итә без. 
3 Ә без бел дер гән Ях шы хә бәр яше рел гән икән, ул ба ры тик һә ла кәт юлын да гы-
лар өчен ге нә яше рел гән дер. 4 Бу дөнь я ның ила һы әле ге иман сыз лар ның акы лын 

* 3:18 ...көзгедәйчагылдырабыз... – Яки «та ма ша итә без». 
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томалады, һәм алар Мә сих нең бал кып тор ган да нын күр сә тү че Ях шы хә бәр як ты лы-
гын күр ми ләр. Мә сих исә – Ал ла һы ның ча гы лы шы. 5 Без бит үзе без не тү гел, Гай сә 
Мә сих не Ха ким итеп игъ лан итә без, ә Гай сә ха кы на без – хез мәт че лә ре гез ге нә. 
6 «Ка раң гы лык тан як ты лык си бел сен»*, – дип, Ал ла һы кү ңел лә ре без не як тырт ты. 
Шу лай Гай сә Мә сих йө зен дә бал кый тор ган Ал ла һы да ны без гә бил ге ле бул ды.

7 Без – бу хә зи нә не сак ла ган бал чык са выт лар гы на. Шу ның бе лән бу га ять зур 
код рәт нең без не ке тү гел, Ал ла һы ны кы икә не күр сә те лә. 8 Без не һәр як тан кыс рык-
лый лар, әм ма би реш ми без. Без ап ты раш та кал дык, әм ма өмет сез лек кә би рел ми без. 
9 Без не эзәр лек ли ләр, әм ма Ал ла һы без не таш ла мый. Без не бә реп тө ше рә ләр, әм-
ма һә лак бул мый быз. 10 Гай сә нең тор мы шы да без дә кү рен сен өчен, Аның үле мен 
һәр ва кыт тә не без дә йөр тә без. 11 Фа ни тә не без дә Аның тор мы шы да кү рен сен өчен, 
без, әле яшәү че ләр, Гай сә ха кы на бер тук тау сыз үлем гә ду чар ите лә без. 12 Шу лай 
итеп, үлем – без дә, ә тор мыш сез дә эш итә.

13 сИз ге яз ма да: «Мин иман ит тем, шу ңа кү рә сөй лә дем»*, – дип языл ган. Шул 
ук ина ну ру хы на ия бу ла рак, без дә иман итә без һәм шу ңа кү рә сөй ли без. 14 Ха-
ки ме без Гай сә не үле дән те рел т кән Ал ла һы ның без не дә Аның бе лән бер гә үле дән 
те рел тә чә ген һәм сез нең бе лән бер гә Үз ал ды на ки те реп бас ты ра ча гын бе лә без 
бит. 15 Бо лар ның һәм мә се дә сез нең хак ка эш лә нә. Шу лай Ал ла һы ның мәр хә мә те, 
та гын да күб рәк ке ше ләр гә та ра лып, Ал ла һы да ны на та гын да күб рәк шө кер итү 
алып ки лер.

Иманбеләняшәү
16 Ме нә шу ның өчен без кү ңел тө шен ке ле ге нә би рел ми без. Ки ре сен чә, тә не без 

че реп тар ка ла бар са да, асы лы быз исә көннән-көн яңа ра ба ра. 17 Кыс ка ва кыт лы 
җи ңел чә әле ге га зап чи гү е без без нең өчен бик күр кәм мәң ге лек яшә еш ки те рә. 
18 Без бит кү рен гән гә тү гел, кү рен мә гән гә ка ра шы быз ны юнәл тә без, чөн ки кү рен-
гән нәр сә ва кыт лы ча гы на, ә кү рен мә гә не – мәң ге лек.

5 1 Җир дә ге ча ты ры быз – тә не без юк ка чы га чак. Әм ма без не күк ләр дә ке ше ку лы 
бе лән эш лән мә гән, Ал ла һы бир гән мәң ге лек өй кө тү ен бе лә без. 2 Әле мон да 

ва кыт та күк тә ге өе без не яп ма дай ки яр гә те ләп сык ра на быз, 3 чөн ки яп ма ны ки-
гәч, без ялан гач бул ма быз. 4 Без әле җир дә ге ча тыр ла ры быз да авыр сык ра на быз, 
чөн ки бу яп ма быз дан ко ты ла сы быз кил мә сә дә, үлем гә ия бар лык нәр сә тор мыш 
та ра фын нан йо тыл сын өчен, күк яп ма сын ки я се без ки лә. 5 Нәкъ ме нә шу ның өчен 
Ал ла һы без не ярат ты һәм ыша ныч лы дә лил итеп Рух ны бир де.

6 Шу лай итеп, әле шу шы тә не без дә ва кыт та Ха ким Гай сә дән ерак бу лу ы быз ны 
бел сәк тә, һәр ва кыт ыша ныч бе лән яши без, 7 чөн ки без күз гә кү рен гән нәр сә ләр 
бе лән тү гел, иман бе лән йө ри без. 8 Шу лай, ыша ныч бе лән яши без, тән не таш лап, 
Ха ким яны на ур на шу ны ях шы рак дип та ба быз. 9 Шу ңа кү рә, тән дә бул сак та, 
тән не таш лап кит кән бул сак та, их лас кү ңел дән Аңа ярак лы бу лыр га ом ты ла быз. 

* 4:6 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 1:3. 
* 4:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 115:1. 
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10 Тән дә яшә гән дә кыл ган ях шы яки яман эш лә ре нә ка рап һәр кем гә кыл ган на ры 
бу ен ча би рел сен өчен, без нең ба ры быз га да Мә сих нең хө кем итү уры ны ал ды на 
ки лер гә ту ры ки лә чәк.

Татулаштырухезмәте
11 Шу лай Раб бы дан кур ку ның нәр сә икә нен бе леп, без ке ше ләр не ышан ды рыр-

га ты ры ша быз. Ал ла һы га исә без нең кем ле ге без бил ге ле. Вөҗ да ны гыз га да кем 
бу лу ы быз бил ге ле дер дип өмет итәм. 12 Ал ды гыз да мак тап, үзе без не янә тәкъ дим 
итәр гә җы ен мый быз, кү ңел дә бул ган бе лән тү гел, тыш тан кү ре нү че нәр сә бе лән 
мак та ну чы лар га җа вап би рү өчен, сез гә без нең бе лән мак та ныр га мөм кин лек би-
рә без. 13 Без үз акы лы быз да тү гел икән, бу – Ал ла һы ха кы на, акы лы быз да бул сак, 
бу – сез нең хак ка. 14 Мә сих нең яра туы без нең бе лән ида рә итә. Бер Ке ше ба ры быз 
ха кы на үл гән икән, ди мәк, һәм мә се дә үл гән дип ыша на быз. 15 Исән нәр ин де үз-
лә ре өчен тү гел, үз лә ре ха кы на Үл гән һәм үле дән Те рел тел гән өчен яшә сен нәр дип, 
Мә сих ба ры сы ха кы на дә үл де.

16 Шу ңа кү рә хә зер без бер кем гә дә ке ше үл чә ме бе лән ка ра мый быз. Мә сих кә 
элек шу лай ка ра сак та, хә зер ин де алай ка ра мый быз. 17 Шу лай итеп, Мә сих бе лән 
бер ләш кән ке ше яңа зат итеп яра тыл ган. Бо рын гы сы үтеп кит те – яңа сы кил де. 
18 Бо лар ның һәм мә се – Ал ла һы дан, Ул без не Гай сә Мә сих аша Үзе бе лән та ту лаш-
тыр ды һәм та ту лаш ты ру хез мә тен без гә ыша нып тап шыр ды. 19 Ке ше ләр кыл ган яман 
эш ләр не га еп кә са на мый ча, Ал ла һы дөнь я ны Мә сих аша Үзе бе лән та ту лаш тыр ды 
һәм та ту ла шу ту рын да гы хә бәр не без гә ыша нып та ра тыр га тап шыр ды. 20 Шу лай 
итеп, без – Мә сих вә кил лә ре, һәм Ал ла һы Үзе без нең аша ни чек үгет лә сә, без шу-
лай Мә сих исе мен нән ял ва ра быз: Ал ла һы бе лән та ту ла шы гыз. 21 Без, Мә сих бе лән 
бер лә шеп, Ал ла һы кар шын да ак лан ган са нал сын өчен, гө наһ сыз Мә сих не Ал ла һы 
ке ше ләр кыл ган сгө наһ лар өчен га еп ле ит те.

6 1 Без исә, Ал ла һы бе лән хез мәт тәш ләр бу ла рак, ял ва рып со рый быз: сез гә бү ләк 
ител гән Ал ла һы мәр хә мә те юк ка гы на бул ма сын!

2 «Уңай лы ва кыт та Мин си не ишет тем,
ко ты лу кө нен дә си ңа яр дәм ит тем»*, –

дип әй тә Ал ла һы. Ме нә хә зер уңай ва кыт, ме нә хә зер ко ты лу кө не!
3 Хез мә те без гә тел ти дер мә сен нәр өчен, без бер кем гә дә бер нин ди кир тә куй мый-

быз. 4-5 Ки ре сен чә, һәр нәр сә дә: олы тү зем ле лек тә, бәла-казаларда, мох таҗ лык та, 
авыр лык та, кый нау лар ас тын да, тот кын лык та, җәбер-золымнарда, авыр хез мәт тә, 
йо кы сыз төн нәр дә, ач лык та үзе без не Ал ла һы хез мәт че лә ре дип тәкъ дим итә без. 
6 Без мо ны саф лык, гый лем, са быр лык, иге лек күр сә тү, сИз ге Рух ның код рә те, эч-
кер сез мә хәб бәт, 7 ха кый кать сү зе, Ал ла һы код рә те бе лән, уң һәм сул кул ла ры быз да 
стәкъ ва лык ко ра лын то тып, 8 яман лау яки мак тау га та рып, ким се ле теп яки дан 
ка за нып рас лый быз. Без не ал дак чы лар дип исәп ли ләр, шу лай да без их лас. 9 Без не 
бил ге сез ләр дип исәп ли ләр, шу лай да ях шы та ныл ган без. Без не үлеп баручы лар 

* 6:2 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:8. 
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дип са ный лар, әм ма яши без бит. Без не җә за лан ган дип уй лый лар, шу лай да без 
үте рел мә гән әле. 10 Без не кө ен де рә ләр, ә без һәр ва кыт сө е нә без. Без яр лы, шу лай 
да күп ләр не ба е та быз. Без нең бер нәр сә без юк, шу лай да без һәр нәр сә гә ия.

11 Кө ринт ле ләр! Сез гә ачыктан-ачык сөй лә дек, йө рәк лә ре без сез нең өчен киң 
итеп ачыл ган. 12 Сез не чын кү ңел дән яра та быз, әм ма сез без гә ка ра та мә хәб бә те-
гез не кыз га на сыз. 13 Сез гә ба ла ла ры ма сөй лә гән ке бек сөй лим: җа вап итеп, сез дә 
йө рәк лә ре гез не ачы гыз.

МәңгетереАллаһыныңйорты
14 Үзе гез не иман сыз лар бе лән бәй лә мә гез. Тәкъ ва лык бе лән ка нун сыз лык ның 

ни ур так лы гы бар? Як ты лык бе лән ка раң гы лык ның нин ди бәй лә не ше бар? 15 Мә-
сих бе лән сиб лис* ара сын да нин ди ри за лык бул сын? сИман итү че бе лән иман сыз 
ара сын да нин ди ур так лык бар? 16 сАл ла һы йор ты бе лән пот лар ара сын да нин ди 
ур так лык бар? Ә бит без – мәң ге те ре Ал ла һы ның йор ты, Ал ла һы бо лай ди гән:

«Ара ла рын да то ра чак мын, йө ри я чәк мен,
Мин – алар ның Ал ла сы,
ә алар Ми нем хал кым бу лыр»*.

17 «Шу ңа кү рә ара ла рын нан чы гы гыз
һәм алар дан ае ры лы гыз, – ди Раб бы, –
нә җес нәр сә гә ка гыл ма гыз,
һәм Мин сез не Үзе мә ка бул итә чәк мен»*.

18 «Сез гә Ата бу лыр мын,
ә сез угыл ла рым һәм кыз ла рым бу лыр сыз, –
ди Чик сез код рәт Ия се Раб бы»*.

7 1 Га зиз дус ла рым, без гә шун дый вәгъ дә ләр би рел гән икән, әй дә гез, тән нең, 
рух ның һәр төр ле бо зык лык ла рын нан үзе без не саф лан ды рыйк һәм Ал ла һы-

дан ку рык кан хәл дә үзе без не Аңа ба гыш лап, ту лы сын ча Аңа ярак лы бу лып яшик.

Паулныңшатлыгы
2 Йө рәк лә ре гез дә без гә урын би ре гез. Без һич кем не рән җет мә дек, һич кем гә 

зы ян ки тер мә дек, һич кем нән фай да эз лә мә дек. 3 Мо ны сез не хө кем итеп әй т мим: 
элек әй т кә нем чә, сез без нең йө рәк лә ре без дә, һәм без сез нең бе лән бер гә үлем дә 
дә, тор мыш та да бу лыр быз. 4 Мин сез гә бик ыша нам, сез нең бе лән чик сез го рур-
ла нам. Кү ңе лем юа ныч бе лән ту лы, һәр төр ле кайгы-хәсрәтләребезгә ка ра мас тан, 
чик тән тыш ку а нам.

5 Ма ке ду ни я гә кил гәч, без бер нин ди җан ты ныч лы гы тап ма дык бит. Ки ре сен чә, 
без не һәр та раф тан – әйләнә-тирәдән ызгыш-талашлар, кү ңел дән кур ку лар бас ты. 

* 6:15 Иблис – грек ча «Бе ли ар». Яһүд те лен нән алын ган бу сүз «тү бән лек» мәгъ нә сен аң ла та. 
* 6:16 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 26:11-12; «Яхәз кыл», 37:27. 
* 6:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 52:11. 
* 6:18 Ка ра гыз: «II Пат ша лар», 7:14; «Иша гыйя», 43:6. 



1731

II Кө ринт ле ләр гә хат 7 , 8

6 Әм ма рух ла ры төш кән нәр не юа ту чы Ал ла һы, Ти тус ны без гә ки те реп, кү ңел лә ре-
без не кү тәр де. 7 Без не Ти тус ның ки лүе ге нә тү гел, ә сез нең аңа күр сәт кән яр дә ме-
гез дә юат ты. Ми не са гы ну ы гыз, ми нем өчен ты ры шу ы гыз һәм кө е нү е гез ту рын да 
сөй ләп, ул ми не та гын да күб рәк ку ан дыр ды. 8 Ха тым бе лән сез не кө ен дер гән гә, 
баш та үкен сәм дә, ин де хә зер үкен мим, чөн ки кү рәм: ха тым сез не ва кыт лы ча гы на 
кө ен дер гән. 9 Хә зер ин де мин ку а нам – сез кө ен гән гә тү гел, кө е нү е гез сез не тәү-
бә гә ки те реп җит кер гән гә ку а нам. Ал ла һы их ты я ры бе лән кө ен де гез, шу лай бул-
гач, без дән бер нин ди зы ян күр мә де гез. 10 Ал ла һы их ты я ры бе лән кө е нү ко ты лу га 
ил тү че тәү бә гә ки те рә, мо ңа үке нер гә ки рәк ми, ә ин де бу дөнья ки тер гән кө е нү 
үлем гә ки те рә. 11 Ка ра гыз: Ал ла һы их ты я ры бе лән ки чер гән кө е не че гез сез дә нин ди 
их лас лык, га еп сез бу лу ы гыз ны ис бат лау те лә ге, га еп эш кә нәф рәт, кур ку, са гы ну, 
ты рыш лык, га еп ле не җә за лау те лә ге ту дыр ды! Бу эш тә га еп сез бу лу ы гыз ны сез 
һәрь як тан күр сәт те гез. 12 Мин сез гә рән җе тү че ха кы на да, рән җе тел гән өчен дә 
тү гел, без нең өчен ты ры шу ы гыз ны Ал ла һы ал дын да сез гә ачык итеп күр сә тү өчен 
яз дым. 13 Шул без нең кү ңе ле без не кү тәр де.

Ә ин де Ти тус шат лан ган га та гын да күб рәк ку ан дык, сез ба ры гыз да аны ты-
ныч лан дыр ды гыз бит. 14 Сез нең хак та аның ал дын да мак тан ган бул сам, мин оят ка 
кал ма дым. Сез гә әй т кән бар лык сүз лә ре без хак иде, шу лай ук Ти тус ал дын да мак-
та ну ы быз да шу лай ук дө рес бу лып чык ты. 15 Кур кып һәм дул кын ла нып аны ка бул 
итү е гез не, ба ры гыз ның тың лау чан бу лу ын хә тер ләп, аның йө рә ге сез гә та гын да 
ныг рак ом ты ла. 16 Һәр нәр сә дә сез гә та я на алу ым өчен ку а нам.

Яһүдиядәгеиманитүчеләрөченҗыелганиганә

8 1 Иман даш лар, сез гә Ма ке ду ни я дә ге иман итү че ләр бер дәм лек лә ре нә би рел-
гән Ал ла һы мәр хә мә те ха кын да сөй ләр гә те ли без. 2 Авыр сы нау җи бә рел гән 

бу лу га ка ра мас тан, алар ның ку а ны чы чик тән аш ты, бик нык фә кыйрь лек тә бул-
са лар да, ча ма дан тыш юмар т лык күр сәт те ләр. 3 Алар хәл лә рен нән кил гән чә һәм 
хәт та хәл лә рен нән тыш та үз те ләк лә ре бе лән яр дәм ит те ләр – мо ңа мин ша һит. 
4 Из ге ләр гә хез мәт итү гә кат наш ты ру ны, зур шат лык са нап, бик үте неп со ра ды лар. 
5 Без өмет лән гән не ге нә эш ләп кал ма ды лар, иң элек үз-үзләрен – Ха ким Гай сә гә, 
ан нан соң Ал ла һы их ты я ры бе лән без гә тап шыр ды лар. 6 Шу ңа кү рә без Ти тус тан, 
бу иге лек ле эш не ни чек баш ла ган бул са, ара гыз да шу лай ук тә мам ла вын үтен дек. 
7 Ә сез һәр нәр сә гә: иман һәм сүз гә, бе лем һәм һәр төр ле ты рыш лык ка, без гә бул ган 
мә хәб бә те гез гә бай бул ган дай, бу иге лек не күр сә тү бе лән дә өс тен бу лы гыз.

8 Мин мо ны әмер итеп тү гел, ә сез гә баш ка лар күр сәт кән ты рыш лык ту рын да 
сөй ләп, мә хәб бә те гез нең их лас лы гын сы нау өчен әй тәм. 9 Сез Ха ки ме без Гай сә 
Мә сих нең мәр хә мә тен бе лә сез бит: фә кыйрь ле ге аша бай бу лу ы гыз ны те ләп, бай 
бу ла то рып та, сез нең хак ка фә кыйрь бул ды Ул.

10 Мин бу мәсь ә лә гә ка ра та фай да лы ки ңәш би рәм: сез үт кән ел ук иге лек ле эш 
эш ләп ке нә кал ма ды гыз, хәт та үз те лә ге гез бе лән ига нә дә бир де гез. 11 Бу эш не хә-
зер баш ка рып чы гы гыз! Эше гез гә бик те ләп то тын ган дай, хә ле гез гә кү рә шун дый 
ук ты рыш лык бе лән баш ка рып чы гы гыз. 12 Бү ләк би рү че нең ты рыш лы гы бул са, 
аның бү лә ге бул ма ган нәр сә лә ре нә ка рап тү гел, бул ган на ры на ка рап ка бул ите лә. 
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13 Баш ка лар га җи ңел лек бу лып, сез гә авыр лык тө шәр гә ти еш тү гел, мон да тиң бу-
лу ту рын да сүз ба ра. 14 Хә зер ге мул лы гы гыз алар ның их ты яҗ ла рын тәэ мин ит сен, 
ә ан нан соң алар ның мул лы гы сез не кен тәэ мин итәр. Шу лай итеп, ба ры сы да тиң 
бу лыр. 15 Из ге яз ма да языл ган ча:

«Күп җый ган ның ар ты гы бул ма ды,
аз җый ган ның их ты я җы бул ма ды»*.

ТитусныңКөринткәҗибәрелүе
16 Ти тус кү ңе ле нә сез нең хак ка мин дәй ты ры шып эш ләү не сал ган Ал ла һы га 

рәх мәт яу сын! 17 Ул үте не чем не хуп лап кы на кал ма ды, үз их ты я ры бе лән бик аш-
кы нып яны гыз га ба рыр га бул ды. 18 Аның бе лән та гын бер иман да шы быз ны да 
җи бә рә без. Ул исә бар лык иман итү че ләр бер дәм лек лә рен дә Ях шы хә бәр не та ра-
туы бе лән мак тал ган. 19 Өс тә ве нә, Раб бы быз да ны ха кы на һәм ты рыш лы гы быз ны 
күр сә тү өчен баш ка ра тор ган иге лек ле эше без дә бер дәм лек ләр та ра фын нан без гә 
юл даш итеп тә бил ге лән гән ул.

20 Шун дый мул бү ләк ләр бе лән ни рә веш ле эш итү е без гә бер кем дә тел ти де рә 
ал ма сын өчен, сак бу лыр га ты ры ша быз. 21 Без бит Раб бы кар шын да гы на тү гел, 
ке ше ләр ал дын да да иге лек ле эш кы лыр га ты ры ша быз.

22 Алар бе лән бер гә та гын икен че бер иман да шы быз ны җи бә рә без. Без аның төр ле 
хәл ләр дә ге ты рыш лы гы на кат-кат ышан дык. Хә зер аның ты рыш лы гы та гын да зур рак, 
чөн ки ул сез гә бик та я на. 23 Ти тус ка кил гән дә, ул – ми нем ип тә шем һәм сез нең өчен 
хез мәт тәш. Ә ин де бу иман даш ла ры быз га кил гән дә, алар – иман итү че ләр бер дәм-
лек лә ре нең вә кил лә ре, Мә сих нең да ны. 24 Шу ңа кү рә, мә хәб бә те гез нең һәм сез нең 
бе лән мак та ну ы быз ның га дел икән ле ген алар га бер дәм лек ләр ал дын да ис бат ите гез.

Юмартлыктурында

9 1 Чын лык та, из ге ләр гә яр дәм итү ха кын да сез гә язып то ру ның ки рә ге дә юк-
тыр, 2 чөн ки мин ты рыш лы гы гыз ны бе ләм һәм, Ахая дә яр дәм ин де үт кән ел дан 

бир ле үк әзер лән гән иде дип, ма ке ду ни я ле ләр ал дын да сез нең бе лән мак та нам. 
Сез нең ты рыш лы гы гыз алар ның кү бе сен дәрт лән дер де. 3 Ә мак та вым бу оч рак та 
буш бул ма сын, әй т кә нем чә, ин де әзер бу лыр сыз дип, иман даш лар ны яны гыз га 
җи бә рәм. 4 Югый сә, ма ке ду ни я ле ләр ми нем бе лән ки леп, сез не әзер лек сез хәл дә 
тап са лар, сез гә шун дый нык ыша ныч бел дер гән гә кү рә, без дә оят ка ка лыр быз, 
сез нең ту рын да әй теп тә то ра сы юк. 5 Шу ңа кү рә, әле ге иман даш лар дан ал дан ук 
яны гыз га ба ру ла рын һәм вәгъ дә ител гән бү ләк не әзер ләп ку ю ла рын үте нер гә ки рәк 
дип тап тым. Шун да бү ләк не мәҗ бү ри тү гел, ә их лас әзер лә ве гез кү ре нә.

6 Мо ңа игъ ти бар ите гез: аз чәч кән – аз уңыш, ә күп чәч кән мул уңыш алыр. 7 Һәр-
кем теләр-теләмәс яки мәҗ бү ри ләп тү гел, бәл ки йө рә ге куш кан ча бир сен, чөн ки 
Ал ла һы шат ла нып би рү че не яра та. 8 Ал ла һы һәр төр ле бү ләк ләр не сез гә бик мул 
итеп би рә ала. Шу лай итеп, сез һәр ва кыт һәм һәр нәр сә дә мул тор мыш лы бу лып, 
һәр төр ле иге лек ле эш тә юмарт бу ла алыр сыз. 9 Из ге яз ма да языл ган ча:

* 8:15 Ка ра гыз: «Чы гыш», 16:18. 
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«Ул Үз ма лын нан юксыллар га мул өлеш чы гар ды,
Аның иге ле ге мәң ге лек»*.

10 Чә чү че гә ор лык, ашау чы га ик мәк би рү че Ал ла һы сез не ор лык бе лән тәэ мин 
итәр һәм чәч кән ор лы гы гыз ны мул итеп үс те рер, игелегегез җи меш лә рен арт ты рыр. 
11 Сез күп төр ле бай лык алыр сыз һәм шу ның бе лән баш ка лар га яр дәм итәр сез. Ә 
без нең ар кы лы күр сәт кән юмар т лы гы гыз өчен Ал ла һы га рәх мәт ләр яу ды ры лыр. 
12 Сез баш кар ган бу хез мәт, из ге ләр нең их ты яҗ ла рын ка нә гать лән де реп ке нә кал-
мый ча, бик күп ләр нең Ал ла һы га рәх мәт лә рен дә мул ит те рер. 13 Их лас лы гы гыз 
ис бат ит кән бу хез мәт не кү реп, сез Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр не та ну ы гыз һәм 
аңа буй сы ну ы гыз, үз лә ре һәм баш ка лар бе лән юмарт ур так ла шу ы гыз өчен ке ше-
ләр Ал ла һы ны дан лый лар. 14 Алар сез нең өчен до га кы лыр лар, Ал ла һы ның сез гә 
мул итеп яу дыр ган мәр хә мә те ар ка сын да кү ңел лә ре бе лән яны гыз га аш кы ныр лар. 
15 Әй теп бе тер ге сез зур бү лә ге өчен Ал ла һы га рәх мәт яу сын!

Паулныңүзхезмәтеняклавы

10 1 Ара гыз да «тый нак», ә ин де чит тә «кыю» бул ган мин, Паул, Мә сих ба сын-
кы лы гы һәм эч кер сез ле ге бе лән сез гә мө рә җә гать итәм. 2 Яны гыз да ва кыт та, 

без не дөнь я ви исәп бе лән эш итә сез дип са нау чы лар га кар шы ки леп, кы ю лы гым ны 
күр сә тү ем ки рәк бул ма сын иде дип ял ва рам. 3 Бу дөнь я да яшә сәк тә, бу дөнья ке-
ше лә ре дәй кө рәш ми без. 4 Ко рал ла ры быз дөнь я ви тү гел, ки ре сен чә, алар яр дә мен дә 
Ал ла һы код рә те бе лән те лә сә нин ди ны гыт ма лар ны да җи ме рә ала быз. Бу ко рал лар 
бе лән без ял ган дә лил ләр не, 5 Ал ла һы ны та нып бе лү гә кар шы тә кәб бер рә веш тә 
баш кү тәр гән һәр төр ле ко ма чау лык лар ны җи ме рә без һәм һәр фи кер не әсир итеп, 
Мә сих кә буй сын ды ра быз. 6 Сез ту лы сын ча буй сын гач, буй сын ма ган һәр ке ше не 
җә за га тар тыр га әзер без.

7 Сез күз ал дын да бул ган нар ны гы на кү рә сез. Кем дер, мин Мә сих не ке, дип 
ышан са, та гын уй ла сын: ул Мә сих не ке бул ган дай, без дә шу лай Мә сих не ке. 8 Җи-
ме рү өчен тү гел, сез не ны гы ту өчен, Ха ким Гай сә бир гән вә ка ләт бе лән та гын да 
ар тыг рак мак тан сам да, оят ка кал мам. 9 Хә ер, ми нем ту ры да, хат ла ры бе лән без не 
кур кы тыр га ты ры ша икән, дип уй ла ма гыз. 10 Кем дер: «Ул үзе нең хат ла рын да кы рыс 
һәм көч ле, үзе исә ке ше ал дын да көч сез, сүз лә ре дә әһә ми ят сез», – ди бит. 11 Ан дый 
ке ше бел сен: сез дән чит тә бул ган да яз ган хат ла ры быз да гы сүз ләр дә нин ди бул сак, 
сез нең ара да да без шун дый.

12 Без үз-үзләре бе лән мак та ну чы лар га тиң лә шер гә яки үзе без не алар бе лән 
ча гыш ты рыр га ба тыр чы лык ит ми без. Алар, үз лә рен үз үл чәм нә ре бе лән үл чәп 
һәм үз лә ре бе лән ча гыш ты рып, акыл лы эш кыл мый лар. 13 Без исә ча ма дан тыш 
мак тан мый быз, Ал ла һы без нең өчен бил ге лә гән чик ләр дән уз мый быз. Ара гыз-
да гы хез мә те без дә шул чик ләр гә ке рә. 14 Яны гыз га ки леп тә, без бу чик ләр дән 
уз мый быз: чын лык та Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр не дә сез гә бе рен че бу лып 
без алып кил дек бит. 15 Без чик тән тыш, ягъ ни баш ка лар ның хез мәт лә ре бе лән 

* 9:9 Ка ра гыз: «Зә бур», 111:9. 
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мак тан мый быз. Әм ма има ны гыз ар та бар ган са ен, эш чән ле ге без чик лә ре та гын 
да ныг рак киңәер дип өмет лә нә без. 16 Шул ва кыт та сез дән чит тә ге ил ләр дә дә 
Ях шы хә бәр не та ра та алыр быз. Без баш ка лар ның чик лә рен дә эш лә гән эш лә ре 
бе лән мак та ныр га те лә ми без. 17 Из ге яз ма да языл ган ча: «Мак та ну чы ке ше Раб бы 
бе лән мак тан сын»*. 18 Үзен-үзе мак тау чы тү гел, Раб бы мак тый тор ган ке ше ге нә 
Аның та ра фын нан хуп ла на.

Паулһәмялганрәсүлләр

11 1 Бе раз акыл сыз ла ну ы ма тү зем ле рәк бул са гыз иде! Хә ер, сез ми ңа тү зә сез 
дә ин де. 2 Мин сез нең хак та Ал ла һы кай гыр туы бе лән бик нык кай гыр там 

бит, чөн ки мин сез не бер ге нә ир гә – Мә сих кә ярәш тем һәм Аның ал ды на гыйф-
фәт ле кыз дай ки те реп бас ты рыр га те лим. 3 Әм ма елан Һаваны үзе нең хәй лә се 
бе лән ал да ган дай, Мә сих кә бул ган их лас лык һәм саф лык тан чит кә тай пы лып, 
фи кер лә ре гез чу а лып ки тәр дип кур кам. 4 Кем дә бул са ки леп, без игъ лан ит мә гән 
баш ка бер Гай сә не игъ лан ит сә, яки сез гә би рел гән Рух тан баш ка рух ны йә үзе гез 
ка бул ит кән Ях шы хә бәр дән баш ка бер «Ях шы хә бәр не» ка бул итәр гә өн дә сә, сез 
ан дый ке ше гә бик тиз ко лак са лыр га әзер. 5 Әм ма мин мон дый «га дәт тән тыш бө ек 
рә сүл ләр дән» һич тә тү бән тү гел мен, дип уй лыйм. 6 Гәр чә сөй ләр гә ос та бул ма сам 
да, бе ле мем бар. Хә ер, без мо ны сез гә һәрь як тан ачык күр сәт тек.

7 Сез не кү тә рү өчен, Ал ла һы ның Ях шы хә бә рен буш лай игъ лан итү ем бе лән 
үзем не тү бән се теп, мин гө наһ кыл дым мы әл лә? 8 Сез гә хез мәт итәр өчен, баш ка 
бер дәм лек ләр не «та лап», алар хи са бы на яшә дем. 9 Яны гыз да ва кыт та да, мох таҗ-
лык та бул сам да, һич кем гә йөк бул ма дым. Ми не бар кирәк-яраклар бе лән Ма ке-
ду ни я дән кил гән иман даш ла рым тәэ мин ит те. Һич нәр сә дә сез гә йөк бул мас ка 
ты рыш тым һәм ки лә чәк тә дә ты ры шыр мын. 10 Мә сих ха кый ка те мин дә бул ган 
ке бек, Ахая як ла рын да һич кем мин нән бу мак та ны чым ны тар тып ала ал ма я ча гы 
да хак тыр. 11 Мин ни өчен бо лай эш лим соң? Әл лә сез не ярат ма ган нан мы? Сез не 
яра ту ым Ал ла һы га бил ге ле!

12 Әм ма үз лә рен без гә тиң ләп мак та ныр га те ләү че ләр гә мөм кин лек бир мәс өчен, 
мо ңар чы ни чек эш лә гән бул сам, мон нан соң да шу лай эш лә я чәк мен. 13 Ан дый ке-
ше ләр – ял ган рә сүл ләр, ал дак чы хез мәт кәр ләр. Алар Мә сих нең рә сүл лә ре бу лып 
кү ре нер гә ты ры ша лар. 14 Һәм бу га җәп тү гел: шай тан да як ты лык сфә реш тә се кы-
я фә те нә ке рә бит. 15 Шун лык тан хез мәт че лә ре нең дә хак лык хез мәт че лә ре бу лып 
кы ла нуы га җәп тү гел. Әм ма ахыр чик тә алар кыл ган га мәл лә ре нә ка рап җә за ала чак.

Паулныңмихнәтләре
16 Та гын бер тап кыр ка бат лыйм: һич кем ми не акыл сыз дип са на ма сын. Әм ма 

шу лай уй ла са гыз, ми ңа акыл сыз бу лыр га һәм бе раз гы на мак та ныр га рөх сәт би ре-
гез. 17 Хә зер әй тә се сүз лә рем Ха ким Гай сә дән тү гел, мин акыл сыз дай мак та ныр-
мын. 18 Күп ләр дөнья ке ше лә ре ке бек мак та на лар, шу ңа кү рә мин дә мак та нам. 
19 Үзе гез акыл лы бу лып та, акыл сыз лар га бик те ләп тү зеп то ра сыз! 20 Бе рәү сез не 

* 10:17 Ка ра гыз: «Ире мия», 9:24. 
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кол лык ка тө шер гән дә, из гән дә, сез дән фай да лан ган да, үзен күк ләр гә кү тәр гән дә, 
би те гез гә сук кан да да, сез тү зеп то ра сыз ич! 21 Оят бул са да әй тим: бо лар га без нең 
кө че без җит мә де!

Ә ин де бе рәр се нәр сә бе лән бул са да мак та ныр га ба тыр чы лык итә икән, ул чак-
та (акыл сыз ке ше сы ман әй тәм) мин дә ба тыр чы лык итәм. 22 Алар гый б ри ләр ме?* 
Мин дә. Ис ра и ли ләр ме? Мин дә. Иб ра һим нә се лен нән ме? Мин дә. 23 Алар Мә сих 
хез мәт че лә ре ме? Акыл сыз сы ман сөй лим: мин та гын да ях шы рак. Мин та гын да 
күб рәк хез мәт ит тем, зин дан нар га алар га ка ра ган да күб рәк ябыл дым, күп тап кыр-
лар кый нал дым һәм күп мәр тә бә ләр үлем хә лен дә бул дым. 24 Яһү ди ләр ми не биш 
тап кыр, һәр бер сен дә утыз ту гы зар мәр тә бә кам чы бе лән сук тыр ды лар. 25 Ми не өч 
мәр тә бә та як бе лән кый на ды лар, бер тап кыр таш лар атып үте рер гә те лә де ләр, өч 
мәр тә бә ко раб һә ла кә те нә оч ра дым, бер төн һәм бер көн не ачык диң гез дә үт кәр дем.

26 Күп мәр тә бә ләр ерак җир ләр дә сә я хәт ит тем, ел га лар да хәвеф-хәтәрләргә 
оч ра дым, юл ба сар лар һө җү ме нә ду чар бул дым, ыруг даш лар дан һәм баш ка ха лык 
ке ше лә рен нән кур кы ныч яна ды, шә һәр, чүл, диң гез ләр дә бәла-казаларга оч ра-
дым, ял ган иман даш лар ара сын да кур кы ныч та бул дым. 27 Хәл дән тай ган чы һәм 
йон чы ган чы эш лә дем, төн нә рем не еш кы на йо кы сыз лык та үт кәр дем, ач лык һәм 
су сау дан җә фа чик тем, еш кы на ашар га җи тәр лек ри зы гым бул ма ды, сал кын нар да 
ялан гач йөр дем. 28 Бо лар дан тыш, мин һәр көн бар лык иман итү че ләр бер дәм лек лә-
ре ха кын да хәс рәт чи гәм. 29 Һәр зә гыйфь янын да мин дә зә гыйфь тү гел ме?! Бе рәү 
кот кы га тө ше рел сә, аның өчен ачу бе лән ян мыйм мы?!

30 Мак та ныр га ти еш бул сам, зә гыйфь ле гем не күр сә тү че нәр сә ләр бе лән мак та-
на чак мын мин. 31 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәң ге шөһ рәт ле Ал ла сы һәм Ата сы 
бе лә: мин ял ган сөй лә мим. 32 Дәмәшкътә Һа ре та пат ша ның өл кә баш лы гы, ми не 
то тып алу өчен, шә һәр кап ка ла ры на сак куй ды, 33 ә ми не кәр зин гә са лып, шә һәр 
ди ва рын да гы тә рә зә дән тө шер де ләр, шу лай мин аның ку лы на эләк мә дем.

ХакимГайсәдәниңгәнкүренешләр

12 1 Мак та ну ның фай да сы бул ма са да, мин мак та ныр га ти еш. Хә зер мин Ха-
ким нән* иң гән кү ре неш ләр һәм ачы лыш лар ту рын да сөй ләү гә кү чәм. 2 Мин 

Мә сих кә иман итү че бер ке ше не бе ләм, мон нан ун дүрт ел элек ул, – тә нен дә ки-
леш ме, тә нен нән тыш мы, бел мим, бер Ал ла һы гы на бе лә, – өчен че күк кә ка дәр 
кү тә ре леп алын ды. 3 Ул ке ше ха кын да бе ләм, – тик тә нен дә ки леш ме, тә нен нән 
тыш мы, бел мим, Ал ла һы бе лә, – 4 ул җән нәт кә алын ган һәм ке ше ләр гә сөй ләр гә 
яра ма ган, тел бе лән аң ла тып би рә ал мас лык сүз ләр ишет кән. 5 Ан дый ке ше бе лән 
мак та на алам, ә үзем бе лән мак та на ал мыйм, зә гыйфь лек лә рем бе лән мак тан сам 
гы на ин де. 6 Хә ер, мак та ныр га те лә сәм, акыл сыз бул мам, чөн ки дө рес лек не сөй-
лә я чәк мен. Әм ма кем дә бул са ми нем хак та үзем дә күр гән яки ишет кән нән ар тык 
уй ла ма сын дип, мак та ну дан ты е лып то рам.

* 11:22 Гыйбри – ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы. 
* 12:1 Хаким – «Раб бы» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Ха ким» һәм 
«Раб бы» бер сүз бе лән би ре лә. 
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7 Шун дый га дәт тән тыш ачы лыш лар ал ган га, бо ры ным кү тә рел мә сен өчен, ми-
нем тә не мә чә неч ке би рел де. Ар тык ма сай ма вым өчен, бу чә неч ке ми не шай тан 
фә реш тә се дәй ин тек те рә. 8 Аны тә нем нән чы гар сын дип, Ха ким Гай сә гә өч мәр тә бә 
ял вар дым. 9 Әм ма Ул: «Си ңа мәр хә мә тем җи тәр, чөн ки Ми нем код рә тем зә гыйфь-
лек тә ка мил рәк бу ла», – дип әйт те. Шу ңа кү рә, мин дә Мә сих код рә те бул сын өчен, 
үз зә гыйфь лек лә рем бе лән бик те ләп мак та на чак мын. 10 Шу ның өчен мин Мә сих 
ха кы на зә гыйфь лек ләр, хур лау лар, мә шә кать ләр, эзәр лек ләү ләр, кы су лар га да ри за, 
чөн ки зә гыйфь ва кыт та мин көч ле.

Паулныңкөринтлеләртурындакайгыртуы
11 Мин акыл дан шаш тым, мо ңа сез үзе гез мәҗ бүр ит те гез. Сез ми не мак тар га ти-

еш иде гез, гәр чә мин әһә ми ят сез бул сам да, «га дәт тән тыш бө ек рә сүл ләр дән» һич 
ким җи рем юк. 12 Рә сүл лек дә лил лә рем – га лә мәт ләр, мог җи за лар һәм код рәт ле 
эш ләр – сез дә зур са быр лык бе лән күр сә тел де. 13 Баш ка бер дәм лек ләр бе лән ча-
гыш ты рып, сез гә ни чек на чар рак ка ра дым икән? Сез гә авыр йөк бул ма вым бе лән ме 
әл лә?! Мон дый га е бем өчен га фу ите гез!

14 Ме нә мин яны гыз га өчен че тап кыр ба рыр га әзер лә нәм, әм ма сез гә йөк бул-
ма я чак мын, чөн ки ми ңа сез дә бул ган нәр сә ләр тү гел, үзе гез ки рәк. Ба ла лар ата-
аналарына тү гел, ата-аналар ба ла ла ры на бай лык җы яр га ти еш бит. 15 Җан на ры гыз 
өчен мин үзем дә бул ган ның һәм мә сен, хәт та үзем не дә бик те ләп са рыф итәр мен. 
Мин сез не күб рәк ярат кан га, сез ми не аз рак яра та сыз мы әл лә?!

16 Ярый, мин үзем сез гә йөк бул ма дым да, ди. Лә кин хәй лә кәр ле гем бе лән ал дап, 
сез не үз ку лы ма ал дым мы әл лә?! 17 Сез гә җи бәр гән ке ше лә рем нең бе рәр се ар кы лы 
сез дән фай да лан ган мын дыр, бәл ки? 18 Мин Ти тус тан яны гыз га ба ру ын үтен дем 
һәм аның бе лән бер иман да шым ны җи бәр дем. Ти тус сез дән фай да лан ды мы? Без 
соң бер үк рух бе лән эш ит тек тү гел ме?! Бер үк юл дан йөр мә дек ме?

19 Сез, мө га ен, ал ды гыз да ак ла на быз дип уй лый сыз дыр. Юк, без Мә сих не ке бу-
ла рак, Ал ла һы ал дын да сөй ли без, бо лар һәм мә се, га зиз дус ла рым, сез не ру хи як тан 
ны гы ту өчен эш лә нә. 20 Яны гыз га кил гәч, мин сез не үзем те лә гән чә, ә сез ми не 
үзе гез те лә гән чә тап мас сыз дип кур кам. Ара гыз да гау га лар, көн че лек, ачу, үз-үзеңә 
фай да эз ләү, яла ягу, гай бәт са ту, тә кәб бер лек, тәр тип сез лек та бар мын дип кур кам. 
21 Кил гәч, Ал лам сез нең ал да ми не та гын ким сет мә сен, һәм, элек гө наһ кы лып та, 
әле һа ман кыл ган шак шы лык, фә хеш лек һәм аз гын лык ла ры өчен стәү бә ит мә гән 
күп ләр ха кы на, ми ңа күз яше агы зыр га ту ры кил мә сен иде.

Соңгыүгетләрһәмсәламнәр

13 1 Сез гә ин де өчен че мәр тә бә ки лә чәк мен. Из ге яз ма да: «Һәр эш ике яки өч 
ша һит бе лән рас ла ныр га ти еш»*, – ди ел гән. 2 Мин ин де яны гыз да икен-

че мәр тә бә бул ган да, әү вәл гө наһ кыл ган нар га һәм баш ка лар ның һәм мә се нә дә 
ки сә тү яса ган идем. Хә зер исә һәм мә се нә та гын чит тән то рып ки сә тәм: янә яны-
гыз га кил гәч, кыз ган мам. 3 Сез бит ми нем аша Мә сих сөй лә ве нә дә лил эз ли сез. 

* 13:1 Ка ра гыз: «Ка нун», 19:15. 
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Ул сез гә нис бәт ле эш ит кән дә зә гыйфь тү гел, Ул сез нең ара да код рәт ле. 4 сХач ка 
ка дак лан ган да зә гыйфь бул са да, хә зер Ул Ал ла һы код рә те бе лән яши. Шу лай ук 
без дә Аның бе лән бер лә шеп, көч сез бул сак та, Ал ла һы код рә те яр дә мен дә сез нең 
фай да га Аның бе лән бер гә яшәр без.

5 Иман бе лән яши без ме? дип, үзе гез не үзе гез сы на гыз, үзе гез не үзе гез тик ше ре-
гез. Гай сә Мә сих нең үзе гез дә бу лу ын бел ми сез ме әл лә? Бел ми сез икән, сез сы нау-
ны уза ал ма ган сыз. 6 Без гә кил гән дә, сы нау ны уңыш лы үтү е без не бе лер сез, дип 
өмет лә нәм. 7 Бер нин ди яман эш кыл ма вы гыз ны те ләп, Ал ла һы га до га кы ла быз. 
Сы нау ны уңыш лы үт кә не без не күр сә тү өчен тү гел, без сы нау лар ны үтә ал ма ган 
ке бек кү рен сәк тә, иге лек ле эш эш лә ве гез өчен ял ва ра быз.

8 Без ха кый кать кә кар шы бер нәр сә дә эш ли ал мый быз, әм ма аның үзе өчен ге нә 
эш ли ала быз. 9 Без үзе без көч сез, ә сез көч ле бул ган да, без сез нең өчен сө е нә без 
һәм ка мил лә шү е гез ха кы на до га кы ла быз. 10 Яны гыз да ва кыт та кы рыс лан мас өчен, 
мин бо лар ны сез гә кил гән че язам. Ха ким Гай сә нең ми ңа бир гән вә ка лә те җи ме рү 
өчен тү гел, тө зү өчен бит.

11 Ни һа ять, иман даш лар, шат ла ны гыз, ка мил лек кә ом ты лы гыз, бер-берегезне 
рух лан ды ры гыз, бер фи кер дә бу лы гыз, та ту яшә гез һәм мә хәб бәт вә имин лек Ал-
ла сы сез нең бе лән бу лыр.

12 Бер-берегезне из ге үбү бе лән сә лам лә гез. Сез гә бар лык из ге ләр сә лам юл лый.
13 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те һәм Ал ла һы ның мә хәб бә те сез нең 

ба ры гыз бе лән бул сын. Из ге Рух сез нең һәм мә гез нең йө рәк лә рен бер ләш тер сен*.

* 13:13 Соң гы җөм лә грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Из ге Рух ның ара ла шуы сез нең 
ба ры гыз бе лән бул сын. 
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Паул дан гә лә ти я ле ләр гә хат
Паулныңсәламе

1 1 Ке ше ләр та ра фын нан да, ке ше аша да тү гел, Гай сә сМә сих һәм Аны үле дән те-
рел т кән сАта сАл ла һы та ра фын нан срә сүл итеп сай лан ган Паул дан 2 һәм ми нем 

бе лән бер гә бул ган бар лык иман даш лар дан Гә лә ти я дә ге симан итү че ләр сбер дәм-
лек лә ре нә сә лам. 3 Сез гә Ата быз Ал ла һы дан вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән смәр-
хә мәт һәм имин лек бул сын. 4 Без не хә зер ге на чар за ман нан кот ка рам дип, Ата быз 
Ал ла һы их ты я ры бе лән сгө наһ ла ры быз өчен Мә сих Үзен кор бан ит те. 5 Ал ла һы га 
мәңге-мәңгегә дан! Амин.

БашкаЯхшыхәбәрюк
6 Мә сих нең мәр хә мә те бе лән сез не Ча кы ру чы ны таш лап, шу лай бик тиз икен че 

бер «Ях шы хә бәр гә» кү чү е гез гә хәй ран ка лам. 7 Хә ер, баш ка сЯх шы хә бәр юк, кай-
бер ке ше ләр сез не бу тап, Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр не бо зар га гы на те ли ләр. 
8 Әм ма элег рәк үзе без сез гә бел дер гән Ях шы хә бәр гә кар шы ны без үзе без яки күк-
тән кил гән сфә реш тә игъ лан итә баш ла са, аңа ләгъ нәт төш сен! 9 Без мо ны элек тә 
әй т кән идек, хә зер яңа дан әй тәм: кем дер сез ка бул ит кән Ях шы хә бәр гә кар шы ны 
игъ лан ит сә, аңа ләгъ нәт төш сен.

10 Хә зер хуп ла у ны ке ше ләр дән яки Ал ла һы дан эз лим ме әл лә? Әл лә ке ше ләр гә ярар-
га ты ры шам мы? Мин әле дә ке ше ләр гә ярар га ты рыш сам, Мә сих ко лы бул мас идем.

Паулныңрәсүллеге
11 Иман даш лар, сез нең шу ны бе лү е гез не те лим: мин сөй лә гән Ях шы хә бәр ке-

ше уй дыр ма сы тү гел, 12 чөн ки мин аны ке ше ләр дән ка бул да ит мә дем һәм алар дан 
өй рән мә дем дә, ми ңа аны Гай сә Мә сих ачып бир де.

13 Сез яһү ди ләр ди нен то ту ым, элек ке яшәү рә ве шем ха кын да ишет те гез ин де. 
Ул чак та мин Ал ла һы бер дәм ле ген аяу сыз эзәр лек лә дем һәм җи ме реп бе те рер гә 
ты рыш тым, 14 ата-бабаларыбыздан кил гән тәгъ ли мат лар га нык итеп би ре леп, яһү-
ди ләр ди нен дә үз хал кым ара сын да күп ке нә яшь тәш лә рем нән ал га чык тым.

15-16 Әм ма ми не анам ка ры нын да чак та ук сай лап алып, Үзе нең мәр хә мә те бе лән 
ча кыр ган Ал ла һы исә, яһү ди бул ма ган нар ара сын да Үзе нең Уг лы ту рын да гы Ях шы 
хә бәр не вә газь ләү өчен, Уг лын ми ңа күр сә тү не ку лай дип тап ты. Мин шун да ук, 
бер ке ше бе лән дә ки ңәш ләш ми чә 17 һәм ми ңа ка дәр рә сүл бул ган нар яны на Ие ру-
са лим гә дә бар мый ча, Га рәп ләр җи ре нә кит тем, ан нан соң Дәмәшкъкә кайт тым.
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18 Өч ел үт кәч, мин, Ки фас* бе лән та ны шу өчен, Ие ру са лим гә бар дым да ун-
биш көн ләп аның янын да бул дым. 19 Ха ки ме без Гай сә нең эне се Ягъ куб тан баш ка 
һич бер рә сүл не күр мә дем. 20 Ал ла һы ал дын да ант итеп әй тәм: сез гә яз ган на рым 
ял ган тү гел. 21 Шун нан соң Сү рия һәм Ки ли кия җир лә ре нә кит тем. 22 Яһү ди я дә ге 
Мә сих бер дәм лек лә ре исә ми не кү реп бел ми ләр иде. 23 Алар, кай чан дыр үз лә рен 
эзәр лек лә гән ке ше хә зер элек үзе юк итәр гә ты рыш кан иман ны ук вә газь ли икән, 
дип ке нә ишет кән нәр дә 24 ми нем хак ка Ал ла һы ны дан ла ган нар.

РәсүлләрнеңПаулныкабулитүе

2 1 Ун дүрт ел үт кәч, мин Бар наб бе лән бер гә та гын Ие ру са лим гә кит тем. Ти-
тус ны да үзе без бе лән ал ган идек. 2 Ан да Ал ла һы ку шуы бу ен ча бар дым һәм, 

юк ка гы на ты рыш мыйм мы яки ты рыш ма дым мы икән дип бор чы лып, яһү ди бул-
ма ган нар ара сын да үзем та рат кан Ях шы хә бәр не шәх си әң гә мә ва кы тын да ан да гы 
бик мөх тә рәм ке ше ләр гә аң ла тып бир дем. 3 Хәт та алар ми нем бе лән бер гә бул ган 
Ти тус ны да, гәр чә ул грек бул са да, сөн нәт кә уты рыр га мәҗ бүр ит мә де ләр. 4 Без бу 
ту ры да сөй лә шер гә ти еш идек, чөн ки Мә сих Гай сә бир гән азат лы гы быз ту рын да 
со раш ты рып бе лер гә һәм без не кол лык ка тө ше рер гә дип, яны быз га яше рен рә веш тә 
ял ган «иман даш лар» кил гән иде. 5 Әм ма Ях шы хә бәр нең ха кый ка те сез нең бе лән 
кал сын өчен, без алар га бер ге нә миз гел гә дә буй сын ма дык.

6 Ан да гы мөх тә рәм дип исәп лән гән нәр исә (алар кай чан дыр кем ге нә бул са лар 
да, ми нем өчен мө һим тү гел, чөн ки Ал ла һы ке ше нең йө зе нә ка ра мый) мин игъ лан 
ит кән Ях шы хә бәр гә бер ни өс тә мә де ләр. 7 Ки ре сен чә, Ях шы хә бәр не яһү ди ләр гә 
бел де рү эше Пе тер гә тап шы рыл ган дай, баш ка ха лык лар га бел де рү эше ми ңа ыша-
нып тап шы рыл га нын күр де ләр бит. 8 Чөн ки яһү ди ләр ара сын да рә сүл лек итү дә 
Пе тер гә көч би рү че Ал ла һы яһү ди бул ма ган нар ара сын да рә сүл бу лып эш ләү дә 
ми ңа да көч бир де. 9 Ми ңа Ал ла һы та ра фын нан би рел гән мах сус хез мәт не та ны гач, 
иман итү че ләр бер дәм ле ге нең те рәк лә ре дип исәп лән гән Ягъ куб, Ки фас һәм Яхъя, 
ур так хез мә те без бил ге се итеп, ми нем һәм Бар наб ның кул ла рын кыс ты лар. Без 
яһү ди бул ма ган нар яны на, ә алар яһү ди ләр яны на ба рыр га дип ки леш тек. 10 Тик 
фә кыйрь ләр гә яр дәм итү ту рын да һәр ва кыт ис тә то ту ы быз ны гы на со ра ды лар, һәм 
мин нәкъ шу ны зур те ләк бе лән баш ка рыр га ты рыш тым.

ПаулныңКифаскакаршычыгуы
11 Ки фас Ан ти у хи я гә кил гәч, мин аңа ачыктан-ачык кар шы чык тым, чөн ки 

ул хак лы тү гел иде. 12 Ягъ куб янын нан кай бе рәү ләр кил гән гә ка дәр, Ки фас яһү-
ди бул ма ган иман итү че ләр бе лән бер гә ашый тор ган иде, ә ин де те ге ләр кил гәч, 
сөн нәт ләү не та ләп итү че ләр дән кур кып, яһү ди бул ма ган нар дан ка ча һәм чит лә шә 
баш ла ды. 13 Аның бе лән бер гә баш ка иман даш яһү ди ләр дә ике йөз ле лән де ләр, 
хәт та Бар наб та алар ның ике йөз ле ле ге нә би ре леп кит те.

14 Ә алар ның Ях шы хә бәр ха кый ка те бу ен ча ту ры юл дан бар мау ла рын күр-
гәч, мин һәм мә се ал дын да Ки фас ка: «Син яһү ди бу ла то рып, яһү ди чә тү гел, 

* 1:18 Кифас – Ши мун Пе тер нең икен че исе ме. 
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смәҗүсиләр чә яши сең икән, ни өчен мә җү си ләр не яһү ди ләр ке бек яшәр гә мәҗ бүр 
итә сең?» – ди дем.

Барыиманашааклану
15 Без – ту мы шы быз бе лән яһү ди ләр, гө наһ лы мә җү си ләр тү гел. 16 Әм ма шу ны 

бе лә без ки: ке ше сКа нун та ләп лә рен үтә ве бе лән тү гел, ә Гай сә Мә сих кә иман 
итүе бе лән Ал ла һы та ра фын нан сак ла на. Шу ңа кү рә без дә, Ка нун та ләп лә рен 
үтәп тү гел, Мә сих кә иман итү аша Ал ла һы та ра фын нан ак ла ну өчен, Мә сих 
Гай сә гә иман ки тер дек. Ка нун та ләп лә рен үтәп, бер кем дә Ал ла һы та ра фын нан 
ак ла на ал мас бит.

17 Әгәр дә ин де Мә сих аша би рел гән ак ла ну га ом ты лып та, без үзе без үк гө-
наһ лы лар бу лып чык сак, бу оч рак та Мә сих – гө наһ хез мәт че се ме ни? Һич тә алай 
тү гел! 18 Үзем җи мер гән нәр сә ләр не яңа дан тор гы зам икән, мин үз-үземне Ка нун 
бо зу чы итеп күр сә тәм. 19 Ка нун үзе ми не үлем гә ду чар ит те. Ал ла һы өчен яшим 
дип, мин үлү ем бе лән Ка нун ха ким ле ген нән ко тыл дым. Мин Мә сих бе лән схач ка 
ка дак лан дым, 20 ин де мин үзем тү гел, Мә сих мин дә яши. Ә хә зер фа ни тән дә яшим 
икән, ми не ярат кан һәм ми нем өчен Үз го ме рен бир гән Ал ла һы Уг лы на иман бе лән 
яшим. 21 Ал ла һы ның мәр хә мә тен ки ре как мыйм. Әгәр ке ше Ка нун ар кы лы ак ла на 
икән, ул чак та Мә сих юк ка гы на үл гән бу лып чы га.

Канунякииман

3 1 Их, акыл сыз гә лә ти я ле ләр! Сез нең зи һе не гез не кем чу алт ты икән?! Ә бит 
Гай сә Мә сих сез нең күз ал дын да ук хач ка ка дак лан ган дай ачык су рәт лән де! 

2 Сез дән шу ны гы на бе лер гә те лим: сез Ал ла һы Ру хын Ка нун та ләп лә рен үтәп яки 
ишет кә не гез гә ыша нып ал ды гыз мы? 3 Сез шул ка дәр акыл сыз мы ни? Сез сИз ге Рух 
бе лән баш ла ды гыз, ә хә зер мак са ты гыз га үз кө че гез бе лән ге нә ире шер гә те ли сез-
ме? 4 Ба шы гыз дан ки чер гән нәр нең ба ры сы да фай да сыз га бул ды мы ни? Чын лап та 
шу лай мы?! 5 Ал ла һы сез гә Рух ны би рә һәм ара гыз да мог җи за лар ту ды ра. Ул мо ны 
сез Ка нун ны үтә гән гә яки ишет кә не гез гә ышан ган өчен эш ли ме?

6 Иб ра һим ны исе гез гә тө ше ре гез. сИз ге яз ма да аның ту рын да: «Ул Ал ла һы га 
ышан ды, һәм шу ның бе лән тәкъ ва бу лып са нал ды»* ди ел гән. 7 Мон нан шу ны 
аң ла гыз: иман га та я ну чы лар – Иб ра һим ның чын ба ла ла ры. 8 Из ге яз ма, Ал ла-
һы ның баш ка ха лык лар ны иман ар кы лы ак ла я ча гын* ал дан кү реп, Иб ра һим га: 
«Бар ха лык лар си нең аша фа ти ха ала чак»* ди гән Ях шы хә бәр не бел дер де. 9 Ди-
мәк, иман га та я ну чы лар иман лы Иб ра һим бе лән бер гә фа ти ха ала лар. 10 Ә ин де 
Ка нун ны үтәү лә ре нә та я ну чы лар ның ба ры сы на да кар гыш төш кән. Из ге яз ма да: 
«Ка нун ки та бын да языл ган нар ның бө те не сен да и ми үтә мәү че һәр кем ләгъ нәт-
лән гән»*, – дип языл ган бит. 11 Бил ге ле ки, Ал ла һы ал дын да Ка нун бе лән һич кем 

* 3:6 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 15:6. 
* 3:8 «Тәкъ ва» һәм «ак лау» ди гән сүз ләр нең та мы ры грек те лен дә ге төп нөс хә дә бер үк. 
* 3:8 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:3; 18:18. 
* 3:10 Ка ра гыз: «Ка нун», 27:26. 
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ак ла на ал мый, чөн ки «Иман аша ак лан ган ке ше яшә я чәк»*. 12 Ка нун исә иман га 
ни гез лән мә гән, ки ре сен чә, «Ка нун та ләп лә рен үтәү че ке ше алар бе лән яшә я чәк»*. 
13 Мә сих без нең урын га ләгъ нәт лә неп, без не Ка нун ләгъ нә тен нән сйо лып ал ды, 
Из ге яз ма да: «Агач ка асып ку ел ган һәр кем ләгъ нәт лән гән»*, – дип языл ган бит. 
14 Иб ра һим га би рел гән фа ти ха Мә сих Гай сә аша баш ка ха лык лар га да иреш сен 
һәм вәгъ дә ител гән Рух ны иман ар кы лы ал сын нар дип, Мә сих без нең хак ка шу-
лай эш лә де.

Канунһәмвәгъдә
15 Иман даш лар! Мин сез гә көн дә лек тор мыш тан бер ми сал ки те рәм: ке ше нең 

га мәл гә ку ел ган ва сы я тен дә һич кем юк ка чы га ра яки аңа һич бер нәр сә өс ти 
ал ма ган дай, бу оч рак та да шу лай. 16 Вәгъ дә ләр Иб ра һим га һәм аның то кы мы на 
би рел гән бул ган. Мон да күп ләр ту рын да әй тел гән дәй, «то кым на ры на» тү гел, бе-
рәү гә ге нә «то кы мы ңа»* ди ел гән, ә ул – Мә сих. 17 Мин ме нә нәр сә не күз дә то там: 
Ал ла һы та ра фын нан рас лан ган ски ле шү не дүрт йөз утыз ел дан соң чык кан Ка нун 
га мәл дән чы га ра ал мый һәм, шул рә веш чә, вәгъ дә нең кө чен бе те рә ал мый. 18 Ал-
ла һы ның ми ра сы Ка нун ны үтәү гә бәй ле бул са, ул ин де вәгъ дә бе лән бәй ле бул мый 
бит. Әм ма лә кин Ал ла һы Иб ра һим га ми ра сын нәкъ вәгъ дә ар кы лы бү ләк ит кән.

19 Ка нун ни өчен ки рәк соң? Ка нун, явыз лык лар ны күр сә тү өчен, соң рак би-
рел гән. Вәгъ дә би рел гән То кым кил гән че, бу Ка нун га мәл дә бул ган. Аны фә реш-
тә ләр ара даш чы аша тап шыр ган нар. 20 Бе рәү өчен ге нә ара даш чы ки рәк бул мый, 
ә Ал ла һы бер.

Канунныңмаксаты
21 Шу лай бул са, Ка нун Ал ла һы ның вәгъ дә лә ре нә кар шы чы га мы ни? Һич тә юк! 

Әгәр дә тор мыш би рә алыр лык ка нун би рел гән бул са, ке ше, чын нан да, ка нун ны 
үтәү ар кы лы ак ла ныр иде 22 Әм ма Из ге яз ма бө тен дөнь я ны гө наһ әси ре дип игъ-
лан итә, шу ңа кү рә вәгъ дә ител гән нәр сә иман итү че ләр гә Гай сә Мә сих кә ина ну 
аша би ре лә.

23 Ә ин де иман кил гән че һәм ул ачы ла сы ва кыт ка ка дәр, без Ка нун са гы ас-
тын да, тот кын лы гын да ка ла бир дек. 24 Шу лай итеп, без не иман ар кы лы Ал ла һы 
ак ла сын дип, Мә сих кил гән че, Ка нун без гә тәр би я че бул ды. 25 Әм ма хә зер иман 
кил гәч, без ин де тәр би я че кул ас тын да тү гел. 26 Гай сә Мә сих кә бул ган има ны гыз 
аша ба ры гыз да – Ал ла һы ба ла ла ры. 27 сСу га чум ды ру йо ла сын үтәп, Мә сих кә 
чум ды рыл ган һәр бе ре гез Мә сих не «ки гән» бу лыр сыз. 28 Ин де яһү ди бе лән грек, 
кол бе лән ирек ле, ир-ат бе лән хатын-кыз ара сын да аер ма юк, чөн ки сез ба ры гыз 
да Мә сих Гай сә дә бер. 29 Мә сих не ке бул са гыз, сез – Иб ра һим ның то кым на ры һәм 
Ал ла һы вәгъ дә ит кән не ми рас итеп алыр сыз.

* 3:11 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 2:4. 
* 3:12 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 18:5. 
* 3:13 Ка ра гыз: «Ка нун», 21:23. 
* 3:16 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:7. 
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МәсихнеңКануннанйолыпалуы

4 1 Мин мо ны күз дә то там: ва рис әле ба ла ва кыт та ук һәр нәр сә нең ия се бул са 
да, кол дан бер нәр сә бе лән дә аерыл мый. 2 Ата сы бил ге лә гән ва кыт ка ка дәр 

ул тәр би я ләү че лә ре нә һәм йорт ида рә че лә ре нә буй сы на. 3 Без дә ба ла ва кыт та бу 
дөнья бе лән ида рә итү че көч ләр кол лы гын да идек. 4 Бил ге лән гән ва кыт җит кәч 
исә, Ал ла һы Үз Уг лын мон да җи бәр де. Уг лы хатын-кыздан ту ды һәм яһү ди ләр Ка-
ну ны на буй сын ды. 5 Ул Ка нун ха ким ле ген дә ге ләр не йо лып алып, алар ны Ал ла һы 
ба ла ла ры итү өчен кил де. 6 Ә сез Аның ба ла ла ры бул ган га, Ал ла һы Үз Уг лы ның: 
«И га зиз Атам!*» – дип ча кы ру чы Ру хын йө рәк лә ре гез гә җи бәр де. 7 Шу ңа кү рә 
син – ин де кол тү гел, Аның ба ла сы. Әгәр ба ла икән сең, ди мәк, си не Ал ла һы Үзе-
нең ва ри сы да ит те.

Паулныңгәләтиялеләрхакындакайгыртуы
8 Элек, сез Ал ла һы ны бел мә гән дә, чын лык та илаһ бул ма ган нар га кол иде гез. 

9 Хә зер исә, Ал ла һы ны та нып бел гәч, дө рес рә ге, Ал ла һы та ра фын нан та ныл ган-
нан соң, ни өчен дөнья бе лән ида рә итү че зә гыйфь һәм фай да сыз көч ләр гә ка бат 
бо ры лып, яңа дан алар ның ко лы бу лыр га те ли сез? 10 Сез бил ге ле бер көн нәр, ай лар, 
ел лар һәм баш ка бәй рәм нәр гә ае рым игъ ти бар би рә сез. 11 Сез нең хак ка фай да сыз га 
көч түк тем дип кур кам.

12 Иман даш лар, үте неп со рыйм, ми нем ке бек бу лы гыз, чөн ки мин дә сез нең ке бек 
бул дым. Сез ми не бер нәр сә бе лән дә рән җет мә де гез. 13 Үзе гез бе лә сез, мин, авы ру 
бул ган га кү рә, сез гә бе рен че тап кыр Ях шы хә бәр не игъ лан ит тем. 14 Лә кин авы ру ым 
сез нең өчен сы нау бул са да, ми ңа чир ка нып ка ра ма ды гыз һәм ки ре как ма ды гыз, 
Ал ла һы фә реш тә сен, Мә сих Гай сә нең Үзен ка бул ит кән дәй ка бул ит те гез. 15 Ку а-
ны чы гыз кая кит те соң? Сез нең хак та үзем үк әй теп би рә алам: әгәр мөм кин бул са, 
шун да үз күз лә ре гез не чо кып алып, ми ңа бир гән бу лыр иде гез. 16 Сез гә ха кый кать 
сөй лә вем ар ка сын да дош ма ны гыз га әй лән дем ме әл лә?!

17 Те ге ләр сез нең бе лән бик нык кы зык сы на лар, әм ма ях шы ни ят бе лән тү гел. Сез не 
мин нән ае рып алып, үз лә ре бе лән бик нык кы зык сы ну гыз ны те ли ләр. 18 Ях шы ни ят 
бе лән кы зык сы ну әй бәт. Мин яны гыз да чак та гы на тү гел, һәр ва кыт шу лай эш ләү 
ях шы. 19 Ба ла ла рым, Мә сих тор мы шы гыз да ча гы ла баш ла ган чы, сез нең өчен мин 
ба ла ту ды ру га за бын яңа дан ки че рәм! 20 Хә зер мин яны гыз да бу лыр га һәм бө тен ләй 
баш ка ча сөй лә шер гә те ләр идем, чөн ки сез нең хак та ише теп ап ты раш та кал дым.

Киная:ҺаҗәрһәмСара
21 Ка нун га буй сы ныр га те ләү че ләр, әй те гез әле ми ңа: сез әл лә Ка нун ны ишет-

ми сез ме? 22 Ан да: «Иб ра һим ның ике уг лы бул ган, алар ның бер се – кол дан, ә 
икен че се ирек ле ха тын нан ту ган», – дип языл ган. 23 Әм ма кол дан ту га ны, ба-
ла лар ни чек дөнь я га кил сә ләр, шул рә веш чә, ә ирек ле ха тын ны кы Ал ла һы ның 
вәгъ дә се бе лән ту ган.

* 4:6 ГазизАтам! – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Аб ба» ди гән ара мей сү зе кул ла ны ла. 
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24 Бу – чит лә теп әй тү. Бу ха тын нар ике ки ле шү не гәү дә лән де рә. Бер се сСи най 
та вын нан бу лып, кол бу ла чак ба ла лар ту ды ра, ул – Һа җәр. 25 Һа җәр Га рәп ләр җи-
рен дә ге Си най та вын аң ла та һәм хә зер ге Ие ру са лим гә ту ры ки лә, чөн ки хә зер ге 
Иеру са лим үзе нең ба ла ла ры бе лән бер гә кол лык та. 26 Ә күк тә ге Иеру са лим ирек ле, 
ул – без нең ана быз. 27 Из ге яз ма да бо лай дип языл ган бит:

«Сөен, баласыз кысыр хаткын!
Шатлыгыңнан кычкыр, җырлап җибәр,
тулгак авырлыгын кичермәгән хатын!
Чөн ки ирле хатынныкына караганда
ире таш ла ган ха тын да ба ла ла р күб рәк»*.

28 Сез исә, иман даш лар – Ис хак ке бек, вәгъ дә ба ла ла ры. 29 Әм ма те ге ва кыт-
та гы ке бек, га дә ти рә веш тә ту ган Рух бе лән ту ган ны ни чек эзәр лек лә гән бул са, 
хә зер дә шу лай. 30 Әм ма Из ге яз ма нәр сә ди соң? «Кол ха тын ны һәм аның уг лын 
ку ып чы гар, чөн ки кол ха тын ның уг лы ирек ле ха тын уг лы ның ми ра сын бер кай чан 
да бү леш мә я чәк»*. 31 Шу лай итеп, иман даш лар, без – кол ха тын ба ла ла ры тү гел, 
ирек ле ха тын ба ла ла ры.

Иреккәчакыру

5 1 Мә сих без не ирек ле бу лу өчен азат ит те. Шу ңа кү рә нык то ры гыз һәм яңа дан 
кол лык зо лы мы на төш мә гез. 2 Тың ла гыз! Мин, Паул, сез гә әй тәм: әгәр ссөн-

нәт кә утыр ты ла сыз икән, сез гә Мә сих тән һич нин ди фай да бул мас. 3 Сөн нәт лә нү-
че һәр ке ше гә аның бө тен Ка нун ны үтәр гә ти еш ле ген ка бат рас лыйм. 4 Ка нун ны 
үтәп, ак ла ну алыр га ты ры шу чы лар, сез Мә сих тән ае ры лып кит те гез һәм Ал ла һы 
мәр хә мә тен нән мәх рүм бул ды гыз. 5 Без исә Ал ла һы та ра фын нан ак ла ныр быз дип 
өмет лә нә без, һәм иман ит кән гә кү рә, аның тор мыш ка ашу ын Рух яр дә ме бе лән 
аш кы нып кө тә без. 6 Мә сих Гай сә дә сөн нәт тә, ссөн нәт сез бу лу да бер нин ди әһә-
ми ят кә ия тү гел, мә хәб бәт бе лән эш итү че иман гы на әһә ми ят ле.

7 Сез йө ге реш не ях шы баш ла ды гыз, шу лай бул гач, сез гә ха кый кать кә буй сы ныр га 
кем ко ма чау ла ды икән? 8 Сез не ышан ды рыр га ты рыш кан нәр сә сез не Ча кы ру чы-
дан тү гел. 9 Аз гы на ачыт кы бө тен ка мыр ны ачы та. 10 Ха ким Гай сә гә та я нып, мин 
сез нең баш ка ча фи кер йөр т мә я чә ге гез гә ыша нам, ә сез не ко тыр ту чы, кем бу лу ы на 
ка ра мас тан, җә за сын алыр. 11 Иман даш лар, мин әле дә, сөн нәт кә утыр ту ки рәк, 
дип өй рә тәм икән, ми не та гын ни өчен эзәр лек ли ләр соң? Ул ча гын да хач ту рын-
да гы тәгъ ли ма тым кир тә бул мас иде. 12 Сез не бор чу чы лар сөн нәт кә утыр ту бе лән 
үз-үзләрен ха рап ит сен нәр иде!

13 Иман даш лар, сез ирек кә ча кы рыл ды гыз, әм ма лә кин ире ге гез ке ше лек та би-
га тен ка нә гать лән де рү өчен сыл тау бул ма сын, бер-берегезгә мә хәб бәт бе лән хез мәт 
ите гез. 14 Ка нун ның бар асы лы бер әмер дә туп лан ган: «Якы ның ны үзең не ярат кан 

* 4:27 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 54:1. 
* 4:30 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:10. 
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ке бек ярат»*. 15 Ә бер-берегезгә ерт кыч җан вар лар дай һө җүм итә сез икән, сак бу-
лы гыз: бер-берегезне кы рып бе те рә күр мә гез.

Рухбуенчаяшәү
16 Сез гә әй тәм: Рух бу ен ча яшә гез, шул чак та гө наһ лы та би гать нең те ләк лә рен 

үтә мәс сез. 17 Гө наһ лы та би гать – Рух ка кар шы, ә Рух гө наһ лы та би гать кә кар шы-
ны те ли: алар бер-беренә кар шы то ра лар, шу ңа кү рә сез те лә гә не гез не эш ли ал-
мый сыз. 18 Әм ма сез нең бе лән Из ге Рух җи тәк че лек итә икән, ул чак та сез Ка нун 
ха ким ле ген дә тү гел.

19 Гө наһ лы та би гать нең эш лә ре кү ре неп то ра: алар – фә хеш лек, бо зык лык, аз-
гын лык, 20 пот ка та бы ну, си хер че лек, дош ман лык, ызгыш-талаш, хө сет лек, бик нык 
яр су, үз-үзеңә фай да эз ләү, ни заг лар, үз ара кар шы лык лар, 21 көн че лек, эч ке че лек, 
ко ты рын кы эчү мәҗ лес лә ре һәм шу лар га ох шаш баш ка лар. Ин де элек әй т кә нем чә, 
сез не яңа дан ки сә тәм: бо лай эш ләү че ләр сАл ла һы Пат ша лы гы на ия бул мас лар.

22-23 Из ге Рух исә мә хәб бәт, шат лык, имин лек, са быр лык, иге лек ле лек, из ге лек, 
туг ры лык, ба сын кы лык, тот нак лы лык ту ды ра. Мон дый лар га кар шы бер нин ди 
ка нун юк. 24 Ә Мә сих Гай сә не ке ләр гө наһ лы та би гать лә рен дәр те һәм те ләк лә ре 
бе лән бер гә хач ка ка дак ла ды лар. 25 Рух бе лән яши без икән, Рух бу ен ча эш итәр гә дә 
ти еш без. 26 Бер-беребезне яр сы тып, бер-беребездән көн лә шеп, дан сө ю че бул мыйк.

Үзараярдәмләшүгәчакыру

6 1 Иман даш лар, кем дә бул са бе рәү нин ди дер гө наһ кыл ган да то ты ла икән, сез, 
Рух бу ен ча яшәү че ләр, аны ба сын кы лык бе лән тө зә те гез. Тик кот кы га би рел-

мәс өчен, һәр бе ре гез үз-үзен кү зәт сен. 2 Бер-берегезнең авыр йөк лә рен кү тә ре-
ше гез, шу лай итеп Мә сих ка ну нын үтәр сез. 3 Үзен зур га са нап, чын лык та һич кем 
бул ма ган ке ше үз-үзен ал дый. 4 Һәр кем үз эшен сы на сын, шул чак та ул үзен баш ка 
бе рәү бе лән ча гыш тыр мый ча, эш лә гә не бе лән го рур ла на алыр. 5 Һәр кем үз йө ген 
үзе йөр тер гә ти еш бит.

6 Ал ла һы сү зе бе лән үгет лә нә тор ган ке ше үзе нең бар лык ях шы нәр сә лә рен нә-
сый хәт че се бе лән ур так лаш сын.

7 Ал дан ма гыз: Ал ла һы тү бән се тү ләр гә ду чар бу ла ал мый. Ке ше ни чәч сә, шу-
ны урыр. 8 Үзе нең гө наһ лы та би га те нә чә чү че ан нан һә ла кәт урыр, ә Рух ка чә чү че 
Аңар дан мәң ге лек тор мыш алыр. 9 Иге лек эш ләр гә ялык мыйк, әгәр тук та лып 
кал ма сак, ва кы тын да уңыш ны урып алыр быз. 10 Шу ңа кү рә, җае чык кан са ен, 
һәр кем гә биг рәк тә иман даш лар га иге лек эш лик.

Мәсиххачынданлау
11 Ка ра гыз, үз ку лым бе лән сез гә нин ди зур хә реф ләр бе лән язам. 12 Әйләнә-

тирәдәгеләргә ях шы тәэ сир кал ды рыр га те ләү че ләр, үз лә ре Мә сих ха чы ха кы на 
эзәр лек лән мә сен нәр өчен ге нә, сез не сөн нәт ле бу лыр га мәҗ бүр итәр гә ты ры ша лар. 
13 Сөн нәт кә утыр тыл ган нар үз лә ре дә Ка нун ны тот мый лар, лә кин тән йо ла сы на 

* 5:14 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 19:18. 
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ду чар итеп, сез нең бе лән мак та ну өчен, сөн нәт ле бу лу ы гыз ны те ли ләр. 14 Мин исә 
Ха ки ме без Гай сә Мә сих ха чын нан баш ка һич нәр сә бе лән мак та ныр га те лә мим, шул 
хач ка бу дөнья – ми нем өчен, ә мин дөнья өчен ка дак лан дым. 15 Сөн нәт кы лу ның 
да, кыл мау ның да һич әһә ми я те юк, фә кать яңа зат итеп яра ты лу гы на әһә ми ят ле. 
16 Шу шы ка гый дә бу ен ча эш итү че ләр гә һәм Ал ла һы ның чын хал кы на* да имин-
лек һәм шәф кать бул сын.

17 Ал га та ба ми ңа һич кем авыр лык ту дыр ма сын, чөн ки тә нем дә Гай сә нең яра 
эз лә рен йөр тәм. 18 Иман даш лар, Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең 
ру хы гыз бе лән бул сын. Амин.

* 6:16 Аллаһыныңчынхалкына... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: Ал ла һы ның Исраиленә. 
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Паул дан эфес ле ләр гә хат
1 1 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә срә сү ле Паул дан Эфес шә һә рен дә ге 

Мә сих Гай сә гә туг ры сиз ге ләр гә 2 Ата быз Ал ла һы дан вә сХа ки ме без Гай сә Мә-
сих тән смәр хә мәт һәм имин лек бул сын!

МәсихГайсәфатихалары
3 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сы һәм сАта сы дан лан сын. Ул без не Мә сих ар-

кы лы күк тә ге бө тен ру хи бай лык лар бе лән сфа ти ха ла ды. 4 Ал ла һы кар шын да из ге 
һәм ким че лек сез бу лу ы быз өчен, дөнья яра тыл ган чы ук Ул без не Мә сих ар кы лы 
сай лап ал ды һәм без гә бул ган мә хәб бә те бә ра бә ре нә 5 Гай сә Мә сих аша без не Үз 
ба ла ла ры итәр гә ал дан ук бил ге ләп куй ды. Бу – Аның из ге те лә ге һәм их ты я ры иде. 
6 Мо ның өчен Үзе нең сө ек ле Уг лы аша без гә бү ләк ит кән бө ек мәр хә мә те мак тал сын.

7 Без Мә сих тә бу лып, Аның ка ны аша сйо лып алы на быз, ди мәк, сгө наһ ла ры быз 
ки че ре лә. Ме нә шун дый чик сез Ал ла һы ның мәр хә мә те. 8 Ал ла һы бу мәр хә мә тен 
бар зи рәк лек һәм бе лем бе лән бер гә мул итеп бир де. 9 Из ге те лә ге бу ен ча, Мә сих-
тә тор мыш ка ашы рыр га ни ят лә гән Үз их ты я ры ның се рен без гә бел дер де. 10 Аның 
ни я те исә шул: бил ге лән гән ва кыт җит кәч, күк һәм җир дә бул ган нар ның ба ры сын 
да Мә сих тә бер ләш те рү.

11 Һәм мә сен Үз мак са ты һәм их ты я ры ни ге зен дә эш ләү че Ал ла һы, ни я те бе лән 
ал дан бил ге ләп, без не Мә сих аша ва рис ла ры ит те. 12 Без нең, ягъ ни бе рен че бу лып 
Мә сих кә өмет баг лау чы лар ар кы лы Ал ла һы ның да ны мак тал сын дип эш лә де Ул 
мо ны. 13 Сез дә ха кый кать сү зен – үзе гез гә ко ты лу ки те рү че сЯх шы хә бәр не ише теп, 
Мә сих кә иман ки тер гәч, вәгъ дә ител гән сИз ге Рух – Ал ла һы мө һе ре бе лән Мә-
сих аша там га лан ды гыз. 14 Ал ла һы без не, Аны кы бул ган нар ны ту лы сын ча йо лып 
ал ган чы, бу ла чак ми ра сы быз ны алу ы быз өчен, Из ге Рух ыша ныч лы дә лил бу лыр. 
Шу ның ар кы лы Ал ла һы ның да ны мак та лыр.

Паулныңдогасы
15 Шу ңа кү рә, Ха ким Гай сә гә има ны гыз һәм бар из ге ләр гә мә хәб бә те гез ту рын-

да ише теп, 16 мин дә, до га ла рым да ис кә алып, сез нең өчен Ал ла һы га бер тук тау-
сыз рәх мәт укыйм. 17 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең Ал ла сы – шөһ рәт ле Ата, Үзен 
та нып бел сен нәр өчен, сез гә зи рәк лек һәм ачы лыш Ру хы бир сен дип до га кы лам. 
18-19 Шу лай ук, Аның ча кы руы сез гә нин ди өмет бир гә нен, из ге ләр гә бу ла чак ми-
рас ның нин ди мул һәм дан лы икә нен һәм без дә ге, симан итү че ләр дә ге, ку ә те нең 
ча гыш тыр гы сыз бө ек икә нен бе лү е гез не те ләп, Ул кү ңел күз лә ре гез не як тыр т сын 
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дип до га кы лам. 20 Бу ку әт Ал ла һы Мә сих не үле дән те рел теп, күк ләр дә Үзе нең уң 
ягы на утыр т кан да кул лан ган код рәт ле көч бе лән бер үк. 21 Мә сих ан да күк ләр дә ге 
бар лык баш лык лар, ха ким лек ләр, ку әт ләр һәм һәр төр ле көч ләр өс тен нән бу дөнь-
я да гы на тү гел, ки лә чәк дөнь я да да һәр төр ле атак лы исем нәр бе лән атал ган нар дан 
юга ры рак бу лып ха ким лек итә. 22 Ал ла һы һәр нәр сә не Мә сих кә буй сын дыр ды һәм 
симан итү че ләр бер дәм ле ге өчен Аны бар нәр сә өс тен нән Баш итеп куй ды. 23 Иман 
итү че ләр бер дәм ле ге исә – Мә сих нең тә не, бар нәр сә дә бар нәр сә не ту ты рып то-
ру чы Мә сих нең ту лы лы гы.

Үлемнәнтормышка

2 1 Сез яман эш лә ре гез һәм гө наһ ла ры гыз ар ка сын да үле иде гез. 2 Сез элек бу 
дөнь я да гы явыз га дәт ләр гә, һа ва киң лек лә рен дә ге ру хи көч ләр бе лән ида рә 

итү че рух ка буй сы нып яшә де гез. Ул рух Ал ла һы га буй сын мау чы ке ше ләр дә хә зер 
дә га мәл дә. 3 Без ба ры быз да кай чан дыр шун дый идек һәм тә не без нә фес лә ре нә, 
уй ла ры быз га ия реп, та би га те без нең те ләк лә ре бу ен ча яшә дек. Без не дә та би га те без 
ар ка сын да кал ган баш ка лар ны көт кән ке бек үк Ал ла һы ның ачуы кө тә иде. 4 Әм ма 
чик сез шәф кать ле Ал ла һы без гә Үзе нең бө ек мә хәб бә тен күр сәт те: 5 без не, әле яман 
эш лә ре без ар ка сын да үле бул ган да, Мә сих бе лән бер гә те релт те. Сез Аның мәр хә мә те 
бе лән ко тыл ды гыз. 6 Әйе, Ул без не Мә сих Гай сә бе лән бер гә үле дән те релт те һәм 
күк ләр дә Аның бе лән янә шә утырт ты. 7 Мо ның бе лән ул Үз мәр хә мә те нең чик сез 
бай лы гын һәм Мә сих Гай сә аша без гә бул ган иге лек ле ле ген ки лә чәк га сыр лар да 
күр сә тер гә те лә де. 8 Сез Ал ла һы мәр хә мә те бе лән иман аша ко тыл ды гыз. Сез нең 
үзе гез дән тү гел, бу – Ал ла һы бү лә ге. 9 Бу – кыл ган эш лә ре гез нең нә ти җә се тү гел, 
шу ңа кү рә бер кем дә мак тан ма сын. 10 Без не Ал ла һы бар ит те, Ул ал дан әзер лә гән 
иге лек ле эш ләр не баш ка рып яшәү өчен, без Мә сих Гай сә ар кы лы бар лык ка ки-
те рел дек.

Мәсихтәбербулу
11 Шу лай итеп, элек ке тор мы шы гыз ны исе гез гә тө ше ре гез. Сез не, ту мы шы гыз 

бе лән яһүд мил лә тен нән бул ма ган нар ны, үз лә ре тән йо ла сын үтәп, «ссөн нәт кә 
утыр тыл ган нар» дип ата лу чы ке ше ләр «ссөн нәт сез ләр» дип атый лар иде. 12 Ул чак та 
сез Мә сих сез, сИс ра ил җәм гы я тен нән чит тә, Ал ла һы Үз хал кы на бир гән вәгъ дә гә 
ни гез лән гән ски ле шү ләр дән ерак, бу дөнь я да өмет сез һәм Ал ла һы сыз иде гез. 13 Ул 
чак та Ал ла һы дан ерак бул са гыз да, хә зер сез Мә сих Гай сә дә, Аның ка ны ар кы лы 
Ал ла һы га якын лаш ты гыз.

14 Мә сих Үзе ты ныч лы гы быз дыр, Ул яһү ди ләр не һәм яһү ди бул ма ган нар ны да 
бер ит те, Үз үле ме бе лән алар ны ае рып то ру чы дош ман лык кир тә сен җи мер де. 15 Ул 
сКа нун ны әмер лә ре һәм ка гый дә лә ре бе лән бер гә га мәл дән чы гар ды. Аның мак са-
ты бо лай иде: Үзен дә бу ике төр кем нән яңа бер ха лык* бул ды ру һәм шу ның бе лән 
та ту лык ур наш ты ру, 16 Үзе нең схач та гы үле ме бе лән ара ла рын да гы дош ман лык ны 

* 2:15 ...икетөркемнәняңаберхалык... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ике  кешедән 
яңа бер ке ше. 
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юк ка чы га рып, ике сен бер тән дә Ал ла һы бе лән та ту лаш ты ру. 17 Мә сих ки леп, сез гә, 
Ал ла һы дан ерак та гы лар га, шу лай ук Ал ла һы га якын бул ган нар га да та ту лык ту рын-
да Ях шы хә бәр игъ лан ит те. 18 Аның аша без нең ике без нең, ягъ ни яһү ди ләр нең һәм 
яһү ди бул ма ган нар ның, бер Рух бе лән Ата кар шы на ба рыр юлы быз бар. 19 Ди мәк, 
сез ин де – чит ләр һәм кил ме шәк ләр тү гел, Ал ла һы ның из ге хал кы мил ләт тәш лә ре 
һәм Аның гаи лә се әгъ за ла ры. 20 Ни ге зен рә сүл ләр һәм спәй гам бәр ләр тәш кил ит-
кән би на бу ла рак тө зел гән сез сез. Бу ни гез нең иң мө һим поч мак та шы исә – Мә сих 
Гай сә Үзе. 21 Ул бө тен би на ны бер гә ку шып то та, һәм би на өс кә күтәрелә-күтәрелә, 
Аның – Ха ки ме без Гай сә аша Из ге йорт бу лып үсеп җи тә. 22 Сез дә Мә сих тә баш-
ка лар бе лән бер гә Үз Ру хы бе лән Ал ла һы яши тор ган йорт бу лып тө зе лә сез.

Паулныңбашкахалыкларарасындахезмәте

3 1 Ме нә шу ның өчен мин, Паул, сез нең хак ка, ягъ ни яһү ди бул ма ган нар ха кы на, 
Мә сих Гай сә нең тот кы ны бу ла рак, Ал ла һы га до га кы лам. 2 Ал ла һы мәр хә мә те 

бе лән ми ңа сез нең өчен би рел гән ва зи фам ту рын да ишет кән сез дер. 3 Ин де кыс ка ча 
язып кит кә нем чә, Ал ла һы ми ңа се рен ачып, ни я тен бел дер де. 4 Сез, яз ган на рым ны 
укып, Мә сих нең се рен ни рә веш ле аң ла вым ны күз ал ды на ки те рә алыр сыз. 5 Әү-
вәл ге за ман нар да бу сер ке ше ләр гә мәгъ лүм тү гел иде әле. Хә зер исә Ал ла һы аны 
Рух ар кы лы из ге рә сүл лә ре нә һәм пәй гам бәр лә ре нә ачып бир де. 6 Бу сер шун нан 
гый ба рәт: Мә сих Гай сә бә ра бә ре нә, Ях шы хә бәр ар кы лы яһү ди ләр бе лән бер гә 
яһү ди бул ма ган нар да – ва рис таш лар, бер тән нең әгъ за ла ры һәм Ал ла һы бир гән 
вәгъ дә не ур так ла шу чы лар.

7 Үз ку ә те бе лән Ал ла һы бир гән мәр хә мәт ар кы лы мин Ях шы хә бәр та ра ту эшен-
дә хез мәт че бул дым. 8 Ми ңа, бар лык из ге ләр ара сын да иң әһә ми ят се зе нә, мон дый 
бү ләк – Мә сих нең чик сез бай лы гын баш ка ха лык лар га бел де рү 9 һәм Ал ла һы ның 
сер ле ни я тен һәм мә се нә ачып би рү ва зи фа сы йөк лән де. Һәр нәр сә не бар ит кән 
Ал ла һы бу ни я тен иң баш тан ук яше реп тот кан иде. 10 Ал ла һы ның ни я те иман 
итү че ләр бер дәм ле ге ар кы лы Үзе нең күп кыр лы зи рәк ле ген күк ләр дә ге баш лык һәм 
ха ким лек ләр гә хә зер мәгъ лүм итү иде. 11 Ал ла һы мо ны иң баш тан ук бул ган ни я те 
бу ен ча баш кар ды. Бу ни ят не Ул Ха ки ме без Мә сих Гай сә аша тор мыш ка ашыр ган 
иде. 12 Шу лай бул гач, Мә сих не ке бу лып, Аңа иман итү аша, без кыю рә веш тә һәм 
һич ике лә нү сез Ал ла һы га якын ла ша ала быз. 13 Шу ңа кү рә, үте нәм сез дән: сез нең 
хак ка га зап чи гү е мә кү ңе ле гез не тө шер мә гез. Бу га зап лар да ны гыз өчен хез мәт итә.

Мәсихнеңмәхәббәте
14 Бо лар ның һәм мә се өчен мин Ата быз ал дын да тез чү геп ял ва рам. 15 Күк ләр дә 

һәм җир дә бул ган һәр ыруг Аңар дан үзе нә исем ала. 16 Дан лы бө ек ле ге нең бай лы гы 
бе лән Ал ла һы Үзе нең Ру хы ар кы лы сез гә эч ке як тан ны гыр га ку әт бир сен, 17 иман 
итү е гез аша кү ңел лә ре гез дә Мә сих яшә сен, дип до га кы лам. Сез мә хәб бәт тә та мыр 
җә еп һәм ны гып, 18-19 бар из ге ләр бе лән бер лек тә Мә сих мә хәб бә те нең киң ле ге нә 
вә озын лы гы на, би ек ле ге нә вә ти рән ле ге нә ту лы сын ча тө ше нә ал сын һәм ке ше 
акы лы сый ды ра ал мас лык бу мә хәб бәт не бел сен, дип до га кы лам. Шу лай итеп, 
сез не Ал ла һы ның бө тен ту лы лы гы чол гап алыр.
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20 Ку ә те без дә га мәл дә бул ган һәм со ра га ны быз дан яки уй ла га ны быз дан ча гыш-
тыр мас лык дә рә җә дә күб рәк эш ли Алу чы га 21 – Аңа иман итү че ләр бер дәм ле ген дә 
һәм Мә сих Гай сә аша буыннан-буынга мәңге-мәңгегә дан бул сын! Амин.

Мәсихтәнендәбердәмбулу

4 1 Шу лай итеп мин, Ха ким Гай сә ха кы на тот кын бу ла рак, Ал ла һы дан ал ган 
ча кы ру ы гыз га ла ек лы итеп яшә ве гез не үте нәм. 2 Һәр ва кыт тый нак, ба сын кы 

һәм са быр бу лы гыз. Бер-берегезгә мә хәб бәт бе лән тү зеп то ры гыз. 3 Рух бир гән бер-
дәм ле ге гез не та ту лык бәй лә неш лә ре бе лән ны гы тып, бар кө че гез не ку еп сак лар га 
ты ры шы гыз. 4 Ал ла һы сез не ча кыр ган өмет бер ге нә бул ган дай, Мә сих тә не дә 
бер, Рух та бер. 5 Ха ки ме без – бер, иман – бер, ссу га чум ды ру йо ла сы – бер. 6 Ал-
ла һы – бер, Ул – ба ры сы ның да Ата сы. Ул ба ры сын нан да өс тен, ба ры сы ар кы лы 
эш итә һәм һәр кем дә дә бар.

7 Мә сих, Үзе ки рәк са на ган ча, һәр бе ре без гә бү ләк лә рен нән өлеш чы гар ган. 
8 Шу ңа кү рә сИз ге яз ма да:

«Юга ры га кү тә ре леп,
әсир ләр төр ке мен Үзе бе лән алып бар ды
һәм ке ше ләр гә бү ләк ләр өләш те»*, – дип языл ган.

9 Ә «юга ры га кү тә ре леп» ди гән сүз ләр нәр сә не аң ла та? Бу – Мә сих җир нең тү-
бән рәк урын на ры на да төш кән иде, ди гән не аң ла та. 10 Тү бән гә төш кән Зат, Үзе 
бе лән бө тен га ләм не ту ты ру өчен, бар күк ләр дән юга ры рак кү тә рел де дә. 11 Ул Үзе 
бе рәү ләр не рә сүл ләр, икен че ләр не пәй гам бәр ләр, кай бе рәү ләр не Ях шы хә бәр не 
игъ лан итү че ләр, ә кай бе рәү ләр не иман итү че ләр бер дәм ле ге өчен баш лык лар* һәм 
өй рә тү че ләр итеп куй ды. 12 Хез мәт итү гә һәм Үз тә нен ны гы ту га из ге ләр не әзер ләү 
өчен эш лә де мо ны Мә сих. 13 Һәм мә без иман да һәм Ал ла һы Уг лын та нып бе лү дә 
бер дәм бул ган га ка дәр, бу шу лай дә вам итәр. Шу лай итеп, без иман да җит лек кән 
һәм Мә сих нең ка мил ле ге дә рә җә се нә иреш кән ке ше ләр бу лыр быз.

14 Ин де без, мә кер ле ке ше ләр нең хәй лә се нә ал да нып, дул кын нар көй мә не бер 
як тан икен че як ка ыр гыт кан дай һәм җил аны үзе бе лән алып кит кән дәй, төр ле 
ял ган тәгъ ли мат лар га иярү че са бый лар бул мыйк. 15 Ки ре сен чә, ха кый кать не мә-
хәб бәт бе лән сөй ләп, Аңа, тән нең Ба шы Мә сих кә, яраш лы рә веш тә һәрь як лап 
үсик. 16 Бө тен тән бер ләш кән, һәр төр ле бәй лә неш ләр бе лән бер ке тел гән һәм тән-
нең һәр әгъ за сы үзе нә ти еш ле эш баш кар ган да, Аңар дан бө тен тән үсә һәм үз-үзен 
мә хәб бәт яр дә мен дә ны гы та.

Мәсихтәгеяңатормыш
17 Шу ңа кү рә, Ха ким исе мен нән кат гый рә веш тә ки сә тәм: ин де буш уй лы смә җү-

си ләр дәй яшә мә гез. 18 Үз сүз ле бул ган га кү рә, алар бе лем сез, шун лык тан акыл ла ры 
чу ал ган һәм Ал ла һы би рә тор ган тор мыш тан чит ләш те рел гән нәр. 19 Алар, оят ла-

* 4:8 Ка ра гыз: «Зә бур», 67:19. 
* 4:11 Башлыклар – грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: кө тү че ләр. 
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рын югал тып, аз гын лык ка би рел гән нәр һәм һәр төр ле бо зык лык лар ны ком сыз лык 
бе лән эш ли ләр. 20 Ә сез не Мә сих ха кын да бо лай өй рәт мә де ләр. 21 Сез, әл бәт тә, 
Аның ту рын да ишет кән сез дер һәм, Аны кы бу ла рак, Аңар да бул ган ха кый кать кә 
өй рә тел гән сез дер. 22 Ал да выч нә фес ләр бе лән азын ган элек ке ке ше гез нең ал да гы 
яшәү рә ве шен нән баш тар ты гыз. 23 Фи кер ләү рә ве ше гез яңар сын, 24 һәм Ал ла һы га 
ох шаш итеп яра тыл ган яңа ке ше бу лып ки е не гез. Бо лар ны ха кый кать тән кил гән 
тәкъ ва һәм из ге тор мы шы гыз бе лән күр сә те гез.

25 Ял ган ны ки ре ка гып, бер-берегезгә дөрес сүз генә  сөй лә гез, без ба ры быз да 
бер тән әгъ за ла ры бит. 26 Хәт та ачу ы гыз кил сә дә, гө наһ кыл ма гыз: ко яш бат кан-
чы, ачу ы гыз ба сыл сын. 27 сИб лис кә урын бир мә гез. 28 Элек ур лаш кан, мон нан соң 
ур лаш ма сын, мох таҗ лар га би рер ле ге бул сын өчен, үз кул ла ры бе лән фай да лы эш 
эш лә сен. 29 Бер нин ди ки рәк сез сүз сөй лә мә гез, әм ма тың лау чы лар га фай да ки те рү 
өчен, ки рәк ва кыт та үгет-нәсыйхәт би рер лек иге лек ле сүз ләр әй те гез. 30 Ал ла һы-
ның Из ге Ру хын кай гы га сал ма гыз, чөн ки сез не йо лып алу кө не өчен там га лан ган 
мө һер – нәкъ Ул Үзе. 31 Бар ачы ну, яр су, ачу, кыч кы ру, яман тел ле лек һәм һәр төр ле 
явыз лык лар дан баш тар ты гыз. 32 Бер-берегезгә ка ра та иге лек ле, шәф кать ле бу лы-
гыз. Ал ла һы сез не Мә сих аша ки чер гән дәй, бер-берегезне ки че ре гез.

5 1 Ал ла һы ның сө ек ле ба ла ла ры бу ла рак, Аңа ох шар га ты ры шы гыз. 2 Мә сих без не 
ярат кан дай, тор мы шы гыз бе лән дә мә хәб бәт җи тәк че лек ит сен. Ал ла һы га хуш 

ис ле бү ләк һәм кор бан бу лып, Мә сих без нең өчен Үз тор мы шын бир де.
3 Фә хеш лек, һич нин ди бо зык лык һәм ком сыз лык ту рын да сез нең ара да сүз дә 

бу лыр га ти еш тү гел. Ал ла һы ның из ге ке ше лә ре нә бо лар ки леш ми бит. 4 Шу лай ук 
оят сыз сүз ләр, саф са та һәм ки на я ле мә зәк ләр сөй ләү дә сез гә ки леш ми, ки ре сен-
чә, иң ях шы сы Ал ла һы га шө кер ите гез. 5 Сез бе лә сез бит: һич бер фә хеш, бо зык, 
шу лай ук ком сыз ке ше (аның пот ка та бы ну чы дан бер нин ди аер ма сы да юк) Мә сих 
һәм сАл ла һы Пат ша лы гын нан өлеш ала ал мый.

Яктылыккешеләребулыпяшәгез
6 Һич кем сез не буш сүз ләр бе лән ал да ма сын, чөн ки шу лар ар ка сын да тың лау сыз-

лар га Ал ла һы ның ачуы ки лә. 7 Шу ңа кү рә ан дый лар бе лән эш ит мә гез. 8 Кай чан-
дыр сез ка раң гы лык иде гез, ә хә зер сез – Ха ким Гай сә не ке бул ган га – як ты лык. 
Як ты лык ке ше лә ре бу лып яшә гез. 9 Як ты лык ның җи ме ше – һәр төр ле иге лек ле лек, 
стәкъ ва лык һәм ха кый кать. 10 сРаб бы га* мәгъ куль бул ган ны бе лер гә ты ры шы гыз. 
11 Ка раң гы лык ның фай да сыз эш лә рен дә кат наш ма гыз, алар ны фаш ите гез. 12 Ан-
дый ке ше ләр нең яшер тен рә веш тә эш лә гән нә ре ту рын да, хәт та, сөй ләр гә дә оят. 
13 Әм ма як ты лык фаш ит кән һәм мә нәр сә ачык кү ре нә чәк, 14 як ты лык ачык күр-
сәт кән һәм мә нәр сә үзе як ты лык бу ла. Шу ңа кү рә:

«Йок лау чы, уян!
Үле дән те рел!

* 5:10 Раббыга – «Ха ки ме без гә» дип тә аң лар га мөм кин. Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «Раб бы» 
һәм «Ха ким» бер сүз бе лән би ре лә. 
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Һәм Мә сих си не бал кы тыр», – дип әй те лә.

15 Шу ның өчен ни чек яшә ве гез не ка ра гыз, акыл сыз лар дай тү гел, акыл ия лә ре 
ке бек го мер ите гез. 16 Һәр бер оч рак тан дө рес фай да ла ны гыз, чөн ки без яшә гән за-
ман яман лык бе лән ту лы. 17 Шу ңа кү рә, акыл сыз бул ма гыз, Раб бы* их ты я ры ның 
нәр сә икән ле ге нә тө ше не гез. 18 Шә раб эчеп исер мә гез, чөн ки ул аз гын лык ка ки те рә, 
ки ре сен чә, сИз ге Рух бе лән су га ры лы гыз. 19 Бер-берегез бе лән мәд хи я ләр, мак тау-
лы ши гырь ләр һәм ру хи җыр лар аша ара ла шы гыз, кү ңе ле гез дән Ха ким не дан лап 
җыр ла гыз. 20 Һәр нәр сә өчен Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе ме аша Ата быз Ал ла һы га 
да и ми рә веш тә рәх мәт укы гыз.

Хатыннарһәмирләр
21 Мә сих кә их ти рам йө зен нән бер-берегезгә буй сы ны гыз. 22 Ха тын нар, ир лә ре гез гә 

Ха ким Гай сә гә буй сын ган дай буй сы ны гыз. 23 Мә сих иман итү че ләр бер дәм ле ге-
нең Ба шы бул ган дай, ир дә – ха тын ның ба шы бит. Мә сих исә бер дәм лек нең – Үз 
тә не нең сКот ка ру чы сы. 24 Бер дәм лек Мә сих кә буй сын ган ке бек, ха тын нар да һәр-
нәр сә дә ир лә ре нә буй сын сын нар.

25 Иман итү че ләр бер дәм ле ген ярат кан һәм аның өчен Үз тор мы шын кор бан 
ит кән Мә сих ке бек, ир ләр, сез дә ха тын на ры гыз ны яра ты гыз. 26 Ул Үзен бер дәм-
лек не из ге лән де рү өчен кор бан ит те, сүз* һәм су бе лән пакь лән дер де. 27 Ул мо ны 
бер дәм лек не дан лы, һич нин ди тап сыз, ким че лек сез һәм баш ка шун дый җи теш-
сез як лар дан тыш, ягъ ни из ге һәм кер сез итеп, Үз ал ды на ки те рү өчен эш лә де. 
28 Шу лай ук ир ләр, үз тән нә рен ни чек ярат са лар, ха тын на рын да шу лай яра тыр га 
ти еш. Ха ты нын яра ту чы үзен яра та. 29 Бер кем дә бер кай чан да үз тә не нә нәф-
рәт лән ми бит, ки ре сен чә, һәр кем аны тук лан ды ра һәм аның ха кын да кай гыр та. 
Мә сих тә бер дәм лек ту рын да шу лай кай гыр тып то ра, 30 чөн ки без – тә не нең 
әгъ за ла ры. 31 Из ге яз ма да языл ган ча: «Шу ңа кү рә ир ке ше, ата сын һәм ана сын 
кал ды рып, ха ты ны на ку шы лыр һәм алар ике се бер тән бу лыр»*. 32 Бу – бө ек сер: 
әле ге сүз ләр нең Мә сих кә һәм иман итү че ләр бер дәм ле ге нә ка гы лу ын аң лыйм 
мин. 33 Һәр хәл дә, һәр бе ре гез үз ха ты нын үз-үзен ярат кан ке бек ярат сын, ха тын 
исә ирен хөр мәт ит сен.

Балаларһәмата-аналар

6 1 Ба ла лар, ата-аналарыгызга Ха ким Гай сә те лә гән чә тың лау лы бу лы гыз, чөн ки 
бу шу лай бу лыр га ти еш. 2-3 «Үз атаң ны һәм анаң ны хөр мәт ит» – бу Ал ла һы ның 

бе рен че әме ре. Аңа шун дый вәгъ дә өс тәл гән: «Шу лай эш лә сәң, тор мы шың имин 
һәм җир дә го ме рең озын бу лыр»*.

* 5:17 Раббы – «Ха ки ме без» дип тә аң лар га мөм кин. Унын чы аять не ка ра гыз. 
* 5:26 Сүз – Раб бы  сү зе яи сә су га чум ды ру йо ла сы ва кы тын да әй тел гән сүз ләр дип аң лар га 
мөм кин. 
* 5:31 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:24. 
* 6:2-3 Ка ра гыз: «Чы гыш», 20:12; «Ка нун», 5:16. 
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4 Ә сез, ата лар, ба ла ла ры гыз ның ачу ын чы гар ма гыз, алар ны Ха ким өй рәт кән чә 
тәр би я ләп һәм үгет ләп үс те ре гез.

Колларһәмхуҗалар
5 Кол лар, Мә сих кә буй сын ган дай, җир дә ге ху җа ла ры гыз га да кур ку ка тыш ти рән 

хөр мәт бе лән их лас кү ңел дән буй сы ны гыз. 6 Сез мо ны күз буяу, алар га ярау өчен 
тү гел, Мә сих нең кол ла ры бу ла рак, Ал ла һы ның их ты я рын саф кү ңе ле гез бе лән үтә-
гез. 7 Ке ше ләр гә тү гел, Ха ким Гай сә гә хез мәт ит кән ке бек, ты ры шып хез мәт ите гез. 
8 Ха ки ме без нең һәр кем гә – кол бул са да, ирек ле бул са да – эш лә гән иге ле ге өчен 
әҗер тү лә я чә ген бе лә сез.

9 Сез дә, ху җа лар, шу лай бу лы гыз. Янау лар кул ла ну дан тук та гыз. Сез нең дә, 
алар ның да күк ләр дә бер үк Ху җа ла ры бу лу ын бе лә сез бит. Ул исә бер кем не дә 
өс тен күр ми.

Рухикораллар
10 Ни һа ять, Ха ким Гай сә бе лән бер лә шү е гез дә Аның код рә те нең кө че бе лән 

ны гы гыз. 11 Иб лис нең мә кер ле ни ят лә ре нә кар шы то ра алу өчен, Ал ла һы бир-
гән мах сус хәр би ки ем нәр не ки е гез. 12 Без ке ше ләр гә кар шы тү гел, баш лык лар га 
һәм ха ким лек ләр гә, бу ка раң гы лык дөнь я сы бе лән ида рә итү че ләр гә, күк ләр дә ге 
сявыз ру хи көч ләр гә кар шы кө рә шә без бит. 13 Шу ның өчен Ал ла һы бир гән хәр би 
ки ем нәр не ки е гез. Шу лай ит сә гез, на чар көн кил гәч тә, сез дош ман га кар шы лык 
күр сә теп һәм ахыр чик кә ка дәр кө рә шеп, би реш ми чә нык то ра алыр сыз. 14 Би ле-
гез не ха кый кать бил ба вы бе лән бу ып һәм тәкъ ва лык кө бә се ки еп нык то ры гыз, 
15 имин лек ту рын да Ях шы хә бәр бел де рер гә әзер лек не аяк ки ем нә ре итеп ки е гез, 
16 һәр чак иман кал ка нын кул ла ры гыз да то ты гыз, аның яр дә мен дә явыз иб лис нең 
ут лы ук ла рын сүн де рә алыр сыз. 17 Кот ка ру ны ти мер баш лык итеп ки е гез һәм Рух 
кы лы чын – Ал ла һы сү зен алы гыз.

18 Һәр төр ле до га вә үте неч бе лән Из ге Рух ның кө че яр дә мен дә һәр ва кыт до га 
кы лы гыз.

Бу мак сат өчен, уяу бу лып, бар из ге ләр өчен армый-талмый до га да бу лы гыз. 
19 Ях шы хә бәр се рен кыю бел де рү ем не те ләп, сөй ли баш ла ган да, ми ңа ки рәк ле 
сүз ләр би рел сен дип, ми нем өчен дә до га кы лы гыз. 20 Бу Ях шы хә бәр ха кы на мин 
рә сүл лек ва зи фа сын баш ка рам һәм хә зер зин дан да уты рам. Ми нем Ях шы хә бәр 
ту рын да ти еш ле кы ю лык бе лән сөй ли алу ым өчен до га кы лы гыз.

Сәламнәрһәмизгетеләкләр
21 Сез нең дә ми нем хәл лә рем не һәм ни ләр эш лә вем не бе лү е гез не те ләп, сө ек ле 

иман да шы быз һәм Ха ким Гай сә гә туг ры хез мәт че Ту хик ба ры сын да сөй ләп би рер. 
22 Нәкъ ме нә шу ның өчен, без нең хак та бе леп то ру ы гыз ны һәм Ту хик нең кү ңел лә-
ре гез не юа ту ын те ләп, мин аны яны гыз га җи бә рәм.

23 Ата быз Ал ла һы дан вә Ха ки ме без Гай сә Мә сих тән иман даш ла ры быз га имин лек 
һәм иман бе лән мә хәб бәт бул сын. 24 Ха ки ме без Гай сә Мә сих не чик сез сөю бе лән 
яра ту чы лар ның ба ры сы на да Ал ла һы ның мәр хә мә те бул сын.
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Паул дан 
фи лип пуй лы лар га хат

1 1 Фи лип пуй да гы симан итү че ләр бер дәм ле ге нең җи тәк че лә ре һәм яр дәм че лә ре 
бе лән сМә сих Гай сә не ке бул ган бар сиз ге ләр гә Мә сих Гай сә кол ла ры Паул һәм 

Ти му тәй дән сә лам. 2 сАта быз сАл ла һы вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән сез гә смәр-
хә мәт һәм имин лек бул сын.

Паулныңдогасы
3 Сез не ис кә тө шер гән са ен, мин Ал ла ма рәх мәт укыйм. 4-5 Сез иң бе рен че көн-

нән алып, хә зер гә ка дәр сЯх шы хә бәр та ра ту да кат наш кан га, мин һәр ва кыт сез нең 
ба ры гыз өчен шат ла нып до га кы лам. 6 Сез дә иге лек ле эш баш ла ган Ал ла һы аны 
Мә сих Гай сә ки лер көн гә чак лы дә вам итәр һәм ахы ры на җит ке рер дип ина нам.

7 Ми нем ба ры гыз ту рын да да шу лай уй ла вым хак тыр, чөн ки сез ми нем йө рә-
гем дә. Мин зин дан да ва кыт та гы на тү гел, Ях шы хә бәр не як ла ган һәм аның дө рес-
ле ген рас ла ган ча гын да да, сез ба ры гыз да ми нем бе лән Ал ла һы ның мәр хә мә тен 
бү ле шә сез. 8 Сез нең һәм мә гез не дә Мә сих Гай сә дәй яра тып са гы ну ы ма Ал ла һы 
ша һит. 9 Мә хәб бә те гез арт кан нан-ар тып, бе лем, һәр төр ле зи рәк лек бе лән ба е сын, 
дип до га кы лам. 10 Иң ях шы лар ны сай лап ала бе лү е гез не, шу ның бе лән Мә сих 
ки лер көн гә саф һәм ким че лек сез ка лу ы гыз ны, 11 Гай сә Мә сих аша стәкъ ва лык 
җи меш лә рен мул итеп ки те рү е гез не те ләп до га кы лам. Шул оч рак та Ал ла һы га 
дан һәм мак тау бу лыр.

Тоткынлыкһәмүлемгәәзербулу
12 Иман даш лар, ми нем бе лән бул ган хәл ләр нең Ях шы хә бәр нең та ра лу ы на зур 

фай да ки тер гә нен бе лү е гез не те лим. 13 Нә ти җә дә, скай сар са ра ен да гы бар лык сак-
чы лар га һәм кал ган баш ка лар га да зин дан да Мә сих ха кы на уты ру ым мәгъ лүм 
бул ды. 14 Иман даш ла ры быз ның кү бе се исә, зин дан да уты ру ым ны бе леп, Ха ким 
Гай сә гә ыша ну ла рын да ны гы ды лар һәм Ал ла һы сү зен ку рык мый ча, та гын да кы-
ю рак сөй ли баш ла ды лар.

15 Дө рес, Мә сих ту рын да алар ның кай бер лә ре көн лә шеп һәм бер-берсен уз ды-
рыр га ты ры шып, баш ка лар исә ях шы лык кы лу ни я те бе лән игъ лан итә ләр. 16 Бу 
ке ше ләр мо ны мә хәб бәт бе лән эш ли, чөн ки Ях шы хә бәр не як лар га Ал ла һы та-
ра фын нан би ре гә җи бә рел гә нем не бе лә ләр. 17 Баш ка лар исә Мә сих ту рын да чын 
кү ңел дән тү гел, ба ры үз лә ре нә фай да эз лә гән лек тән һәм зин дан да гы хә лем не 
авы рай ту йө зен нән вә газь ли ләр. 18 Әм ма мо ның бер нин ди дә әһә ми я те юк. Мә-
сих ту рын да ни чек ке нә вә газь лә мә сен нәр – ясал ма яки из ге ни ят ләр бе лән ме – 
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мин ба ры бер мо ңа ку а нам. Ки лә чәк тә дә шат ла нып туя ал ма я чак мын, 19 чөн ки 
до га ла ры гыз һәм Гай сә Мә сих нең Ру хы яр дә ме бе лән, бо лар ның ба ры сы ның да 
ко ты лу ы ма бу лы шу ын бе ләм.

20 Мин бер нәр сә дә дә оят ка кал мам, хә зер дә һәр ва кыт та гы ча ба тыр бу лыр мын, 
яшә сәм дә, үл сәм дә, Мә сих не дан лар мын дип аш кы нам һәм өмет лә нәм. 21 Ми-
нем өчен тор мыш ул – Мә сих, үлем исә – та быш. 22 Тор мы шым дә вам итә икән, 
хез мәт итү ем та гын да уңыш лы рак бу лыр. Бу оч рак та кай сын сай лар га да бел мим. 
23 Ми ңа ике мөм кин лек нең бер сен сай лар га ту ры ки лә. Бу дөнь я ны кал ды рып, 
Мә сих бе лән бер гә бу лыр га ди гән көч ле те лә гем бар, шу лай ча гыш тыр гы сыз ях-
шы рак бу лыр иде. 24 Әм ма сез нең өчен ми нем исән бу лу ым әһә ми ят ле рәк. 25 Шу ңа 
инан ган лык тан, мон да ка лу ым ны, һәм ку а ны чы гыз, има ны гыз ның ар туы өчен, 
ба ры быз бер гә бу лу ын бе ләм. 26 Шу лай итеп, яны гыз га ка бат кил гән ва кы тым да, 
сез Мә сих Гай сә не ке бу ла рак, ми нем ар ка да та гын та ныг рак го рур ла на алыр сыз.

Иманөченбердәмкөрәш
27 Нәр сә ге нә бул ма сын, Мә сих ту рын да гы Ях шы хә бәр гә ла ек лы бу лып яшә-

гез. Шу лай ит сә гез, сез не ки леп кү рер мен ме яки ки лә ал мый ча сез нең ту ры да 
ише тер мен ме, бер тын да нык то рып, Ях шы хә бәр гә ни гез лән гән иман ха кы на 
кулга-кул то ты нып кө рә шү е гез не бе лер мен. 28 Дош ман нар дан һич ку рык ма гыз: 
ку рык ма вы гыз – алар өчен һә ла кәт, ә сез нең өчен – ко ты лу бил ге се. Бу – Ал ла һы 
эше. 29 Сез гә Мә сих кә иман итү ге нә тү гел, Аның өчен га зап чи гү дә бү ләк ител де. 
30 Шу лай бул гач, сез дә мин кат наш кан һәм, ишет кә не гез чә, хә зер дә дә вам итә 
тор ган кө рәш тә кат на ша сыз.

Мәсихнеңкүндәмлеге

2 1 Әгәр Мә сих бе лән бер лә шү е гез кү ңе ле гез не кү тә рә, мә хәб бә те сез гә юа ныч 
би рә, Рух аша ара ла ша сыз, сез дә ягым лы лык бе лән шәф кать бар икән, 2 шат-

лы гым ны ту лы лан ды ры гыз: бер үк фи кер дә бу лып, бер мә хәб бәт не ур так ла шып, 
бер мак сат һәм бер ни ят тә бу лы гыз. 3 Үзе гез гә фай да эз ләп яки ма са еп һич нәр сә 
эш лә мә гез, күн дәм бу лы гыз һәм баш ка лар ны үзе гез гә ка ра ган да өс тен кү ре гез. 
4 Һәр кем үзе ту рын да гы на тү гел, баш ка лар ха кын да да кай гыр т сын.

5 Фи кер йөр тү е гез Мә сих Гай сә не ке дәй бул сын.
6 Та би га те бу ен ча Ал ла һы бу лып та, Ул

Ал ла һы га тиң бу лу ын күр сә тер гә ты рыш ма ды,
7 бар нәр сә дән Үз те лә ге бе лән баш тарт ты.

Кол та би га те алып,
Ул ке ше гә ох шаш бул ды.
Ке ше кы я фә тен дә яшәп,

8 Ул Үзен тү бән сет те
һәм үле ме нә ка дәр,
хәт та схач та гы үле ме нә ка дәр,
Ал ла һы га күн дәм бул ды.

9-11 Шу ңа кү рә күк тә, җир дә һәм
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җир ас тын да бул ган нар ның ба ры сы да
Гай сә исе ме ал дын да тез чүк сен*,
һәм Атабыз Ал ла һы ның да ны өчен
һәр бер тел Гай сә Мә сих не Ха ким дип та ны сын өчен,
Ал ла һы Аны ба ры сын нан да юга ры кү тәр де
һәм Аңа бө тен исем нәр дән бө ег рәк исем бир де.

Күктәгейолдызлардайҗемелдисез
12 Га зиз дус ла рым, ми не һәр чак тың ла ды гыз. Шу лай итеп, мин ара гыз да бул-

ган да гы на тү гел, биг рәк тә хә зер, яны гыз да бул ма ган да да, ко ты лу ы гыз ха кы на 
хез мә те гез не, кур кып һәм кал ты ра нып, ахыр га ча дә вам ите гез, 13 чөн ки Үз их ты я-
ры ни ге зен дә те ләк тә, эш итү сә лә те дә уя тып, сез дә Ал ла һы Үз эшен кы ла. 14 Һәр 
эш не зар лан мый ча һәм бә хәс ләш ми чә эш лә гез. 15-16 Шул ча гын да гы на аз гын һәм 
бо зык ке ше ләр ара сын да га еп сез, саф һәм Ал ла һы ның ким че лек сез ба ла ла ры бу-
лып ка лыр сыз. Ке ше ләр гә тор мыш сү зен тәкъ дим итеп, алар ара сын да күк тә ге 
йол дыз лар дай җе мел ди сез. Шул ва кыт мин Мә сих кай тыр көн дә ты рыш лы гым һәм 
хез мә тем юк ка бул ма ган дип го рур ла на алыр мын. 17 Ал ла һы га кор бан бу ла рак тәкъ-
дим ител гән има ны гыз га һәм хез мә те гез гә өс тәп, хәт та үз җа ным ны фи да кыл сам 
да, мин ку а нам һәм сез нең ба ры гыз бе лән дә шат лы гым ны ур так ла шам. 18 Сез дә 
ку а ны гыз һәм ми нем бе лән бер гә шат ла ны гыз.

ТимутәйһәмЭпафрудиттурындагыхәбәрләр
19 Ха ким Гай сә яр дә ме бе лән тиз дән Ти му тәй не сез гә җи бә рер мен дип ыша нам. 

Ул сез нең хә ле гез не бе леп, ми нем дә кү ңе лем не кү тә рер иде. 20 Сез нең хак та аның 
ке бек их лас кү ңел дән кай гыр ту чы баш ка бер ке мем дә юк. 21 Ба ры сы да Гай сә Мә-
сих кә мәгъ куль бул ган ны тү гел, үз лә ре ту рын да гы на кай гыр та лар. 22 Аның ыша-
ныч лы бу луы сез гә бил ге ле, чөн ки ул Ях шы хә бәр та ра ту да, үз ата сы бе лән хез мәт 
итү че угыл дай, ми нем бе лән бик ты ры шып хез мәт ит те. 23 Шу ңа кү рә, эш лә рем нең 
ни хәл дә то ру ын бел гәч тә, аны сез нең ян га җи бә рер мен дип өмет лә нәм. 24 Үзем дә 
тиз дән сез гә ки лер мен дип, Ха ким Гай сә гә ыша нам.

25 Мин мох таҗ лык та бул ган да, сез ми ңа ил че гез Эпа фру дит ны җи бәр де гез. 
Хә зер аны, иман да шым, хез мәт тә шем һәм кө реш тә шем не ки ре кай та ру ны ки рәк 
са ныйм, 26 чөн ки ул ба ры гыз ны да бик са гы на һәм, үзе нең авы руы ту рын да сез гә 
ише тел гә нен бел гәч, бик кү ңел сез лән де. 27 Ул, чын нан да, бик нык авы рый, хәт-
та үлем хә лен дә иде, әм ма Ал ла һы аңа гы на тү гел, кай гы өс те нә кай гы бул ма сын 
дип, ми ңа да мәр хә мәт күр сәт те. 28 Шу ңа кү рә, аны яңа дан кү реп ку а ныр сыз һәм, 
ми нем дә кай гым бе тәр дип, аны сез гә та гын да те ләб рәк җи бә рәм. 29 Ха ким Гай-
сә гә ышан ган иман даш лар бул ган га, аны зур ку а ныч бе лән ка бул ите гез һәм аның 
ке бек ләр гә хөр мәт күр сә те гез. 30 Сез яр дәм итә ал ма ган га, ул ми ңа бу лыш ты һәм, 
го ме рен кур кы ныч ас ты на ку еп, Мә сих эше өчен аз дан гы на үл ми кал ды бит.

* 2:9-11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 45:23. 
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Мәсихбарысыннандабөегрәк

3 1 Иман даш ла рым, йом гак лап әй тәм, Ха ким Гай сә не ке бул ган га ку а ны гыз. 
Сез гә бер үк нәр сә ләр ту рын да язу ми ңа һич тә мә шә кать ту дыр мый, һәм бу 

сез нең өчен дә сак ла ну ча ра сы бу лыр.
2 «Эт ләр дән» – яман лык кы лу чы лар дан сак ла ны гыз! Дө рес тү гел ссөн нәт ләү не 

та ләп итү че ләр дән сак ла ны гыз! 3 Чын сөн нәт ле ләр – без, тән йо ла ла ры на та я ну-
чы лар тү гел, Ал ла һы га Ру хы бе лән гый ба дәт кы лу чы лар һәм Мә сих Гай сә бе лән 
го рур ла ну чы лар. 4 Хә ер, мин ан дый йо ла лар га да та я на алыр идем. Әгәр баш ка 
бе рәү тән йо ла ла ры на та я ныр га уй ла са, мо ның өчен та гын да күб рәк сә бә бем 
бар: 5 мин, ту ып, си ге зен че көн не сөн нәт кә утыр тыл ган мын, сИс ра ил хал кын-
нан, Бень я мин ыру гын нан, гый б ри* ата-анадан ту ган гый б ри бу лып, яһү ди ләр 
сКа ну ны на буй сын ган сфа ри сей идем. 6 Бар гай рә тем Мә сих бер дәм ле ген эзәр-
лек ләү гә юнәл гән иде. Ә ин де Ка нун та ләп ит кән схак лык ка кил гән дә, ми ңа 
бәй лә нер урын юк иде.

7 Әм ма хә зер исә ми нем өчен та быш лы бул ган нар ны Мә сих ха кы на югал ту дип 
са ныйм. 8-9 Алай гы на да тү гел, Ха ки мем Мә сих Гай сә не та нып бе лү өс тен ле ге бе-
лән ча гыш тыр ган да, бар нәр сә не дә мәгъ нә сез дип уй лыйм. Мә сих ха кы на мин 
һәр нәр сә дән баш тарт тым, Аңа ия бу лу һәм Аны кы бу лу ым ачык кү рен сен өчен, 
кал ган бар нәр сә не чүп-чар дип исәп лим. Хак лы гым Ка нун ны үтәү аша тү гел, Мә-
сих кә иман аша, ул Ал ла һы дан һәм иман га ни гез лән гән. 10 Мин Мә сих не та ныр га 
һәм Аның үле дән те ре лү код рә тен бе лер гә, га зап ла рын ур так ла шыр га, үле мен дә 
Аңа ох шар га 11 һәм ни чек бул са да үле дән те рел те лү гә ире шер гә өмет лә нәм.

Максаткаирешергәомтылу
12 Мин ин де бо лар ның ба ры сы на иреш тем яки ка мил ләш тем, ди мим, әм ма мин 

ба ры сын үзем не ке итәр гә ты ры шам, чөн ки Гай сә Мә сих ми не Үзе не ке ит те бит. 
13 Иман даш лар, мин үз те лә ге мә иреш тем дип са на мыйм, үт кә нем не оны тып һәм 
ал га ом ты лып, 14 мак са ты ма аш кы нам, Ал ла һы ми не Мә сих Гай сә аша алыр га ча-
кыр ган бү ләк кә – күк ләр дә ге тор мыш ка ире шер гә ашы гам. 15 Без нең ара да кем дә 
бул са ру хи як тан җит лек кән икән, шу лай ук фи кер йөр тер гә ти еш. Әгәр сез бе рәр 
нәр сә ха кын да баш ка ча фи кер йөр тә сез икән, Ал ла һы мо ны да сез гә ача чак. 16 Тик 
тор мы шы быз ны үзе без иреш кән нәр бу ен ча дә вам итик.

17 Иман даш лар, ба ры гыз да мин нән үр нәк алы гыз һәм без күр сәт кән үр нәк бу ен-
ча яшәү че ләр гә күз са лы гыз. 18 Күп ләр Мә сих ха чы на дош ман бу лып яши ләр, алар 
ту рын да мин сез гә еш сөй лә дем бит, ә хә зер хәт та күз яшь лә рем не тү геп әй тәм. 
19 Алар ның ахы ры – һә ла кәт, алар ның ила һы – ка рын, алар ның да ны – оя лыр га 
ти еш ле нәр сә ләр бе лән го рур ла ну. Алар ба ры дөнь я ви га мәл ләр ту рын да уй лый-
лар. 20 Без нең ва та ны быз исә күк ләр дә. сКот ка ру чы ны, Ха ки ме без Гай сә Мә сих не 
без шун нан аш кы нып кө тә без. 21 Ул зә гыйфь тә не без не үз гәр тер һәм һәр нәр сә не 
Үзе нә буй сын ды ра алыр лык кө че яр дә мен дә Үзе нең күр кәм тә не нә ох шаш лы итәр.

* 3:5 Гыйбри – ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы. 
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Үгет-нәсыйхәтләрһәмсәламнәр

4 1 Шу лай итеп, сө ек ле һәм за ры гып көт кән иман даш ла рым, ми нем бә хе тем һәм 
дан та җым, Ха ким Гай сә гә бул ган има ны гыз ны нык то ты гыз, ка дер ле лә рем.

2 Әүдия бе лән Сүн тү хи я нең ике се дә Ха ким не ке бул ган га кү рә, бер үк фи кер дә бу-
лу ла рын үте нәм. 3 Әйе, син нән дә үте неп со рыйм, туг ры лык лы кө рәш тә шем, зин һар 
өчен, бу ха тын нар га яр дәм ит, чөн ки алар да, Кли мис һәм исем нә ре Тор мыш ки та бы на 
языл ган баш ка хез мәт тәш лә рем дә ми нем бе лән бер гә Ях шы хә бәр та ра ту ха кы на кө-
рәш те ләр. 4 Ха ким Гай сә дә һәр ва кыт ку а ныч та бы гыз, ка бат лап әй тәм: ку а ныч та бы гыз! 
5 Сез нең баш ка лар га йом шак кү ңел ле бу лу ы гыз һәр кем гә мәгъ лүм бул сын. Ха ки ме без 
якын ин де. 6 Һич нәр сә ту рын да бор чыл ма гыз, әм ма до га ла ры гыз һәм ял ва ру ла ры гыз-
да Ал ла һы га үте неч лә ре гез не һәр ва кыт шө кер итеп бел де ре гез. 7 Шун да бар фи кер 
сө ре шен нән өс тен рәк Ал ла һы имин ле ге йө рәк лә ре гез не һәм фи кер лә ре гез не Мә сих 
Гай сә бе лән бер лә шеп яшәү дә сак ла я чак. 8 Ни һа ять, иман даш ла рым, әгәр нин ди дә 
бул са ях шы лык һәм мак тау га ла ек эш ләр бар икән, нәр сә хак, хөр мәт кә ла ек, га дел, 
саф, ягым лы, дан лык лы – шу лар ту рын да фи кер йөр те гез. 9 Нәр сә гә өй рән де гез, мин-
нән нәр сә ка бул ит те гез һәм ишет те гез, мин дә нәр сә күр де гез – бо лар ның ба рын да 
ты ры шып баш ка ры гыз һәм имин лек Ал ла сы сез нең бе лән бу лыр.

Бүләкләрөченрәхмәтбелдерү
10 Шун дый озак ва кыт уз ган нан соң, ми нем хак та яңа дан кай гыр та баш ла вы гыз 

бе лән Ха ким ми не бик нык сө ен дер де. Әл бәт тә, сез һәр ва кыт ми нем ту ры да кай-
гырт ты гыз, әм ма мо ны күр сә тер гә мөм кин ле ге гез ге нә бул ма ды. 11 Мо ны мох таҗ-
лык тан чы гып әй т мим, чөн ки бул га ны бе лән ка нә гать лә нер гә өй рән дем. 12 Мин 
фә кыйрь лек тә дә, мул лык та да яшә дем. Тук мы яки ач мы, мул лык та яки мох таҗ-
лык та мы – һәр ва кыт һәм төр ле хәл ләр дә дә ка нә гать бу лыр га өй рән дем. 13 Ми ңа 
көч Би рү че ар ка сын да, мин һәр нәр сә гә әзер то рам. 14 Шу лай да, мих нәт чи гү ем не 
ур так ла шып, сез ях шы эш лә де гез.

15 Сез, фи лип пуй лы лар, бе лә сез: Ях шы хә бәр та ра ты ла баш лап, мин Ма ке ду-
ни я дән кит кәч, сез дән баш ка һич бер симан итү че ләр бер дәм ле ге дә мат ди яр дәм 
күр сәт мә де ми ңа. 16 Хәт та мин Тес са лу ни кә шә һә рен дә бул ган да да, сез, их ты я-
җым ны ка нә гать лән де рү өчен, бер ни чә мәр тә бә яр дәм җи бәр де гез. 17 Мо ны бү ләк 
өмет итеп әй т мим, әм ма та быш ның сез нең хи сап ка өс тәл гән ке бек бу лу ын те лим. 
18 Мин бө те не сен һәм ар ты гын да ал дым. Эпа фру дит аша сез җи бәр гән нәр нең ба-
рын да ал дым һәм һич бер мох таҗ лы гым кал ма ды. Алар – хуш ис ле, Ал ла һы ның 
кү ңе ле нә ятыш лы, Аңа ярак лы кор бан. 19 Ал лам сез нең бар их ты яҗ ла ры гыз ны 
Мә сих Гай сә дә ге дан лы бай лы гын нан ка нә гать лән де рә чәк. 20 Ата быз бул ган Ал-
ла һы га мәң ге лек тән мәң ге лек кә дан бул сын. Амин.

21 Гай сә Мә сих не ке бул ган һәр из ге не сә лам лә гез. Ми нем бе лән бер гә бул ган 
иман даш лар сез не сә лам ли. 22 Сез не бар лык из ге ләр, биг рәк тә кай сар са ра ен да 
хез мәт итү че ләр сә лам ли.

23 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан 
кө лес сәй ле ләр гә хат

1 1-2 Кө лес сәй дә яшәү че сиз ге ләр гә һәм сМә сих кә туг ры иман даш лар га сАл ла һы-
ның их ты я ры бе лән Мә сих Гай сә нең срә сү ле Паул дан һәм Ти му тәй иман да шы-

гыз дан сә лам. Сез гә сАта быз Ал ла һы дан смәр хә мәт һәм имин лек бул сын.

Аллаһыгарәхмәтбелдерү
3 Сез нең өчен до га кыл ган да, Ал ла һы га, сХа ки ме без Гай сә Мә сих нең Ата сы на, 

һәр ва кыт рәх мәт укый быз, 4 чөн ки Мә сих Гай сә гә има ны гыз һәм бар лык из ге ләр-
гә бул ган мә хәб бә те гез ту рын да ишет тек. 5 Има ны гыз һәм мә хәб бә те гез күк ләр дә 
тор мыш ка аша чак өме те гез гә ни гез лән гән. Бу өмет ту рын да сез элек сЯх шы хә бәр-
нең хак сү зен дә ишет кән иде гез. 6 Сез гә ки леп җит кән бу Ях шы хә бәр, сез аның 
ту рын да бе рен че тап кыр ишет кән һәм Ал ла һы мәр хә мә те нең чын лык та нин ди 
бу лу ын аң ла ган көн нән бир ле, бө тен дөнь я да та рал ган дай, ара гыз да да шу лай зур 
уңыш ки те реп та ра ла. 7 Сез Ал ла һы мәр хә мә те ту рын да без нең хак ка Мә сих кә туг-
ры лык лы хез мәт че, сө ек ле хез мәт тә ше без Эпа фрас тан ишет те гез. 8 Ул без гә Рух тан 
кил гән мә хәб бә те гез ту рын да да хә бәр ит те.

9 Шу ңа кү рә, бу ту ры да ишет кән көн нән бир ле, сИз ге Рух бир гән бар зи рәк лек 
һәм аң бе лән Ал ла һы ның их ты я рын ту лы сын ча та нып бе лү е гез не те ләп, сез нең өчен 
до га кы лу дан һәм ял ва рып со рау дан тук та мый быз. 10 Һәр иге лек ле эше гез җи меш 
ки те реп, Ал ла һы ны та нып бе лү е гез артканнан-арта ба рып, Ха ким Гай сә гә ла ек лы 
бу лып яшәр сез һәм һәр нәр сә дә Аңа ярак лы бу лыр сыз, дип до га кы ла быз. 11 Һәр-
ва кыт чы дам һәм са быр бу лу ы гыз ны те ләп, Аның бө ек код рә те сез не ны гыт сын. 
12 Як ты лык пат ша лы гын да Үзе нең из ге хал кы өчен сак ла ган бү ләк тән өлеш алыр га 
үзе гез не ла ек лы ит кән Ата быз га сө е неп рәх мәт әй те гез. 13 Ка раң гы лык ха ким ле-
ген нән кот ка рып, Ул без не Үзе нең сө ек ле Уг лы Пат ша лы гы на алып кер де, 14 һәм 
Уг лы аша без сйо лып алы на быз, ди мәк, сгө наһ ла ры быз ки че ре лә.

МәсихһәмАныңхезмәте
15 Мә сих – күз гә кү рен мәс Ал ла һы ның ча гы лы шы, Ул – бе рен че Угыл, яра тыл-

ган нар ның ба ры сын нан да әү вәл рәк, 16 чөн ки күк тә һәм җир дә бул ган, кү рен гән 
һәм кү рен мә гән нәр нең һәм мә се Аның ар кы лы яра тыл ган: җи тәк че көч ләр ме, өс-
тен көч ләр ме, баш лык лар мы, ха ким лек ләр ме – ба ры сы Аның аша һәм Аның өчен 
яра тыл ган. 17 Ул һәр нәр сә дән элек бул ган, һәм Аның ар ка сын да бар нәр сә бер гә 
то ра. 18 Ул – тән нең Ба шы, ә тән – Аңа симан итү че ләр бер дәм ле ге. Һәр нәр сә дә 
бе рен че бул сын өчен, Ул – Баш лан гыч, үле дән те ре лә се ләр ара сын нан иң бе рен че 
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бу лып те рел гән. 19 Ал ла һы бө тен ту лы лык ның Аңар да яшә вен, 20 һәм Аның ар кы-
лы, Аның схач та тү гел гән ка ны бе лән ты ныч лык ур наш ты рып, җир дә ге, күк тә ге 
һәр нәр сә не Үзе бе лән та ту лан ды ру ны мәгъ куль күр де.

21 Сез дә фи ке ре гез һәм яман эш лә ре гез ар ка сын да элег рәк Ал ла һы га чит һәм 
дош ман иде гез. 22 Ә хә зер Ул Үз ал дын да из ге, ким че лек сез һәм га еп сез итеп күр сә тү 
өчен, Уг лы ның тә не ар кы лы, Аның үле ме аша Үзе бе лән та ту лаш тыр ды. 23 Әм ма 
сез, има ны гыз да нык һәм тай пыл мый ча то рып, үзе гез ишет кән Ях шы хә бәр бир-
гән өмет тән чит ләш мәс кә ти еш. Бу Ях шы хә бәр дөнь я да гы һәр җан ия се нә игъ лан 
ител гән һәм мин, Паул, аның хез мәт че се бул дым.

Паулныңбердәмлеккәхезмәтитүе
24 Хә зер сез нең хак ка ки чер гән мих нәт лә ре мә сө е нәм. Үз тә не бул ган иман итү-

че ләр бер дәм ле ге өчен Мә сих га зап ла ры ның җит мә гән өле шен тән га зап ла рым 
бе лән ту лы лан ды рам. 25 Мин, Ал ла һы ку шуы бу ен ча, бер дәм лек хез мәт че се бул-
дым. Ул, сез гә ях шы лык эш ләү йө зен нән, Үз сү зен бө тен ту лы лы гы бе лән игъ лан 
итү не тап шыр ды ми ңа. 26 Бу сүз – га сыр лар дә ва мын да, бу ын нар дан бу ын нар га 
яше рен сер бу лып кил де, хә зер исә ул Аның из ге лә ре нә бил ге ле бул ды. 27 Ал ла һы 
алар га бө тен ха лык лар га күр сә те лә чәк бу сер нең нин ди бай һәм бө ек бу лу ын бел-
де рер гә те лә де. Бу сер шун нан гый ба рәт тер: Мә сих – сез дә, Ул – Ал ла һы сда нын 
ур так ла шу өчен өме те гез!

28 Без Мә сих ту рын да игъ лан итә без. Һәр ке ше не Мә сих нең ка мил ияр че не итеп 
Ал ла һы га тәкъ дим итү өчен, аны үгет ли без һәм бар зи рәк лек кә өй рә тә без. 29 Бу 
мак сат ка ире шү өчен, Мә сих нең мин дә ге ку әт ле кө че бе лән, үзем не кыз ган мый ча, 
бу авыр хез мәт не баш ка рам.

2 1 Сез нең хак ка, Лау ди ке я дә яшәү че ләр һәм баш ка бар лык ми не йөз гә күр мә-
гән нәр ха кы на ни ка дәр ты ры шу ым ны бе леп то ру ы гыз ны те лим. 2 Мин мо ны, 

мә хәб бәт тә бер лә шеп, кү ңел лә ре кү тә рел сен һәм ти рән аң лау га һәм ту лы сын ча 
ыша ну га ия бул сын нар өчен эш лим. Шул рә веш чә алар Ал ла һы ның се рен – Мә-
сих не та нып бе лер ләр. 3 Аңар да зи рәк лек нең һәм бе лем нең бө тен хә зи нә лә ре яше-
рен гән. 4 Мин мо ны яла гай сүз ләр бе лән сез не һич кем ал да ма сын өчен сөй лим. 
5 Тә нем бе лән яны гыз да бул ма сам да, ру хым бе лән яны гыз да һәм сез дә ге тәр тип не, 
Мә сих кә има ны гыз ның нык лы гын кү реп ку а нам.

Мәсихтәгеяңатормыш
6 Мә сих Гай сә не Ха ким* итеп ка бул ит кән сез икән, Аның бе лән бер лек тә яшә гез. 

7 Аңар да та мыр җә е гез һәм төп лә не гез, үзе гез гә өй рә тел гән иман бу ен ча ны гы гыз 
һәм рәх мәт ле бу лу сез не чол гап ал сын.

8 Сак бу лы гыз, Мә сих кә тү гел, ке ше га дәт лә ре нә һәм дөнь я ның ида рә итү че көч-
лә ре нә ни гез лән гән, буш һәм ал да выч фәл сә фә бе лән сез не һич кем кол ит мә сен. 

* 2:6 Хаким – Бу сүз Мә сих Гай сә нең ке ше лек кә, бө тен мат ди һәм ру хи дөнь я га Ху җа икә-
нен күр сә тә. 
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9 Ал ла һы бө тен ту лы лы гы бе лән Мә сих тә гәү дә лә неп яши. 10 Сез гә Мә сих ар кы лы 
ту лы тор мыш би рел гән, һәм Ул – һәм мә баш лык лар һәм ха ким лек ләр өс тен нән 
Баш. 11 Сез Аңар да, ке ше ку лы баш кар ган ссөн нәт бе лән тү гел, гө наһ лы та би гать 
ха ким ле ген нән азат итү, ди мәк, Мә сих сөн нә те бе лән сөн нәт лән де гез дә. 12 сСу га 
чум ды ру йо ла сын үтә гән дә, Аның бе лән бер гә кү мел де гез һәм, Аны үле дән те релт кән 
Ал ла һы ның код рә те нә ыша ну ар ка сын да, Аның бе лән бер гә те рел де гез дә. 13 Сез 
гө наһ ла ры гыз ар ка сын да һәм сөн нәт ле бул ма вы гыз өчен үле бул ган да, Ал ла һы сез-
не Мә сих бе лән бер гә те релт те һәм бар лык гө наһ ла ры быз ны ки чер де. 14 Ул без гә 
кар шы бу рыч на мә не ка гый дә лә ре бе лән га мәл дән чы гар ды һәм, хач ка ка дак лап, 
бө тен ләй юк ит те. 15 Өс тен көч ләр һәм ха ким лек ләр не би ре лер гә мәҗ бүр ит те һәм 
Мә сих ар ка сын да җи ңү не тан та на итеп, алар ны бар ха лык ал дын да фаш ит те.

16 Шу лай итеп, ри зык һәм эчем лек өчен яи сә нин ди дә бул са бәй рәм яки сяңа 
ай яи сә сшим бә көн нә ре нә ка гы лыш лы мәсь ә лә ләр өчен сез не һич кем хө кем ит-
мә сен. 17 Бо лар – ки лә чәк нең кү лә гә се ге нә, ә чын бар лык – Мә сих тә. 18 Ясал ма 
тый нак лык тан һәм сфә реш тә ләр гә та бы ну дан ләз зәт та бу чы һич кем сез не бү ләк 
алу хо ку кын нан мәх рүм ит мә сен. Ан дый ке ше үзе күр гән нәр бе лән го рур ла на, ке-
ше лек акы лы ның буш уй ла ры аны ма са ю чан итә. 19 Аның Баш ка мө нә сә бә те юк 
ин де. Ә бө тен тән ба ры тик Баш ка та я нып кы на, бу ын на ры һәм се ңер лә ре бе лән 
үз ара бер ке те леп һәм ны гы ты лып, Ал ла һы ку шуы бу ен ча үсә бит.

20 Сез Мә сих бе лән бер гә үлеп, бу дөнь я да гы ида рә итү че көч ләр дән ко тыл ган сыз 
икән, ни өчен әле һа ман бу дөнь я да яшәү че ләр дәй 21 «ка гыл ма», «та ты ма», «ти мә» 
ке бек ка гый дә ләр гә буй сы на сыз? 22 Бо лар ба ры тик ке ше уй лап чы гар ган ка гый дә-
ләр гә, тәгъ ли мат лар га гы на ка гы ла һәм алар ның ба ры сы да кул лан ган нан соң юк ка 
чы га. 23 Бу ка гый дә ләр, үз лә ре нең дин дар лык ла рын, ясал ма тый нак лык һәм тән 
тал чы гу ын көч ләп та гып, нин ди дер зи рәк лек не кү рү мөм кин ле ге ту ды ра лар дыр 
да. Чын лык та исә бу ке ше лек нә фес лә рен җи ңәр гә бер дә яр дәм ит ми.

Искеһәмяңатормыш

3 1 Сез Мә сих бе лән бер гә те ре леп тор ган сыз икән, күк тә ге нәр сә ләр гә аш кы-
ны гыз, Мә сих ан да Ал ла һы ның уң ягын да уты ра. 2 Җир дә ге нәр сә ләр ту рын-

да тү гел, күк тә ге ләр ту рын да уй лап ка ра гыз. 3 Сез үл де гез, ә тор мы шы гыз Мә сих 
бе лән бер гә Ал ла һы да яше рен гән бит. 4 Тор мы шы гыз – Мә сих, һәм Ул кил гән дә, 
сез дә да нын ур так ла шып, Аның бе лән бер гә ки лер сез.

5 Шу лай итеп, үзе гез дә ге дөнь я ви те ләк ләр не: фә хеш лек, бо зык лык, нә фес, яман 
те ләк не һәм пот ка та бы ну га тиң бул ган ком сыз лык ны үте ре гез. 6 Бо лар ның ба ры-
сы да Ал ла һы ның ачу ын ки те рә*. 7 Кай чан дыр сез дә бо лар ны эш лә гән дә, шул 
юл лар да йөр де гез. 8 Ә хә зер сез алар ның һәм мә сен нән: ачу, яр су, усал лык, яман 
тел ле лек һәм әдәп сез сүз ләр дән ко ты лы гыз, 9 бер-берегезгә ял ган сөй лә мә гез. Сез 
бө тен кыл ган га мәл лә ре гез бе лән бер гә элек ке яшәү рә ве ше гез не ки ем сал ган дай 
са лып таш ла ды гыз бит 10 һәм яңа ке ше бу лып ки ен де гез. Яңа ке ше не яра ту чы 

* 3:6 Кай бер кулъ яз ма лар да бо лай языл ган: Ме нә шу лар өчен Үзен тың ла ма ган нар га Ал ла-
һы ның ачуы ки лә. 
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Алла һы, Үзен сез гә та гын да ныг рак та ны ту өчен, сез не һәр ва кыт Үзе нә ох шаш лы 
итеп үз гәр теп то ра. 11 Шу ңа кү рә ин де яһү ди бул ма ган нар һәм яһү ди ләр, сөн нәт ле 
һәм ссөн нәт сез ләр, вәх ши ләр, скиф лар*, кол лар һәм ирек ле ләр ара сын да бер нин ди 
аер ма юк, әм ма Мә сих – һәм мә се һәм ба ры сын да.

12 Сез, сө ек ле из ге ләр, Ул сай лап ал ган ке ше ләр бу ла рак, шәф кать ле, иге лек-
ле, тый нак, ба сын кы, тү зем ле бу лы гыз. 13 Бер-берегезгә са быр лык күр сә те гез 
һәм, үп кә гез бул са, бер-берегезне ки че ре гез. Мә сих сез не ки чер гән дәй, сез дә 
бер-берегезне ки че ре гез. 14 Бу сый фат лар ның ба ры сы на мә хәб бәт не өс тә гез, 
ул, һәм мә сен бер ләш те реп, ка мил лек кә ил тә. 15 Йө рәк лә ре гез бе лән Мә сих нең 
имин ле ге ха ким лек ит сен. Сез, бер тән нең әгъ за ла ры бу лып, нәкъ ме нә шу шы 
имин лек тә яшәү өчен ча кы рыл ган сыз бит. Рәх мәт ле бу лы гыз, 16 Мә сих нең сү зе 
сез дә бар мул лы гы бе лән ур наш сын. Бер-берегезне һәр төр ле зи рәк лек бе лән өй-
рә те гез һәм үгет лә гез. Рәх мәт әй теп, Ал ла һы га мәд хи я ләр, мак тау лы ши гырь ләр 
һәм ру хи җыр лар җыр ла гыз. 17 Сез нәр сә ге нә эш лә сә гез яки ни ге нә сөй лә сә гез 
дә – ба рын да Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә та я нып һәм Аның аша Ата быз Ал ла һы га 
шө кер итеп эш лә гез.

Яңатормыштагыүзарамөнәсәбәтләр
18 Ха тын нар, Ха ким Гай сә гә иман итү че ләр үз лә рен ни чек то тар га ти еш бул са, 

ир лә ре гез гә шу лай буй сы ны гыз. 19 Ир ләр, ха тын на ры гыз ны яра ты гыз һәм алар га 
кы рыс бул ма гыз. 20 Ба ла лар, һәр нәр сә дә ата-аналарыгызның сү зен тың ла гыз, чөн ки 
бу Ха ким гә мәгъ куль. 21 Ата лар, ба ла ла ры гыз кай гы га бат ма сын нар өчен, алар ны 
яр сыт ма гыз. 22 Кол лар, дөнь я да гы ху җа ла ры гыз га һәр нәр сә дә буй сы ны гыз, хез мәт 
итү е гез ке ше ләр гә ярар га ты ры шып һәм күз бу яп тү гел, ә ти рән хөр мәт бе лән, Ал-
ла һы дан кур кып, чын кү ңел дән бул сын.

23-24 Ха ким нән бү ләк кә ми рас ала ча гы гыз ны бе леп, нәр сә ге нә эш лә сә гез дә, ке-
ше ләр өчен тү гел, Ха ким өчен эш лә гән дәй, чын кү ңел дән баш ка ры гыз, чөн ки сез 
Ха ким Мә сих кә хез мәт итә сез. 25 Ә хак сыз лык кы лу чы үзе нә ти еш ле сен ала чак. 
Ал ла һы кар шын да ба ры сы да ти гез.

4 1 Ху җа лар, күк тә сез нең дә Ху җа гыз бар лы гын ис тә то тып, кол ла ры гыз га ка ра та 
на мус лы һәм га дел бу лы гыз.

Төрлеүгет-нәсыйхәтләр
2 Армый-талмый до га да бу лы гыз, до га кы лып һәм шө кер итеп уяу то ры гыз. 3 Шул 

ук ва кыт та, Мә сих се ре ту рын да игъ лан итү өчен, Ал ла һы ишек ач сын дип, без нең 
өчен дә до га кы лы гыз – мин ме нә шуң а кү рә тот кын лык та бит. 4 Ке ше ләр гә әле ге 
сер ту рын да ти е шен чә ачык һәм аң ла еш лы итеп сөй ли алу ым өчен до га кы лы гыз. 
5 Чит ке ше ләр бе лән ара лаш кан да, һәр бер уңай лы оч рак тан фай да ла нып, төп ле 

* 3:11 Вәхшиләр – грек ча «бар ба рос», ягъ ни мил лә те бе лән грек бул ма ган һәм грек ча бел-
мә гән, җә мгыять нең иң тү бән кат ла у ке ше лә ре. Скиф лар – Ка ра диң гез бу е ның төньяк-
көнчыгышында яшә гән ха лык. 
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акыл күр сә те гез. 6 Сү зе гез һәр ва кыт ягым лы, ма вык тыр гыч һәм төп ле бул сын, 
һәр кем гә ни чек җа вап би рер гә ки рәк ле ген бе ле гез.

Соңгысәламнәр
7 Ми нем ту ры да сез гә ыша ныч лы хез мәт че һәм Ха ким Гай сә эшен дә хез мәт тә-

ше без, сө ек ле Ту хик иман да шы быз ба ры сын да хә бәр итәр. 8-9 Хә ле без ту рын да 
бел де рү һәм кү ңел лә ре гез не кү тә рү өчен, мин аны сез дән кил гән ыша ныч лы һәм 
сө ек ле иман да шы быз Они сим бе лән бер гә яны гыз га җи бә рәм: алар мон да гы бар лык 
хәл ләр ту рын да сез гә сөй ләп би рер ләр. 10-11 Ми нем бе лән бер гә зин дан га ябыл ган 
Арис тарх сез гә сә лам тап шы ра һәм Бар наб ның ике ту ган эне се Марк (яны гыз га 
кил сә, аны ка бул ите гез, ди гән әмер ал ды гыз) һәм шу лай ук Юс ты дип тә атал ган 
Ешуа сез гә сә лам тап шы ра. Алар – сАл ла һы Пат ша лы гы ха кы на ми нем бе лән бер гә 
хез мәт итү че ләр ара сын да Мә сих кә иман итү че яһү ди ләр нең бер дән бер лә ре. Алар 
ми ңа зур юа ныч бул ды лар. 12 Сез дән кил гән Эпа фрас, Мә сих Гай сә ко лы, сә лам 
тап шы ра. Ал ла һы ның бар их ты я ры бе лән җит лек кән бу лу ы гыз һәм иман да то ру-
ы гыз өчен, ул һәр ва кыт сез нең хак ка бик ты ры шып до га кы ла. 13 Аның ту рын да 
ша һит лык би рәм: ул сез нең һәм Лау ди кея, Һи е ра по лис шә һә рен дә ге ләр ха кы на бик 
авыр хез мәт баш ка ра. 14 Без ярат кан та биб Лүк һәм Ди мас сез не сә лам ли. 15 Лау-
ди ке я дә ге иман даш лар га, Нум фа га һәм аның өен дә җы е ла тор ган иман итү че ләр 
бер дәм ле ге нә сә лам әй те гез.

16 Бу хат ны укып чык кач, аны Лау ди ке я дә ге иман итү че ләр бер дәм ле ген дә дә 
укы сын нар өчен җи бә ре гез, ә Лау ди кея бер дәм ле ге нә языл ган хат ны сез дә укы гыз. 
17 Ар хип ка: «Ка ра, Ха ким без дән ка бул ит кән хез мәт не ахы ры на җит кер», – дип әй-
теп ку е гыз.

18 Бу сә лам не мин, Паул, үз ку лым бе лән язам. Ми нем зин дан да уты ру ым ны 
оныт ма гыз. Мәр хә мәт сез нең бе лән бул сын.
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тес са лу ни кә ле ләр гә бе рен че хат

1 1 Паул дан, Си лас тан һәм Ти му тәй дән Тес са лу ни кә дә ге симан итү че ләр бер дәм-
ле ге нә, сАта быз сАл ла һы һәм сХа ки ме без Гай сә сМә сих өм мә те нә* смәр хә мәт 

һәм имин лек бул сын.

Тессалуникәлеләрнеңиманы
2 До га ла ры быз да сез не ис кә алып, ба ры гыз өчен дә һәр ва кыт Ал ла һы га рәх мәт ләр 

укый быз. 3 Иман ар кы лы баш кар ган эш лә ре гез не, мә хәб бәт бе лән ил һам лан ды рыл-
ган авыр хез мә те гез не һәм, Ха ки ме без Гай сә Мә сих кә өмет баг лап, нык то ру ы гыз ны 
Ата быз бул ган Ал ла һы ал дын да без һәр ва кыт исе без дә то та быз.

4 Иман даш лар, Ал ла һы сез не яра та һәм без сез не сай лап алу ын бе лә без, 5 чөн-
ки без сөй лә гән сЯх шы хә бәр сүз ләр дә ге нә тү гел, ә код рәт, сИз ге Рух һәм шул 
хә бәр гә ти рән ыша ну бе лән сез гә ба рып иреш те. Бер гә бул ган да, сез нең хак ка 
ни чек яшә гә не без не бе лә сез бит. 6 Ул хә бәр не күп га зап лар эчен дә Из ге Рух тан 
кил гән шат лык бе лән ка бул итеп, без дән һәм Ха ким нән үр нәк ал ды гыз. 7 Шу лай 
итеп, сез Ма ке ду ния һәм Ахая өл кә лә рен дә яшәү че бар лык симан итү че ләр гә 
үр нәк бул ды гыз. 8 сРаб бы сү зе сез нең ар кы лы Ма ке ду ния һәм Ахая өл кә лә рен дә 
ге нә ише те леп кал ма ды, Ал ла һы га иман итү е гез һәр кай да бил ге ле бул ды. Шу ңа 
кү рә без гә та гын нәр сә дер сөй ләр гә ки рәк тә тү гел. 9-10 Без не ни чек ка бул итү-
е гез ха кын да сөй ли ләр, сез бит мәң ге те ре һәм хак Ал ла һы га хез мәт итү, Уг лы 
Гай сә нең күк ләр дән ки лү ен кө тү өчен, пот лар ны кал ды рып, Ал ла һы га бо рыл ды-
гыз. Ал ла һы Гай сә не үле дән те релт те, Ул без не Ал ла һы ның якын ла шып ки лү че 
ачу ын нан кот ка ра чак.

ПаулныңТессалуникәдәгехезмәте

2 1 Иман даш лар, үзе гез бе лә сез бит, сез нең ян га ки лү е без фай да сыз бул ма ды. 
2 Бел гә не гез чә, элег рәк без Фи лип пуй да га зап лар ки чер дек, без не хур ла ды лар. 

Лә кин, көч ле кар шы лык лар га ка ра мас тан, Ал ла һы без гә Үзе нең Ях шы хә бә рен 
сез гә сөй ләр гә кы ю лык бир де. 3 Өй рә тү е без ял гыш та, бо зык уй лар бе лән дә тү гел. 
Без бе рәү не дә ал дар га те лә ми без. 4 Ях шы хә бәр не та ра ту эшен ыша нып тап шы-
рыр га Ал ла һы без не ла ек лы дип тап кан, шу ңа кү рә без Аның их ты я ры бу ен ча 
сөй ли без. Сөй лә гән дә, ке ше ләр гә тү гел, ә йө рәк лә ре без не сы нау чы Ал ла һы га 
ярар га ты ры ша быз.

* 1:1 ГайсәМәсихөммәте – Гай сә Мә сих кә иман итү че ке ше ләр. 
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5 Бел гә не гез чә, без бер кай чан да яла гай ла нып йә ком сыз лык ны яше реп сөй-
лә мә дек. Ал ла һы – Үзе мо ңа ша һит. 6 Без ке ше ләр дән – сез дән дә, баш ка лар дан 
да – дан көт мә дек. 7 Мә сих нең срә сүл лә ре бу ла рак, сез дән их ти рам та ләп итә алыр 
идек, лә кин ана ке ше үзе нең са бый ла ры ту рын да кай гыр т кан дай, яны гыз да бул-
ган да, сез гә ка ра та ягым лы идек. 8 Сез не шу лай нык ярат кан га кү рә, Ал ла һы ның 
Ях шы хә бә рен җит ке рер гә ге нә тү гел, сез нең өчен го ме ре без не би рер гә әзер идек. 
Без нең өчен шун дый ка дер ле бул ды гыз. 9 Иман даш лар, ты ры шып эш лә ве без не һәм 
авыр хез мә те без не хә тер ли сез бит. Сез гә Ал ла һы ның Ях шы хә бә рен сөй лә гән дә, 
бе ре гез гә дә йөк бул мас өчен, көне-төне эш лә дек. 10 Сез нең, ягъ ни иман итү че-
ләр ал дын да, из ге, стәкъ ва һәм ким че лек сез бул ган лы гы быз га сез дә, Ал ла һы Үзе 
дә ша һит. 11 Ата ке ше ба ла ла ры на ка ра та ни чек бул са, без дә һәр бе ре гез гә ка ра та 
шу лай бул дык, һәм сез бу ту ры да бе лә сез. 12 Без сез не үгет лә дек, дәрт лән дер дек, 
Үз Пат ша лы гы һәм да нын ур так ла шыр га ча кы ру чы Ал ла һы га ла ек лы тор мыш та 
яшәр гә өн дә дек.

Аллаһысүзенеңтәэсиритүе
13 Шу ның өчен дә Ал ла һы га һәр ва кыт рәх мәт ләр әй тә без: без дән ишет кән Ал-

ла һы сү зен сез ке ше не ке итеп тү гел, ә чы нын да ни чек бул са, шу лай итеп, Ал ла һы 
сү зе итеп ка бул ит те гез. Ул сүз сез гә, иман итү че ләр гә, тәэ сир итә. 14 Иман даш лар, 
сез Яһү ди я дә ур наш кан, Мә сих Гай сә гә та я ну чы Ал ла һы бер дәм лек лә ре ке бек бул-
ды гыз: алар яһү ди ләр дән җә фа чик кән дәй, сез дә үз мил ләт тәш лә ре гез дән җә фа 
чик те гез. 15 Яһү ди ләр Ха ким Гай сә не һәм спәй гам бәр ләр не үтер гән нәр, ә без не ку ып 
җи бәр де ләр. Алар Ал ла һы га да мәгъ куль тү гел, бар ке ше ләр гә дә кар шы. 16 Ко ты ла 
ал сын нар дип, баш ка ха лык лар га сөй ләр гә те ли без, ә яһү ди ләр без гә ко ма чау лар га 
ты ры ша. Һәр ва кыт шун дый эш ләр кы лып, алар үз сгө наһ ла рын арт ты ра ба ра һәм, 
ни һа ять, Ал ла һы ның ачуы алар өс те нә тө шә.

Паулныңтессалуникәлеләрнекүрергәтеләве
17 Ә без, иман даш лар, сез нең бе лән кыс ка ва кыт ка аеры лыш тык (кү ңел лә ре без 

бе лән тү гел, тән нә ре без бе лән ге нә) һәм сез не бик нык са гы нып, үзе гез не кү рә се без 
кил де. 18 Шу ңа кү рә яны гыз га ба рыр га те лә дек: мин, Паул, бер ни чә тап кыр ба рыр-
га җы ен дым, лә кин сшай тан без гә ко ма чау ла ды. 19 Ха ки ме без Гай сә кил гән дә, сез 
бул ма са гыз, без нең өчен кем өмет, шат лык һәм мак тау та җы бу лыр икән? 20 Әйе, 
сез – без нең да ны быз һәм шат лы гы быз!

3 1 Шу ңа кү рә, бү тән кө теп то ра ал ма дык, Афи на да үзе без ге нә ка лыр га бул-
дык 2-3 һәм, бу эзәр лек ләү ләр ар ка сын да бе ре гез дә ике лән мә сен өчен, сез не 

дәрт лән де рер гә, има ны гыз ны ны гы тыр га ди гән мак сат бе лән Мә сих ту рын да гы 
Ях шы хә бәр не вә газь ләү дә Ал ла һы ның хез мәт тә ше бул ган Ти му тәй иман да шы-
быз ны яны гыз га җи бәр дек. Сез бе лә сез бит, без гә эзәр лек ләү ләр бил ге лән гән. 
4 Без нең бе лән шун дый эзәр лек ләү ләр бу ла ча гы ха кын да ал дан, бер гә ва кы ты быз да 
әй т кән идек һәм, бел гә не гез чә, шу лай бул ды да. 5 Шу ңа кү рә, бү тән кө теп то ра 
ал ма дым, има ны гыз ның нык лы гы ха кын да бе лер гә те ләп, Ти му тәй не яныгыз га 
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җи бәр дем, чөн ки, аз ды ру чы* сез не кот кы га кер т кән һәм хез мә те без буш ка кит-
кән, дип хә веф лән дем.

Тимутәйнеңкуанычлыхәбәре
6 Ә хә зер Ти му тәй Тес са лу ни кә дән кайт ты да има ны гыз һәм мә хәб бә те гез ха-

кын да ку а ныч лы хә бәр җит кер де. Без не ях шы уй лар бе лән ис кә алу ы гыз, без сез-
не бик нык кү рер гә те лә гән дәй, сез нең дә без не кү рер гә те лә ве гез ту рын да әйт те. 
7 Шу ңа кү рә, иман даш лар, има ны гыз ту рын да ишет кәч, бар лык га зап лар һәм 
эзәр лек ләү ләр эчен дә кү ңе ле без юан ды. 8 Сез Ха ким Гай сә гә бул ган има ны гыз ны 
нык то та сыз икән, ди мәк, хә зер без чын нан да яши без. 9 Сез нең өчен һәм Ал ла быз 
ал дын да сез нең хак ка ки чер гән шат лык ла ры быз өчен Ал ла быз га нин ди рәх мәт ләр 
әй тик икән? 10 Сез нең бе лән кү ре шер гә һәм има ны гыз га җи теш мә гән нәр сә ләр не 
би рер гә те ләп, көне-төне ты ры шып до га кы ла быз.

11 Ата быз бул ган Ал ла һы Үзе һәм Ха ки ме без Гай сә яны гыз га ба рыр юлы быз ны 
ту рай т сын. 12 Сез гә ка ра та бул ган мә хәб бә те без арт кан дай, Ха ки ме без бер-берегезгә 
һәм бар лык ке ше ләр гә ка ра та мә хәб бә те гез не дә арт ты рып мул ит сен. 13 Ха ки ме-
без Гай сә Үзе нең из ге лә ре бе лән кил гән дә, Ата быз Ал ла һы ал дын да кер сез, из ге 
бу лу ы гыз ны те ләп, шу лай итеп йө рәк лә ре гез не ны гыт сын.

Аллаһыныңтеләге:изгебулыгыз

4 1 Ал ла һы га ярак лы бу лу өчен, ни чек яшәр гә ки рәк ле ге ту рын да өй рәт кән идек, 
һәм сез шул өй рә тү ләр бу ен ча яши сез. Ә хә зер, иман даш лар, без Ха ким Гай сә 

ха кы на та гын да зур рак ты рыш лык лар ку ю ы гыз ны үте неп со рый быз. 2 Гай сә Мә сих-
нең вә ка лә те бе лән сез не нәр сә ләр гә өй рәт кә не без ту рын да бе лә сез бит. 3 Ал ла һы 
сез нең из ге бу лу ы гыз ны, аз гын лык тан ты е лып то ру ы гыз ны те ли. 4 Һәр бе ре гез үз 
тә нен из ге лек тә һәм ка дер ләп сак лар га өй рән сен иде. 5 Ал ла һы ны бел мә гән смә җү-
си ләр дәй дәрт һәм шәһ вәт* куш кан га ияр мә гез. 6 Мон дый оч рак лар да бе ре гез дә 
үзе нә фай да эз ләп, иман да шы на* кар шы явыз лык кыл ма сын, чөн ки ан дый эш ләр 
кыл ган һәр ке ше Ха ким та ра фын нан җә за га тар ты ла чак. Без сез гә бу ту ры да ки сә тү 
ясап әй т кән идек ин де. 7 Ал ла һы без не шак шы бу лыр га тү гел, ә из ге бу лып яшәр гә 
ча кыр ды бит. 8 Шу ңа кү рә бу өй рә тү ләр не ки ре ка гу чы зат ке ше ләр не тү гел, ә сез гә 
Үзе нең Из ге Ру хын җи бә рү че Ал ла һы ны ки ре ка га.

9 Иман даш ла ры гыз ны яра ту га кил гән дә, бу ту ры да язып то ру ның ки рә ге юк тыр, 
чөн ки Ал ла һы сез нең үзе гез не бер-берегезне яра тыр га өй рәт те 10 һәм, чын лап та, 
сез бө тен Ма ке ду ния өл кә сен дә ге бар лык иман даш лар ны яра та сыз. Сез дән үте неп 
со рый быз, иман даш лар: та гын да ныг рак ты ры шы гыз.

11 Без куш кан ча, ты ныч яшәр гә, үз эше гез бе лән ге нә шө гыль лә нер гә һәм үз кул-
ла ры гыз бе лән эш ләп та бар га ты ры шы гыз. 12 Шу лай эш лә сә гез, чит ке ше ләр ал дын да 
тор мы шы гыз хөр мәт уя тыр, үзе гез нең их ты яҗ ла ры гыз да бер кем гә дә бәй ле бул мас сыз.

* 3:5 Аздыручы – иб лис ди гән мәгъ нә дә. 
* 4:5 Шәһвәт – җен си дәрт. 
* 4:6 ...имандашына... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: ту га ны на. 
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ХакимГайсәнеңкилүе
13 Иман даш лар, өмет сез ке ше ләр дәй кай гыр ма вы гыз ны те ләп, үлем йо кы сы на 

кит кән нәр ту рын да бел де рә се без ки лә. 14 Без Гай сә нең үл гә не нә һәм үле дән те-
рел гә не нә ыша на быз, шу ңа кү рә Гай сә гә иман итеп, үлем йо кы сы на кит кән нәр не 
Ал ла һы Аның бе лән алып ки лә чә ге нә дә ыша на быз. 15 Хә зер сез гә әй тә чәк сүз лә-
ре без Ха ким Гай сә не ке. Без, исән нәр – Ха ким кил гән че яшә я чәк ке ше ләр – үлем 
йо кы сы на кит кән нәр дән ал да рак бул ма быз. 16 Бо е рык ише тел гән дә, җи тәк че сфә-
реш тә һәм Ал ла һы быр гы сы ның та вы шы ас тын да күк ләр дән Ха ким Үзе тө шә чәк 
һәм Мә сих кә ыша нып үл гән нәр бе рен че бу лып те ре лә чәк ләр. 17 Шун нан соң без, 
исән нәр – мон да кал ган нар – һа ва да Ха ким не кар шы алу өчен, алар бе лән бер гә 
бо лыт лар да һа ва га алы на чак быз һәм без шу лай мәң ге гә Ха ки ме без бе лән бер гә 
бу ла чак быз. 18 Бер-берегезне шу шы сүз ләр бе лән дәрт лән де ре гез.

5 1 Бу хәл ләр нең кай чан бу ла ча гы ту рын да язу ы быз ның ки рә ге юк, иман даш лар, 
2 чөн ки сез үзе гез бик ях шы бе лә сез: Раб бы кө не, төн лә ка рак кер гән дәй, көт мә-

гән дә ки леп җи тә чәк. 3 Ке ше ләр: «Бар да ты ныч, кур кы ныч тү гел», – дип әй т кән дә, 
авыр лы хатын-кызның ба ла ту ды ру га зап ла ры җит кән дәй, ки нәт һә ла кәт ки лер, һәм 
алар ка чып ко ты ла ал мас лар. 4 Ә сез, иман даш лар, ка раң гы лык та тү гел, шу ңа кү рә 
ул көн сез гә ка рак ке бек көт мә гән дә кил мә я чәк. 5 Сез ба ры гыз да – як ты лык һәм 
көн ба ла ла ры. Без төн не ке һәм ка раң гы лык ны кы тү гел. 6 Шу лай итеп, баш ка лар дай 
йок лап ят мыйк, уяу һәм аек бу лыйк. 7 Йок лау чы лар төн лә йок лый лар, эчеп исе рү-
че ләр төн лә эчеп исе рә ләр. 8 Ә без, як ты лык ба ла ла ры бул ган га кү рә, иман ны һәм 
мә хәб бәт не кө бә ки ем итеп, ко ты лу га бул ган өмет не ти мер баш лык итеп ки еп аек 
бу лыйк. 9 Ал ла һы без не ачу га ду чар итү өчен тү гел, ә Ха ки ме без Гай сә Мә сих ар кы-
лы ко ты лу алу өчен бил ге лә де. 10 Мә сих, исән бул сак та, үлем йо кы сын да бул сак та, 
Аның бе лән бер гә яшә ве без не те ләп, без нең өчен үл де. 11 Шу ңа кү рә хә зер ни чек 
эш лә сә гез, бер-берегезне шу лай дәрт лән де ре гез һәм ру хи як тан ны гы ты гыз.

Паулныңүгет-нәсыйхәте
12 Иман даш лар, ара гыз да авыр хез мәт ку ю чы, Ха ким исе мен нән сез гә үгет-

нәсыйхәт һәм юнә леш би рү че ке ше ләр не хөр мәт ите гез. 13 Хез мәт лә ре өчен алар га 
бик их ти рам лы бу лы гыз һәм алар ны яра ты гыз. Бер-берегез бе лән ты ныч яшә гез.

14 Сез дән, иман даш лар, үте неп со рый быз: эш сез уты ру чы лар ны үгет лә гез, кур ка 
тор ган нар ның кү ңел лә рен кү тә ре гез, хәл сез ләр гә яр дәм ите гез. Бар ке ше ләр гә ка ра та 
тү зем ле бу лы гыз. 15 Ка ра гыз аны, бе рәү дә явыз лык ка явыз лык бе лән җа вап бир-
мә сен. Һәр ва кыт бер-берегезгә һәм бар ке ше ләр гә ях шы лык эш ләр гә ты ры шы гыз.

16 Һәр ва кыт шат ла ны гыз. 17 Бер тук тау сыз до га кы лы гыз. 18 Нин ди ге нә хәл дә 
бул са гыз да, Ал ла һы га рәх мәт ләр әй те гез, чөн ки сез дән, Гай сә Мә сих не ке бул ган 
ке ше ләр дән, Ал ла һы шу ны те ли.

19 Из ге Рух ны сүн дер мә гез. 20 Пәй гам бәр лек итү гә ким се теп ка рау бул ма сын. 
21 Ал ла һы дан мы, тү гел ме икә нен бе лү өчен, бар нәр сә не сы нап ка ра гыз, ях шы-
лык та бу лы гыз, 22 һәр төр ле явыз лык тан чит кә ки те гез.
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23 Ты ныч лык чы га на гы бул ган Ал ла һы Үзе сез не бө тен ки леш из ге ит сен. Ха ки-
ме без Гай сә Мә сих кил гән дә, Ул бө тен бар лы гы гыз ны: ру хы гыз ны да, кү ңе ле гез не 
дә, тә не гез не дә саф ки леш сак ла сын. 24 Сез не Ча кы ру чы мо ны эш лә я чәк, чөн ки 
Ул ыша ныч лы.

25 Иман даш лар, без нең өчен до га кы лы гыз. 26 Бар иман даш лар ны из ге үбү бе лән 
сә лам лә гез. 27 Ха ким нең аб руе бе лән та ләп итәм: бу хат ны бар лык иман даш лар га 
укы гыз. 28 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан 
тес са лу ни кә ле ләр гә икен че хат

1 1 Паул дан, Си лас тан һәм Ти му тәй дән Тес са лу ни кә дә ге симан итү че ләр бер дәм-
ле ге нә, сАта быз сАл ла һы һәм сХа ки ме без Гай сә сМә сих өм мә те нә* сә лам. 2 Сез гә 

Ата быз Ал ла һы дан һәм Ха ки ме без Гай сә Мә сих тән смәр хә мәт һәм имин лек бул сын.

ХакимГайсәнеңАллаһыныңгаделхөкемебеләнкилүе
3 Без һәр ва кыт сез нең өчен Ал ла һы га рәх мәт ләр әй тер гә ти еш, иман даш лар. 

Шу лай эш ләү дө рес, чөн ки сез нең има ны гыз ны гы ган нан ны гый, һәр кай сы гыз-
ның бер-берегезгә бул ган мә хәб бә те ар та ба ра. 4 Шу ңа кү рә, бар лык эзәр лек ләү ләр 
һәм га зап лар ки чер гән дә ге тү зем ле ге гез, има ны гыз бе лән Ал ла һы ның бер дәм лек-
лә ре ал дын да мак та на быз. 5 Бо лар ның ба ры сы да Ал ла һы хө ке ме нең га дел икә нен 
күр сә тә. Нә ти җә дә, сез сАл ла һы Пат ша лы гы на ке рер гә ла ек лы дип са на лыр сыз: 
аның ха кы на га зап чи гә сез дә бит ин де. 6 Ал ла һы га дел: га зап чи гү е гез өчен, га еп ле 
ке ше ләр гә кайгы-хәсрәт би рә, 7-8 ә сез гә, җә фа чи гү че ләр гә, һәм без гә ты ныч лык 
бү ләк итә. Ул мо ны, Ха ким Гай сә көч ле сфә реш тә лә ре бе лән ял кын ла нып янып 
тор ган ут та пәй да бу лып, күк ләр дән төш кән дә эш ләр. Ха ким Гай сә Ал ла һы ны 
бел мәү че ләр не һәм Үзе ту рын да гы сЯх шы хә бәр не тың ла мау чы лар ны җә за га тар-
тыр. 9 Җә за ла ры – мәң ге лек һә ла кәт, алар Ха ким хо зу рын нан һәм Аның шөһ рәт ле 
код рә тен нән ае рып алы ныр лар. 10 Ха ким Үзе нең сиз ге лә рен нән дан, Үзе нә иман 
ки тер гән нәр нең ба ры сын нан да мак тау ка бул итү өчен кил гән көн не, сез дә алар 
ара сын да бу лыр сыз, чөн ки сөй лә гән хә бә ре без гә ышан ды гыз.

11 Шу ңа кү рә, без һәр ва кыт сез нең өчен до га кы ла быз, Ал ла быз сез не Үзе ча-
кыр ган тор мыш юлы на ла ек лы ит сен, һәр ях шы ни ят не һәм иман эшен Үзе нең 
код рә те бе лән тө гәл лә сен, дип үте нә без. 12 Ал ла һы ның һәм Ха ки ме без Гай сә Мә-
сих нең мәр хә мә те бе лән Ха ки ме без Гай сә исе ме сез дә шу лай дан ла ныр һәм үзе гез 
дә Аның аша дан ла ныр сыз.

Канунсызкешетурында

2 1 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең ки лүе һәм яны на җы е ла ча гы быз ту рын да язып 
ки тә без. Иман даш лар, сез дән үте неп со рый быз: 2 ашы гыч фи кер йөр теп, акы-

лы гыз ны югал т ма гыз. сРаб бы ның кө не җит те, дип рух игъ лан ит кән пәй гам бәр лек 
сү зе дә, яки кем дер әй т кән сүз дә, яки янә се без дән кил гән хат та сез не бор чы ма-
сын. 3 Ка ра гыз аны, сез не бер кем дә ал да ма сын. Ал ла һы дан баш тарт мый ча һәм 

* 1:1 ГайсәМәсихөммәте – Гай сә Мә сих кә иман итү че ке ше ләр. 
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һә ла кәт кә ду чар ител гән ка нун сыз ке ше кил ми чә то рып, ул көн җит мә я чәк. 4 Ул 
ке ше ал ла дип атал ган һәм ке ше ләр та бы на тор ган һәр нәр сә гә кар шы чы гып, үзен 
юга ры кү тә рә чәк, сАл ла һы йор ты на ке реп уты ра чак һәм үзен Ал ла һы дип игъ лан 
итә чәк. 5 Мин яны гыз да бул ган да, шул ту ры да сөй лә гә нем не хә тер лә ми сез ме ни?

6 Ка нун сыз ке ше гә бил ге лән гән ва кыт тан ал дан ки лер гә ирек бир ми чә, аны 
нәр сә тот кар лап то ру ын сез хә зер бе лә сез. 7 Ка нун сыз лык ның яше рен кө че ин-
де эш кә то тын ган, лә кин тот кар лау чы үзе кит кән че тот кар ла вын дә вам ит те рер. 
8 Шун да ка нун сыз ке ше пәй да бу лыр, Ха ким Гай сә аны ты ны бе лән үте реп, ки лү е-
нең бал кы шы аны юк итә чәк. 9 сШай тан тә э си рен дә ка нун сыз ке ше зур көч, ял ган 
га лә мәт ләр, мог җи за лар күр сә теп ки лер, 10 һәр төр ле явыз хәй лә ләр не һә ла кәт кә 
ба ру чы лар га кар шы кул ла ныр. Алар һә ла кәт кә ба ра лар, чөн ки үз лә рен кот ка ра 
алыр дай ха кый кать не яра ту дан баш тарт ты лар. 11 Шу ңа кү рә, Ал ла һы алар га зур 
бу тал чык лык җи бә рер, һәм алар ял ган га ыша ныр лар. 12 Нә ти җә дә, ха кый кать кә 
ышан мый ча явыз лык тан тәм та бу чы лар хө кем ите лер ләр.

Аллаһысезнесайлады:ныкторыгыз
13 Иман даш лар – Ха ки ме без нең сө ек ле лә ре, сез нең өчен һәр ва кыт Ал ла һы га 

рәх мәт ләр әй тер гә ти еш без, чөн ки Рух ның сез не из ге итүе һәм ха кый кать кә ыша-
ну ы гыз ар кы лы Ал ла һы бе рен че бу лып кот ка ру өчен сез не сай ла ды. 14 Ал ла һы сез не 
мо ңа, Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең сшөһ рә те нә ире шү е гез не те ләп, без сөй лә гән Ях-
шы хә бәр ар кы лы ча кыр ды. 15 Шу ңа кү рә, иман даш лар, нык то ры гыз, без сөй лә гән 
яки хат лар аша сез гә җит кер гән өй рә тү ләр дән тай пыл ма гыз.

16 Ха ки ме без Гай сә Мә сих Үзе һәм без гә мә хәб бә тен күр сәт кән, Үзе нең мәр хә-
мәт ле ле ген дә мәң ге лек юану, как ша мас өмет бир гән Ата быз Ал ла һы 17 кү ңел лә-
ре гез не юат сын, һәр төр ле ях шы эш ләр не баш ка рыр га һәм ях шы сүз ләр сөй ләр гә 
сез гә көч бир сен.

Догакылутурындаүтенү

3 1 Әй тел гән нәр гә өс тәп, шу ны со рый быз, иман даш лар: баш ка җир ләр дә дә 
Раб бы ның сү зе үзе гез дә ке бек тиз та рал сын һәм их ти рам ител сен дип, без нең 

өчен до га кы лы гыз. 2 Шу лай ук бо зык һәм явыз ке ше ләр дән арын сак иде, дип до га 
кы лы гыз, бар ке ше ләр дә иман ит ми ләр бит.

3 Ә Ха ким Гай сә Ул ыша ныч лы. Ул сез не ны гы тыр һәм явыз дан сак лар. 4 Без 
куш кан нар ны хә зер дә, ки лә чәк тә дә баш ка ру ы гыз га Ха ким гә та я нып ыша на быз. 
5 Ха ким йө рәк лә ре гез не Ал ла һы ның мә хәб бә те нә һәм Мә сих би рә тор ган тү зем-
ле лек кә юнәл т сен.

Ялкаулыктурындакисәтү
6 Иман даш лар! Ха ки ме без Гай сә Мә сих исе мен нән сез гә әмер би рә без: без дән 

ка бул итеп ал ган өй рә тү ләр бу ен ча яшә ми чә, ял кау лык та го мер ки че рә тор ган иман-
даш лар бе лән ара лаш ма гыз. 7 Без нең үр нәк бу ен ча ни чек яшәр гә ти еш икә не гез не 
үзе гез бе лә сез. Без ара гыз да яшә гән дә ял кау лан ма дык. 8 Бер кем нең дә ик мә ген 
буш лай аша ма дык, бе ре гез гә дә йөк бул мас өчен, көне-төне ты ры шып эш лә дек. 
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9 Со рар га ха кы быз бул ма ган өчен тү гел, ә ия реп эш лә ве гез не те ләп, шу лай үр нәк 
күр сәт тек. 10 Яны гыз да бул ган да, сез гә: «Кем эш ләр гә те лә ми, шул аша мый» ди гән 
сүз ләр не ка гый дә итеп әй т кән идек. 11 Кай бер лә ре гез нең ял кау лык ка са лы шу ла ры, 
бер нәр сә эш лә ми чә баш ка ке ше ләр нең эш лә ре нә тык шы ну ла ры ту рын да ишет тек 
бит. 12 Ан дый ке ше ләр гә Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең исе ме бе лән әмер би рә без һәм 
өн ди без: ри зык ла рын, үз лә ре хез мәт ку еп, ты ныч кы на эш ләп тап сын нар. 13 Ә сез, 
иман даш лар, ях шы лык эш ләү дән ары ма гыз.

14 Әгәр дә бе рәр се бу хат та языл ган сүз ләр не тың ла ма са, ул ке ше гә игъ ти ба ры-
гыз ны юнәл те гез һәм, аңа оят бул сын өчен, аның бе лән ара лаш ма гыз. 15 Лә кин ул 
ке ше не дош ман дип исәп лә мә гез, ә иман да шы быз сый фа тын да үгет лә гез.

16 Ты ныч лык чы га на гы Ха ким Гай сә Үзе сез гә һәр ва кыт һәм һәр эш тә имин лек 
бир сен. Ха ким ба ры гыз бе лән дә бул сын.

17 Мин, Паул, сәламләүләремне үз ку лым бе лән язам. Бу – һәр яз ган ха тым ның 
үзе нә хас бил ге се. 18 Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те ба ры гыз бе лән дә бул сын!
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Паул дан 
Ти му тәй гә бе рен че хат

1 1 сКот ка ру чы быз сАл ла һы һәм өме те без сМә сих Гай сә нең әме ре бу ен ча Мә сих 
Гай сә срә сү ле Паул дан сә лам! 2 Иман да гы чын уг лым Ти му тәй гә сАта быз Ал-

ла һы вә сХа ки ме без Мә сих Гай сә дән смәр хә мәт, шәф кать, имин лек бул сын.

Ялгантәгълиматлартурындакисәтү
3 Ма ке ду ни я гә кит кән дә, мин си нең Эфес тә ка лу ың ны үтен дем, хә зер дә ан-

да бу лу ың ны те лим. Ан да кай бе рәү ләр чит тәгъ ли мат ка өй рә тә ләр, ә син алар ны 
тук та тыр га ти еш. 4 Алар га ри ва ять ләр гә һәм очсыз-кырыйсыз шә җә рә ләр гә игъ ти-
бар ит мәс кә куш. Бо лар бә хәс ләр ге нә ту ды ра һәм Ал ла һы ни я те нең ал га ки тү е нә 
яр дәм ит ми, ә Ал ла һы ни я те иман ар кы лы эш итә. 5 Мин куш кан нар ның мак са ты 
исә – чын йө рәк тән һәм саф вөҗ дан нан, ри я сыз иман нан кил гән мә хәб бәт. 6-7 Кай-
бе рәү ләр, бо лар дан чит лә шеп, ни сөй ләү лә рен һәм нәр сә рас лау ла рын аң ла ма ган 
хәл дә, сКа нун укы ту чы ла ры бу ла сы ки леп, буш сүз ләр сөй ли баш ла ды лар. 8 Без 
исә Ка нун ның ях шы икән ле ген бе лә без, тик ул дө рес кул ла ны лыр га ти еш. 9 Шу ны 
да бе лә без: Ка нун тәкъ ва ке ше ләр өчен тү гел, ка нун сыз лар һәм буй сын мау чы лар, 
иман сыз лар һәм сгө наһ лы лар, Ал ла һы ны да, из ге нәр сә ләр не дә их ти рам ит мәү-
че ләр, ата сын яки ана сын үте рү че ләр һәм ке ше үте рү че ләр өчен, 10 фә хеш ләр, ир-
ләр бе лән җен си мө нә сә бәт кә ке рү че ир ләр, ке ше ур лау чы лар, ял ган чы лар, ял ган 
ша һит лар һәм төп ле тәгъ ли мат ка кар шы кил гән баш ка һәм мә се өчен чы га рыл ган. 
11 Шөһ рәт ле Ал ла һы ның бө ек ле ге ту рын да гы ми ңа ыша нып тап шы рыл ган сЯх шы 
хә бәр дә шу лай өй рә те лә.

Аллаһыныңшәфкатькүрсәтүеөченрәхмәтәйтү
12 Ми ңа көч бир гән Ха ки ме без Мә сих Гай сә гә рәх мәт: Ул ми не ыша ныч лы са нап, 

Үзе нең хез мә те нә бил ге лә де. 13 Элек кө фер сөй ләү че, эзәр лек ләү че һәм дор фа бул-
сам да, Ал ла һы ми ңа шәф кать күр сәт те. Мә сих кә ышан ма ган га, ни эш лә гә нем не 
бел ми идем. 14 Ха ки ме без Мә сих Гай сә нең мәр хә мә те исә ми ңа Ул алып кил гән 
иман һәм мә хәб бәт бе лән бер гә мул итеп би рел де.

15 Мә сих Гай сә дөнь я га гө наһ лы лар ны кот ка ру өчен кил де ди гән сүз хак һәм 
ту лы сын ча ка бул итү гә ла ек лы. Гө наһ лы лар ара сын да иң на ча ры – мин. 16 Лә кин, 
Мә сих Гай сә бар са быр лы гын мин дә – гө наһ лы лар ның иң на ча рын да күр сәт сен 
дип, ми ңа шәф кать кы лын ды. Шу ның бе лән Ул ки лә чәк тә Үзе нә иман итеп, мәң-
ге лек тор мыш ала чак ке ше ләр гә ми не үр нәк ит те. 17 Мәң ге лек Пат ша га, үлем сез, 
күз гә кү рен мәс бер дән бер Ал ла һы га мәңге-мәңгегә хөр мәт һәм дан! Амин.
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18 Ти му тәй уг лым, си нең хак та элек сөй лән гән пәй гам бәр лек сүз лә ре бу ен ча, бу 
әмер не си ңа ыша нып тап шы рам: алар га та я нып, ях шы кө рәш че бул. 19 Иман һәм 
саф вөҗ да ның ны сак ла. Кай бе рәү ләр исә, вөҗ да ны куш кан ны ки ре ка гып, иман-
на рын һә ла кәт кә ду чар ит те ләр: 20 Һү ме нәй бе лән Ис кән дәр алар ара сын да иде, 
алар ны, кө фер сүз ләр сөй лә мәс кә өй рән сен нәр дип, сшай тан ку лы на тап шыр дым.

Гыйбадәткылутурындакиңәшләр

2 1-2 Иң элек шу ны үте нәм: ту лы сын ча дин дар лык һәм саф лык бе лән гау га сыз 
вә ты ныч го мер ки че рик дип, бар ке ше ләр һәм шу лай ук пат ша лар, ха ки ми ят 

ке ше лә ре өчен со ра гыз, до га кы лы гыз, ял ва ры гыз, шө кер ите гез. 3 Бу Кот ка ру чы-
быз Ал ла һы ал дын да ях шы һәм мәгъ куль. 4 Ул бар лык ке ше ләр нең ко ты лу ын һәм 
ха кый кать не та ну ла рын те ли.

5-6 Ал ла һы бер,
Ал ла һы бе лән ке ше ләр ара сын да ара даш чы да бер,
Ул – бар ке ше ләр ко тыл сын өчен,
Үз тор мы шын бир гән Ке ше – Мә сих Гай сә:
ки рәк ле ва кыт та Ал ла һы бу ту ры да ша һит лык бир де.

7 Мин бу хә бәр не игъ лан итү че һәм рә сүл, яһү ди бул ма ган нар га иман һәм ха кый-
кать өй рә тү че итеп ку ел дым. Мин дө ре сен сөй лим, ял ган ла мыйм.

8 Ин де шу ны те лим: ир-атлар һәр җир дә ру хи як тан саф бу лып, яр сы мый ча вә 
бә хәс ләш ми чә, кул ла рын кү тә реп до га кыл сын нар. 9 Хатын-кызларга исә әдәп-
ле лек сак лап, тый нак һәм ки леш ле ки е нер гә ки рәк. Алар үз лә рен ал тын, эн җе, 
кыйм мәт ле ки ем бе лән һәм чәч лә рен үреп тү гел, 10 ә иге лек ле эш ләр бе лән би зә-
сен нәр. Үз лә рен Ал ла һы га ба гыш ла ган ха тын нар нәкъ шу лай эш ләр гә ти еш ләр 
дә. 11 Хатын-кыз күн дәм лек бе лән тавыш-тынсыз гы на өй рән сен. 12 Хатын-кызга 
ир-атны өй рә тер гә, аның өс тен нән баш бу лыр га рөх сәт ит мим, ул тавыш-тынсыз 
бул сын. 13 Баш та Адәм, ан нан соң Һа ва яра тыл ган бит, 14 һәм Адәм ал дан ма ган, 
хатын-кыз, ал да нып, әмер не боз ган. 15 Әм ма әдәп ле лек бе лән иман, мә хәб бәт һәм 
әүли я лек тә тор са, ул ана бу лу ва зи фа сын үтәп* ко ты ла чак.

Бердәмлекҗитәкчеләре

3 1 сИман итү че ләр бер дәм ле ге нең җи тәк че се бу лыр га ом ты лу чы ке ше иге лек-
ле эш кы лыр га те ли ди гән сүз ләр хак. 2 Ул җи тәк че исә бер га еп сез, бер ге нә 

ха тын ның ире, тот нак лы, төп ле, әдәп ле, ку нак чыл, өй рә тер гә сә ләт ле бу лыр га, 
3 эч ке че, су гыш чук ма ры, бай лык ка ком сыз тү гел, йом шак кү ңел ле, та ту лык сө-
ю че бу лыр га, 4 үз гаи лә се бе лән ос та ида рә итү че, ба ла ла рын бө тен хөр мәт бе лән, 
күн дәм итеп тәр би я ләү че бу лыр га ти еш. 5 Әгәр үз йор ты бе лән ида рә итә бел мә-
сә, ул Ал ла һы бер дәм ле ге ту рын да ни чек кай гыр та алыр соң? 6 Тә кәб бер лә неп, 
сиб лис төш кән хө кем гә төш мәс өчен, әле ге нә иман га кил гән бу лыр га ти еш тү-
гел. 7 Хур лык ка һәм иб лис то за гы на төш мәс өчен, чит ке ше ләр ара сын да да ул 
аб руй лы бу лыр га ти еш.

* 2:15 ...анабулувазифасынүтәп... – Бу сүз ләр не «ба ла та бу чы бу лып» дип тә аң лар га мөм кин. 
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Бердәмлекярдәмчеләре
8 Шу лай ук бер дәм лек яр дәм че лә ре дә ике йөз ле, эчәр гә яра ту чы, хур лык лы та-

быш ка ом ты лу чан бул мас ка, 9 има ны быз ның Ал ла һы та ра фын нан ачыл ган се рен 
саф вөҗ дан бе лән сак лау чы бу лыр га ти еш. 10 Алар ны да баш та сы нап ка ра сын нар, 
әгәр ким че лек сез бу лып чык са лар, алар яр дәм че ләр бу лып хез мәт ит сен нәр. 11 Шу-
лай ук хатын-кызлар* да яла як мый тор ган, тот нак лы, һәр нәр сә дә туг ры лык лы, 
их ти рам га ла ек бу лыр га ти еш.

12 Бер дәм лек яр дәм че се бер ге нә ха тын лы, ба ла ла рын тәр би я ли һәм гаи лә эш-
лә ре бе лән ях шы ида рә итә бе лү че бу лыр га ти еш. 13 Үз хез мәт лә рен ях шы баш ка-
ру чы лар аб руй лы дә рә җә гә ия бу ла, Мә сих Гай сә гә бул ган иман на ры ни ге зен дә 
кы ю лык ла ры ар та. 14 Мин мо ны тиз дән яны ңа ки ле ре мә өмет лә неп язам. 15 Әгәр 
мин тот кар лан сам, ха кый кать те рә ге һәм ни ге зе бул ган мәң ге те ре Ал ла һы бер-
дәм ле ген дә, ди мәк, сАл ла һы йор тын да син үзең не ни чек то тар га ки рәк ле ген мон да 
яз ган на рым нан бе лә алыр сың. 16 Има ны быз ның се ре бө ек бу луы бә хәс сез:

Ул ке ше тә нен дә пәй да бул ды,
сИз ге Рух та ра фын нан хак дип күр сә тел де,
Аны сфә реш тә ләр күр де,
Ул ха лык лар ара сын да вә газь лән де,
дөнь я да иман бе лән ка бул ител де,
дан бе лән күк кә ашы рыл ды.

Тимутәйгәкиңәшләр

4 1 Из ге Рух ачык әй тә: ахыр за ман да кай бе рәү ләр, ал дак чы рух лар га һәм җен 
өй рә тү лә ре нә ко лак са лып, иман нан ки ре чи ге нер ләр. 2 Мон дый өй рә тү ләр 

ике йөз ле ял ган сөй ләү че ләр дән ки лер. Алар ның вөҗ дан на ры тою сә лә тен югалт кан. 
3 Бу ял ган чы лар ни ках ла шу ны ты я лар һәм кай бер ри зык лар ны аша мас ка ку ша-
лар. Ә Ал ла һы ри зык лар ны иман итү че ләр вә ха кый кать не бе лү че ләр шө кер итеп 
ка бул ит сен нәр өчен бул дыр ган. 4 Ал ла һы бул дыр ган һәр нәр сә ях шы һәм шө кер 
итеп ка бул ител сә, һич нәр сә ки ре ка гыл мас ка ти еш, 5 чөн ки ул Ал ла һы сү зе һәм 
до га бе лән из ге кы лы на.

6 Иман сүз лә ре һәм үзең ияр гән ях шы тәгъ ли мат бе лән ру хи як тан ба еп, бу нә-
сый хәт ләр не иман даш лар га өй рәт сәң, Мә сих Гай сә нең ях шы хез мәт че се бу лыр сың. 
7 Иман сыз һәм юк-бар ри ва ять ләр не ки ре как, ә үзең не их лас кү ңел дән та бы ну га 
кү нек тер. 8 Тән кү нек мә се нең фай да сы аз, ә ин де их лас кү ңел дән та бы ну һәр нәр-
сә гә фай да лы, чөн ки ул хә зер ге һәм ки лә чәк тор мыш ны вәгъ дә итә. 9 Бу сүз ләр хак 
һәм ту лы сын ча ка бул итү гә ла ек лы. 10 Мо ның өчен без авыр хез мәт баш ка ра быз 
һәм аш кы на быз, чөн ки бар лык ке ше ләр не, биг рәк тә иман итү че ләр не Кот ка ру чы 
мәң ге те ре Ал ла һы га өмет баг лый быз.

* 3:11 Хатын-кызлар – бу сүз не бо лай да аң лар га мөм кин: «хатын-кыз ярдәмчеләр» яи сә «яр-
дәм че ләр нең ха тын на ры». 
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11 Бо лар ны баш ка лар га тап шыр һәм өй рәт. 12 Си нең яшь ле ге ңә һич кем тү бән се теп 
ка ра ма сын, сөй ләм дә, үз-үзеңне то ты шың да, мә хәб бәт тә, иман да, саф лык та иман 
итү че ләр гә үр нәк бул. 13 Мин ки леп җит кән че, сИз ге яз ма ны бер дәм лек ал дын да 
укы, вә газь сөй лә һәм өй рәт. 14 сӨл кән нәр өс те ңә кул ла рын куй ган да, пәй гам бәр 
сү зе аша би рел гән ру хи сә лә тең не игъ ти бар сыз кал дыр ма. 15 Ал га ки те шең һәр кем гә 
ачык кү рен сен өчен, шу лар бе лән шө гыль лән, үзең не шу лар га ба гыш ла. 16 Үз-үзеңне 
һәм өй рә тү лә рең не кү зә теп тор һәм тай пыл мый ча бо лар ны баш ка ру ың ны дә вам 
ит. Шу лай эш лә сәң, үзең не дә, тың лау чы ла рың ны да кот ка рыр сың.

Толхатыннар,өлкәннәр,коллартурындакиңәш

5 1 Өл кән яшь тә ге ир-атларны шел тә лә мә, атаң ны үгет лә гән дәй үгет лә. Яшь 
ир-атларны – кар дәш лә рең не үгет лә гән дәй, 2 өл кән ха тын нар ны – анаң ны 

үгет лә гән ке бек, яшь ха тын нар ны бар саф лык бе лән кыз кар дәш лә рең не үгет лә гән 
ке бек нә сый хәт ит.

3 Чын нан да, ял гыз тол ха тын нар га хөр мәт күр сәт. 4 Ә тол ха тын ның ба ла ла ры яки 
онык ла ры бул са, алар баш та, ата-аналары һәм әби-бабалары ха кын да кай гыр тып, 
иман на рын эш тә күр сә тер гә өй рән сен нәр, чөн ки Ал ла һы шу ны те ли. 5 Чын нан 
да, тол һәм ял гыз ха тын Ал ла һы га өмет баг лый һәм, Ал ла һы га ял ва рып, көне-төне 
до га кы ла. 6 Кәеф-сафа ко рып яши тор ган тол ха тын ны исә те ре көе үле дип са-
нар га бу ла. 7 Ким че лек сез бул сын нар өчен, бу ту ры да ке ше ләр нең кү ңе ле нә сең дер. 
8 Әгәр дә бе рәү кардәш-ырулары, биг рәк тә якын на ры ха кын да кай гыр т мый икән, 
ул има нын нан ваз кич кән һәм иман сыз дан да на чар рак бу ла.

9 Бер дәм лек тә ге тол лар исем ле ге нә* алт мыш яше тул ган һәм бер ир нең ге нә ха-
ты ны бул ган тол лар кер те лер гә мөм кин. 10 Аның иге лек ле эш ләр кы луы бил ге ле 
бу лыр га ти еш: ба ла лар тәр би я ләп үс тер гән, ку нак чыл лык күр сәт кән, иман даш-
ла ры ның аяк ла рын юган*, авыр лык кил гән нәр гә яр дәм ит кән һәм үзен һәр төр ле 
иге лек ле эш кә ба гыш ла ган.

11 Яшь тол ха тын нар ны исә исем лек кә кер т мә, чөн ки алар, җен си те ләк кә би ре-
леп, үз лә рен Мә сих кә ба гыш лау дан тук тый лар һәм та гын ни ках ка ке рер гә те ли ләр 
12 һәм, шу лай итеп, бе рен че вәгъ дә лә рен бо зып, үз лә рен хө кем гә ду чар итә ләр. 
13 Шу ның өс те нә алар, өйдән-өйгә йө реп, эш лек сез бу лыр га кү не гә ләр, эш сез йө-
реп ке нә кал мый лар, ти еш сез нәр сә ләр сөй ләп гай бәт са та лар һәм ке ше эше нә 
тык шы на лар. 14 Шу ңа кү рә мин, яман атын са тар өчен, дош ман нар га һич нин ди 
сә бәп бир мәс өчен, яшь тол ха тын нар ның ни ках ка ке рү ен, ба ла лар ту ды ру ын, 
йорт-җирне ка рау ла рын те лим. 15 Ин де кай бе рәү ләр, дө рес юл дан чит кә бо ры лып, 
шай тан юлы на бас ты лар бит.

16 Әгәр нин ди дер иман итү че ха тын ның гаи лә сен дә тол лар бул са, бер дәм лек алар 
өчен мә шә кать лән мә сен һәм чын нан да тол бул ган ха тын нар га яр дәм итә ал сын 
өчен, ул алар га үзе яр дәм итәр гә ти еш.

* 5:9 Толларисемлеге – иман итү че ләр бер дәм ле ген дә чын тол ха тын нар ның рәс ми исем ле ге 
тө зел гән һәм бер дәм лек та ра фын нан алар га мат ди яр дәм күр сә те лер гә ти еш бул ган. 
* 5:10 Аякларныюу – ку нак чыл лык бил ге се. Бу эш не га дәт тә кол лар баш кар ган. 
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Бердәмлекөлкәннәре
17 Ях шы җи тәк че лек итү че өл кән нәр, биг рәк тә Ал ла һы сү зен бел де рү дә һәм өй-

рә тү дә авыр хез мәт баш ка ру чы лар хөр мәт һәм хез мәт ха кын алыр га ла ек лы бу лып 
са нал сын нар. 18 Из ге яз ма бо лай ди бит: «аш лык су гу чы үгез нең авы зын бәй ләп 
куй ма»* һәм «эш че хез мәт ха кы на ла ек». 19 Өл кән гә кар шы ши ка ять не* ике яки өч 
ша һит бул ган да гы на ка бул ит. 20 Баш ка лар да да кур ку ту сын өчен, гө наһ кы лу чы-
лар ны ба ры сы ал дын да фаш ит.

21 Ал ла һы, Мә сих Гай сә һәм сай лан ган фә реш тә ләр ал дын да мин син нән үте неп 
со рыйм: ал дан ук тис кә ре ка раш та тор мый ча һәм берь як лы лык күр сәт ми чә, бу ка-
гый дә ләр не кул лан. 22 Хез мәт кә сай лау бил ге се итеп, һич кем өс те нә ашы гыч лык 
бе лән скул ла рың ны куй ма һәм баш ка лар ның гө наһ ла ры на кат наш ма, үзең не саф 
тот. 23 Бү тән ко ры су гы на эч мә, ка ры ның һәм еш авыр мас өчен бе раз шә раб та эч.

24 Кай бер ке ше ләр нең гө наһ ла ры бил ге ле ин де һәм турыдан-туры хө кем гә ил тә-
ләр, ә кай бер лә ре нең гө наһ ла ры исә соң рак ачы лыр. 25 Шул ук рә веш тә иге лек ле 
эш ләр дә бил ге ле, әгәр кай бер лә ре бил ге сез икән, яше реп ка лу мөм кин бул мас.

Колларһәмхуҗалар

6 1 Ал ла һы исе мен һәм тәгъ ли ма ты быз ны һич кем хур ла ма сын өчен, кол лык бо га-
вын да гы лар үз ху җа ла рын бар лык их ти рам га ла ек лы дип са нар га ти еш. 2 Ху җа ла-

ры иман лы бул ган нар, бер-берсе бе лән иман даш бул ган лык тан, алар га хөр мәт лә рен 
аз рак күр сә тер гә ти еш тү гел, тик та гын да күб рәк хез мәт ит сен нәр, чөн ки хез мәт тән 
фай да ка за ну чы ху җа лар – га зиз иман лы лар. Бо лар ны өй рәт һәм нә сый хәт ит.

Ялгантәгълиматһәмчынбайлык
3 Әгәр кем дә кем, баш ка бер нәр сә гә өй рә теп, Ха ки ме без Гай сә Мә сих нең хак 

сүз лә ре һәм има ны быз га ту ры кил гән өй рә тү бе лән ки леш ми икән, 4 ул тә кәб бер, 
һич нәр сә бел ми, бә хәс лә шер гә һәм сүз кө рәш те рер гә һә вәс. Бо лар дан көн че лек, 
ни заг, хур лау, мә кер ле шик лә нү ки леп чы га, 5 акыл ла ры на зы ян кил гән һәм ха-
кый кать тән мәх рүм кал ган ке ше ләр ара сын да фи кер кар шы лык ла ры туа. Алар өчен 
Ал ла һы га та бы ну – жи ңел та быш алу ысу лы гы на.

6 Ке ше үзен дә бул ган нар бе лән ка нә гать икән, Ал ла һы га иман итү – чын лап 
та, зур та быш ул. 7 Без дөнь я га һич нәр сә алып кил мә дек, ан нан һич нәр сә алып 
та ки тә ал ма быз. 8 Ри зы гы быз һәм кием-салымыбыз бул са, шу ның бе лән ка нә гать 
бу лыйк. 9 Ин де ба ер га те ләү че ләр исә кот кы га һәм бик күп акыл сыз, за рар лы те-
ләк ләр то за гы на тө шә ләр. Бу ин де ке ше ләр не афәт кә һәм һә ла кәт кә ки те рә. 10 Бар 
явыз лык ның баш лан гы чы – ак ча га хи рыс лык. Кай бе рәү ләр, мо ңа би ре леп, иман-
нан чит ләш кән нәр һәм үз-үзләрен күп кай гы лар га ду чар ит кән нәр.

11 Ә син, Ал ла һы ке ше се, бо лар дан кач һәм стәкъ ва лык ка, дин дар лык ка, иман га, 
мә хәб бәт кә, тү зем ле лек кә һәм ба сын кы лык ка ом тыл. 12 Иман өчен ях шы кө рә шеп, 

* 5:18 Ка ра гыз: «Ка нун», 25:4. 
* 5:19 Шикаять – ке ше нең га е бен күр сәт кән сүз яки әләк. 
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мәң ге лек тор мыш ка ия бул. Син, күп ша һит лар ал дын да үз има ның ны та ны ган да, 
шул мәң ге лек тор мыш ка ча кы рыл дың. 13 Һәр нәр сә гә те рек лек би рү че Ал ла һы ал-
дын да һәм Пон ти Пи лат ка ша һит лык би реп, иман ны та ны ган Мә сих Гай сә хо зу-
рын да си ңа 14 Ха ки ме без Гай сә Мә сих кил гән гә ка дәр, әме рем не тел ти дер мәс лек 
һәм ким че лек сез итеп баш ка рыр га ку шам.

15-16 Шөһ рәт ле һәм бер дән бер Хө кем дар,
пат ша лар ның Пат ша сы һәм ха ким нәр нең Ха ки ме*,
бер дән бер үл мәс*, якын ба ра ал мас лык як ты лык та то ру чы,
һич бер ке ше күр мә гән һәм кү рүе дә мөм кин бул ма ган Ал ла һы*
Мә сих не үз ва кы тын да күр сә тә чәк.
Ал ла һы га хөр мәт һәм мәң ге лек ха ким лек! Амин.

17 Бу дөнь я ның бай ла рын ки сәт: алар тә кәб бер лән мә сен нәр һәм ыша ныч сыз бай-
лык ка тү гел, хо зур ла ну өчен без гә һәр нәр сә не мул итеп би рү че Ал ла һы га өмет баг-
ла сын нар. 18 Ях шы лык кы лыр га, иге лек ле эш лә ре бе лән бай һәм юмарт бу лыр га, 
үз лә рен дә бул ган ны баш ка лар бе лән бү ле шер гә әзер тор сын нар, дип ки сәт алар ны. 
19 Шул рә веш чә, чын тор мыш ка ире шү өчен, ки лә чәк кә нык лы ни гез бу лыр лык 
хә зи нә туп лар лар.

20 Әй, Ти му тәй! Үзе ңә ыша нып тап шы рыл ган ны сак ла. Иман сыз буш сүз ләр, 
урын сыз га гый лем дип ата лып та, дө рес лек кә ту ры кил мә гән нәр сә ләр дән чит тә 
тор. 21 Кай бе рәү ләр, шу лар га би ре леп, иман нан чит ләш те ләр.

Мәр хә мәт сез нең бе лән бул сын.

* 6:15-16 Ка ра гыз: «Ка нун», 10:17. 
* 6:15-16 Ка ра гыз: «Зә бур», 101:28. 
* 6:15-16 Ка ра гыз: «Чы гыш», 33:20. 
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Паул дан 
Ти му тәй гә икен че хат

1 1-2 сАл ла һы их ты я ры бе лән сМә сих Гай сә нең срә сү ле Паул дан сө ек ле уг лым 
Ти му тәй гә сә лам. Ал ла һы та ра фын нан вәгъ дә ител гән, Мә сих Гай сә бе лән 

бер лек тә ге тор мыш ха кын да игъ лан итәр гә җи бә рел дем мин. сАта быз Ал ла һы дан 
вә сХа ки ме без Мә сих Гай сә дән си ңа смәр хә мәт, шәф кать һәм имин лек бул сын.

Тугрылыклыбулыргаөндәү
3 Көн дез һәм төн лә до га ла рым да си не да и ми рә веш тә ис кә тө шер гән дә, әби-

бабаларымдай саф вөҗ дан бе лән үзем дә хез мәт итә тор ган Ал ла һы га рәх мәт бел-
де рәм. 4 Си нең күз яшь лә рең не ис тә то тып, кү ңе лем не шат лык ка ту ты рыр өчен, 
си не бик кү рә сем ки лә. 5 Мин си нең их лас има ның ту рын да ис кә тө ше рәм: Ло ис 
әби ең дә, әни ең Әүни кә дә нәкъ шу лай ышан ган нар иде. Ул син дә дә бар дип 
ина нам. 6 Шул сә бәп тән хә те ре ңә тө ше рәм: скул ла рым ны өс те ңә ку еп, Ал ла һы 
бир гән ру хи сә ләт не үс тер. 7 Ал ла һы без гә кур ку ру хын тү гел, көч, мә хәб бәт һәм 
аек фи кер йөр тү ру хын бир гән бит.

8 Шу лай итеп, Ха ки ме без ту рын да ша һит лык би рү дән ку рык ма һәм Аның ха-
кы на тот кын бул ган мин нән оял ма. Ки ре сен чә, Ал ла һы бир гән көч-куәткә та я-
нып, сЯх шы хә бәр өчен ми нем бе лән бер гә га зап чик. 9 Ал ла һы без не кот кар ды 
һәм из ге бер мө рә җә гать бе лән ча кыр ды. Без мо ңа кыл ган эш лә ре без ар ка сын да 
тү гел, Аның ни я те һәм мәр хә мә те ни ге зен дә иреш тек. Ул без гә бу мәр хә мәт не 
дөнья яра тыл ган чы ук Мә сих Гай сә ар кы лы бир гән, 10 хә зер исә аны сКот ка-
ру чы быз Мә сих Гай сә нең ки лүе аша күр сәт те. Мә сих Гай сә үлем не юк ит кән 
һәм тор мыш вә үлем сез лек не Ях шы хә бәр ар кы лы як ты га чы гар ган. 11 Мин шул 
Ях шы хә бәр не игъ лан итү че, рә сүл һәм өй рә тү че итеп бил ге ләп ку ел ган мын. 
12 Шу ның өчен га зап чи гәм дә, әм ма оял мыйм, чөн ки Кем гә ыша ну ым ны бе-
ләм, һәм ми ңа ыша нып тап шы рыл ган ны те ге бө ек көн гә ка дәр Аның сак лый 
ала ча гы на ина нам.

13 Мә сих Гай сә гә иман итеп һәм Аның мә хәб бә тен дә то рып, мин нән ишет кән 
төп ле тәгъ ли мат ны үр нәк итеп тот. 14 Үзе ңә ыша нып тап шы рыл ган ях шы нәр-
сә не без дә яшәү че сИз ге Рух яр дә ме бе лән сак ла.

15 Асия өл кә сен дә ге ләр нең ба ры сы да ми не таш лап ки тү лә рен бе лә сең. Фү-
гел һәм Һер мо ге нис та алар ара сын да. 16 Ха ки ме без Гай сә Они си фор гаи лә се нә 
шәф кать бир сен иде, чөн ки ул күп тап кыр лар ми нем кү ңе лем не кү тәр де һәм зин-
дан да уты ру ым нан оял ма ды. 17 Ки ре сен чә, сРим га кил гәч, ми не бик ты ры шып 
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эз лә гән һәм эз ләп тап ты. 18 Те ге бө ек көн не Ха ки ме без Гай сә аңа Үзе нең шәф ка тен 
күр сәт сен*. Эфес тә чак та аның ми ңа ты ры шып хез мәт итү ен бик ях шы бе лә сең.

МәсихГайсәнеңяхшыкөрәшчесе

2 1 Уг лым, син Мә сих Гай сә нең мәр хә мә те бе лән көч ле бул. 2 Күп ша һит лар ал-
дын да мин нән ишет кән нәр сә ләр не өй рә тер гә сә ләт ле ыша ныч лы ке ше ләр гә 

тап шыр. Алар баш ка лар ны да шу ңа өй рәт сен. 3 Мә сих Гай сә нең ях шы кө рәш че се 
ке бек, га зап лар ның үз өле ше ңә ти гә нен ка бул итеп ал. 4 Бер нин ди хәр би хез мәт-
кәр дә, гас кәр баш лы гы на ярар га ты рыш кан га кү рә, үзен көн дә лек эш ләр бе лән 
бәй лә ми. 5 Шул рә веш чә, ке ше ярыш та ка гый дә ләр бу ен ча йө гер ми икән, җи ңү че 
та җы на ла ек бу ла ал мас. 6 Авыр хез мәт баш ка ру чы иген че җы еп алын ган уңыш тан 
үз өле шен бе рен че алыр га ти еш. 7 Мин әй т кән нәр ту рын да уй ла һәм Ха ки ме без 
Гай сә си ңа бар нәр сә не дә аң лар га яр дәм итәр.

8 Гай сә Мә сих не исең дә тот. Ул, Да выт нә се лен нән бу лып, үле дән те рел теп тор-
гы зыл ды. Бу ту ры да мин игъ лан ит кән Ях шы хә бәр дә әй те лә. 9 Ях шы хә бәр не 
та ра ту хез мә тен баш ка рып, хәт та җи на ять че ке бек бо гау ла нып, мин га зап чи гәм. 
Әм ма Ал ла һы сү зен бо гау лап ку еп бул мый. 10 Шу ңа кү рә, Ал ла һы сай лап ал ган нар 
ха кы на, алар да Мә сих Гай сә бир гән ко ты лу ны һәм шу ның бе лән бер гә мәң ге лек 
дан ала ал сын өчен, мин ба ры на да тү зәм.

11 Бу сүз ләр хак:
Аның бе лән үл гән без икән,
Аның бе лән бер гә яшәр без дә.

12 Әгәр тү зә без икән,
Аның бе лән бер гә пат ша лык та итәр без.
Әгәр Аңар дан баш тар т сак,
Ул да без дән баш тар тыр.

13 Без туг ры бул ма сак та,
Ул һәр чак туг ры бу лып ка ла,
чөн ки Ул Үз-Үзен ин кяр итә ал мый.

Аллаһыныңмактаулыэшчесе
14 Бо лар ны бө тен ке ше ләр нең ис лә ре нә тө шер һәм, сүз ләр ту рын да бә хәс ләш-

мә сен нәр өчен, Ал ла һы кар шын да алар ны ны гы тып ки сәт. Мон дый бә хәс ләр-
нең бер нин ди дә фай да сы юк, ә тың лау чы лар ны һә ла кәт кә ил тә. 15 Ха кый кать 
сү зе нә дө рес өй рә тү че һәм эшен оят ка кал мас лык итеп баш ка ру чы эш че бу лып, 
Ал ла һы ның хуп ла вы на ире шү өчен, мөм кин бул ган нар ның ба ры сын да эш лә. 
16 Иман сыз буш сүз ләр дән ерак тор, чөн ки алар ке ше ләр не Ал ла һы дан та гын да 
ныг рак чит ләш те рә. 17 Ан дый сүз ләр та ра лу чы яман шеш ке бек. Һү ме нәй бе лән 
Фи лит тә шу лар ны та ра ту чы лар ара сын да. 18 Без нең өчен үле дән те ре лү ин де 
бул ды дип, алар ха кый кать тән чит кә тай пы лып, кай бе рәү ләр нең иман на рын 

* 1:18 Бе рен че җөм лә не «Те ге бө ек көн не ул Ха ки ме без Гай сә яр дә ме бе лән Раб бы Ал ла һы-
ның шәф ка тен ал сын» дип тә аң лар га мөм кин. 
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как шат ты лар. 19 Әм ма Ал ла һы кор ган ни гез нык то ра, аңа мон дый сүз ләр языл-
ган: «сРаб бы Үзе не ке лә рен бе лә»* һәм «Раб бы ның исе мен тел гә ал ган һәр ке ше 
явыз лык тан чит ләш сен»*.

20 Зур йорт та ал тын һәм кө меш тән ясал ган са выт кы на тү гел, агач һәм бал чык са-
выт лар да бар, алар ның кай бер лә ре – шә рәф ле, икен че лә ре га дә ти эш өчен ярак лы. 
21 Шу лай итеп, кем үзен явыз лык кы лу дан чис тар тыр, шул Ал ла һы га ба гыш лан ган, 
Ху җа сы на ярак лы, һәр бер иге лек ле эш кә әзер бул ган шә рәф ле кул ла ны лыш та гы 
са выт бу лыр.

22 Яшь лек нең әдәп сез те ләк лә рен нән кач, Раб бы га чын йө рәк тән мө рә җә гать 
итү че ләр бе лән бер гә стәкъ ва лык ка, иман га, мә хәб бәт кә, имин лек кә ом тыл. 
23 Акыл сыз һәм то ма на бә хәс ләр гә ка тыш ма, алар ның ызгыш-талашлар гы на 
ки те реп чы га ру ын бе лә сең. 24 Раб бы ко лы исә бә хәс лә шер гә ти еш тү гел, әм ма 
һәм мә се нә дә ягым лы бу лыр га, өй рә тер гә ос та һәм са быр бу лыр га, 25 өй рә тү ләр-
гә кар шы бул ган нар га ба сын кы лык бе лән үгет-нәсыйхәт би рер гә ти еш. Бәл ки 
Ал ла һы алар ны тәү бә гә ки те рер, һәм алар ха кый кать не та нып бе лер, 26 акыл га 
уты рып, үз лә рен әсир кыл ган һәм үз их ты я рын үтәр гә мәҗ бүр итә тор ган сиб лис 
то за гын нан ко ты лып ка лыр.

Ахырзаманәхлаксызлыгы

3 1 Бе леп тор: соң гы көн нәр дә авыр ва кыт лар бу ла чак. 2 Ке ше ләр үз лә рен ге нә 
сө ю чән, бай лык яра ту чан, мак тан чык, һа ва лы һәм хур лау чан бу лыр. Алар 

ата-аналарына буй сын мас лар, ях шы лык ның ка де рен бел мәс ләр, из ге нәр сә ләр-
не их ти рам ит мәс ләр. 3 Алар рә хим сез, ки леш мәү чән, яла ягу чан, тот нак сыз, 
шәф кать сез бу лыр лар һәм ях шы лык ны дош ман кү рер ләр. 4 Хы я нәт чел, акыл сыз, 
тә кәб бер бу лыр һәм, Ал ла һы ны яра ту га ка ра ган да, ләз зәт не күб рәк яра тыр лар. 
5 Тыш кы як тан их лас кү ңел дән Ал ла га та бы ну чы бу лып кү ре нер ләр, ә иман ның 
кө чен ин кяр итәр ләр. Ан дый лар дан ерак тор. 6 Алар сиз дер ми чә ге нә йорт лар га 
ке рә ләр һәм сгө наһ ка бат кан вә төр ле аз гын те ләк ләр нең ку бы зы на би ю че бә-
хет сез хатын-кызларның кү ңел лә рен кы зык ты ра лар. 7 Бу ха тын нар исә һәр ва кыт 
өй рә нә ләр, әм ма бер кай чан да ха кый кать не аң лау га ире шә ал мый лар. 8 Янис һәм 
Ям б рис Му са га кар шы кил гән ке бек*, бо зык акыл лы һәм иман да фай да сыз бул ган 
бу ке ше ләр шу лай ук ха кый кать кә кар шы ки лә ләр. 9 Әм ма ерак ки тә ал мас лар, 
чөн ки те ге ләр нең акыл сыз лы гы мәгъ лүм бул ган ке бек, алар ны кы да һәм мә се нә 
ачык кү ре нер.

Тимутәйгәкиңәшләр
10-11 Син исә өй рә тү лә ре мә, яшәү рә ве ше мә, мак са ты ма, има ны ма, са быр лы-

гы ма, мә хәб бә те мә, тү зем ле ге мә ияр дең. Ми не ни чек эзәр лек ләү лә рен һәм ни чек 
га зап чи гү лә рем не бе лә сең. Ан ти у хия, Икү ни ун һәм Лус т ра шә һәр лә рен дә нин ди 

* 2:19 Ка ра гыз: «Сан нар», 16:5. 
* 2:19 Ка ра гыз: «Зә бур», 33:15. 
* 3:8 Ка ра гыз: «Чы гыш», 7:11-12. 
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эзәрлек ләү ләр гә ду чар бу лу ым ны да бе лә сең. Ми не ба рын нан да Ха ким Гай сә кот-
кар ды! 12 Мә сих Гай сә не ке бу лып, хак иман бу ен ча яшәр гә те ләү че ләр нең ба ры сы 
да эзәр лек лә нер. 13 Мә кер ле ке ше ләр һәм ал дак чы лар исә, баш ка лар ны адаш ты рып 
һәм үз лә ре дә ада шып, явыз лык ла рын да та гын да ал га ки тәр ләр.

ИманһәмИзгеязма
14 Син исә нәр сә гә өй рән дең һәм нәр сә гә инан дың, шу лар ны дә вам ит, чөн ки 

кем нән өй рән гә нең не бе лә сең. 15 Син сИз ге яз ма лар бе лән ба ла чак тан ук та ныш. 
Алар си ңа, Мә сих Гай сә гә иман итү аша, ко ты лу га алып ба ру чы акыл би рә ала. 
16-17 Ал ла һы ке ше се сә ләт ле һәм бар лык ях шы эш кә әзер бул сын өчен, бө тен Яз ма 
Ал ла һы та ра фын нан рух лан ды рыл ган һәм өй рә тү, шел тә ләү, тө зә тү һәм Ал ла һы га 
ярак лы бу лып яшәү ту рын да үгет-нәсыйхәт би рү өчен фай да лы.

4 1 Те ре ләр не һәм үле ләр не хө кем итә чәк Мә сих Гай сә Пат ша бу лып ки лә чә ге 
хак, шу ңа кү рә Ал ла һы һәм Мә сих Гай сә ал дын да си ңа җит ди рә веш тә ку шам: 

2 Ал ла һы сү зен игъ лан ит, мо ны уңай лы һәм уңай сыз ва кыт та да эш ләр гә әзер тор, 
тө зәт, шел тә лә, өй рәт кән дә, һәр ва кыт са быр лык бе лән үгет лә. 3 Шун дый ва кыт 
ки лер: төп ле тәгъ ли мат ны тың лар га те лә мәс ләр, үз лә ре нә оша ган, ко лак ла ры на 
ятыш лы итеп өй рә тү че укы ту чы лар ны гы на үз лә ре яны на күп итеп җы яр лар, 4 һәм, 
ха кый кать не тың ла мый ча, ке ше ләр уй лап чы гар ган ри ва ять ләр гә ко лак са лыр лар. 
5 Син исә бер кай чан да юга лып кал ма, кай гы лар га тү зем ле бул, Ях шы хә бәр та рат, 
үз хез мә тең не баш ка рып чык.

6 Тор мы шым озак ла мый кор бан ите лер, бу дөнь я дан ки тәр ва кы тым җит те. 
7 Мин ях шы кө рәш тем, ахыр га тик ле йө гер дем, иман ны сак лап кал дым. 8 Хә зер 
ми не җи ңү че бү лә ге – схак лык та җы кө тә. Ха ким Гай сә, га дел Хө кем че, ми ңа аны 
ки лә се көн не би рә чәк. Ми ңа гы на тү гел, бәл ки Үзе нең ки лү ен са гы нып кө тү че-
ләр нең ба ры сы на да би рә чәк.

Шәхсикиңәшләрһәмүтенечләр
9 Тиз дән ми нем ян га ки лер гә ты рыш, 10 чөн ки бу дөнь я ны яра тып, Ди мас ми не 

таш лап, Тес са лу ни кә шә һә ре нә, Крис кис – Гә лә тия, Ти тус – Дал ма тия өл кә лә-
ре нә кит те ләр. 11 Мон да ми нем бе лән бер Лүк ке нә. Марк ны үзең бе лән алып кил, 
чөн ки ул хез мә тем дә ми ңа яр дәм итә ала. 12 Тухикне исә мин Эфес шә һә ре нә җи-
бәр дем. 13 Кил гән дә, Тро ас шә һә рен дә Кар п лар да кал дыр ган җи лә нем не һәм яз ма 
стөр гәк лә рем не, биг рәк тә күн нән ясал ган на рын алып кил.

14 Ти мер че Ис кән дәр ми ңа күп явыз лык лар эш лә де. Ха ким аңа эш лә ре нә ка рап 
тү ләр. 15 Үзең дә ан нан сак лан, чөн ки ул сүз лә ре без гә бик нык кар шы кил де.

16 Үзем не бе рен че тап кыр як ла ган ва кыт та ми нем бе лән бер кем дә юк иде, ба ры сы 
да ми не кал ды рып кит те. Бу алар га га еп бу лып са нал ма сын! 17 Ха ким исә ми нем ян да 
бул ды һәм, Ал ла һы ның хә бә ре ми нем ар кы лы ту лы сын ча игъ лан ител сен һәм бар 
ха лык лар га ише тел сен өчен көч бир де һәм мин арыс лан авы зын нан кот ка рыл дым. 
18 Ха ким ми не һәр бер явыз эш ләр дән сйо лып алыр һәм, кот ка рып, Үзе нең Күк тә ге 
Пат ша лы гы на алып ки тәр. Аңа мәң ге дән мәң ге гә дан. Амин.



1781

II Ти му тәй гә хат 4

19 Прис кил лә бе лән Әкүл һәм Они си фор лар гаи лә сен сә лам лә. 20 Эрас ты Кө-
ринт шә һә рен дә кал ды. Тро фим ны Ми лит шә һә рен дә авы ру ки леш кал дыр дым. 
21 Кыш ка хәт ле ки леп җи тәр гә ты рыш. Си не Әүбүл һәм Пу дис, Лин бе лән Кләү дия 
һәм бар лык иман даш лар сә лам ли.

22 Ха ким Гай сә си нең ру хың бе лән бул сын. Мәр хә мәт сез нең бе лән бул сын.
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Паул дан Ти тус ка хат
1 1 сАл ла һы ко лы һәм Гай сә сМә сих нең срә сү ле Паул дан сә лам. Ал ла һы та ра-

фын нан сай лап алын ган нар ны иман га һәм дин дар лык ка ил тү че ха кый кать не 
та нып бе лү гә алып ба рыр га дип җи бә рел дем мин. 2 Бу иман һәм ха кый кать не та-
нып бе лү – дөнья яра тыл ган чы ук Ал ла һы без гә вәгъ дә ит кән мәң ге лек тор мыш ка 
өмет лән де рә, ә Ул бер кай чан да ял ган ла мый. 3 Бил ге лән гән ва кыт җит кәч, сКот-
ка ру чы быз Ал ла һы бо е ры гы бу ен ча ми ңа ыша нып тап шы рыл ган вә газь аша, Ул 
Үзе нең бу хә бә рен игъ лан ит те. 4 Ми нем бе лән бер үк иман ны ур так ла шу чы чын 
уг лым Ти тус ка сАта Ал ла һы вә Кот ка ру чы быз Мә сих Гай сә дән смәр хә мәт һәм 
имин лек бул сын.

ТитусныңКритутравындагывазифалары
5 Тө гәл лән мә гән эш ләр не тәр тип кә ки те рү һәм бар лык шә һәр ләр дә мин бо ер-

ган ча симан итү че ләр бер дәм лек лә ре нең сөл кән нә рен бил ге ләү өчен, си не Крит та 
кал дыр дым. 6 Бер дәм лек нең өл кә не га еп сез, бер ге нә ха тын ның ире бу лыр га ти еш. 
Ба ла ла ры исә иман итү че ләр, бо зык лык яки буйсынмаучылыкта шелтәдән азат 
бу лыр га ти еш. 7 Бер дәм лек тә ге җи тәк че, Ал ла һы эш лә ре бе лән ида рә итү че бу ла-
рак, бер га еп сез бу лыр га ти еш бит. Ул тә кәб бер, ачу лы, эч ке че, су гыш чук ма ры, 
хур лык лы та быш ка ом ты лу чан тү гел, 8 бәл ки ку нак чыл, ях шы лык сө ю чән, төп ле, 
га дел, дин дар, үз-үзен то та бе лү че бу лыр га ти еш. 9 Баш ка лар ны төп ле тәгъ ли мат 
бе лән үгет ли һәм әле ге тәгъ ли мат ка кар шы лар ны ки ре ка га ал сын өчен, шул 
тәгъ ли мат ка ту ры кил гән ыша ныч лы сүз не то тар га ти еш.

Ялганукытучыларныфашитү
10 Буй сын мау чан, та кыл дык һәм ял ган чы ке ше ләр биг рәк тә ссөн нәт ле ияр чен нәр 

ара сын да күп. 11 Авыз ла рын ябар га мәҗ бүр итәр гә ки рәк алар ны, чөн ки хур лык лы 
та быш ха кы на, ти еш бул ма ган нар ны өй рә теп, бер бө тен гаи лә ләр не җи ме рә ләр. 
12 Ара ла рын нан бе рәү, алар ның бер акыл ия се: «Крит лы лар – һәр ва кыт ал дак чы, 
явыз ерт кыч лар, ял кау һәм гуҗ лар», – ди гән. 13-14 Бу ша һит лык хак.

Шу ңа кү рә төп ле иман ны тот сын нар һәм яһү ди ләр нең ри ва ять лә ре нә һәм ха-
кый кать не ки ре ка гу чы лар ның ка гый дә лә ре нә та ян ма сын нар өчен, алар ны бик 
нык шел тә лә. 15 Саф лар өчен ба ры сы да саф, әм ма бо зык һәм иман сыз ке ше ләр 
өчен бер нин ди саф нәр сә юк, чөн ки алар ның акыл ла ры һәм вөҗ дан на ры бо зык. 
16 Алар, Ал ла һы ны бе лә без, дип ышан ды ра лар, әм ма эш лә ре бе лән Аңар дан ваз 
ки чә ләр. Алар әшә ке, тың лау сыз һәм һәр төр ле иге лек ле эш өчен фай да сыз.
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Иманитүчеләрбердәмлегеөченкагыйдәләр

2 1 Әм ма син төп ле тәгъ ли мат ка ту ры кил гән нәр не ге нә өй рәт. 2 Өл кән яшь тә ге 
ир-атларга җит кер: алар тот нак лы, их ти рам га ла ек, төп ле бу лыр га һәм иман итү, 

мә хәб бәт, тү зем лек тә нык то рыр га ти еш. 3 Шу лай ук өл кән яшь тә ге хатын-кызларга 
да җит кер: алар үз лә рен чын иман итү че ләр ке бек то тар га, гай бәт сөй ләш мәс кә, 
эч ке че лек кә би рел мәс кә, бәл ки баш ка лар ны ях шы лык ка өй рә тер гә ти еш. 4-5 Ал ла-
һы сү зе нә хур лык кил мә сен өчен, алар яшь ха тын нар ны үз ир лә рен һәм ба ла ла рын 
яра тыр га, төп ле, саф, ях шы ху җа би кә һәм ир лә ре нә күн дәм бу лыр га өй рә тер гә 
ти еш. 6 Шул рә веш чә, егет ләр гә дә төп ле бу лыр га нә сый хәт бир. 7 Алар га бар лык 
ях шы га мәл ләр дә үр нәк күр сәт. Өй рә тү лә рең дә на мус лы һәм җит ди бул; 8 кар шы 
то ру чы лар без нең ту ры да һич нин ди на чар сүз әй тә ал мый ча оят ка кал сын өчен, 
сөй лә мең ки ре как мас лык дө рес бул сын.

9 Кол лар га нә сый хәт бир: бар нәр сә дә ху җа ла ры на буй сын сын нар, ярар га ты-
рыш сын нар, алар бе лән бә хәс ләш мә сен нәр, 10 ур лаш ма сын нар, бәл ки үз лә ре нең 
һәр нәр сә дә чын нан да туг ры бу лу ла рын күр сәт сен нәр. Шу лай итеп, алар Кот ка-
ру чы быз Ал ла һы ның тәгъ ли ма ты на һәр нәр сә дә дан ки те рер ләр.

Аллаһыныңмәрхәмәте
11 Һәр ке ше гә дә Ал ла һы ның ко ты лу алып ки лү че мәр хә мә те ачыл ган бит. 12 Әле-

ге бә рә кәт, ал ла сыз лык ны һәм дөнь я ви нә фес ләр не ки ре ка гып, без не бу дөнь я да 
төп ле, га дел һәм Ал ла һы ны хөр мәт итеп яшәр гә өй рә тә. 13 Шул ук ва кыт та без бә-
хет ле өме те без чын га ашу ын – бө ек Ал ла һы һәм Кот ка ру чы быз Гай сә Мә сих нең 
сшөһ рә те ки лү ен кө тә без. 14 Без не бар лык ял ган нан сйо лып алу һәм пакь лән де рү 
өчен, Мә сих Үзен кор бан ит те. Пакь лән де реп, Ул без не ях шы лык кы лыр га аш кы-
нып то ру чы Үз хал кы итәр гә те лә де.

15 Мо ның һәм мә сен бар ха ким ле гең бе лән сөй лә, үгет лә һәм фаш ит. Си ңа бер-
кем дә тү бән се теп ка ра ма сын.

Иманитүченеңяхшыгамәлләре

3 1 Баш лык лар га, ха ким лек кә буй сы ныр га һәм алар ны тың лар га, һәр төр ле ях шы 
эш кә һәр ва кыт әзер то рыр га ки рәк ле ген иман итү че ләр нең ис лә ре нә тө шер. 

2 Алар ны шу лай ук бер кем не дә яман ла мас ка, бәй лән чек бул мас ка, әм ма бар ке ше-
ләр гә ка ра та һәр нәр сә дә ба сын кы лык күр сә теп, йом шак кү ңел ле бу лыр га өй рәт. 
3 Чөн ки кай чан дыр без дә тин тәк, тың лау сыз, ал дан ган, төр ле нә фес һәм ләз зәт ләр 
кол лы гын да идек; без тор мы шы быз ны явыз лык та һәм көн че лек тә үт кәр дек; без гә 
нәф рәт лән де ләр, һәм без дә бер-беребезгә нәф рәт лән дек. 4 Әм ма Кот ка ру чы быз 
Ал ла һы Үзе нең иге лек ле ле ген һәм ке ше ләр гә ка ра та мә хәб бә тен күр сә теп, 5 без не 
кот кар ды. Ул мо ны кыл ган стәкъ ва эш лә ре без өчен тү гел, ә Үз шәф ка те бе лән эш-
лә де. сГө наһ ла ры быз ны юып, без не кот кар ды, без яңа дан ту дык һәм сИз ге Рух аша 
яңа тор мыш ка бул ит тек. 6-7 Аның мәр хә мә те бе лән сак ла нып, үзе без өмет лән гән 
мәң ге лек тор мыш ва рис ла ры бу лу өчен, Ал ла һы бу Рух ны Кот ка ру чы быз Гай сә 
Мә сих аша без гә мул итеп яу дыр ды.
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8 Бу сүз ләр хак. Си нең бу нәр сә ләр ту рын да ба сым ясап әй тү ең не те лим, Ал-
ла һы га иман итү че ләр үз лә рен ях шы эш ләр гә ба гыш ла сын. Бо лар һәм мә се ях шы 
һәм ке ше ләр өчен фай да лы. 9 Ә буш сүз кө рәш те рү ләр, шә җә рә ләр һәм сКа нун ту-
рын да гы бә хәс һәм ызгыш-талаштан чит ләш, чөн ки алар фай да сыз һәм мәгъ нә сез. 
10 Бер яки ике тап кыр ки сәт кән нән соң, бү ле неш ләр ки те реп чы га ра тор ган ке ше 
бе лән бер нин ди ур так эшең бул ма сын. 11 Ан дый ке ше бо зык, һәм ул гө наһ кы ла, 
шу ның бе лән үз-үзен хө кем гә ду чар итү ен син бе лә сең.

Шәхсикиңәшләрһәмүтенечләр
12 Мин яны ңа Әр ти мәс яки Тухикне җи бә рәм. Алар ки леп җит кәч, үзең ми нем 

ян га Ни кә по лис кә ки лү өчен, бө тен кө чең не куй, чөн ки кыш ны ан да чы гар га 
уй лыйм. 13 Ка нун чы Зи нәс һәм Апул лус ны, алар бер нәр сә гә мох таҗ бул мас лык 
итеп, бик ты рыш лык бе лән юл га әзер лә. 14 Без нең ке ше ләр дә, баш ка лар ның их-
ты яҗ ла рын ка нә гать лән де рә ал сын өчен, үз лә рен иге лек ле эш ләр гә ба гыш лар га 
өй рән сен нәр, шун да алар ның тор мы шы фай да сыз бул мас.

15 Яным да гы лар ның һәм мә се дә си не сә лам ли. Без не яра ту чы иман даш лар ның 
ба ры сы на да сә лам тап шыр. Мәр хә мәт сез нең ба ры гыз бе лән дә бул сын.
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Паул дан Фи ли мун га хат
Коллыкһәмтуганлык

1 1-2 Ка дер ле дус ты быз һәм хез мәт тә ше без Фи ли мун га, шу лай ук йор тың да җы е ла 
тор ган симан итү че ләр бер дәм ле ге нә, иман да шы быз Ап фия ха ным һәм кө рәш-

тә ше без Ар хип ка сМә сих Гай сә ха кы на зин дан да уты ру чы Паул һәм иман да шы гыз 
Ти му тәй дән сә лам. 3 сАта быз сАл ла һы вә сХа ки ме без Гай сә Мә сих тән сез гә смәр-
хә мәт һәм имин лек бул сын.

4 Фи ли мун, до га ла рым да си не ис кә тө шер гән дә, һәр ва кыт Ал ла ма рәх мәт укыйм, 
5 чөн ки Ха ки ме без Гай сә гә има ның һәм сиз ге ләр гә ка ра та мә хәб бә тең ту рын да еш 
ише тәм. 6 Без нең өчен ур так има ны быз си не Мә сих тә без ия бул ган бар ях шы лык ны 
та гын да ти рән рәк аң лау га ки тер сен дип до га кы лам. 7 Иман да шым, мә хәб бә тең 
ми ңа олы шат лык һәм зур юа ныч бул ды, чөн ки си нең аша симан итү че ләр нең кү-
ңел лә ре ты ныч лан ды.

8 Мә сих тә ру хи кар дә шең бу ла рак бу ры чың ны үтәү не та ләп итәр гә ха кым бул са 
да, 9 баш ка һич кем тү гел, мин, Паул – Мә сих Гай сә нең ил че се һәм Аңа иман итү-
ем* өчен хә зер зин дан да уты ру чы тот кын – мә хәб бәт кә та я нып, си ңа үте неч бе лән 
мө рә җә гать итү не ку лай рак кү рәм. 10 Тот кын лык та мин ру хи ата сы бул ган уг лым 
Они сим* ха кы на си ңа мө рә җә гать итәм. 11 Элек ул си ңа фай да сыз иде, хә зер исә 
си нең өчен дә, ми нем өчен дә фай да лы.

12 Аны, йө рә гем нән өзеп, ки ре си нең ян га җи бә рәм. 13 Мин аны үз яным да кал-
ды рыр га те ләр идем: ул, си не алыш ты рып, сЯх шы хә бәр ха кы на зин дан да ва кыт та 
ми ңа яр дәм итәр иде. 14 Әм ма ри за лы гың нан баш ка бер нәр сә дә эш ли сем кил мә де: 
иге лек ле эшең ирек сез ләп куш кан га тү гел, ә их ты я ри бул сын. 15 Ул яның да бө тен-
ләй гә кал сын өчен, син нән ва кыт лы ча ае ры лып тор ган бу луы да их ти мал. 16 Хә-
зер ул кол ке бек тү гел, бәл ки кол га ка ра ган да да ях шы рак – ка дер ле ту га ның дай 
яның да ка лыр иде. Мин аны бик яра там, әм ма ул ке ше бу ла рак та, Ха ким Гай сә 
ияр че не бу ла рак та си нең өчен та гын да ка дер ле рәк.

17 Шу лай бул гач, әгәр ми не дус күр сәң, ми не ка бул ит кән дәй, аны да як ты чы-
рай бе лән кар шы ал. 18 Ул си ңа нин ди дер зы ян ки тер гән икән яки би рә чә ге бул са, 
бо лар ны ми нем бу ры чым итеп са на. 19 Мин, Паул, мо ны үз ку лым бе лән язам: си ңа 

* 1:9 ...МәсихГайсәнеңилчесеһәмАңаиманитүем... – Бу сүз ләр не грек те лен нән бо лай да аң-
лар га мөм кин: ин де карт ке ше һәм Мә сих Гай сә гә иман итү ем. 
* 1:10 Онисим – бу грек исе ме «фай да лы» ди гән не аң ла та. 



1786

Фи ли мун га хат 1

үзем тү лә я чәк мен. Ин де үзең нең дә тор мы шың бе лән ми ңа бу рыч лы бу лу ың ны әй-
теп тор мыйм. 20 Әйе, иман да шым, Ха ки ме без ха кы на ми ңа ях шы лык кыл; Мә сих тә 
иман даш бу ла рак, кү ңе лем не кү тәр. 21 Бу үте не чем не ки ре как ма сы ңа ыша нып язам 
һәм со ра га ным нан күб рәк тә эш лә я чә гең не бе ләм.

22 Шу лай ук ми нем өчен дә бер бүл мә хәс тәр ләп куй чы, чөн ки до га ла ры гыз га 
җа вап бу лып, сез гә ки ре әй лә неп кай тыр мын дип өмет лә нәм.

23-24 Мә сих Гай сә ха кы на кул га алын ган Эпа фрас һәм хез мәт тәш лә рем Марк, 
Арис тарх, Ди мас һәм Лүк тә си не сә лам ли.

25 Ха ки ми без Гай сә Мә сих нең мәр хә мә те сез нең ру хы гыз бе лән бул сын.
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Гый б ри ләр гә* хат
АллаһыУглыфәрештәләрдәнөстенрәк

1 1 сАл ла һы бо рын гы за ман да спәй гам бәр ләр аша ата-бабаларыбызга күп мәр-
тә бә ләр һәм күп төр ле сөй лә де. 2 Шу шы соң гы көн нәр дә Ул без гә Уг лы аша 

сөй лә де. Ал ла һы Уг лын бө тен нәр сә нең ва ри сы итеп куй ган һәм га ләм не Аның аша 
бар лык ка ки тер гән иде. 3 Уг лы – Ал ла һы ның сда нын чәч кән як ты лык вә Ал ла һы 
асы лы ның төп-төгәл ча гы лы шы. Ул һәм мә нәр сә не Үзе нең код рәт ле сү зе бе лән 
то тып то ра. Ке ше ләр не сгө наһ ла рын нан спакь лән дер гәч, Ул күк ләр дә Мә һа бәт 
Ал ла һы ның уң ягы на утыр ды. 4 Аның ал ган исе ме сфә реш тә ләр не кен нән ни ка дәр 
дан лы рак бул са, Ул Үзе дә алар дан шул ка дәр өс тен рәк то рыр.

5 Фә реш тә ләр нең бе рәр се нә кай чан да бул са:
«Син – Ми нем Уг лым,
бү ген Мин Си нең сАтаң бул дым»*, –

дип әй т кән ме Ал ла һы? Та гын фә реш тә ләр нең кай сы ту рын да да бул са:
«Мин – Аның Ата сы бу лыр мын,
ә Ул Ми нем Уг лым бу ла чак»*, –

дип әй т кән ме Ал ла һы? 6 Янә дөнь я га Үзе нең бе рен че Уг лын ки тер гән дә, Ал ла һы:
«Бар лык Ал ла һы фә реш тә лә ре Аңа та бын сын»*, –

ди. 7 Фә реш тә ләр ту рын да Ал ла һы:
«Ал ла һы Үзе нең фә реш тә лә рен җил ләр итә,
хез мәт че лә рен янып тор ган ял кын итә»*, –

ди. 8 Уг лы ту рын да исә:
«Йа Ал лам, тә хе тең мәң ге лек тер,
пат ша лык та я гың – га дел лек та я гы ул, – ди. –

9 Сө ек ле дер Си ңа стәкъ ва лык,
нәф рәт ле дер Си ңа яман лык.
Шу ңа кү рә Ал ла һы, Си нең Ал лаң,
иш лә рең ара сын нан Си не өс тен куй ды –

* Гыйбри – ев рей ләр нең бо рын гы ата ма сы. 
* 1:5 Ка ра гыз: «Зә бур», 2:7. 
* 1:5 Ка ра гыз: «II Пат ша лар», 7:14. 
* 1:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 96:7. 
* 1:7 Ка ра гыз: «Зә бур», 103:4. 
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сө е неч мае бе лән май ла ды»*.
10 Ал ла һы та гын бо лай ди:

«Йа сРаб бым, һәм мә сен нән элек Син җир нең ни гез лә рен бар ит тең,
күк ләр дә – Си нең кул ла рың ның эше.

11 Алар бе тә чәк, ә Син мәң ге бу ла чак сың.
Алар һәм мә се дә кием-салым ке бек ту зып бе тә чәк.

12 Син алар ны өс ки е ме дәй тө реп ала чак сың,
алар ки ем дәй алыш ты ры ла чак,
әм ма Син үз гә реш сез ка ла чак сың,
го мер ел ла рың бер кай чан бет мә я чәк»*.

13 Фә реш тә ләр нең бе рәр се нә Ал ла һы кай чан да бул са:
«Дош ман на рың ны си нең аяк ас ты на
бас кыч бас ма сы итеп түн дер гән че,
Ми нем уң ягым да утыр»*, –

ди гән ме ни? 14 Фә реш тә ләр – ко ты лу ны ми рас итеп ала чак зат лар га хез мәт итү өчен 
җи бә рел гән рух лар тү гел ме ни?

Бөеккоткарылу

2 1 Шу ңа кү рә, ту ры юл дан чит кә чык мас өчен, ишет кән нә ре без гә ае ру ча игъ-
ти бар лы бу лыр га ти еш без. 2 Фә реш тә ләр аша җит ке рел гән сүз га мәл дә бу лып, 

һәр төр ле сҗи на ять вә тың лау сыз лык ти еш ле җә за сын ал ган икән, 3 шун дый бө ек 
кот ка ры лу бе лән исәп ләш мә сәк, җә за дан без ни чек ко ты лып ка лыр быз соң? сХа-
ки ме без Гай сә бу хак та ке ше ләр гә бе рен че бу лып Үзе җит кер де, мо ны исә без гә Ха-
ким әй т кән не ишет кән ке ше ләр ис бат ит те ләр. 4 Ал ла һы Үзе дә мо ны, га лә мәт ләр, 
мог җи за лар вә төр ле код рәт ле га мәл ләр кы лып, сИз ге Рух тан кил гән бү ләк ләр не 
Үз их ты я ры бе лән бү леп би реп ис бат ла ды.

КешеләрнекотылугаалыпбаручыГайсә
5 Ал ла һы без хә зер сөй ли тор ган ки лә чәк дөнь я ны фә реш тә ләр ку лы на буй сын-

дыр ма ды. 6 Әм ма кем дер сИз ге яз ма ның кай сы дыр бер уры нын да ша һит лык ит кән:
«Син шу лай игъ ти бар күр сәт кән ин сан кем ул?!
Син шу лай кай гыр т кан адәм ба ла сы кем?!

7 Син аны бер ка дәр ва кыт ка фә реш тә ләр дән тү бән рәк куй дың,
Син аның ба шы на дан вә кадер-хөрмәт та җын ки дер дең,

8 бар нәр сә не ая гы ас ты на са лып буй сын дыр дың»*.

Бар нәр сә не ке ше гә буй сын дыр гач, аңа буй сын ды рыл ма ган бер нәр сә не дә кал-
дыр ма ды. Лә кин әле без һәм мә нәр сә нең аңа буй сын га нын күр ми без. 9 Әм ма без 

* 1:8-9 Ка ра гыз: «Зә бур», 44:7-8. 
* 1:10-12 Ка ра гыз: «Зә бур», 101:26-28. 
* 1:13 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:1. 
* 2:6-8 Ка ра гыз: «Зә бур», 8:5-7. 
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Гай сә не кү реп то ра быз. Ул бер ни ка дәр ва кыт ка фә реш тә ләр дән тү бән рәк ку ел ган 
иде, лә кин га зап чи геп үл гән гә кү рә, Аңа дан вә кадер-хөрмәт та җы ки де рел де. 
Ал ла һы ның смәр хә мә те ар ка сын да Гай сә һәр ке ше өчен үлем та тыр га ти еш иде бит.

10 Һәм мә нәр сә Ал ла һы өчен яши һәм ба ры сы да Аның аша бар ител гән. Үзе нә 
иярү че күп лә гән ке ше не дан га ил т кән ча гын да, ко ты лу ла ры на ни гез са лу чы Гай-
сә не га зап лар аша ка мил лек кә иреш те рүе урын лы бул ды. 11 Ке ше ләр не из ге итү че 
Гай сә һәм Ул из ге ит кән ке ше ләр – һәм мә се дә бер үк Ата дан. Ме нә ни өчен Гай сә 
алар ны ту ган на рым дип атау дан тар тын мый. 12 Ул:

«Шулчак исем шә риф лә рең не кардәшләремә сөй ләр мен,
җы е н да Си ңа дан җыр лар мын»*, –

ди. 13 Ул та гын:
«Мин Раб бы га ыша ныч баг лыйм»*, –

ди. Ул шу лай ук:
«Ме нә Мин Үзем
һәм Ми ңа Ал ла һы бир гән ба ла лар»*, – ди.

14-15 Бу ба ла лар ның ка ны вә тә не бар, шу ңа кү рә Гай сә Үзе дә ке ше ләр ке бек 
бул ды. Ул мо ны үлем гә баш бул ган сиб лис нең ха ким ле ген Үз үле ме бе лән юк итү, 
го ме ре бу е на үлем нән кур кып, кол бу лып яшә гән ке ше ләр не азат итү өчен эш лә де. 
16 Ул, әл бәт тә, фә реш тә ләр гә тү гел, ә Иб ра һим то кы мы на яр дәм итә бит. 17 Шу ңа 
кү рә, Үзен кор бан итеп, ха лык ның гө наһ ла рын сйо лып алу мак са ты бе лән Ал ла һы га 
хез мәт итү дә рәхим-шәфкатьле вә туг ры лык лы Олуг сРу ха ни бу лыр өчен, Гай сә бар 
нәр сә дә Үзе нең ту ган на ры на ох шар га ти еш бул ды. 18 Ул Үзе дә, вәс вә сә лән де реп 
га зап чик кән гә кү рә, вәс вә сә гә ду чар бул ган нар га яр дәм итә ала.

ГайсәМусаданөлкән

3 1 Из ге иман даш лар, сез дә күк ләр та ра фын нан ча кы рыл ган сыз, шу ңа кү рә Гай-
сә – тот кан има ны быз ның сРә сү ле һәм Олуг Ру ха ние ту рын да җен тек ләп уй ла гыз. 

2 Му са сАл ла һы йор тын да гы эш ләр дә туг ры бул ган ке бек үк, Гай сә дә Үзен сай лап 
куй ган Ал ла һы га туг ры бул ды. 3 Йорт тө зү че гә йорт ның үзе нә ка ра ган да күб рәк хөр-
мәт күр сә тел гән дәй, Гай сә Му са га ка ра ган да олы рак хөр мәт кә ла ек дип са нал ды. 
4 Әл бәт тә, һәр бер йорт ны кем дә бул са бе рәү са ла, ә һәм мә нәр сә не Ал ла һы бар 
кыл ган. 5 Му са, чын нан да, Ал ла һы йор тын да гы бар лык эш ләр дә туг ры хез мәт че иде 
һәм мо ның бе лән Ал ла һы ки лә чәк тә әй тә чәк нәр сә ләр гә ша һит бул ды. 6 сМә сих исә, 
Угыл бу ла рак, Ал ла һы йор ты бе лән туг ры лык лы ида рә итә. Ә Аның йор ты – без, тик 
кы ю лык ны вә өмет кә ыша ны чы быз ны ахыр га ка дәр сак лар га ки рәк.

Ышанмаучылыкныкисәтү
7 Шу лай икән, Из ге Рух әй т кән чә,

* 2:12 Ка ра гыз: «Зә бур», 21:23. 
* 2:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:17. 
* 2:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 8:18. 
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«Бү ген Ал ла һы ның та вы шын ише тә сез икән,
8 чүл дә бул ган сы нау кө нен дә Ал ла һы га кар шы чык кан 

ва кыт та гы ке бек,
ка ты кү ңел ле бул ма гыз,

9 кы рык ел бу е на эш лә гән эш-гамәлләремне кү рә то рып,
ан да ата-бабаларыгыз Ми не сы на ды лар.

10 Шу ңа кү рә бу бу ын ке ше лә ре нә ачу ым чык ты
һәм: „Бо лар – кү ңел лә ре адаш кан ха лык,
Ми нем хак юлым ны бел ми ләр“, – ди дем.

11 Шу ның өчен, ачу ым чы гып:
„Алар бер кай чан да
тыныч-имин уры ны ма кер мә я чәк“, – дип ант ит тем»*.

12 Сак бу лы гыз, иман даш лар, бе ре гез дә дә те ре Ал ла һы дан баш тар тыр лык, 
явыз, ышан мый тор ган йө рәк бул ма сын. 13 Ки ре сен чә, «бү ген» ди гән сүз әле га-
мәл дә бул ган да, бе ре гез дә гө наһ ка ал да нып ки ре лән мә сен өчен, бер-берегезне 
һәр көн не дәрт лән де реп то ры гыз. 14 Без – Мә сих не ке бул ган ны Аның Үзе бе лән 
ур так ла шу чы лар, тик без гә ахыр га ка дәр баш та гы ыша ны чы быз да нык то рыр га 
ки рәк. 15 Из ге яз ма да әй тел гән чә:

«Бү ген Ал ла һы ның та вы шын ише тә сез икән,
Ал ла һы га кар шы чык кан ва кыт та гы ке бек, ка ты кү ңел ле бул ма гыз».

16 Ал ла һы та вы шын ише теп, Аңа кар шы баш кү тәр гән ке ше ләр кем нәр иде соң? 
Му са Ми сыр дан алып чык кан нар ның һәм мә се тү гел иде ме ни алар? 17 Ал ла һы кы-
рык ел бу е на кем гә ачу лы бул ды соң? Гө наһ кы лып, чүл дә мә ет бу лып кал ган нар га 
тү гел ме? 18 Алар тыныч-имин уры ны ма бер кай чан да кер мә я чәк, дип кем ту рын да 
ант ит те соң Ал ла һы? Сүз тың ла ма ган нар ха кын да тү гел ме ни? 19 Шу лай итеп, ышан-
мау ла ры өчен, Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на алар ның ке рә ал ма га нын кү рә без.

Аллаһыхалкыөчентыныч-иминурын

4 1 Шу лай итеп, Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на ке рә алу ы быз ха кын да гы 
вәгъ дә се әле үз кө чен дә кал ган га кү рә, бе рә ре без ан да ке рү дән мәх рүм кал-

ма сын өчен, сак бу лыйк. 2 Шул ке ше ләр гә җит ке рел гән дәй, сЯх шы хә бәр без гә дә 
җит ке рел де, лә кин алар ул хә бәр не ишет сә ләр дә, фай да сы бул ма ды, чөн ки алар ул 
хә бәр не тың лап ка бул ит кән нәр нең ыша ну ын ур так лаш ма ды лар. 3 Без исә, ыша-
ну ы быз ар ка сын да, Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на ке рә без.

Ал ла һы:
«Ачу ым чы гып, ант ит тем:
алар бер кай чан да тыныч-имин уры ны ма кер мә я чәк», –

ди де бит. Гәр чә, дөнья яра тыл ган ва кыт та ук Аның эш лә ре ин де тә мам лан ган 
бул са да, Ул шу лай дип әйт те. 4 Бер урын да ат на ның җи ден че кө не ту рын да бо лай 

* 3:7-11 Ка ра гыз: «Зә бур», 94:7-11. 
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дип языл ган бит: «Җи ден че көн не Ал ла һы Үзе нең бар лык эш лә рен нән ял ит те*». 
5 Шун да ук та гын: «Бу ке ше ләр бер кай чан да Ми нем тыныч-имин уры ны ма кер-
мә я чәк», дип әй тел гән.

6 Ях шы хә бәр не элег рәк ишет кән ке ше ләр, тың лау сыз лык ла ры өчен, Ал ла һы ның 
тыныч-имин уры ны на ке рә ал ма ган нар. Лә кин кай бе рәү ләр ан да ке рә чәк, шу ңа 
кү рә 7 Ал ла һы «бү ген ге көн» дип атал ган яңа бер көн не бил ге лә де. Күп ел лар уз-
ган нан соң, бу хак та Ул Да выт аша бел дер де, ин де әй тел гән чә:

«Бү ген Ал ла һы ның та вы шын ише тә сез икән,
ка ты кү ңел ле бул ма гыз».

8 Ешуа ха лык ны тыныч-имин урын га ки тер гән бул са, Ал ла һы бү ген нән соң бу ла чак 
бү тән көн ту рын да әй т мәс иде. 9 Алай бул гач, Ал ла һы хал кы өчен сшим бә көн ге 
ял га ох ша ган та гын бер ял бар әле ал да. 10 Ал ла һы ның тыныч-имин уры ны на кер-
гән ке ше, Ал ла һы Үзе нең эш лә рен нән ял ит кән дәй, ял итә чәк. 11 Шу ңа кү рә, Аның 
тыныч-имин уры ны на ке рү өчен, бар кө че без не куйыйк, тың лау сыз лар үр нә ге нә 
ияр гән өчен, бер кем дә ан нан мәх рүм кал ма сын.

12 Ал ла һы ның сү зе те ре вә ку әт ле. Ул ике ягы да үт кен те лә сә кай сы кы лыч тан да 
үт кен рәк. Ул эче без гә шул ка дәр ти рән үтеп ке рә ки, җан ны рух тан, бу ын нар ны сө як 
җе ле ген нән ае ра. Ул йө рә ге без дә ге фи кер лә ре без не һәм ни ят лә ре без не хө кем итә. 
13 Яра тыл ган нар ара сын да Ал ла һы ның кү зен нән ка ча алыр лык бер нин ди җан ия се 
юк, Аның ал дын да бар нәр сә ачык һәм ни чек бул са, шу лай кү ре нә. Без Аңа хи сап 
би рер гә ти еш без.

Гайсә–ОлугРуханиларныңиңбөеге
14 Күк ләр аша уз ган бө ек Олуг Ру ха ни е быз – Ал ла һы Уг лы Гай сә бар, шу ңа кү рә 

үзе без тот кан иман га туг ры бу лып ка лыйк. 15 Олуг Ру ха ни е быз җи теш мә гән як ла-
ры быз ны аң ла мау чы, без гә те ләк тәш лек итә бел мәү че Зат тү гел, чөн ки Ул без нең 
ке бек үк һәр як лап сы нал ды, тик һич ке нә дә гө наһ кыл ма ды. 16 Шу лай итеп, яр-
дәм ки рәк бул ган да шәф кать алу һәм мәр хә мәт та бу өчен, кыю рә веш тә мәр хә мәт 
тә хе те яны на ба рыйк.

5 1 Һәр олуг ру ха ни, ке ше ләр ара сын нан сай ла нып, Ал ла һы га ха лык вә ки ле бу-
ла рак хез мәт итү өчен ку е ла. Ул ке ше ләр нең гө наһ ла ры өчен Ал ла һы га бү ләк 

вә кор бан нар ки те рер гә ти еш. 2 Ан дый олуг ру ха ни бел мәү че ләр не дә, ту ры юл дан 
тай пы лу чы лар ны да аң лый ала, чөн ки ул үзе дә көч сез бер бән дә ге нә дер. 3 Шу ңа 
кү рә ул үз гө наһ ла ры өчен дә, ха лык гө наһ ла ры өчен дә кор бан ки те рер гә ти еш.

4 Мон дый хөр мәт ле бу рыч ны ке ше үз өс те нә үзе йөк ли ал мый. Ул, үз ва кы тын да 
Һа рун ча кы рыл ган ке бек*, бу хез мәт кә Ал ла һы та ра фын нан сай лап ку е ла. 5 Шу лай 
итеп, Олуг Ру ха ни бу лу хөр мә тен Мә сих тә Үз өс те нә Үзе ал ма ды, ки ре сен чә, аны:

* 4:4 ...ялитте.– Грек те лен дә ге төп нөс хә дә «ял» һәм «тыныч-имин урын» сүз лә ре бер бе-
рәм лек бе лән бел де рел гән. Би шен че аять не ка ра гыз. (Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 2:2.) 
* 5:4 Ка ра гыз: «Чы гыш», 28:1. 
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«Син – Ми нем Уг лым,
бү ген Мин Си нең Атаң бул дым», –

дип әй т кән Ал ла һы бир де. 6 Ан на ры та гын Из ге яз ма да гы икен че бер урын да Ал ла һы:
«Мәлик-Садыйк нин ди ру ха ни бул са,
Син дә мәң ге гә шун дый Ру ха ни бу ла сың»*, – ди де.

7 Җир дә яшә гән ча гын да Гай сә, күз яшь лә ре бе лән кыч кы рып елап, Үзен үлем-
нән кот ка ра ала чак Ал ла һы га до га кыл ды һәм ял вар ды, Ал ла һы их ты я ры на ти рән 
их ти рам бе лән буй сын ган га, Аның ял ва руы Ал ла һы га ба рып иреш те. 8 Ал ла һы 
Уг лы бул са да, Ул Үз га зап ла ры аша тың лау чан бу лыр га өй рән де һәм, 9 ка мил лек кә 
иреш кән нән соң, Үзе нә тың лау чан бул ган һәр кем өчен мәң ге лек ко ты лу чы га на гы 
бул ды. 10 Ул, Мәлик-Садыйк нин ди олуг ру ха ни бул са, Ал ла һы та ра фын нан шун-
дый Олуг Ру ха ни итеп бил ге лән де.

Дөресюлданчиткәтайпылутурындакисәтү
11 Бу хак та без сез гә күп сөй ли ал ган бу лыр идек, лә кин аң ла туы кы ен, чөн ки сез 

сөй лә гән не бик авыр аң лый баш ла ды гыз. 12 Уз ган ва кыт ка ка ра сак, сез ин де үзе гез 
өй рә тү че бу лыр га ти еш иде гез, лә кин әле гә сез нең үзе гез не Ал ла һы тәгъ ли ма ты ның 
иң бе рен че дә рес лә ре нә өй рә тер гә ки рәк. Сез гә ка ты азык тү гел, сөт ки рәк. 13 Сөт 
бе лән ту е ну чы ке ше хак бе лән ял ган ара сын да гы аер ма ны си зә ал мый, чөн ки ул са-
бый бу лып ка ла би рә. 14 Ка ты азык исә өл кән нәр өчен: алар тор мыш тәҗ ри бә се аша 
үз хис лә рен буй сын дыр ган нар һәм ях шы лык бе лән яман лык ны ае рыр га өй рән гән нәр.

6 1-2 Шу ңа кү рә, Мә сих тәгъ ли ма ты ның иң баш лан гыч өле шен кал ды рып, ка-
мил рә ге нә кү чик. Үлем гә ки те рү че эш ләр дән стәү бә итү гә, Ал ла һы га ина ну га, 

шу лай ук ссу га чум ды ру йо ла ла ры, скул лар ны кую, үле ләр нең те ре лүе вә мәң ге лек 
хө кем ту рын да гы тәгъ ли мат ка янә ни гез са ла баш ла мыйк ин де. 3 Ал ла һы рөх сәт 
ит сә, без ал га та ба ки тик.

4 Ин де бер мәр тә бә Ал ла һы як ты лы гы бе лән нур лан ды рыл ган, күк бү лә ге нең 
тә мен та ты ган, Из ге Рух та кат наш кан, 5 Ал ла һы ның ях шы сү зен вә ки лә чәк дөнья 
көч лә ре нең тәэ си рен та ты ган, 6 ә ан на ры дө рес юл дан чит кә тай пыл ган ке ше ләр не 
яңа дан тәү бә гә ки те рер гә мөм кин тү гел, чөн ки Ал ла һы Уг лын алар үз лә ре яңа дан 
схач ка ка дак лый лар, Аны ха лык ал дын да мәс хә рә ли ләр.

7 Яң гыр еш су гар ган җир, дым ны үзе нә сең де реп, җир не эш кәрт кән ке ше гә 
фай да лы уңыш бир сә, Ал ла һы ның фа ти ха сын ала. 8 Лә кин әгәр бу җир дә кү гән вә 
чә неч ке ле ку ак лар үсә тор ган бул са, аның бер нин ди дә фай да сы юк. Аңа кар гыш 
яный, ахыр ки леп, ул җир не ян ды рыр лар.

9 Лә кин, га зиз дус ла рым, шу лай дип әй т сәк тә ин де, сез нең хә ле гез әй бәт рәк һәм 
ул сез не кот ка ры лу га ил тә дип ыша на быз. 10 Ал ла һы га дел сез тү гел. сИз ге лә ре нә 
хез мәт ит кән сез һәм бу эш не хә зер дә дә вам итә сез. Ул Үзе нә бул ган мә хәб бәт не 
шу ның бе лән күр сә тү е гез не һәм эш лә ре гез не оныт ма я чак. 11 Без һәр бе ре гез нең 

* 5:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:4. 
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ахыр га ка дәр, өме те гез ту лы сын ча тор мыш ка аш кан чы, шун дый ук ты рыш лык 
ку ю ын те ли без. 12 Ял кау бул ма гыз, иман лы вә тү зем ле бу лу ла ры бе лән вәгъ дә ител-
гән не алу чы ке ше ләр үр нә ге нә ия ре гез.

Аллаһыныңышанычлывәгъдәсе
13 Ал ла һы, Иб ра һим га вәгъ дә бир гән дә, ант итәр лек Үзен нән өс тен рәк һич кем 

бул ма ган лык тан, Үз-Үзе бе лән ант итә. 14 Ул: «Мин си ңа фа ти ха өс те нә фа ти ха 
би рә чәк мен, то кы мың ны ишәйткәннән-ишәйтәчәкмен», – ди*. 15 Иб ра һим исә, 
са быр лык бе лән көт кән нән соң, вәгъ дә ител гән не ала.

16 Ке ше ләр үз лә рен нән өс тен рәк зат бе лән ант итә ләр, ул ант әй тел гән не рас-
лый һәм һәр төр ле бә хәс ләр гә чик куя. 17 Шу лай ук Ал ла һы да, вәгъ дә ител гән не 
ала чак ке ше ләр гә ни я те нең үз гә реш сез бу лу ын та гын да ачыг рак итеп күр сә тер гә 
те лә гән дә, аны ант бе лән рас ла ды. 18 Ал ла һы ял ган сөй лә ми, ике нәр сә – Аның 
бир гән вәгъ дә се һәм ан ты – һич кай чан үз гәр ми. Алар без не, Ал ла һы га сы ен ган-
нар ны, ки лә чәк тә көт кән өмет кә нык та я ныр га дәрт лән де рә. 19 Бу өмет җа ны быз-
ның ыша ныч лы вә нык лы яко ре бу лып, пәр дә ар тын да гы Иң из ге бүл мә гә ке рә. 
20 Гай сә без нең хак ка ан да без дән ал дан ке реп, Мәлик-Садыйк нин ди олуг ру ха ни 
бул са, Гай сә дә мәң ге гә шун дый Олуг Ру ха ни бул ды.

РуханиМәлик-Садыйк

7 1 Бу Мәлик-Садыйк – Ша лим пат ша сы һәм Ал ла һы Тә га лә нең ру ха ние бул ган. 
Ул, пат ша лар ны тар-мар итеп кай тып кил гән Иб ра һим ны оч ра тып, аңа фа ти ха-

сын би рә. 2 Иб ра һим аңа су гыш та тап кан бай лы гы ның го ше рен* би рә*. Бе рен че дән, 
«Мәлик-Садыйк» ди гән исем «схак лык пат ша сы» ди гән не аң ла та, икен че дән, ул – 
Ша лим пат ша сы да, ягъ ни «имин лек пат ша сы». 3 Мәлик-Садыйкның әти-әнисе 
дә бил ге сез, нә сел җе бе юк. Го ме ре нең ба шы вә ахы ры ту рын да да бер ни мәгъ лүм 
тү гел, ул Ал ла һы Уг лы на ох шаш мәң ге ру ха ни бу лып ка ла.

4 Аның ни ка дәр бө ек икән ле ген күр де гез ме ин де! Хәт та ыруг баш лы гы Иб ра һим 
да аңа су гыш та тап кан бай лы гы ның го ше рен бир гән. 5 Ру ха ни лык хез мә тен ал ган 
Ле ви нә се ле ке ше лә ре сКа нун бу ен ча ха лык тан, ягъ ни үз лә ре нең ту ган на рын нан, 
алар да Иб ра һим нә се лен нән бу лу ла ры на ка ра мас тан, го шер алыр га ти еш. 6 Ру ха ни 
Мәлик-Садыйк исә Ле ви то кы мын нан бул ма са да, Иб ра һим та бы шы ның го ше рен 
ка бул итеп ал ган һәм аңа – Ал ла һы ның вәгъ дә лә рен ал ган зат ка фа ти ха сын бир гән. 
7 Һич шик сез, тү бән рәк үзен нән өс тен рәк ке ше та ра фын нан фа ти ха ка бул итеп ала. 
8 Бе рен че оч рак та та быш ның го ше рен үлә се ке ше ләр җыя, ә икен че оч рак та ун-
нан бер өле шен, Из ге яз ма ша һит лык ит кән чә, исән ке ше ала. 9 Го шер алу чы Ле ви 
үзе дә Мәлик-Садыйкка та бы шы ның ун нан бер өле шен бир гән, дип әй тер гә бу ла, 
10 чөн ки Мәлик-Садыйк Иб ра һим ны оч рат кан ва кыт та Ле ви әле ту ма ган бул са да, 
ул ин де үзе нең ата-бабасы Иб ра һим ның тә нен дә бу ла.

* 6:13-14 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 22:16-17. 
* 7:2 ...гошерен... – Ди мәк, ун нан бер өле шен. 
* 7:1-2 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 14:17-20. 
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Мәлик-СадыйккаохшашбашкаберРухани
11 Ле ви ләр нең ру ха ни лы гы (Му са ка ну ны исә ру ха ни лык ни ге зен дә би рел гән 

бул ган) аша ка мил лек кә ире шеп бул са, Һа рун га тү гел, Мәлик-Садыйкка ох шаш 
икен че Ру ха ни га их ты яҗ бу лыр иде ме? 12 Шу лай икән, ру ха ни лык үз гәр сә, Ка нун 
да үз гә рер гә ти еш. 13 Ә без сөй лә гән Зат икен че бер ыруг тан, ул ыруг тан бер кем дә 
смәз бәх янын да хез мәт ит ми. 14 Ха ки ме без нең сЯһү дә ыру гын нан бу луы бил ге ле 
бит, ә Му са, ру ха ни лар ту рын да сөй лә гән дә, бу ыруг ту рын да бер ни дә әй т мә гән.

15 Мо ның шу лай икән ле ге Мәлик-Садыйкка ох шаш яңа Ру ха ни кил гәч, та гын 
да ачыг рак, аң ла еш лы рак бу ла. 16 Ул ке ше нең нә се ле нә ка гы лыш лы Ка нун әме ре 
ни ге зен дә тү гел, ә мәң ге бет ми тор ган яшәү кө че бу ен ча Ру ха ни бул ды. 17 Аның 
ха кын да Из ге яз ма да:

«Мәлик-Садыйк нин ди ру ха ни бул са,
Син дә мәң ге гә шун дый Ру ха ни бу ла сың»*, –

ди ел гән. 18 Көч сез вә фай да сыз бу луы сә бәп ле, элек ке ге Ка нун әме ре үз кө чен 
югалт ты. 19 Му са ка ну ны бер нәр сә не дә ка мил ләш тер мә де, ә аның уры ны на без гә 
зур рак бер өмет би рел де, ул өмет ар кы лы без Ал ла һы га якын ла ша ала быз.

20 Өс тә ве нә, бу Зат ның Ру ха ни итеп бил ге лә нүе ант бе лән рас лан ды. Кал ган на ры 
ру ха ни хез мә тен ант сыз ка бул итеп ал ды, 21 лә кин Мо ны сы исә Ал ла һы ның ан ты 
ар кы лы, ягъ ни Ал ла һы Аңа:

«Раб бы ант ит те,
Үз сү зен нән Ул кай т ма я чак:
„Син – мәң ге гә ру ха ни!“»* –

ди гән дә Ру ха ни бул ды. 22 Шу лай итеп, Ал ла һы тө зе гән элек ке сен нән дә ях шы рак 
ски ле шү нең ыша ныч лы сы Гай сә бул ды. 23 Та гын баш ка ру ха ни лар күп бул ган, 
алар хез мәт лә рен үлү лә ре ар ка сын да дә вам итә ал ма ган нар. 24 Ә Гай сә мәң ге те ре, 
Аның ру ха ни лы гы да үз гә реш сез, 25 шу ңа кү рә дә Ул Үзе ар кы лы Ал ла һы га ки лү-
че ке ше ләр не ту лы сын ча кот ка ра ала. Ул, Ал ла һы га да и ми мө рә җә гать итеп, алар 
ту рын да ял ва ру өчен яши.

26 Без гә нәкъ ме нә шун дый Олуг Ру ха ни ки рәк тә ин де: Ул из ге, га еп сез, саф, 
гө наһ лы лар дан ае рып ку ел ган вә күк тән дә юга ры кү тә рел гән. 27 Ул, бү тән олуг 
ру ха ни лар сы ман, көн са ен баш та Үзе нең гө наһ ла ры, ан на ры ха лык ның гө наһ ла ры 
өчен кор бан ки те рү гә мох таҗ тү гел. Ул Үзен бер тап кыр һәм мәң ге лек кор бан итеп 
ки тер де. 28 Му са ка ну ны олуг ру ха ни итеп зә гыйфь ке ше ләр не бил ге ли, ә Ка нун нан 
соң би рел гән ант бу ен ча, Ал ла һы Уг лы Олуг Ру ха ни итеп бил ге лән де. Ул – мәң ге-
лек ка мил лек кә иреш кән Зат.

ЯңакилешүнеңОлугРухание

8 1 Сез гә сөй лә гән нә ре без дә иң мө һи ме – күк тә Мә һа бәт Ал ла һы тә хе те нең уң 
ягын да уты ру чы Олуг Ру ха ни е быз бар. 2 Ул ке ше ләр тү гел, ә Раб бы Үзе кор ган 

* 7:17 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:4. 
* 7:21 Ка ра гыз: «Зә бур», 109:4. 
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Из ге йорт та – чын гый ба дәт кы лу ча ты рын да хез мәт итә. 3 Һәр баш ру ха ни бү ләк 
вә кор бан нар ки те рү өчен бил ге лә нә. Шу ңа кү рә Олуг Ру ха ни е быз ның да кор бан 
итеп ки те рә алыр лык бе рәр нәр сә се бу лыр га ти еш. 4 Әгәр җир дә бул са, Ул ру ха ни 
бул мас иде, чөн ки мон да Му са ка ну ны бу ен ча кор бан ки те рү че ләр бар ин де. 5 Җир-
дә ге ру ха ни лар күк тә ге йорт үр нә ге нә ия реп тө зел гән Из ге йорт та хез мәт итә ләр, 
ә ул күк тә ге Из ге йорт ның фә кать ча гы лы шы һәм кү лә гә се ге нә. Ме нә шу ңа кү рә 
Му са га гый ба дәт кы лу ча ты ры ко рыр ал дын нан Ал ла һы та ра фын нан ки сә теп ку-
ел ган: «Ка ра аны, һәм мә сен дә тау да күр сә тел гән үр нәк бу ен ча эш лә»*. 6 Бе рен че 
ки ле шү гә ка ра ган да Гай сә ара даш чы бул ган ки ле шү әй бәт рәк бул ган ке бек, Аңа 
тап шы рыл ган хез мәт җир дә ге ру ха ни лар хез мә тен нән юга ры рак. Яңа ки ле шү әй-
бәт рәк, чөн ки ул әй бәт рәк вәгъ дә ләр гә ни гез лән гән.

7 Бе рен че ки ле шү ким че лек сез бул ган бул са, икен че се нә их ты яҗ да бул мас иде. 
8 Лә кин Ал ла һы, Үз хал кын нан га еп та бып, бо лай дип әй тә:

«Менә, шун дый көн нәр җитә р, – ди Раб бы, –
Мин сИс ра ил вә Яһү дә хал кы бе лән
яңа ки ле шү төзермен.

9 Бу ки ле шү алар ның ата-бабаларын
Ми сыр дан җитәкләп алып чык кан ча кта
тө зе гән ки ле шү  сыман булмас.
Алар ки ле шү е мә туг ры лык лы бул ма ды лар,
һәм алар дан йөз чө ер дем, – ди Раб бы. –

10 Ис ра ил хал кы бе лән ул көн нәр дән соң тө зе се
ки ле шү ем шу шы, – ди Раб бы –
Үз ка нун на рым ны зи һен нә ре нә са лыр мын,
кү ңел лә ре нә язып ку яр мын.
Мин – алар ның Ал ла сы,
ә алар Ми нем хал кым бу ла чак.

11 Ин де бер кем дә икен че бе рәү не яи сә ту га нын:
„Раб бы ны та нып бел“, – дип өй рәт мә я чәк.
Ми не ке че сен нән алып олы сы на ка дәр һәм мә се бе лә чәк.

12 Мин явыз эш лә рен ки че рер мен,
кыл ган гө наһ ла рын ин де бер кай чан да ис кә ал мам»*.

13 Бу ки ле шү не Ул «яңа» дип атап, бе рен че се нең ис ке реп кит кән ле ген күр сәт те, ә 
га мәл дән чы га рыл ган һәм ис кер гән нәр сә тиз дән юк ка чы гар.

Беренчекилешүвакытындагыйбадәткылу

9 1 Бе рен че ки ле шү нең гый ба дәт кы лу ха кын да күр сәт мә лә ре һәм җир дә ге Из ге 
йор ты бар иде. 2 Из ге йорт итеп ча тыр ко рыл ды, аның ал гы өле шен дә шәм дәл 

һәм өс тәл ур наш ты рыл ды, ик мәк ләр ку ел ды. Бу өлеш не «Из ге бүл мә» дип ата ды-

* 8:5 Ка ра гыз: «Чы гыш», 25:40. 
* 8:8-12 Ка ра гыз: «Ире мия», 31:31-34. 
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лар. 3 Икен че пәр дә ар тын да ча тыр ның «Иң из ге бүл мә» дип атал ган өле ше бар иде. 
4 Ан да хуш ис ле сумала-майлар көй рә тү өчен, ал тын нан ясал ган мәз бәх һәм ал тын 
бе лән кап лан ган сКи ле шү сан ды гы бар иде. Сан дык ка ман на* са лын ган ал тын са-
выт, Һа рун ның чә чәк ат кан та я гы һәм ки ле шү нең таш так та ла ры ур наш ты рыл ган 
иде. 5 Ә сан дык өс те нә Ал ла һы да нын ча гыл дыр ган күк тә ге ка нат лы зат лар ның* 
сын на ры ку ел ган иде. Алар ның ка нат ла рын нан төш кән кү лә гә гө наһ лар ны йо лу 
уры нын кап лап тор ды. Лә кин без хә зер һәм мә сен дә җен тек ләп сөй ләп тор мый быз.

6 Бу әй бер ләр ме нә бо лай ур наш ты рыл ган иде. Ру ха ни лар һәр көн ча тыр ның 
ал гы өле ше нә гый ба дәт кы лу хез мә тен баш ка ру өчен ке рә ләр. 7 Ә икен че өлеш кә 
олуг ру ха ни гы на ел га бер мәр тә бә ке рә. Ул үзе бе лән кан алыр га ти еш, ул үзе өчен 
дә, ха лык бел ми чә кыл ган гө наһ лар өчен дә Ал ла һы га кор бан итеп кан ки те рә. 
8 Шу ның бе лән Из ге Рух, әле ча тыр ның ал гы өле ше бул ган да, Иң из ге бүл мә гә 
юл ның әле гә ачык бул ма вын күр сә тә. 9 Мо ның бү ген ге көн өчен дә мәгъ нә се бар: 
бү ләк ләр вә кор бан нар ки те ре лү бе лән, Ал ла һы га гый ба дәт кы лу чы ның вөҗ да ны 
саф ла на ал мый. 10 Бо лар да ашау-эчү, төр ле юы ну йо ла ла ры гы на күз дә то ты ла. Бу 
ка гый дә ләр ба ры тик тыш кы як ны күз дә то та лар, һәм алар, яңа тәр тип ур наш ты-
рыл ган чы гы на, үз кө чен дә бу ла.

Яңакилешүкорбаны
11 Хә зер ин де Мә сих мон да бул ган ях шы нәр сә ләр нең Олуг Ру ха ние бу лып кил-

де. Ул ке ше ку лы сал ма ган һәм бу фа ни дөнь я ны кы бул ма ган бө ег рәк вә ка мил рәк 
ча тыр ар кы лы кер де. 12 Иң из ге бүл мә гә Мә сих кә җә вә бо зау ка ны бе лән тү гел, ә 
ба ры бер тап кыр һәм мәң ге лек кә Үз ка ны бе лән ке реп, ке ше ләр гә мәң ге лек ко ты лу 
ал ды. 13 Әгәр дә үгез һәм кә җә ка ны яи сә кор бан итеп ян ды рыл ган яшь бо зау кө ле, 
нә җес лән гән нәр өс те нә си бе леп, тән не йо ла бу ен ча пакь лән де рә икән*, 14 Мә сих 
ка ны ча гыш ты рып бул мас лык дә рә җә дә күб рәк па кь лән де рер бит! Ул мәң ге лек 
Рух ар кы лы Үз-Үзен, ким че лек сез кор бан итеп, Ал ла һы га тап шыр ды, һәм, без нең 
те ре Ал ла һы га хез мәт итү е без өчен, Аның ка ны вөҗ дан на ры быз ны үлем гә ки те рү че 
га мәл ләр дән па кь лән де рер.

15 Шу ңа кү рә Мә сих, бе рен че ки ле шү ва кы тын да кы лын ган гө наһ лар дан ке-
ше ләр не Үз үле ме бе лән кот ка рып, Ал ла һы та ра фын нан ча кы рыл ган нар вәгъ дә 
ител гән мәң ге лек ми рас ны ала ал сын нар дип, яңа ки ле шү нең ара даш чы сы бул ды. 
16 Ва сы ять тә нин ди дер рә веш тә ки ле шү* бу лып то ра. Аны яз ган ке ше нең үл гә нен 
ис бат лар га ки рәк, 17 чөн ки ва сы ять, яз ган ке ше үл гәч ке нә, кө че нә ке рә. Аны яз ган 
ке ше исән ча гын да, ва сы ять бер нин ди дә көч кә ия бул мый. 18 Шу ның өчен бе рен че 

* 9:4 Манна – бо рын гы Ис ра ил хал кын кол лык тан азат итеп Ми сыр дан чы гар гач, чүл дә 
туй ды ру өчен, Ал ла һы күк тән җи бә реп тор ган ри зык. 
* 9:5 Канатлызатлар–грек те лен дә ге төп төп нөс хә дә мон дый зат лар ны «ке ру бим нәр» дип 
атый лар. Алар Ал ла һы ның ул урын да бу лу ын күр сә тә ләр. (Ка ра гыз: «Чы гыш», 25:18-22.)
* 9:13 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 16:14-15; «Сан нар», 19:9, 17-19. 
* 9:16 Васыять,килешү – грек те лен дә ге «ди а те ке» сү зе нең «ки ле шү» һәм «ва сы ять» ди гән 
мәгъ нә лә ре бар. 
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ки ле шү дә кан нан баш ка га мәл гә ке рә ал ма ды. 19 Му са Ка нун күр сәт мә лә ре нең 
ба ры сын да ха лык ал дын да укып чык кач, кы зыл йон вә сһүс сөп чы бык ла ры яр дә-
мен дә бо зау, кә җә ка ны бе лән су ны бар ха лык ка һәм Ка нун языл ган стөр гәк нең 
үзе нә си беп чык кан. 20 Ул: «Бу – ки ле шү не рас лау чы кан. Ал ла һы сез гә ул ки ле-
шү не үтәр гә әмер бир де», – дип әй т кән*. 21 Ул шу лай ук ча тыр га һәм Ал ла һы га 
гый ба дәт кыл ган да кул ла ныл ган бар лык әй бер ләр гә кан си беп чык кан. 22 Ка нун 
бар нәр сә нең ди яр лек кан бе лән пакь лән де ре лү ен та ләп итә, һәм кан тү гел ми чә 
яр лы кау бул мый.

23 Күк тә ге үр нәк бу ен ча җир дә тө зел гән нәр сә ләр шул рә веш ле пакь лән де ре лер гә 
ти еш иде, лә кин күк не ке ях шы рак кор бан нар бе лән чис тар ту ны та ләп итә. 24 Мә сих 
ке ше ку лы бе лән тө зел гән һәм чын Из ге йорт ның ни ба ры кү чер мә се ге нә бул ган 
җир дә ге Из ге йорт ка кер мә де. Без нең өчен Ал ла һы ал ды на ба сам дип, Ул күк нең 
үзе нә кер де. 25 Ул, олуг ру ха ни һәр ел ны Иң из ге бүл мә гә чит кан алып кер гән дәй, 
Үзен кабат-кабат кор бан итәр өчен кер мә де. 26 Әгәр дә шу лай бул са, Мә сих дөнья 
яра тыл ган нан бир ле кабат-кабат га зап чи гәр гә ти еш бу лыр иде. Лә кин Ул Үзен 
кор бан итү аша гө наһ ны бе те рер өчен, соң гы дә вер дә ба ры тик бер мәр тә бә кил де. 
27 Һәр кем кай чан да бул са бер үлеп, ан на ры хө кем ал ды на ба сар га яз ган. 28 Шу лай 
итеп, Мә сих тә, күп лә гән ке ше нең гө наһ ла рын Үз өс те нә алыр өчен, бер мәр тә бә 
кор бан ител де. Ул әле икен че тап кыр ки лә чәк, лә кин ин де гө наһ лар ны йо лу өчен 
тү гел, ә Үзен кө теп то ру чы лар ны кот ка ру өчен ки лә чәк.

10 1 Ка нун – бу ла сы ях шы нәр сә ләр нең тө гәл ча гы лы шы тү гел, ә алар ның кү-
лә гә се ге нә. Шу ңа кү рә, ул, ел дан ел бер төр ле кор бан нар ки те ре леп, Ал ла һы 

ал ды на кил гән ке ше ләр не бер кай чан да ка мил итә ал мый. 2 Әгәр дә Ка нун мо ны 
эш ли ал са, кор бан нар ки те рү дән тук та мас лар иде ме ни? Бер тап кыр чис та рын гач, 
гый ба дәт кы лу чы лар үз лә рен гө наһ лы дип ин де хис ит мәс ләр иде. 3 Әм ма лә кин 
кор бан нар ел са ен гө наһ ту рын да ис кә тө ше реп то ра, 4 чөн ки үгез ка ны бе лән кә җә 
ка ны ке ше нең гө на һын бе те рә ал мый.

5 Шу ңа кү рә, дөнь я га кил гәч, Мә сих:
«Син кор бан нар да, бү ләк ләр дә те лә мә дең,
лә кин Ми нем өчен тән әзер лә дең, – ди де. –

6 Си не ян ды ру кор бан на ры да,
сгө наһ йо лу кор бан на ры да сө ен дер мә де.

7 Шун да: „Ме нә Мин.
Ми нем хак та скулъ яз ма төр гә ген дә языл ган ча,
йа Ал ла һы, Си нең их ты я рың ны үтәр өчен кил дем!“ – ди дем»*.

8 Шу лай итеп, баш та Ул: «Син кор бан нар да, бү ләк ләр дә, ян ды ру кор бан на рын 
да, гө наһ йо лу кор бан на рын да те лә мә дең, алар Си не сө ен дер мә де», – ди. Алар ны 
бит Ка нун та лә бе бу ен ча ки те рә ләр. 9 Ан на ры Ул: «Ме нә Мин, Си нең их ты я рың ны 

* 9:19-20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 24:7-8. 
* 10:5-7 Ка ра гыз: «Зә бур», 39:7-9. 
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үтәр өчен кил дем», – дип өс ти. Ул, ис ке сен га мәл дән чы га рып, икен че сен – Ал ла һы 
их ты я рын үтәү не га мәл гә кер тә. 10 Мә сих та ра фын нан га мәл гә ашы рыл ган Ал ла һы 
их ты я ры бу ен ча, без Гай сә Мә сих нең Үз тә нен бер тап кыр һәм мәң ге лек кә кор бан 
итүе бе лән из ге лән де рел дек.

11 Һәр ру ха ни, көн са ен үз хез мә тен баш ка рып, күп тап кыр лар бер төр ле кор бан-
нар ны ки те рә, әм ма алар ке ше не һич кай чан гө наһ лар дан арын ды ра ал мый. 12 Лә-
кин Мә сих, гө наһ лар өчен мәң ге лек көч кә ия бул ган кор бан ны бер дән бер мәр тә бә 
ки тер гәч, Ал ла һы ның уң ягы на утыр ды. 13 Шул ва кыт тан алып Ул дош ман на рын 
Үз ая гы ас ты на бас кыч бас ма сы итеп түн де рү ен кө тә, 14 чөн ки Ул из ге ите лү че ләр не 
мәң ге гә бер дән бер кор бан бе лән ка мил кыл ды.

15 Бу хак та без гә Из ге Рух та ша һит лык кы ла. Баш та Ул бо лай ди:
16 «Ул көн нәр дән соң алар бе лән тө зе се ки ле шү ем шу шы, – 

ди Раб бы. –
Үз ка нун на рым ны алар ның кү ңел лә ре нә са лыр мын,
зи һен нә ре нә язып ку яр мын».

17 Ан на ры Ул бо лай дип өс ти:
«Гө наһ ла рын һәм явыз эш лә рен
ин де бер кай чан да ис кә ал мам».

18 Гө наһ лар ки че рел гән икән, алар өчен кор бан би рү нең ин де ки рә ге юк.

Ныкбулыгыз
19 Шу лай итеп, иман даш лар, Гай сә ка ны бе лән Иң из ге бүл мә гә ыша ныч бе лән 

ке рә ала быз, 20 Ул без гә яңа вә те ре юл ны ач кан. Бу юл пәр дә, ягъ ни Аның тә не аша 
уза. 21 Ал ла һы йор ты ба шын да то ру чы бө ек Ру ха ни е быз бар, 22 шу ңа кү рә, әй дә гез, 
их лас кү ңел вә иман ыша ныч лы лы гы бе лән, кү ңел лә ре без не гө наһ лы вөҗ дан нан 
пакь лән де реп, тән нә ре без не саф су бе лән юып, Ал ла һы га якы найыйк. 23 Үзе без 
өмет не та нып, аңа нык итеп та я ныйк, чөн ки без гә вәгъ дә бир гән Зат ыша ныч лы. 
24 Әй дә гез, бер-беребезгә игъ ти бар лы бу лыйк, бер-беребезне мә хәб бәт вә из ге эш-
ләр гә дәрт лән де рик. 25 Кай бе рәү ләр ке бек, гый ба дәт кы лу өчен бер гә җы е лу дан 
баш тар т мыйк, ки ре сен чә, бер-беребезгә көч би реп, та гын да ныг рак дәрт лән де реп 
то рыйк, чөн ки Раб бы кө не нең якын ла шу ын кү реп то ра сыз.

26 Әгәр дә без, ха кый кать не та нып бел гән нән соң, аң лы рә веш тә гө наһ кы лу ы-
быз ны дә вам итә без икән, гө наһ лар дан ин де бер нин ди кор бан да йо лып ала ал мас. 
27 Ә ул ча гын да ин де хө кем не һәм Ал ла һы ның дош ман на рын ян ды ра чак, яр су ут ны 
кур кы нып кө теп то ра сы гы на ка ла. 28 Му са ка ну нын нан баш тар т кан ке ше, ике яи-
сә өч ша һит күр сә түе ни ге зен дә, һич кыз га ну сыз үлем гә ду чар ите лә. 29 Алай бул гач, 
Ал ла һы Уг лын аяк ас ты на са лып тап та ган, Ал ла һы ки ле шү е нең аны из ге лән дер гән 
ка нын нә җес дип са нау чы, мәр хә мәт Ру хын ким се тү че ке ше сез нең чә ни дә рә җә дә 
ка ты җә за га ла ек соң? 30 «Үч алу – Ми нем эш, Үзем кай та рып би рә чәк мен»* ди гән 

* 10:30 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:35. 
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һәм: «Раб бы Үз хал кын хө кем итә чәк»*, – дип Әй тү че не бе лә без. 31 Те ре Ал ла һы ку-
лы на элә гү – ко точ кыч эш!

32 Ал ла һы як ты лы гы сез не яңа гы на як тыр т кан нан соң бу лып үт кән көн нәр не исе-
гез гә тө ше ре гез. Ул ча гын да сез га зап лар га кар шы кө рәш тә би реш мә де гез. 33 Кай ва кыт 
сез не бар ха лык ал дын да мәс хә рә лә де ләр, эзәр лек лә де ләр, кай ва кыт сез бо лар ны 
үз ба шын нан ки чер гән ке ше ләр бе лән иң гә иң ба сып тор ды гыз. 34 Тот кын лык та гы 
ке ше ләр бе лән бер гә кай гыр ды гыз, мил ке гез дән мәх рүм ит кән дә, сез сө ен де гез дә, 
чөн ки үзе гез нең әй бәт рәк, мәң ге лек бай лы гы гыз ба рын бе лә иде гез. 35 Шу ңа кү рә кыю 
бу лу дан тук та ма гыз, мо ның әҗе ре зур бу ла чак. 36 Ал ла һы их ты я рын үтәп, Ул вәгъ дә 
ит кән не алу өчен, сез гә чы дам лык ки рәк. 37 Из ге яз ма да языл ган ча,

«Ин де күп кал ма ды,
ки лә се Зат ки лә чәк,
Ул тот кар лан мас.

38 Тәкъ ва ке шемне има ны яшәтәчәк,
лә кин әгәр чи ген сә,
ул Ми ңа ярак лы бул ма я чак»*.

39 Лә кин без чи ге неп, һә лак бу лу чы лар дан тү гел, без иман итә без һәм кот ка ры ла-
чак быз.

Иман

11 1 Иман ул – өмет лә неп көт кән нә ре без нең тор мыш ка ашу ы на ыша ныч, кү-
рен мә гән нәр сә ләр нең бу луы ту рын да рас лау. 2 Ата-бабаларыбыз шун дый 

иман ар ка сын да Ал ла һы дан хуп лау ал ган. 3 Га ләм нең Ал ла һы сү зе бе лән бул ды-
рыл га нын һәм күз гә кү ре нү че нәр сә нең күз гә кү рен ми тор ган нәр сә дән бар лык ка 
кил гә нен без иман ар кы лы аң лый быз.

4 Һа бил Ал ла һы га иман бе лән Кабилнекенә ка ра ган да ях шы рак кор бан ки тер-
гән. Има ны өчен Ал ла һы кор бан на рын хуп ла ган һәм аны хак ке ше дип рас ла ган*. 
Има ны ар кы лы Һа бил, үзе исән бул ма са да, әле һа ман сөй ли. 5 Иман ар ка сын да Ха-
нох, үлем не ки чер ми чә, бу дөнь я дан алын ган. Аны бер җир дән дә та ба ал ма ган нар, 
чөн ки Ал ла һы аны Үз яны на ал ган бул ган. Аның ту рын да, ул дөнь я дан алын ган чы, 
Ал ла һы га ярый ал ган, дип әй те лә Из ге яз ма да*. 6 Иман нан баш ка Ал ла һы га ярап 
бул мый бит, чөн ки Аңа ки лү че һәр кем Аның бар лы гы на һәм Аны их лас тан эз лә-
гән ке ше ләр гә әҗе рен бир ми кал ма я ча гы на ина ныр га ти еш. 7 Әле кү рер гә мөм кин 
бул ма ган нәр сә ләр ту рын да Ал ла һы дан ки сә тү ал ган Нух, иман ар ка сын да Аңа 
буй сы нып, гаи лә сен кот ка ру өчен, көй мә тө зе гән*. Аның има ны дөнь я ны хө кем 
ит кән, һәм ул иман бе лән ки лә тор ган хак лык ва ри сы бул ган.

* 10:30 Ка ра гыз: «Ка нун», 32:36. 
* 10:37-38 Ка ра гыз: «Ха бак кук», 2:3-4. 
* 11:4 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 4:2-5. 
* 11:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 5:24. 
* 11:7 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 6:13-22. 
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8 Иб ра һим, Ал ла һы ча кы ру ы на иман ар кы лы буй сы нып, үзе нең кая бар га нын 
бел мә сә дә, ки лә чәк тә ми рас итеп алыр га вәгъ дә лән гән җир гә кит кән*. 9 Ул иманы 
ар ка сын да вәгъ дә ител гән ил гә кү чеп ки леп, ча тыр да кил ме шәк бу лып яшә гән. 
Аның ке бек Ис хак бе лән Ягъ куб та ча тыр лар да яшә гән, алар да аның бе лән бер гә 
Ал ла һы вәгъ дә ит кән не алыр га ти еш бул ган. 10 Ул рәс са мы вә тө зү че се Ал ла һы 
бул ган, нык ни гез ле шә һәр не кө теп тор ган бит.

11 Има ны ар ка сын да, Са ра үзе дә, ин де карт бул са да, ба ла га уза ал ган*, чөн ки 
ул үзе нә вәгъ дә бир гән Ал ла һы ны ыша ныч лы дип исәп лә гән*.12 Шу лай итеп, тә не 
ин де кар тай ган бер ке ше дән күк тә ге йол дыз лар дай күп сан лы вә диң гез ярын да гы 
исәпсез-хисапсыз ком бөр тек лә ре дәй то кым ки леп чык кан.

13 Бар лык бу ке ше ләр иман на рын сак лап үл гән нәр. Алар үз лә ре нә вәгъ дә ител-
гән нәр не, ка бул ит ми чә, ерак тан гы на күр гән нәр һәм сә лам лә гән нәр, бу дөнь я да 
үз лә ре нең кил ме шәк вә юл чы лар гы на икән лек лә рен та ны ган нар. 14 Бо лай дип әй-
тү че ке ше ләр үз лә ре нең чын ва тан на рын эз ләү лә рен күр сә тә ләр. 15 Үз лә ре кал ды рып 
кит кән ил ту рын да уй ла ган бул са лар, ан да ки ре кай ту мөм кин ле ге дә бул ган бу лыр 
иде. 16 Юк, алар әй бәт рәк ил гә – күк тә ге ил гә ом тыл ган нар, шу ңа кү рә Ал ла һы Үзен 
алар ның Ал ла сы дип ата лу дан оял мый, Ул бит алар өчен шә һәр әзер ләп куй ган.

17-18 Ал ла һы та ра фын нан сы нал ган да, Иб ра һим има ны ар ка сын да Ис хак ны кор-
бан бу ла рак тәкъ дим ит кән*. Аңа вәгъ дә би ре леп: «Си нең нә се лең Ис хак ар кы лы 
дип са на лыр»*, – дип әй тел гән бул са да, ул үзе нең бер дән бер уг лын кор бан итәр гә 
әзер бул ган. 19 Иб ра һим Ал ла һы ның үле дән те рел тә алу ы на исәп тот кан, һәм Ис-
хак, үлем нән ки ре кай та рыл ган дай, әти се нә кай та рып би рел гән.

20 Ки лә чәк кә иман бе лән ка рау чы Ис хак Ягъ куб бе лән Эсау га ки лә чәк лә ре нә 
ка гы лыш лы фа ти ха сын бир гән. 21 Иман ар кы лы Ягъ куб үләр ал дын нан Йо сыф ның 
ике уг лы на да фа ти ха бир гән һәм, та я гы на та ян ган ки леш, Ал ла һы га та бы нып баш 
игән*. 22 Иман ар кы лы Йо сыф го ме ре нең ахы рын да Ис ра ил хал кы ның Ми сыр дан 
чы га ча гы ту рын да сөй лә гән һәм үз сө як лә рен нәр сә эш лә тер гә икә нен әй т кән*.

23 Иман ар кы лы ата-анасы, Му са ту ган нан соң, өч ай бу е на аны яше реп сак ла ган нар, 
чөн ки аның бик ма тур ба ла бу лу ын күр гән нәр, алар ны пат ша фәр ма ны кур кыт ма-
ган*. 24 Иман ар кы лы Му са, үсеп җит кәч, сфир га вен кы зы ның уг лы дип йөр те лү дән 
ваз кич кән*. 25 Гө наһ тан кыс ка ва кыт лы ләз зәт алу га ка ра ган да, Ал ла һы хал кы бе лән 

* 11:8 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 12:1. 
* 11:11 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:1-2. 
* 11:11 Грек те лен нән бу аять не «Има ны ар ка сын да Иб ра һим, ин де үзе карт, ха ты ны Са ра ба ла 
ту ды ру га сә ләт сез бул са да, әти ке ше бу ла ал ган, чөн ки ул үзе нә вәгъ дә бир гән Ал ла һы ны 
ыша ныч лы дип исәп лә гән» дип тә аң лар га мөм кин. 
* 11:17-18 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 22:1-14. 
* 11:17-18 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 21:12. 
* 11:21 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 48:15-16, 20. 
* 11:22 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 50:24-25. 
* 11:23 Ка ра гыз: «Чы гыш», 2:2. 
* 11:24 Ка ра гыз: «Чы гыш», 2:10-15. 
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бер гә га зап лар ки че рү не мәгъ куль рәк күр гән. 26 Ул бу ла чак әҗер не ка рап тор ган, шу-
ңа кү рә Мә сих ха кы на хур лык ки че рү не Ми сыр хә зи нә лә рен нән ка дер ле рәк бай лык 
дип исәп лә гән. 27 Иман ар кы лы Му са, пат ша ның ачу ын нан ку рык мый ча, Ми сыр дан 
чы гып кит кән*. Гүя кү рен мәс Ал ла һы ны күр гән дәй, ул түз гән. 28 Иман ар кы лы ул, 
бе рен че бу лып ту ган нар ны һә лак итү че фә реш тә Ис ра ил хал кы ның ба ла ла ры на ка-
гыл ма сын өчен, ишек ләр гә кан си бәр гә куш кан һәм сКо ты лу бәй рә мен га мәл гә кер-
т кән*. 29 Иман ар кы лы Ис ра ил хал кы Кы зыл диң гез не ко ры җир дән бар ган дай ат лап 
чык кан, ә ми сыр лы лар, шу ны ук эш ләп ка ра гач, һәм мә се дә ба тып үл гән*.

30 Иман ар кы лы Ис ра ил ке ше лә ре Әри хә шә һә рен тыш кы як тан җи де көн рәт тән 
әй лә неп чык кач, шә һәр не әй лән де реп ал ган ди вар лар ише леп төш кән*. 31 Иман 
ар кы лы бо зык ха тын Рә хәб, Ис ра ил шым чы ла рын дус дип ка бул ит кән гә кү рә, 
Ал ла һы ны тың ла мау чы лар бе лән бер гә үл ми чә ко ты лып кал ган*.

32 Шун нан да ар ты гын сөй ләп то рыр га ки рәк ме икән? Ги де он, Ба рак, Шим шон, 
Иф тах, Да выт, Ше му ил вә пәй гам бәр ләр ту рын да сөй ләп то рыр га ва кы тым җит-
мәс иде. 33 Алар иман бе лән пат ша лык лар ны буй сын дыр ган нар, га дел лек ур наш-
тыр ган нар, вәгъ дә ител гән нәр не ал ган нар. Арыс лан нар ның авыз ла рын яп кан нар, 
34 яр су лы ут ны сүн дер гән нәр, кы лыч тан ко ты лып кал ган нар. Алар ның көч сез ле ге 
көч кә әй лән гән, су гыш та алар ку әт ле бул ган нар һәм чит ил гас кәр лә рен ка чар га 
мәҗ бүр ит кән нәр. 35 Кай бер ха тын нар га үл гән якын на ры те ре леп ки ре кай т кан. 
Баш ка ла ры үз лә ре нә тәкъ дим ител гән ирек тән баш тар тып, ях шы рак тор мыш ка 
те ре леп то ру өчен җә за лан ган нар. 36 Кай бе рәү ләр не мыс кыл ит кән нәр, кам чы бе лән 
кый на ган нар, кай бер лә ре нә хәт та бо гау ки ге зел гән, зин дан нар га ябыл ган. 37 Алар ны 
таш лар атып үтер гән нәр, гәү дә лә рен пыч кы бе лән ур та лай кис кән нәр, кы лыч тан 
үт кәр гән нәр. Алар са рык вә кә җә ти ре лә ре нә тө ре неп йөр гән нәр, баш ла ры мох таҗ-
лык тан чык ма ган, алар ны эзәр лек лә гән нәр, кый на ган нар. 38 Дөнья бу зат лар га ла ек 
бул ма ган. Алар чүл ләр дә, тау лар да, мә га рә ләр дә, уп кын нар да каң гы рып йөр гән.

39 Алар ның һәм мә се нә дә иман на ры өчен юга ры бәя би рел гән, лә кин җир дә 
яшә гән дә, бер се дә үз лә ре нә вәгъ дә ител гән не ал ма ган. 40 Бу ке ше ләр ба ры тик 
без нең бе лән ге нә ка мил лек кә иреш сен дип, Ал ла һы без нең өчен әй бәт рәк бер 
нәр сә әзер ләп куй ган иде.

Гайсәдәнкүзебезнеалмыйк

12 1 Тирә-ягыбызда ша һит лар шул ка дәр күп, шу ңа кү рә, әй дә гез, юлы быз-
да тор ган бар кир тә не, без не җи ңел ге нә ал дап йөр тү че гө наһ лар ны алып 

таш лыйк һәм ал ды быз да гы ярыш юлын чы дам лык бе лән йө ге реп үтик. 2 Гай сә-
дән – иман ны Бар лык ка ки те рү че вә Ка мил ләш те рү че дән – кү зе без не һәр да им 
ал мый то рыйк. Үзен ки лә чәк тә көт кән шат лык ха кы на хач ка ка дак ла ну хур лы гы на 

* 11:27 Ка ра гыз: «Чы гыш», 12:31-41. 
* 11:28 Ка ра гыз: «Чы гыш», 12:21-23. 
* 11:29 Ка ра гыз: «Чы гыш», 14:28-29. 
* 11:30 Ка ра гыз: «Ешуа», 6:19. 
* 11:31 Ка ра гыз: «Ешуа», 6:21-24. 
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игъ ти бар ит ми чә, Ул хач та үлү не ки чер де, хә зер ме нә Ал ла һы тә хе те нең уң ягын да 
уты ра. 3 Гө наһ лы лар та ра фын нан шун дый кар шы лык ны ки чер гән Гай сә ту рын да 
уй ла гыз. Бу – кү ңе ле гез не тө шер мәс һәм тук тап кал мас өчен яр дәм итәр.

4 Сез нең әле гө наһ ка кар шы кө рәш тә кан түк кән че кар шы лык күр сәт кә не гез 
бул ма ды. 5 Ата ке ше үз ба ла ла ры на эн дәш кән сы ман, сез гә:

«Уг лым, Раб бың тәр би я лә гән гә гамь сез ка ра ма,
га е бең не күр сәт кән дә, кү ңе лең не тө шер мә.

6 Раб бы Үзе ярат кан ке ше ләр не тәр би я ли
һәм уг лы итеп ка бул ит кән һәр ке ше гә җә за би рә»*, –

дип әй тел гән дәрт лән де рү сүз лә рен оныт кан сыз. 7 Га зап чи гү е гез тәр би я лә нү гә алып 
ки лә. Бу – Ал ла һы сез гә Үз ба ла ла ры итеп ка рый ди гән сүз. Ата сы тәр бия бир мә-
гән ба ла бар мы ни? 8 Әгәр дә һәр кем үтәр гә ти еш ле тәр би я не үт ми сез икән, ди мәк, 
сез – чын угыл лар тү гел, ә җил дән ту ган ба ла лар. 9 Мон нан тыш һәм мә без нең дә 
җир дә тәр бия бир гән ата ла ры быз бу лып, алар ны их ти рам итә идек. Ә рух ла ры быз-
ның Ата сы на без та гын да ныг рак буй сы ныр га ти еш тү гел ме ни? Бу без гә яшәү би рә 
бит! 10 Ата ла ры быз без не бер ни ка дәр ва кыт дә ва мын да үз лә ре иң ях шы дип тап кан 
ча ра лар бе лән тәр би я лә де ләр, лә кин Ал ла һы, Үз из ге ле ге нә кат на ша ал сын нар дип, 
без нең мәнфәгатьне кай гыр тып тәр би я ли. 11 Һәр тәр бия үз ва кы тын да шат лык бу-
лып то ел мый, ә кү ңел сез лек ки те рү че бу лып кү ре нә. Лә кин соң рак тәр бия уз ган 
ке ше ләр гә ул уңыш ки те рә: имин вә Ал ла һы га мәгъ куль тор мыш би рә.

12 Шу ңа кү рә хәл сез кул ла ры гыз ны, көч сез тез лә ре гез не ны гы ты гыз. 13 Ак сау чы 
аяк тә мам им гән мә сен, ки ре сен чә, са вык сын өчен, ту ры юл дан йө ре гез.

Какшамаспатшалык
14 Бар лык ке ше ләр бе лән ты ныч лык та яшәр гә һәм из ге бу лыр га ом ты лы гыз, из ге 

бу лып яшә мә гән ке ше Раб бы ны күр мә я чәк. 15 Ка ра гыз аны, бер кем дә Ал ла һы ның 
мәр хә мә тен нән мәх рүм кал ма сын, ачы та мыр лы шы тым үсеп чык кан сы ман, бер-
кем дә сез гә зы ян ки те рер лек бул ма сын һәм күп ләр не нә җес лә мә сен. 16 Ка ра гыз 
аны, бер кем дә җен си йө гән сез лек кә би рел мә сен, бер ашар лык аш өчен, олы угыл 
хо кук ла рын сат кан Эсау ке бек, әх лак сыз тор мыш бе лән яшә мә сен*. 17 Бел гә не гез чә, 
со ңын нан Эсау фа ти ха алыр га те лә гән, лә кин ки ре ка гыл ган. Бу хак та күз яшь лә ре 
бе лән со ра са да, бул ган хәл не бер ни чек тә үз гәр тә ал ма ган.

18 Сез ка гы лыр га мөм кин бул ган, дөр ләп ян ган сСи най та вы на, ка раң гы лык ка 
да, да выл га да кил мә де гез. 19 Быр гы та вы шы на да, сөй ләп то ру чы ның та вы шы на 
да кил мә де гез. Сөй ләү че шун дый сүз ләр әй т кән, сүз лә рен ишет кән нәр баш ка сөй-
лә мә вен үтен гән нәр. 20 Алар: «Бу тау га хәт та хай ван ка гыл са да, аны таш лар атып 
үте рер гә ти еш ле»* ди гән бо е ру сүз лә ре нә тү зә ал ма ган нар. 21 Бу кү ре неш шун дый 
кур кы ныч бул ган ки, хәт та Му са да: «Мин кур ку ым нан тет рә нәм»*, – ди гән.

* 12:5-6 Ка ра гыз: «Гый б рәт ле сүз ләр», 3:11-12. 
* 12:16 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 25:29-34. 
* 12:20 Ка ра гыз: «Чы гыш», 19:12-13. 
* 12:21 Ка ра гыз: «Ка нун», 9:19. 
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22 Юк! Сез Си он та вы на, күк тә ге Ие ру са лим гә – те ре Ал ла һы шә һә ре нә кил де-
гез! Шат лык лы тан та на га җы ел ган мең лә гән фә реш тә ләр яны на кил де гез. 23 Сез 
исем нә ре күк кә язып ку ел ган бе рен че ту ган нар җы е ны на кил де гез. Сез Ал ла һы га, 
бар ке ше не Хө кем кы лу чы яны на, ка мил ләш те рел гән тәкъ ва ке ше ләр нең рух ла ры 
яны на кил де гез. 24 Сез яңа ки ле шү не Ур наш ты ру чы Гай сә хо зу ры на һәм Һа бил 
ка нын нан ях шы рак нәр сә ләр не сөй ләү че си бел гән ка ны* яны на кил де гез.

25 Ка ра гыз аны, үзе гез гә Сөй ләү че не ки ре как ма гыз. Җир дә сөй лә гән ча гын да 
ке ше ләр Аны тың лау дан баш тарт кан на ры өчен җә за сыз кал ма ган икән, күк ләр дән 
ки сәт кән дә, Аңар дан баш тар т сак, без та гын да зур рак җә за га ду чар бу ла чак быз. 
26 Ул ча гын да Аның та вы шы җир не дер сел кет кән, Ул хә зер: «Мин җир не та гын 
бер тап кыр тет рә тер мен, җир не ге нә тү гел, күк не дә»*, – дип вәгъ дә итә. 27 «Та гын 
бер тап кыр» ди гән сүз ләр шу ны бел де рә: сел ке теп бул мый тор ган нәр сә ләр ге нә 
кал сын өчен, сел ке теп бу ла тор ган, ягъ ни, бар ител гән һәр нәр сә уры нын нан кү че-
ре лер. 28 Без гә как ша мас пат ша лык би ре лә, шу ңа кү рә, әй дә гез, рәх мәт ле бу лыйк 
һәм Ал ла һы га мәгъ куль рә веш тә ти рән их ти рам бе лән, кур кы нып, Аңа та бы ныйк, 
29 чөн ки без нең Ал ла быз – ян ды рып юк итә тор ган ут.

Аллаһыгаошагантормыш

13 1 Бер-берегезне ту ган нар ча яра ту дан тук та ма гыз. 2 Ку нак чыл лык күр сә тер гә 
оныт ма гыз. Шу лай эш ләп, кай бе рәү ләр, үз лә ре дә бел ми чә, фә реш тә ләр не 

ку нак ит кән нәр. 3 Төр мә дә ге ке ше ләр не, алар бе лән үзе гез дә тот кын лык та бул ган дай, 
исе гез дә то ты гыз. Рә хим сез мө га мә лә гә түз гән нәр не, үзе гез нең тә не гез дә авыр ту ны 
той ган дай, исе гез дә то ты гыз. 4 Ни ках ны һәрь як лап юга ры бә я лә гез, ни ка хы гыз счис та 
бу лыр га ти еш, чөн ки аз гын нар һәм хы я нәт че ләр не Ал ла һы хө кем итә чәк. 5 Бай лык 
ярат ма гыз, бул га ны на ка нә гать бу лып яшә гез, чөн ки Ал ла һы: «Си не бер кай чан да 
кал дыр мам, бер кай чан да таш ла мам»*, – ди гән. 6 Шу ңа кү рә без ы шаныч бе лән:

«Раб бы – минем хи ма я чем*!
Нәрсәдән куркырга ми ңа?!
Адәм заты ми ңа ни кыла ал сын?!»* –

дип әй тә ала быз.

Аллаһыгаяраклыкорбаннар
7 Сез гә Ал ла һы сү зен җит кер гән җи тәк че лә ре гез не исе гез дә то ты гыз, яшә еш лә-

ре нең нә ти җә лә ре ту рын да уй лап, иман на рын үр нәк итеп, алар га ия ре гез. 8 Гай сә 
Мә сих ки чә дә, бү ген дә һәм мәң ге гә бер үк.

9 Һәр төр ле чит-ят тәгъ ли мат лар сез не ту ры юл дан чит кә алып кит мә сен. Ри-
зык ашау ту рын да гы ка гый дә ләр не то тып тү гел, ә Ал ла һы ның мәр хә мә те бе лән 

* 12:24 Ка ра гыз: 9:13-14; «Яра ты лыш», 4:10. 
* 12:26 Ка ра гыз: «Хәг гәй», 2:6. 
* 13:5 Ка ра гыз: «Ка нун», 31:6, 8. 
* 13:6 Химаяче – «Яр дәм че» мәгъ нә сен дә. 
* 13:6 Ка ра гыз: «Зә бур», 117:6-7. 
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йө рәк лә ре гез не ны гы ту ях шы. Мон дый ка гый дә ләр алар ны үтәү че ләр гә фай да 
ки тер мә гән бит. 10 Без нең мәз бә хе без бар, сИз ге ча тыр да гы хез мәт че ләр нең ан да гы 
кор бан ны ашар га ха кы юк. 11 Олуг ру ха ни хай ван ка нын Иң из ге бүл мә гә гө наһ-
лар бә ра бә ре нә кор бан ки те рер гә алып ке рә, ә хай ван түш кә лә ре ис ра и ли ләр нең 
ва кыт лы то рак уры ны ның тыш кы ягын да ян ды ры ла*. 12 Шу ның ар ка сын да Гай сә 
дә, ха лык ны Үзе нең ка ны бе лән из ге лән де рер өчен, шә һәр кап ка сы ның тыш кы 
ягын да га зап чик те. 13 Шу ңа кү рә, әй дә гез, Ул ки чер гән хур лык ны ки че реп, ва кыт-
лы то рак уры ны ның тыш кы ягы на Аның яны на чы гыйк, 14 чөн ки би ре дә, җир дә, 
да и ми то ра тор ган шә һә ре без юк, без бу ла сы шә һәр не кө тә без. 15 Шу ңа кү рә Гай сә 
ар кы лы Ал ла һы га дан лау кор ба нын да и ми ки те рик, ди мәк, Аның исе мен те ле без 
бе лән мак тыйк. 16 Ке ше ләр гә иге лек эш ләр гә, үзе гез дә бул ган ны баш ка лар бе лән 
бү ле шер гә оныт ма гыз: шун дый лар – Ал ла һы га хуш ки лә тор ган кор бан нар.

17 Җи тәк че лә ре гез не тың ла гыз һәм алар га буй сы ны гыз. Алар, хи сап би рер гә 
ти еш ле ке ше ләр бу ла рак, җан на ры гыз ту рын да кай гыр тып то ра лар. Алар ны тың-
ла са гыз, шат ла нып эш ләр ләр, тың ла ма са гыз, авыр су лап эш ләр ләр, бо лар сез нең 
өчен фай да лы бул мас.

18 Без нең өчен до га кы лы гыз. На му сы быз ның чис та бу лу ы на ыша на быз, чөн ки 
бар нәр сә дә дө рес га мәл кы лыр га те ли без. 19 Мин сез дән, Ал ла һы үзем не яны гыз га 
тиз рәк кай тар сын иде, дип до га кы лу ы гыз ны ае ру ча үте нәм.

Догаһәмсәламләүсүзләре
20 Мәң ге лек ки ле шү не рас лау чы кан ар ка сын да Ха ки ме без Гай сә не, са рык лар ның 

бө ек Кө тү че сен, ты ныч лык Ал ла сы үле дән те релт те. 21 Үзе нең их ты я рын үтәү өчен, 
Ал ла һы сез не һәр ях шы нәр сә бе лән тәэ мин ит сен, һәм Гай сә Мә сих аша без дә 
Үзе нә мәгъ куль бул ган ны эш лә сен. Мә сих кә мәң ге гә дан. Амин.

22 Иман даш ла рым, мин кыс ка гы на хат яз дым. Ха тым да гы үгет-нәсыйхәтләремә 
тү зем ле лек бе лән ко лак са лу ы гыз ны үте неп со рыйм. 23 Иман да шы быз Ти му тәй нең 
азат ител гә нен сез гә бел де рер гә те лим. Ул тиз дән яны ма кил сә, сез не аның бе лән 
бер гә кү рер мен.

24 Бар лык баш лык ла ры гыз га һәм Ал ла һы ның бар лык из ге лә ре нә сә лам. Ита-
ли я дән бул ган иман даш ла ры быз сез гә сә лам юл лый. 25 Ба ры гыз га да Ал ла һы ның 
мәр хә мә те бул сын.

* 13:11 Ка ра гыз: «Ле ви ләр», 4:11-12; 6:30; 16:27. 
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Ачы лыш
1 1 Тиз дән нәр сә бу лыр га ти еш ле ген Үзе нең кол ла ры на күр сә тер өчен, сАл ла һы 

та ра фын нан Гай сә сМә сих кә би рел гән ачы лыш. Ул аны Үзе нең сфә реш тә се 
ар кы лы җи бә реп, ко лы Яхъя га бел дер де. 2 Яхъя Ал ла һы сү зе һәм Гай сә Мә сих күр-
сә теп сөй лә гән нәр ха кын да, үзе күр гән һәм мә нәр сә ту рын да ша һит лык би рә. 3 Бу 
пәй гам бәр лек сүз лә рен уку чы лар һәм тың лау чы лар, ан да языл ган нар ны үтәү че ләр 
бә хет ле, чөн ки ул сүз ләр нең га мәл гә ашу ва кы ты якын.

Иманитүчеләрнеңҗидебердәмлегенсәламләү
4-5 Яхъя дан Асия өл кә сен дә ге иман итү че ләр нең җи де сбер дәм ле ге нә: хә зер Бар, 

Бул ган һәм Бу ла чак Зат тан*, Аның тә хе те кар шын да то ру чы җи де рух тан, шу лай ук 
Гай сә Мә сих тән сез гә смәр хә мәт вә имин лек бул сын. Үл гән нәр ара сын нан бе рен-
че бу лып те ре леп тор ган Мә сих – туг ры Ша һит, җир дә ге пат ша лар ның Баш лы гы. 
Аңа, без не сө ю че һәм сгө наһ ла ры быз дан Үзе нең ка ны бе лән азат кы лып, 6 без не 
пат ша лык һәм сАта сы Ал ла һы га хез мәт итү че сру ха ни лар ит кән Гай сә гә дан һәм 
код рәт мәңге-мәңгегә бул сын. Амин.

7 Ме нә, Ул бо лыт лар да ки лә*,
һәм Аны һәр кем кү рер.
Аны чән че гән ке ше ләр дә кү рер ләр*.
Җир дә ге бар лык ха лык лар
Аның ал дын да үке реп елар.
Шу лай бу ла чак. Амин.

8 «Мин – Аль фа һәм Оме га*, – дип әй тә сРаб бы Ал ла һы, – хә зер Бар, Бул ган һәм 
Бу ла чак Зат, Чик сез код рәт Ия се».

АдәмУглыныңЯхъягакүренүе
9 Мин, сез нең бе лән бер гә Гай сә өчен га зап чи гү ләр, пат ша лык ны, чы дам лык ны 

ур так ла шу чы иман да шы гыз Яхъя, Ал ла һы сү зе һәм Гай сә ха кын да ша һит лык иткә нем 

* 1:4-5 Ка ра гыз: «Чы гыш», 3:14. 
* 1:7 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
* 1:7 Ка ра гыз: «Зә кә рия», 12:10. 
* 1:8 АльфаһәмОмега – грек әлиф ба сы ның бе рен че һәм соң гы хә реф лә ре. Бу сүз ләр Ал ла-
һы – һәм мә нәр сә нең ба шы һәм ахы ры ди гән гә иша рә итә. (Ка ра гыз: 21:6 һәм 22:13.) 
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өчен, Пат мос дип атал ган ут рау га җи бә рел гән идем. 10 Раб бы ның кө нен дә* ми не Рух 
чол гап ал ды һәм ар тым да быр гы дан чык кан дай көч ле та выш ишет тем. 11 Ул бо лай 
ди де: «Күр гән нә рең нең ба рын да ки тап итеп язып, Эфес, Смур на, Пер гәм, Тү ә тәй рә, 
Сәр дәйс, Фи ла дел фея, Лау ди кея шә һәр лә рен дә ге җи де бер дәм лек кә җи бәр».

12 Әй тү че не кү рер гә дип бо ры лып ка ра гач, мин җи де ал тын шәм дәл күр дем. 13 Ә 
шәм дәл ләр ара сын да озын ки ем ки гән һәм күк рә ген ал тын пу та бе лән бу ган, садәм 
уг лы на ох ша ган Бе рәү не* кү реп ал дым. 14 Аның ба шын да гы чәч лә ре ак йон ке бек, 
кар дай ак иде. Күз лә ре исә ут ял кы ны ке бек иде, 15 ә аяк ла ры мич тә кыз дыр ган 
ба кыр дай ял ты рый һәм та вы шы шар ла вык та вы шы на ох шар иде. 16 Уң ку лын да 
җи де йол дыз бар, авы зын нан ике ягы да үт кен кы лыч чы гып то ра*. Йө зе бар кө че нә 
бал кып тор ган ко яш тай иде!

17 Мин Аны күр гәч, үле ке ше дәй, аяк ла ры ал ды на егыл дым. Ул исә Үзе нең уң 
ку лын ми ңа ти де реп, бо лай ди де: «Ку рык ма! Мин – Бе рен че һәм Соң гы*, 18 һәм 
мәң ге Те ре мен. Үл гән идем, ә ме нә хә зер мәңге-мәңге яшим. Үлем һәм сүле ләр 
дөнь я сы ач кыч ла ры Мин дә. 19 Шу лай итеп, нәр сә күр гә нең не, хә зер нәр сә бар һәм 
мон нан соң нәр сә бу ла сын яз. 20 Уң ку лым да күр гән җи де йол дыз ның һәм җи де 
ал тын шәм дәл нең се ре шун да: җи де йол дыз – җи де бер дәм лек нең фә реш тә лә ре 
һәм җи де шәм дәл – җи де бер дәм лек ул».

Эфестәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат

2 1 «Эфес бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:
„Үзе нең уң ку лын да җи де йол дыз То ту чы һәм җи де ал тын шәм дәл ара сын да 

Йө рү че бо лай ди:
2 Эш лә рең не, авыр хез мә тең не, чы дам лы лы гың ны һәм явыз лар га чы дап то-

ра ал ма га ның ны бе ләм. Үз лә рен срә сүл дип (ә алар рә сүл тү гел) атау чы лар ны 
сы на га ның ны һәм алар ны ял ган чы лар дип тап ка ның ны бе ләм. 3 Чы дам лы-
гың бар лы гын, Ми нем исе мем өчен күп нәр сә ләр ки че реп тә ары ма га ның ны 
бе ләм. 4 Әм ма си ңа кар шы сү зем бар: син бе рен че мә хәб бә тең не кал дыр дың! 
5 Кай дан егыл га ның ны исе ңә тө шер һәм, стәү бә итеп, әү вәл ге эш лә ре ңә кайт. 
Югый сә, тәү бә ит мә сәң, яны ңа ки лер мен һәм шәм дә лең не уры нын нан куз-
га тыр мын. 6 Лә кин Ни кү ләй та раф дар ла ры ның эш лә ре нә нәф рәт лә неп дө рес 
эш ли сең. Алар га Мин дә нәф рәт лә нәм.

7 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен. Җи ңү че гә Мин 
Ал ла һы җән нә тен дә ге те рек лек ага чын нан җи меш ашар га на сыйп итәм“».

Смурнадагыиманитүчеләрбердәмлегенәхат
8 «Смур на бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

* 1:10 Раббыныңкөне – ат на ның бе рен че кө не, ягъ ни як шәм бе ту рын да сүз ба ра дип аң лар га 
мөм кин. 
* 1:13 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:13. 
* 1:16 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:2. 
* 1:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 44:6. 
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„Бе рен че һәм Соң гы, үл гән һәм те ре леп Тор ган бо лай ди:
9 Хәс рәт чи гү ең не һәм фә кыйрь ле гең не бе ләм, әм ма син бай. Үз лә рен 

яһү ди ләр дип атау чы лар ның си не хур лау ла рын бе ләм. Алар яһү ди ләр тү гел, 
сшай тан җы е ны дыр. 10 Ал да си не көт кән һич нәр сә дән ку рык ма. Ке ше лә рең-
не сы нар өчен, ара гыз дан кай бер лә ре гез не сиб лис зин дан га утыр та чак һәм 
ун көн буе сез хәс рәт чи гә чәк сез. Үл гән че туг ры бул, шун да си ңа тор мыш 
та җы би рә чәк мен.

11 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен. Җи ңү че икен че 
үлем нән һич нин ди зы ян күр мәс“».

Пергәмдәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
12 «Пер гәм бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Ике ягы да үт кен кы лы чы бул ган Зат бо лай ди:
13 Кай да яшә вең не бе ләм: ан да шай тан тә хе те то ра. Шу лай бул са да, Ми ңа 

бул ган има ның ны сак лап то та сың. Сез дә, шай тан яшә гән җир дә, туг ры ша-
һи тым Ан ти пас үте рел гән ва кыт та да Ми ңа бул ган има ның нан ваз кич мә дең. 
14 Әм ма си ңа кар шы бер ни чә сү зем бар: ара гыз да Бил гам тәгъ ли ма тын то ту-
чы лар бар. Ә ул, пот лар га кор бан итеп ки те рел гән ри зык ны аша сын нар һәм 
фә хеш лек кә би рел сен нәр дип, сИс ра ил хал кын гө наһ ка кер тер гә Бә лак ны 
өй рәт кән бит*. 15 Шу лай ук син дә Ни кү ләй та раф дар ла ры ның тәгъ ли ма тын 
то ту чы лар бар. 16 Ин де хә зер тәү бә ит. Югый сә, тиз дән яны ңа ки лер мен һәм 
авы зым нан чы гып тор ган кы лыч бе лән алар га кар шы кө рә шер мен.

17 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен. Җи ңү че гә сер-
ле ман на* һәм ак таш би рер мен. Ул таш та исә аны алу чы дан баш ка һич кем 
бел мә гән яңа исем языл ган бу лыр“».

Түәтәйрәдәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
18 «Тү ә тәй рә бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Күз лә ре ут ял кы ны дай, аяк ла ры ял ты рап тор ган ба кыр дай Ал ла һы Уг лы 
бо лай ди:

19 Эш лә рең не, мә хәб бә тең не, има ның ны, хез мә тең не, чы дам лы гың ны бе ләм. 
Соң гы га мәл лә рең нең бе рен че лә рен нән ях шы рак бу лу ын да бе ләм. 20 Әм ма 
си ңа кар шы сү зем бар: үзен пәй гам бәр дип атап, фә хеш лек кә һәм пот лар га 
кор бан ител гән ри зык ны ашар га өй рәт кән, кол ла рым ны юл дан яз дыр ган 
Изе бел исем ле ха тын га тү зә сең. 21 Тәү бә кы лу өчен, Мин аңа ва кыт бир дем, 
әм ма ул үзе нең фә хеш ле ген нән тәү бә итәр гә те лә ми. 22 Ме нә Мин аны ка ты 
авы ру тү шә ге нә са ла чак мын. Ул ха тын бе лән бер гә фә хеш лек итү че ләр не, 
аның юлын нан баш тар т ма са лар, зур кай гы га ду чар итә чәк мен. 23 Аның 
ияр чен нә рен үлем гә ду чар итәр мен, шун да йө рәк тә ге уй лар ны, те ләк ләр не 

* 2:14 Ка ра гыз: «Сан нар», 31:16. 
* 2:17 Манна – Ал ла һы бо рын гы Ис ра ил хал кын Ми сыр кол лы гын нан чы гар гач, чүл дә туй-
ды ру өчен күк тән җи бәр гән ри зык. 
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Сы нау чы бу лу ым ны бар ча бер дәм лек ләр дә бе лер. Ба ры гыз га да эше гез гә 
ка рап ти еш ле сен би рер мен.

24 Лә кин аның тәгъ ли ма тын тот ма ган һәм шай тан ның ти рән сер лә рен бел-
мә гән сез ләр гә, Тү ә тәй рә дә ге баш ка лар га әй тәм: сез гә баш ка һич нәр сә йөк-
лә мәм. 25 Тик Мин кил гән гә ка дәр үзе гез дә бул ган ны то тып то ры гыз. 26-28 Үз 
Атам нан сха ким лек ал ган дай, җи ңү че гә һәм эш лә рем не ахыр га тик ле үтәү че гә 
ха лык лар бе лән ха ким лек итәр гә би рер мен.

Ул алар бе лән ти мер та як яр дә мен дә ха ким лек итә р*,
чүл мәк ват кан дай, чәл пә рә мә ки те рер*.

Мин аңа таң йол ды зы би рер мен. 29 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко-
ла гы бул ган ишет сен“».

Сәрдәйстәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат

3 1 «Сәр дәйс бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:
„Ал ла һы ның җи де ру хы һәм ку лын да җи де йол дыз бул ган Зат бо лай ди:
Си нең эш лә рең не бе ләм. Син те ре исе мен йөр тә сең, әм ма син үле. 2 Уяу 

тор һәм үзең дә кал ган, үләр дә рә җә гә җит кән нәр сә ләр не ны гыт, чөн ки эш-
лә рең нең Ал лам кар шын да тә мам лан ган бу лу ын күр мим. 3 Шу ңа кү рә, нәр сә 
ка бул кыл га ның ны, нәр сә ишет кә нең не исе ңә тө шер, аны үтә һәм тәү бә ит. 
Әгәр ин де уяу тор ма саң, Мин ка рак тай көт мә гән дә ки лер мен, ә син кай сы 
сә гать тә ки лү ем не бел мәс сең. 4 Лә кин Сәр дәйс тә ки ем нә рен пыч рат ма ган 
бер ни чә ке шең кал ган. Алар Ми нем бе лән бер гә ак ки ем дә йө рер ләр, чөн-
ки мо ңа ла ек лы лар. 5 Шу лай, һәр җи ңү че ке ше ак ки ем ки яр һәм Мин аның 
исе мен Тор мыш ки та бын нан сы зып таш ла мам. Атам һәм Аның фә реш тә лә ре 
кар шын да җи ңү че нең исе мен та ныр мын.

6 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен“».

Филаделфеядәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
7 «Фи ла дел фея бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Ку лын да Да выт ач кы чы* бул ган Из ге, Ха кый кый Зат тыр. Ул ач са, һич кем 
яба ал мас, яп са, һич кем ача ал мас. Ме нә шу шы Зат бо лай ди:

8 Си нең эш лә рең не бе ләм, ме нә Мин си нең кар шың да ишек ач тым, һәм аны 
һич кем яба ал ма я чак. Бе ләм, кө чең аз, әм ма син сү зем не үтә дең, исе мем нән 
ваз кич мә дең. 9 Шай тан җы е нын нан бул ган нар ны ме нә нәр сә эш лә тер мен. 
Алар үз лә рен яһү ди дип атый лар, әм ма алар яһү ди ләр тү гел, ял ган чы лар. Мин 
алар ны, ки леп, аяк ла ры ңа егы лыр га мәҗ бүр итәр мен, шун да си не сөй гә нем не 
бе лә чәк ләр. 10 Ми нем сү зем не то тып, чы дам лык күр сәт тең, шу ңа кү рә Мин 

* 2:26-28 ...аларбелән...хакимлекитәчәк... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: «алар ны 
кө тә чәк», ягъ ни «алар га кө тү че бу ла чак». Шу лай ук 12:5, 19:15 тә. 
* 2:26-28 Ка ра гыз: «Зә бур», 2:9. 
* 3:7 Давытачкычы – Мә сих кә вәгъ дә ител гән ха ким лек сим во лы. 
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дә си не җир дә яшәү че ләр не сы нар өчен, бө тен җи һан га ки лә чәк сы нау ва кы-
тын нан сак лап ка ла чак мын.

11 Тиз дән ки ләм: та җың ны* һич кем тар тып ал ма сын өчен, үзең дә бул ган ны нык 
тот. 12 Җи ңү че не Ал лам йор ты ның ба га на сы итеп ку я чак мын, һәм ул ин де ан нан 
чык ма я чак. Аның өс те нә Ал лам ның исе мен һәм күк тән, Алламнан иңә чәк шә һәр-
нең – яңа Ие ру са лим нең исе мен һәм Үзем нең яңа исе мем не яза чак мын.

13 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен“».

Лаудикеядәгеиманитүчеләрбердәмлегенәхат
14 «Лау ди кея бер дәм ле ге нең фә реш тә се нә яз:

„Амин дип атал ган Зат, туг ры һәм ха кый кый Ша һит, Ал ла һы бул дыр ган 
нәр сә ләр нең Чы га на гы бо лай дип әй тә:

15 Си нең эш лә рең не бе ләм: син сал кын да, кай нар да тү гел сең. Их, син сал-
кын яи сә кай нар бул саң чы! 16 Әм ма син сал кын да, кай нар да тү гел, җы лым са 
гы на бул ган га кү рә, си не авы зым нан тө ке реп чы га ра чак мын! 17 Син: ‘Мин бай 
һәм ба е дым, һич бер нәр сә гә мох таҗ лы гым юк’, – ди сең. Әм ма син үзең нең 
бә хет сез, мес кен, фә кыйрь, су кыр һәм ялан гач бу лу ың ны аң ла мый сың. 18 Ба-
ер өчен, Мин нән ут та чис тар тыл ган ал тын, ялан гач лы гың ның мәс хә рә ле ге 
ачыл ма сын өчен, ки е нер гә ак ки ем, күз лә рең күр сен өчен, сөр тер гә күз мае 
са тып алыр га ки ңәш итәм үзе ңә. 19 Мин ярат кан на рым ның һәр бер се нең га е-
бен фаш итәм һәм аны тәр тип кә өй рә тәм, шу ңа кү рә ты рыш лык күр сәт һәм 
тәү бә ит. 20 Ме нә Мин ишек тө бен дә ша кып то рам. Кем та вы шым ны ише теп, 
ише ген ач са, аның яны на ке рә чәк мен, һәм без бер гә аша я чак быз: Мин һәм ул. 
21 Мин җи ңеп чык тым һәм, Атам бе лән бер гә Аның тә хе те нә утыр дым. Шу лай 
ук җи ңү че гә Үзем бе лән бер гә тә хе те мә уты ру хо ку кы би рә чәк мен.

22 Рух ның бер дәм лек ләр гә әй т кә нен ко ла гы бул ган ишет сен“».

Күктәгетәхет

4 1 Шун нан соң күк тә ачык ишек кү рәм. Элек ми ңа сөй лә гән быр гы дай та выш 
бо лай ди: «Мон да мен. Мин си ңа мон нан соң бу лыр га ти еш хәл ләр не күр сә-

тер мен». 2 Шул миз гел дә үк ми не Рух би ләп ал ды. Һәм ме нә күк тә тә хет не һәм 
тә хет тә Уты ру чы ны күр дем. 3 Уты ру чы кы я фә те бе лән яш ма һәм сер до лик та шы 
сы ман иде, тә хет не зө бәр җәт тө сен дә ге як ты лык боҗ ра сы әй лән де реп ал ган иде*. 
4 Бу тә хет әй лә нә сен дә егер ме дүрт тә хет то ра, ул тә хет ләр дә ак ки ем ле, баш ла ры-
на ал тын таҗ ки гән егер ме дүрт өл кән уты ра иде. 5 Тә хет ягын нан яшен яшь ни, 
дөм бер дә гән һәм күк күк рә гән та выш лар чы га иде. Ә тә хет ал дын да Ал ла һы ның 
җи де ру хы бул ган җи де чы раг янып то ра иде. 6 Тә хет кар шын да бәл лүр гә ох шаш 
пы я ла диң гез сы ман нәр сә бар иде.

Тә хет нең тирә-ягында дүрт җан ия се то ра иде. Алар ның ал ла ры һәм арт ла ры 
күп күз ләр бе лән кап лан ган. 7 Бе рен че җан ия се арыс лан га, икен че се үгез бо зау га 

* 3:11 Таҗыңны – ягъ ни «Ал ла һы би рә чәк әҗе рең не». 
* 4:3 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 1:26-28. 



1810

Ачы лыш 4 , 5

ох ша ган, өчен че се нең йө зе ке ше не ке ке бек, дүр тен че се исә очып ба ру чы бөр кет 
сы ман иде. 8 Һәр бер се ал ты ка нат лы, ка нат ла ры ның ты шы һәм эче күз ләр бе лән 
кап лан ган бу дүрт җан ия се:

«Из ге, из ге, из ге,
Бул ган, хә зер Бар һәм Бу ла чак
Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы!» –

дип, көне-төне бер тук тау сыз ка бат лый лар*. 9 Җан ия лә ре тә хет тә Уты ру чы га, 
мәңге-мәңге Яшәү че гә дан, хөр мәт һәм рәх мәт бел дер гән са ен, 10 егер ме дүрт өл-
кән, тә хет тә Уты ру чы кар шын да йөз тү бән кап ла нып, мәңге-мәңге Яшәү че гә сәҗ дә 
кы ла лар һәм таҗ ла рын тә хет ал ды на са лып ку я лар да бо лай ди ләр:

11 «Раб бы Ал ла быз!
Син дан, хөр мәт һәм код рәт ка бул итәр гә ла ек лы,
чөн ки һәм мә нәр сә не Син ярат тың,
ба ры сы да их ты я рың бе лән бул ды рыл ды
һәм га мәл дә то ра!»

ҖидемөһерсугылганязматөргәгеһәмБәрән

5 1 Шун нан соң мин тә хет тә Уты ру чы ның уң ку лын да эч ке һәм тыш кы ягы на 
языл ган, җи де мө һер бе лән мө һер лән гән яз ма стөр гә ген күр дем. 2 Та гын мин 

көч ле та выш бе лән: «Мө һер лә рен ку ба рып, яз ма төр гә ген ачар га кем ла ек лы?» – дип 
со рау чы ку әт ле фә реш тә не күр дем. 3 Әм ма күк тә дә, җир дә дә, җир ас тын да да яз ма 
төр гә ген ачар га һәм аңа ка рар га ла ек лы һич кем бул ма ды. 4 Яз ма төр гә ген ачар га 
һәм аңа ка рар га ла ек лы ке ше та был ма ган лык тан, мин бик нык ела дым. 5 Шун да 
сөл кән нәр нең бер се ми ңа бо лай ди де: «Ела ма. Әнә ка ра, сЯһү дә нә се лен нән бул ган 
Арыс лан*, Да выт та мы рын нан чык кан Са бак* җи ңеп чык ты. Яз ма төр гә ге нең җи де 
мө һе рен ку ба рып, Ул ача ала».

6 Шун нан соң мин тә хет янын да дүрт җан ия се бе лән ура тып алын ган һәм өл кән-
нәр ара сын да то ру чы Бә рән не күр дем. Ул су ел ган ке бек иде. Аның җи де мө ге зе һәм 
җи де кү зе бар иде. Бо лар – Ал ла һы ның бө тен җир гә җи бә рел гән җи де ру хы. 7 Бә-
рән, ки леп, тә хет тә Уты ру чы ның уң ку лын нан яз ма төр гә ген ал ды. 8 Яз ма төр гә ген 
ал гач, дүрт җан ия се һәм егер ме дүрт өл кән Аның ал дын да йөз тү бән кап лан ды лар. 
Алар ның һәр бер сен дә ар фа һәм хуш ис ле су ма ла, ягъ ни Ал ла һы сиз ге лә ре нең до-
га ла ры ту лы ал тын ка сә ләр бар иде. 9 Алар яңа җыр җыр ла ды лар:

«Син яз ма төр гә ген алыр га,
аның мө һер лә рен ку ба рыр га ла ек лы,
чөн ки кор бан итеп су ел дың,
Үзең нең ка ның бе лән
һәр ка би лә дән һәм тел дән,
һәр ха лык тан һәм мил ләт тән

* 4:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 6:2-3. 
* 5:5 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 49:9-10. 
* 5:5 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 11:1. 
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Ал ла һы өчен ке ше ләр не сйо лып ал дың.
10 Алар ны, Ал ла быз га хез мәт итү өчен, пат ша лык һәм ру ха ни лар 

ит тең*.
Алар җир дә пат ша лык итә чәк ләр».

11 Шун да тә хет, җан ия лә ре һәм өл кән нәр әй лә нә сен дә күп фә реш тә ләр не күр-
дем, алар ның та вы шын ишет тем. Алар ның са ны йөз ләр чә мил ли он һәм дис тә ләр чә 
мең нәр иде. 12 Алар көч ле та выш бе лән:

«Су ел ган Бә рән код рәт,
бай лык, ти рән га кыл,
ку әт, хөр мәт, дан
һәм мак тау га ла ек тыр», –

дип әй тә иде ләр.
13 Күк тә һәм җир дә, җир ас тын да һәм диң гез дә яра тыл ган нар ның ба ры сы ның, 

ан да бул ган һәм мә нәр сә нең:
«Тә хет тә Уты ру чы га
һәм Бә рән гә мак тау,
хөр мәт, дан һәм код рәт мәңге-мәңгегә бул сын», –

дип әй тү лә рен ишет тем. 14 Дүрт җан ия се: «Амин», – дип әй тә, өл кән нәр йөз тү бән 
кап ла нып сәҗ дә кы ла иде ләр.

Бәрәннеңалтымөһернекубаруы

6 1 Ан на ры мин Бә рән нең мө һер ләр нең бер сен ку ба ру ын күр дем, һәм җан ия лә-
ре нең бер се нең күк күк рә гән дәй та выш бе лән: «Кил!» – дип әй тү ен ишет тем. 

2 Ме нә мин ак ат күр дем. Ат өс тен дә ку лы на җәя тот кан җай дак уты ра иде. Аңа 
таҗ би рел де. Ул җай дак, җи ңү че бу лып, җи ңү өчен юл га чык ты.

3 Бә рән икен че мө һер не ку бар гач, икен че җан ия се нең: «Кил!» – ди гә нен ишет-
тем. 4 Шун нан соң ут тай җи рән баш ка ат чык ты. Аның җай да гы на, ке ше ләр бер-
берсен үтер сен нәр өчен, бар дөнь я ның ты ныч лы гын алыр га вә ка ләт би рел де. Аңа 
зур кы лыч тот ты рыл ды.

5 Бә рән өчен че мө һер не ку бар гач, өчен че җан ия се нең: «Кил!» – ди гә нен ишет тем. 
Ме нә мин ка ра ат күр дем, ә аның өс тен дә ге җай дак үз ку лы на үл чәү тот кан иде. 
6 Җан ия лә ре ара сын нан та выш сы ман аваз ишет тем: «Бер са выт бо дай өчен – бер 
көн лек эш ха кы, өч са выт ар па өчен – бер көн лек эш ха кы*. Әм ма зәй түн ма е на 
һәм шә раб ка зы ян ки тер мә!»

7 Бә рән дүр тен че мө һер не ку бар гач, дүр тен че җан ия се нең: «Кил!» – ди гән та вы шын 
ишет тем. 8 Ме нә ак сыл төс тә ге ат ны күр дем. Өс тен дә ге җай дак ның исе ме «Үлем», ә 
аның ар тын нан бө тен үле ләр дөнь я сы ки лә иде. Алар га җир нең дүрт тән бер өле шен дә 
ке ше ләр не кы лыч, ач лык, үләт һәм кыр гый хай ван нар бе лән үте рү хо ку кы би рел де.

* 5:10 Ка ра гыз: «Чы гыш», 19:6. 
* 6:6 Бу пәй гам бәр лек бу ен ча бер көн лек хез мәт ха кы (грек ча «ди нар») бер са выт (грек ча 
«хой никс») бо дай га яки өч са выт ар па га гы на җи тә. Бер хой никс – 600 гр. 
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9 Бә рән би шен че мө һер не ку бар гач, смәз бәх ас тын да Ал ла һы сү зе өчен һәм ша-
һит лык бир гән нә ре өчен үте рел гән нәр нең җан на рын күр дем. 10 Алар көч ле та выш 
бе лән: «Кай чан га ка дәр Син, из ге һәм ха кый кый Хө кем дар, җир дә яшәү че ләр не 
хө кем ит мәс сең һәм без нең ка ны быз өчен үч ал мас сың?» – дип кыч кыр ды лар. 
11 Алар ның һәр бер се нә ак ки ем би рел де. Алар ке бек үк үте ре лә чәк хез мәт тәш лә ре-
нең һәм иман даш ла ры ның са ны тул ган га тик ле та гын бе раз ты ныч ла нып то рыр га 
ку шыл ды.

12 Мин Бә рән нең ал тын чы мө һер не ку ба ру ын күр дем. Шун да көч ле итеп җир 
тет рә де, ко яш ма тәм ки е ме ке бек ка рал ды, ай кан дай кы зыл төс кә кер де. 13 Ин җир 
ага чы ның өл гер мә гән җи меш лә ре көч ле җил дән ко ел ган дай, күк тә ге йол дыз лар 
җир гә атыл ды. 14 Күк, яз ма төр гә ге дәй бө те ре леп, юк ка чык ты. Бар лык тау лар һәм 
ут рау лар үз урын на рын нан куз га тыл ды лар*.

15 Җир нең пат ша ла ры, тү рә лә ре, гас кә ри ләр баш лык ла ры, бай ла ры, ку әт ле лә-
ре – ба ры сы да: һәр кол, һәр ирек ле ке ше мә га рә ләр дә һәм тау лар да гы таш кы я лар 
ара сын да яше рен де ләр. 16 Алар бо лай ди де ләр: «Өс те без гә авып тө ше гез һәм без не 
тә хет тә Уты ру чы ның йө зен нән, Бә рән нең ачу ын нан яше ре гез! 17 Алар ның бө ек ачу 
кө не кил де. Мо ңа кар шы кем то ра ал сын?»

Мөһерсугылганйөзкырыкдүртмеңкеше

7 1 Шун нан соң мин җир нең дүрт поч ма гын да то ру чы дүрт фә реш тә не күр дем. 
Алар, җир гә, диң гез гә һәм бер ге нә агач ка да ис мә сен дип, җир нең дүрт җи-

лен то тып то ра лар иде. 2 Мәң ге те ре Ал ла һы ның мө һе рен ку лын да то тып, көн-
чы гыш тан кү тә ре леп ки лү че баш ка фә реш тә не күр дем. Ул җир гә һәм диң гез гә 
зы ян ки те рер гә вә ка ләт би рел гән дүрт фә реш тә гә көч ле та выш бе лән кыч кы рып 
эн дәш те: 3 «Без Ал ла быз кол ла ры ның маң гай ла ры на мө һер сук кан чы, җир гә, 
диң гез гә һәм агач лар га зы ян ки тер мә гез»*. 4 Мин мө һер су гыл ган ке ше ләр нең 
са нын ишет тем. Ис ра ил ыруг ла ры ның ба ры сы ара сын нан бер йөз кы рык дүрт 
мең ке ше мө һер лән гән иде:

5 Яһү дә ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Ру бин ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Гәд ыру гын нан ун и ке мең ке ше,

6 Ашер ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Нәп та ли ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Ме наш ше ыру гын нан ун и ке мең ке ше,

7 Ши мун ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Ле ви ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Исәс хәр ыру гын нан ун и ке мең ке ше,

8 Зә бу лун ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Йо сыф ыру гын нан ун и ке мең ке ше,
Бень я мин ыру гын нан ун и ке мең ке ше мө һер лән де.

* 6:13-14 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 34:4. 
* 7:3 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 9:4, 6. 
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Аккиемлезурхалыктөркеме
9 Шун нан соң, би хи сап күп ке ше не күр дем. Алар ны һич кем са нап чы га ал мас 

иде! Алар һәр мил ләт тән вә ка би лә дән, һәр ха лык тан вә төр ле тел ләр дә сөй лә шү-
че ләр дән иде. Ак ки ем ле ул ке ше ләр, кул ла ры на хөр мә бо так ла ры то тып, тә хет һәм 
Бә рән ал дын да ба сып то ра лар иде. 10 Алар көч ле та выш бе лән:

«Ко ты лу тә хет тә уты ру чы Ал ла быз дан
һәм Бә рән нән ки лә!» –

дип кыч кыр ды лар. 11 Тә хет ти рә ли, өл кән нәр һәм дүрт җан ия се ти рә ли бас кан 
фә реш тә ләр тә хет ал дын да йөз тү бән кап ла нып, Ал ла һы га та бы ну ла рын әйт те ләр:

12 «Амин! Ал ла быз га мак тау һәм дан,
ти рән га кыл һәм рәх мәт,
хөр мәт, код рәт һәм ку әт мәңге-мәңгегә бул сын! 

Амин».

13 Шун да өл кән нәр нең бер се мин нән: «Ак ки ем ле ке ше ләр кем нәр алар һәм ка ян 
кил гән нәр?» – дип со ра ды. 14 Мин аңа: «Әфән дем, син бе лә сең», – ди дем. Ул ми-
ңа бо лай ди де: «Алар бө ек афәт ки че реп кил гән нәр*. Ки ем нә рен Бә рән нең ка ны 
бе лән юып агарт кан нар.

15 Шу ңа кү рә алар Ал ла һы тә хе те ал дын да то ра лар,
Йор тын да Аңа көне-төне хез мәт итә ләр.
Тә хет тә Уты ру чы алар өс тен дә Үзе нең сак лап то ру чы ча ты рын 

ко рыр.
16 Алар һич кай чан ачык мас лар, һич кай чан су са мас лар.

Алар ны ко яш та, эс се лек тә көй дер мәс ин де,
17 чөн ки тә хет ур та сын да гы Бә рән алар га Кө тү че бу лыр,

алар ны те рек лек суы чиш мә лә ре нә алып ба рыр*.
Ал ла һы алар ның һәр бер күз яшен сөр тер».

Җиденчемөһерһәмалтынсумала-майларкөйрәтүсавыты

8 1 Бә рән җи ден че мө һер не ку бар гач, күк тә ча ма бе лән яр ты сә гать кә тын лык 
ур наш ты. 2 Мин Ал ла һы ал дын да ба сып тор ган җи де фә реш тә не күр дем, алар га 

җи де быр гы би рел де.
3 Сумала-майлар көй рә тә тор ган ал тын са выт тот кан бү тән фә реш тә мәз бәх 

кар шы на ки леп бас ты. Аңа, Ал ла һы ның бар лык из ге лә ре нең до га ла ры бе лән бер гә 
ку шып, тә хет ал дын да тор ган ал тын мәз бәх өс те нә кую өчен, күп хуш ис ле сума-
ла-майлар би рел де. 4 Ал ла һы кар шы на фә реш тә ку лын нан из ге ләр нең до га ла ры 
бе лән бер гә хуш ис ле су ма ла тө те не кү тә рел де. 5 Фә реш тә сумала-майлар көй рә тү 
са вы тын ал ды да, мәз бәх тә ге ут бе лән ту ты рып, җир гә таш ла ды. Шун да күк күк-
рәү ләр, дөм бер дә гән та выш лар ише тел де, яшен яшь нә де, җир тет рә де.

* 7:14 Ка ра гыз: «Да ни ил», 12:1. 
* 7:16-17 Ка ра гыз: «Зә бур», 22:1-3; «Иша гыйя», 49:10. 
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Җидефәрештәнеңҗидебыргысы
6 Җи де быр гы сы бул ган җи де фә реш тә быр гы кыч кыр тыр га әзер лән де. 7 Бе рен-

че се быр гы сын кыч кырт ты: кан кат наш боз һәм ут ха сил бул ды, һәм алар җир гә 
ыр гы тыл ды. Җир нең өч тән бер өле ше, агач лар ның өч тән бер өле ше һәм бө тен 
яшел үлән янып бет те.

8 Икен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты: ут чә чеп тор ган зур тау га ох шау лы 
нәр сә дер диң гез гә ыр гы тыл ды. Диң гез нең өч тән бер өле ше кан га әве рел де, 9 диң-
гез дә яшәү че җан вар лар ның өч тән бер өле ше үл де, ко раб лар ның да өч тән бер өле ше 
һә ла кәт кә оч ра ды.

10 Өчен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты: ел га лар ның өч тән бер өле ше нә һәм 
чиш мә ләр гә күк тән, чы раг тай янып, зур йол дыз төш те. 11 Ул йол дыз ның исе ме – 
Әрем. Су лар ның өч тән бер өле ше әрем сы ман әче бул ды. Бу әче су дан ке ше ләр нең 
кү бе се үл де.

12 Дүр тен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты: ко яш ның, ай ның, йол дыз лар ның 
өч тән бер өле ше нә за рар кил де, шун лык тан алар ның өч тән бер өле ше ка раң гы-
лык ка чум ды. Көн үзе нең як ты лы гы ның өч тән бер өле шен югалт ты, шу лай ук төн 
дә ка раң гы лан ды.

13 Шун да мин күк ур та сын да очып бар ган бөр кет не күр дем. Аның: «Кал ган өч 
фә реш тә тиз дән кыч кыр та чак быр гы та вы шы ар ка сын да җир дә яшәү че ләр гә кай-
гы, кай гы, кай гы!» – дип, көч ле итеп кыч кыр га нын ишет тем.

9 1 Би шен че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты. Мин күк тән җир гә төш кән йол дыз ны 
күр дем. Аңа уп кын* кое сы ның ач кы чы би рел де. 2 Йол дыз уп кын кое сын ачып 

җи бәр де. Га ять зур мич тән чык кан дай, кое дан тө тен кү тә ре леп, тө тен нән ко яш бе лән 
һа ва ка раң гы лан ды. 3 Тө тен нән җир гә са ран ча лар чык ты. Алар га җир дә ге ча ян нар дай 
ча гу сә лә те би рел де 4 һәм җир дә ге үлән гә, төр ле яшел лек кә, агач лар га зы ян ки тер мәс-
кә, фә кать маң гай ла ры Ал ла һы мө һе ре бе лән мө һер лән мә гән ке ше ләр гә ге нә за рар 
ки те рер гә бо е рыл ды. 5 Ке ше ләр не үтер мәс кә, ба ры тик биш ай буе алар ны га зап лар га 
рөх сәт би рел де. Ке ше нең ул га зап ла ры ча ян чак кан да гы га ох шаш. 6 Ул көн нәр дә ке ше-
ләр үлем эз ләр ләр, лә кин аны тап мас лар. Үләр гә те ләр ләр, әм ма үлем алар дан ка чар.

7 Са ран ча лар исә кы я фә те бе лән су гыш ка әзер лән гән ат лар га ох шаш иде. Алар-
ның баш ла рын да ал тын таҗ дай нәр сә бар, ә йөз лә ре ке ше не ке сы ман иде. 8 Чәч лә ре 
хатын-кызныкы сы ман, ә теш лә ре арыс лан ны кы ке бек. 9 Өс лә рен дә ти мер кө бә 
сы ман күк рәк чә лә ре бар, ә ка нат ла ры ның та вы шы су гыш ка ыр гып чап кан ат лы 
су гыш ар ба ла рын нан чык кан та выш ны хә тер ләт те. 10 Ча ян ны кы дай кой рык ла ры 
һәм чак кыч ла ры бар иде, һәм ке ше ләр не биш ай буе га зап лау кө че шу шы кой рык-
лар да иде. 11 Са ран ча лар ның пат ша сы исә – уп кын фә реш тә се. Аның исе ме сяһүд 
те лен дә «Абад дун», сгрек те лен дә «Апол лу он»*.

* 9:1 Упкын – шул чор да яшәү че ләр аң ла вын ча, явыз рух лар ны хө кем кө не нә ка дәр ябып 
то ту уры ны. 
* 9:11 Абаддун,Аполлуон – «һә лак итү че» мәгъ нә сен дә. 
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12 Бе рен че кай гы үт те, ме нә аның ар тын нан та гын ике се ки лә!
13 Ал тын чы фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты, һәм мин Ал ла һы ал дын да то ру чы 

ал тын мәз бәх нең дүрт мө ге зен нән кил гән та выш ны ишет тем. 14 Ул быр гы сы бул ган 
ал тын чы фә реш тә гә: «Бө ек Фырат ел га сы янын да бәй ләп ку ел ган дүрт фә реш тә не 
азат ит», – ди де. 15 Ке ше ләр нең өч тән бер өле шен үте рер өчен, бу сә гать кә, көн гә, 
ай га һәм ел га әзер ләп тот кан фә реш тә ләр азат ител де ләр. 16 Ат лы гас кәр нең са ны 
ике йөз мил ли он иде. Мин алар ның са нын ишет тем. 17 Ми ңа иң гән кү ре неш тә 
ат лар һәм җай дак лар мон дый иде: җай дак лар ның күк рәк чә лә ре ут тай кы зыл, куе 
зәң гәр һәм кү керт тәй сар гылт иде ләр. Ат лар ның баш ла ры арыс лан ба шы сы ман, 
авыз ла рын нан исә ут, тө тен һәм кү керт бөр ке леп то ра иде. 18 Ке ше ләр нең өч тән 
бер өле ше шу шы өч бәла-казадан: ат лар ның авы зын нан чык кан ут тан, тө тен нән 
һәм кү керт тән үте рел де. 19 Ат лар ның кө че авыз ла рын да һәм кой рык ла рын да, кой-
рык ла ры исә елан сы ман һәм баш лы иде. Шул баш ла ры бе лән алар ке ше ләр гә зы ян 
ки те рә ләр иде.

20 Бу бәла-казадан үл ми кал ган ке ше ләр исә кыл ган га мәл лә рен нән тәү бә ит мә-
де ләр. Алар җен нәр гә һәм кү рә, ише тә, йө ри ал ма ган ал тын, кө меш, ба кыр, таш һәм 
агач пот лар га та бы ну ла рын нан ваз кич мә де ләр. 21 Бу ке ше ләр үз лә ре нең үте рү лә-
рен нән, си хер ләү лә рен нән, фә хеш лек лә рен нән, ур ла шу ла рын нан тәү бә ит мә де ләр.

Язматөргәгетотканфәрештә

10 1 Шун нан соң мин күк тән тө шү че икен че бер код рәт ле фә реш тә не күр дем. 
Ул бо лыт ка тө рен гән, ә баш өс тен дә як ты лык боҗ ра сы бар иде. Аның йө зе 

ко яш ке бек, аяк ла ры ут лы ба га на сы ман. 2 Ку лын да ачыл ган кеч ке нә яз ма төр гә-
ге бар иде. Ул уң ая гы бе лән диң гез гә, сул ая гы бе лән җир гә ба сып, 3 арыс лан дай 
көч ле та выш бе лән кыч кы рып җи бәр де. Ул кыч кыр гач, җи де күк күк рәү та выш 
би реп, нәр сә дер әйт те ләр. 4 Җи де күк күк рәү әй теп бе тер гәч, мин аны язар га ни-
ят лә дем. Әм ма күк тән кил гән аваз ның: «Җи де күк күк рәү нең сөй лә гән нә рен сер 
итеп сак ла һәм яз ма», – ди гә нен ишет тем.

5 Ә диң гез дә һәм җир дә ба сып то ру чы мин күр гән фә реш тә уң ку лын күк кә 
кү тәр де 6 һәм күк не, шу лай ук ан да бул ган һәр нәр сә не, җир не һәм ан да бул ган 
һәр нәр сә не, диң гез не һәм ан да бул ган һәр нәр сә не Бул дыр ган мәңге-мәңге Яшәү че 
бе лән ант ит те: «Тот кар лау бү тән бул ма я чак, 7 җи ден че фә реш тә үзе нең быр гы сын 
кыч кыр тыр га әзер көн не, Ал ла һы Үзе нең кол ла ры на – спәй гам бәр лә ре нә игъ лан 
ит кән чә, Аның се ре га мәл гә аш кан бу лыр».

8 Ан нан соң ин де мо ңар чы ишет кән, күк тән кил гән аваз та гын ми ңа әйт те: 
«Бар, диң гез дә һәм җир дә то ру чы фә реш тә нең ку лын нан ачыл ган яз ма төр гә ген 
ал». 9 Фә реш тә яны на ки леп, ми ңа шул кеч ке нә яз ма төр гә ген би рү ен үтен дем. Ул 
ми ңа бо лай ди де: «Аны алып аша. Аш ка за ның да ан нан әче бу лыр, әм ма авы зың да 
бал дай тат лы бу лыр». 10 Мин фә реш тә нең ку лын нан кеч ке нә яз ма төр гә ген алып 
аша дым. Авы зым да ул бал дай тат лы бул ды, лә кин, ашап бе те рү е мә, аш ка за ным да 
ан нан әче бул ды. 11 Ан на ры ми ңа бо лай ди де ләр: «Син күп ха лык лар, мил ләт ләр, 
тел ләр һәм пат ша лар ха кын да та гын пәй гам бәр лек итәр гә ти еш сең».
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Икешаһит

11 1 Ми ңа үл чәү та я гы дай ка мыш са ба гы би рел де һәм бо лай дип әй тел де: «Бар, 
сАл ла һы йор тын һәм мәз бәх не үл чә, ан да гы та бы ну чы лар ны са нап чык. 

2 Әм ма Ал ла һы йор ты ның тыш кы ише гал дын хи сап ка кер т мә һәм үл чә мә, чөн ки 
ул смә җү си ләр гә би рел гән. Алар из ге шә һәр нең урам на рын кы рык ике ай буе тап-
тап йө ри я чәк ләр. 3 Мин Үзем нең ике ша һи ты ма вә ка ләт би рә чәк мен: алар, ма тәм 
ки ем нә ре ки еп, бер мең ике йөз алт мыш көн буе пәй гам бәр лек итә чәк ләр». 4 Бу 
ша һит лар – бө тен җир Ху җа сы ал дын да то ру чы ике зәй түн ага чы һәм ике шәм дәл. 
5 Әгәр бе рәр се алар га зы ян ки те рер гә ни ят лә сә, ул чак та алар ның авыз ла рын нан 
ут чы гып, дош ман на рын йо та чак. Алар га зы ян ки те рер гә ни ят лә гән ке ше шу лай 
үте ре лер гә ти еш. 6 Пәй гам бәр лек ит кән ва кыт та яң гыр яу ма сын дип, алар ның күк-
не кап лар га хо ку кы бар. Кан га әй лән де рү өчен, алар ның су лар өс тен нән, шу лай ук 
те лә гән чак ла рын да җир гә һәр төр ле бәла-казалар бе лән зы ян ки те рер гә хо ку кы бар.

7 Ша һит лык би рү лә рен тә мам ла гач, уп кын нан җан вар кү тә ре леп чы гып, алар-
га кар шы су гы ша чак, алар ны җи ңә чәк һәм үте рә чәк. 8 Бу ике ша һит ның гәү дә се 
алар ның Ха ки ме схач ка ка дак лан ган бө ек шә һәр ура мын да ята чак. Ул шә һәр нең 
исе ме ки на я ләп «Сә дүм» һәм «Ми сыр» дип ата ла. 9 Бу мә ет ләр гә өч көн ярым буе 
төр ле ха лык лар дан, ка би лә ләр дән, тел ләр дән һәм мил ләт ләр дән бул ган ке ше ләр 
ка ра я чак лар. Ул мә ет ләр не ка бер гә са лыр га рөх сәт ит мә я чәк ләр. 10 Җир дә яшәү че-
ләр алар ның үле ме нә шат ла нып кү ңел ачар, бер-берләренә бү ләк ләр җи бә рер ләр, 
чөн ки бу ике пәй гам бәр җир дә яшәү че ләр не күп га зап ла ган нар иде.

11 Әм ма өч көн ярым үт кәч, алар га Ал ла һы дан яшәү ты ны ке реп, аяк ла ры на то-
рып бас ты лар. Алар ны кү рү че ләр не көч ле кур ку бас ты. 12 Шун нан соң ша һит лар 
күк тән көч ле та выш ның: «Мон да кү тә ре ле гез», – дип әй тү ен ишет те ләр. Алар күк кә 
бо лыт та кү тә рел де ләр, ә дош ман на ры алар га ка рап тор ды. 13 Шул ва кыт та ук көч ле 
итеп җир тет рә де һәм шә һәр нең ун нан бер өле ше җи ме рел де. Җир тет рәү дән җи де 
мең ке ше үл де, ә кал ган на ры бик нык кур кы шып, күк ләр Ал ла сын дан ла ды лар.

14 Икен че кай гы үт те, ме нә тиз дән өчен че се ки лә!

Җиденчебыргы
15 Җи ден че фә реш тә быр гы сын кыч кырт ты. Күк тә көч ле та выш лар яң гы ра ды:

«Дөнья пат ша лы гы ин де Раб бы быз ның
һәм Аның Мә си хе нең Пат ша лы гы бул ды.
Ул мәңге-мәңгегә пат ша лык итә чәк!»

16 Шун да Ал ла һы хо зу рын да үз тә хет лә рен дә уты ру чы егер ме дүрт өл кән, йөз тү-
бән кап ла нып, Ал ла һы га сәҗ дә кыл ды лар һәм 17 бо лай дип әйт те ләр:

«Хә зер Бар, Бул ган, Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы,
Си ңа шөк ра на итә без!
Чөн ки Үзең нең бө ек код рә тең не га мәл гә керт тең
һәм пат ша лык итә баш ла дың.

18 Ха лык лар яр сы ды лар,
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лә кин ачу кө нең кил де
һәм үле ләр не хө кем итү ва кы ты җит те.
Кол пәй гам бәр лә ре ңә, из ге ке ше лә ре ңә,
исе мең нән кур ку чы кеч ке нә ләр гә дә, зур лар га да
әҗер би рү ва кы ты,
җир не һә лак итү че ләр не
һә лак итү ва кы ты җит те!»

19 Шун да күк тә Ал ла һы йор ты ачыл ды һәм ан да Аның сКи ле шү сан ды гы кү рен-
де. Шун да яшен яшь нә де, дөм бер дә гән та выш лар ише тел де, күк күк рәү ләр, җир 
тет рәү бул ды һәм бик көч ле итеп боз яу ды.

Хатынһәмаждаһа

12 1 Күк тә бө ек га лә мәт кү рен де: ко яш ка тө рен гән ха тын, аның аяк ла ры ас тын да 
ай, ба шын да ун и ке йол дыз лы та кыя иде. 2 Ха тын йөк ле бу лып, ба ла ту ды ру 

га зап ла рын нан һәм авыр ту дан кыч кы ра иде. 3 Күк тә та гын бер га лә мәт кү рен де: 
җи де баш лы һәм ун мө гез ле кы зыл төс тә ге зур аж да һа, аның һәр ба шын да кеч ке нә 
таҗ иде. 4 Кой ры гы күк йол дыз ла ры ның өч тән бер өле шен се бе реп, җир гә ат ты. 
Аж да һа ба ла та бу чы ха тын ал ды на ки леп бас ты. Ха тын ба ла сын та бу бе лән, ба ла ны 
ка бып йо тар га әзер иде ул. 5 Ха тын ир ба ла тап ты. Ул бар лык ха лык лар бе лән ти мер 
та як яр дә мен дә ха ким лек итәр гә ти еш иде. Ха тын ның ба ла сы Ал ла һы га һәм Аның 
тә хе те ал ды на то тып ки те рел де. 6 Ә ха тын чүл гә кач ты. Чүл дә аның өчен Ал ла һы 
та ра фын нан урын әзер лә неп, мең ике йөз алт мыш көн дә ва мын да аны хәс тәр ләп 
то рыр га ти еш ләр иде.

7 Шун да күк тә су гыш баш лан ды: Ми кә ил үзе нең фә реш тә лә ре бе лән аж да һа га 
кар шы су гыш ты. Аж да һа исә үзе нең явыз фә реш тә лә ре бе лән алар га кар шы тор-
ды. 8 Әм ма аж да һа җи ңе леп, аңа һәм фә реш тә лә ре нә ин де күк тә урын кал ма ды. 
9 Бу зур аж да һа – иб лис һәм шай тан дип атал ган, бө тен дөнь я ны ал дау чы бо рын-
гы елан – җир гә бә реп тө ше рел де. Аның бе лән бер гә явыз фә реш тә лә ре дә җир гә 
ыр гы тыл ды лар. 10 Шун нан соң мин күк тән көч ле та выш ишет тем:

«Ме нә Ал ла быз ның кот ка руы, код рә те, пат ша лы гы
һәм Мә си хе нең ха ким ле ге ур наш ты!
Ал ла быз ал дын да көне-төне иман даш ла ры быз ны
га еп ләү че бә реп тө ше рел де.

11 Иман даш ла ры быз Бә рән ка ны
һәм ша һит лык сүз лә ре бе лән аны җиң де ләр,
хәт та, үлем нән ку рык мый ча,
үз лә ре нең җан на рын аяма ды лар.

12 Шу ңа кү рә, күк ләр
һәм ан да яшәү че ләр, ку а ны гыз!
Әм ма җир гә һәм диң гез гә кай гы,
чөн ки иб лис, ва кы ты аз кал га нын бе леп,
көч ле яр су бе лән сез гә төш те!»
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13 Үзе нең җир гә бә реп тө ше ре лү ен күр гәч, аж да һа ир ба ла ту дыр ган ха тын ны 
куа баш ла ды. 14 Бу елан нан ка чып, үзе өчен чүл дә әзер лән гән урын га оч сын дип, 
ха тын га зур бөр кет нең ике ка на ты би рел де. Аны ан да ел, ике ел һәм та гын яр ты ел 
хәс тәр ләп то ра чак лар. 15 Ха тын ны ел га агы зып кит сен дип, ха тын ар тын нан елан 
үзе нең авы зын нан су таш кы ны агыз ды. 16 Әм ма җир, авы зын ачып, аж да һа авы-
зын нан ак кан су таш кы нын йо тып, ха тын га яр дәм ит те. 17 Аж да һа ха тын га нык 
яр сып, Ал ла һы әмер лә рен үтәү че, Гай сә ха кын да ша һит лык би рү че аның кал ган 
ба ла ла ры на кар шы су гы шыр өчен куз гал ды.

18 Аж да һа диң гез яры на ба рып бас ты.

Диңгездәнчыкканҗанвар

13 1 Шун нан соң мин диң гез дән чы гып ки лү че ун мө гез ле һәм җи де баш лы 
җан вар ны күр дем. Аның мө гез лә рен дә ун таҗ, баш ла рын да кө фер исем нәр 

языл ган иде. 2 Мин күр гән җан вар кап лан га ох ша ган. Аяк ла ры аю ны кы дай, авы зы 
исә арыс лан ны кы ке бек иде. Аж да һа аңа үзе нең кө чен, тә хе тен һәм зур ха ки ми я тен 
бир де. 3 Баш ла ры ның бер се үләр дә рә җә дә яра лан ган иде, ан нан соң ул яра сы тө зә-
тел де. Бө тен җир га җәп кә ка лып, җан вар ар тын нан кит те 4 һәм җан вар га шун дый 
ха ки ми ят бир гә не өчен, аж да һа га сәҗ дә кыл ды. Ке ше ләр: «Кем җан вар ке бек бу ла 
ал сын һәм аның бе лән кем су гы ша ал сын?» – дип, җан вар га да сәҗ дә кыл ды лар.

5 Җан вар га тә кәб бер лә нер гә һәм кө фер сүз сөй ләр гә ирек ку ел ды. Аңа кы рык ике 
ай дә ва мын да ха ким лек итү хо ку кы би рел де. 6 Ул Ал ла һы га кар шы кө фер сүз ләр 
әй тә, исе мен, яшә гән уры нын һәм күк тә яшәү че ләр не кө фер ли баш ла ды. 7 Җан-
вар га Ал ла һы ның из ге ке ше лә ре нә кар шы су гы шыр га һәм алар ны җи ңәр гә рөх сәт 
ител де*. Аңа һәр ка би лә, һәр ха лык, һәр тел һәм һәр мил ләт бе лән ха ким лек итү 
хо ку кы би рел де. 8 Җир дә яшә гән һәм исем нә ре Ча лын ган Бә рән нең Тор мыш ки-
та бы на дөнья яра тыл ган чы языл ма ган нар ның һәм мә се шу шы җан вар га та бы на чак.

9 Ко ла гы бул ган ишет сен:
10 Әсир лек кә тө шәр гә ти еш ле

әсир лек кә тө шә чәк.
Кы лыч тан үләр гә ти еш ле
кы лыч тан үлә чәк*.

Мон да Ал ла һы из ге лә ре нең чы дам лы гы һәм има ны та ләп ите лә.

Җирдәнчыкканҗанвар
11 Ан нан соң җир дән чы гып ки лү че баш ка җан вар ны күр дем. Ике мө ге зе дә бә рән-

не ке нә ох шаш бу лып, ул аж да һа ке бек сөй ли иде. 12 Ул бе рен че җан вар исе мен нән 
аның бар ха ки ми я те бе лән эш итеп, җир не һәм ан да яшәү че ләр не үлем яра сы тө-
зәл гән бе рен че җан вар га та бын дыр ды. 13 Ул зур га лә мәт ләр күр сәт те, хәт та ке ше ләр 
ал дын да күк тән җир гә ут яу ды ра иде. 14 Бе рен че җан вар исе мен нән эш ләр гә би рел гән 
га лә мәт лә ре бе лән, җир дә яшәү че ләр не ал дап, алар га кы лыч тан яра ла нып те рел гән 

* 13:7 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:21. 
* 13:10 Ка ра гыз: «Ире мия», 15:2; 43:11. 
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җан вар сы нын ясар га куш ты. 15 Бе рен че җан вар ның сы ны хәт та сөй ли ал сын һәм аңа 
та бын ма ган һәр кем үлем гә тап шы рыл сын өчен, икен че җан вар га ул сын га җан кер-
тер гә рөх сәт ител де. 16 Икен че җан вар бар ке ше ләр нең, ке че ләр нең һәм бө ек ләр нең, 
бай лар ның һәм фә кыйрь ләр нең, ирек ле ләр нең һәм кол лар ның уң кул ла ры на яи сә 
маң гай ла ры на там га сал дыр ды. 17 Шу шы там га сы, ягъ ни җан вар исе ме яки исе ме нең 
са ны бул ма ган бер кем дә са тып та ала ал ма ды һәм са та да ал ма ды.

18 Мон да зи рәк лек ки рәк. Акы лы бул ган ке ше җан вар ның са нын хи сап лап чы-
гар сын, чөн ки ул – ке ше са ны. Аның са ны – ал ты йөз алт мыш ал ты.

Бәрәнһәмйөзкырыкдүртмеңкеше

14 1 Шун нан соң мин ме нә нәр сә күр дем: Си он та вын да Бә рән то ра. Аның бе-
лән бер гә маң гай ла рын да Бә рән һәм Ата сы ның исе ме языл ган йөз кы рык 

дүрт мең ке ше бар иде. 2 Мин күк тән шар ла вык һәм көч ле күк күк рәү гә ох шаш бер 
та выш ишет тем. Ул ар фа чы лар ар фа да уй на ган та выш ка да ох шаш иде. 3 Тә хет һәм 
дүрт җан ия се бе лән өл кән нәр ал дын да яңа җыр җыр лый лар иде. Җир дә яшә гән нәр 
ара сын нан йо лып алын ган йөз кы рык дүрт мең ке ше дән баш ка һич кем ул җыр ны 
өй рә нә ал ма ды. 4 Алар – бер тап кыр да хатын-кыз бе лән бул ма ган, шу ның ар ка-
сын да саф лык ла рын сак лап кал ган ке ше ләр. Бә рән кая бар са, Шу ның ар тын нан 
ба ра лар. Алар ке ше ләр ара сын нан йо лып алын ган, Ал ла һы га һәм Бә рән гә ба гыш-
лан ган бе рен че ке ше ләр иде. 5 Тел лә рен дә ял ган бул ма ды, алар ким че лек сез иде.

Өчфәрештә
6 Шун нан соң күк ур та сын нан очып бар ган баш ка бер фә реш тә не күр дем. Җир-

дә яшәү че һәр мил ләт кә, ка би лә гә, тел гә һәм ха лык ка игъ лан итү өчен, мәң ге лек 
сЯх шы хә бә ре бар аның. 7 Ул көч ле та выш бе лән: «Ал ла һы дан кур кы гыз һәм Аны 
дан ла гыз, чөн ки Аның хө кем сә га те кил де. Күк не, җир не, диң гез не һәм чиш мә-
ләр не Бул ды ру чы га та бы ны гыз!» – ди де.

8 Икен че фә реш тә, аңа ия реп, бо лай ди де: «Бө ек сБа бил җи ме рел де, җи ме рел де!* 
Ул бар ча халыклырга үзе нең ты ел гы сыз фә хеш лек шә ра бын эчер т кән».

9 Алар га өчен че фә реш тә ияр де һәм көч ле та выш бе лән бо лай ди де: «Җан вар га 
һәм аның сы ны на та бын ган, җан вар там га сын ка бул итеп, үзе нең маң га е на яки ку-
лы на куй ган ке ше 10 Ал ла һы ның ачу ка сә сен дә ге яр су лы шә ра бын, су ку шыл ма ган 
шә ра бын эчә чәк. Ул ке ше из ге фә реш тә ләр һәм Бә рән ал дын да ут бе лән кү керт 
эчен дә га зап лан ды ры ла чак. 11 Га зап лау тө те не мәңге-мәңгегә кү тә реп то ра чак. 
Җан вар га һәм аның сы ны на та бы ну чы, аның исем там га сын ка бул итү че һәр кем 
көн дез дә, төн лә дә га зап тан тын гы күр мә я чәк».

12 Мо ның өчен Ал ла һы ның әмер лә рен үтәү че һәм Гай сә гә иман итү че из ге ке-
ше ләр нең тү зем ле бу лу ла ры ки рәк.

13 Мин күк тән кил гән та выш ишет тем: «Яз: Шу шы ва кыт тан баш лап Ха ким 
Гай сә гә иман итеп үлү че ләр бә хет ле». «Әйе, – ди Рух, – алар үз лә ре нең мих нәт лә-
рен нән ял ит сен нәр, чөн ки алар ның эш лә ре үз лә ре ар тын нан ба ра».

* 14:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 21:9. 
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Җируңышы
14 Шун нан соң мин ме нә нәр сә күр дем: ак бо лыт һәм бо лыт өс тен дә уты ру чы адәм 

уг лы на ох ша ган Зат. Ба шын да ал тын таҗ һәм ку лын да үт кен урак бар иде. 15 Ал ла һы 
йор тын нан та гын бер фә реш тә чы гып, бо лыт өс тен дә Уты ру чы га көч ле та выш бе-
лән: «Ура гың ны алып ур: урак өс те җит те, җир уңы шы өл гер де», – дип кыч кыр ды. 
16 Шун нан соң, бо лыт та Уты ру чы ура гын җир өс те нә ыр гыт ты һәм уңыш урыл ды.

17 Ан на ры күк тә ге Ал ла һы йор тын нан баш ка фә реш тә чык ты. Аның да үт кен 
ура гы бар иде. 18 Мәз бәх тән ут бе лән ида рә итү ха ким ле ге бул ган та гын бер фә реш-
тә чык ты. Ул көч ле та выш бе лән үт кен ура гы бул ган фә реш тә гә: «Үзең нең үт кен 
ура гың ны ал да җир өс тен дә ге йө зем тәл гәш лә рен җый, чөн ки аның җи меш лә ре 
өл гер де!» – дип кыч кыр ды. 19 Фә реш тә үзе нең ура гын җир гә ыр гыт ты һәм җир дә-
ге йө зем не җы еп, Ал ла һы ның зур ачу из ге че нә таш ла ды. 20 Әле ге йө зем шә һәр дән 
чит тә ур наш кан из геч тә тап тал ды. Из геч тән ат йө гә не нә ка дәр җит кән, бер мең 
ал ты йөз ста дия* озын лык та кан ак ты.

Җидебәла-казалыҗидефәрештә

15 1 Шун нан соң мин күк тә бө ек һәм ис кит кеч баш ка га лә мәт не – соң гы җи де 
бәла-казаны то тып то ру чы җи де фә реш тә не күр дем. Ул бәла-казалар соң-

гы ла ры иде, чөн ки Ал ла һы ның яр суы шу лар бе лән тә мам ла на. 2 Мин ут ка тыш 
пы я ла диң гез сы ман нәр сә не күр дем. Пы я ла диң гез өс тен дә җан вар ны, аның сы-
нын һәм исем са нын җи ңеп чык кан нар то ра иде. Алар ның кул ла рын да Ал ла һы ның 
ар фа ла ры бар иде. 3 Алар Ал ла һы ко лы Му са ның җы рын һәм Бә рән нең җы рын 
җыр лый лар иде:

«Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы!
Си нең эш лә рең бө ек һәм ис кит кеч.
Ха лык лар ның Пат ша сы,
Си нең юл ла рың га дел һәм ха кый кый.

4 Раб бы! Син нән кем ку рык мас,
исе мең не кем дан ла мас?
Тик бер Син ге нә из ге.
Бө тен ха лык лар ки леп,
Си нең ал дың да сәҗ дә кы ла чак лар*,
чөн ки Си нең га дел эш лә рең ачыл ды».

5 Мон нан соң мин күр дем: ме нә күк тә Ал ла һы йор ты – сШа һит лык ча ты ры 
ачыл ды. 6 Ал ла һы йор тын нан җи де бәла-казасы бул ган җи де фә реш тә чык ты. Алар 
чис та һәм ял ты рап тор ган җи тен ки ем ки гән нәр, күк рәк лә рен ал тын пу та бе лән 
бу ган нар иде. 7 Дүрт җан ия се нең бер се җи де фә реш тә гә мәңге-мәңге яшәү че Ал-
ла һы ның яр суы бе лән ту лы җи де ал тын ка сә бир де. 8 Ал ла һы йор ты Ал ла һы ның 

* 14:20 Бермеңалтыйөзстадия – өч йөз чак рым ча ма сы. Бер ста дия – 192 м. 
* 15:4 Ка ра гыз: «Зә бур», 85:9-10. 



1821

Ачы лыш 15 , 16

да нын нан һәм код рә тен нән тө тен бе лән тул ды, һәм җи де фә реш тә нең җи де бәла-
казасы тә мам лан мый ча, ан да һич кем ке рә ал ма ды.

Аллаһыныңярсуытулыҗидекасә

16 1 Шун нан соң мин Ал ла һы йор тын нан җи де фә реш тә гә «Ба ры гыз һәм җир гә 
Ал ла һы ның җи де яр су ка сә сен тү ге гез» дип сөй ләү че көч ле та выш ишет тем.

2 Бе рен че фә реш тә кит те һәм үзе нең ка сә сен җир өс те нә түк те. Җан вар там га сы 
сал ды рыл ган һәм аның сы ны на та бын ган ке ше ләр дә чир ка ныч, яман җә рә хәт ләр 
ха сил бул ды.

3 Икен че фә реш тә үзе нең ка сә сен диң гез гә түк те. Аның суы үләт ка ны на ох шап 
кал ды, һәм диң гез дә ге бар лык җан ия лә ре үл де.

4 Өчен че фә реш тә үзе нең ка сә сен ел га лар га, су чиш мә лә ре нә түк те, һәм алар ның 
суы кан га әве рел де. 5 Мин су лар фә реш тә се нең әй тү ен ишет тем:

«Хә зер Бар, Бул ган һәм Из ге!
Син шу лай хө кем итеп, га дел эш лә дең.

6 Бу ке ше ләр из ге ләр нең, пәй гам бәр ләр нең
ка нын кой ды лар,
һәм Син алар га кан эчәр гә бир дең.
Алар мо ңа ла ек лы лар!»

7 Мин мәз бәх ягын нан кил гән та выш ишет тем:
«Әйе, Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы!
Си нең хө кем нә рең ха кый кый һәм га дел!»

8 Дүр тен че фә реш тә үзе нең ка сә сен ко яш өс те нә түк те һәм ко яш ка ке ше ләр не 
ут бе лән көй де рү код рә те би рел де. 9 Ке ше ләр не көч ле эс се лек көй дер де. Бу бәла-
казалар бе лән ида рә итү ха ким ле ге нә ия Ал ла һы ның исе мен ке ше ләр хур ла ды лар, 
әм ма тәү бә ит мә де ләр һәм Аны дан ла ма ды лар.

10 Би шен че фә реш тә үзе нең ка сә сен җан вар тә хе те өс те нә түк те һәм аның пат-
ша лы гы ка раң гы лык ка чум ды. Ке ше ләр авыр ту дан тел лә рен теш лә де ләр, 11 сыз-
ла ну ла рын нан һәм җә рә хәт лә рен нән күк Ал ла сын хур ла ды лар, әм ма кыл ган эш-
лә рен нән тәү бә ит мә де ләр.

12 Ал тын чы фә реш тә үзе нең ка сә сен бө ек Фырат ел га сы на түк те. Көн чы гыш тан 
ки лү че пат ша лар га юл әзер бул сын өчен, аның суы кип те. 13 Мин аж да һа ның, җан вар-
ның һәм ял ган пәй гам бәр нең авыз ла рын нан ба ка сы ман өч сявыз рух ның чык ка нын 
күр дем. 14 Бу явыз рух лар га лә мәт ләр күр сә тә ала лар иде. Алар Чик сез код рәт Ия се 
Ал ла һы ның бө ек кө нен дә бө тен җир пат ша ла рын су гыш ка җы яр өчен ки тә ләр.

15 «Ме нә Мин ка рак тай көт мә гән дә ки ләм: ялан гач йөр мәс өчен һәм хур лы гын 
ке ше ләр күр мә сен дип уяу то ру чы, ки ем нә рен сак лау чы ке ше бә хет ле!»

16 Явыз рух лар пат ша лар ны яһүд те лен дә «Һар ма ге дун»* дип атал ган урын га 
җый ды лар.

* 16:16 Һармагедун – Ме гид до та вын бел де рә (ка ра гыз: «IV Пат ша лар», 23:29; «Зә кә рия» 12:11). 
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17 Җи ден че фә реш тә үзе нең ка сә сен һа ва га түк те, һәм Ал ла һы йор тын нан, тә хет-
тән: «Тә мам лан ды!» – ди гән көч ле та выш яң гы ра ды. 18 Яшен яшь нә де, дөм бер дә гән 
та выш лар, күк күк рәү ләр бул ды. Көч ле итеп җир тет ри баш ла ды: җир дә ке ше яши 
баш ла ган нан бир ле мон дый көч ле, нык тет рәү бул га ны юк иде! 19 Бө ек шә һәр өч 
өлеш кә бү ле неп кит те һәм ха лык лар ның шә һәр лә ре җи ме рел де. Ал ла һы бө ек Ба бил не 
ис кә тө ше реп, аңа Үзе нең яр су лы ачу ка сә сен нән шә раб эчәр гә бир де. 20 Һәр ут рау 
юк ка чык ты, тау лар күз дән югал ды. 21 Күк тән ке ше ләр өс те нә зур-зур боз кан тар ла ры* 
ява баш ла ды. Бу бәла-каза иф рат та авыр бул ган га, ке ше ләр Ал ла һы ны хур ла ды лар.

Фахишәһәмҗанвар

17 1 Җи де ка сә тот кан фә реш тә ләр нең бер се ки леп, ми ңа бо лай ди де: «Кил 
мон да. Мин си ңа күп су лар да уты ру чы бө ек фа хи шә нең хө кем җә за сын 

күр сә тер мен*. 2 Аның бе лән җир пат ша ла ры фә хеш лек ит те ләр, аның фә хеш лек 
шә ра бын нан җир дә яшәү че ләр исер гән че эч те ләр».

3 Ми не Рух би ләп ал ган ки леш, фә реш тә чүл гә алып кит те. Мин ан да кы зыл 
җан вар өс тен дә уты ру чы ха тын ны күр дем. Җан вар кө фер исем нәр бе лән кап лан-
ган, аның җи де ба шы һәм ун мө ге зе бар иде. 4 Ха тын шә мә хә һәм кып-кызыл ки ем 
ки гән, ал тын, асыл таш лар һәм эн җе бе лән би зә леп, ку лы на фә хеш ле ге нең чир ка-
ныч нәр сә лә ре һәм шак шы лык ла ры бе лән ту лы ал тын ка сә тот кан иде. 5 Аның 
маң га е на сер ле мә гъ нә гә ия исем языл ган: «Бө ек Ба бил – җир фа хи шә лә ре нең һәм 
чир ка ныч нәр сә ләр нең ана сы». 6 Мин ха тын ның из ге ләр һәм Гай сә ша һит ла ры ның 
ка нын нан исер гән ле ген күр дем. Аны кү реп, мин бик нык га җәп лән дем. 7 Фә реш тә 
ми ңа бо лай ди де: «Син ни гә га җәп лән дең? Мин си ңа ха тын ның һәм аны йөр тү че 
җи де баш лы, ун мө гез ле җан вар ның се рен аң ла тып би рәм. 8 Син күр гән җан вар 
бар иде, хә зер ул юк. Тик ул тиз дән уп кын нан чы га чак һәм һә лак ите лә чәк. Дөнья 
яра тыл ган нан бир ле исем нә ре Тор мыш ки та бы на языл ма ган ке ше ләр җан вар ны 
кү реп га җәп лә нә чәк ләр, чөн ки ул бар иде, хә зер юк һәм янә бу ла чак.

9 Мон да зи рәк акыл ки рәк. Җи де баш – ха тын утыр ган җи де тау, шу лай ук җи де 
пат ша. 10 Ул пат ша лар ның би ше се һә лак бул ды, бер се бар, баш ка сы әле кил мә гән. 
Кил гәч, ул озак бу лыр га ти еш тү гел. 11 Ә бул ган һәм хә зер бул ма ган җан вар – си ге-
зен че пат ша ул, шу лай ук җи де пат ша ның бер се дер, һәм ул үзе нең һә ла кә те нә ба ра.

12 Син күр гән ун мө гез – ун пат ша ул. Алар пат ша лык ла рын әле ал ма ды лар. Әм-
ма җан вар бе лән бер гә, бер сә гать кә, пат ша лар дә рә җә сен дә ха ким лек ала чак лар*. 
13 Алар ның ни ят лә ре бер, алар җан вар га үз лә ре нең көч лә рен һәм ха ким лек лә рен 
тап шы ра чак лар. 14 Алар Бә рән бе лән су гы ша чак лар һәм Бә рән алар ны җи ңә чәк, 
чөн ки Ул – ха ким нәр нең Ха ки ме һәм пат ша лар ның Пат ша сы*. Аның бе лән бер гә 
бул ган нар исә ча кы рыл ган нар, сай лан ган нар һәм туг ры лар».

* 16:21 ...зур-зурбозкантарлары... – Грек те лен дә ге төп нөс хә дә сүзгә-сүз: та лант авыр лы гын-
да гы боз лар; бер та лант – 40 кг ча ма сы. 
* 17:1 Ка ра гыз: «Ире мия», 51:13. 
* 17:12 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:23-24. 
* 17:14 Ка ра гыз: «Ка нун», 10:17; «Да ни ил», 2:47. 
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15 Фә реш тә ми ңа та гын бо лай ди де: «Син күр гән фа хи шә утыр ган су лар исә – 
ха лык лар, төр кем нәр, мил ләт ләр һәм тел ләр. 16 Син күр гән ун мө гез һәм җан вар 
фа хи шә гә нәф рәт лә нә чәк һәм аны бөл ген лек кә тө ше рә чәк, ялан гач кал ды ра-
чак, аның тә нен аша я чак һәм аны ут та ян ды ра чак. 17 Ал ла һы Үз их ты я рын үтәү 
те лә ген йө рәк лә ре нә сал ган бит, шу ңа кү рә ун мө гез бер дәм рә веш тә пат ша лык 
итү хо ку кын җан вар га би рә. Бо лар ба ры сы Ал ла һы ның сүз лә ре тор мыш ка аш-
кан чы бу ла чак. 18 Ә син күр гән ха тын – җир пат ша ла ры бе лән пат ша лык итү че 
бө ек шә һәр ул».

Бабилнеңҗимерелүе

18 1 Бо лар дан соң мин күк тән тө шеп кил гән баш ка фә реш тә не күр дем. Ул бө ек 
ха ки ми ят кә ия иде. Аның да ны бе лән җир як тыр тыл ды. 2 Фә реш тә көч ле 

та выш бе лән кыч кыр ды:
«Бө ек Ба бил җи ме рел де, җи ме рел де!
Ул җен нәр то ра гы на һәм төр ле явыз рух лар,
нә җес кош лар, шак шы һәм җи рән геч хай ван нар га
сы е ну оя сы бул ды.

3 Ул үзе нең ты ел гы сыз фә хеш лек шә ра бын
бар лык ха лык лар га эчерт те,
һәм җир пат ша ла ры аның бе лән фә хеш лек ит те ләр.
Сәү дә гәр ләр ча ма сыз зин нә тен нән ба е ды лар».

4 Мин күк тән баш ка та выш ишет тем:
«Хал кым, аның гө наһ ла рын да кат наш мас өчен
һәм бәла-казаларына ду чар бул мас өчен чык ан нан.

5 Гө наһ ла ры өе леп, күк кә җит те*,
һәм Ал ла һы сҗи на ять ле эш лә рен ис кә ал ды.

6 Ул ни чек бир гән бул са,
сез дә аңа шу лай кай та ры гыз,
эш лә ре нә ка ра та ике лә тә би ре гез.
Баш ка лар өчен әзер лә гән ка сә сен дә
үзе нә ике тап кыр көч ле рәк эчем лек әзер лә гез.

7 Ул үзен күп ме дан ла ган бул са,
зин нәт тә күп ме яшә гән бул са,
шул ка дәр аңа га зап һәм кай гы би ре гез!
Чөн ки ул үзе нең кү ңе лен нән:
„Пат ша би кә бу лып уты рам, мин тол ха тын тү гел,
кай гы ны да күр мәм!“ – ди.

8 Шу ңа кү рә аңа бер көн дә бәла-казалар –
үлем, хәс рәт, ач лык ки лә чәк.
Ул ут та ян ды ры ла чак,

* 18:5 Ка ра гыз: «Ире мия», 51:9. 
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чөн ки аны хө кем итү че Раб бы Ал ла һы код рәт ле!»*

9 Аның бе лән зи на кыл ган һәм җен си те ләк лә рен ка нә гать лән дер гән җир пат-
ша ла ры, яну ын нан чык кан тө тен не күр гәч, аның ха кын да кай гы рып елар лар. 
10 Га зап ла рын нан кур кып, чит тә рәк ба сып то ра чак лар һәм:

«Кай гы, кай гы си ңа, бө ек шә һәр!
И Ба бил, ку әт ле шә һәр!
Син бер сә гать эчен дә хө кем җә за сын ал дың», –

дип әй тә чәк ләр.
11 Җир сәү дә гәр лә ре дә аның ха кын да кай гы рып ела я чак лар, чөн ки бү тән алар-

дан бер кем дә әй бер лә рен са тып ал мый: 12 ал тын һәм кө меш әй бер лә рен, асыл-
таш ла рын һәм эн җе лә рен, нә фис җи тен, ефәк, куе кы зыл һәм ал су ту кы ма ла рын, 
һәр төр ле хуш ис ле агач ны һәм фил сө я ген нән ясал ган әй бер лә рен, иң кыйм мәт 
агач, ба кыр, ти мер һәм мәр мәр дән ясал ган һәр төр ле әй бер лә рен, 13 дар чин на рын, 
аш тәм ләт кеч лә рен, хуш ис ле май ла рын, сумалаларын, сла дан на рын, шә раб ла рын, 
зәй түн май ла рын, иң ях шы он на рын һәм бо да ен, мал-туарларын һәм са рык ла рын, 
ат ла рын һәм ар ба ла рын, ке ше гәү дә лә рен һәм ке ше җан на рын да ал мый.

14 «Җа ның бик ка ты те лә гән җи меш ләр син нән кит те ләр.
Бар лык зин нәт ле ле гең һәм куп шы лы гың юк бул ды,
алар һич кай чан та был ма я чак!»

15 Бо лар бе лән сәү дә итү че ләр һәм Ба бил гә са тып ба еп кит кән нәр, аның га зап ла-
рын нан кур кып, елап һәм кай гы рып чит тә рәк то ра чак лар. 16 Алар:

«Бө ек шә һәр гә кай гы, кай гы!
Ул нә фис җи тен, куе кы зыл һәм ал су ту кы ма лар га ки ен гән,
ал тын, асыл таш лар га һәм эн җе гә би зәл гән.

17 Шун дый күп бай лык бер сә гать эчен дә юк бул ды», –
ди я чәк ләр.

Диң гез дә ге һәр бер ко раб йөр тү че һәм һәр бер йө зү че, диң гез че ләр һәм диң гез 
кә се бен нән фай да кү рү че ләр чит тә рәк ба сып тор ды лар. 18 Шә һәр нең яну ын нан 
чык кан тө тен не кү реп: «Бу бө ек шә һәр гә кай сы шә һәр тиң бул сын!» – дип кыч-
кыр ды лар. 19 Алар баш ла ры на ту зан сип те ләр һәм елап:

«Кай гы, и бө ек шә һәр, кай гы!
Бай лы гын нан диң гез дә ко раб ла ры бул ган
һәм мә ке ше ба е ды.
Бер сә гать эчен дә бу шап кал ды ул», –

дип кай гы рып кыч кыр ды лар*.
20 И күк һәм из ге ләр, рә сүл ләр һәм пәй гам бәр ләр! Шат ла ны гыз, чөн ки сез не ул 

шә һәр ни чек хө кем ит кән бул са, Ал ла һы аны шу лай хө кем ит те.

* 18:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 47:7-9. 
* 18:11-19 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 27:28-36. 
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21 Ан на ры бер көч ле фә реш тә те гер мән та шы ке бек зур таш алып, диң гез гә таш-
ла ды һәм бо лай ди де:

«Бө ек Ба бил шә һә ре шун дый көч бе лән тү бән гә ыр гы ты лыр
һәм баш ка та был мас*.

22 Ар фа да уй нау чы лар һәм җыр лау чы лар,
сы быз гы чы лар һәм быр гы чы лар та вы шын син дә ин де ишет мәс ләр.
Бер ге нә һө нәр бу ен ча да бер ге нә һө нәр че не та бып бул мас
һәм те гер мән таш ла ры ның та вы шы син дә ише тел мәс.

23 Як тыр т кыч уты син дә мон нан ары як тыр т мас,
кияү бе лән кә ләш та выш ла ры мон нан ары син дә ише тел мәс.
Сәү дә гәр лә рең җир дә бө ек бул ды лар,
си хе ре ңә бө тен ха лык лар да ал дан ды лар.

24 Ул шә һәр дә пәй гам бәр ләр нең һәм из ге ләр нең ка ны,
җир дә үте рел гән бар лык ке ше ләр нең ка ны та был ды».

Раббынымактагыз

19 1 Ан нан соң мин күк тән зур ха лык төр ке мен нән чык кан дай көч ле та выш 
ишет тем:

«Раб бы ны мак та гыз!*
Ко ты лу, дан һәм код рәт Ал ла быз ны кы!

2 Аның хө кем нә ре хак һәм га дел:
җир не үзе нең фә хеш ле ге бе лән бо зык лык ка ки тер гән
бө ек фа хи шә не хө кем ит те,
кол ла ры ның ка ны өчен аңар дан үч ал ды».

3 Та гын шун дый сүз ләр ише тел де:
«Раб бы ны мак та гыз!
Фа хи шә нең яну ын нан чык кан тө тен мәңге-мәңгегә кү тә ре лә».

4 Шун да егер ме дүрт өл кән һәм дүрт җан ия се йөз тү бән кап ла нып:
«Амин! Раб бы ны мак та гыз!» –

дип, тә хет тә уты ру чы Ал ла һы га сәҗ дә кыл ды лар.
5 Тә хет тән та выш кил де:

«Бар лык кол ла ры,
Аңар дан кур ку чы лар, ке че ләр һәм зур лар,
Ал ла быз ны мак та гыз!»

6 Ан нан соң мин зур ха лык төр ке ме нә, шар ла вык ка һәм көч ле күк күк рәү гә ох-
шаш та выш ишет тем:

«Раб бы ны мак та гыз!

* 18:21 Ка ра гыз: «Ире мия», 51:63-64. 
* 19:1 Раббынымактагыз – яһүд те лен дә «Һа ле луя». 
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Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла быз
пат ша лык итә баш ла ды!

7 Ку а ныйк һәм нык шат ла ныйк, Аны дан лыйк!
Бә рән нең туе җит те, кә лә ше үзен әзер лә де».

8 Кә ләш кә, кию өчен, ял ты рап тор ган нә фис
ак җи тен ту кы ма дан чис та ки ем би рел де*.

Ак җи тен – из ге ке ше ләр нең стәкъ ва эш лә ре ул.
9 Фә реш тә ми ңа: «Язып куй: Бә рән нең туй мәҗ ле се нә ча кы рыл ган нар бә хет-

ле», – ди де. Ан на ры дә вам ит те: «Бо лар – Ал ла һы ның хак сүз лә ре». 10 Шун нан соң 
мин, сәҗ дә кы лыр га дип, аның аяк ла ры на егыл дым, әм ма ул ми ңа: «Ка ра аны, 
бо лай эш лә мә! Мин – си нең һәм Гай сә нең ша һит лы гы на туг ры* иман даш ла рың-
ның хез мәт тә ше. Ал ла һы га сәҗ дә кыл. Гай сә нең ша һит лы гы* пәй гам бәр ләр не 
рух лан ды ра бит», – дип әйт те.

АкатөстендәгеҖайдак
11 Мин ачыл ган күк не күр дем. Ме нә ак ат, Җай да гы Туг ры һәм Ха кый кый дип ата-

ла. Ул га дел хө кем итә һәм кө рәш алып ба ра*. 12 Күз лә ре ут ял кы ны дай, ба шын да күп 
таҗ ла ры бар иде. Аңа Үзен нән баш ка һич кем бел ми тор ган исем языл ган иде. 13 Ул 
кан га бат кан ки ем ки гән* һәм Аның исе ме – Ал ла һы Сү зе*. 14 Ар тын нан ак ат лар га 
ат лан ган һәм ак, чис та, нә фис җи тен ки ем ки гән күк гас кәр лә ре ияр гән. 15 Авы зын-
нан, ха лык лар га су гар өчен, үт кен кы лыч чы гып то ра*, Ул Үзе алар бе лән ти мер та як 
яр дә мен дә ха ким лек итә чәк. Ул Чик сез код рәт Ия се Ал ла һы ның яр су лы ачу шә ра бын 
из геч тә изә. 16 Ки е мен дә һәм бо тын да «Пат ша лар ның Пат ша сы һәм ха ким нәр нең 
Ха ки ме» ди гән исем языл ган.

17 Ан нан соң мин ко яш та то ру чы бер фә реш тә не күр дем. Ул, күк ур та сын нан 
очу чы бө тен кош лар га мө рә җә гать итеп, көч ле та выш бе лән кыч кыр ды: «Ки ле гез, 
Ал ла һы ның бө ек мәҗ ле се нә җы е лы гыз! 18 Пат ша лар ның һәм гас кәр баш лык ла ры-
ның, көч ле ләр нең, ат лар ның һәм җай дак ла ры ның, бар ке ше ләр нең, ирек ле ләр нең 
һәм кол лар ның, ке че ләр нең һәм зур лар ның мә е тен аша гыз».

19 Шун да мин җан вар ны, җир пат ша ла ры һәм алар ның гас кәр лә рен ат та Уты ру чы га 
һәм Аның гас кә ре нә кар шы су гы шыр га җы ел ган на рын күр дем. 20 Ан на ры җан вар 
һәм аның исе мен нән га лә мәт ләр күр сәт кән ял ган пәй гам бәр кул га алын ды лар. Бу 
ял ган пәй гам бәр җан вар там га сын ка бул ит кән нәр не, аның сы ны на та бы ну чы лар ны 

* 19:8 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 61:10. 
* 19:10 ...Гайсәнеңшаһитлыгынатугры... – Бу сүз ләр не «Гай сә ту рын да ша һит лык итү че» дип 
тә аң лар га мөм кин. 
* 19:10 ...Гайсәнеңшаһитлыгы... – Бу сүз ләр не «Гай сә ту рын да гы ша һит лык» дип тә аң лар га 
мөм кин. 
* 19:11 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 11:4-5. 
* 19:13 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 63:2-3. 
* 19:13 Ка ра гыз: «Яхъя», 1:1. 
* 19:15 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 49:2. 
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шул га лә мәт ләр яр дә мен дә ал да ган иде. Алар ике се дә янып тор ган кү кер т ле күл-
гә те ре ки леш ыр гы тыл ды. 21 Ә кал ган на ры ат та Уты ру чы ның авы зын нан чык кан 
кы лыч бе лән үте рел де ләр, һәм бар лык кош лар алар ның мә е тен ашап туй ды лар.

Меңелбуепатшалыкитү

20 1 Шун нан соң мин күк тән тө шү че фә реш тә не күр дем. Аның ку лын да уп кын 
ач кы чы һәм зур чыл быр бар иде. 2 Ул аж да һа ны – иб лис һәм шай тан ди гән 

бо рын гы елан ны* то тып ал ды һәм мең ел га бо гау ла ды. 3 Мең ел үт кән че, ха лык-
лар ны ал да ма сын дип, аны уп кын га таш ла ды, уп кын ны бик ләп, мө һер сук ты. Мең 
ел дан соң, ул аз гы на ва кыт ка азат ите лер гә ти еш.

4 Ан нан соң мин тә хет ләр не һәм ан да уты ру чы лар ны күр дем. Алар га хө кем итү 
хо ку кы би рел гән иде. Гай сә ха кын да ша һит лык ит кән нә ре һәм Ал ла һы сү зе өчен 
баш ла ры ки сел гән, җан вар га һәм аның сы ны на та бын ма ган, маң гай ла ры на һәм 
кул ла ры на там га сал дыр ма ган ке ше ләр нең җан на рын күр дем. Алар үле дән те ре леп 
тор ды лар һәм Мә сих бе лән мең ел буе пат ша лык ит те ләр. 5 Үл гән нәр нең кал ган на-
ры исә мең ел үт ми чә те рел мә де ләр. Бу – бе рен че те ре лү. 6 Бе рен че те ре лү дә кат-
на шу чы лар бә хет ле һәм из ге. Икен че үлем алар бе лән ха ким лек ит ми ин де, лә кин 
алар Ал ла һы ның һәм Мә сих нең ру ха ни ла ры бу ла чак лар, Мә сих бе лән бер гә мең 
ел буе пат ша лык итә чәк ләр.

Иблиснехөкемитү
7 Мең ел үт кәч, иб лис үзе нең зин да нын нан азат ите лә чәк 8 һәм җир нең бар як ла-

рын да гы ха лык лар ны, ягъ ни Гог һәм Ма гог ха лык ла рын* ал дап, су гыш ка җы яр өчен 
чы га чак. Алар ның са ны диң гез ко мы дай күп бу лыр.

9 Кү рәм: алар җир киң ле ге нә чык ты лар һәм Ал ла һы ның из ге ке ше лә ре яшә гән 
сстан ны, ярат кан шә һәр не ка мап ал ды лар. Әм ма күк тән ут тө шеп, алар ны ян ды рып 
бе тер де. 10 Әле ге ха лык лар ны ал дау чы иб лис җан вар бе лән ял ган пәй гам бәр не таш-
ла ган ут лы һәм кү кер т ле күл гә ыр гы тыл ды. Алар ан да көне-төне һәм мәңге-мәңгегә 
га зап ла на чак лар.

Үлеләрнеңхөкемителүе
11 Ан нан соң мин зур ак тә хет һәм ан да Уты ру чы ны күр дем. Аның хо зу рын нан 

җир бе лән күк кач ты, һәм алар га урын та был ма ды. 12 Тә хет кар шын да то ру чы үл-
гән нәр не – зур лар ны һәм ке че ләр не күр дем. Ки тап лар ны ач ты лар. Тор мыш ки та бы 
дип атал ган баш ка ки тап ны да ач ты лар. Ки тап лар да языл ган ча, үл гән нәр үз эш лә-
ре нә ка ра та хө кем ител де ләр. 13 Диң гез үзен дә ге үлек ләр не бир де. Үлем һәм үле ләр 
дөнь я сы да үзен дә ге үлек ләр не бир де ләр. Бу үл гән ке ше ләр һәр кай сы үз эш лә ре нә 
ка ра та хө кем ител де ләр. 14 Үлем һәм үле ләр дөнь я сы ут лы күл гә ыр гы тыл ды лар. 
Бу ут лы күл – икен че үлем. 15 Исе ме Тор мыш ки та бын да та был ма ган һәр кем шул 
ут лы күл гә ыр гы тыл ды.

* 20:2 Ка ра гыз: «Яра ты лыш», 3:1. 
* 20:8 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 38:2. 
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Яңакүкһәмяңаҗир

21 1 Шун нан соң мин яңа күк не һәм яңа җир не күр дем*. Әү вәл ге күк һәм әү-
вәл ге җир юк ка чы гып, диң гез дә юк иде ин де. 2 Мин Ал ла һы янын нан, 

күк тән тө шеп ки лү че ки я ве өчен би зә неп әзер лән гән кә ләш тәй из ге шә һәр – яңа 
Ие ру са лим не күр дем. 3 Тә хет тән кил гән көч ле та выш ны ишет тем: «Ме нә Ал ла-
һы ның ке ше ләр бе лән яшәү уры ны. Ул ке ше ләр бе лән бер гә яшә я чәк. Алар Аның 
хал кы бу ла чак һәм Ал ла һы Үзе алар бе лән бу ла чак, Ул алар ның Ал ла сы бу ла чак. 
4 Ул алар ның һәр бер күз яшен сөр тер. Үлем һәм кай гы, елау, авыр ту да баш ка бул-
ма я чак, чөн ки әү вәл ге үтеп кит те»*.

5 Тә хет тә Уты ру чы бо лай ди де: «Ме нә Мин һәм мә нәр сә не яңа итеп ясыйм». Ан-
на ры Ул ми ңа эн дә шеп: «Яз, чөн ки бу сүз ләр ыша ныч лы һәм хак», – дип өс тә де. 
6 Ул ми ңа та гын бо лай ди де: «Га мәл гә аш ты! Мин – Аль фа һәм Оме га, Ба шы һәм 
Ахы ры. Су сау чы га Мин те рек лек суы чиш мә сен нән буш лай эчәр гә би рәм*. 7 Бо-
лар ның ба ры сы җи ңү че гә на сыйп бу лыр һәм Мин Ал ла сы бу лыр мын, ә ул Ми нем 
ба лам бу лыр. 8 Әм ма кур как лар ның, иман нан ваз кич кән нәр нең, әшә ке ләр нең, 
ке ше үте рү че ләр нең, фә хеш лек кы лу чы лар ның, си хер че ләр нең, пот ка та бы ну чы-
лар ның, бар лык ял ган чы лар ның өле ше ут һәм кү керт бе лән ял кын ла нып тор ган 
күл дә дер. Бу – икен че үлем».

ЯңаИерусалим
9 Яны ма соң гы җи де бәла-каза бе лән ту лы җи де ка сә тот кан җи де фә реш тә нең 

бер се ки леп: «Кил, мин си ңа кә ләш не, Бә рән нең ха ты нын күр сә тәм», – ди де. 
10 Ми не Рух би ләп ал ды һәм фә реш тә ми не зур һәм би ек тау га кү чер де. Ул ми ңа 
Ал ла һы дан, күк тән тө шү че из ге Иеру са лим шә һә рен күр сәт те. 11 Ул шә һәр Ал ла һы 
да нын нан бал кып то ра иде. Ял ты ра вы асыл таш һәм бәл лүр дәй чис та яш ма бал-
кы шы на ох шаш. 12 Ди ва ры бик зур һәм би ек, ун и ке кап ка лы, кап ка ла ры янын да 
ун и ке фә реш тә бар. Кап ка ла рын да Ис ра ил хал кы ның ун и ке ыру гы ның исем нә ре 
языл ган. 13 Көн чы гыш тан – өч кап ка, төнь як тан – өч кап ка, көнь як тан – өч кап ка 
һәм көн ба тыш тан – өч кап ка. 14 Шә һәр ди ва ры ның ун и ке ни гез та шы бар иде. Ул 
ни гез ләр дә Бә рән нең ун и ке рә сү ле нең исем нә ре языл ган.

15 Ми ңа сөй ләү че фә реш тә нең шә һәр не һәм кап ка ла рын, ди ва рын үл чәр өчен 
ал тын үл чәү та я гы бар иде. 16 Шә һәр ти гезь як лы дүрт поч мак бу лып ур наш кан: 
аның озын лы гы киң ле ге нә ти гез иде. Фә реш тә шә һәр не та як бе лән үл чә де, ул 
ун и ке мең ста дия* бул ды. Озын лы гы, киң ле ге һәм би ек ле ге бер ти гез. 17 Фә реш тә 
ди ва рын үл чәп чык ты. Ди вар фә реш тә кул лан ган ке ше үл чә ме бу ен ча йөз кы рык 
дүрт ар шын* бул ды. 18 Ди ва ры яш ма дан бу лып, шә һәр исә үтә кү рен мә ле пы я ла дай 

* 21:1 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 65:17; 66:22. 
* 21:4 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 25:8; 35:10; 65:19. 
* 21:6 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 55:1. 
* 21:16 Уникемеңстадия – ике мең өч йөз чак рым ча ма сы. 
* 21:17 Аршын – мон да якын ча 0,5 метр. 
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саф ал тын нан иде. 19 Шә һәр ди ва ры ның ни гез таш ла ры төр ле асыл таш лар бе лән 
би зәл гән: бе рен че ни ге зе – яш ма, икен че се – зәң гәр якут, өчен че се – хал це дон, 
дүр тен че се – зө бәр җәт, 20 би шен че се – оникс, ал тын чы сы – сер до лик, җи ден че-
се – хри зо лит, си ге зен че се – бе рилл, ту гы зын чы сы – то паз, унын чы сы – хри зоп-
раз, ун бе рен че се – ги а цинт, ун и кен че се – аме тист. 21 Ун и ке кап ка – ун и ке эн җе, 
кап ка лар ның һәр бер се бер эн җе дән иде. Шә һәр нең төп ура мы үтә кү рен мә ле пы-
я ла дай саф ал тын нан иде.

22 Мин шә һәр дә Ал ла һы йор тын күр мә дем, чөн ки бу шә һәр нең Ал ла һы йор ты – 
Чик сез код рәт Ия се Раб бы Ал ла һы Үзе һәм Бә рән. 23 Шә һәр ко яш ның һәм ай ның 
як тыр ту ы на мох таҗ тү гел, чөн ки аны Ал ла һы ның да ны як тыр та, як тыр т кы чы 
исә – Бә рән*. 24 Ха лык лар шул шә һәр як ты лы гын да йө ри я чәк ләр, җир пат ша-
ла ры аңа үз лә ре нең зин нәт лә рен ки те рә чәк ләр*. 25 Көн дез кап ка ла ры һич кай чан 
ябыл ма я чак, ан да төн бул ма я чак. 26 Бу шә һәр гә ха лык лар ның зин нәт лә рен һәм 
кыйм мәт ле хә зи нә лә рен ки те рә чәк ләр*. 27 Шә һәр гә һич бер шак шы әй бер, әшә ке лек 
эш ләү че һәм ял ган чы кер мә я чәк, фә кать исем нә ре Бә рән нең Тор мыш ки та бын да 
языл ган нар гы на ке рә чәк.

Тереклексуыелгасы

22 1 Шун нан соң фә реш тә ми ңа Ал ла һы ның һәм Бә рән нең тә хе тен нән чык-
кан, бәл лүр дәй ял ты рап тор ган те рек лек суы ел га сын күр сәт те*. 2 Ул ел га 

урам ның ур та сын нан ага. Ел га ның бу һәм те ге як ярын да ун и ке тап кыр җи меш 
би рү че, һәр ай са ен үз җи ме шен би рү че те рек лек ага чы бар. Агач ның яф рак ла ры 
ха лык лар ны са вык ты ру өчен*. 3 Шә һәр дә ләгъ нәт лән гән бер нәр сә дә бул ма я чак, 
ан да Ал ла һы ның һәм Бә рән нең тә хе те то ра чак, кол ла ры Аңа хез мәт итә чәк ләр. 
4 Алар йө зен кү рә чәк ләр, һәм исе ме алар ның маң гай ла рын да бу ла чак. 5 Ан да ин-
де төн бул ма я чак, алар ның як тыр т кыч бе лән ко яш як ты лы гы на мох таҗ лык ла ры 
бул ма я чак, алар га Раб бы Ал ла һы нур чә чә чәк. Алар мәңге-мәңгегә пат ша лык 
итә чәк ләр*.

6 Ан на ры фә реш тә ми ңа бо лай ди де: «Бу сүз ләр ыша ныч лы һәм хак. Пәй гам бәр-
ләр не рух лан ды ру чы Раб бы Ал ла һы кол ла ры на, тиз дән нәр сә бу лыр га ти еш ле ген 
күр сә тү өчен, фә реш тә сен җи бәр де».

ХакимГайсәнеңкилүе
7 «Ме нә тиз дән ки лә чәк мен! Бу ки тап ның пәй гам бәр лек сүз лә рен үтәү че бә хет ле».
8 Мин, Яхъя, бо лар ны ишет тем һәм күр дем. Ишет кәч һәм күр гәч, сәҗ дә кы лыр га 

дип, бо лар ны күр сә тү че фә реш тә нең аяк ла ры на егыл дым. 9 Әм ма ул ми ңа: «Ка ра 

* 21:23 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 60:19-20. 
* 21:24 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 60:3. 
* 21:25-26 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 60:11. 
* 22:1 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 47:1; «Зә кә рия», 14:8. 
* 22:2 Ка ра гыз: «Яхәз кыл», 47:12. 
* 22:5 Ка ра гыз: «Да ни ил», 7:18, 27. 
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аны, мо ны эш лә мә! Мин си нең, пәй гам бәр иман даш ла рың ның һәм бу ки тап сүз-
лә рен то ту чы лар ның хез мәт тә ше. Ал ла һы га та бы нып сәҗ дә кыл», – дип әйт те.

10 Янә ул ми ңа бо лай ди де: «Бу ки тап ның пәй гам бәр лек сүз лә рен мө һер су гып 
яшер мә*, чөн ки ва кыт якын. 11 Яман бән дә яман лык кы лу да бул сын, бо зык ке ше 
та гын да бо зык лык ка бат сын, тәкъ ва ке ше исә – тәкъ ва лык та һәм из ге ке ше из ге-
лек тә яшә вен дә вам ит сен»*.

12 «Ме нә тиз дән ки лә чәк мен! Һәр кем гә үз эш лә ре нә ка ра та би рер өчен, әҗер не 
Үзем бе лән алып ки ләм. 13 Мин – Аль фа һәм Оме га, Бе рен че һәм Соң гы, Ба шы һәм 
Ахы ры*. 14 Ки ем нә рен юган нар бә хет ле. Алар тор мыш ага чын нан тук ла ныр га һәм 
шә һәр гә кап ка лар дан ке рер гә хо кук лы. 15 Ә эт ләр, си хер че ләр, фә хеш лек кы лу чы-
лар, ке ше үте рү че ләр, пот ка та бы ну чы лар, ял ган ны яра ту чы һәм эш ләү че һәр кем 
тыш та ка ла чак. 16 Мин, Гай сә, фә реш тәм не сез гә бо лар ха кын да бер дәм лек ләр дә 
ша һит лык итәр гә дип җи бәр дем. Мин – Да выт та мы рын нан чык кан Са бак, аның 
То кы мы, як ты таң йол ды зы*».

17 Рух та, кә ләш тә: «Кил!» – ди ләр. Һәм ише тү че дә: «Кил!» – дип әй т сен. Су-
сау чы кил сен, те лә гән ке ше те рек лек су ын буш лай ал сын*.

18 Бу пәй гам бәр лек ки та бы ның сүз лә рен ише тү че не ки сә тәм: әгәр бе рәр се бо-
лар га өс тә сә, Ал ла һы ул ке ше гә бу ки тап та языл ган бәла-казаларны өс тәр. 19 Әгәр 
кем дә бул са бу пәй гам бәр лек ки та бы сүз лә ре нең бе рәр сен алып таш ла са, бу ки-
тап та языл ган те рек лек ага чын нан һәм из ге шә һәр дән Ал ла һы ул ке ше нең өле шен 
тө ше реп кал ды рыр.

20 Бо лар ның һәм мә се ту рын да ша һит лык Би рү че бо лай ди: «Әйе, тиз дән ки лә-
чәк мен!»

Амин, Ха ким Гай сә, кил!
21 Ха ким Гай сә нең мәр хә мә те ба ры сы бе лән бул сын!

* 22:10 Ка ра гыз: «Да ни ил», 12:4, 9. 
* 22:11 Ка ра гыз: «Да ни ил», 12:10. 
* 22:13 Ка ра гыз: «Ачы лыш», 1:8, 17; 21:6. 
* 22:16 Ка ра гыз: «Сан нар», 24:17; «Да ни ил», 11:1, 10. 
* 22:17 Ка ра гыз: «Иша гыйя», 55:1. 
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